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 عرفان قرآنی )فطرة(

 

 

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

به عنوان  دیبا ه،یآ نیق لش، و محورًا نسبب ب به دود ا اتِیفطرت نسبب ب به آ یهیآ در

 .میبرس حیصح یتا به معان میاز لغب و کلمات ع ور کن هیآ یفهم معنا دیکل

 

 (یو درون ی)برون یو أنفس یافاق اتیدر آ یربّان ارائه

 

هِم حَتَب یَتَ َیَّنَ لَهُم أنَهُ الحَ ُّ» لیاز ق  یاتیآ در نيرِیهِم آیَاتِنَا فِآل اافَاوِ وَفآِل أنفيسبببِ « سبببَ
در « مفِآل اافَاوِ وفآِل أنفيِسهِ»را در دو بُعد مقرّر کرده اسب.  یربّان ی( ارائه53)فصلب،

س اتِیو آ یآفاق اتِیبُرون و در درون؛ آ سالکِ إل یبرا الدو ب هانیکه ا ،یأنفي  یپروازِ 
(، و ی)برون یآفاق اتیآ بِیبه رؤ کندی( کمک می)درون یأنفس اتیآ بیاهلل اسب. رؤ

 .یدرون اتِیآ بیبه رؤ کندیکمک م یبرون اتیآ بیبالعکس رؤ

 

 اسب یآفاق اتیدرباره آ هیآ 6فطرت یهیسوره روم ق ل از آ در
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 اتِیآ بِیتکاملِ رؤ یذکر شببده، بعد برا هیآ نیق ل از ا یآفاق اتیاز آ هیشببش آ جانیا
س یهیبه آ ،یآفاق وَمِن آیَاتِهِ أن دَلَقَكيم مِن تيرَابٍ » هی. مثالً آدهدیفطرت توجه م یِأنف

 ،یربّان قدرتِاسب. آفاوِ  یآفاق یهی(، که دَلَقَکم، آ20)روم،« ثيمَّ إذَا أنتيم بََشرٌ تَنتَِشرُونَ
 نی( ا21)روم ،« ومِن آیَاتِهِ أن دَلَ َ لَكيم مِن أنفيسِكيم أزوَاجًا» دهیها را از تراب آفرانسان
دل   اتهیومن آ»نسبب ب به دود انسببان به صببورت مُما . بعد اسببب. ال ته  یهم آفاق

َامُكيم بِ»دورتر اسببببب. بعد  یِ( آفاق22)روم،« السببببموات وا ر  ِهِ مَن َات یلِومِن آی  اللَ
وَمِن آیَاتِهِ یُرِیكيم ال َروَ »اسببب. بعد  یدود یِآفاق اتی( برگشببب به آ23)روم،« وَالنَهَارِ

 .(24)روم،« مِن السَّمَاءِ مَاءًدَوفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّلي 

 

فاق اتِیآ پس با آ یِمما ِ دود یِآ فاق اتِیرا  فاق اتیآ یدور را، در زيمره یِآ به  یآ
 دیبا اتیآ نیاند اکلّ آفاو جهان که بُرونِ انسان نیعنوان نمونه ذکر کرده اسب. بنابرا

رحمب  ه،یّعلم، قدرت، رحمب رحمان یهاو نشببببانه اتیمورد توجه باشببببند. آون آ
به ما  کینزد یِآفاق اتِیدر آ نشیددا هستند. هر قدر نگرش و ب بِیّو کلِّ ربّان هیّمیرح
 شببتریب بیرؤ نیآه دورتر و آه دور( باشببد، هرآه ا ترکیدور )آه نزد یِآفاق اتِیو آ
وَمِن آیَاتِهِ »اسب. بعد هم  شتریب هیباشد، معرفبِ انسان نس ب به ظهورِ آ ادتریز نشِیو ب

مَاء  وَ ا ر ي بِ و  یدرون اتی)در مورد آ هیشببببش آ نی(؛ ا25)روم، «أمرِهِأن تَقيومَ السببببَّ

 .(یبرون

 

فظر النا   یفطرة اهلل الت فایحن نیفأقم وجهک للد» هیدر آ یو أنفسبببب یآفاق نگرشِ

 «هایعل

 

مهِم  اریبس بِینگرش در آ ک،یدور و نزد یآفاق اتیپس از نگرش در آ«. فأقم» هیآ بعد
حاصل  یتکامل معرفت ن،یبه د یدرون بِیآ نیانسان؛ الزم اسب، که با نگرشِ ا یِدرون
سب:  نیکه د نید یبرا نی. بنابراشودیم شرط ا سب دو نگرش  سب و طاعة اهلل ا اهلل ا
فاق کی فاء براینگرشِ درون کیو  ک،یزدن ایدور و  یِنگرشِ آ فأقم،   عیتفر ی. حاال 

 کِینزد ایدور  اتیر حدّ اسببتطاعب و قدرت و توانتان، در آکه داسببب، پس بعد از آن
فاق لدّ»گردد  ترینگرش قو کهنیا یبرا د،ینگرش کرد ،یآ   «فًایحن نیفأقم وجهک ل
 .(30)روم،
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 اسب که مکلف اسب یمخاطب عقل انسان« فأقم وجهک» در

 

 ایمخاطب کلّ مکلّفان اسب؟ انسان، جن، فرشتگان؟  ایآ سب؟یمخاطب در أقم ک حاال
 یاگر جمله ؟یو آه انسان آسمان ینیدر محور، دصوصِ انسان اسب؟ آه انسانِ زم

