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عرفان قرآنی (فطرة)

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

در آیهی فطرت نسب ب به آیاتِ ق لش ،و محورًا نسب ب به دود این آیه ،باید به عنوان
کلید فهم معنای آیه از لغب و کلمات ع ور کنیم تا به معانی صحیح برسیم.

ارائه ربّانی در آیات افاقی و أنفسی (برونی و درونی)

يسبببهِم حَتَب یَتَ َیَّنَ لَهُم أنَهُ الحَ ُّ»
در آیاتی از ق یل « َسبببنيرِیهِم آیَاتِنَا فِآل اافَاوِ وَفِآل أنف ِ
سهِم» در
(فصلب )53،ارائهی ربّانی را در دو بُعد مقرّر کرده اسب« .فِآل اافَاوِ وفِآل أنفي ِ
بُرون و در درون؛ آیاتِ آفاقی و آیاتِ أنفي سی ،که اینها دو بال برای پروازِ سالکِ إلی
اهلل اسب .رؤیب آیات أنفسی (درونی) کمک میکند به رؤیبِ آیات آفاقی (برونی) ،و
بالعکس رؤیب آیات برونی کمک میکند به رؤیب آیاتِ درونی.

در سوره روم ق ل از آیهی فطرت 6آیه درباره آیات آفاقی اسب
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اینجا شببش آیه از آیات آفاقی ق ل از این آیه ذکر شببده ،بعد برای تکاملِ رؤیبِ آیا ِ
ت
آفاقی ،به آیهی أنف سیِ فطرت توجه میدهد .مثالً آیه «وَمِن آیَاتِهِ أن دَلَقَكيم مِن تيرَابٍ
ثيمَّ إذَا أنتيم بَ َشرٌ تَنتَ ِشرُونَ» (روم ،)20،که دَلَقَکم ،آیهی آفاقی اسب .آفاوِ قدرتِ ربّانی،
انسانها را از تراب آفریده «ومِن آیَاتِهِ أن دَلَ َ لَكيم مِن أنفيسِكيم أزوَاجًا» (روم  )21،این
هم آفاقی اسببب .ال ته نس ب ب به دود انسببان به صببورت مُما  .بعد «ومن آیاته دل
السببببموات وا ر » (روم )22،آفاقیِ دورتر اسببببب .بعد «ومِن آی َات ِهِ مَن َامُكيم بِاللَیلِ
وَالنَهَارِ» (روم )23،برگشببب به آیات آفاقیِ دودی اسببب .بعد «وَمِن آیَاتِهِ یُرِیكيم ال َروَ
دَوفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّلي مِن السَّمَاءِ مَاءً» (روم.)24،

پس آ یاتِ آفاقیِ م ما ِ دودیِ را با آ یاتِ آفاقیِ دور را ،در زيمرهی آ یات آفاقی به
عنوان نمونه ذکر کرده اسب .بنابراین کلّ آفاو جهان که بُرونِ انساناند این آیات باید
مورد توجه باشببببند .آون آیات و نشببببانههای علم ،قدرت ،رحمب رحمانیّه ،رحمب
رحیمیّه و کلِّ ربّانیّبِ ددا هستند .هر قدر نگرش و بینش در آیاتِ آفاقیِ نزدیک به ما
و آیاتِ آفاقیِ دور (آه نزدیکتر آه دورتر و آه دور) باشببد ،هرآه این رؤیب بیشببتر
و بینشِ زیادتر باشد ،معرفبِ انسان نس ب به ظهورِ آیه بیشتر اسب .بعد هم «وَمِن آیَاتِهِ
السببببمَاء وَ ا ر ي بِأمرِهِ» (روم)25،؛ این شببببش آیه (در مورد آیات درونی و
أن تَقيومَ َّ
برونی).

نگرشِ آفاقی و أنفسببببی در آ یه « فأقم وجهک للدین حنی فا فطرة اهلل التی فظر النا
علیها»

بعد آیه «فأقم» .پس از نگرش در آیات آفاقی دور و نزدیک ،نگرش در آیبِ بسیار مه ِم
درونیِ انسان؛ الزم اسب ،که با نگرشِ این آیبِ درونی به دین ،تکامل معرفتی حاصل
می شود .بنابراین برای دین که دین اهلل ا سب و طاعة اهلل ا سب دو نگرش شرط ا سب:
یک نگرشِ آفاقیِ دور و یا نزد یک ،و یک نگرشِ درونی .حاال فأقم ،فاء برای تفریع
اسببب ،پس بعد از آنکه در حدّ اسببتطاعب و قدرت و توانتان ،در آیات دور یا نزدیکِ
آ فاقی ،نگرش کرد ید ،برای این که نگرش قویتر گردد « فأقم وج هک ل لدّین حنی فًا»
(روم.)30،
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در «فأقم وجهک» مخاطب عقل انسانی اسب که مکلف اسب

