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 مقدمه. 1

كـاركرد  «برخـوردار اسـت. مـراد از    » آلـي «و » اسـتقاللي «وحي و متون ديني از دو كاركرد 

اين است كه وحـي بـراي برخـي از معـارف منبـع مسـتقلي تلقـي         »استقاللي متون وحياني
شـود. مقصـود از    شود. در اين كاركرد، به دستورات وحياني از جنبه تعبدي نگريسته مي مي

اين است كه متون وحياني بر سـاير منـابع بشـري، مثـل      »كاركرد آلي و غيراستقاللي وحي«

و  1ورات دينـي از جنبـه ارشـاد و اثـاره    عقل و يا فطرت تاثير بگذارد. در اين كاركرد، دسـت 
  مالحظه شده است.  2تذكر

پـردازي در تبيـين نقـش وحـي در اعتقـادات       هـايي كـه بـه نظريـه     تر پـژوهش  در بيش

آخونـد   ؛272 :1 ، ج1379اند، صرفاً نقش تعبدي مورد نظر بـوده (شـيخ انصـارى،     پرداخته
،  ؛ احمد بن سليمان187 :3ج  ،1417، عراقى، 28: 1، ج 1385ند، ؛ س329: 1409خراسانى، 

، ابـو   ؛ شاطبى107 :2 ، ج1422الغطاء،  ؛ كاشف256-254: 5، ج 1425؛ سبحاني، 69: 1424

تر به كاركرد غير استقاللي وحي توجه شده است؛ در حالي كـه   )؛ و كم189: 1420اسحاق، 
بـه همـين    تـر نيسـت.   تبيين كاركرد غير استقاللي وحي از كاركرد استقاللي آن كم اهميـت 

شود نقش تذكري وحي تبيين گردد و پرداختن بـه جنبـه    جهت، در نوشتار حاضر سعي مي

  طلبد. اي وحي مقاله مستقلي را مي اثاره

هـاي نبـوت و وظـايف انبيـا      در وصف يكي از حكمت حضرت اميرالمؤمنين، علي

ه  ميثَـاقَ  ليستَأْدوهم أَْنِبياءه إَِليِهم واتَرَ و رسلَه فيِهم َفبعثَ«فرمايد:  مي طْرَتـف و  مذَكِّرُوه يـ  ي ْنسـم 
هتمعن وا وَتجحي ِهمَلييغ  علرا رسـوالنش  خداونـد  )؛ پـس، 43: 1414(شـريف رضـى،     »بِـالتَّب 

 فطـرت  عهـد  اداى تـا  داشـت،  گسيل آنان سوى به هم دنبال به را پيامبرانش و برانگيخت،

                                                           
  ر منبع عقل تأثير بگذارد.ب. وقتي كه وحي 1

  ر منبع فطرت تأثير بگذارد.. وقتي كه وحي ب 2
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 داليـل  ارائه با و آرند يادشان به را او شده فراموش هاى نعمت و بخواهند، مردم از را هىاال

مطابق اين فرمايش حضرت، طلـب اداي عهـد فطـري يكـي از     » كنند. حجت اتمام آنان بر
هايي كه پيامبران و اولياي االهـي   وظايف رسوالن االهي است. به همين ضرورت دارد شيوه

  اند، تبيين و تشريح گردد. به كار بردهدر اجراي اين وظيفه 

معنا كه شود؛ بدين گرفته ميتحليلي بهره -از روش توصيفي ،براي دستيابي به اين هدف

گر اين مسئله، اقوال و ديدگاه متفكران  براي فهم وظيفه تذكري وحي، به متون وحياني تبيين
  پرداخته خواهد شد. و انديشمندان مراجعه گرديده و به تحليل و تشريح اين انديشه

  شناسي فطرتمفهوم. 2

). 192: 5، ج 1371اسـت (قرشـى،   » شـكافتن «بـه معنـي   » فطـر «پژوهان معتقدند  بعضي از لغت
منظـور اسـت (راغـب    » شـكافتن طـولي  «اند و معتقدنـد   ها نيز اين معنا را مقيد كرده بعضي از آن

است (ابـن فـارس،   » گشودن«معني  ها معتقدند فطر به اي از آن ). عده640: 1، ج 1412اصفهانى 

شـود حالـت اوليـه     دانند كه موجب مـي  ). گاه نيز فطرت را به معني تحولي مي358: 3ج  1391
ي،  وم ي داننـد (ف  مـي » آفريـدن «اي نيز معنـاي آن را   ). عده111: 9ج  1402نقض شود (مصطفوى، 

؛ 56: 5، ج 1383،   دي ي راه (فانـد   چيزي قلمداد كرده» ايجاد«و » ابداع«) و برخي 477: 2ج  1414

رسـد، فطـرت بـه     ). به نظـر مـي  457: 3 ، ج1367،  ابن اثير جزرىو  380: 3، ج 1416،  طريحى

است و شكافتن يا ايجاد تحول و ابداع همگي به نوعي آغاز و شروع كـاري  » آغاز كردن«معناي 
دانسـت. گفتـار ابـن عبـاس     توان تعاريف مذكور را تعريف بـه الزم   هستند. به همين جهت، مي

فـاطر  «گويـد: معنـاي    تواند شاهد بر اين باشد كه فطرت به معناي آغاز است. ابن عباس مـي  مي
نزد من آمدنـد و   ه بر سر چاهي با هم نزاع داشتند،كه دو عرب ك دانستم تا اين را نمي» السماوات

جـا بـه معنـاي     ام؛ از آن جاد كـرده ؛ يعني من اين چاه را من ابتدا اي»انا فطرتها«ها گفت:  يكي از آن

، 1367،  ؛ ابن اثير جـزرى 781: 2، ج 1407؛ جوهري، 438: 3، ج  1416،  فطر پي بردم (طريحى

  ).  351: 7، ج 1414؛ زبيدي، 56: 5، ج1414؛ ابن منظور، 457: 3ج 
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كار رفته و با توجه به مسائل آن علم، معنايي خاص به خـود   فطرت در علوم مختلف به

اسـت كـه بـه    » گانه بديهي قضاياي شش«است؛ مثال در علم منطق، فطريات از جمله گرفته 
 ؛34 :1375اثبات با دليل نيازمند نيست؛ زيرا داليلشان همـراه خودشـان اسـت (ابـن سـينا،      

عالمــه حلــى،  و 123 : 1372،  شــهرزورى ؛372 :1383،  شــهرزورى ؛111 : ق1412،  يــزدى

 :1362اسـت (نسـفي،   » عالم جبـروت «فطرت به معناي ). در اصطالح عرفاني، 397 :1412

 نظيـر  ،»هـايي  گـرايش « و »تمـايالت « سلسـله  شناسي، فطرت به ). در اصطالح روان60-61
در اين علـم و   .شود اطالق مي پرستش حس و جويي حقيقت گرايي، زيبايي خواهي، فضيلت