مخاطب کلّ مکلّفان اسببب، )شببامل( جنّ « فأقم»در  میگفتین ود م «هایفطر النّا  عل»
مراد  کهنیاسب بر ا لی( دل30روم،)« النَا َ عَلَیهَا فَطَرَالَتآِل » کنیو انسان و مالئکه. ول

هم  واناتیاز فطرت، فطرتِ انسببان اسببب. مالئکه فطرت دارند، اجنّه فطرت دارند، ح
طور که انسبببان در کل، افخبببل دالئ  ها کجا! همانکجا و آن نیفطرت دارند و امّا ا

هم  یو در بُعد فطرتِ جسببم یاسببب، در بُعدِ فطرتِ روح «میأحسببن تقو»اسببب و در 
 یِسببازمانِ جسببمان یربنایانسببان نطفه اسببب که ز یاسببب. فطرت جسببمان طورنیهم

سب، و ز سان ا سب. پس دو فطرت دار یربنایان  کی م،یسازمانِ روحش، فطرتِ روح ا
موجودات  نیترو کامل نیفطرتِ جسببببم. پس انسببببان آون بارزتر کیفطرتِ روح و 

( جهیاهلل به حدّ ممکن، )نت یو در بُعدِ امکان سلوک إل ،یداستعدا بِیاسب در بُعدِ فعل

 .دطاب به انسان اسب« أقم»اسب که  نیا

 

سب؟ نخ ایآ امّا سانِ ار  ا سان وجود دارد،  نیزم نیکه در ا یطورهمان ر،یفقط ان ان
 .سبیکه فعالً بحثش ن یاتیوجود دارد، بر حَسَب آ ییهاها هم انساندر آسمان

 

 استقامب مب،یق ام،یاسب: ق شهیت در سوره روم، از سه رفطر هیدر آ «أقم»

 

اسببب ، أقِم از اسببتقامب اسببب.  مبیاسببب، أقِم از ق امیأقِم از ق سببب؟یاز آ« أقِم» حاال
و استقامب. هم در أقم استقامبِ وجه اسب،  امیق مب،یسه بُعد اسب: ق یپس أقم دارا

سب، هم ق مبِیهم ق سب. ق امِیوجه ا ممکن  سب،ین یکاف فًایحن نیوجه للدّ امِیوجه ا
با استقامب. حاال ممکن اسب  امیق ،یکلّ امِیقعود بشود، ق هباشد بعد م تال ب امیاسب ق

. فأقم مبیقیب یامیو بهاء و ق مبیبا ق یامیق استقامب،یب ایبا استقامب باشد  یامیق
با  یعنیاسب.  مبیاسب، هم استقامب اسب، هم ق امیرا شامل اسب: هم ق امیمثلثِ ق

ستن  زیارزش به پا د ستقامب، نه اوّل به پادا ستن، نه اوّل با ق نیزم بعدبا ا ش  مبین
را،  مبی. پس أقم هر سه را شامل اسب: هم قریبعد قعود، د امینه اوّل ق مب،یقیبعد ب
 .أقم اسب یمجموع یمعنا نیترمثلّث کامل نیرا، هم استقامب را. ا امیهم ق
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 وجه اسب و آن فطرت اسب کی، «قأقم وجهک»از وجه در  منظور

 

سب، آند وجه ن کی می)حال در مورد( وجهک، وجه آنانچه عر  کرد  سب،یوجه ا
ما و  نیاسببب که ب یمهمّ اریبسبب کنیاسببب؛ ول یگرآه ادتالف کم یادتالف نجایو ا

سبال در  کیکه  ،یاسبتاد أعظم ما در معارف ربّان یآبادشباه یاهلل العظم بیمرحوم آ
 فًایحن نیفأقم وجهک للدّ» هیدر آ فرمودندیم شببانیهسببب. ا کردندیبحث م هیآ نیا

سب  ی، أعن«فطرة اهلل نصب فطرة  یعنی، «فطرة اهلل یأعن فًایحن نیللد» یعنیمحذوف ا
اصوالً اسم، إعرابش مربوط اسب به عامل موجود،  میکنیاسب. ما عر  م یاهلل با أعن
ّا اگر عامل م،یریگیم ریدر تقد یموجود ن ود؛ عامل یاگر عامل  یِسببببتگیکه شببببا یام

شب موجود بود تقد بیّعامل فَأقِم وَجهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطرَةَ » نیمعنا ندارد. بنابرا ریدا
سب. برا30)روم،« اللَهِ سب؟ از وجهک ا صب فطرةَ اهلل از کجا أقم در بُعدِ  کهنیا ی( ن

. سبرا نصب داده اسب و در بُعدِ بدل هم، فطرةَ اهلل را نصب داده ا مُ دَلٌ مِنه وجهک
صوب به بدل تواندیپس فطرة اهلل که م صوب  بیّمن شد؛ و وجهک هم من از وجهک با

 .محذوف گرفتن عامل، معنا ندارد نیبه مفعولٌ به بودن أقم اسب، بنابرا

 

همان فطرة  فیحن نِید ،فًایحن نیکه فأقم وجهک للدّ کردندیمعنا م طورنیا شببببانیا
وجه را اواّلً بردالف إفرادش  شبببانیا نیفطرة اهلل. بنابرا یأعن فًایحن نیاهلل اسبببب. للدّ