حاال مخاطب در أقم کی سب؟ آیا مخاطب کلّ مکلّفان اسب؟ انسان ،جن ،فرشتگان؟ یا
در محور ،دصوصِ انسان اسب؟ آه انسانِ زمینی و آه انسان آسمانی؟ اگر جملهی
«فطر النّا علیها» ن ود میگفتیم در «فأقم» مخاطب کلّ مکلّفان اسببب( ،شببامل) جنّ
و انسان و مالئکه .ولیکن «الَتِآل فَطَرَ النَا َ عَلَیهَا» (روم )30،دلیل اسب بر اینکه مراد
از فطرت ،فطرتِ انسببان اسببب .مالئکه فطرت دارند ،اجنّه فطرت دارند ،حیوانات هم
فطرت دارند و امّا این کجا و آنها کجا! همانطور که انسبببان در کل ،افخبببل دالئ
اسببب و در «أحسببن تقویم» اسببب ،در بُعدِ فطرتِ روحی و در بُعد فطرتِ جسببمی هم
همینطور اسببب .فطرت جسببمانی انسببان نطفه اسببب که زیربنای سببازمانِ جسببمانیِ
ان سان ا سب ،و زیربنای سازمانِ روحش ،فطرتِ روح ا سب .پس دو فطرت داریم ،یک
فطرتِ روح و یک فطرتِ جسببببم .پس انسببببان آون بارزترین و کاملترین موجودات
اسب در بُعدِ فعلیبِ استعدادی ،و در بُعدِ امکان سلوک إلی اهلل به حدّ ممکن( ،نتیجه)
این اسب که «أقم» دطاب به انسان اسب.

امّا آیا فقط ان سانِ ار

ا سب؟ نخیر ،همانطوری که در این زمین ان سان وجود دارد،

در آسمانها هم انسانهایی وجود دارد ،بر حَسَب آیاتی که فعالً بحثش نیسب.

«أقم» در آیه فطرت در سوره روم ،از سه ریشه اسب :قیام ،قیمب ،استقامب

حاال «أقِم» از آیسببب؟ أقِم از قیام اسببب ،أقِم از قیمب اسببب  ،أقِم از اسببتقامب اسببب.
پس أقم دارای سه بُعد اسب :قیمب ،قیام و استقامب .هم در أقم استقامبِ وجه اسب،
هم قیمبِ وجه ا سب ،هم قیامِ وجه ا سب .قیامِ وجه للدّین حنیفًا کافی نی سب ،ممکن
اسب قیام باشد بعد م تال به قعود بشود ،قیامِ کلّی ،قیام با استقامب .حاال ممکن اسب
قیامی با استقامب باشد یا بیاستقامب ،قیامی با قیمب و بهاء و قیامی بیقیمب .فأقم
مثلثِ قیام را شامل اسب :هم قیام اسب ،هم استقامب اسب ،هم قیمب اسب .یعنی با
ارزش به پا دیز با ا ستقامب ،نه اوّل به پادا ستن بعد زمین ن ش ستن ،نه اوّل با قیمب
بعد بیقیمب ،نه اوّل قیام بعد قعود ،دیر .پس أقم هر سه را شامل اسب :هم قیمب را،
هم قیام را ،هم استقامب را .این مثلّث کاملترین معنای مجموعی أقم اسب.
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منظور از وجه در «قأقم وجهک» ،یک وجه اسب و آن فطرت اسب

(حال در مورد) وجهک ،وجه آنانچه عر کردیم یک وجه ا سب ،آند وجه نی سب،
و اینجا ادتالفی گرآه ادتالف کمی اسببب؛ ولیکن بسببیار مهمّی اسببب که بین ما و
مرحوم آیب اهلل العظمی شباهآبادی اسبتاد أعظم ما در معارف ربّانی ،که یک سبال در
این آیه بحث میکردند هسببب .ایشببان میفرمودند در آیه «فأقم وجهک للدّین حنیفًا
فطرة اهلل» ،أعنی محذوف اسب یعنی «للدین حنیفًا أعنی فطرة اهلل» ،یعنی ن صب فطرة
اهلل با أعنی اسب .ما عر میکنیم اصوالً اسم ،إعرابش مربوط اسب به عامل موجود،
اگر عاملی موجود ن ود؛ عاملی در تقدیر میگیریم ،ام ّا اگر عاملی که شببببایسببببتگ ِ
ی
عاملیّب دا شب موجود بود تقدیر معنا ندارد .بنابراین «فَأقِم وَجهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطرَةَ
اللَهِ» (روم )30،ن صب فطرةَ اهلل از کجا سب؟ از وجهک ا سب .برای اینکه أقم در بُعدِ
مُ دَلٌ مِنه وجهک را نصب داده اسب و در بُعدِ بدل هم ،فطرةَ اهلل را نصب داده اسب.
پس فطرة اهلل که میتواند من صوب به بدلیّب از وجهک با شد؛ و وجهک هم من صوب
به مفعولٌ به بودن أقم اسب ،بنابراین محذوف گرفتن عامل ،معنا ندارد.

