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 فطرت

 

 

 

 «بِسمِ اهللِ الرَّحمانِ الرَّحیِمِ » 

 ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

 

دین به معنای طاعت اهلل، دو بخش استتتتت  یش بخشِ دروکی، یه دینِ ِطرقِ ع  کی 
بروکی؛ یه دین و شتتریعت و وحیِ استتت با حِناَِت ورویدرداکی اب باط، ، و یش بخشِ 

 رسالتی است 

ست:  شریعت خودش با دو وحی تثبیت و تکلیف یرده ا تتتتتت وحیِ 1خدا مکلفان را به 
تتتتتت وحی و شتتریعت 2دروکی؛ یه وحیِ ِطرقِ ع  کی استتت و ع ،ِ بر مبنای ِطرق  

بروکی؛ یه وحیِ ربّاکی و رستتتالتی استتتت  و این دو وحی به یکدیدر کدرشتتتی عمی  
 دارکد 

کدرش کخستتین؛ کدرش ع ، بر مبنای ِطرق، به دین خاریی با حِناِت، و بباربدایی 
اب ِطرق و ع ، و دینِ خاریی است  و کدرش دوم؛ کدرشِ شریعت است به ِطرق، بر 

ی حنیف کدارد، و هم مبنای ع ،  هم ِطرق بر مبنای ع ،، مخالفتی با شتتریعتِ ح ّه
 ع  کیتِ ِطری کدارد ی حنیف مخالفتی با مبنای شریعت ح ّه

سبت به ربّ و ربّاکیاق، البته ِرق ست  ِطرق در بُعد یلیاقِ معرِتی ک ها بین این دو ه
شریعتِ وحیاکیِ  ست  ولیکن  صوم کی سبت به یزئیاق مع ست  اما ک صوم ا مطل  و مع

شتتود؛ مطل  استتت و هم در ربّاکیِ خاریی یه به وستتیله ایامبران بر مکلفان ال ام می
 در یزئیاق عصمت یلی دارد  یلیاق، هم
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ی در آیه« ِطرة اهلل»َِطَر با مشتتت اق نوکانون در بیستتت آیه یرآکی شیر شتتده  ولیکن 
روم، اختصاصاتی و امتیاباتی کسبت به سایر آیاقِ ِطرق دارد  اصوالً ِطرق یعنی  39

سته است« َِْطرْ»چه؟ ِطرق اب  شای شکاِتنی یه  ست؛  شکاِتن ا ست  َِْطرْ به معنای    ا
ست و یا  ض که ا ستن دو یا چند چیز اب یکدیدر، یا عادالکه و ِا س شکاِتن و ن چون 

 ظالماکه است  َِْطرِ رباکی عادالکه است و ِاض که 

ها اب طرف حضتترق ربّ العالمین، تمامع عالماکه، ها و یداستتابیها، تفصتتی،شتتکاِتن
، «رِّ النَّفّاثاقِ ِی العُ َدِ وَمِن شَ »ِاض که و حکیماکه است  و در م اب، شیطان است یه 

یند در عُ َد  کَفث یا کفثِ اثباتی است، یا کفثِ سلبی است  کفثِ اثباتی: کَفث وِوق  می
یند یه تبدی، به کایور و ظلم و کاصتتواب ها یمع میدو چیز مخالف را با ِوق و ِن
 شود  این کفثِ ایجابی است 

و در ارتباطشتتتان مصتتتلحت استتتت؛ کفث کفثِ ستتتلبی: دو چیز یه با هم ارتباا دارکد 
یند، یه در این یداسابی شیطان است  اس کفثِ یند؛ یداسابی مییند، ِوق میمی

اش هم شتتیطنت  ولیکن َِْطرِ رباکی و خَل ِ شتتیطاکی در اثباتش شتتیطنت استتت در کفی
اش رباکیت استتت و هم در ایوکدش  ایوکدش حکمت استتت و رباکی، هم در یداستتابی

 رق است اکفصالش ِط

حاال، َِطَرَ یعنی یدا ستتاخت  یداستتابی در بُعد رباکی دارای خصتتوصتتیاتی استتت  
یداستتاختن اب یش مبدأیی، و این یدا ستتاختن، یدا ستتاختنِ آبابین استتت، به عنوان 

   117وب ره،« بدیع السماواق واالرض»

یجاد، در رابطه با خل ت در یرآن شتتریف تعبیراتی استتت اب یمله َِْطر، خل ، ءکشتتام، ا
سنخیت دارکد، و  شتریند و  تکوین و اب این تعبیرها  و این تعبیرها در یش بُعد با هم م
در ابعادی دیدر، هر یش دارای اختصاص و یا اختصاصاتی هستند  َِْطر، بَدْع را شام، 

ی آبابینِ یداسابی ی آبابینِ یداسابی، َِْطر است  و این َِْطر یه مرحلهاست  مرحله
ه توأم دارد  یش: یداستتابی بر مبنای ِطری  دو: یداستتابی بر مبنایِ استتت، دو مرحل

 ِطریِ اختصاصیِ اکسان 

ِایِم وَیهَكَ لِلدّینِ حَنیفًا ِِطرَةَ »ی روم ستته بُعد ویود دارد در آیه« ِطرة اهلل»اس در 
ا ستته بُعد ویود دارد  بُعد کخستتت یداستتابی استتت  خد« اللَّهِ الَّتی َِطَرَ النّاسَ عَلَیها

هندامی یه روح اکسان را ساخت، روح را اب بدن یدا یرد، روح متولد اب بدن است، و 
ِطرق هم اب روح متولد است  یا به تعبیر دیدر، ِطرق بیربنای روح است  روح دارای 
بنا و سابماکی است بیر یسماکی، یه متولد اب یسم است، ولیکن بیربنای روح ِطرق 