 .)93: 1385يـزدي،  است (مصباح  رفتار »دهنده جهت« عوامل از يكى رفتارى، فطرت علوم

اسـت. البتـه ايـن معرفـت بـه      » معرفت به خداونـد «فطرت به اصطالح متون وحياني همان 
 و خـدا  شـناخت  و معرفت ها همراه است؛ يعني خداوند با قرار دادن خداوند، با خلقت آن

). 37: 1390ها زده است (بياباني اسكويي،  دست به آفرينش آن ها، نهاد انسان در او به ايمان

ر واقع، فطرت و معرفت فطري، همان معرفت اعطايي خداوند است. خداونـد معرفتـي را   د
به انسان اعطا و خلقت او را با همين معرفت عجين كرده است. در حقيقت انسان با توجـه  

شناسد و معرفتي از خدا در نهاد او قرار داده شده است  به خلقت اوليه خود، قلبا خدا را مي

قلبي انسان به خدا همين معرفت اوليه و فطري است (ر.ك: برنجكـار،  هاي  كه مبدا معرفت
  ). در اين مقاله مقصود از فطرت معناي اخير است.43: 1387

  هاي مختلف درباره فطرت ديدگاه. 3

در آثار متفكران و انديشمندان، تفسيرهاي متعددي از خداشناسي فطري ارائـه شـده اسـت.    

شناسد، اين است كـه ايـن قضـيه،     نسان، خدا را فطرتاً مياند مقصود از اين كه ا برخي گفته
؛ از جمله بديهيات اوليه است كه تصور موضوع و محمول و نسبت »خدا وجود دارد«يعني 

). تفسير دوم 33: 1، ج 1392مهر، كند (سعيدي ميان آن دو در تصديق به مفادش كفايت مي

منطقــي اســت. از جملــه  از ايـن مطلــب، آن اســت كــه قضــيه مـذكور از جملــه فطريــات  
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خصوصيات فطريات منطقي آن است كه صرف تصور موضـوع و محمـول و نسـبت بـراي     

تصديق به مفاد آن كافي نيست، بلكه به اقامه دليل نيازمند است؛ منتهي دليل مذكور خـارج  
از نفس نيست، بلكه در نفس حاضر است و صرفاً توجه به آن الزم است. شايد بتوان اصل 

الوجود يا نيازمندي حادث به محدث و يا نيازمندي محدود بـه   مكنات به واجبنيازمندي م

، دانسـت (ر.ك: مطهـرى،   »خـدا وجـود دارد  «حاد و امثال آن را پشتوانه و دليل بـر قضـيه   

). تفسير سوم از اين جمله، آن است كه انسان قبل از ورود به اين دنيا در 476 :3 ، ج1361
 و 40-35: 1379و اوصافش علـم يافتـه اسـت (برنجكـار،     عالم ديگري، به وجود خداوند 

خـدا  «شـود مقصـود از جملـه     ). در تفسير چهارم، گفته مي42-32: 1390بياباني اسكويي، 

يابـد (طباطبـايى،    ، اين است كه هر انساني به علم حضوري وجود خـدا را مـي  »وجود دارد
  ).35: 1ج  ،1392 سعيدي مهر، و 97 :1 :، ج1413سبحاني،  ؛321-319 :8 ، ج1417

بـا  » خـدا وجـود دارد  «بـودن قضـيه    اين تفاسير هر چند از جهت تبيين كيفيـت فطـري  

يكديگر اختالف دارند؛ همگي در اين امر مشتركند كه معرفت انسان به خداوند به استدالل 
يابد. بـه همـين جهـت     شناسد و در درون خود مي نيازمند نيست و انسان وجداناً خدا را مي

عمده دليل بر معرفت فطري به خدا را وجدان دانست. در اين مقاله تفسير سوم كه  توان مي

  تري در قرآن و احاديث دارد، مورد نظر است. مستندات قوي

  ادله وجود فطرت و معرفت بخشي آن. 4

برخي با اقامه دليل عقلي، همچون وجود قوانين جهـان شـمول (ر.ك: سـنخراني سـنخراني     

)، 50-49: 1381و يـا دليـل فلسـفي تجـرد روح (موسـوي فـراز،        )1385علي اكبر رشـاد،  

ها ثابـت   ولي نهايت امري كه با اين استدالل ؛اند معرفت فطري به خدا را ثابت كنند خواسته
ها است كـه   ها و ادراكات مشترك در نهاد انسان شود، وجود سلسله احساسات و گرايش مي

توان از اين امر مشترك چنـين اسـتنباط كـرد     نميها استوار است؛ ولي  اين قوانين بر پايه آن

ها است و چنين برداشت كـرد كـه بـا اسـتدالل      هم از جمله آن» خدا وجود دارد«كه قضيه 
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نياز است كه بـه طـور    اي شده است. به همين جهت به ادلهمعرفت فطري به خداوند ثابت 

  اختصاصي وجود معرفت فطري به خداوند را ثابت كند. 
در سطرهاي قبل گذشت، عمده دليل بر وجود فطرت و معرفـت فطـري،    طور كه همان

يابنـد. عـالوه    ها بالوجدان خداوند را مي وجدان و يافت دروني هر انساني است. همه انسان

توان به آيات و روايات دال بر معرفت فطري اشاره كرد. در ادامـه   بر اين حس وجداني، مي

  فطري اشاره خواهد شد.به ادله قرآني و روايي دال بر معرفت 

  ـ ادله قرآني

توان يافت كه به بحث فطرت اشاره دارد. درادامه به اين آيات  در قرآن آيات متعددي را مي

  شود: پرداخته مي

  فطرت الف) آيه 

)مفَأَق كهجينِ ولدنيفاً لح طْرَتف َفطَرَ  الَّتي اللَّه ها النَّاسَليديلَ ال عخَلْقِ َتبل  ه ك  اللـَّ ينُ  ذلـالـد 
ماْلَقي نَّ  و اسِ  أَْكثَـرَ  لكـ ونَ  ال النـَّ َلمـعديـن  بـه سـوي   را خـويش  روي ،پـس  )؛30(روم:  )ي 

 همـان  بـه  باشـي؛  گـراي  حـق  و برتافته روي ها كيش همه از كه حالي در فرادار؛ يكتاپرستي

 دگرگـوني  را -توحيـد  فطرت - خداي آفرينش. است آفريده آن بر را مردم خدا كه فطرتي

  .دانند نمي مردم تر بيش ولي استوار، و راست دين است اين. نيست

كنـد؛ دينـي كـه هـيچ كـژي و       در اين آيه، مردم را به گرايش به دين حنيف دعوت مـي 
 حـال  در كـه  را است. كسي» جنيف«در مقابل » حنيف«شود؛ زيرا  انحرافي در آن ديده نمي

 شـود،  مـي  تهديـد  سقوط خطر به و است متوجه بيرون و حاشيه سمت به پاهايش حركت،

إِْثم  مَتجـانف (كسي را كه به سوي گناه متمايـل اسـت    ،به همين جهت .گويند »جنيف« لـ( 