که وجه، منظور وجوهِ ظاهر، وجوه باطن، وجه عقل،  کردندیم ی)مفرد بودنش( معن
وجوهِ  کردندیم جیظاهر، پنج حس اسببببب. پس بسبببب هِوجه فکر، و... اسببببب. و وجو

نه یپنجگانه با وجوهِ آندگا لد یظاهر را،  أقم  گفتندیوقب مآن فًا،یحن نیباطن، ل
لد نا م فیحن نیفطرة اهلل )د یأعن فًا،یحن نیوجهک ل به فطرت مع  یعنی کردند،یرا 

اسببببب. ما  اهللفطرة  ف،یحن نیو د میتوجه بده فیحن نی( وجه را به دفرمودندیم
فطرة اهلل  هِیمتوجَّهٌ إل فیحن نِیبلکه د سبببببیفطرة اهلل ن فیحن نید ر،ینخ مییگویم

 یو معنو یدر آند بُعد ادب نی(. بنابرافیحن نیبه د کندیفطرت توجه م یعنیاسببب، )
 رند،یگیجمع م یِجنسبب یمعنا شببانی. بُعدِ اول: وجهک مفرد اسببب امیما ادتالف دار

 یبه بودن برابه مفعولٌ  شانیاز وجهک منصوب اسب، ا بیّبُعد دوم: فطرة اهلل به بدل
وجوهِ ظاهر و وجوهِ باطن را  ندیگویم جهی، بُعد سببوم: در نت رندیگیمنصببوب م یأعن
 میرا ق ول ندار نیفطرة اهلل اسببب، ما ا فیحن نِید نیاقامه کرد و ا فًایحن نیبه د دیبا



5 

 

باشبببد،  دیبا نیوجه للدّ یاقامه فًایحن نیلدّبلکه در فأقم وجهک وجه مفرد اسبببب، ل
 .از وجه اسب ریغ نیاسب، د نیاز د ریپس وجه غ

 

با  دیاسببب. با یاسببب و فطرت درون یبرون ،یربّان عبیاسببب. شببر یربّان عبیشببر نید
شببببود. از درون به برون  یبرون یِربّان عبیوجه به شببببر یاقامه ،یفطر یِدرون یدهید

برون  از برون به درون رفتن. منتها برون دو یآفاق اتیبر حسببببَبِ آ کهنیرفتن؛ کما ا
 اتیبُرون؛ آ کیزبان و سبباکب و صببامب اسببب، و یب یِآفاق اتِیبرون؛ آ کیاسببب: 

اسب که  کیو دور و نزد یگانه دودشش اتِیصامب، آ یِآفاق اتِیناط  اسب. آ یِآفاق
 یانفس اتیبُعد آ کیسه بُعد اسب ) نیاسب. بنابرا نیناط ، د یِآفاق یهیذکر شد، و آ
صامب، مثل سماوات  یآفاق اتی: آمیدار یآفاق اتیدو گونه آ(. یآفاق اتِیو دو بُعد آ

اسبببب. و وجهک  نیناط ، د یِآفاق یهیاسبببب، و آ هانیو أر  و دلقب انسبببان و ا
به آ با وجهِ فطرت نظر کردن  فاق اتیهم آ ات،یفطرت اسببببب؛ پس   اتیو هم آ یآ

 .یأنفس

 

همان وجه اسببببب، آرا فطرة اهلل « فطرة اهلل»؛ «فطرة اهلل فًایحن نیوجهک للدّ فأقم»
و  میدار یصببورتِ ظاهر ندارد؟ ما وجه درون یوجه اسببب؟ مگر انسببان، وجه به معنا

شیوجه برون سب که با آن با ا سان وجه ا صورت ان سب؛  مواجهه  اءی. صورت، وجه ا
وجه اسب پنج  ی. عقل وجه اسب، فکر وجه اسب، صدر وجه اسب. وجه برونکندیم

وجه عقل اسب، وجه فکر اسب، وجه ليبّ اسب،  یباشد. وجوه درون یکه پنج حسّ م
در بُعدِ  تواندیکه انسببان م ی. پس توجّهاتهانیوجه صببدر اسببب، وجه قلب اسببب و ا

 .سبیوجه ن کیها وجه را اقامه کند آن

 

 برتر اسب اریوجوه انسان بس ریوجه انسان اسب و از سا نیترهیوج فطرت

 

وجوهِ  ریفقط وجه مفرد گفته شببببده؟ در مقابل وجهِ فطرت، سببببا هیآ نیآرا در ا پس
که  یقرآن یدر مقابلِ وح کهنی. کما اسبببیانسببان انگار اصببالً وجه ن یو برون یدرون
ب بِهِ ». سبببین یوح هایوح هیّبق ییداتم اسببب گو یِوح رَ َ لَكيم مِن الدِّینِ مَا وَصببَ شببَ

ب أن أقِیمُوا الدِّینَ  نَانيوحًا وَ الَذِي أوحَی ب وَعِیسبببَ ینَا بِهِ إبرَاهِیمَ وَمُوسبببَ «  إلَیكَ وَمَا وَصبببَ
شور ص یکه هم وح «نایأوح»در مقابلِ  د؛ینی( ب 13،ی) سب هم با  سب  یغهیا جمع ا
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وآله  هیاهلل عل یبر قلب مقد  رسبببول اهلل)صبببلّ ،یممکنِ ربّان یِتمام وح بِیّکه جمع
شر سب، در مقابلش  به  «یوصّ » ری)تع  سبین یعبِ نوح کأنّه )انگار که( وحیوسلم( ا