استتتتت  و بیربناهای دیدرِ روح عبارق اب ِکر و لو ّ و استتتتت  بیربنای دوّمِ روح؛ ع ، 
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ساکی  ست، و این یانِ اک سان ا ساکی بما هو اک ست  روح، یانِ اک صدر و یل  و ِؤاد ا
دارای این مرات  استتت  بیربنای کخستتتین ِطرق، و آخرین ِؤاد استتت، و در این میان 

 هم مراتبی است یه شمردیم 

ینیم؛ چون این آیه منحصر به ِرد تش تش بررسی میما الفاظ این آیه را «  ِطرة اهلل»
شتن لفظ َِطَر، بلکه به خاطر عبارق  ست  در ی،ّ یرآن، این آیه، که اب لحاظ دا ِطرة »ا

اش، به همان ناکهیه ِ ط در اینجا آمده استتتتت  َِطَر در ی،ّ آیاق دیدر بیستتتتت« اهلل
 اکستتاکیِ دروکی با معنای یداستتابی آمده استتت؛ یداستتابیِ با ِطرق  اما یداستتابیِ

ِطرق، دونوکه استتتتت: یش؛ یداستتتتابی عام استتتتت بر مبنای ِطرقِ توحیدی  دو؛ 
 یداسابی خاص است بر مبنای ِطرق توحیدی 

وان مِّن شَيمٍ ءأل یُسَبِّحُ بِحَمدَهِ وَلَكِن »ی آیه یداسابی عام مدلولِ آیاتی است اب یمله
اشتتتیام دو بُعدی هستتتتند  بُعد بروکی و بُعد    تمام 44واستتترام،« أل تَف َهُونَ تَستتتبیحَهُم

رَبُّنا الَّذی »ستتتوره طه این دو بُعد تبیین شتتتده استتتت یه  50یه در آیه دروکی  یما این
برای هر شیئی یش خَل ِ یسماکی است، و یش خَل ِ «  أعطَى كو،َّ َشيمٍ خَل َهُ ثومَّ هَدَى

س شیام؛ بیربنا و دروکی ا ی مویوداق بُعدِ ت  اس همهمعنوی و روحاکی یه برای ی، ا
خَل ی دارکد و بُعدِ هدایتی  بُعدِ خَل ی همان بُعدِ یستتتماکی استتتت؛ یعنی ماده  و بُعد 

 هدایتی یه همان بُعدِ روحاکی است و مادی است که مادّه 

بِّحُ بِحَمدَهِ»ی استترام حاال، در آیه يمٍ ءأل یُستتَ همان « یستتبح بحمده»این «  وان مِّن شتتَ
شیمِ یمادی، در آ« هَدي» ست   ست؛ خودِ مخلویاق ا شیم خودِ خَل  ا ست   یه طه ا

 شیم کباتی، شیم حیواکی، شیم ینی، شیم م ئکی، شیم اکساکی  این شیم اول 

ست در آیه« هَدي»شیم دوم  سبح بحمده»ی طه، و ا سرام: « ی ست در آیه ا وان مِّن »ا
َسبِّحُ بِحَمدَهِ وَلَكِن أل تَف َهُونَ  این تسبیحِ به حمد، عای که است  «  تسبیحهمَشيمٍ ءأل یُ

ناه استتتتت  یز این که خودآ کاداکی و تکوینی کیستتتتت، بل ناه و اب روی  یه کاخودآ
ترین  دریاقِ خودآناهیِ مویود کسبت خودآناهی دارای دریاتی است  ادکای واایین

یواکاق، به خدا، در بُعد تستتبیحِ به حمد، یماداق هستتتند  دریه باالتر کباتاق، برتر ح
 برتر ین، برتر م ئکه و برتر اب همه اکسان است 

معنا کداشتتت  بعضتتی « وَلَكِن أل تَف َهُونَ تَستتبیحَهُم»انر این خودآناهی در یار کبود؛ 
نویند این تستتبیح به حمد تکوینی استتت؛ یعنی انر ِ ستتفه یا نروهی اب ِ ستتفه می

بباکی ب درون آن چیز، با ببان بیاکستتان به هر شتتیئی کنر یند؛ کنرِ ع  کی و علمی، ا
نوییم انر این آید  میو کاخودآناه، کستتبت به خود آن چیز، تستتبیح به حمد برون می

ماواقِ أوَلَم یَننور»چیستتتت؟ وحال آککه « وَلَكِن أل تَف َهُونَ»استتتت  وا ِي مَلَكوقِ الستتتَّ
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ت داریم در ملکوق آسمان   ما مأموری185واعراف،« ضِ وَما خَلَ َ اللَّتتتهُ مِن شَيمٍواألر
های ممکنه، دیت در همین و آستتتماکیان، و بمین و بمینیان، دیت ینیم  اب یمله دیّت

ینیم، اب آن شیم برداشت ینیم یه مخلوق است، ِ یر است یه به هر شیم یه کداه می
 شود محض است، ِ ر محض است  اس این تنایض می

سه بُعد است  یش بُعدِ ملکوق شیام ملکوق دارای  ، ح ی تِ ویودی و ح ی تِ ییانِ ا
استتت به طور یام، و صتتد درصتتد، یه این ملکوق در اکحصتتارِ خدا استتت  بُعدِ دوّمِ 

آید، و مربوا به همه ملکوق آن است یه با کنر سطحی و کدرشی عادی به دست می
شش و یاوش به  ست یه با کنر، دیت، یو سوّم و بُعد میاکدین ملکوق آن ا ست  بُعدِ  ا

آید  حاال، این بُعدِ ستتوّم یا با یوشتتش و یاوش ع لی و علمی استتت، یا با ت میدستت
 یوشش و یاوش وحیاکی است 

بنابرین، ستته بُعدِ ملکوق، بُعدِ ستتوّمش یا وحیاکی استتت، یا علمی استتت  بُعد اولش در 
ست  و در  ست، بُعد دوّمش مربوا به ی، ملکفان و حتی بیر مکلفان ا اختصاص خدا