ایشببببان اینطور معنا میکردند که فأقم وجهک للدّین حنیفًا ،دینِ حنیف همان فطرة
اهلل اسبببب .للدّین حنیفًا أعنی فطرة اهلل .بنابراین ایشبببان وجه را اوّالً بردالف إفرادش
(مفرد بودنش) معنی میکردند که وجه ،منظور وجوهِ ظاهر ،وجوه باطن ،وجه عقل،
وجه فکر ،و ...اسببببب .و وجوهِ ظاهر ،پنج حس اسببببب .پس بسببببیج میکردند وجوهِ
پنجگانهی ظاهر را ،با وجوهِ آندگانهی باطن ،للدین حنی فًا ،آنوقب میگفتند أقم
وجهک للدین حنی فًا ،أعنی فطرة اهلل (دین حنیف را به فطرت معنا میکردند ،یعنی
میفرمودند) وجه را به دین حنیف توجه بدهیم و دین حنیف ،فطرة اهلل اسببببب .ما
میگوییم نخیر ،دین حنیف فطرة اهلل نیسببببب بلکه دینِ حنیف متوج َّهٌ إل یهِ فطرة اهلل
اسببب( ،یعنی فطرت توجه میکند به دین حنیف) .بنابراین در آند بُعد ادبی و معنوی
ما ادتالف داریم .بُعدِ اول :وجهک مفرد اسببب ایشببان معنای جنس بیِ جمع میگیرند،
بُعد دوم :فطرة اهلل به بدلیّب از وجهک منصوب اسب ،ای شان به مفعولٌ به بودن برای
أعنی منصببوب میگیرند  ،بُعد سببوم :در نتیجه میگویند وجوهِ ظاهر و وجوهِ باطن را
باید به دین حنیفًا اقامه کرد و این دینِ حنیف فطرة اهلل اسببب ،ما این را ق ول نداریم
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بلکه در فأقم وجهک وجه مفرد اسبببب ،للدّین حنیفًا اقامهی وجه للدّین باید باشبببد،
پس وجه غیر از دین اسب ،دین غیر از وجه اسب.

دین شببریعب ربّانی اسببب .شببریعب ربّانی ،برونی اسببب و فطرت درونی اسببب .باید با
دیدهی درونیِ فطری ،اقامهی وجه به شببببریعب ربّانیِ برونی شببببود .از درون به برون
رفتن؛ کما اینکه بر حسببببَبِ آیات آفاقی از برون به درون رفتن .منتها برون دو برون
اسببب :یک برون؛ آیاتِ آفاقیِ بیزبان و سبباکب و صببامب اسببب ،و یک بُرون؛ آیات
آفاقیِ ناط اسب .آیاتِ آفاقیِ صامب ،آیاتِ ششگانه دودی و دور و نزدیک اسب که
ذکر شد ،و آیهی آفاقیِ ناط  ،دین اسب .بنابراین سه بُعد اسب (یک بُعد آیات انفسی
و دو بُعد آیاتِ آفاقی) .دو گونه آیات آفاقی داریم :آیات آفاقی صامب ،مثل سماوات
و أر و دلقب انسبببان و اینها اسبببب ،و آیهی آفاقیِ ناط  ،دین اسبببب .و وجهک
فطرت اسببببب؛ پس با وجهِ فطرت نظر کردن به آ یات ،هم آ یات آفاقی و هم آ یات
أنفسی.

«فأقم وجهک للدّین حنیفًا فطرة اهلل»؛ «فطرة اهلل» همان وجه اسببببب ،آرا فطرة اهلل
وجه اسببب؟ مگر انسببان ،وجه به معنای صببورتِ ظاهر ندارد؟ ما وجه درونی داریم و
وجه برونی .صورت ،وجه ا سب؛ صورت ان سان وجه ا سب که با آن با ا شیاء مواجهه
میکند .عقل وجه اسب ،فکر وجه اسب ،صدر وجه اسب .وجه برونی پنج وجه اسب
که پنج حسّ می باشد .وجوه درونی وجه عقل اسب ،وجه فکر اسب ،وجه ليبّ اسب،
وجه صببدر اسببب ،وجه قلب اسببب و اینها .پس توجّهاتی که انسببان میتواند در بُعدِ
آنها وجه را اقامه کند یک وجه نیسب.