كنـد.   راه وسـط  متوجـه  را پا رفتن، موقع در كه است آن» حنيف« اما خوانند؛ مي )3(مائده: 

است كه انسان بدان مفطور است و  شود، همان ديني ديني كه هيچ انحرافي در آن يافت نمي
  ). 16: 1389با آن خلق شده است (جوادي آملي، 



  �٣٧  يوح يكاركرد تذكر يبررس

  تذكر ب) آيات

بـودن اطـالق و   » مـذكر «در آيات متعدد، مسئله تذكر مطرح شده است. گاه به پيامبر لقـب  

 )ِبمصيطر عَليِهم مذَكِّرٌ، َلست أَنْت إِنَّما َفذَكِّرْ(پيامبر به تذكر دادن مأمور شده است؛ مثل آيات 

). گاه نيـز بـه قـرآن    55(ذاريات:  )اْلمؤْمنينَ َتْنفَع  الذِّكْرى فَإِنَّ ذَكِّرْ و() و نيز: 21-20(غاشيه:

 )تَـذْكرَةٌ  إِنَّهـا  كَـالَّ () و: 54(مـدثر:   )َتذْكرَةٌ إِنَّه َكالَّ(شود؛ مثل آيات  عنوان تذكره اطالق مي

  ).29(انسان:  )سبيال ربه  إِلى اتََّخذَ شاء َفمنْ َتذْكرَةٌ هذه إِنَّ() و نيز: 11(عبس: 

افتد كه انسان نسبت به امـري آگـاهي داشـته باشـد؛ سـپس آن را       تذكر جايي اتفاق مي
تـوان   فراموش كند و دوباره نسبت به آن اطالع كسب كند. در اين صـورت اسـت كـه مـي    

). وقتي در آيـات قـرآن   22-21: 1389(جوادي آملي، گفت به امر مذكور متذكر شده است 

به پيامبر لقب مذكر داده شده و يا خود قرآن تذكره معرفي شده است؛ حتماً معرفتـي بـراي   
  انسان وجود داشته و مورد فراموشي قرار گرفته و پيامبر به يادآوري آن مأمور است.

  نسيان ج) آيات

ر رفته و نوعي سرزنش نسبت بـه كسـاني صـورت    كا به» نسيان«در برخي از آيات نيز تعبير 

وا (انـد؛ مثـل آيـات     گرفته است كه عقايد ديني مثل مبدأ و معاد را فراموش كـرده  َنسـ  ه  اللـَّ
مم فَأَْنساههوا(؛ 19(حشر:  )أَْنُفسَنس م اللَّههيو: 67(توبه:  )َفَنس ()و َثالً  َلنـا  ضَرَب مـ و  ي َنسـ 

نْ قالَ خَْلقَهيِ محي ظامالْع و يميم ه78(يس:  )ر.( 

 ملحـدان،  آيد كه معرفت خداوند سابقه فطري داشته و كـافران،  از اين آيات چنين برمي

 طبيعـت  جز كه كافري. اند كرده فراموش را آن طبيعت به اثرآلودگي بر تبهكاران و مشركان

 مـا  و َنحيا و َنموت الدْنيا حياُتَنا إِالَّ هي ما قالُوا و( :گويد مي و نيست معتقد چيزي به ماده و
 اسـتفاده  نسـيان  كلمـه  از. است كرده فراموش را معاد و خدا ؛)24(جاثيه:  )الدهرُ إِالَّ يهلُكنا

 را آن انسان گاهي ولي است؛ نهفته انساني هر نهاد در ابد عالم و خدا به گرايش كه شود مي

  . )23-22: 1389 كند (جوادي آملي، مي فراموش
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  د) آيات التجا

كنـد. در  افتد، خدا را ياد مي در برخي از آيات اشاره شده است كه وقتي انسان به سختي مي

تـوان   كند. مي واقع، خداشناسي در فطرت وي موجود است و با اين اضطرار به آن توجه مي

ُكم  إِذا ُثم اللَّه َفمنَ نعمةٍ منْ ِبُكم ما و(آيـات   سـرُّ  م ه  الضـُّ ئَـرُون  فَإَِليـقُـلْ ()؛ 53(نحـل:   )َتج 
َتُكمأَيإِنْ أَر أَتاُكم ذابع اللَّه أَو ةُ أََتْتُكماعرَ أَ السَغي ونَ اللَّهعإِنْ َتد قينَ  ُكْنُتم40 (انعـام:  )صـاد (

رِّ  إِلَـى  َنجاهم فََلما الدينَ هَل مخْلصينَ اللَّه دعوا اْلفُْلك في ركبوا فَإِذا(و:  إِذا اْلبـ  م شْـرِكُونَ  هـي( 

گونه كه از دو آيـه اول از آيـات    ) را از جمله موارد آيات التجا دانست. همان65(عنكبوت: 

آيد، احساس خطر به سفر دريايي و به خطر افتـادن جـان در موقعيـت مـذكور      التجا بر مي
 بيـداري  در دريـايي  سـفر  نقـش  بـه  تصـريح  مختص نيست؛ بلكه عموميت دارد؛ ولي وجه

 نجـات  عوامـل  بـه  خطر و حادثه بروز هنگام دريايي، سفر در كه است جهت آن از فطرت

 در. كنـد  مي اميد قطع مادي علل و اسباب از يكسره انسان و ندارد وجود دسترسي گونه هيچ
 ياري او از و كند مي توجه مطلق قادر به جان عمق از و وجود تمام با انسان موقعيتي، چنين

  .)1385، سنخراني علي اكبر رشاد ؛25: 1389مي طلبد (جوادي آملي، 

  ميثاق هـ) آيات

ِهم   علـى  أَْشهدهم و ذُريَتهم ُظهورِهم منْ آدم  بني منْ ربك أََخذَ إِذْ و( آيه أَ أَْنُفسـ  ت َلسـ  ُكمبِـرَب 
» آيه ميثاق«) كه به 172(اعراف:  )غافلين هذا عنْ ُكنَّا إِنَّا اْلقيامةِ يوم َتقُولُوا أَنْ َشِهدنا  بلى قالُوا

نيز مشهور است، از جمله آياتي است كه بر وجود عهد و ميثاق تكويني و نه اعتباري اشاره 
 تـا  سـپرده  ميثـاق  خـدا  بـه  بشر و گرفته پيمان بشر از خدا كه مضمون اين به آياتي كند. مي

  .  نكند عبادت را خدا غير و باشد خدا مطيع بوده، موحد
  ادله رواييـ 

روايات دال بر معرفت فطري به قدري فراوان اسـت كـه شـايد بتـوان از جهـت معنـوي و       

  اي از اين روايات اشاره خواهد شد: ها را متواتر دانست. صرفاً به نمونه مضموني، آن
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ك  أَخَـذَ  إِذْ و(در مورد آيـه   كند كه از امام باقر زراره نقل مي بـنْ  ر ي  مـ نـب منْ  آد مـ 
مورِهُظه ِهمتيذُر و مهدلى أَْشهع  ِهمأَ أَْنُفس تَلس ُكملى قالُوا بِرَب؛ سؤال كـردم.  172(اعراف:  )ب(