أوَلَم »ها و بمین: فان مأموریت دارکد یه کنر ینند در ملکوق آستتتتمانی،، همه مکل
 « ضِوا ِي مَلَكوقِ السَّماواقِ واألریَننور

شیام را ویتی علمع و ع  ً مورد کدرش یرار ی ملکوقخوب اب یمله ست یه ا ها این ا
ن تستتتبیح یه چیستتتت؟ اس ای« وَلَكِن أل تَف َهُونَ»ِهمیم یه بیر اهلل اکد  اس دهیم، می

ِهمیم؛ تسبیحِ تکوینی و تسبیحِ کاخودآناه یا تسبیحِ شاتی و تسبیحِ ما کمی« التف هون»
ست   تمام ِ ر الی اهلل، کیست، بلکه این شعور ا سبیح اب روی  شعور دارکد وو این ت ها 

یه خدا هستتت، و خدا واحد استتت و مویوداق عالم دارای شتتعورکد، و در شتتعورِ این
یه اهلل هستتتند، و خدا بنی بذاق استتت، در این شتتعور، متحدکد  یز آنخود ِ یر الی 

 ها مراتبی میاکدین است این شعور دارای دریاتی است، اب یماد تا اکسان و بین این

؛ أیِم خطاب به اکستتتان استتتت چناککه دیروب عرض «ِایِم وَیهَكَ لِلدّینِ حَنیفًا»حاال، 
یدام یهت اب یهاتش؟ با یهتِ ع  کیش، یردیم، چه یسی مأمور است؟ روح  روح با 

که با یهت حیواکیتِ روح، که با یهتِ کباتیتِ روح، بلکه با یهت ع  کی  اس روح 
 ی ع ، وَیهَشَ را ایامه یند لِلدّینِ حَنیفًا مأمور است یه بوسیله

دیروب در یمع عرض یردیم یه با مرحوم استاد اعنم، آیت اهلل شاه آبادیورضوان اهلل 
نویند: للدین حنیفع أعنی ِطرة اهلل  یعنی لی علیه  اخت ف داریم یه ایشتتتتان میتعا

چیز دیدر  در ی، دو احتمال در اینجا هستتتتت  یکی « ِطرة اهلل»ویه چیزی استتتتت، 
یعنی دینِ حنیف، این یش ویه استتت  ویه « ِطرة اهلل»نویند یه همان یه ایشتتان می
ست یه  ست  امروب عرض میهمان ویه « ِطرة اهلل»دیدر این ا ینیم یه بر مبنای آیه ا
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ویه مفرد است، ولیکن « ِایم ویهش»و روایاق هر دو معنا مراد است  دیت بفرمایید 
این مفرد دارای دو بُعد داللی است  بُعد اول داللت این است یه یش ویه است، و آن 

یعنی روح مأمور است  « ِطرة اهلل»، بَدلش «ِایِم وَیهَكَ»است و « ِطرة اهلل»یش ویه 
تویّه دهد  این یش بُعد  بُعد دوم « للدّین حنیفع»را « ِطرة اهلل»ی ع ، استتت بوستتیله

ِرمایند  و یمع بین هر دو مطل  درستتتتت همان یه مرحوم آیای شتتتتاه آبادی کیز می
 است 

، ویه، ینس ویه است  ی،ّ ویوهِ ظاهری و باطنی اکسان را باید ایامه «ِأیم ویهش»
حنیفع  خوب به چه؟ أعنی ِطرة اهلل  ِطرة اهلل، همان دین استتتتت  دین دو  یرد للدین

است  یش بُعد، بُعد بروکی یه شرعة اهلل « ِطرة اهلل»بُعد است  یش بُعد، بُعدِ دروکی یه 
شرعة اهلل، وحیِ  ست   ساکی ا ساکی و بیر اک ست  ِطرة اهلل، وحیِ دروکیِ اک شریعت  ا و

  بروکی است اب برای ی، مکلفان

تمام ویوهت را ایامه ین، ویه ظاهر، « ِأیم ویهش»بنابرین، به این ترتی  استتتتت: 
ناکه تتتت یز آکوه ویه کیست تتتت و ویوه باطنی، ویه باطن، ویوه ظاهری، حواس انج

روح با ی، یهاتش منهای ِطرق، همه را ایامه ین  بنابرین ی،ّ تویهاق، ی،ّ ویوه، 
 وحاکی، را ایامه ین للدّین حنیفع ی،ّ کنراق ظاهری و باطنی، یسماکی و ر

ناِت «  للدین»، هم به «ویهش»نردد، هم به برمی« أیم»هم به « حنیفع» در مثلث حِ
ی اولش ایامه است، ایامه با حناِت، باویه دوّمش ویهش، ورویدرداکی اب باط،  باویه

باط،  باویه ستتتتوّمش دینِ حنیف،  لدّینِ ِایِم وَیهَكَ لِ»ویه حنیف و رویدردان اب 
 « حَنیفًا

حاال، این دینِ حنیف یدام است؟ این دینِ حنیف دو بُعد است: یکی دین دروکی است 
استتت  دوم دین بروکی یه وحی استتت  ترتی  این استتت یه ما مأموریم « ِطرة اهلل»یه 

باکیِ ی دیدهمان را به ِطرق  بعد ِطرق را وسیلهایامه ینیم ی،ّ ویوهِ بروکی و دروکی
به ِطرق تویّه دینِ حن باطنی را  ظاهری و  ی،ّ ویوه  عدِ اول  یف یرار دهیم  در بُ

یه ی،ّ ویوه ظاهری و باطنی دهیم؛ یه دینِ حنیف همان ِطرق باشتتد  بَعد اب اینمی
ی کنر یردن به ِطرق یرار دادیم، آن ویت، ی یاوش، وسیلهی کدرش، وسیلهرا وسیله