فطرت وجیهترین وجه انسان اسب و از سایر وجوه انسان بسیار برتر اسب

پس آرا در این آیه فقط وجه مفرد گفته شببببده؟ در مقابل وجهِ فطرت ،سببببایر وجوهِ
درونی و برونی انسببان انگار اص بالً وجه نیسببب .کما اینکه در مقابلِ وحی قرآنی که
َصبب بِهِ
وحیِ داتم اسببب گویی بقیّه وحیها وحی نیسبببَ « .شبرَ َ لَكيم مِن الدِّینِ مَا و َ
ِیسبببب أن أقِیمُوا الدِّینَ»
ُوسبببب وَع َ
َصبببینَا بِهِ إبرَاهِیمَ وَم َ
نيوحًا وَ الَذِي أوحَینَا إلَیكَ وَمَا و َ
( شوری )13،ب ینید؛ در مقابلِ «أوحینا» که هم وحی ا سب هم با صیغهی جمع ا سب
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که جمعیّبِ تمام وحیِ ممکنِ ربّانی ،بر قلب مقد رسبببول اهلل(صبببلّی اهلل علیه وآله
و سلم) ا سب ،در مقابلش شریعبِ نوح کأنّه (انگار که) وحی نی سب (تع یر «و صّ ی» به
جای وحی آمده اسبببب) ،شبببریعب ابراهیم کأنَه وحی نیسبببب ،با اینکه همهاش وحی
اسب .آیات متعدّدی ،وحی ربّانی را نس ب به کلّ ن ییّن و کلّ رُ سُل بیان کرده ،ولیکن
در مقابلِ وحیِ ربّانیِ قرآنی بر داتمِ پیغم ران(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) گویی آهار
وحیِ وال یبِ عزمِ دیگر (وحی بر پ یام ران اولوالعزم دیگر) وحی نیسببببب ،و لذا آمده
« َشرَ َ لَكيم مِن الدِّینِ مَا وَ صَب بِهِ نيوحًا» وصیّب اسب؛ آن هم به صیغه غائب« ،وَالَذِي
أوحَینَا إلَیكَ» ،زیادة الم انی تدلّ علی زیادة المعانی« ،ما» با «الذی» یک معنای دارد
ولی «الذی»« ،ما»ی بی شتری اسب؛ «ما» دو حرفی ا سب« ،الذی» آند حرفی ا سب .هر
دو یک معنا دارد ولیکن معنای «الذی» قویتر ،کاملتر و برآمدهتر از «ما» اسببب .آنچه
بر نوح وحی شبببببد وحی اسبببببب؛ ولیکن وحی داریم تببا وحی .وحیِ قرآنی پببدر
وحیهاسببب ،امّ وحیهاسببب ،جامع کلّ وحیهاسببب ولیکن وحیِ نوح ،وحی بعدی
(پائین تری) اسب.

«فأقم وجهک لدّین حنیفًا» ،وجهک گفته شببده ،برای اینکه مهمترین وجه ،مهمترین
آهرهی دیدار و آهرهای که میتواند دیدارِ اصببببلی را با آیات آفاقی و أنفسببببی کند،
وجهِ فطرت اسببببب .وجهِ فطرت از تمام وجوه باطنی برتر اسببببب تا آه رسببببد وجوه
ظاهری .شخص میتواند با وجه ظاهری بدون عقل نگاه کند ولی فایده ندارد ،شخص
میتواند با وجه عقالنی و غیر عقالنی نگاه کند ولی وجهِ عقالنی اگر م تنی بر وجهِ
فطرت ن اشد ،این وجهاش؛ وجه کامل نیسب .بنابراین در مقابل وجه فطرت که بدون
غ ار ،به صببورت حنیف و با مثلّثِ اقامه ،نظر کند به دین حنیفًا ،این وجه گویی تمامْ
وجه اسببب ،و بقیهی وجوه فر اسببب .درسببب اسببب ،اگر وجهِ فطرت متوجّه شببد ،در
سایهی این زیربنایِ وجهِ انسانی که فطرت اسب؛ وجههای باطنی دیگر؛ که وجه عقل
و ليبّ و صببدر و قلب و فداد اسببب ،و وجههای ظاهری که وجوه دمسببه اسببب؛ اینها
هم بکار میافتند؛ ولیکن محور اصلی و نِمود و نماد اصلیِ توجه انسان همان فطرت
اسب.

مخاطب در آیه «فأقم وجهک» مکلّف اسببببب؛ پس مخاطب فطرت نیسببببب بلکه عقل
اسب
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«فأقم وجهک» ،هر که میدواهد باشببببد ،پیغم ر باشببببد ،بقیه باشببببند ،تمامِ مکلّفانِ
ان سانی ،اینجا بحث ان سان ا سب ،تمام ان سانهای مکلّف باید اقامهی وجه کنند؛ ولی
کِی؟ مخاطبِ أقم کیسبب؟ مخاطب أقم ،فطرت نیسبب ،آون فطرت تکلیفآور نیسبب،
بلکه مخاطب ،مکلّف اسب .مکلّف کی سب؟ عقل اسب .پس انسان هنگامی که به عقل
رسبببب ید در مرحلهی آغازینِ عقل و مراحل دیگر ،مأمور اسببببب که در بُعدِ عقالنی،
وجهاش را که فطرتاش هسب به دین حنیفًا اقامه کند.

[سدال یکی از حخار که نامفهوم اسب] آشم ،بعدًا عر

میکنیم ،اجازه بدهید ،کم

کم به آنجا میرسیم ،ما در این آند روز میدواهیم ،مطال ی که مرحوم استاد (آیب
اهلل العظمی شاه آبادی) در یک سال بیان فرمودند را به صورت واضح و عمی مطرح
کنیم؛ با اضافات...

