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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

 فَطَررَ يالَّت اللَّهِ فِْطرَتَ حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ« »الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

ما با  1«.یَعْلَمُونَ ال النَّاسِ أَْكثَرَ لكِنَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِكَ اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال عَلَيْها النَّاسَ

توانيم توجه به توحيد حق و معرفت حق داشته سه وجه بر حسب درجات مترتبه، می

رونری عبرارت اسرت ا  باشيم، دو وجه درونی اسرت و یرو وجره برونری. وجره او  د

توجه دادن کلّ نيروهای درونی و برونی برای معرفرت وجره فطررت.  رود فطررت در 

های انسرران و ادراکررات یرراهری و برراننی انسرران، اوجرره الوجررو  اسررت. ادر  وجرره

مرردرکات انسرران و مرردر  معورروا درونرری انسرران در در  حقررایق عبررارت اسررت ا  

الّا اینکه این فطرت باید مورد استنباط قرار بگيرد، « عَلَيْها اسَالنَّ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ»

نور که استنباط بيرون آوردن آب ا   یر  مين است و این بيرون آوردن نيا مند همان

به معرفت مکان درونی آب و کندن  مين است، تا انسان به آب صاف برسد. همچنين 

روحری و رین اعمرا  وجرودی تفطرت یو معدن و یرو کران بسريار یرفری در عميرق

هرا و معرفتی انسران اسرت کره نيا منرد بره اسرتنباط اسرت. مخووصرًا  بارهرا و  رد 

هایی کره روی ایرن فطررت ا  نارر ادراکرات منحرفره درونری و ا  نارر موانر  حجاب

  وشاند.منحرفه برونی چهر  در شان فطرت را می
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صحيح فطررت نيا منرد   ردا  انسانیسا  و  ندگینبط فطرت و آب حيات  ندگی

به دو استنباط است: استنباط او  این است که  بارهایی کره چره در درون و چره در 

برون چهر  این فطرت را  وشاند  است، وجره وجيهره آن را مسرتور و  یرر حجراب و 

تمراا آنچره را کره نسربت بره «. لَرا ِِلَرهَ» رد  قرار داد  است، ایرن موانر  ا  برين بررود. 

رت بانل است و جنف است و قشر است و  رد  و حجاب است، ا الره گری فطنمایان

های درونی و برونی انسان برای رسيدن به وجه فطرت شود. این مرحله اولی که وجه

دهد. استنباط دوا این است که اکنون که مرحله ثبوت رسيد  است، مرحلره انجاا می

فطررت نرورانی بردون  برار و  ا  بين رفته است، به مرحله اثباتی« ال ِله»سلب و نفی 

ایم، ا  این  ورشيد در شان فطرت عقل در شر  گيررد، حر  بدون حجاب رسيد 

در ش  گيرد، مراتب گوناگون عقل که لبّ است و صردر اسرت و قلرب اسرت و فر اد 

 است، در ش  گيرند.

بنابراین ما دو استنباط درونی با توجه دادن وجو  درونی و وجو  برونی نسبت به 

داریم؛ یو استنباط سلبی و یو اسرتنباط ایجرابی. کمرا اینکره آب را ا  عمرق فطرت 

 مين برون آوردن، نيا مند به دو استنباط است، یکی موان  یهور آب را ا  بين برردن 

و یکی را  صحيح جریان آب را به مقاصدی که ا  آب داریرم، تهيره کرردن و الّرا اگرر 

رود، جریران دارد و بره  یرهرای دیگرر مری موان  را ا  بين ببریم، ولی آب همران  یرر

هرا و ها و کلوخاستنباط ما ناقص است، بعد ا  آنکه این موان  را ا  بين بردیم، سرن 

ها و جویبارهرای ها را ا  بين بردیم، بعدًا نيا مند به استنباط دوا هستيم که را  ا 

ا   یرر  مرين  صحيحی که نفوذنا ذیر است، درست کنيم تا این آب همان مقداری که

نمایان شد ، بيرون بياید و ما به مورف صحيح برسانيم، هردر نررود، هرر  نررود و ا  

 بين نرود. 

ترین  نردگی بخ ترین و  نردگیهمچنين نسبت به ماء حيات فطرت که در شان

انسان در تماا مراحل و درجات انسانيت است، مرا دو اسرتنباط داریرم: اسرتنباط او  

؛ ا  بين بردن تمراا مروانعی کره چهرر  فطررت را  وشراند  اسرت، استنباط سلبی است

مرحله دوا که چهر  فطرت نمایان گردید، این چهر  را بره جریران صرحيح بينردا یم، 

عقل با دستی ا  او بگيرد و با دست دیگرر بره شررو توجره کنرد و وجره معرفر  ا  را 

آن بنگررد. مرا سره وجره گونه که شاید و باید به دسرت آورد و در ابعراد گونراگون آن

داریم: وجه عقل است با عقليات دیگر، این عقليات دیگر یعنی مراحل تکاملی عقل؛ 
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عقل و لبّ عقل، عقل و صدر عقرل، عقرل و قلرب عقرل، عقرل و فر اد عقرل، عقرل و 

 روحی که شامل است بر عقل و سایر مراحل که این چند مرحله است. 

ه  رن  حر  انسران اسرت. ایرن هفرت این مرحله درونی وجه، مرحله برونری وجر

مرحله درونی و این  ن  مرحله برونی را که هفرت وجره درونری و  رن  وجره برونری 

است، به صورت حنف و نه به صورت جنف، حنف اعراض عن البانل است و جنرف 

اتّجا  به بانل است. انسان ایرن هفرت وجره درونری را و آن  رن  وجره برونری را بره 

ه احکاا درونی دارد، معرفتی و معنوی و احکراا برونری و فطرت توجه دهد، فطرت ک

مادّی دارد، احکاا درونی فطرت به وسيله ایرن هفرت در  درونری اسرتنباط گرردد و 

احکاا مادّی فطرت که روبنای فطرت است، ا  احکراا مرادّی فطررت اسرتنباط گرردد. 