ومِ  إَِلى ذُريتَه آدم، َظهرِ منْ أَخْرَج: َقالَ«حضرت در جواب فرمود:  ةِ،  يـ امـيوا  اْلق َفخَرَجـ  َكالـذَّر 
رََّفهفَعم و ماهأَر هَنْفس و َلا لَو كذَل َلم رِفعي دأَح ،هبر ولُ َقالَ: َقالَ وسر اللَّه : ُّكُـل  لُـودوم 
وَلدَلى يطْرَةِ عي اْلفنعَلى يرِفَةِ ععأَنَّ اْلمب اللَّه  ،قُـهَخال و  ك ذَلـ  لُـهقَو :نْ  ولَـئ  مأَْلَته نْ  سـ خَلَـقَ  مـ 

ماواتالس و ضقُوُلنَّ الْأَرَلي هـا   خداوند از پشت آدم همه ذريه وي را بيرون كشـيد و آن  ؛اللَّه

ها شناساند  خارج شدند، در حالي كه مثل ذر بودند و در چنين حالتي خداوند خود را به آن

گرفت، هيچ كس قادر نبود خداي خود را بشناسـد. سـپس    كه اگر چنين عملي صورت نمي

يعنـي معرفـت و    -اي بر فطرت بچه فرمايد: هر فرمودند: به همين جهت است كه پيامبر مي

شود و از همين رو است كـه وقتـي از    متولد مي -كه خداوند خالق وي است شناخت به اين
» گوينـد: خداونـد.   ها پرسيده شود چه كسي خالق آسمان و زمين؟؛ است در جـواب مـي   آن

  ). 424: 1،ج1418(حر عاملي،

  قش تذكري وحينتبيين . 5

كند. در ذيل به برخي از  هاي گوناگوني استفاده مي از روش وحي در تذكر به معرفت فطري

  هاي مختلف متون تذكري اشاره خواهد شد: ها و گونه نمونه

  الف) نقش تبييني

هاي معرفت فطـري توسـط    است كه خصوصيات و ويژگي ،»نقش تبييني وحي آن«مقصود از 
متون وحياني تبيين گردد. در متون مقدس ديني بر وجـود معرفـت فطـري از خداونـد تأكيـد      

بهتـرين   - كه قبالً بيان شد - فراوان شده است و آيات و روايات دال بر وجود فطرت در انسان

اوند در فطرت و خلقت انساني دليل و مؤيد اين امر است. مطابق اين نصوص، معرفت به خد
  وجود دارد و انسان با اين معرفت خلق شده و پا به عرصه دنيا گذاشته است.
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مطابق برخي از اين متـون، انسـان بـا خداونـد پيمـاني بسـته و پذيرفتـه اسـت كـه او          

پروردگارش است؛ ولي بنا به داليلي در اين دنيا آن را فراموش كرده اسـت. بـديهي اسـت    
تواند بـه آن پايبنـد    كه مفاد پيمان پذيرفته شده را به ياد داشته باشد، نمي ن آنهيچ كس بدو

ش را يباشد و به مفاد آن عمل كند. بدين جهت است كـه خداونـد متعـال پيـامبران و اوليـا     

فرستد تا يادآور اين پيمان فراموش شده باشند و از اين رهگذر زمينه مناسب براي عمل  مي

فراهم شود و در نتيجه هر كس به راهيـابي بـه سـعادت تمايـل دارد،     بندگان به تعهداتشان 
بتواند به مقصود خودش نايل شود و اگر كسي مخالفت ورزيد، براي توجيه مخالفت خـود  

  عذري نداشته باشد.

انبيا و اوليا براي تبيين معرفت فطري، به اصـل وجـود چنـين عهـدي ميـان خداونـد و       
  كنند.   ن ميپردازند و آن را بيا بندگانش مي

شـود. برخـي از    اي مواقع، عالوه بر بيان اصل عهد و پيمان به مفاد آن اشاره مـي  در پاره

متون وحياني مثل همان آيه ميثاق و برخي روايات مرتبط با آن، بـه برخـي از مفـاد پيمـان     
ترين اجزاي عهد و پيمان است. در  كند. شناخت خداوند و اقرار به او يكي از مهم اشاره مي

بـه   اهميت يادآوري به اين اصل مهم اعتقادي همين بس كه در روايتي از امـام صـادق  

شناخت خدا، توحيد و تبعيت از او به عنوان يكي از شروط رسـتگاري اشـاره شـده اسـت     
تـوان بـه سـعادت دسـت      ). در سايه اقرار به اين اصل اساسي مي20: 1398(شيخ صدوق، 

فطري دارد؛ آن را فراموش كـرده اسـت و    معرفت يافت. درست است كه انسان به خداوند

آوري كند تا بتواند دوباره به اين اصل اساسي اقرار كند و در سايه آن  بايد كسي آن را به ياد

به چنين سعادتي برسد. اين مهم، بدون تذكر انبيا امكان پذير نيست. به همين جهت اسـت  
  كه پيامبران نقش تذكري را دارند. 

گيرنـد؛ مـثالً    هاي مختلفي را پـيش روي مـي   دآوري مبحث توحيد، روشپيامبران در يا

دهد و انسان در آن لحظه حساس به يـك قـدرت    براي انسان لحظات خطر فراواني رخ مي
داند نيرويي كه بـدان   كند؛ ولي شايد خود نيز نمي برد و قلباً آن را حس مي فراطبيعي پناه مي
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، همان خداوند است كه معرفت به وي در نهاد انسـان و  پناه برده و قلباً آن را دريافته است

هـاي حسـاس،    با به يادآوري برخي از موقعيت در فطرت وي موجود است. معصومين
مثل گرفتاري در طوفان هنگام مسافرت دريايي، به فرد متذكر مي شوند كه او در اين حالت 

دش تجديد شـده اسـت. در   خداوند را حس كرده است و قلباً دوباره شناختي از وي در نها

  كه استداللي صورت بگيرد. واقع، در اين روش، به اصل وجود خداوند اشاره شده بدون آن

عالم «گيرد؛ زيرا در  همچنين با تبيين صفات خداوند، تذكر به معرفت فطري صورت مي
ه كه معاينة انسان به خداوند رخ داده است، صرفاً وجود خداوند را درك نكرده ؛ بلكـ » عهد

خبر است. انبيـا   عالوه بر آن، صفات وي را دريافته است؛ ولي در دنيا از همه آن غافل و بي

  كنند. با يادآوري صفات االهي، تذكر به معرفت فطري را ايجاد مي
عالوه بر توحيد، برخي از اصول ديگر اعتقادي مورد عهد و پيمان قرار گرفتـه اسـت و   

گونه كـه اصـل وجـود چنـين      ل است. انسان همانسعادت انسان در گرو يادآوري اين اصو

عهدي را فراموش كرده، جزئيات عهد را به فراموشي سپرده است. ياد آوري اين جزئيـات،  
ترين عامل و گام اوليه براي رساندن بندگان به سعادت است. در برخـي از متـون    خود مهم