در آیه فطرت ع ارت «للِدِّین» به جای «إلی الدین» و نظایر آن اشبباره به این اسببب که
وجه ن اید کوآکترین فاصلهای با دین و محور دین که قرآن اسب داشته باشد

حاال« ،فأقم وجهک» ،وجه دود را که «فطرة اهلل الّتی فطر النّا علیها» اسببببب اقامه
کنیم .سدال :آرا للدّین شد و إلی الدّین نشد؟ «فأقم وجهک إلی الدّین» نشد و للدّین
شد؟ دلیل این اسب که إلی الدّین با فاصله اسب ،و للدّین مُما اسب( .در ظاهر هم
بین الی و الدین فاصله و بین لبببب و الدین فاصله نیسب) .یعنی اقامهی با قیام و قیمب
و ا ستقامبِ وجه ،باید مُما ِ با دین با شد ،فا صلهای با طاعة اهلل ،کتاب اهلل ،قرآن که
محورِ اصلیِ دین اسب نداشته باشد .آون انسان با فاصله ،احیانًا گمراه میشود .پس
مراد صراط م ستقیم ا سب .این صراط م ستقیم لل صّ راط ا سب ،إلی ال صّ راط ،نی سب،
«إهدنا الصّراط المستقیم» ،اینجا هم إلی نیسب« .الصّراط المستقیم» هم إلی را شامل
اسب ،هم لبببب را شامل اسب ،هم بدون إلی و لبببب (را شامل اسب) .بدون إلی و لبببب (که
باالترین ارت اط اسب) برای معصومین اسب ،لب ب (که مرحلهی بعدی اسب) برای مادون
ع صمب ا سب ،إلی (که مرحله دورتر ا سب) برای بقیّه ا سب .إلی در صراط م ستقیم
اسب در راه اسب ،ل ب مُما اسب ،بدون إلی و ل ب « :إنَكَ لَمِن المُرسَلِینَ * عَلَبٰ صِرَاطٍ
مُستَقِیمٍ» (یس )4،پیغم ر بزرگوار «علیٰ صراط مستقیم» اسب ،این لبب نیسب بلکه باالتر
از لب اسب.
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پس آنچه مورد امر اسببب؛ إلی الدّین نیسببب ،نگرشِ فطریِ به دین ددا از دور نیسببب؛
بلکه دور را باید نزدیک کرد ،و از نزدیک إقامهی مثلّثِ وجهِ فطرت ،با حالب حنافب،
انجام داد.

«حنی فًا» در آ یه فطرت ،هم برای «أقم» و هم برای «وج هک» و هم برای «دین» در
نقش حال اسب

«حنیفًا» حال اسب؛ هم برای اقامة در سه بُعد« :أقم قِیمَةً حنیفًا»« ،أقم إقامةً حنیفًا»،
«أقم إستقامةً حنیفًا» ،هم استقامب ،هم قیمب ،هم قیام ،باید که معرِ (دور شونده)
از باطل و فَ شَ ل و نق صان با شد .باید هر قدر امکان دارد در بُعد سَ لب کو شش کرد تا
در بُعد ای جابی قویتر شببببد .دوب پس حنی فًا ،حال اسببببب هم برای أقم ،هم برای
وجهک ،هم برای دین.

[یعنی حنیفًا حال برای هر سه (أقم ،وجهک ،دین) اسب؟] ب بله به هر سه میدورد.

دوب ،اقامه باید که اقامهی دالصِ نورانیِ پاک از ش ب ائب (شببائ هها) باشببد .وجهک
که فطرت اسببببب وجهِ بدون غ ار باشببببد ،آون وجوهِ کفّار هم وجوه هسببببب ،فطرت
هسبببب ،اما غ ار دارد ،فطرتهای غ ارآلود که به حدّ شبببرک و به حدّ الحاد رسبببیده
اسببب .بنابراین نه هر وجهی را ،بلکه وجه را و اقامه را ،دالص کردن ،وجه را دالص
کردن ،دین را نیز دالص کردن ،دینِ سببنّتی که دالص نیسببب ،یا دینِ قرآنی بر م نای
قصببورِ در فهم ،و تقصببیرِ در فهم ،که دالص نیسببب؛ اقامه ندارد .بلکه اقامه باید در
ابعببادش ،وجببه در بُعبدِ حنیف ،اقببامببه بببه قرآن بببه دینِ حنیف ،دین دببالص نبباب
محمّدی(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) که در محور قرآن شریف اسب.

فَطر و ابعاد آن
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« فأقم وجهک لدّین حنی فًا فطرة اهلل» ،این فطرة اهلل [ ]..وفَعل َةٌ لِمَرّة وفِعل َةٌ لِهَیئ َةٍ (از
حسبببب بیسبببب آیه از آیات
الفیه ابن مالک) ،ددا همه آیز را تَفطیر کرده اسبببب ،بر َ
طرِ ان سان و ،...و فَطر به معنای جدا کردن ا سب ،منتها
طرِ سماوات و االر  ،فَ ْ
قرآن؛ فَ ْ
این جدا کردنِ دَلقی از دل ِ دیگر ،دو بُعدی اسببببب :یا جدا کردن در بُعدِ رحمانیّب
اسب (مانند) جمادات ،یا جدا کردن در بُعد رحیمیّب اسب .جدا کردن آیزی از آیزی
در بُعد رحیمیّب ،مخصببوصببًا در بُعدِ فعلیّبِ اسببتعداد ،مراحلی دارد .باالترین مراحلِ
داصِّ جدا کردنِ آیزی از آیزی ،جدا کردن فطرت از روح اسب.

