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فطرت

« بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِمِ »
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

در آیات سه گانه قرآن :آیه روم ،آیه اعراف ،آیه آخر سوره احزاب که به السنه گوناگون و
ایی اسیی ب ما هم بسیییار
تعبیرات مختلف ،بحث از فطرت دارد ،بحث بسیییار بسیییار م ّ
مختاییییر را عرد کردیم و ت ایییییلت را به ت سیییییر ال رقان مرا.عه ب رماییدب آیه دومِ
فطرت ،آیه سوره اعراف اس ب «وَ إذْ أخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أ ْشهَدَهُ ْم
عَلى أنْ ُ ِسهِمْ ألَ ْس ُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلی َشهِدْنا أنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلین ،أوْ
أشییییرَبَ آبا ُنا مِنْ قَب ْ ُ وَ كُن َّا ذُرِّی َّةن مِنْ بَع ْدِهِمْ أفَتُهْلِكُ نا بِ ما فَع َ َ الْمُبْطِلُونَ»
تَقُولُوا إنَّ ما ْ
(اعراف۱۷۲،و)۱۷۳ب
به این آیه مانند بع ضی دیگر از آیات قرآن ،ب سیار ب سیار ظلم شده ا س ب حتّی م سّ رانی
هم در نگرشی در این آیه ی یا قاورًا یا تقایرًا ی با پیت فرد های ت سیری و پیت فرد
های فکریِ خودی ،تحمیالتی بر این آیه کرده اندب مثالن گ ته اند مقاییییود از «ذُرِّیَّتَهُمْ»؛
«ذرّ» اسیییی و از این ا « عالم ذرّ» تخی ّ کرده اند؛ به این معنا که انسییییان ها قب از
آفرینششان یییی روح و .سم یییی در عالمی بوده اند به نام «عالم ذرّ» و در آن عالم خدا با
َس ی ُ بِرَبِّكُمْ» و .مله گی (ک ّ بنی آدم إلی یوم القیامه) در
انسییان ها احت اک کرده که «أَل ْ
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این عالمِ پیت از آفرینشییشییان« ،قالُوا بَلى» گ ته اندب در حقیق مُسییاهله و گ تگویی بین
خدا و ک ّ ان سان ها قرار گرفته ا س و در پا سخِ «أَلَ سْ ُ بِرَبِّكُمْ» که خدا به ان سان ها قب
َسیی ُ بِرَبِّكُمْ» گ ته اند« :بَلى
از آفرینشییشییان در عالمی به نام «عالم ذرّ» فرموده اسیی « :أَل ْ
شَهِدْنا» ب چرا؟ برای چه این مطلب این ا آمده اس ؟ «أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا
غافِلینَ» این «بَلى» یِ شییما را بالی .انِ مشییرکان قرار داده که یوم القیامه نگویند :ما از
این «بَلى» غاف بوده ایمب ما که «بَلى» گ ته ایم در عالم تکلیف باید بر این «بَلى» ،بر این
«نَعَم» ،بر این قبول ،استوار باشیمب بنابراین یوم القیامه عذر نیاورند که ما غاف بودیمب «أَوْ
تَقُولُوا إِنَّما أ َْشیییرَبَ آبا ُنا مِنْ قَبْ ُ» پدران ما قبالن مشیییرو بوده اند و ما ذرّیّه ای بعدِ اینها
بودیم و تابع آنهاب ما تایوّرات پدرانمان را که مشییرو بودند ،احترام قاه شییدیم و دلیلی
هم بر ضدّ آنها نداشتیمب
سؤال :اوّالن منطق ادبی آیه از نظر ل ظی و لغوی و از نظر معنوی مخالف این مطلب ا س
که انسان ها قب از آفرینششان در عالمی به نام «عالم ذرّ» بوده اند و در آن عالم چنین و
چنان گ تگو شییده ،وانگهی آیا اگر اس یتادی مطلبی را به شییاگردان بگوید که محال اس ی
یادشییان بماند ،مطالب مختلف اسیی ب مطلبی اسیی که به شییاگردان گ ته می شییود برای
فهمیدن ،برای قبول ،امکان یاد ماندن هم هسیییی که در امتحان .واب درسیییی بدهندب
ولیکن بع ضی مطالب ا س که محال ا س شاگردان ب همند ،مثالن ا ستادی شاگرد کالس
اوّل را ،درسییی که به لیسییاند یاد داد ،می دهدب این بکّه کالس اوّل محال اسیی که این
مطلب را دریاف کندب گن ایت فهم این مطلبی که بعد از دوازده سیییزده سییال ،آیا ب همد
یا ن همد ،درسییی ب همد یا نادرسییی ب همد ،در سیییال اوّل ابتدایی برایت آنگونه مطالب
قاب ت هّم نی س ب آیا امکان دارد؟ عدال ا س  ،عق ا س  ،در س ا س که یک ا ستادی
مطالب خیلی عمیق و م شک را که در دوره لی ساند باید تعلیم کند به شاگرد کالس اوّل
بگوید و بعدًا در امتحان از او سییؤال کندب آن مطلب چه بود؟ یاد نیس ی ب اگر یاد هم
باشیییید ،مطلب را ن همیده ،هم یاد نیسیییی ؛ چون ن همیده و هم اگر ال اظِ آن مطالب
یاد باشد ،مطالب اصالن یاد نیس ب
حاال اگر انسییییان ها (مکلّ ان) عالمی قب از عالم خلقتشییییان و.ود داشییییته که در آن
عالم«ألَسْ ُ بِرَبِّكُمْ» را شنیدند و کالن گ تند« :بَلى» هیککد یاد نیس ب احدی از مکلّ ان