یابد اهری و باطنی، شتتایستتتدی یام، میِطرة اهلل ویه ِطرق استتت  در این کدرش ظ
یه به دینِ حنیفِ بروکی ویه شتتریعت استتت  تویه یند  اس یمع بین این دو صتتحیح 

دین »اکد  یه معرِی یرده« دین اهلل»را احیاکع به عنوان « ِطرة اهلل»استتتت  روایاق هم 
ه شتترعة استتت، یش دین بروکی ی« ِطرة اهلل»دو بُعدی استتت، یش دینِ دروکی یه « اهلل

 اهلل است 
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اختصتاصتی استت، « ِطرة اهلل»این یه عرض یردیم «  ِایِم وَیهَكَ لِلدّینِ حَنیفًا»حاال 
ای اب آیاق چنین تعبیری کستتتبت به این اب چند یهت استتتت  یکی این یه در هیی آیه

ست   شده ا ست  این « ِطرة اهلل»ِطرق ک ست « ِطرة اهلل»ِ ط در این آیه ا سویه ا دو 
سبت ب سبت به کاس  کاس یه اشرف مخلویاقیکی ک اکد دارای این ِطرق، ه اهلل، دوم ک

؛ چه م دماتی یا مؤخراتی  م دماتی «ِطرة اهلل»این بینش و این کدرش هستتتتتند یه 
به ِطرق تویّه دهیم، مؤخّرش اینیه همهاین به دین ی ویوه را  یه ویه ِطرق را 

به کاس دارد  در ستتوی دیدر  تویه دهیم  و این به کاس مربوا استتت چون اختصتتاص
های یمادی و کباتی و حیواکی و به اهلل مربوا استتتتت چون، اهلل در میان ی،ّ ِطرق

ای و اکساکی، این ِطرقِ اکسان را اختصاص به خود داده است  بنابرین ینی و م ئکه
ها مختص اکستتتان استتتت، ولیکن ستتتایر ِطرق« ِطرة اهلل»مناِاق کدارد یه در اینجا 

 « یسبح بحمده»ست به ی،ّ خ ی  یه مربوا ا

دارای شش بُعد است  دو بُعد « ِطرة اهلل»چند خصوصیت هست و این « ِطرة اهلل»در 
ت 2ت حنیفع 1ت اکتساب ِطرق به کاس  چهار بُعد دیدر: 2ت اکتساب ِطرق به اهلل و 1اول: 

نجا مورد تتت ال یم  اس در شش محور، ِطرق در ای4تتت شلش الدین 3التبدی، لخل  اهلل 
 کنر و مورد یاوش و کدرش است 

یه ویهش یه دیروب هم عرض یردیم؛ در بُعد این« ِایِم وَیهَكَ لِلدّینِ حَنیفع»معنای 
مفرد باشتتتتد که ینس، این استتتتت یه در میان ی،ّ ویوهِ ظاهری و ویوه باطنی، آن 

ها شتر اب همه ویوه استتت، و کدرشتتش به دینِ خاریی ِوقِ ی،ّ کدرویهی یه وییه
استتتت و ویهِ وییه « ِطرة اهلل»استتتت، و کدرشِ آخرین استتتت، این ویه را یه همان 

ایامه یند؛ و عبارق یرآکی الی الدین کیستتت، من « للدین حنیفع»اکستتان استتت، این را 
استتت، یعنی مماس  « للدین»الدین کیستتت، علی الدین کیستتت، ِی الدین کیستتت، بلکه 

ینید، یا در معنای دیدر ویتی به ِطرق متویه مییعنی ویتی شتتتما ی،ّ تویهاتتان را 
باشد  یعنی انر ی،ّ ویوه « للدین»دهید، باید چدوکه باشد؟ ِطرق را به دین تویه می

دهید، تویه مماس باشتتتتد: للدین  و انر ِطرق را تویه به دین را به ِطرق تویه می
در « ِطرة اهلل» در معنای اول، چه« ِطرة اهلل»دهید، تویه مماس باشتتتتد  اس چه می

بدیریم یه دین « ِطرة اهلل»باشتتتد  چه دینِ حنیف را « للدین حنیفع»معنای دوّم، باید 
 دروکی است، چه دینِ حنیف را دینِ بروکی بدیریم یه دینِ وحیاکی است 

یع:  ثاک نای ِطرق، و  نابرین در این امر اوالً: ی، مراح، احکام ع  کی بر مب خوب، ب
شتتتود  بعد برای ِطرق، شتتتریعتِ خاریی، برای اکستتتان روشتتتن میی، مراح،ِ مباکیِ 

 احکامی است یه باید عرض ینیم 
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؛ اوالً حَنفِ ایامه، حنفِ ویه، حنفِ دین، حنفِ ِطرق؛ همه در م اب، یَنَف «حنیفع»
است  انر ایامه کادرست باشد، حنیفع کیست، بلکه ینیفع است  چون حَنَف اعراض اب 

چه ویهِ ِطرق باشد، چه ویوه « ویهش»بال به باط، است  انر باط، است، یَنَف ای
دیدر، انر حنیف باشد، یاب، تویه به دین است، انر ینیف باشد، ببارآلود باشد، ویهِ 
 حِس، ویه باطن، ویوه ظاهری و باطنی، انر ببارآلود باشد، این یاب، ایامه کیست 

ت، انر ببارآلود باشتتد؛ کدرشِ ؛ دین، انر خود ِطرق باشتتد یه دینِ دروکی استت«للدین»
شد،  شد؛ باب هم انر ببارآلود با شریعت  با ست  و انر دین، دینِ بروکی و ست کی آن در

کدرد و هم آکوه مورد کدرش استت کدرش به آن درستتت کیستتت  اس هم یستتی یه می
باید یه هر دو حنیف باشند  چشم باید یه ببارآلود کباشد، و آکوه یه مورد کنر است 