سبت به نبوت و امامت ها ن روايي تصريح شده است كه عالوه بر اصل خداشناسي، از انسان

هـا از اقـرار بـه نبـوت و امامـت تخلـف        هم پيمان گرفته شده است؛ هر چند برخـي از آن 
بـا   ورزيدند. پس، يكي از اركان معرفت فطري مبحث نبوت و امامت است. انبيا و ائمه

ها، در واقـع بـه معرفـت     تذكر به اين دو اصل و تبيين خصوصيات نبي و امام و جايگاه آن

توان رواياتي همچون روايت زير را شـاهد بـر    در مورد اين دو اصل اشاره دارند. ميفطري 

  نقش مذكور وحي قلمداد كرد:
  چنين شنيده است: كند كه از امام باقر حبيب سجستاني نقل مي

أُْخذَ عَليِهم اْلميَثاقَ ِبالرُّبوِبيـةِ  إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ، َلما أَخْرَج ذُريةَ آدم عَليه السَلام منْ َظهرِه لي«
  نُ ع بـ د مـحم ،هتويَثاقَ ِبُنباْلم َليِهمع نْ أََخذَ لَهلَ مكُلِّ َنِبي، َفَكانَ أَوةِ لوِبالنُّب و َله  ه د اللـَّ بـ ؛

ـ   - -وقتي خداوند، ذريه حضرت آدم  ت را از پشت وي خارج نمود تا نسبت بـه ربوبي
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خود و نبوت هر نبي ميثاق و پيمان بگيرد؛ اولين پيامبري كه به نبوت وي عهد و پيمان اخذ 

  ).421: 1،ج1418(حر عاملي، » الشان اسالم بود شد، پيامبر عظيم
اشاره شده است. اخذ پيمان بر چيـزي   -توحيد و نبوت -در اين روايت، به مفاد ميثاق 

لتزامي معرفت به خداوند در آن عالم وجود داشته فرع بر شناخت آن است. پس، به داللت ا

  كه از مردم نسبت به پذيرش و اقرار به آن پيمان گرفته شده است.

 درباره وجه تسميه حضرت علـي  در روايتي نقل شده است كه جابر از امام باقر
  به امير المؤمنين سؤال كرد؛ حضرت فرمود:

»اللَّه اهمس َكذَا وي أَنْزَلَ هف َتابِهك أََخذَ إِذْ و كبنْ ري منب منْ آدم مورِهُظه مَتهيذُر و مهدأَْشه 
 داده را لقـب  اين به او ؛اْلمؤْمنينَ أَميرُ علياً أَنَّ و رسولي محمداً أَنَّ و بِرَبُكم َلست أَ أَْنُفسِهم  على

 نژادشـان  هايشان، پشت از آدم، پسران از پروردگارت چون: استفرموده  چنين كتابش در و
 شـما  پروردگـار  مـن  كـه  اين اسـت  نه مگر كه كرد گواه خودشان بر را ها آن و برگرفت را

  ).412: 1، ج 1407 است! (كليني: المؤمنين امير على و من فرستاده محمد هستم و

در اين روايت به مفاد عهد و پيمان به صورت تفصيلي اشـاره شـده مبنـي بـر ايـن كـه       
باشد. به همين جهت، در روايات بر نقـش امـام    عالوه بر توحيد متضمن نبوت و امامت مي

هـا شـناخت و محبـت     تأكيد فراوان شده و از بندگان درخواست شده اسـت نسـبت بـه آن   

 اهللا خليفـة هـا   كـه آن  و جايگاه انبيا و امامان مثل ايـن  داشته باشند. در مجامع روايي اوصاف

مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت.      1... ها شاهد بر خلقند و هستند، امام اهل زمين هستند، آن

منْ سرَّه أَنْ يْنظُرَ إَِلى اللَّه ِبَغيرِ حجابٍ و «! شاهد اين امر دانست: توان روايت امام رضا مي
 م    يْنظُرَ اللَّههود نْ عـ رَّأْ مـ ْليَتبـ و د مـحلَّ آلَ مابٍ فَْليتَوجِبَغيرِ ح ؛ 60: 1ج  1371(برقـى،    »إَِليه

  ). 60: 1363، و عده اى از علما 351: 1413حميرى، 

                                                           
  تر به اصول كافي مبحث حجت مراجعه شود. براي اطالع بيش. 1



  �٤٣  يوح يكاركرد تذكر يبررس

 كننـده  تذكر: برخي از متفكران و انديشمندان، هنگام مواجهه با آيـات و روايـات تبيـين   

انـد. سـيد مرتضـي (سـيد      تزم نشـده و دسـت بـه تأويـل زده    معرفت فطري، به ظاهر آن مل
) و برخي ديگـر بـر ايـن    81: 1413)؛ شيخ مفيد (شيخ مفيد، 29-28: 1، ج 1998،  مرتضى

ها معتقدند با توجه به اشكاالتي كه بر  باورند كه نبايد آيه را بر معناي حقيقي حمل كرد. آن

تمثيل گونه براي آن قائل شد؛ يعني آيـه  شود، بايد معناي  معناي ظاهري آيات و روايات مي

ميثاق و يا روايات دال بر عالم عهد، جملگي به زبان تمثيل و كنايه حمل شوند. اين معنـاي  
كه خداوند ما را خلق كرده و به ما عقل داده است؛ وقتي با عقل خـود بـه    تمثيلي، يعني اين

طور فطري و بدون اسـتدالل بـه   بريم، به  عجز و ناتواني خود، به حدوث عالم واشيا پي مي

رسد هر حادثي به محدث نيازمند است؛ پس، اين عالم خدايي دارد. بـه عبـارت    ذهنمان مي
  اند. ديگر، اين متفكران معناي تمثيلي را بر معناي فطريات منطقي منطبق دانسته

برخي ديگر، معناي تمثيلي را معناي خالف ظاهر آيه دانسـته و معتقدنـد بايـد تبيـين و     

تاويل عقلي از آن ارائه كرد. به نظر اين متفكران، مقصود از معرفت فطري اعطايي به انسان 
 محضـر  در آن هـم  دارد دفعـي  و جمعـي  حضـور  و موجود اسـت  يك اين است كه انسان

 آدم فرزنـدان  انگـار  و نيسـت  متصـور  آن در غيبتـي  گونه هيچ كه حضوري متعال؛ خداوند

 بـه  و انـد  شده حاضر خداوند نزد جملگي و شده كشيده بيرون خود پدران صلب از همگي
 و شـاهد  بهتـرين  امر همين و يافت خواهد را خود خداي انسان حالت، اين در طبيعي طور

 وي ربوبيـت  بـه  است بديهي جهت، همين به بود. خواهد او ربوبيت و خدا وجود بر دليل

 تطـورات  گذشت و وي مندبودن زمان عبارتي به و زمان در انسان استقرار ولي كند؛ مي اقرار