حتّی معاییومان به در.اتشییان ،تا چه رسیید مادون معاییومان (مؤمنان) ،تا چه رسیید به
مشرکان ،احدی یاد اس چنین عالمی؟ هیچ کد حتّی یک فرد یاد ندارد قب از و.ود
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خود راب قب از و.ود هیچ ا س ب قب و.ود که ان سان هیچ ا س  ،نه بدنت مو.ود ا س ،
نه روحت مو.ود اسی  ،نه عقلت و نه فطرتتب صی ر اسی قب و.ودب انسییان که قب از
و.ود ص ر اس  ،از عالم ص ر و از عالم هیچ «بَلى» را یاد اس ؟ این اوّالب پد چگونه
می شود که این دافعِ عذر ب شود این «بَلى» و قبولِ ربّانی و وحدتِ ربّانی را اگر قب از
و.ودشان ییییی بر فرد محال ییییی و چشم پوشیِ از .هات استحاله دیگر ،اگر قب از و.ود
«بَلى» گ ته اس  ،باید یاد با شدب پد چون یاد نی س ح ّ نی س و حال آنکه می
گویند«:أنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ» خُب غاف بودندب هم در دنیا غاف ،
هم در برزخ ،هم در آخرت ،و غافلند چرا؟ برای این که قب از و.ود چیزی نبوده اسیی و
اگر بر فرد محال قب از و.ود شییعوری داشییته اس ی  ،شییعور به این حد نبوده اس ی که
«قالُوا بَلى» یِ حق را بشنود و ب همد و یاد بماندب اشکال اوّلب
دوم« :ذرّ» یعنی چه؟ ما یک «ذَرّ» داریم ،یک «ذَرّه» داریم ،یک «ذُرّیّه»ب «ذرّیّه» یا فرزندانند
(ذرّیّه من اییی ) یا خودِ انسیییانند در اصییی ِ زیربنای و.ودی ا ب چنانکه قرآن بر هر دو
دالل داردب این ذرّیّهب «ذرّه» یعنی .سیییم بسییییار بسییییار کوچک ،ذرّ» یعنی مورچهب این
آقایانی که « عالم ذرّ» قاهلند ذر با ذال می گویند یا ذر با «ز»؟ «زر» که معنا ندارد در
عربی ،ذر با ذال یعنی مورچه یعنی انسییییان قب از خلق مورچه بوده اسیییی و خدا به
َسی ُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى» پد این سییخن که
حال مورچگی با انسییان سییخن گ ته اسی ؟ «أل ْ
عالَمی داریم به نام «عالَمِ ذرّ» ،قب از خلق  .سم و روح ان سان ،چون ا .سام ان سان ها
معلوم اس که بعدًا خلق شده اند و ارواح انسان ها هم بر حسب آیاتی از .مله آیه سوره
مؤمنون« :بببثُمَّ أنْ شَأناهُ خَلْق آخَرببب» (مؤمنون )۱۴،پد این خَلق اهلل االرواح قب از ا.ساد،
اگر تو.یه نکنیم غلط اسیییی ب این خالف نآ قرآن اسیییی که بعد از این که بدن تکام
یاف « :ببب ثُمَّ أنْشَأناهُ خَلْق آخَرببب»ب
بنابراین انسان پیت از خلق نه .سم انسانی داشته اس نه روح انسانیب انسان که پیت
از خلق نه  .سم ان سانی دا شته و نه روح ان سانی ،چه طور پیت از خلق مورچه بوده؟
نه مورچه بوده ،نه پرنده بوده ،نه انسییان بوده ،نه حیوان بوده ،نه .ن بوده ،نه صیی ر بوده
اس ب آیا خدا با این ص ر سخن گ ته اس ؟ با این ص ری که عق و روح و شعور و درو
انسانی نداشته ،بلکه شعور حیوانی هم نداشته ،با این الشعور بزرگترین مطلب را در میان
َسییی ُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى»ب بنابراین روایاتی و نظراتی و ت کّراتی که بال مله می
گذاشیییته«:أل ْ
گویند :عالمی انسییان ها داش یته اند قب از خلق به نام «عالم ذرّ» غلط اس ی ب «ذرّ» غلط
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اسییی ب «ذرّیّه» هم قبالن نبوده« ،ذرّه» هم قبالن نبوده« ،ذرّ»« ،ذرّیّه»« ،ذرّه» هر چه هسییی ی
درستت و نادرستت یییی قب از خلق اصالن نبوده ،ذرّه ای از انسانیّ انسان ،ذرّیّه ای و تا
چه ر سد ذرّی که مورچه ا س ب ذرّه ای ،ذرّیّه ای از ان سانی ان سان یییییی چه  .سم و چه
روح ی قب از خلقتت هرگز نبوده اس ب
حاال به این آیه توّ.ه کنید« :وَ إذْ أخَذَ رَبُّكَ» مخاطب کیسی ؟ رسییول گرامی اسی ب چرا؟
برای این که بحث فطرت بحثی اسییی بسییییار عمیقب نخسیییتین مخاطب در تبیین فطرت،
رسییول اهلل( ) اس ی ؛ چون عمق فطری داردب فهم فطرت ،دریاف فطرت ،دریاف حال
فطرت ،اوّلین فهمت فهم رسییالتی اسیی « :وَ إذْ أخَذَ رَبُّكَ» البته بعضییی مطالب اسیی که
فهمت در انحاار رسول اس ؛ مث حروف مقطعه ،مث موضوعات غیبی که به وحی بر
ح ضرت نازل می شودب ولی بع ضی از مطالب ا س که فهمت در انح اار ر سول نی س ،
ولیکن اوّلین فهمنده ،اوّلین دریاف کننده ،اوّلین گیرنده صیید درصیید رسییول( ) اسی و
بعدی ها باید حواسییشییان .مع باشیید برای دریاف آنکه در اوّلین مرحله رسییول دریاف
می کندب اگر بخواهیم در اوّلین و دومین و چندمین مرحله دریاف کنند باید دق کنند؛