 یاش وحهمه کهنیبا ا سبببب،ین یکأنَه وح میابراه عبیآمده اسبببب(، شبببر یوح یجا
ُسل ب نییّرا نس ب به کلّ ن  یربّان یوح ،یمتعدّد اتیاسب. آ  کنیکرده، ول انیو کلّ رُ

آهار  ییوآله وسلّم( گو هیعل هللا ی)صلّغم رانیبر داتمِ پ یقرآن یِربّان یِدر مقابلِ وح
و لذا آمده  سببببب،ین ی( وحگریاولوالعزم د ام رانیبر پ ی)وح گریعزمِ د بِیوال یِوح
َصب بِهِ نيوحًا» وَالَذِي »غائب،  غهیاسب؛ آن هم به ص بیّوص« َشرَ َ لَكيم مِن الدِّینِ مَا وَ

دارد  یمعنا کی «یالذ»با  «ما» ،یالمعان ادةیز یتدلّ عل یالم ان ادةی، ز«أوحَینَا إلَیكَ
سب،  یدو حرف« ما»اسب؛  یشتریب ی«ما» ،«یالذ» یول سب. هر  یآند حرف «یالذ»ا ا
اسببب. آنچه « ما»تر از تر و برآمدهکامل تر،یقو «یالذ» یمعنا کنیمعنا دارد ول کیدو 

پببدر  یقرآن یِ. وحیتببا وح میدار یوح کنیاسبببببب؛ ول یشبببببد وح یبر نوح وح
 یبعد ینوح، وح یِوح کنیول هاسبببیجامع کلّ وح هاسببب،یوح امّ هاسببب،یوح

 .( اسبیتر نی)پائ

 

 نیتروجه، مهم نیترمهم کهنیا یوجهک گفته شببده، برا ،«فًایحن نیوجهک لدّ فأقم»
کند،  یو أنفسبببب یآفاق اتیرا با آ یاصببببل دارِید تواندیکه م یاو آهره دارید یآهره

برتر اسببببب تا آه رسببببد وجوه  یوجهِ فطرت اسببببب. وجهِ فطرت از تمام وجوه باطن
ندارد، شخص  دهیفا یعقل نگاه کند ول ونبد یبا وجه ظاهر تواندی. شخص میظاهر

بر وجهِ  یاگر م تن یوجهِ عقالن ینگاه کند ول یعقالن ریو غ یبا وجه عقالن تواندیم
در مقابل وجه فطرت که بدون  نی. بنابراسبیل ناش؛ وجه کاموجه نیفطرت ن اشد، ا

تمامْ  ییگو جهو نیا فًا،یحن نیو با مثلّثِ اقامه، نظر کند به د فیغ ار، به صببورت حن
وجوه فر  اسببب. درسببب اسببب، اگر وجهِ فطرت متوجّه شببد، در  یهیوجه اسببب، و بق

که وجه عقل  گر؛ید یباطن یهاکه فطرت اسب؛ وجه یوجهِ انسان یِربنایز نیا یهیسا
 هانیکه وجوه دمسببه اسببب؛ ا یظاهر یهاو ليبّ و صببدر و قلب و فداد اسببب، و وجه

توجه انسان همان فطرت  یِو نِمود و نماد اصل یاصل محور کنیول افتند؛یهم بکار م
 .اسب

 

بلکه عقل  سبببببیمکلّف اسببببب؛ پس مخاطب فطرت ن« فأقم وجهک» هیدر آ مخاطب
 اسب
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باشببببند، تمامِ مکلّفانِ  هیباشببببد، بق غم ریباشببببد، پ دواهدیم ، هر که«وجهک فأقم»
سان سان نجایا ،یان سب، تمام ان سان ا  یوجه کنند؛ ول یاقامه دیمکلّف با یهابحث ان

 سبب،ین آورفیآون فطرت تکل سبب،یمخاطب أقم، فطرت ن سبب؟یمخاطبِ أقم ک ؟یکِ
که به عقل  ینگاماسب. پس انسان ه قلع سب؟یبلکه مخاطب، مکلّف اسب. مکلّف ک

عدِ عقالن گر،یعقل و مراحل د نِیآغاز یدر مرحله دیرسبببب  ،یمأمور اسببببب که در بُ
 .اقامه کند فًایحن نیاش هسب به داش را که فطرتوجه

 

کم  د،یاجازه بده م،یکنیاز حخار که نامفهوم اسب[ آشم، بعدًا عر  م یکی]سدال 
 بیکه مرحوم استاد )آ یمطال  م،یدواهیآند روز م نیما در ا م،یرسیجا مکم به آن
مطرح   یفرمودند را به صورت واضح و عم انیسال ب کی( در یشاه آباد یاهلل العظم

 ...با اضافات م؛یکن

 

اسببب که  نیآن اشبباره به ا ریو نظا «نیالد یإل» یبه جا «نیللِدِّ»فطرت ع ارت  هیآ در
 که قرآن اسب داشته باشد نیو محور د نیبا د یافاصله نیکوآکتر دیوجه ن ا

 

