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چکیده:
یکی از مباحث بسیار مهم و ارزشمند کالمی و فلسفی ،بحثث فطثر اسث  .انسثان ایثن اعجوبث
خلق  ،بر فطر آفریده شده و سرشتی روحانی و معنوی دارد .ارتباط ایثن دو مقولث عظثیم آفثرین،،
رابط معناداری اس ک ما را ب تأمّل و تعمّق فراوانی وا میدارد .در این پژوه ،،بر تبیثین ویژگثیهثا،
متعلّقا و مصادیق امور فطری و بررسی مجموع معارف دین و سرانجام تأثیر عمیق آن در تعالی انسان
پافشاری شده اس  .عمده بحثهای این رسال مبتنی بر نظری های حکم متعالی اسث کث دارای آراء
برتر تئوریک در خصوص فطر و نیز ارتباط آن با تعالی روحی انسان میباشد .ب ویژه در سراسر ایثن
پژوه ،،استناد ما ث بیشتر ث ب نظرا دو اندیشمند وارست معاصر (شثهید مطهثری و آیث اهلل جثوادی
آملی) در تبیین موضوعا مورد بحث میباشد ،از آن جه ک آثار آنثان در موضثو ایثن تحقیثق ،در
دسترستر و آرای ایشان ب روزتر و قابل فهم تر برای دان ،پژوهان بوده اس .
هدف اصلی این رسال  ،پس از بررسی مباحث مربوط ب اثبا مبدأ و معاد در موضو فطثر  ،بثا
استناد ب آیا قرآن و روایا اسالمی ،نق ،آن در تعالی انسان ،از دیدگاه اندیشمندان یاد شده میباشد.
برای انجام آن ،تحقیق جامعی در معنای لغوی و اصطالحی فطثر صثور گرفتث و از منظثر قثرآن و
روایا ب نتایج قابل قبولی دس یافت اس  .در قسمتی از مقال ب تفاو ها و شباه های معنثای واژه
فطر با واژههایی چون غریزه ،طبع ،صبغ و حنیف پرداخت و ویژگیهای امور فطری و نق ،فطثر را
در تربی و هدای انسان روشن ساخت اس  .این تحقیق بر اساس روش کتابخان ای و مراجع ب منثابع
و گردآوری اطالعا و فی ،برداری ،همراه تجزی و تحلیل اطالعا گردآوری شده انجام شده و آنگاه
با روش توصیفی تدوین و نگارش یافت اس .

واژگان کلیدی:
فطر  ،غریزه ،طبع ،صبغ  ،حنیف ،خلق