يت دارد که فطرت حاکميت بر هر دو بعد انسان دارد، هم در بعد درونی انسان حاکم

کلًّا روح است و مرحله اولی روح عقل است و بعد صدر است و بعد لبّ اسرت و بعرد 

قلررب اسررت و بعررد فرر اد اسررت و هررم بررر مرحلرره جسررمانی و بخرر  جسررمانی انسرران 

حاکميت دارد که دیدن چگونه،  وردن چگونه، لم  کرردن چگونره و سرایر حرواس 

 اکميت دارد. ها حگانه انسان که وجه فطرت نسبت به آن ن 

جا به وجه  الص فطررت ما باید با وجو   مسه برونی و وجو  سبعه درونی یو

توجه کنيم. این قدا او  است، ما سه قدا یا سه وجه به سوی حرق داریرم. قردا او : 

بره آن معنرای او  کره در کتراب نوشرتيم، مفورّ   بحر  « حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»

 زِاْأَْلر»است، کره « اللَّهِ فِْطرَتَنِی أَعْ»که « اللَّهِ حَنيفًا فِْطرَتَ لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»کردیم. 

است، این معنایی اسرت کره در کتراب نوشرتيم، ولری معنرای دوا اسرت و « اللَّهِ فِْطرَتَ

معنای فرعی است. این وجه او  بود، تماا وجو  را در سلب و ایجاب متوجه به وجه 

د که  رود فطررت اسرت،  رود فطررت یرو محرور و یرو راحلره بسريار الوجو  کردن

عايمرری اسررت کرره مررا را در سررلو  معرفترری ِلرری ا  بسرريار کمررو اسررت و راحلرره 

 ای است.معوومه

وجه دوا این است که بعد ا  آنکه کلّ وجو  درونی و وجرو  برونری را توجره بره 

مرا »ن وجره اسرت، وجه فطرت دادیم، وجه فطرت را توجه به وجره دیرن بردهيم، دیر

انسران کانسران عبرارت اسرت ا  « ما یُتوجَّه ِليه و مرا یَتوجِّره ِليره»است، « یتوجَّه ِليه

عقيد  حنيف، عقيرد  حنيفره و روو و رفترار و علرم و ا ر   و آنچره کره بره وجره 

سا د، این را به وجره دیرن معنوی صحيح در درجات متکامله آن، انسان را انسان می

جهی است و وجهی است و وجهی است. وجه او ، وجوهی که به توجه دهيم.    و
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کند، وجه دوا،  ود وجه فطرت است، وجه فطرت که با این وجوهی فطرت توجه می

را بيابد و این معووا  نگرد، فطرت که معووا است، اینکه درست وجه فطرت را می

عرفت اسرت، وجه معووا فطرت را متوجه به وجه دین کند. وجه دین توحيد است، م

هرا یرو  وانيم. تماا ایناست، والیت است. در روایت داریم و بعد می« ال ِله ِلّا ا »

 نقطه است که:

 1«يرُشِ یُ ا ِمَجَاْل اكَذَ ىلَِِ لٌّكُ وَ   دٌاحِ وَ كَنَ حُسْ  وَ ىشَتَّ انَاتُارَبَعِ»

گونره کره وجه دین را فهميدیم، وقتی وجه دین را فهميدیم،     دا را یافتيم آن

شود یافت.    ما باید با سه وجه نیّ نریق ِلی ا  کنيم و همه وجه است، با  را می

شرود. برا وجروهی کره شرود، برا لمر  نمیشود، برا چشرم نمیشود، با دست نمینمی

تواند معرف  ا  را دریافرت کنرد، مرا بایرد ایرن سرلو  و سربيل را سرلو  کنريم و می

کره دریرافتيم، ایرن وجره فطررت دارای احکرامی  سلو  صحيح کنيم. وجه فطررت را

است، احکاا انيقه معوومه فطرت که مربوط به وجه فطرت است، وجه وجيه فطررت 

با رفتن کلّ موان  و حجابات و در شان شدن  ود وجه فطرت، مرا  لره دوا را قردا 

 ایم.ایم و قدا دوا را در را  معرف  ا  برداشتهگذارد 

 أَ»: ميثرا  و: »156توجه بفرمایيرد. آ ررین  رط صرفحه روا  157حا  به صفحه 

که این در باب فطرت بح  دوا ما اسرت، در آیره « «بَلى قالُوا»: بإجابته «بِرَبِّكُمْ لَسْتُ

ریشه هستند، ریشه واحد  کنيم. چون این دو بح  با هم هماهن  و همذر بح  می

مقرادیری آمرد  اسرت. جا ت، ایندارند، ولو تعبير و آیه آن ا  نار لفظ نور دیگری اس

 تريالّ اللّه فطرة لىع تكویني ميثا ٌ هو «بَلى قالُوا»: بإجابته «بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»: ميثا  و»

این ا ذ، ا رذ  2«ذُرِّیَّتَهُمْ یُهُورِهِمْ مِنْ آدَاَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَ َذَ ِِْذ وَ» «.عليها اسالنّ فطر

فرین  انسان را در بعد انسرانيت آ را  کررد کره در بعرد تکوینی است. وقتی  داوند آ

روح و ادرا  است،  یربنای این ا ذ و نمونه عالی این ا ذ، ا رذ معوروا اسرت کره 

 ا ذ فطرت ا  است. 

 سرناد إب التوحيد كتاب في» اورقی: . «اْلمِيثَا ِ عِْندَ التَّوْحِيدِ عَلَى فَطَرَهُمْ»حدی : 

لَحَكَ (و) جَعْفَرٍ لِأَبِي قُْلتُ: ا َقَ  ُرَارَةَ عَنْ ولالمتّ  فِري جَرلَّ وَ عَرزَّ اللَّرهِ قَروْ ُ اللَّرهُ أَصرْ
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ببينيرد چگونره دو  1«التَّوْحِيردِ عَلَى فَطَرَهُمْ قَا َ عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِْطرَتَ كِتَابِهِ

 أَنَّرهُ مَعْرِفَتِرهِ عَلَرى اْلمِيثَرا ِ عِْنردَ يردِالتَّوْحِ عَلَرى فَطَررَهُمْ»کننرد. آیه را به هم مرتبط می

ها هم گفتند: بله، آن« بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»صحبت تکلّم نيست،  دا گفت: « فَطَرَهُمْ«. »رَبُّهُمْ

 كَرْهرًا أَوْ نَوْعًا اْئتِيا لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقا َ»نور که ، همان«فَطَرَهُمْ»کسی نبود که بگوید. 