حاال ق ل از این باید عر کنیم که ان سان دارای مراحلی ا سب :ج سم و روح .و روح
هم دارای مراحلی اسبببب ،مرحلهی آغازینِ زیربناییِ نخسبببتینِ روح آیسبببب؟ فطرت
ا سب ،زیرا «فَطَرَ النّا َ عَلَیها» .نا آی سب؟ آیا ج سم ا سب؟ آیا ج سمِ ان سان ،ج س ِم
حیوانی ،ج سمِ ن اتی ،بدنِ مادی ،بدنِ برزدی ،زیربنایش فطرت ا سب؟ نخیر ،ا صالً از
نطفه تع یر به فطرت نمی شود ،اگر هم ب شود فطرتِ ج سمانی ا سب .اینجا وجهی که
باید اقامه شببود ،وجهِ درّاکِ متوجّهِ بسبیار فهیم اسببب ،و این مربوط به جسببم نیسببب.
جسم نمیفهمد ،این روح اسب که دالصهی جسم اسب و دارای فهم و دارای ادراک
اسببب .بنابراین اینجا یک مفطور اسببب ،یک مفطورٌ علیه ،مفطورٌ علیه انسببان اسببب،
زیربنایش آیسب؟ فطرت اسب ،حاال پس این فطرت هم غیر انسان اسب ،هم با انسان
اسب ،فطرت بخشی از انسان اسب ،ولی بخشِ زیربناییِ اصلیِ انسانیّب اسب .در آه
بُعد؟ در بُعد جسم؟ نخیر ،در بُعد روح.

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

أنشبأنَاهُ دَلقًا آدَرَ» (مومنون  ،)14،یعنی این
روح انسببان که از جسببم آفریده شببده «ثيمَّ َ
روح به نصّ آیاتی از جمله همین آیه ،متولد از بدن اسبببب .روح انسبببان که متولد از
بدن اسببب ،این تولدش دو بُعدی اسببب :یک تولد اصببلیش که فطرت اسببب ،یک تولد
فرعیش که بقیهی قيوا اسب .روح انسان با قوایش ،با نیروهایش ،بر فطرت م تنی اسب:
«فطر النّا علیها» .و این نا  ،نا ِ ج سم نی سب ،نا ِ عقل ا سب ،نا ِ شعور ا سب،
نا ِ ادراک اسبببب ،نا ِ اراده اسبببب ،نا ِ معرفب اسبببب .نا در بُعد روحی ،در کلّ
جهاتِ روحی ،انسان زیربنایش آیسب؟ فطرت اسب.
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پس وجهِ وجیهِ انسانیّب و زیربنایِ انسانیّب در بُعد عمی و عری ِ اصلی فطرت اسب،
از عقل برتر اسب ،آون عقل بر م نای فطرت ،عاقالنه فکر میکند ،تا آه رسد به فکر،
صدر ،قلب ،فداد .بنابراین زیربنای انسانیّبِ انسان ،که ددا این روح را از جسم آفرید،
نخسب زیربنای روح انسان را از جسم آفرید« :ثم أنشأناه» ،این أنشأناه ضمیر دو بُعدی
ا سب :یکی أن شأنا اإلن سان فطرتش را ،که زیربنا سب ،دوّم :أن شأنا اإلن سان روحش را،
روحِ منهای فطرت بر م نای روحِ فطرت آفریده شده اسب.

[النّا که دربعخی جاها استعمال شده اسب مراد جسم و روح اسب؛ یا فقط روح؟]

بعخی جاها مراد جسم و روح اسب ،بعخی جاها مراد جسم اسب ،بعخی جاها مراد
کلّ روح اسببب .اینجا کلّ روح منهای فطرت اسببب .آون فطرت بُعد روحانی انسببان
اسببب ،و این فطرت و این عقل و این فکر و این صببدر و این قلب و این فداد ،فعلی و
شأنیاش ،تمامًا حاالت روح اسب؛ حاالت و درجات روح اسب .منتها یک حالبِ روح
انسان هسب که از آغاز دلقب با اوسب تا بمیرد ،و در برزخ و در قیامب .ولیکن بقیّه
حاالت گاه ه سب گاه نی سب .عقل گاه ه سب گاه نی سب ،قلبِ معرفتی گاه ه سب گاه
نی سب ،فداد ،صدر ،فکر (گاه هستند گاه نی ستند) .انسان مجنون نه قلبِ انسانی دارد،
نه فدادِ انسانی دارد ،نه صدرِ انسانی دارد ،نه فکرِ انسانی دارد؛ بلکه آه دارد؟ فطرت
دارد .بنابراین انسببببان از هنگامی که روحش دل شببببده« :ثيمَّ أنشببببَأنَاهُ دَلقًا آدَرَ»
(مومنون )14،فطرت دارد .منتها بر م نای این فطرت ،کلّ روح انسان بالفعل ،و مراحل
دیگر انسان که عقل اسب و صدر اسب و ليبّ اسب و قلب اسب و فداد ،شأنًا ا ستوار
میشود .مرحلهی نخستین راکب آیسب؟ روح اسب ،این روح که هنگام دل ِ روح در
رحمِ مادر دل میشبببود ،این روح بر م نای فطرت اسبببب و عقل نیسبببب .بعد عقل
میآید ب ر م نای فطرت .بعد مراحل دیگر.