 به جهت همين به. است داشته باز خدا به اش حضوري علم از را او وي، زندگي بر مختلف
  .)97: 1ج  1413و سبحاني،  321-319 :8 ج 1417دارد (ر.ك: طباطبايى،  تذكر نياز

الت نظران نيز از معناي ظاهري آيات و روايات دفاع نموده و به اشكا بسياري از صاحب

). و در نهايت به نظر 1390بياباني اسكويي،  و1379اند (ر.ك: برنجكار،  بيان شده پاسخ داده
رسد معناي ظاهري آيات و روايات قابل التزام است و تا زمـاني كـه اشـكال غيـر قابـل       مي
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جواب وجود نداشته باشد، براي رويگرداني از ظاهر متون و روي آوردن به بيان تمثيلي يـا  

كه هر يك از اين دو رويكرد خـود بـه    فلسفي عقلي دليلي وجود ندارد؛ عالوه بر اينتأويل 
  ها نيست. اي مبتال است كه در اين مقاله جاي پرداختن به اين نقض و ابرام اشكاالت عديده

  ب) نقش تعليمي

آوردن بندگان بـه عبـادت و دعـا اسـت. عبـادات و       هاي شكوفايي فطرت، روي يكي از راه

اال تـالش  يد با شريعت االهي مطـابق باشـد؛ و  انسان را به فطرت رهنمون سازد بادعايي كه 
بـا تبيـين ديـن     و ائمـه  اي نيز نخواهد داشت. انبيا ثمره اي صورت گرفته و هيچ بيهوده

كنند تا در سايه عمل به آن، بتوانند معرفت فراموش شده را بـه   صحيح، به بندگان كمك مي

توان معرفـت فطـري فرامـوش شـده را بـه يـاد        هايي كه مي وشياد بياورند. پس، يكي از ر
ها آورد ارائه دين و شريعت صحيح از جانب پيامبران است. شاهد بـر ايـن مطلـب را     انسان

ه الَّتـي  (دانست. وقتي از ايشان در مورد آيه  توان روايت امام صادق مي َفطَـرَ    فطْرَت اللـَّ
فرمايـد: فطـرت    كنند كه اين فطرت چيست؛ حضرت مي ي)، سؤال م30(روم:  )النَّاس عَليها

بـر آن   -پرسـتى پيمـان گرفـت    ها بر يگانـه  هنگامى كه از آن - اسالم است كه خدا مردم را

  ؛ و در آن، مؤمن و كافر، هر دو بودند.»مگر من پروردگار شما نيستم؟«آفريد. خدا فرمايد: 

  ج) نقش انگيزشي (ايجاد حالت اضطرار و التجا)

گونه كه در ادله اثبات گر فطرت و معرفت فطري بدان اشاره شد، يكي از حاالتي كـه  همان

تواند معرفت فطري از خدا را به ياد بيـاورد، پيـدايش حالـت اضـطرار      انسان به وضوح مي

وار اسـت. حالـت    برتـر اميـد   ياست. وقتي انسان از همه مردم قطع اميد كند، هنوز به قدرت
   هاي غفلت كنار رود و انسان بـه امـر درونـي و وجـداني خـود       هشود پرد اضطرار باعث مي

  آگاه شود.

توانند براي يادآوري معرفت فطري در انسـان و بيـدار سـازي فطـرت      مي انبيا و ائمه
  انساني، دست به ايجاد حالت اضطرار بزنند تا در سايه آن، افراد به سمت خدا روي بياورند.  



  �٤٥  يوح يكاركرد تذكر يبررس

رسيدند و از ظلـم   از شيعيان به محضر امام سجاددر روايتي نقل شده است كه عده 

جسـارت   كه در منبرها به حضرت علـي  ها، مخصوصاً از اين و ستم رواداشته شده به آن
شد، شكايت كردند. حضرت به آسمان نگاهي كرد و گفت: خـدايا! منزهـي تـو؛ چقـدر      مي

هـا نخـواهي داشـت!     نقدر به بندگانت مهلت دادي تا خيال كردند تو كاري به آ  بزرگي! آن

فرمود فردا به مسجد برود و بعد از دو ركعت نماز، كاري كند تـا بـر    سپس به امام باقر

اثر آن، مردم متنبه شده و به سوي خدا بيايند. حضرت طبق امر پدر، به مسجد رفته بعـد از  
ه، بـه  نماز خواندن به اعجاز االهي موجبات ترس مردم را فراهم آورد و مردم با ديدن حادث

خود آمدند و از ترك امر به معروف و نهي از منكر و رواج امور باطل و غفلت از خداونـد  

  ).278-274: 46، ج   1403پشيمان شدند (مجلسى، 

  بردن موانع فطرت) د) نقش رفع موانع (از بين

متون وحياني براي از بين بردن موانع فطرت، با توجه به مخاطب و خصوصيت او، ادبيـات  

بيان متناسب انتخاب كرده است. متون وحياني در مواجهه بـا افـراد منكـر خداونـد      و شيوه

ها را از حالت انكار بيرون آورده و به مقام احتمال برساند؛ بدين معنا كه  ابتدا سعي كرده آن
اگر مخاطبي وجود خدا و غافل از معرفت به خداوند را منكر است، با وجود حالت انكار و 

و را به معرفت اهللا متذكر كرد؛ بلكه بايد ابتدا حالت انكار را از وي زودود. توان ا غفلت نمي

براي زودودن اين حالت بايد وي را از جزمِ به نبودن خدا، به احتمال وجود خـدايي بـراي   
  ). 101-100: 1389،  جهان رساند (قزوينى خراساني

بايست  ت احتمال، ميساختن فرد منكر از حالت انكار و رساندن وي به حال براي خارج

عجز وي نسبت به رسيدن به حقايق اشياي موجود در عالم و معرفت ارتباط ميـان اجـزاي   
هاي اشيا را يادآور شد و سپس به او فهمانـد بشـري كـه در درك     عالم و احاطه به خاصيت

توانـد خـالق و صـانع خـود را انكـار       اين امور محسوس چنين درمانده است، چگونـه مـي  

  ).101مان: نمايد؟! (ه
  



 1393 بهار ،1 ة، شمار1 ة، دورثقلينپژوهشنامه  �46

در منابع اسالمي، براي ايجاد احتمال در ذهن فرد منكر، گاه به داللت ذاتـي موجـودات   

اند. در اين منـابع،   )، اشاره كرده113-107: 1389 ، خراساني بر مخلوقيت (اقتباس از قزوينى
بر تباين وجودي ميان خالق و مخلوق تأكيد شده است. انسان اگر به خود و محيط اطـراف  

يابد همه موجودات امكاني در تحقق و هستي خود به صانع و خالقي محتـاج   ه كند، ميتوج

  مبرا است.  -حدوث و خلق -ها  هستند كه از صفت آن

ها براي تذكر به معرفت اهللا و وجود خداوند، بهـره گيـري از همـين     يكي از بهترين راه
امري به تصوير كشـيده  گونه كه در روايت زير به وضوح چنين  وجدان عمومي است. همان

  شده است:

 صـادق  امـام  مجلـس  در و برگشـت  العوجـاء  ابـى  ابـن  ديگر روز گويد: مي راوى 
 ميـان  در كـه  را مطالبى از بعضى كه اى آمده گويا: فرمود امام زد. نمي دم و نشست خاموش

 است تعجب فرمود: به او امام! پيغمبر پسر خواستم، اى را همين: گفت كنى؟ تعقيب داشتيم

 عـادت  گفـت: ! دهى گواهى خدايم، رسول پسر من به اين كه و منكرى را خدا تو كه اين از
 و جـالل  از: كرد عرض نگويى؟ سخن چرا پس،: فرمود امام كند. مي وادار جمله به اين مرا

 متكلمـين  بـا  و ديـده  را دانشمندان من نيايد. به سخن زبانم برابرتان در كه است شما هيبت

 است. نداده روى به من هرگز دهد، دست به من شما از كه هيبتى مانند ولى ام؛ كرده مباحثه
 و كـرد  توجـه  بـه او  سـپس  كنم. مي باز به رويت را پرسش در من ولى باشد؛ چنين: فرمود

 عبـد ) اى پيداشـده  رو خـود  و نسـاخته  يا اى شده ساخته( مصنوع غير يا مصنوعى تو: فرمود

 سـاخته  اگـر  كه كن بيان من براى: فرمود امام ام. نشده ساخته گفت: العوجاء ابى بن الكريم

 و داد نمـي  پاسـخ  شـده،  به گريبان سر دراز مدتى الكريم عبد بودى؟ مي چگونه بودى، شده
 ساكن؛ متحرك، كوتاه، گود، پهن؛ دراز،: گفت مي و رفت ورمي بود، مقابلش در كه به چوبى

 بايـد  ندانى، ها اين جز صفتى مصنوع، براى اگر: فرمود امام مخلوق است. صفت ها اين همه

 الكـريم  عبـد . يـابى  مـى  شـده  حادث امور اين از خود در زيرا بدانى؛ مصنوع هم را خودت
 نخواهـد  هم تو از بعد كسى و نپرسيده تو از پيش كسهيچ كه پرسيدى چيزى من از: گفت
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 آينـده  در كـه  دانـى  مـي  كجـا  از انـد  نپرسيده تو از درگذشته بدانى فرضاً: فرمود امام پرسيد.

 كـه  معتقـدى  تـو  زيـرا  كردى؛ نقض را خود گفتار سخن اين با كه اين بر عالوه پرسند؛ نمي
 مـؤخر  را چيـزى  و مقـدم  را چيـزى  چگونـه  اسـت؛  برابـر  و مساوى اول روز از چيز همه

 برابـر  حـوادث  و بـه اشـيا   را عدم و وجود نسبت هستى صانع منكر كه تو يعنى( دارى؟ مي

 اى) آوردى؟! آينده و گذشته كالمت در چگونه ،پس نيستى. قائل تأخرى و تقدم و دانى مي

 و باشـى  داشـته  جواهرى كيسه تو اگر بدانم بگو: برايت دهم ترى بيش توضيح! الكريم عبد
 اشـرفى  بگويـد  به تو او نيست و بگويى تو و هست اشرفى كيسه اين در: گويد به تو كسى

 در اشرفى بگويى ندانسته توانى مي تو آيا ندانى؛ را آن اوصاف تو و كن تعريف من براى را

 جـواهر  كيسـه  از پهنـايش  و درازا كـه  هسـتى  جهـان  فرمـود،  امام نه.: گفت نيست؟ كيسه
 مصـنوع  غيـر  از را مصنوع صفت تو زيرا باشد؛ مصنوعى جهان اين در شايد. است تر بزرگ

  ).76-75: 1، ج 1407(كلينى،  "درماند الكريم عبد دهى. نمي تشخيص

شود كه در درون خود مـي   به وضوح در اين روايت، فرد منكر خدا به جايي رسانده مي
شود؛ ولي شايد تعصب از  يابد انكار وي پايه و اساس ندارد و گاه به همين امر نيز اقرار مي

  شود. اسالم آوري او مانع مي

توان به اين هـدف دسـت يافـت. انسـان بـا       فاقي مياي مواقع با تذكر به آيات آ در پاره
يابـد ايـن جهـان چنـان از نظمـي       هـا مـي   مشاهده كردن موجودات عالم و تفكر دربـاره آن 

شـته باشـد و محـال    اي دا برخوردار است و چنان عظمتي بر آن حاكم است كه بايد سازنده

ن جهت، سير آفاقي اي تحقق يافته باشد. به همي بدون به وجودآورنده است چنين وجودي،

  ).23-19: 1379يكي از راههاي اثبات خداشناسي قلمداد شده است (برنجكار، 
انبيا و اوليا در استفاده از آيـات آفـاقي بـراي تـذكر بـه معرفـت        يادآوري است كه قابل

كنند و فرد از جهت ذهني به وجـود خـدا را تصـديق     فطري گاه موانع ذهني را برطرف مي

اي براي تذكر باشد؛ ولي عين  تواند مقدمه همان اثاره عقول است و مي كند كه اين بحث مي
اي از مواقع، انبيا و اوليا با تمسك به آيات آفاقي و انفسي و دستور  تذكر نيست البته در پاره
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نماينـد و فـرد را بـه يافتـه قلبـي خـود ارجـاع         به تفكر در آن، موانع غفلت را برطرف مـي 

وحياني اوالً، انسان حامل معرفت فطري است و ثانياً، مخلوقات را  دهند؛ زيرا مطابق ادله مي
: 1375 هاي خويش و طريق توجه و يادآور معرفت فطري قرار داده است (برنجكـار،  نشانه

167-168 .(  

  متون وحياني مملو از تذكر و اشاره به آيات آفاقي است؛ مثل: 

ةٍ  منْ يبثُّ ما و خَْلقُكم  في و لْلمؤْمنينَ َلĤيات الْأَرضِ و السماوات في إِنَّ( دابـ  مٍ  آيـاتقَـول 
نُونَ ويوق الفاللَّيلِ اْخت النَّهارِ و أَنْزَلَ ما و نَ اللَّهم ماءنْ السقٍ ميا رِزفَأَح بِه ضب الْأَردها َعتوم 

و ريفالرِّياحِ َتص مٍ آياتقَولُونَ لق[فراوانـى]  هـاى  نشـانه  زمـين  و هـا  آسمان در شك بى«؛ )يع 

 پراكنـده  زمـين]  سراسر [در كه جنبندگانى و شما آفرينش در نيز و دارد وجود مؤمنان براى
 و روز، و شـب  شـد  و آمـد  در نيـز  و يقينند اهل كه جمعيتى براى است هايى نشانه ساخته،

 مـردنش  از بعـد  را زمـين  آن، وسـيله  بـه  و كرده نازل آسمان از خداوند كه بارانى] [و رزق

 اهـل  كـه  گروهـى  براى است روشنى هاى نشانه بادها، وزش در همچنين و بخشيده حيات
  ).3-5(جاثيه:  »تفّكرند