اراد  کرد، اراد  « قَولُهُ فِعلُهُ» دا با  مين و آسمان صحبت نکرد ،  2«نائِعينَ تَيْناأَ قالَتا

جررا هررم فهميم تررا ا  فعررل. اینکنررد. چررون مررا ا  قررو  بهتررر مرریرا تعبيررر برره قررو  می

 نور است. همين

 :قَا َ ؟ َانَبُو ُ وَ قُْلتُ رَبُّهُمْ أَنَّهُ مَعْرِفَتِهِ عَلَى اْلمِيثَا ِ عِْندَ التَّوْحِيدِ عَلَى طَرَهُمْقَا َ: فَ»

چيسرت؟ قیريه  يلری روشرن «  َانَبُو ُ»فهمی، یعنی چه؟ یعنی تو نمی« رَْأسَهُ فَطَْأنَأَ

هرایی کره  نرد یرا حرفاست، با اینکه مخانب  رار  اسرت، یرا  رود  رار  حررف می

 عَلَرى طَررَهُمْفَ»: جا به عنوان محور آورد  است. بعد ا  اینکه اماا فرمرودشنيد  در این

 واهرد ایرن سر ا  را بدرسرد کره دیگرران چيسرت؟ البرد می«  َانَبُو ُ»، این «التَّوْحِيدِ

بفهمند و الّا مقاا  رار  عالی است، البتّره در بعرد فقهری بسريار عرالی اسرت، در بُعرد 

کنيم که ایشان  واسته است اماا آیه دیگر را دانم. ما حمل بر احسن میمعرفتی نمی

کننرد عرالم ذر یرو عرالمی قبرل ا   لقرت يان بفرماید، تا برای مردمی که  يا  میب

 کار نبود  است. ی در اهمخانب ،انسان است، بفهمند دروغ است

هُ فَطَْأنَرأَ :قَرا َ»با  دا مخانبه کردند؟  دا حرف  د؟ «  َانَبُو ُ وَ قُْلتُ» سرر « رَْأسرَ

 رَبُّهُرمْ مَنْ یَعْلَمُوا لَمْ ذَلِكَ لَا لَوْ قَا َ ثُمَّ».  ود را تکان داد، گفت: نفهميدی،  لط است

کداا است؟ فطررت توحيرد، اگرر فطررت توحيرد نبرود کره در « ذَلِكَ»، «رَا ِقُهُمْ مَنْ لَا وَ

عمق اعما  وجود انسان که فطرت است، توحيد کوبيد  نشد  بود، عمرق  يردا نکررد  

نرور اسرت. اگرر  داونرد ت، واقعًا همينتوانستند بفهمند چه کسی  الق اسبود، نمی

این فطرت  داشناسی و  دا واهی را در انسان ایجاد نکرد  بود، چرا انسان  دا را 

بشناسد، روی چه حسابی؟ ارتباط باید باشد، باید ارتبرانی برين شناسرند  و شرنا ته 

 شد  باشد تا این شنا ت حاصل شود. 

 ال هرافانّ مسرائل   و مقاولر   فلري  دوحيرالتّ علرى فطررهم یعنري ذلرك ال لو: أقو »

تُ أَ»اگر  داوند لفاًا فرمود  بود: « المعرف  تیمن و لفارًا گفتره بودنرد: « بِررَبِّكُمْ لَسرْ
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د و دروغ گوینررهررا میهررا بلیکنررد؟  يلی، مگررر ایررن معرفررت را تیررمين می«بَلرری»

ر جرواب فررض گویند؛ چون اکثرًا  داشناس نيسرتند، اگرر دگویند، اکثرًا دروغ میمی

گفته بودند: بله، اگر بله لفاری باشرد، ایرن لفرظ « بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»کنيد لفای 

نوعًا دروغ است؛ برای اینکه این ال مه معرفرت اسرت، مگرر دروغ ال ا معرفرت اسرت؟ 

گوید من یو ميليون دارا، واقعًا یو ميليون دارد؟ ایرن دروغ مگر انسان به دروغ می

  است.

 و»به سراغ متن بررویم: « المعرف  ییمن ذيالّ هو المعرف  على اتالذّ تبني مانِّ و»

شرود، منتهرا رؤیت می 2«رَأى ما اْلفُ ادُ كَذَبَ ما»رؤیت قلب،  1«بالقلب تعالى رؤیته هو

رؤیت دو بعد است: یو رؤیت صرف المعرف  است، یکی احانه است. احانره ادرا  

ه است، برای اینکه رؤیت معرفت است، معرفت گا  معرفرت است، ادرا  نصّ در احان

تماا است که نسبت به حق سبحانه و تعالی برای ما امکان ندارد، گا  معرفت بره ایرن 

دانيم آنچره او هسرت، دیگرران دانيم چيست، فقط میدانيم هست و نمیمقدار که می

 نيستند و آنچه دیگران هستند، او نيست. 