[آرا نا

گفته انسان نگفته؟] ب نا

هم انسان اسب فرقی نمیکند.

[نه بخاطر جمعیب اسب اگر ان سان میگفب ط یعب ان سانی بود] ببببب نا هم ط یعب
اسب.
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انا ِسیَ کثیرًا جمع نا اسب دیگر! آه انسان ،آه اناسی ،آه نا  .نا انسان اسب،
کلّ ان سانها ،آه ان سانهای زمینی ،آه ان سانهای آ سمانی ،این مخت صر را میگویم
بعد به تفصیل.

فطرت انسانی کاملترین مقام فعلی و شأنی آفرینش اسب

دوب ،این فطرت که کاملترین مقامِ فعلی و شأنیِ آفرینش اسب در کلّ جهان ،فطرت
انسببانی اسببب .حاال ،آرا فطرة اهلل فرمود؟ مگر سببایر دالئ را ددا دل نکرده؟ مگر
سببببایر فطرتها دل اهلل نیسببببب؟ بله ،ولیکن آون فطرت بر وزن فِعلَة به معنای به
داصببی در کمال ذکر شببده که سببایر فطرتها در مقابلش کأنّه (گویی) فطرت
ّ
هیئب
داصبببه به کار رفته) ،مثل اینکه در
ّ
نیسبببب (فطرت بر وزن فِعلَة اسبببب و برای هیئب
مقابل وحیِ قرآن کأنّه (گویی) سایر وحیها وحی نیسب .در مقابل فطرت انسان ،که
نمونهی ممتازِ درجه اول بینظیرِ در کیفیب دلقب اسببب؛ (مثل اینکه بقیه موجودات
فطرت ندارند) ،حتی فر شتگان هم ندارند تا آه ر سد به جنّیان ،حیوانات و غیره .پس
فطرة اهلل نفی نمیکند سببایر فطرتها را بلکه این مقام فطرتِ انسببانی؛ مقامی اسببب
آنقدر واال و باال که فطرتهای دیگر مقابلش کأنّه (گویی) فطرت نیستند.

حاال ،صفات فطرت 1 :ب فِطرَةَ اللَهِ 2 ،ب الَتِی فَطَرَ النَا َ عَلَیهَا 3 ،ب ال تَ دِیلَ لِخَل ِ اللَهِ4 ،ب
ذَلِکَ الدِّینُ القَیِّمُ ،و در نتیجه« :وَلَکِنَّ أکثَرَ النَا ِ الیَعلَمُونَ» .حاال بعد غور بیشببببتری
میکنیم که دصوصیّاتِ لغویِ آیه را که کلید فهم معانی آیه اسب را دریافب کنیم.

والسّالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته

پرسشها

[این ال ت دیل لخل اهلل مرادش آیسب؟]
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دل اهلل یعنی فطرت اسب ،دل اهلل تغییرپذیر هسب ،ولیکن آن آیزی که ت دیل پذیر
نیسببب ،فقط فطرت اسببب ،فطرت اسببب که نمیشببود برود کنار و جایش آیز دیگری
بیاید ،ولیکن عقل میرود ،جنون میآید ،علم میرود جهل میآید.

معنای تغییر و ت دیل در دل اهلل

[حاال اگر ولَیُغَیِّرُنَّ دَل َ اهلل به این مسئله]...