دقّ رسییالتی ،دقّ ایمانی معاییومانه رسییالتی ،تالی تلو رسییال بکنند تا بتوانند دریاف
کنندب
«وَ إذْ أخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی آدَمَ»ب «مِنْ بَنی آدَمَ» چیس ؟ آیا «بَنی آدَمَ» همان فرزندان نخستین
آدمند؟ نخیرب مگر ما فرزندان آدم نیسییییتیم؟ مگر تمام انسییییان های نسیییی اخیر ،در مثلث
زمان(زمان آدم و زمان ما و إلی یوم القیامه) مگر همه بنی آدم نیسییییتیم؟ کالن ل «بَنی
آدَمَ» در قرآن ،ک ّ بنی آدم اسییی ب بله«ببب ابْنَیْ آدَمَببب» (ماهده( )۲۷،دو فرزند آدم ،هابی و
قابی ) ولی از«بَنی آدَمَ» اسیییت اده می شیییود که ک فرزندان آدمب البته آدم در «صیییورت»،
م ستثنی اس ب در « سیرت» ،بنابر احتمالی داخ اس که ت ایلت را در ت سیر مالحظه
کنیدب
«وَ إِذْ أخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی آدَمَ» ب آیا این «بَنی آدَمَ» که پروردگار از ظهورشییان ،ذریتشییان را
گرف « :وَ أ ْشهَدَهُمْ عَلى أنْ ُ سِ هِمْ» و بعد مطالب دیگر ،آیا زمان گذ شته ا س ؟ آیا در زمان
گذشییته و پیت از خلق « ،بنی آدم» و.ود داشییته اند که خدا با آنها صییحب کند؟ نخیرب
بنابراین این «إِذْ أَخَذَ» ماضی اس ؛ ولیکن ماضی ،مثل ِ زمانِ و.ودیِ انسان های مکلّف
را شام ا س ب ازلیّ نی س  ،ابدیّ نی س  ،بین ازل و ابد ا س  ،مادامی که ان سان های
نس ی اخیر توالد می یابندب پد «إِذْ» یک زمان نیس ی  ،چند زمانِ گذشییته هم نیس ی  ،چند
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زمانِ مخاو ِ آینده هم نیس  ،بلکه ک زمان هایی که انسان های مکلّف و.ود داشته
اند ،و.ود دارند و و.ود خواهند داشیییی ب برای اینکه «بَنی آدَمَ» همه بنی آدم اسیییی ؛
بنابراین اخذ هم از همه اسیییی و چون بنی آدم در یک زمان و.ود نداشییییته اند و و.ود
ندارند ،پد اخذِ از بنی آدم هم اخذِ از مثلّث زمان اسیییی ب همانطور که بنی آدم در مثلّث
زمان بوده و هستند و خواهند بود ،اخذی هم که شده اس  ،اخذِ در مثلّث زمان اس ب
«وَ إذْ أخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ» ب «هُم» چه کسانیند؟ «هُم» بنی آدمندب آیا «هُم»
به ذوِی العقول بر می گردد یا به غیر ذوی العقول؟ سه احتمال در کار اس ب
۱ب به انسان ها با و.ودِ .سم و روحشان ۲ب تنها با و.ودِ .سمشان ۳ب تنها روحشان
«هُم» نزدیک تر به کدام یک از این سه تا اس ؟ روح؛ چون روح اس که «هُم» اس ب بدن
«هُم» نیس ب بدن در حاشیه روح« ،هُم» اس ب اگر «هُم» استعمال شود ،روح و .سم انسان
را شام بشود ،روح محور اس و .سم ظرف اس ب اگر هَم «هُم» به .سم و روح برگردد
به ح ساب اینکه این  .سم دارای روح خواهد شد یا دارای روح بوده ا س ب زید که آمده
اسییی  ،می گوییم زید اسییی  ،این زید اسییی  ،اگر روحی در این زید دمیده نشیییده بود و
نخواهد شد ،این زید نیس ؛ چون زید انسان اس و انسانیّ انسان اصالت مربوط به روح
اس ب بنابراین در این مثلّث آنکه از انسان استحقاق ر.وع ضمیر «هُم» دارد ،روح اس ؛
نه .سم و نه .سم و روحب
وانگهی ،آیا .سم انسان شعور دارد که مورد مُساهله قرار بگیرد؟ اگر انسان مرده اس با
.سمت صحب می کنند؟ این درس اس اصالن؟ زید تو چنین بودی ،چنین خواهی بود،
چه کردی ،چه به سییرت خواهد آمد؟ این روح اسیی که در عالم برزخ ،روح اسیی که در
عالم تکلیف ،در عالم برزخ و در عالم قیام مورد سؤال و .واب و ادراوِ عذاب و ادراوِ
عقاب می شودب
بنابراین«وَ إِذْ أخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ» یک «هُم» اس ی  ،یک «ظَهر» اسیی ب آیا
«هُم» و «ظَهر» یکسان اس ؟ نخیر دوسان اس ب «هُم» کیس ؟ «هُم» ارواح انسان هاس ب
خدا وقتی که  .سم های ان سان را آفرید ،بعد روح شان را آفرید ،سؤال کرد از روح ،منتها
سییییؤال یک کلمه ل ظی نیسیییی ؛ مثالن «بببفَقالَ لَها وَ لِلْأرْدِ اهْتِیا طَوْع أوْ كَرْه قالَتا أتَیْنا
طاهِعینَ» (ف اّل  )۱۱،خدا سخن گ با زمین ،با آسمان سخن گ ؟ نخیرب این قول ،قول
تکوینی اسیییی « :قَولُهُ فِعلُهُ»ب و همکنین «إنَّما أمْرُهُ إِذا أرادَ َشیییییْن أنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ»
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(ید )۸۲،ل اسیییی که ای اد می کند؟ ل چه ربّانی ا و چه غیر ربّانی ا خالق و