 قُْلتُ: قَا َ (و) اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَوِيرٍ أَبِي ىلَِِ  ِادِسنَإبِ وحيدتّال كتاب يف» اورقی: 

 قَردْ وَ نَعَمْ :قَا َ ؟اْلقِيَامَ ِ یَوْاَ (اْلمُ ْمِنُونَ) نُ ْمِاْلمُ یَرَا ُ هَْل جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَنِ أَْ بِرْنِي لَهُ

جرا دی   يلی شریف است. در بين احادیثی که مرا ایناین ح 3«اْلقِيَامَ ِ یَوْاِ قَبْلَ رَأَوْ ُ

کنيم، یاهرًا حدیثی نيست که نشود آن را قبو  کرد، احادیثی که ا  عمق آیه نقل می

 یَروْاَ (اْلمُ ْمِنُرونَ) نُ ْمِاْلمُر یَررَا ُ هَرْل جَرلَّ وَ عَرزَّ اللَّرهِ عَرنِ أَْ بِرْنِري لَرهُ قُْلتُ»آید. درمی

تُ أَ لَهُرمْ قَرا َ حِرينَ :قَا َ ؟مَتَى اْلقِيَامَ ِ فَقُْلتُ یَوْاِ قَبْلَ رَأَوْ ُ قَدْ وَ نَعَمْ :قَا َ ؟اْلقِيَامَ ِ  لَسرْ

   لفظ نيست، رؤیت است، معرفت است، کاری به « رَأَوْ ُ»آن وقت. « بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ

د و لفرظ آور نيست، این معرفت است. معرفت باشد و لفظ نباشرلفظ ندارد، لفظ رؤیت

 باشد و معرفت نباشد،    لفظ م  ا با معرفت نيست. 

تَ أَ اْلقِيَامَر ِ یَروْاِ قَبْلَ الدُّْنيَا فِي لَيَرَوْنَهُ اْلمُ ْمِنِينَ ِِنَّ وَ :َقَا  ثُمَّ سَاعَ   سَكَتَ ثُمَّ»  لَسرْ

يرٍ أَبُرو  َقَا»عالی ابوبور، نسبت به حق رؤیت ندارید؟ جناب« ؟هَذَا وَْقتِكَ فِي تَرَا ُ  بَورِ

فرمایرد کره رؤیرت، رؤیرت ابوبورير فهميرد حیررت چره می« فِردَاكَ جُعِْلرتُ لَهُ فَقُْلتُ
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کننرد انسران  ردا را معرفتی است، ولکن اگر به نروو مرردا بگویيرد رؤیرت،  يرا  می

شرود و براالی  شرت براا گوینرد سروار برر  رر  رود میها که میبيند، مثل وهّابیمی

 ؟عَْنركَ بِهَرذَا فِردَاكَ فَأُحَردِّ ُ جُعِْلرتُ لَرهُ فَقُْلرتُ»آیرد. جد الحراا میمسجد النّبی و مس

ای انکار عدّ « (تَقُولُهُ) تَقُو ُ مَا بِمَعْنَى جَاهِلٌ مُْنكِرٌ فَأَْنكَرَ ُ بِهِ حَدَّْثتَ ِِذَا فَإِنَّكَ لَا :فَقَا َ

شرود دیرد، گمران ه میفهمند و الّا صرد  اسرت،  ردا را کرکنند، معنای آن را نمیمی

کننرد، گمران ای هرم قبرو  میکننرد، عردّ ای انکار میکنند دید با چشم است. عدّ می

کنرد، بُعرد سروا کرم کنند دیدن یعنی دیدن با چشم.    دو بُعد ض لت ایجاد میمی

 هستند، کسانی که بفهمند رؤیت چيست، کم هستند. 

 مُْنكِررٌ فَرأَْنكَرَ ُ بِرهِ حَدَّْثتَ ِِذَا فَإِنَّكَ لَا»اوّلی این است. « رَكَفَ تَْشبِيهٌ ذَلِكَ أَنَّ قَدَّرَ ثُمَّ»

کند امراا صراد  گمان می« كَفَرَ تَْشبِيهٌ ذَلِكَ أَنَّ قَدَّرَ ثُمَّ (تَقُولُهُ) تَقُو ُ مَا بِمَعْنَى جَاهِلٌ

اگرر امراا  کند، تشبيه کررد  اسرت،که گفته م من  دا را یوا الدّنيا و اآل رة رؤیت می

صاد  را متهم کنند که  دا را به  لق تشبيه کرد  اسرت، کرافر شرد  اسرت، بره امراا 

تِ وَ»صاد  نسبت داد  که ایشان وهّرابی اسرت.   بِراْلعَيْنِ كَالرُّؤْیَر ِ بِاْلقَْلربِ الرُّؤْیَر ُ لَيْسرَ

 «. اْلمُْلحِدُونَ وَ اْلمُشَبِّهُونَ یَوِفُهُ عَمَّا اللَّهُ تَعَالَى

این باقيره دوا صرفت بررای محرذوف « باقي  له دامت ما باقي ٌ اإلنسان فطرة» متن:

جسم مطرح نيسرت؛ چرون فطررت « حال ٌ باقي ، حال ٌ باقي  کحال ٌ روحي ٌ باقي »است، 

 فَطَررَ» حي  اإلنساني وحالرّ لزاا هافانّ عقله، و جسمه فقد مهما»مربوط به روح است. 

 فهري»ا  بعد روحی، نه ا  بعرد جسرمی. « ناسٌ»، «ناسٌ یكن لم لوالها و «عَلَيْها النَّاسَ

برا حيرات انسرانيت « تعيشرها»هرم « كإنسران تعيّشرها و تعيشرها اإلنساني  حياته ت  ا

 الوجره ِقامر  تجرب لذلك و»دهد. به انسان  ندگی می« تعيّشها»کند و هم  ندگی می

 و مالقريّ الحنيرف ینالردّ أصرل هرافانّ»کنيم. که  له او  را نری مری« وجوهه بكلّ لها

 ینالردّ و« یَعْلَمُرونَ ال النَّراسِ أَْكثَررَ لكِنَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِكَ اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدِیلَ ال» جذر 

ایرن دیرن قريّم کرداا «. وحيردالتّ كلمر  هرو تبردیل ال و له تبدّ  ال ذيالّ مالقيّ الحنيف

 است؟ 

 فِْطررَتَ» -کما اینکه در کتاب آمد  اسرت-يم گویگفتيم دو بح  است: گا  ما می

این همران دیرن اسرت، ایرن  لّره اولری دیرن اسرت. گراهی « عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ

اگر وجه فطرت بره دیرن حنيرف کره « عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ»گویيم نه، می