اسببببب اقامه  «هایفطر النّا  عل یفطرة اهلل الّت»، وجه دود را که «فأقم وجهک» حاال،
 نینشد و للدّ «نیالدّ یفأقم وجهک إل»نشد؟  نیالدّ یشد و إل نی. سدال: آرا للدّمیکن

هم  مُما  اسب. )در ظاهر نیبا فاصله اسب، و للدّ نیالدّ یاسب که إل نیا لیشد؟ دل
 مبیو ق امیبا ق یاقامه یعنی(. سبیفاصله ن نیلبببب و الد نیفاصله و ب نیو الد یال نیب

ستقامبِ وجه، با صله نیمُما ِ با د دیو ا شد، فا با طاعة اهلل، کتاب اهلل، قرآن که  یابا
. پس شودیگمراه م انًایاسب نداشته باشد. آون انسان با فاصله، اح نید یِمحورِ اصل

صراط  ستقمراد  سب. ا میم ستق نیا سب، إلیصراط م ّصراط ا ّصراط، ن یم لل  سب،یال
را شامل  یهم إل «میالصّراط المستق». سبین یهم إل جانیا ،«میإهدنا الصّراط المستق»

و لبببب )که  یو لبببب )را شامل اسب(. بدون إل یاسب، هم لبببب را شامل اسب، هم بدون إل
مادون  یاسب( برا یبعد ی)که مرحلهاسب، لببب  نیمعصوم یارت اط اسب( برا نیباالتر

سب، إل صمب ا سب( برا یع سب. إل هیّبق ی)که مرحله دورتر ا ستق یا صراط م  میدر 
ب مُما  اسب، بدون إل ب :  یاسب در راه اسب، ل إنَكَ لَمِن المُرسَلِینَ * عَلَبٰ صِرَاطٍ »و ل

بلکه باالتر  سبیببب نل نیاسب، ا «میصراط مستق یٰعل»بزرگوار  غم ری( پ4س،ی)« مُستَقِیمٍ

 .سباز لب ا
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 سببب؛یددا از دور ن نیبه د یِنگرشِ فطر سببب،ین نیالدّ یآنچه مورد امر اسببب؛ إل پس
مثلّثِ وجهِ فطرت، با حالب حنافب،  یإقامه کیکرد، و از نزد کینزد دیبلکه دور را با

 .انجام داد

 

در  «نید» یو هم برا« وجهک» یو هم برا« أقم» یفطرت، هم برا هیدر آ «فًایحن»
 نقش حال اسب

 

 ،«فًایأقم إقامةً حن» ،«فًایحن مَةًیأقم قِ»اقامة در سه بُعد:  یحال اسب؛ هم برا «فًایحن»
ستقامةً حن» ستقامب، هم ق ،«فًایأقم إ که معرِ  )دور شونده(  دیبا ام،یهم ق مب،یهم ا

شد. با َشل و نقصان با َسلب کوشش کرد تا هر قدر امکان دا دیاز باطل و فَ رد در بُعد 
عد ا  یأقم، هم برا یحال اسببببب هم برا فًا،یشببببد. دوب پس حن تریقو یجابیدر بُ

 .نید یوجهک، هم برا

 

 .دوردی( اسب؟[ ب بله به هر سه منیهر سه )أقم، وجهک، د یحال برا فًایحن یعنی]

 

ها( باشببد. وجهک پاک از شبب ائب )شببائ ه یِدالصِ نوران یکه اقامه دیاقامه با دوب،
که فطرت اسببببب وجهِ بدون غ ار باشببببد، آون وجوهِ کفّار هم وجوه هسببببب، فطرت 

 دهیغ ارآلود که به حدّ شبببرک و به حدّ الحاد رسببب یهاهسبببب، اما غ ار دارد، فطرت
را، بلکه وجه را و اقامه را، دالص کردن، وجه را دالص  ینه هر وجه نیاسببب. بنابرا

 یبر م نا یقرآن نِید ای سببب،یکه دالص ن یسببنّت نِیدالص کردن، د زیرا ن نی، دکردن
در  دیاقامه ندارد. بلکه اقامه با سببب؛یدر فهم، که دالص ن رِیقصببورِ در فهم، و تقصبب

دببالص نبباب  نید ف،یحن نِیاقببامببه بببه قرآن بببه د ف،یابعببادش، وجببه در بُعببدِ حن

 .اسب فیوآله وسلّم( که در محور قرآن شر هیاهلل عل ی)صلّیمحمّد

 

 و ابعاد آن فَطر
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لدّ فأقم» َةٌ لِهَ نی، ا«فطرة اهلل فًایحن نیوجهک  َةٌ لِمَرّة وفِعل َةٍیفطرة اهلل ]..[ وفَعل )از  ئ
ب ب ریرا تَفط زیابن مالک(، ددا همه آ هیالف  اتیاز آ هیآ سببببیکرده اسبببب، بر حسبببَ

سماوات و االر ، فَ سان و...، و فَطر به معناقرآن؛ فَْطرِ  سب، منتها  یْطرِ ان جدا کردن ا
 بیّ جدا کردن در بُعدِ رحمان ایاسببببب:  یدو بُعد گر،یاز دل ِ د یجدا کردنِ دَلق نیا

 یزیاز آ یزیاسب. جدا کردن آ بیّمیجدا کردن در بُعد رح ایاسب )مانند( جمادات، 
مراحلِ  نیدارد. باالتر یاسببتعداد، مراحل بِیّمخصببوصببًا در بُعدِ فعل ب،یّمیدر بُعد رح