مو.ود نیسیییی ؛ بلکه این ل تعبیری اسیییی از اراده« ،كُنْ» یعنی اراده می کند ،با اراده
آنکه که کاهن نیس ی  ،تکوین می کندب «وَ إذْ أخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ
أ َْشییهَدَهُمْ» تمام اینها بیان واقعی ِ فطری اسیی ب واقعی ِ کَونی انسییان در زیربنای و.ودی
روحت که فطرت اسییی  ،بیانگر این واقعی اسییی ب نه اینکه یک موقعی یا تمام مواقع هر
انسانی که خلق می شود ی قب از خلق که معلوم اس ی خدا با او صحب می کندب آیا من
ربّ تو هسییییتم؟ بگوید بله «وَ إِذْ أخ َذَ رَب ُّكَ مِنْ بَنی آدَمَ» بنی آدم در بُعد آدمی ّ  ،ارواح
اس ب پد «ظُهُورِهِمْ» ظهور ارواح اس ب از کمرهای ارواح«ذُرِّیَّتَهُمْ»ب همانطوری که ا.ساد
انسان ها ذرّیّه دارد؛ یعنی اص نط ه انسان ذرّیّه انسان اس ؛ چون ذرّیّه یا متّا اس
یا من ا ب ذرّیّه من ا یعنی کسانی که از انسان .دا شده اند (فرزندان و نواده ها) این
َشیییحُونِ»
ذرّیّه غیری اسییی ب ذرّیّه خودی مثالن «وَ آیَةٌ لَهُمْ أنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ فِی اْل ُلْكِ الْم ْ
(ید )۴۱،ذرّیّه همان «هُم» اسیییی و «هُم» همان ذرّیّه؛ یعنی «حَمَلْنَاهُم و هُم ذُرِّیَّة»ب مث
ْسییك» (فاطر ،)۸،ن د همان کاف اسیی کاف همان ن د اسیی ب
ُسییهُمْ» (بقره« ،)۹،نَ ُ
«أنْ َ
دلی هم داریم بر این مطلب ،مثالن در آیه دیگر« :إنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِی الْ ارِیَةِ»
(حاقّه )۱۱،انسییان های مو.ود زمان رسییول را خدا حم کرد در کشییتی نوحب انسییان ها
بودند؟ نخیرب در حالی که ذرّیّه بودندب در حالی که در رحم های مادران و صییییلب پدران
بودندب بنابراین «حَمَلْناكُمْ» این تبیین می کند آیه سیییوره یاسیییین را«:وَ آیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا
ذُرِّیَّتَهُمْ» که این ا از م سّرین بسیار ادیب هم اشتباه کرده اس ب م مع البیان می گوید که
«ذُرِّیَّتَهُمْ» یعنی «آبَاءَهُم وَ أ.دَادَهُم»ب ولیکن اینها خود شان نبودند تا فرزند دا شته با شند
ذرّیّه غیر از .دّ اس ی ب آیه «إنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِی الْ ارِیَةِ» این را می رسییاند که
این «كُمْ» همان انسیییان ها هسیییتند که در رحم های مادران ،در صیییلب های پدران ذرّیّه
بودند ،ذرّیّه درونی و بیرونیب بنابراین «ذُرِّیَّتَهُمْ» یعنی «هُم حَال کَونِهِم ذرّیّة»ب
«وَ إِذْ أخَذَ رَبُّكَ» این م ملی اس که از نیم قرن ت کّر اس خودی ،و نیم قرن ت کّرِ دیگر،
آی اهلل شاه آبادیب یک قرن ت کّر اس که باید بعدًا بحث شودب اگر بخواهیم بحث کنیم،
باید چند سال بحث کنیمب حاال اشاره می کنیم که مطلب امروز شاید ختم شود که آقایون
مطالعه کنندب
«وَ إذْ أخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ» ب «هُم» ارواح اس ؛ یعنی ظَهرِ ارواح همانطوری
ص یلبِ انسییان ها اص ی ِ و.ودِ انسییان ها
ص یلب دارد ،ظَهر دارد ،و ُ
که بدن های انسییان ها ُ
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ص یلبِ انسییان ،اص ی ِ انسییان اس ی در بُعد
اس ی  ،بدن اص ی دارد ،فرع داردب ظَهرِ انسییانُ ،
ص یلبِ .سییم،
ص یلبِ روح فطرت اس ی ب ُ
ص یلب داردب ُ
.سییمانی ،همانطور ارواحب روح هم ُ
صیُ لبِ .سیمانی اسی ب کمر انسیان اسی ب و صیُ لبِ روح ،قدرت اسی ب بنابراین «وَ إِذْ أخَذَ
صیییلب های انسیییان ها «ذُرِّیَّتَهُمْ» یعنی
رَبُّكَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ» از ظهورشیییان ،از ُ
«أخَذَهُم وَ هُم ذرّیّة» ذرّیتهمببب به ن د اس ی ب مث آیه ید« :وَ آیَةٌ لَهُمْ أنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ»
یعنی از پش های ارواحِ انسان ها آنها را که ذرّیّه بودند گرف ب «اخذ» چیس ؟ آیا انسانی
که خدا خلق کرده ،و .سییییم را خلق کرده ،بعد روح را خلق کرده و فطرت زیرم موعه
اوس  ،آیا این فطرت را گرف و آورد بیرون؟ نخیرب از نظر مُساهله اس ؛ یعنی تکیه سخنِ
س ُ بِرَبِّكُمْ» و .وابِ «قالُوا بَلى» عبارت اس از همین فطرت ،کما اینکه در آیه احزاب
«ألَ ْ
هم همین بیان شده اس ب در آیه روم هم همین بیان شده اس ب
«ألَ سْ ُ بِرَبِّكُمْ» ،سؤالِ زبانی نی س ؛ بیانگر مطلب واقعی دار ا س که اگر سؤال شود از
انسان ها ،از فطرت اصلی انسان ها ،فطرت بی شاهبه ،فطرت بی غبار ،بر مبنای عقالنی ،