است، توجه کرد، این را  صرحيح اسرت.  ر   توحيد است، که معرفت است، که والیت

 ال و لره تبردّ  ال ذيالّر مالقريّ الحنيرف ینالردّ و»این دو مطلب هر دو صرحيح اسرت. 
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این در فطرت انسران ميخکروب شرد  اسرت و « «ا  ال ِله ال» وحيدالتّ كلم  هو تبدیل

 یر آ و كمرا»در شریعت اس ميه هم که در بعد شریعت و تبيين ميخکوب شرد  اسرت، 

 اإلیجرراب و لبالسررّ  كرر  فيهررا مالقرريّ الحنيررف ینللرردّ الوجرره اقامرر  آیررات و الفطرررة

سرلب ا  وجره فطررت، « وحيرديالتّ اإلیجراب و لبالسرّ  ك »بح  کردیم. « وحيديالتّ

 ِله ال: سلب هما «اْلمُْشرِكِينَ مِنَ تَكُونَنَّ ال وَ..  حَنِيفًا» فهنا»ایجاب و استنباط فطرت، 

 النَّراسَ فَطَررَ الَّتِري اللَّهِ فِْطرَتَ» ِنّ اجل« اللّه ِلّا: اإلیجاب هما 1«اتَّقُو ُ وَ ِِلَيْهِ مُنِيبِينَ» و

 ال و عنه بدیل ال ذيالّ مالقيّ الحنيف« اللَّهِ دِینِ» اورقی حدی   «اللَّهِ دِینِ» هي «عَلَيْها

 و»حردی   «اإلسر ا هي و»حدی  « التوحيد هي و»حدی  « المعرف  هي و له تبدیل

 حدی . « الوالی  هي

ها شرع  ها است، اینها  ود فطرت هستند؟  ير، فطرت نمایانگر اینآیا همه این

ا  است، شریع  ا  است که وجه سوا است کره برا وجره وجيره نرورانی  برار  دود  

« اللَّرهِ دِیرنِ»کنيم. روایرات را م حاره کنيرد: فطرت به وجه دین حنيفًا ما توجه مری

 فِْطرَتَ ( ص) هِاللََّ و ُسُرَ ا َقَ»رت ا  چيست؟ فطرت ا  دین ا  است. درّ المنثور: فط

دین  یربنا، دین  یربنا که شریع  ا  بيانگر  2«هِاللَّ ینِدِ: ا َقَ عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ

 ر  هرر دو « قَريِّمُاْل الردِّینُ ذلِركَ»تفويلی آن دین است، عبارت ا   ود فطرت است. 

درونری فطررت ا  اسرت، برا آن « اْلقَيِّمُ الدِّینُ»، «اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِكَ»معنا درست است، 

برونری عبرارت ا  شرریع  ا  اسرت، بره شررنی کره حنيرف « اْلقَيِّمُ الدِّینُ»در ش  و 

مبردأ معرفر   «المعرف  هي»اند، کنار برود. دوا: باشد، مز رفاتی که به آن اضافه کرد 

 عَنْ  ُرَارَةَ عَنْ سناد إب القميّ»ا ، معرف  دین ا  عبارت ا  فطرت است. نور الثّقلين: 

رِكِينَ  َيْررَ لِلَّرهِ حُنَفاءَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْ ِ عَنْ سَأَْلتُهُ: قَا َ (و) جَعْفَرٍ أَبِي  :قَرا َ «بِرهِ مُشرْ

 فَطَررَهُمْ قَرا َ اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدِیلَ ال عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اْلفِْطرَةِ نَمِ (اْلحَنِيفِيَّ ُ)  ُيفَنِاْلحَ

جررا هررا مراجعرره کنيررد، البتّرره بعیرری را در اینرا برره  اورقی بقيرره 3«بِررهِ اْلمَعْرِفَرر ِ عَلَررى

  وانيم. می

وایرت دارد، منتهرا مرا والیرت هرم ر« اللّه والی  هي و اللّه معرف  هو «اللَّهِ دِینِ»ف»

گرویيم رسريم، میمی« والیرت»معرفت هستيم که هر وقت به کلمره قدر سست و بیآن
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برای اميرالم منين است، والیت ا  هيچ، والیت  يغمبرر هريچ. والیر  ا  در بُعرد او  

معرف  ا  است و در بعد ثانی معرفر  رسرو  ا  اسرت و در بعرد ثالر  معرفر  االئمّر  

در همرين صرفحه « والی  ا »ر بعد راب  والیت و دوستی م منين است. این است و د

 هِريَ قَرا َ آیَر ُاْل فِري (و) عَبدِ اللَّرهِ أَبِي عَنْ بَوِيرٍ أَبِي عَنْاصو  الکافی: باسناد  »، 158

یرت ،  ود فطرت والیت اسرت؟ فطررت نمایرانگر وال«اْلوَلَایَ ُ هِيَ اللَّهِ فِْطرَتَ»، «اْلوَلَایَ ُ

است، کداا والیت؟ آیا فطرت انسان مفطور است بر علی به دست آوردن؟ کجرا؟ قبرل 

هرا تفاسرير شرریعت ا  اس ا چه؟ بر محمّد به دسرت آوردن، قبرل ا  اسر ا چره؟ این

هرا ا ير  است.  ير، والی  ا ، حبّ ا  و معرفرت ا  و بعیرًا عبرادت ا ، تمراا این

ن، منتها این وجه دوا است. وجه او  وجوهی است مند م است در اصل فطرت انسا

شود، وجه دوا  ود فطرت اسرت کره بره شرریع  ا  در  رار  که به فطرت توجه می

دهد، وجه سوا شریع  ا  در  ار  است که با دوربرين و دورنمرای شرریع  توجه می

معرفرت مرا شناسريم. ا  که بر مبنای دو وجه قبلی با وسيله عقل است، مرا ا  را می

 کند و مرحله بعدی که مرحله ارادت است. تری  يدا میتفويل بي 

 اللّره توحيد هي و للّه اإلس ا هي و اللّه والی  هي و اللّه معرف  هو «اللَّهِ دِینِ»ف»