 .جدا کردن فطرت از روح اسب ،یزیاز آ یزیداصِّ جدا کردنِ آ

 

سان دارا میعر  کن دیبا نیق ل از ا حاال سب: جسم و روح. و روح  یمراحل یکه ان ا
فطرت  سبببب؟یروح آ نِینخسبببت ییِربنایز نِیآغاز یاسبببب، مرحله یمراحل یهم دارا
سب، ز سب؟ آ ایآ سب؟ینا  آ. «های النّا َ عَلَفَطَرَ» رایا سان، جسمِ  ایجسم ا جسمِ ان

سمِ ن ات ،یوانیح سب؟ نخ شیربنایز ،یبرزد دنِب ،یبدنِ ماد ،یج صالً از  ر،یفطرت ا ا
سمان شود،یبه فطرت نم رینطفه تع  شود فطرتِ ج سب. ا یاگر هم ب که  یوجه نجایا

. سبببیمربوط به جسببم ن نیاسببب، و ا میفه اریاقامه شببود، وجهِ درّاکِ متوجّهِ بسبب دیبا
ادراک  یافهم و دار یجسم اسب و دارا یروح اسب که دالصه نیا فهمد،یجسم نم

انسببان اسببب،  هیمفطورٌ عل ه،یمفطورٌ عل کیمفطور اسببب،  کی نجایا نیاسببب. بنابرا
انسان اسب، هم با انسان  ریفطرت هم غ نیفطرت اسب، حاال پس ا سب؟یآ شیربنایز

اسب. در آه  بیّانسان یِاصل ییِربنایبخشِ ز یاز انسان اسب، ول یفطرت بخش اسب،

 .روح بُعددر  ر،یبُعد؟ در بُعد جسم؟ نخ

 

 انسان از جسم دل  شده و بر فطرت بنا شده اسب روح

 

أنَاهُ دَلقًا آدَرَ»شببده  دهیانسببان که از جسببم آفر روح  نیا یعنی(، 14)مومنون ،« ثيمَّ أنشببَ
متولد از بدن اسبببب. روح انسبببان که متولد از  ه،یآ نیاز جمله هم یاتیروح به نصّ آ
تولد  کیکه فطرت اسببب،  شیتولد اصببل کیاسببب:  یتولدش دو بُعد نیبدن اسببب، ا

اسب:  یبر فطرت م تن ش،یروهایبا ن ش،یانسان با قوا وحقيوا اسب. ر یهیکه بق شیفرع
سب، نا سب،ینا ، نا ِ جسم ن نیو ا. «هایفطر النّا  عل» شعور ا سب، نا ِ   ِ عقل ا

در کلّ  ،ینا ِ ادراک اسبببب، نا ِ اراده اسبببب، نا ِ معرفب اسبببب. نا  در بُعد روح

 .فطرت اسب سب؟یآ شیربنایانسان ز ،یجهاتِ روح
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فطرت اسب،  یاصل  ِیو عر  یدر بُعد عم بیّانسان یِربنایو ز بیّانسان هِیوجهِ وج پس
تا آه رسد به فکر،  کند،یفطرت، عاقالنه فکر م یاز عقل برتر اسب، آون عقل بر م نا

 د،یروح را از جسم آفر نیانسان، که ددا ا بِیّانسان یربنایز نیصدر، قلب، فداد. بنابرا
 یدو بُعد ریأنشأناه ضم نی، ا«ثم أنشأناه»: دیرا از جسم آفر انسانروح  یربناینخسب ز
سب:  سان فطرتش را، که ز یکیا شأنا اإلن سب،یأن سان روحش را، دوّ ربنا شأنا اإلن م: أن

 .شده اسب دهیروحِ فطرت آفر یفطرت بر م نا یروحِ منها

 

 [فقط روح؟ ایجاها استعمال شده اسب مراد جسم و روح اسب؛  یالنّا  که دربعخ]

 

جاها مراد  یجاها مراد جسم اسب، بعخ یجاها مراد جسم و روح اسب، بعخ یبعخ
انسببان  یطرت اسببب. آون فطرت بُعد روحانف یکلّ روح منها نجایکلّ روح اسببب. ا

و  یفداد، فعل نیقلب و ا نیصببدر و ا نیفکر و ا نیعقل و ا نیفطرت و ا نیاسببب، و ا
حالبِ روح  کیروح اسب. منتها  اتتمامًا حاالت روح اسب؛ حاالت و درج اش،یشأن

 هیّبق کنی. ولامبیو در برزخ و در ق رد،یانسان هسب که از آغاز دلقب با اوسب تا بم
سب گاه ن سب گاه نسبیحاالت گاه ه سب گاه  یقلبِ معرفت سب،ی. عقل گاه ه گاه ه

سانستندیفداد، صدر، فکر )گاه هستند گاه ن سب،ین سان مجنون نه قلبِ ان دارد،  ی(. ان
دارد؛ بلکه آه دارد؟ فطرت  یدارد، نه فکرِ انسان یدارد، نه صدرِ انسان ینه فدادِ انسان
«  ثيمَّ أنشببببَأنَاهُ دَلقًا آدَرَ »که روحش دل  شببببده:  یان از هنگامانسبببب نیدارد. بنابرا
فطرت، کلّ روح انسان بالفعل، و مراحل  نیا ی( فطرت دارد. منتها بر م نا14)مومنون،