با اقامه وحی که «فَأقِمْ وَْ.هَكَ لِلدِّینِ حَنی ببب» (روم )۳۰،اگر با حناف های چندگانه و
چندگونه ،بر مبنای عق سییؤال شییود از فطرت ،فطرت می گوید« :قالُوا بَلى» و همین طور
خلِاینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَ َّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا
هم هس ب مثالن «فَإذا رَكِبُوا فِی اْل ُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُ ْ
هُمْ یُ ْشرِكُونَ» (عنکبوت )۶۵،انسان یا خودآگاه فطرتت فریادگر توحید اس یا ناخودآگاهب
یا در حال اختیار یا در حال اضییییطرارب این ح ّ ذاتیه فطریه معرف اهلل بالوحده ،این
ح ّ در عمقِ ذات انسییان ،در فطرت انسییان ،که زیربنایِ و.ودیِ روحی اوس ی  ،مُندَوّ
شده اس  ،ادغام شده اس ب خودآگاه کسانی که از روی فطرت ت کّر کنند ،تاوّر فطری،
تعقّ فطری ،دقّ فطری ،اینها «بَلى» را همیشه می گویند که مؤمن هستندب ولیکن کسانی
به .ای «بَلى» ،بال را برای خود درسیییی کردند؛ یعنی غبارهای شییییهوت ،خودخواهی،
خودراهی ،خودبینی ،خودپسندی ،دنیانگری که «یَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ
الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ» (روم )۷،فقط چشمشان ،چشم َسرِشان ،حتّی چشمِ ِسرِِّشان ،کور اس
مقا یر ی
ّ
نسییب به حقایق و بینا اس ی نسییب به شییهواتب اینها غافلندب ولیکن این غ ل ِ
چون غ ل یا قاصرانه اس یا غ ل عن تقایر اس ییییی غ ل قاصرانه نسب به فطرت
نداریم ،برای اینکه فطرت قاصر نیس ؛ فطرت آگاه اس و آگاهی دهنده به عق اس  ،به
علم ا س که زیربنای شرع ا س ب پد فطرت قا صر نی س ب این ان سان ا س که بر مبنای
شهوات ن د امّاره بال سّوء تقایر می کندب با تقایر غبارها را از چهره فطرت نمی زداید،
با تقایر داهم غبارهایی روی غبارها بر فطرت اضافه می کند ،به طوری که اصالن فطرتت
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آگاهی را از دس می دهدب ولیکن همین انسان ،گاه ناخودآگاه فریاد می زند« :فَإذا رَكِبُوا
فِی اْل ُلْكِ» وقتی در دریای متالطم سوار شوند ،از ترس غرق شدن ،مخاوص موقعی که
در حال تموّک دریا اس ی و کشییتی در حال غرق شییدن اس ی  ،آن وق فطرت انسییان می
گوید :خدا یییی مشرو باشد ،ملحد باشد ،هر قدر مقاّر باشد ،هر قدر قاور و تقایر نشان
بدهد یییی بنابراین ندای ربِِّ واحد از درون و از اعماق درون انسان ،که فطرت انسان اس ،
در موقع اضییییطراب بیرون می آید«:أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیام َةِ إن َّا كُن َّا عَنْ هذا غافِلینَ» امکان
ندارد شما عذر غ ل بیآورید که ما غافلیمب نخیر ،اگر غ ل ا س  ،غ ل مق اّ رانه ا س ب
غ ل قا صرانه ن سب به فطرت نی س  ،بلکه غ ل قا صرانه ا س ب حاال اگر ک سی غ ل
کند از روی تقایر ،مق اّر یا نه؟ بلهب غ ل ِ قاصرانه مث همان حرفی که قبالن نق کردیم
که در عالمی به نام «عالم ذرّ» مُسییاهله شییده ،خُب این اگر غ ل اسیی  ،غ ل قاصییرانه
اسییی ب این امکان ندارد که این مطلب یاد بیآید؛ ولی این غ ل بعد از ادغام معرفة اهلل
مقاییرانه اسیی که این
ّ
بالتوحید در زیربنای ارواح که فطرت ها اسیی  ،این غ ل  ،غ ل
«أنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ» این قیام چه قیام شییخاییی باشیید که برزخ اسی و چه قیام
آخرین باشیید ،هر دو را شییام اسیی ب «أنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ» چرا
خدا این کار را کرد؟ چرا تکوین معرف ُ اهلل و ح ّ و.ود خدا را و ح ّ ِ وحدانیّ ِ خدا
را ادغام کرد با فطرت ها؟ برای اینکه اینها ح ّ علیهِ اهلل نداشییته باشییندب ح ّ ِ درونیِ
ثاب ِ ذاتی را خدا در ک ّ فطرت ها ،که «ذریتهم» اس ی  ،قرار داد تا اینکه هیچ کد نگوید
که غافلمب «أنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیام َةِ إن َّا كُن َّا عَنْ هذا غافِلینَ» نه غاف نبودیب یا نخیر غاف
نبودیم ،غافلمان کردندب یا غاف بودیم ذات یا غافلمان کردندب غ ل ذاتی نیسیییی ؛ برای
اینکه از درونِ ذات ،فطرتِ ان سان ،فریادگرِ توحید ا س ب غ ل ِ غیری هم نی س ب خُب اگر
«غیر» شییما را به گمراهی واداشی  ،شییما چرا بدون دلی از او قبول کردید؟«أوْ تَقُولُوا إنَّما
أ ْشرَبَ آبا ُنا مِنْ قَبْ ُ» اگر آباء شما م شرکین بودند ،شما چرا تبعی کردید؟ تبعی ِ شرکی