 لود کباشد  بنابرین حنیفع به ی،ّ یهاق مربوا است هم ببارآ

َّهِ» بدی،َ لِخَل ِ الل ها ؛ ال تَ ّاسَ عَلَی َّهِ الَّتی َِطَرَ الن ًا ِِطرَةَ الل لدّینِ حَنیف «   ِایِم وَیهَكَ لِ
دیروب عرض یردیم، خل  اهلل در اینجا چیستتتتت؟ خل  اهلل در بُعدِ دروکی خودِ ِطرق 

ست، و در بُعد بیروکی د ست  وحیِ ِطری با حنفِ یام،، این التبدی، ا شریعت ا ین و 
استتتت  وحی بُروکی هم با حنفِ یام، این هم التبدی، استتتت  اس خل  اهلل چه ِطرة 
ص ً یاب، تبدی،  شد، در هر دو حالت در بُعدِ حِناَِت، ا شریعت اهلل با شد و چه  اهلل با

چه شتتیطان وعده یرد یه نکیستتت  بله، یاب، تیییر هستتت، اما یاب، تبدی، کیستتت  چنا
ها را یه خل  ینم اکستتتاندهم وادار میمن دستتتتور می«: وألمُرکَّهم َِلَیُیَیرُنَّ خَل َ اهلل»

 اهلل را تیییر بدهند 

تیییر دادن خل  اهلل یعنی ببارآلود یردن  این خل  اهلل یه آیتِ اهلل استتتتت، بباری بر 
، ستتتتولّتتت لکوم أکفستتتتکوم بتت»اش بنهنتتد، تستتتتویلی یننتتد واشتتتتتاره بتته آیتته چهره
ای ینند، مکری ینند یه با این ببارآلودی، آیتِ اهلل کباشد،   ، وسوسه18یوسف،«وأمرًا

شیطان باشد  ولیکن یاب، تبدی، کیست  یعنی امکانِ این یه ی ً عوض ینند بلکه آیتِ 
کیستت  چه؟ ِطرق  ع ، هم یاب، تیییر استت و هم یاب، تبدی،، ستایر حواسّ ظاهری 

ن و حواسّ باطنی اکستتان هم یاب، تیییرکد و هم یاب، تبدی،، ولیکن ِطرق یاب، اکستتا
تبدی، کیستتت  ِطرق یه شتترعِ دروکی استتت، یاب، کیستتت یه ِطرق برود، چیز دیدری 

 یایش بیاید 

طور شرعِ خدا یه وحیاکی است، یاب، تبدی، کیست  شریعت آخر است  در شرایعِ همین
سوم و چهارم هم  شریعت دیدر اول و دوم و  شریعت کوح تبدی، به  به کوعی این بود  

شود، این کمی شریعتِ کوح، مادامی یه ب ست   شریعت کوح ا شریعت کوح همان  شود  
ست، تبدی، شریعت کوح ه ست، و مادامی یه  شریعت ابراهیم، امت کوح ا ست   اذیر کی
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س شریعت خاتم یاب، تبدی، وحیاکی کی صع  س م ، مخصو سیوعلیهم ال سی، عی ت  مو
بله، یاب، تیییر بیرِ وحیاکی هستتتت  تحریفاتی یه در شتتترایع ربّاکی شتتتده استتتت، این 

شتتتتود تبدی، یند  خدا هم انر تبدی، یند؛ تحریفاق تیییر داده، ولیکن بیر اهلل کمی
یند، بلکه مث ً تبدی، شتریعت کوحوعلیه الست م  استت تبدی، را در بمان خودش کمی
هیموعلیه الستت م  استتت به شتتریعت توراق، توراق به به شتتریعت ابراهیم  شتتریعت ابرا
 اکجی،، و اکجی، به یرآن  ]  [

 نیرد؟[]این تیییری یه شما می ِرمایید بوسیله اکسان صورق می

 شود ولی تبدی، حاص، کمی شود ها تیییر حاص، میی اکسانبه وسیله

ش، بزرگ، حاال، خل  اهلل چیستتتتت؟ خل  اهلل همان ِطرة اهلل استتتتت  ِطرق در یوچ
ّال، در همه این ِطرق  که، ستتتتفیه، اع ،ِ ع  ، ایه، یه عالم، دیوا عای،، یاه،، 

ست  منتها ببار بر روی آن می شنید  انر حَنَف اکجام بدهیم، این ِطرتی یه مویود ا ک
های بلط، و علم یاه که، و ینیف شتتتتده استتتتت، و ببارهای شتتتتهواق و ع  کیت

های دیدر، بیر وحیِ ِطری، و  بار بارآلود یرده، و اینون ب ّاکی، آن را ب بیر وحیِ رب
شود  و این حِناَِت، بر مبنای نردد و حنیف مییاب، کنر کیست؛ این دوباره اص ح می

یعنی ی،ّ ببارهای بیر « ال اله»اصتتتت، ال اله اال اهلل باید یه در ی،ّ ابعاد ایرا شتتتتود  
شتتتریعت خارس استتتت، وحیاکی را اب ِطرق یه شتتتریعتِ داخ، استتتت، و اب دین یه 

 برداشتن 

ببار، تنها بدودن ببارها یاِی کیست، ببارها را برطرف یردن و بی ببار کدریستن  بی
ببارها را کدریستتتن، یا کدریستتتنِ در دینی یه ببارآلود استتت برای تفکیش  تفکیش بی
این م امِ ها؛ شَلِشَ الدّینُ ال َیِّمُ؛ این شلش، اشتاره به دور استت  یعنی ها اب درستتبلط

ست، این  شریعت یه دینِ بروکی ا ست، و این م امِ عالیِ  عالیِ ِطرق یه دینِ دروکی ا
 دینِ یَیّم است 

دار استتتت و هم به معنای یائم  دینِ اابریا، دینِ ایستتتتا، دینِ ییّم هم به معنای ییمت
 باییمت، این یاب، تبدی، کیست  شریعت کیز دین است  چون ما یش دین داریم و چند