سان که  گرید ستوار  عقلان شأنًا ا اسب و صدر اسب و ليبّ اسب و قلب اسب و فداد، 
روح که هنگام دل ِ روح در  نیا روح اسب، سب؟یراکب آ نینخست ی. مرحلهشودیم

. بعد عقل سببببیفطرت اسبببب و عقل ن یروح بر م نا نیا شبببود،یرحمِ مادر دل  م

 .گریفطرت. بعد مراحل د یب ر م نا دیآیم

 

 .کندینم ی]آرا نا  گفته انسان نگفته؟[ ب نا  هم انسان اسب فرق

 

سان م بی]نه بخاطر جمع سب اگر ان سان عبیط  گفبیا  عبیبود[ ببببب نا  هم ط  یان
 .اسب
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آه نا . نا  انسان اسب،  ،ی! آه انسان، آه اناسگریجمع نا  اسب د رًایکث یَاناسِ 
سان سانکلّ ان سان ،ینیزم یهاها، آه ان سمان یهاآه ان صر را م نیا ،یآ  میگویمخت
 .لیبعد به تفص

 

 اسب نشیآفر یو شأن یمقام فعل نیکاملتر یانسان فطرت

 

اسب در کلّ جهان، فطرت  نشیآفر یِو شأن یمقامِ فعل نیترفطرت که کامل نیا دوب،
دالئ  را ددا دل  نکرده؟ مگر  ریاسببب. حاال، آرا فطرة اهلل فرمود؟ مگر سببا یانسببان
به  یآون فطرت بر وزن فِعلَة به معنا کنیبله، ول سببببب؟یها دل  اهلل نفطرت ریسببببا

( فطرت ییها در مقابلش کأنّه )گوفطرت ریادر کمال ذکر شببده که سبب یداصببّ  ئبیه
ه به کار رفته(، مثل ا ئبیه ی)فطرت بر وزن فِعلَة اسبببب و برا سببببین در  کهنیداصبببّ

. در مقابل فطرت انسان، که سبین یوح هایوح ری( ساییقرآن کأنّه )گو یِمقابل وح
ت ه موجودایبق نکهیدلقب اسببب؛ )مثل ا بیفیدر ک رِینظیممتازِ درجه اول ب ینمونه

سد به جنّ یفطرت ندارند(، حت شتگان هم ندارند تا آه ر . پس رهیو غ واناتیح ان،یفر
اسببب  یمقام ؛یمقام فطرتِ انسببان نیها را بلکه افطرت ریسببا کندینم یفطرة اهلل نف

 .ستندی( فطرت نییمقابلش کأنّه )گو گرید یهاآنقدر واال و باال که فطرت

 

ب 4لِخَل ِ اللَهِ،  لَیب ال تَ د3ِ هَا،یفَطَرَ النَا َ عَلَ یب الَت2ِب فِطرَةَ اللَهِ، 1صفات فطرت:  حاال،
 یشببببتریحاال بعد غور ب. «علَمُونَیَوَلَکِنَّ أکثَرَ النَا ِ ال»: جهیو در نت مُ،یِّالقَ نُیذَلِکَ الدِّ

 .میکن افبیاسب را در هیآ یمعانفهم  دیرا که کل هیآ یِلغو اتِیّکه دصوص میکنیم

 

 ورحمة اهلل وبرکاته کمیعل والسّالم

 

 هاپرسش

 

 [سب؟یلخل  اهلل مرادش آ لیال ت د نیا]
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 ریپذ لیکه ت د یزیآن آ کنیهسب، ول ریرپذییفطرت اسب، دل  اهلل تغ یعنیاهلل  دل 
 یگرید زیآ شیبرود کنار و جا شببودیفقط فطرت اسببب، فطرت اسببب که نم سببب،ین
 .دیآیجهل م رودیعلم م د،یآیجنون م رود،یعقل م کنیول د،یایب

 

 در دل  اهلل لیو ت د رییتغ یمعنا

 

 [...مسئله نیدَل َ اهلل به ا رُنَّیِّغَیُحاال اگر ولَ]

 

اش غ ار هسببببب آهره یعنی ریی. تغمیکنیرا بعدا بحث م نیفرو دارد. ا لیبا ت د رییتغ
 لیدانه ت د نیا رود،یم نیاز ب یبه طور کلّ یعنی لیپاک کرد، ت د شببببودیگرفته، م
سبببادتمان را  رییتغ ی. ولمیگرفت یگرید یرفب، دانه نیدراب شبببده از ب یعنیشبببده 

 یظاهر رییاسبببب و تغ یاشبببهیر لیاسبببب. ت د لیاز ت د ریغ ریی. پس تغمیدهیم رییتغ
 لِیت د  دلينَّ؛ی( نگفب فل119)نسببباء،« وَامُرَنَهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ دَل َ اللَهِ»مثالً  نیاسبببب. بنابرا

تا  بردیم نینه بندگان ددا. نه ددا فطرت انسببببان را از ب کندیدل  اهلل را نه ددا م
و لذا فطرت حجّب  سببببین لیقابل ت د فطرت. پس گرانیو د نیاطیآه رسبببد به شببب

با درکات و درجاتشان. در تمام  مان،یالت: الحاد، شرک، کفر، ااسب در کلّ حا یربّان
فطرت گاه دودآگاه اسببب؛ گاه نادودآگاه اسببب. اگر  نیحاالت فطرت هسببب منتها ا