از آباء مشیییرکین بدون دلی ب پد در هر دو .ه شیییما محکوم هسیییتیدب«وَ كُنَّا ذُرِّیَّةن مِنْ
بَعْدِهِمْ أفَتُهْلِكُنا بِما فَعَ َ الْمُبْطِلُونَ» ب این یک مختاری اس از بیان آیه فطرتب
یادم ا س که در درس عالمه طباطبایی(ر ضوان اهلل تعالی علیه) در یک خانه ای در گذر
خان ،ه ه ش تا بی شتر نبودیم که بع ضی های شان االن ه ستند و بع ضی های شان فوت
کردندب به این آیه که ر سیدند ،ای شان فرمودند که همان حرف معروفب ما در آن ا محاّ.ه
کردیم و اینها در ت سیر هم نقت دارد ،در ت سیر المیزان هم نقت دارد ،ولی آن نقشی که
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من در ت سیر ال رقان دادم صد در صد اس که این ذرّیّه «ذرّ» نیس از نظر لغ و معنا از
نظر دالل ِ خود آیهب
ا  ،بررسی دوم مختارتر و بررسی آخر
ما سه بررسی در ت سیر کردیم :بررسی اوّل م ّ
خالصییه مطالبی که از آیه در می آوریم و نتی ت این دو آیه دس ی به گردن هم هسییتند:
طرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهاببب» (روم )۳۰،چه بود؟ «عَلَیْها»
آیه فطرت و آیه ذرّیّهب «بببفِ ْ
یعنی فطرت زیربنایِ و.ودیِ روحی انسیییان اسییی ب اصییی و.ود انسیییان از نظر روحانی
چیسیییی ؟ فطرت اسیییی ب بنابراین تعبیر آیه فطرت با تعبیر آیه ذرّیّه یک دیگر را معنا می
أشییییه َدَهُمْ» این «اخذ» ،زمان
کنندب «وَ إذْ أخ َذَ رَب ُّكَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ ْ
خا نی س و «ا شهاد» به معنای بیرون آوردن نی س  ،بلکه ن شان دادن ا س ب کما اینکه
در آیه احزاب هم همین طور ا س ب «إِنَّا عَرَ ْضنَا الْأمانَةَ عَلَى ال سَّ ماواتِ وَ الْأرْدِ وَ الْ ِبالِ
فَأبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها وَ أشْ َقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا اْلإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوم َ.هُوالن» (احزاب )۷۲،این
امان  ،همان امان ِ فطرت ا س ب فطرت امین ترین امانات ا س که محورِ تکلیفِ عقالنی
اسی ب محورِ تکلیفِ عقالنی ،فطرت اسی ب بنابراین اگر در این سیه آیه توّ.ه کنیمب در آیه
امان یکسییال مرحوم آقای شییاه آبادی بحث کردب در آیه ذرّیّه یکسییال بحث کردب در آیه
فطرت هم یکسال بحث کردب ولیکن در آیه ذرّیّه فرمایت ایشان را درس قبول نداریمب در
آیه فطرت بیشیییتر را قبول داریم ،در آیه امان هم مقداری را قبول نداریمب مثالن در امان
السیییماواتِ وَ الْأرْدِ وَ الْ ِبالِ» این امان بُعد دوم
َضییینَا الْأمانَةَ عَلَى َّ
می گوید که «إِنَّا عَر ْ
سیییماوات و سیییماواتیان ،ارد و ارضییییان. ،بال و .بلیان ،به تعبیر دیگر ،ک مو.ودات
اسییی ب ک مو.ودات .هان خلق  ،دارای دو بُعد هسیییتند :یک بُعد خودشیییان ،بُعد دوم
امان ب این امان همان فطرت اسیی  ،همان هَدی اسیی « :قالَ رَبُّنَا الَّذی أعْطى كُ َّ َشیییْءٍ
خَلْق َهُ ثُمَّ هَدى» (طه )۵۰،پد هدای فطری با در.اتِ گوناگون ،در.ه کمتر .مادات،
بیشییتر نباتات ،بیشییتر حیوانات ،بیشییتر ا.نه ،بیشییتر مالهکه ،بیشییتر انسییان ،تمام دارای
السییماواتِ وَ الْأرْدِ» «عرد» چیسیی ؟ «خلقنا» نیسیی ب
َضیینَا الْأمانَةَ عَلَى َّ
فطرتندب «إِنَّا عَر ْ
«عرد» اسیییی ب یعنی مثالن انسییییان ،و.ود خود را فرامو نمی کند ،امّا امان ِ فطرت را
فرامو می کندب آنکه قاب فراموشیییی نیسییی ؛ بدن خود ،روح خود ،خوراو خود ،غذای
خود ،احتیا.ات مادی خود اسییی ب برای اینکه فطرت را زیاد فرامو می کند ،بنابرین
«عَرَ ْضنَا الْأمانَة» یعنی ن شان دادیم« ،خلقنا» نی س ب «خلقنا االمانة» نی س ب بلکه ما ن شان
الس یمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ
دادیم فطرت های ک مو.ودات را و از .مله أکملهم االنسییان «عَلَى َّ
وَالْ ِبَال» از .مله آنها ان سان ا س ب در ان سان هم امان ِ فطرت را ن شان دادیمب چه طور
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نشان دادیم؟ نشان داد« :فَأقِمْ وَْ.هَكَ لِلدِّینِ حَنی ببب» نشان داد« :وَ إِذْ أخَذَ رَبُّكَ» ب نشان
دادن تکوینی اس ؛ یعنی این دو بُعدِ انسان را که یک بُعد قاب فراموشی نیس  ،آن بُعدی
که فرامو شدنی نی س را به او ن شان دادیمب ن شان دادیم در حاالت اختیار ،حال غیر