هرا همرين همره این «اللَّهُ ِِلَّا ِِلهَ ال» أنه ِلّا»این  ن  عبارت « العبارة  ماسي  تعني ف 

نتيجره آن « المعراد ثرمّ»ا ، معرفر  ا ، والیر  ا ، دیرن ا ، اسر ا  . است، توحيد 

در شریعت ا ير  نتيجره آن « األئم  والی  مّثَ من و»نتيجه آن است « سال الرّ و»است، 

 :قَرا َ  َكَرِیَّا بْنِ عَلِيِّ بْنُ اْلحُسَيْنُ حَدَّثَنَاالکافی عَنِ القُمِّی »جا حدیثی دارد: است. این

 عَلِريِّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ ِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (و) الرِّضَا مُوسَى بْنُ عَلِيُّ»تا  «اْلهَيْثَمُ حَدَّثَنَا

و ُ مُحَمَّدٌ اللَّهُ ِِلَّا ِِلَهَ لَا هُوَآیَ ِ قَا َ فِي اْل» اماا باقر« (و)  اْلمُر ْمِنِينَ أَمِيررُ عَلِريٌّ اللَّرهِ رَسرُ

توحيد کش  دارد، توحيد یو نقطه ندارد، البتّه شریعت « التَّوْحِيدُ هَاهُنَا ِِلَى اللَّهِ وَلِيُّ

 کند. ا ير  را بيان می

یابيم، در قرآن بایرد فکرر کنريم و بيرابيم. توحيرد جا نمیها را در هيچما این بح 

قطره یو نقطره اسرت در بعرد اجمرالی، معرفر  ا ، والیر  ا ، ولکرن ا  ایرن نقطره، ن

آید، ا  این نقطه، نقطره رسرالت  يردا اسرت کره رسالت در شریعت ا ير  به دست می

محمّدٌ رسو  ا  است. و ا  نقطه رسالت، نقطه استمرار رسالت که والیت ائمه است، 

ها در این شرریعت مر  ا همردیگر اسرت. در شررای  دیگرر، در شرریعت  يدا است، این

طه رسالت موسی است، بعد نقطره والیرت ائمره موسی او  نقطه توحيد است، بعد نق

چنرين نيسرت کره او  « التَّوْحِيردُ هَاهُنَرا ِِلَرى»بعد ا  موسی و همچنين در کلّ شرای . 
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توحيد است، بعد نبوت است و بعد والیت است. هر سه توحيد است، توحيد در نقطره 

و  ا  اسرت و اولی معرف  ا  است و توحيد ا  است، ال مه این توحيرد محمّردٌ رسر

 ال مه محمّدٌ رسو  ا  استمرار این رسالت است که والیت ائمه است. 

 وَ»این  1،«التَّوْحِيدِ عَلَى فَقَا َ...  اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ :رجاتالدّ بوائر في مثله روا  و»

چيست؟ ا ذ برر توحيرد اسرت ا ذ بر « ذُرِّیَّتَهُمْ یُهُورِهِمْ مِنْ آدَاَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَ َذَ ِِْذ

جرا یرو سر ا  اسرت، در ولريکن در این«. اْلمُر ْمِنِينَ أَمِيرِ عَلِيٍّ وَ اللَّهِ رَسُو ِ مُحَمَّدٍ وَ»

شریعت ا ير  این درست است، ولکن ا   مانی که  داوند آدا و ذرّیه آدا را آفرید تا 

محمّرد و علری نبرود.  قبل ا  اینکه  يغمبر بزرگوار اس ا تشریف بياورند، دیگرر بحر 

این جواب دارد، یو جواب که دیرو  مقرداری صرحبت کرردیم، تمراا شررای  و تمراا 

نور که  داوند بر کلّ نبيّين النبيين جم  هستند، همانانبياء در شریعت اس ا و  اتم

نور هرم نسربت اقرار و ميثا  گرفته است که نسبت به  اتم النّبيين اقرار کنند، همران

نبياء این ا بار را دادند.  بر آ رین رسالت و والیت بعد ا  آ رین رسرالت به عموا ا

جرا آیرد؟ ا  اینیها تفاصيل است. این تفاصيل ا  کجرا مها دادند، منتها اینرا به این

شرود، بعرد وجره فطررت متوجره بره وجره که او  وجو  انسان متوجه وجه فطرت می

یعت اصرلی ترورات شرد، در شرریعت شود، وقتی وجه فطرت متوجه به شررشریعت می

 ارقليطا، ایليا، نيطره، شربّر و شربّير هرم هسرت، بره نرور تفوريل.  ر  اصلی تورات 

اجما  مطلب در اصل فطرت موجود است و تفويل مطلب را به وسيله شریعت بيان 

 کند. می

اگر در فطرت باشد، در مرورد والیر  ا  و رسرو  ا  و اميرالمر منين، بایرد هرر  -

ها را بشناسد، در حالی که بدون اشار  شرو هريچ کر  با مراجعه به فطرت، آن کسی

 شناسد.  يغمبر  دا و اميرالم منين را نمی

طرت هم توحيد درسرت آید که احکاا فدر عمق است. البتّه این مباح  بعد می -

 کنيم.کند، بعد بح  میکند، هم معاد درست میکند، هم نبوت درست میمی

 وت بله، اما در مورد ائمه.اصل نب -

این هم هست، چرا؟ وقتی انسان فطرتًا فهميد نبروتی وجرود دارد و فهميرد ایرن  -

نبوت  اتم است و فهميد نبوت  اتم باید استمرار داشته باشد، باید به دنبرا  کسری 

دهد، باید او را بگردد و  يدا کنرد دهد. آن کسی که استمرار میبگردد که استمرار می
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کند. نه اینکه تماا تفاصيل بکلماته در فطرت است،  ير، اعما  مطلرب در ا میو  يد

کند، دیگر اینکه فطرت موجود است. این یو وجه آن است که شرای  انبياء را ذکر می

گذارند، این گندا هزاران گندا است و نيست، هست وقتی این گندا را درون  ا  می

تی این قو  به کار افتاد، قو  فطرت که به کار و نيست، نيست بالفعل، هست بالقو . وق

افترد. افتاد، با کمو عقل و با معونه شریعت  رارجی، تمراا ایرن تفاصريل بره را  می

 وليکن نقطه اولی عبارت ا   ود فطرت است.