تغییر با ت دیل فرو دارد .این را بعدا بحث میکنیم .تغییر یعنی هسببببب آهرهاش غ ار
گرفته ،میشببببود پاک کرد ،ت د یل یعنی به طور کلّی از بین میرود ،این دانه ت د یل
شبببده یعنی دراب شبببده از بین رفب ،دانهی دیگری گرفتیم .ولی تغییر سبببادتمان را
تغییر میدهیم .پس تغییر غیر از ت دیل اسبببب .ت دیل ریشبببهای اسبببب و تغییر ظاهری
اسبببب .بنابراین مثالً «وَامُرَنَهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ دَل َ اللَهِ» (نسببباء )119،نگفب فلی دلينَّ؛ ت دیلِ
دل اهلل را نه ددا میکند نه بندگان ددا .نه ددا فطرت انسببببان را از بین میبرد تا
آه رسبببد به شبببیاطین و دیگران .پس فطرت قابل ت دیل نیسبببب و لذا فطرت حجّب
ربّانی اسب در کلّ حاالت :الحاد ،شرک ،کفر ،ایمان ،با درکات و درجاتشان .در تمام
حاالت فطرت هسببب منتها این فطرت گاه دودآگاه اسببب؛ گاه نادودآگاه اسببب .اگر
دودآگاه باشببد تکلیف اسببب ،تکلیفِ عادی اسببب .اگر نادودآگاه باشببد؛ دودش یک
بین شی اسب البُدّی ،که ان سان اگر هم نخواهد ه سب؛ «فَإذَا رَكِ ُوا فِآل الفيلكِ دَعَوا اللَهَ
ِص بینَ لَهُ الدِّینَ» (عنک وت )65،کس بی که کافر اسببب ،ملحد اسببب ،مشببرک اسببب،
مُخل ِ
میگوید به آند دلیل ددا نیسببببب؛ به زبان میگوید ولی وقتی که در امواج دریا گیر
کرد و هیچ پناه دهندهای ن ود ،آنجا فطرت به طور نادودآگاه فر یاد برمیآورد .ندای
درونیِ فطرت به یک نقطهی مرموزی که ،منکر بوده اسب یا مشرک بوده اسب؛ توجه
میکند .بنابراین در هر حالب از حاالت این حج ّب رب ّانی موجود اسببببب .عقل که
حجّب ربانی ان سانی اسب؛ همی شه موجود نی سب ،تاآه ر سد به مراحل دیگر .ولیکن
فطرت که حجّبِ زیربناییِ ربّانی اسببببب ،دودآگاه و نادودآگاه در کلّ حاالت موجود
اسب.
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[آیا میتوانیم بگوییم احکام شببببریعب و یا قوانین مقد

همان فطرت اسببببب یا آیز

دیگر باید بگوییم؟]

نخیر ،فطرت همان زیربنای روحی انسان اسب که قابل ت دیل نیسب ،و با دیدِ فطرت،
و نگرشِ فطرت به آیات آفاقی و أنفسببببی که از جمله آیات آفاقی دین اسببببب ،باید
نگری سب؛ نگری ستن به دین حنیف با فطرتِ حنیف و قیامِ حنیف .بحث دن اله دارد إن
شاء اهلل با هم صح ب میکنیم.

مقایسه معانی کلمات تغییر و ت دیل و تحویل

[تغییر با تحویل آه فرقی دارد؟]

تحویل حالب عو

کردن اسببب ،یعنی تحویل هم تغییر را شببامل اسببب هم ت دیل را.

(به ترتیب) تغییر و ت دیل و تحویل .تغییر :آهره عو کردن اسببببب ،ت دیل :اصببببالً
عو شبدن کلّی اسبب .تحویل :هر دو را شبامل اسبب ،هم ت دیل را شبامل اسبب که
تحویلِ ذات اسب ،هم تغییر را شامل اسب که تحویلِ صفات اسب .تحویل هم عو
شببدن ذات اسبب و هم عو شببدن صببفات اسببب .ولی ت دیل فقط عو شببدن ذات
اسب ،ت دیل یعنی این را بدل دیگری بیاوریم ،این را کلًّا برداری جایش بدل بگذاری،
تغییر آهره عو

کردن اسب ،ولیکن تحویل هر دو را شامل میشود.

[میشود گفب که انسان سه بعدی اسب؟ روح ،جان و بدن؟]

جان آیسب؟ جان ن اتی یا حیوانی یا انسانی؟ جان انسانی همان روح اسب.

[ نه ،آ یه میفرما ید «الل َهُ یَتَوَفَب ا نفيسَ حِینَ مَوتِه َا وَ الَتِآل لَم تَم ُب فِآل مَن َامِه َا» (زمر
])42،
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کدام انفس را؟

[روح را] ب کدام روح را؟

[روح اصبببلی ،روح انسبببانی ،موقعی که انسبببانی دواب اسبببب روحش از بدنش جدا
میشود ،این روح که از بدن جدا شد انسان دواب اسب ،بدنش هسب ،جانش هسب]

جان حیوانی هسببب ،جان انسببانی نیسببب .ب ینید سببه جان داریم :جان انسببانی ،جان
حیوانی ،جان ن اتی .جان ن اتی و حیوانی هسببب اما جان انسببانی بیرون اسببب .و لذا
درک نمیکند ،نه میشببببنود ،نه میبی ند ،درک ندارد .پس جان انسببببانی همان روح
انسانی اسب .منتهی این جانِ انسانی روبنا دارد و زیربنا دارد ،زیربنایش فطرت اسب
روبنایش بقیه اسب.

[جان حیوانی هم یکی از بعدهای انسان اسب].

نخیر ،مخلوط اسبببب .ممکن اسبببب جان انسبببانی از بین برود ،و جان حیوانی باشبببد،
انسببانی که روحش دارج شببده ،در دواب یا مرده برای اینکه بدن هنوز گرم اسببب ،یا
دواب ا سب بدن حرکب میکند ولی حرکب بیاراده ،نه دید ا سب ،نه شنید ا سب ،نه
گفب اسب ،هیچ آیزی نیسب.

[روح به واسطه جان اسب که ارت اط برقرار میکند با بدن]

روح و جان هر دو سه بُعدی اسب ،روح و جان انسانی و حیوانی و ن اتی ،این را باید
در آیه بحث کنیم.
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