شود. انسان با مراجعه به نفس خود  گاه با تذكر به آيات انفسي، هدف مذكور حاصل مي

يابـد. بـه همـين جهـت بـا تمـام        ميبا تمام وضوح، مصنوع بودن خود و فقر وجوديش را 

در  ). معصـومان 28-25 :1379(برنجكـار،   كند وجود، به صانع و مدبر خويش اقرار مي
انـد   هاي خود به چنين امري اشاره نموده و فقر وجودي انسان را يادآور شده برخي از ادعيه

  ).191-189: 1369 محالتى، (ر.ك: رسولى

ين (در مقابل منكر خدا) و براي تـذكر بـه معرفـت    متون وحياني، در مواجهه با فرد متد
افتد كه فردي كه خـدا را قبـول دارد،    گيرد؛ زيرا اتفاق مي فطري ادبيات ديگري در پيش مي

دهد. بـه   بر اثر موانعي معرفت فطري را فراموش كرده و يا به نداي فطرت پاسخ مثبت نمي

ر گنـاه و محـيط گنـاه آلـود     همين جهت يكي از موانع رشد و شكوفايي فطرت گرفتاري د
تواند به نداي فطرت پاسخ مناسب بدهد. انبيـا   است. انسان تا زماني كه اسير گناه است نمي
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بـردن   آلود و نامناسب سـعي در از بـين   هاي شرك با تبيين با مبارزه خود عليه فساد و محيط

توجه بـه هـواي   نمودن نداي فطرت دارند. همچنين تكبر و غرور،  اين مانع و به تبع شكوفا
نفس، جهل و ناداني، ارزوي هاي دور و دراز و دسـت نيـافتني، دوسـتي بـا شـيطان، رفـاه       

گرايي و بسياري ديگر از عوامل انحراف از فطرت است كه انبيا بـا مبـارزه بـا     پرستي، مادي

كنند. به همين جهـت اسـت    اين امور مردم را متوجه نداي پاك و توحيدي فطرت خود مي

إنما «فرمايد:  هاي بعثت خود مي در تبيين يكي از حكمت عظيم الشان اسالمكه پيامبر 
؛ ورام و 345: 1382؛ پاينـده،  210: 16، ج  1403(مجلسـى،  » بعثت ألتمم مكـارم األخـالق  

  ).8: 1412طبرسى،  و 89: 1ج 1410مسعود بن عيسى، 

هـاي   صـف نعمـت  انبيا و اولياي االهي براي رسيدن به اين هدف از انذار و تبشـير و و 

كنند. به همين جهت در قرآن يكي از وظـايف   االهي و تبيين عذاب براي كافران استفاده مي
  كند؛ مثل آيات: پيامبران را انذار و تبشير معرفي مي

مـا رزِقُـوا   و بشِّرِ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات أَنَّ َلهم جنَّات َتجري منْ َتحتها الْأَْنهار كُلَّ(
َطهم واجفيها أَز مَله َتشاِبهاً وم أُتُوا بِه لُ ونْ َقبزِْقنا مقاً قالُوا هذَا الَّذي ررَةٍ رِزنْ َثمنْها مم مه رَةٌ و

اند، مژده ده كـه   اند و كارهاى شايسته انجام داده كسانى كه ايمان آورده به و«؛ )فيها خالدون

اى  ها روان است. هر گاه ميـوه  ها جوي ] آن هايى خواهد بود كه از زير [درختان ايشان را باغ

گويند: اين همان است كه پيش از اين [نيز] روزىِ مـا بـوده. و    از آن روزىِ ايشان شود، مى

جا همسرانى پاكيزه خواهند داشـت و در   ها آورده شود و در آن ها] براى آن مانند آن [نعمت
  .)25انند (بقره: جا جاودانه بم آن

ـ    ( ونَ عاه نِ التَّائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الرَّاكعونَ الساجِدونَ الْـĤمرُونَ بِـالْمعرُوف و النـَّ
پرسـتندگان،  كننـدگان،   آن مؤمنـان] همـان توبـه   «[؛ )الْمنْكَرِ و الْحافظُونَ لحدود اللَّه و بشِّرِ الْمؤْمنينَ

كننـدگان، وادارنـدگان بـه كارهـاى پسـنديده،       كننـدگان، سـجده   داران، ركـوع  سپاسگزاران، روزه

  ).  112(توبه:  »بازدارندگان از كارهاى ناپسند و پاسداران مقرّرات خدايند. و مؤمنان را بشارت ده
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؛ )ه حجةٌ بعد الرُّسلِ و كانَ اللَّه عزيزاً حكيمارسالً مبشِّرينَ و منْذرينَ لئَالَّ يكُونَ للنَّاسِ علَى اللَّ(

] پيـامبران، در   پيامبرانى كه بشارتگر و هشداردهنده بودند، تا براى مردم، پس از [فرسـتادن «

  ). 165(نساء: » مقابل خدا [بهانه و] حجتى نباشد، و خدا توانا و حكيم است

م       و ما نُرْسلُ الْمرْسلينَ إِالَّ ( ال هـ و لَـيهِمع ففَـال خَـو لَح أَصـ نَ و نْ آمـرينَ فَمنْذم شِّرينَ وبم
فرستيم. پس، كسانى كـه   و ما پيامبران [خود] را جز بشارتگر و هشداردهنده نمى«؛ )يحزَنُونَ

  ). 48(انعام: » ايمان آورند و نيكوكارى كنند، بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نخواهند شد
اهللا نسبت به مؤمنان، به رعايـت   همين جهت، در برخي از منابع براي تذكر به معرفت به

تقوا و عمل صالح دستور داده شده است و برخي شروط پذيرش عمل صالح، مثل پـذيرش  

توصيه اشاره شده است. در واقع اين روايات توصيه به رعايت تقـوي   واليت اهل بيت
نمايند تـا بـدين وسـيله از مسـير حـق منحـرف        يتوصيه م و مراعات واليت اهل بيت

كلينـى،  نشوند و از معرفت خداوند غافل نگرند و سعادت را بـا شـقاوت تعـويض نكننـد (    

  ). 183-181: 1، ج 1407

  نتيجه . 6

توان به اين موارد اشاره كرد: فطرت در اصطالح متـون وحيـاني    از جمله نتايج اين مقاله مي

هاي مختلـف   است. از ميان ديدگاه انسان همراه خلقت كه باهمان معرفتي از خداوند است 

در مورد معرفت فطري، مقصود همان معرفت اعطا شده به انسان در عـوالم پيشـين اسـت.    
ترين شـواهد وجـود معرفـت     تواند يكي از مهم وجدان و داللت آيات و روايات فراوان مي

بخشيدن به كاركرد غير استقاللي وحـي  فطري در انسان تلقي شود. انبيا و اوليا براي تحقق 

هاي مختلفي همچون نقش تبييني، تعليمي، انگيزشي و رفع موانع  و كاركرد تذكري آن نقش
  د.كننرا ايفا مي
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