 کیاسببب. اگر نادودآگاه باشببد؛ دودش  یعاد فِیاسببب، تکل فیدودآگاه باشببد تکل
شیب سان اگر هم نخواهد هسب؛  ،یاسب البُدّ ین  ُوا فِآل الفيلكِ دَعَوا اللَهَ فَإذَا رَكِ»که ان

ینَ لَهُ الدِّینَ که کافر اسببب، ملحد اسببب، مشببرک اسببب،  ی( کسبب65)عنک وت،« مُخلِصببِ
 ریگ ایکه در امواج در یوقت یول دیگویبه زبان م سببببب؛یددا ن لیبه آند دل دیگویم

 یندا .آوردیبرم ادین ود، آنجا فطرت به طور نادودآگاه فر یاهندهپناه د چیکرد و ه
مشرک بوده اسب؛ توجه  ایکه، منکر بوده اسب  یمرموز ینقطه کیفطرت به  یِدرون
نابراکندیم ّان نیدر هر حالب از حاالت ا نی. ب موجود اسببببب. عقل که  یحجّب رب

سان یحجّب ربان سب؛ هم یان  کنی. ولگریتاآه رسد به مراحل د سب،یموجود ن شهیا
دودآگاه و نادودآگاه در کلّ حاالت موجود  اسببببب، یربّان ییِربنایفطرت که حجّبِ ز

 .اسب
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 زیآ ایمقد  همان فطرت اسببببب  نیقوان ایو  عبیاحکام شببببر مییبگو میتوانیم ایآ]
 [م؟ییبگو دیبا گرید

 

فطرت،  دِیو با د سب،ین لیانسان اسب که قابل ت د یروح یربنایفطرت همان ز ر،ینخ
 دیاسببببب، با نید یآفاق اتیکه از جمله آ یو أنفسبببب یآفاق اتیو نگرشِ فطرت به آ

. بحث دن اله دارد إن فیحن امِیو ق فیبا فطرتِ حن فیحن نیبه د ستنینگر سب؛ینگر

 .میکنیشاء اهلل با هم صح ب م

 

 لیو تحو لیو ت د رییکلمات تغ یمعان سهیمقا

 

 [دارد؟ یآه فرق لیبا تحو رییتغ]

 

را.  لیرا شببامل اسببب هم ت د رییهم تغ لیتحو یعنیحالب عو  کردن اسببب،  لیتحو
: اصببببالً لی: آهره عو  کردن اسببببب، ت دریی. تغلیو تحو لیو ت د ریی( تغبی)به ترت

را شبامل اسبب که  لی: هر دو را شبامل اسبب، هم ت دلیاسبب. تحو یعو  شبدن کلّ
هم عو   لیصفات اسب. تحو لِیرا شامل اسب که تحو رییذات اسب، هم تغ لِیتحو

فقط عو  شببدن ذات  لیت د یب و هم عو  شببدن صببفات اسببب. ولشببدن ذات اسبب
 ،یبدل بگذار شیجا یرا کلًّا بردار نیا م،یاوریب یگریرا بدل د نیا یعنی لیاسب، ت د

 .شودیهر دو را شامل م لیتحو کنیآهره عو  کردن اسب، ول رییتغ

 

 [اسب؟ روح، جان و بدن؟ یگفب که انسان سه بعد شودیم]

 

 .همان روح اسب یجان انسان ؟یانسان ای یوانیح ای یجان ن ات سب؟یآ جان

 

َا» دیفرمایم هینه، آ] َامِه َا وَ الَتآِل لَم تَمُب فآِل مَن َهُ یَتَوَفَب ا نفيسَ حِینَ مَوتِه )زمر « الل

،42)] 
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 انفس را؟ کدام

 

 ]روح را[ ب کدام روح را؟

 

دواب اسبببب روحش از بدنش جدا  یکه انسبببان یموقع ،یروح انسبببان ،یروح اصبببل]
 [روح که از بدن جدا شد انسان دواب اسب، بدنش هسب، جانش هسب نیا شود،یم

 

جان  ،ی: جان انسببانمیسببه جان دار دینی. ب سبببین یهسببب، جان انسببان یوانیح جان
اسببب. و لذا  رونیب یهسببب اما جان انسببان یوانیو ح ی. جان ن اتیجان ن ات ،یوانیح

همان روح  یدرک ندارد. پس جان انسببببان ند،یبینه م شببببنود،یم نه کند،یدرک نم
فطرت اسب  شیربنایدارد، ز ربنایو ز اردروبنا د یجانِ انسان نیا یاسب. منته یانسان
 .اسب هیبق شیروبنا

 

 [.انسان اسب یاز بعدها یکیهم  یوانیجان ح]

 

باشبببد،  یوانیبرود، و جان ح نیاز ب یمخلوط اسبببب. ممکن اسبببب جان انسبببان ر،ینخ
 ایبدن هنوز گرم اسببب،  نکهیا یمرده برا ایکه روحش دارج شببده، در دواب  یانسببان

سب بدن حرکب م شن دینه د اراده،یحرکب ب یول کندیدواب ا سب، نه  سب، نه  دیا ا

 .سبین یزیآ چیگفب اسب، ه

 

 [با بدن کندیروح به واسطه جان اسب که ارت اط برقرار م]

 

 دیرا با نیا ،یو ن ات یوانیو ح یاسب، روح و جان انسان یو جان هر دو سه بُعد روح

 .میبحث کن هیدر آ

 

    