السییماواتِ وَ الْأرْدِ وَ الْ ِبالِ فَأبَیْنَ
ضیینَا الْأمانَةَ عَلَى َّ
اختیار ،خودآگاه ،ناخودآگاهب «إنَّا عَرَ ْ
سیییران و مرحوم آقای شیییاه
أنْ یَحْمِلْنَها» ابا کردند که حم کنندب حم چیسییی ؟ ک م ّ
آبادی و دیگران یییی کلّ یییی می گویند که حم نکردندب شعر هم درس کردند« :آسمان بار
امان نتوانس کشید  /قرعه فال به نام من دیوانه زدند»
خود شییاعر دیوانه اسیی ؛ چرا؟ برای اینکه حم ِ امان به معنی گرفتن امان نیسیی ب اوالن
َضیییینَا الْأمانَةَ» نه امان را به او دادیم ،نه پیشیییینهاد کردیم بگیردب برای اینکه امان ِ
«عَر ْ
هدای  ،امان ِ فطرت ،زیربنای و.ودی ک مو.ودات ا س ب مثالن ان سان ،این ان سان را که
زیربنای و.ودی روحی و غیر .سمی انسان اس  ،از او گرفتیم؟ نخیرب به او دادیم؟ نخیرب
ضنَا»ب
ضنَا»ب «خلقنا» نی س ب «.علنا» نی س ب بلکه «عَرَ ْ
آنکرا دادیم به نمایت گزاردیم« :عَرَ ْ
اصالن معنایت از نظر لغ عربی چیس ؟ معنایت نمایشگاه اس ب در نمایشگاه واقعی ها
نشان داده می شود ،نه اینکه خلق می شودب
حاال «الْأمانَةَ» ،امان را که بُعد دوم و.ودی ک مو.ودات .هان اس ی مخاوص انسان
که محور اس ی به او نشان دادیمب به انسان نشان دادیم این فطرت راب
«فَأبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها» تمام مو.ودات ابا کردند حم کردن را؛ یعنی چه؟ قبالن خلق شییییده،
امان ِ فطرت که در ک خلق شده« :بببرَبُّنَا الَّذی أعْطى كُ َّ شَ یْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى»  ،هدای
بعد از خلق ادغام شده اس در و.ود آنها« ،فَأبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها» یعنی چه؟ یعنی ابا کردند
که بگیرند؟ خُب ه س  ،تح ای حا ص ا س ب امان ِ فطرتی که ه س  ،ان سان ابا کرد که
بگیرد؟ نخیرب حم ِ امان با حم معمولی فرق داردب مثالن امان طبعت چیسیییی ؟ طبع
امان گرفتن و پد دادن اسیی ب گرفتن و سییالم یا سییالم تر پد دادن اسیی ب اگر امان را
بگیرید ،خراب کنید و پد بدهید ،خیان اسیییی ب اگر امان را بگیرید و پد ندهید ،از
خیان باالتر اسییی ب بنابراین «فَأبَیْنَ» ،ک مو.ودات عالم حتّی شییییطان ها؛ یعنی خیان
شیید ،ولی خیانتی که انسییان هایی نسییب به امان تکلیف کردند ،نسییب به امان فطرت
کردند ،باالترین خیان اس ب انسانِ شیطان ،شیطان تر از شیطان هاس ب
چون مطلب خیلی عمیق اسییی و خیلی طوالنی اسییی  ،من به مختایییر اکت اء می کنمب
آقایان به ت سیر مرا.عه کنند ،م اّ بحث کردیمب
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«فَأبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها» یعنی ابا کردند خیان کنندب سنگ سنگ اس  ،خیان به فطرت خود
نمی کندب نباتات و حیوانات و ا.ن ّه و مالهکه و انسییییان ها« ،ف َأبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها»ب حم
نکردند؛ چون حم امان یعنی امان را بگیرید و پد ندهیدب پد «حَم َ َ األمان َة» یعنی
«خانَها» امان دادنی ا س یا ماندنی ا س ؟ دادنی ا س دیگرب پد حم کرد یعنی ماند،
ا ما ن تکلیف را گرف پد نداد با این ا ما ن ِ فطرت کار های شییییهوانی ،خودخواهی،
خودبینی ،خودراهی ،خود پسییندی کرد به .ای اینکه این فطرت را تکام بدهد یا به حد
خَلقی پد بدهد ،تحوی رب العالمین بدهد ،در زمان تکلیف تکلی  ،در برزخ برزخ  ،در
قیام قیامت ب
«وَ حَمَلَهَا الْإنْ سانُ إنَّهُ كانَ ظَلُوم » آقای شاه آبادی می گ تند« :ظَلُوم » یعنی ب سیار ظالم
اس به ن د امّارهب مگر با ن د امّاره مخال کردن ظلم اس ؟ «إنَّهُ كانَ ظَلُوم »ب
چرا ان سان امان تکلیف را حم کرد؟ امان تکلیف را خیان کرد؟ خیان ِ ان سان ن سب
به امان تکلیف چی س ؟ «إنَّهُ كانَ ظَلُوم » معدِنِ ظلم ا س ب چون معدِن ترین معادِنِ ظلم
اسییی و معدِن ترین معادنِ .ه اسییی  ،در بُعد باالتر و در بُعد اسییی سیییافلینِ .هال ،
خیان ظلم اسیی « :إنَّهُ كانَ ظَلُوم »ب را.ع به انسییان سییه تعبیر در قرآن داریمب یک تعبیر
ْس ینِ تَقْویمٍ» (تین )۴،یک تعبیر« :ثُمَّ رَدَدْناهُ
اعالء علییّن اس ی « :لَقَدْ خَلَقْنَا اْلإِنْسییانَ فی أح َ
أ ْس َ َ سافِلینَ» (تین ،)۵،تعبیر دیگر بینابین اس ب پد انسان سه بُعد اس ب آن بُعد اس
سافلینِ انسان از شیطان هم اس تر اس ب چون سافلین ،مگر شیطان ساف نیس ؟ «لَقَدْ