 و التوحيرد والیر  محور على تحور هاكلّ «التَّوْحِيدُ هَاهُنَا ِِلَى» و: 159متن، صفحه 

 األصو  سائر فنكران»مبدأ و مرج  همان توحيد است. « تعود ِليه و تودر منه معرفته

تر با وجه فطرت سلبًا و هر قدر انسان صحيح« األصيل أصلها نقوان حويل  ِلّا لي 

تواند قبرو  کنرد. تر تفاصيل که در شریعت ذکر شد ، میایجابًا و حنيفًا کار کند، بي 

نراقص برود ، اصرل او  او هرم نراقص اما اگر کنکاو و کاوشی که در فطررت کررد ، 

 حوريل  ِلّرا لري  األصرو  سرائر فنكرران» واهد بود، تا چه رسرد بره اصرو  بعردی. 

 دِیرنِ» ماعهاجَ و له اإلس ا في اللّه بوالی  بتوحيد  اللّه معرف  األصيل أصلها نقوان

 جا جَماو است، جم  است. ما یو جِماو داریم و یو جَماو داریم، این «اللَّهِ

 اَم فَرإِنَّ فِيهَراأَعْبِلَرادِ اْلربِاْل کُمْعَلَريْ»فرماینرد: الب  ه میاميرالم منين )ص( در نه 

 و كوسريط العقرل و كأصريل اللّه فطرت عليه تد ّ كما«. »جِمَاوُ»نه « اْلمُسْلِمِينَ مَاوُجَ

 اگر فطرت ا  در جای  ود بماند، برا آن کراری نکنريم و شرریع  ا « تفويل رع الشّ

ای دارد؟ مثرل اینکره آب در هم در جای  ود بماند و با آن کاری نکنريم، چره فایرد 

جای  ود، بذر هم در جای  ود،  مين هم در جای  ود، نه  مين آب بگيرد، نه بذر 

گا  رشرد نخواهرد کررد. همچنرين برذر اصرلی و دا ل  مين قرار بگيرد، این بذر هيچ

وسريط  واهرد، ل آن آن شریعت، وسريط میمادّ  اصليه عبارت ا  فطرت است، تفوي

عقل است، عقل با رفقای درونی و برونی  ود. عقل با رفقای درونی  ود که مراتب 

تکاملی عقل است، عقل لبّ، عقل صدر، عقل قلرب، عقرل فر اد کره هرر قردر مراحرل 

 تر شرود، دریافرت آن ا تر شود و لبّ آن  یادتر شود و ف اد آن قرویعق نی عقل قوی

 تر  واهد بود، هم سلب و هم ایجاب.فطرت در دو بعد سلب و ایجاب قوی

ولکن مرحله اولی عبارت ا  عقل است، همان مقردار کره انسران عقرل دارد، ایرن 

، «مرن العِقرا »گوینرد کند؟ به عقل میکنند  است، چه چيزی را کنتر  میعقل کنتر 

کند، عقرل چره چيرزی را کنترر  بندند، عقا  است. کنتر  میشتری که  ای آن را می

کند؟ عقل دو کنتر  دارد؛ یو کنتر  تماا  شاوات و موانعی که در مسرير فطررت می
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 ند. حا  که فطررت برا وجره منروّر  رود روشرن شرد، کند و کنار میاست، کنتر  می

کنرد و کنرد، اسرتنباط میکند، احکاا فطرت را کنترر  میممشای فطرت را کنتر  می

 «. حنفًا، ال جنفًا»شد  به صورت حنيف، نه به صورت جنيف. ، کنتر آوردبيرون می

 اْلفِْطررَةِ عَلَرى یُولَردُ مَوْلُرودٍ كُرلُّ» هِلِوْقَ يفِ»فطرت را « (ص) سو الرّ أجملها لقد و»

  2«صور  بمختلف ركالشّ ثالو  هذ  و 1«یُمَجِّسَانِهِ وَ یُنَوِّرَانِهِ وَ یُهَوِّدَانِهِ فَأَبَوَا ُ

 ؛«تهویدًا منه يًاتبنّو »، نتيجه: «للّه تجسيدًا» -1

 ؛ «تنويرًا معهما تثليثًا و» -2

 الشركي  الخرافات فكاف »مجوس، « تمجيسًا اثنان ِلهان ارالنّ و هنّأ له تثني   و» -3

 وحيردالتّ هرو لهرا مالقريّ الحنيرف ینالردّ و الثابرت األصل و أهلها على الحق ٌ الصق ٌ

 و وحيردالتّ والیر  هنرا «الیر الوَ» تعنري قد و «عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي لَّهِال فِْطرَتَ» قیي 

والیت فقط یکری نيسرت، والیرت « شری التّ والی  و اإلعادة و التكوین والی  و العبودی 

توحيررد و عبودیررت، والیررت تکرروین و اعرراد  کرره قيامررت اسررت و والیررت تشررری . البتّرره 

 آید.تفاصيل آن بعد می

 و سرالي ،الرّ رع الشرّ  والیر  مرن كفروٍ  األئمّ والی  ثمّ  ث ،الثّ األصو  تجم  هيف»

 الفطررة فآیر  روایر  فري میت كما»که قب   در روایت  واندیم.  «التَّوْحِيدُ هَاهُنَا ِِلَى»

تا انسان مطالعه درونی نکند، ا  مطالعه برونی شرریع  ا  کره « كتابها بمطالع  تأمرنا

 تأمرنرا الفطررة فآیر »محرروا  واهرد برود.  انسران وجه معرفت ا  اسرت،  دهندنشان

ها را به حرکرت عقل« تعقل نأ العقو  تستجي  تيالّ اآلیات مّثَ من و كتابها بمطالع 

، که چره؟ ا  فطررت ا  یرو دسرت و ا  شرریعت در دسرت دیگرر. «تعقل»اندا د که می

 وجره هرو حنيفرًا ینللدّ بإقامته المأمور وحيالرّ الوجه و العقل كتاب بمطالع  تأمرنا»