ینا بِهِ »شتتریعت؛  ى بِهِ کووحاا والَّذی أوحَینا ءلَیكَ و ما وَصتتَّ رَعَ لَكوم مِّنَ الدّینِ ما وَصتتَّ شتتَ
ى أن أییمُوا الدّینَ وَلَا تَتَفَرَّ ى وَعیستتتَ    دین؛ واحد 13وشتتتوری،« یووا ِِیهِءبراهیمَ وَمُوستتتَ

است، منتها این دین  است  دینِ واحد؛ یا دینِ اهلل است یا دینِ شیطان  دینِ اهلل واحد
شود  انج یویبار به کام ای است یه یویبارهایی اب آن منشع  میاهلل، ماکند رودخاکه

شده؛  ست یدا  ص، دین یه طاعت اهلل ا ِشرعَةً »شرعة و منهاس، اب ا لِكو،ٍ یَعَلنا مِنكوم 
عت    و اصتتوالً لفظ دین در ی، یرآن به معنی طاعت استتت  یا طا48ومائده،« وَمِنهایاا
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ها، در هایش در شتتتترعةاهلل، یا طاعت شتتتتیطان  طاعت اهلل وحدق دارد، نرچه چهره
   30وروم،« ولکنّ ایثر الناس الیعلمون»یویبارهای نوکانون، مختلف شود؛ 

ی دیدر یه برای ِردا ینیم و بعد آیهبه این مختصتتتتر در این آیه ِطرق ما ایتفا می
ه در سوره اعراف است  و این دو آیه تنداتنگ ی شریّاکشام اهلل بحث خواهیم یرد؛ آیه

سیر میبا یکدیدر دالّ و مدلول ینند  منتها در آیه دوّم هم اکد  هر دو آیه یکدیدر را تف
 شود باید دیت شود یه بحث می

 حاال انر سؤالی هست من یواب می دهم 

س سه مرحله دارد، یکی یدا سابی  بعد ِرمودید یه  ابی روح ]ِرمودید َِطَر یعنی یدا
 اب بدن، مراح، بعدی را کفرمودید [

ی مومنون،   در سوره14ومؤمنون،« ثومَّ أکشاکاهُ خَل ًا آخَرَ»ها، ببینید بله، این یدا سابی
ِرماید بعد اب این یه یستتم اکستتان یام، شتتد، ینین اب کنر بدکی تکام، یاِت بعد می

خل ت دیدری  یعنی روح را اب بدن تولد ایجاد یرد بدن را « : ثومَّ أکشتتتاکاهُ خَل ًا آخَرَ»
داد  این تولد دادن اب روح، دو بُعدی استتتتت  یش بُعد ی، روح، یش بُعد ِطرق  ی،ّ 

   ِطر الناس 30وروم،« َِطَرَ النّاس علیها»ِرماید روح بیربنایش ِطرق استتتت  ِلذا می
چیستتت؟ این کاسِ یستتماکی استتت یا کاس روحاکی؟ ِطرق یستتم یه کیستتت؛ ِطرق 

ِِطرَةَ اللَّهِ التی ِطَرَ النّاسَ »ادی استتتت اما ماده کیستتتت، بلکه روحاکی استتتت  حاال م
، کاس، بُعدِ یستتم کیستتت، بُعد روح استتت  یعنی َِطَر ارواحَ النّاس علیها  این بنا «عَلَیها
ی وستتطین دارد  بِنای روح اکستتان ی رویین دارد، مرحلهی بیرین دارد، مرحلهمرحله

 مراحلی است دارای دریاق و 

ها ِطرق استتت  مرحله باالتر ع ، استتت، بعد ی بیرین و بیربنای ارواح اکستتانمرحله
لو ّ است، صدر است، یل  است و باالترین ِؤاد است  بنابرین سنگِ بیرینِ بنای روحِ 

ِطرة اهلل التی »اکساکی، بما هو اکسان، که بما هو حیوان، که بما هو کباق؛ ِطرق است  
َِطَرَ النّاسَ »معها کیستتت، بها کیستتت، لها کیستتت، الیها کیستتت، بلکه « اسَ عَلَیهاَِطَرَ النّ
های علیها یعنی کاس در بُعدِ روحی، اکستتتتان در بُعد روحی، یه دارای ینبه«  عَلَیها

 ها، بر مبنای ِطرق است نوکانون است، روح اکسان با ی،ّ ینبه

سم هم همین ست ولیکن ی سان، با ی،ّ بوایای « عَلَیهاَِطَرَ النّاسَ »طور ا یعنی روح اک
ع  کی و ِوق ع  کی، ی ً بیربنایش ِطرق استتت  بنابرین دینِ دروکی اکستتان، ویهِ 

ترینِ ویوه استتت، و یاب، استتت یه حنیفع تویه به دین وییهِ دروکی اکستتان، یه وییه
 بکند، آن ِطرق است 
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و باطنی به ِطرق تویّه ینیم، و ما دو مرحله تویه داریم  یش تویه با ویوه ظاهری 
بَعد ویتی یه تکام،ِ کدرش و تکام،ِ یوشتتتتش و یاوش در کنرِ ویوهِ ظاهری و باطنی 

ویت ِطرق ویه دوم استتت ویه به وستتیله آن به دین بیروکی تویه به ِطرق شتتد، آن
ینیم   ِطرق هم متوَیهٌ الیه وموردِ تویّه  استتتت، هم متوَیَّه وابزار تویّه  استتتت  در 
ست  ویتی  شاه آبادی، در احتمالی متویَّه ا ست، احتمال آیای  احتمالی متویهٌ الیه ا
فع در ی، یهاق کنر یردیم ودر این  به ویهِ ِطرق، حنی باطنی  ظاهری و  با ویوه 
مرحله متویهٌ الیه استتتتت ، بعد با ویه ِطرق، کدرشِ حنیفِ مستتتتت یمِ ثابت به دین 