خَلَقْنَا اْلإِنْسانَ فی أحْ َسنِ تَقْویمٍ» حتی از مالهکه باالترب «ثُمَّ رَدَدْناهُ أ ْس َ َ سافِلینَ» شیطان
ساف اس ب «أ ْس َ َ سافِلینَ» مطلق اس یا نه؟ «أ ْس َ َ» افع ِ مطلق اس ب «أ ْس َ َ سافِلینَ»
یعنی از ک سییاف ها از ک شیییطن ها ،از ک خیان ها ،از ک .هال ها ،از ک ظلم
ها اس اس ب بنابراین «وَ حَمَلَهَا اْلإِنْسانُ إنَّهُ كانَ ظَلُوم »
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
[سؤال :سومین مرحله که فرمودید بینابین اس  ،تعبیر قرآنی اس ؟]
.واب :مؤمنین بی نابین هسییییت ندب تعبیر قرآن « :وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا ب ِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَالن
صالِح وَ آخَرَ َسیِّن ببب» (توبه )۱۰۲،که بینابین اس ب نه أحسن تقویم اس ؛ چون ک انسان
ها در بُعد شأنی «أحْ َسنِ تَقْویمٍ» هستند ،ولیکن در بُعد فعلی نخیرب «أحْ َسنِ تَقْویمٍ» در بُعد
أس ی َ َ سییافِلینَ» در بُعد شییأنیِ خالفِ فطرت ،خالفِ
شییأنیِ عقالنیِ فطری ،ربّانی اس ی ب « ْ
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عق بر مبنای شهوت ا س ب بینابین میانگینندب میانگین اعالء علّیین و ا س سافلین غیر
معاومین هستندب معاومین علیهم السالم در اعالء علّیین هستندب «أ ْس َ َ سافِلینَ» انسان
های بدتر از شیطانندب کما اینکه ال سّابقین ،اصحاب الیمین ،اصحاب الشمالب «ال سَّابِقُونَ»
السیییابِقُونَ و أولنِكَ اْلمُقَرَّبُونَ» (واقعه۱۰،و)۱۱
السیییابِقُونَ َّ
که در سیییوره واقعه اسییی «:وَ َّ
«ال سَّ ابِقُونَ» ک مع اومانند با در.ات شانب این سابقون اعالء علّیینندب ا صحاب ال شّ مال،
اس السّافلینندب اصحاب الیمین بینابینند که« :خَلَطُوا عَمَالن صالِح وَ آخَرَ سَیِّن ببب»
[آیه امان را می شیییود گ
اس ؟]

که در واقع ت سییییر آیه «اشیییهدهم علی ان سیییهم» آیه ذریه

بله،
[آیا شیطان ،نباتات و حیوانات و گیاهان و .مادات اصالن فطرت ندارند؟]
فطرت دارند ،چرا ندارند؟
[پد این امان را بر اساس فطرت نتوانستند تحمّ کنند]
نخیرب «ف َأبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها»  ،یعنی خیان به فطرت نکردندب خیان دو.ور اسیییی ب یکی
اینکه اصییییالن خیان نکردندب یکی اینکه خیان کردند اما نه به اندازه انسییییانب «فَأبَیْنَ أنْ
یَحْمِلْنَها» یعنی ابا کردند که آن خیان ِ انسیییانی را بکنندب خیانتی که انسیییان در اسییی
السافلین آن خیان را می کند ،اینها نکردند حتی شیطانب
[درباره حم امان ]
حم نکردند ،حم نکردند نه اینکه نداشییتند ،نگرفتند ،نخیرب این امان ِ فطرت که به آنها
عرد شد ،این را خیان نکردند« :فَأبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها» تمام مو.ودات عالَم منهای ان سان،
صییرف کردند یا خیان مشییمول با عدال کردند ،یا
این خیان را نکردند ،بلکه یا طاع ِ ِ
اگر خیان کردند؛ خیانت شان در در.ه ا س ال سافلین نبودهب «وَ حَمَلَهَا اْلإِنْ سانُ» ان سان
حم کردب
[این معنا مؤیّد قرآنی هم دارد؟]
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حم دو.ور اس ی  :یکمرتبه حم ِ حق خودتان اس ی  ،یکمرتبه حم ِ حق دیگری اس ی ب
آیا امان ی از دو حال خارک نیس ی که به شما می دهند ،امان ماندگار اس نزد شما یا
باید پد بدهید؟
ولیکن امان قرینه اس که حملت خیان اس ؛ چون امان پد دادنی اس ب
[امان یعنی نگهداری امان ب]
نهب ما که یک عبا به شییما امان می دهیم یعنی چه؟ یعنی تا آخر عمر باید داشییته باشییید،
یا باید پد بدهید؟
[حملت کنیم ،بعد پد بدهیم]
نهب حم ِ مطلق اس ب یکمرتبه امان می دهیم ،شما پد می دهید؛ یا دیر یا زودب یکمرتبه
اصییییالن پد نمی دهیدب اصییییالن پد ندادن حم اسیییی ب پد دادن بعد از گرفتن که حم
نیس ب حم  ،بارِ امان را به دو گرفتن و پد ندادن اس ب این حم ِ مطلق اس ب
و دلیلت« :إِنَّهُ كانَ ظَلُوم َ.هُوالن»ب انسییییان معدِن ظلم ،و معدن .هال اسیییی ب اگر حم ِ
امان  ،تعریفِ ان سان اس  ،پد چرا معدِن ظلم اس ؟ معدِن .هال اس ؟ پد این معدن
ظلم بودن ،معدن .هال بودن ،بیشیتر از ک .اه ها ،بیشیتر از ک ّ ظالم ها ،ت سییر می
کند حم راب حم دو (قرینه برای) ت سیر دارد :یکی «امان » ،یکی «ظَلُوم َ.هُوالن»ب یعنی
در مثلّثی ت سیر می شود حم .
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