 هرذ  و الحر  وجره هامشرها على و الف اد و بّاللّ و القلب و الودر و العقل و الروح

ایرن را ا  « الفطررة بكتراب ابتداءً حنيفًا ینللدّ ب  تقااالسّ هذ  و» است تاهفت« ب السّ

متوجّرهٌ اليره اسرت، کنيم؛ چون  ود متوجّهٌ اليه است، در مرحله اولی وجه  ار  می

در مرحله ثانيه فطرت وجه است، بعد ا  اینکه وجو  را سلبًا و ایجابًا متوجره فطررت 

 کنيم. کردیم، فطرت وجه است که با این وجه به شریع  ا  نار می
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 وجهرًا كران مهمرا حلر الرّ هذ  في الوسيط هو العقل و رع الشّ كتاب لىِ ِنهاء و»

 أصرو  نجد نحن»گانه است. ل هم وجهی ا  وجو  هفت ود عق« بع السّ الوجو  من

 و أقروا  و عقائد من كبيرةٍ و صغيرةٍ كلّ نجد و كما الفطرة كتاب في اإللهي  المعارف

چطرور؟ « الحساب حين بانن   و یاهرة  الذات كتاب في مرتسم  یرةشرّ و رة يّ اعما 

 یَروْاَ لَرهُ نُْخررِ ُ وَ عُنُقِرهِ فري نرائِرَ ُ أَْلزَمْنرا ُ ِِنسرانٍ كُلَّ وَ»نور است. آ ر آن هم همين

دو کتراب  1«حَسِيبًا عَلَيْكَ اْليَوْاَ بِنَْفسِكَ كَفى كِتابَكَ اْقرَْأ*  مَْنشُورًا یَْلقا ُ كِتابًا اْلقِيامَ ِ

دو کتاب ذات اسرت؛ یکری کتراب فطررت اسرت، « رع الشّ كتاب الكتابين بين و»است 

برونری انسران قرا  و حرا  و اعمرا  انسران تسرجيل  یکی در تمراا اعیراء درونری و

 شود که بح  مفوّلی است. می

 الردِّینُ ذلِركَ»کتاب شرریعت اسرت.  2«مِْنهُ تَيَسَّرَ ما فَاْقرَؤُا»کتاب شریعت این است: 

: هانفسر هري كما لها مردّ ال ثابت ٌ احكااٌ للفطرة. »«یَعْلَمُونَ ال النَّاسِ أَْكثَرَ لكِنَّ وَ اْلقَيِّمُ

 علرى و اإلنساني  الكماالت لتبنّي أحسنها و قاعدةٍ أمتن فهي ِذًا «اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدِیلَ ال»

 فرةالسرّ  هذ  تكون لكي و أوالها و سير  في المنا   أولى یعتبرها أن اللّه لىِ الكالسّ

  ادهرا و»راحلره ایرن سرفر  فطررت اسرت.  3««الفطرة» براحلتها دیتزوّ أن عليه ناجح  

عرفرات ميردان و صرحرای عرفرات آیره فطررت « الفطررة آیر  عرفات من األ رى الست 

 السرت  ِلريكم و المعرفر  بعر  الفطررة عرفنرا قرد و»عبارت ا  ش  مورد دیگر اسرت. 

را باید بشناسيم. شنا تن نف  بررای « كَ»این « وَجْهَكَ فَأَقِمْ«. »ف النّ معرف : األ رى

اسيد مشهدی هست، کافی نيست، باید بشناسيد و این سير کافی نيست، شما فقط بشن

توانم اقامره شناسم و دوست دارا، اما نمیمی« هاحبّ و»دوست داشته باشيد تا بروید. 

 «.وَجْهَكَ فَأَقِمْ»است.  «فَأَقِمْ»این سه در  ،«فَأَقِمْ» في المطوی  هي و ِقامتها و»کنم 

وجه او ، وجوهی که متوجه بره وجه را بشناسانيم. دو وجه است؛  ،«وَجْهَكَ» -4

شرود و وجره شود، وجه دوا وجه فطرت است که متوجه بره وجره دیرن میفطرت می

 شود. دین متوجه وجه ا  می

  دین را بشناسيم. «لِلدِّینِ» -5

 «. األ رى ألفایها من األ رى هي «حَنيفًا» -6
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 اقر الطّ حسرب هيره كما ف النّ معرف »تا است، ولی یکی محور فطرت است. هفت

 عَررَفَ مَرنْ»( ص) سو الرّ قو  حد على و حل الرّ هذ  في الخطوات اولى هي البشری 

این مرحله اوّلی اسرت کره معرفر  الرنّف  « أنتَ من ال أوّ فلتعرف 1«رَبَّهُ عَرَفَ فَقَدْ نَْفسَهُ

 است. 

ل،  ما در معرف  النّف  هم مطالبی به صورت مختور داریم و هم به صورت مفورّ

گانره کره هم در کتاب است و هم بح  کردیم که این  لره او  اسرت. ایرن مراحرل د 

گانه که ش  مرحله مربروط بره درونری انسران و چهرار مرحلره بعدًا داریم، مراحل د 

برای یافتن وجه فطرت اسرت، بعرد  2«كامِلَ ٌ عَشَرَةٌ»مربوط به برونی انسان است و این 

کنيم، ا  وجرو    احکراا فطررت را اسرتفاد  مریا  این مراحل ا  وجه فطرت ما وجرو

رسيم و ا  وجه شریعت، چه شرریعت کبرری باشرد و احکاا فطرت به وجه شریعت می

احکامی عملی باشد، به وجه چه شریعت صغری، چه احکاا عقلی باشد و چه احکاا 

 رب.

عَاِريمِ وَ وَفِّقنَرا لِمَرا آنِ اْلقُررْفِ اْلإِیمَانِ وَ مَعَرارِمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَااُ عَلَيْ»
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