 است   ینیم ودر این مرحله متویَّهخارس می

 ]مرحله سوم چه بود؟[

ی اول یدا یردن روح استتت اب یستتم  این یش َِْطر استتت  َِْطرِ اول یدا یردن مرحله
روح اب یستتتم  مرحله دوّم، یدا یردنِ ِطرق اب روح  یدا یردن به این معنی یه این 
رِ بیربناستتت، یداییِ بیربنایی دارد  بله، ویتی روح را خدا اب یستتم َِْطر یرد، این َِطْ 
اول استتت، یدا یردن و تولد دادن روح اب یستتم  بعد این روح یه اب یستتم یدا شتتد، 

، «ِطر الناس علیها»ی بیربنایی استتتتت یه این روح دو مرحله یدا شتتتتد  یش مرحله
ست یه ی، روح ست  و یش مرحله روبنایی ا ست  اس َِْطر، دو بُعدی ِطرق ا سان ا اک

ْطر دوم ی، روح بر مبنای ِطرق  اس بدن استتت  یش َِْطر ی،ّ روح استتت اب بدن، و َِ
 مبنای ِطر روح است  و ِطرق هم مبنای َِْطرِ دوم است 

 ]سؤال: ِأیم ویهش للدین یعنی چه؟[

یعنی ایامه ین ویهت را، تویهت را، برای دین به صتتتورق مماس  عبارق الی الدین 
حاال، یا دین  طور مماس تویه به دین بده کیست بلکه للدین به معنی مماس است  به

ی حنیف ِطرق استتت در ویهی، یا دین حنیف مطل  دوم استتت  در هر دو بُعد ایامه
یه هم ینسِ ویه را ویه است  منتها عرض یردیم یه چرا ویوهش کفرمود؟ برای این

یه آیای شتتاه آبادی ِرمودکد، ینس ی،ّ ویوه را به ِطرق تویه شتتام، بشتتود، چنان
ِطرق ویه استتتت  ِطرق هم ویه استتتت و هم مورد  دادن  و هم این استتتت یه خودِ

تویّه است  مورد تویه است در صورتی یه ویهش ی،ّ ویوه ظاهری و باطنی اکسان 
باشتتتد یه در این صتتتورق ِطرق هم یزمش استتتت  متوَیَّه وتویّه یننده  استتتت در 
صتتتورتی یه بَعد اب این مرحله با چشتتتمِ ِطرق، به دین خاریی کدریستتتته شتتتود  با 

ی ظاهری و باطنیِ روح به ِطرق کدریستتتتن، بعدًا با چشتتتم ِطرق به دین هاچشتتتم
 کدریستن 

 ]یعنی خود ِطرق ابزار دین است؟[
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بله، هم مننورٌ الیه است هم کاظر است  به تعبیر آیت اهلل شاه آبادی دین حنیف همان 
است  ینم یه ِطرق هم متویَّهٌ الیه است، هم متوَیَّه ِطرق است  ولی بنده اضاِه می

یه ویه را ی،ّ ویوه ظاهری و باطنی میداکد  ویه ویوه متویهٌ الیه استتتتت برای این
ظاهری و ویوه باطنی منهای ِطرق تمام بستتتیج شتتتوکد، کنراق ظاهری، یستتتماکی، 

ی اول یه آیای کنراق باطنی، بستتتیج شتتتوکد یه به دینِ ِطری تویه ینند، این مرحله
خودش باید « ویهش»ینم، این یه ه عرض میشتتاه آبادی ِرمودکد  مرحله دوم یه بند

تویه به دینِ حنیفِ خاریی یند  اس دو دین استتتتت و دو تویه استتتتت  یش تویه 
 ویوهی است به ِطرق، یش تویه ویهِ واحد ِطرق است به دینِ حنیف 

]در وایع طب  کنر آیت اهلل شاه آبادی ویوه دیدر را با معیار یرار دادن ِطرق باید به 
 اد؟[دین تویه د

یه طور استتتت  در بُعد اینهر دویش درستتتت استتتت  ببینید ِطرة اهلل در بُعد لیت این
منصوب است و بدل است، بدل اب چیست؟ انر عام، را محذوف کدیریم؛ عام، بدلیت 
عد اول  ولیکن انر أعنی را محذوف  ]  [   بنابرین ویهش چیستتتتت؟ ِطرة اهلل  این بُ

شتتود ِطرة ویت دین حنیف می، آن«أعنی ِطرة اهلل للدین حنیفع»بدیریم یعنی بشتتود 
اهلل  این هم بُعد دوّم استتت  هر دو بُعد هم مراد استتت، هم لفنع، هم داللتع، هم مدلوالً 
و هم روایاق  روایاق هم ِطرة اهلل را دین حنیف معرِی یرده استتتتت احیاکع  یه دین 

ست  دین دروکیِ ِطرة اهلل و دینِ بر شرعة اهلل  در روایت ِطرق حنیف دو بُعدی ا وکی 
یند یه این روایاق تأیید می« هی التوحید»یا « هی الوالیة»، «هی االس م»نوید را می

یه این بُعد دوّم هم مراد است  یعنی داللت یرآکی، داللت مطل ِ هر دو را شام، است  
سبت به همه این ست و ک شام، ا ست  هر دو ایامه را  شام، ا شمول  هاهر دو دین را 

 دارد 

]ِرمودید یه خل  اهلل هم ِطرق استتتت در بُعد دروکی هم دین استتتت در بُعد بیروکی، 
 چطور این استفاده را یردید؟[

؛ خوب خل  اهلل چیستتتت؟ خل  اهلل دین دروکی استتتت یه ِطرق «ال تبدی، لخل  اهلل»
اب، است، و دین بروکی یه شریعت است، هر دو خل  اهلل است و یاب، تبدی، کیست  ی

ینند ولی یاب، تبدی، کیست  حتی خدا هم تیییر هست یما اینکه محرِین تحریف می
 یند؟ کخیر یند  آیا خدا دین اس م را تبدی، میتبدی، کمی

«  ال»یعنی ال تیییر چون « ال»  ِرمودید یه این 27ویهف،« لَا مُبَدِِّلَ لِكَلِمَاتِهِ»]در بحث 
 کهی ینس است[
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داستتت  اب طرف خدا که تیییر استتت و که تبدی،، ولی اب طرف یا مننور اب طرف خآن
 بیر خدا تبدی، کیست اما تیییر هست 

 ، یعنی ممکن است 12ویوکس،« دَعاکا واشا مَسَّ اإلکسانَ الضُّرُّ»]در آیاق دیدر داریم یه 
ِطرق اکستتان ببارآلود بشتتود اما هستتت[ بله  تبدی، یعنی اصتتلش اب بین برود، تیییر 

ست اما هیعنی چهر شود  یه در مورد ِطرق و دین، تبدی، کی اش ببارآلود و دنرنون ب
 تیییر هست 

  این تحوی  یعنی چه؟[ تحوی، هم 43وِاطر،« وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّتتتتهِ تَحویلًا»]در آیه 
 همان تبدی، است 

شاه آبادی ویهش را « ِأیم ویهش للدین حنیفع»]ِرمودید یه در آیه  ینس آیت اهلل 
 اکد، خوب این یه اب لحاظ ادبی خ ف است![نرِته

ث ثة »کخیر  هم ینس استتت و هم ِرد استتت  چرا خ ف باشتتد؟ مث ً ِرض ینید آیه 
 هم طوهر مراد است هم حیض « یروم

ست و  شد؛ این مفرد هم حالت ینس می« التتتتتت»]ویهش مفرد ا تواکد ینس کدارد[ با
شته باشد هم مفرد  یه بحث یردیم  هر دو درست است  مفرد به عنوان ِرد ممتاب،  دا

ست  ولیکن ی،ّ ویوه، ویه  سان چیست؟ ِطرق ا ِرد ممتاب ویوه ظاهری و باطنی اک
نیریم، و اویه الویوه هستتتتند  ما ی،ّ ویوه را در ویهش به عنوان ینس در کنر می

 نیریم یه ِطرق باشد در معنای مفرد در کنر می

 ان است[ بله، مخاط  اکسان است با ع لش ]ِرمودید یه مخاط  ع ، اکس

ید یه ِطرق خودش ویه استتتتت، آن یامه ]انر بفرمای ویت ِطرق خودش هم باید ا
 بشود[

ست  ِطرق در بُعد دوّم ایامه می ستثنام در ایامه ا شود  ببینید، ِطرق در این حالت ا
ّه می ی،ّ ویوه را توی عد اوّل  یه ِدر بُ عد دوّم و به ِطرق  در بُ یه دهیم  طرق را 

ها؛ ویه ِطرق را در آخرین تکام، یاِته است؛ مورد تویه یرار نرِته است؛ با حناِت
 شود دهیم به دین خاریی  یه دو تویّه میمرحله تویه می

شتتتتود؟[ دو بُعد داریم؛ انر ویهش را مفرد بدیریم؛ ِطرق ]اس خود ویهش چه می
ست  یعنی ِطرق را للدین حنیفع ایامه ین  بُعد دوّم این شد  ا یه ویهش ی،ّ ویوه با

اس دین حنیف ویه در این حالت به معنی ِطرة اهلل استتتتت، خودش ویه استتتتت و  
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ویّه بده یه ِطرق اب ویوه استتتتثنا شتتتود  یعنی ی،ّ ویوه را به ِطرق تمستتتتثنی می
 شود وچون ب یه ویوه باید به او تویه ینند  می

ویت ِطرق را ایامه ین به دین حنیف؛ ]ِرمودید انر مننور اب ویهش ِطرق باشد آن
 اس در این حالت للدین حنیفع دیدر به معنای ِطرق کیست[

ِطرة »مننور « للدین حنیفع» نویند یهبله  ولی در حالت دیدر آیت اهلل شاه آبادی می
نویم دو بُعد است  دین حنیف در یش بُعد ِطرة اهلل است و در است  یه بنده می« اهلل

یش بُعد هم دین خاریی و شرعة اهلل است  اس دو ایامه است؛ دو ویه است؛ دو دین 
 است؛ و حناِت یلی است  این یمع الجمع بین داللت آیه است 

 امه یرد؟[]اول باید ِطرق را ای

اب کنر ادب معنوی هر دو حالت یاب، یبول استتت  در آیه کصتت ِ ِطرة اهلل به چیستتت؟ 
به عام، محذوف یا عام، مذیور؟ عام، مذیور؟ انر منصتتوب به عام، مذیور باشتتد، 

ویت ویهش یه مبدلٌ منه استتتتت؛ عام، استتتتت اب برای ِطرة اهلل  بنابرین ویهش آن
 شود همان ِطرق اهلل می

ست؛ بنابرین در بُعد این در بُعد یه دوّم خوب، چون ِطرة اهلل به للدین حنیفع کزدیش ا
ست  هم حذف به للدین حنیفع کزدیش ست ا ست؛ اس أعنی ِطرة اهلل  و هر دو در تر ا

به « للدین حنیفع اعنی ِطرة اهلل»شتتتتود یه عام، و هم شیر عام،  حذف عام، می
ست؛ اب کنر مکاکی کزدیش کزدیشیه للدین حنیفع به ِطرة اهللحساب این ست؛ تر ا تر ا

حذوف بودن أعنی  اس مجوب برای أعنی  ی، این مجوب استتتتتت برای م به همین دل
تر بودنِ عام،ِ محذوف استتتت، و مجوب برای بدلیت؛ مذیور بودنِ عام، کصتت  کزدیش

 ...است  اس ربطِ ایرب یش ویه، و عام، مذیور یش ویه
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