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

 «.الطَّاهِرِینَ

 

 رَفَطَك الَّتك  اللَّكهِ فِْطكرَ َ حَنيفكً لِلكدِّینِ وَجْهَك َ فَأَقِمْ« »الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

فعكا   1«.یَعْلَمُكونَ ال النَّكاسِ أَْكثَكرَ لكِكنَّ وَ اْلقَكيِّمُ الدِّینُ ذلِ َ اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال عَلَيْها النَّاسَ

« حَنيفكً لِلكدِّینِ وَجْهَك َ فَأَقِمْ»نقطه اولی و منحصر به فرد در کاوش و روش و جدیت در 

کلّ تکاليف درونكی و برونكی اسكت. در عبار  است از عقل، همين عقل بالفعل که محور 

هكا، مخاطب انسان است، امكا انسكانيت انسكان در کكلّ فعاليت« حَنيفً لِلدِّینِ وَجْهَ َ فَأَقِمْ»

جسم بما هو جسكم  تکليفكی نكدارد  های جسمی عبار  از روح انسان است. حتی فعاليت

وظكایف مربوطكه  چون مرده است، حيا  جسم عبار  از روح انسانی انسان است که هكم

 به جسم را مکلف است عمل کند و هم به طریق اولی وظایف مربوطه به روح.

، مخصوصكً «النَّكاسُ أَیُّهَا یا»، «اْلإِْنسانُ أَیُّهَا یا»گردد: بنابراین خطاباتی که به انسان می

گونه تعبيرا  گوناگون و از این« رَّسُو ُال أَیُّهَا یا»، «النَّبِ ُّ أَیُّهَا یا»و باالتر « ْلمُؤْمِنُونَا أَیُّهَا یا»

ها روح انسان است و نه جسم انسان. گر چكه مكورد خطكاب متدرّجه، مخاطب در کلّ این

فعاليتی جسمی باشد، اما چون جسم انسان مدرک نيست و دارای حيكا  نيسكت، از ایكن 

  جهت است که بعد حيكاتی انسكان کكه روح انسكان اسكت، مكورد کكلّ تکكاليف و خطابكا

در نقطكه اولكی و بعكد او  « أقكم»البتكه « وَجْهَك َ فَكأَقِمْ»ربّانيه و غير ربّانيه است. بنكابراین 

خطاب به رسو  اهلل )ص( است، اما این خطكاب در خكود شكخس رسكو  )ص( اختصكار 

شود  زیرا محور ایشان تنها محور محمدی نيسكت، بلکكه محكور رسكولی اسكت. تمكا  نمی

عد دو  تکليفی و معرفتی است که بُعد رسولی است. اگر رسكو  شخصيت پيغمبر بزرگوار بُ

، نه تنها برای محمد بكودن او اسكت، بلکكه «حَنيفً لِلدِّینِ وَجْهَ َ فَأَقِمْ»خدا مأموریت دارد 
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در بعد دو  که بعد اجتماعی و وسيع است، درباره رسو  بكودن او اسكت. وانیهكی در آیكه 

کكه جمكع اسكت، « إِلَيْكهِ مُنيبكينَ»که مفرد اسكت، بكا « فَأَقِمْ»، «هِإِلَيْ مُنيبينَ»خوانيم: بعدی می

کكلّ مکلفكين عكالم تکليكف هسكتند، گرچكه « إِلَيْكهِ مُنيبكينَ»تناسبی ندارد، پك  مقصكود از 

 خطاب در نقطه اولی متوجه به رسو  اهلل )ص( است. 

وح انسكانی، نكه خطاب به روح است، اما کجای روح؟ البتكه ر« فَأَقِمْ»به بحث برگردیم: 

های گوناگون است، اعمكق اعمكار روح انسكانی کكه روح حيوانی. روح انسانی دارای جنبه

مادّه اولی و زیربنای انسانيت انسان است، فطر  است، بعد عقل است، بعد مراتكب عقلكی. 

آیا در ميان این مراحل و جها  گونكاگون روح انسكان، روح بكه تمكا  درجكا  و مراحكل 

یا فقط در یک بعد به حسكاب نقطكه اولكی و در ابعكادی دییكر بكه حسكاب مأموریت دارد 

 النَّكاسَ فَطَكرَ الَّتك  اللَّكهِ فِْطكرَ َ حَنيفكً لِلكدِّینِ وَجْهَك َ فَكأَقِمْ»هایی دییر؟ مسلّم است نقطه

خكار  اسكت، چكون خكود فطكر  وجهكی « أقكم»لفظً و معنً فطر  اهلل از خطاب « عَلَيْها

که انسان با وجوه گوناگونی این مأموریت ین وجه توجه گردد، بعد از آناست که باید به ا

گاه است کكه وجكه فطكر  بكه وسكيله عقكل و را انجا  داد و به وجه فطر  توجه کرد، آن

 شود. های عقل متوجه به وجه دین میکمک

پ  امر او  و دستور اوّلی که به روح انسان متوجه است، روح در بعد فطكر  نيسكت، 

در بعد فطر  بعدی است. ما دو اقامه داریم  یک اقامه وجوه روحی انسان است کكه  روح

های دییر تکامكل عقكل اسكت، بایكد توجكه بكه فطكر  کنكد، نقطه اولی عقل است و نقطه

فطر  را بشناسد، وجه را بشناسد، دین را، حنافكت را و اقامكه را بشناسكد و بعكد از اینکكه 

فطكر  « أقكم»فطر  کكرد و فطكر  را دریافكت، آن وقكت ها را شناخت، توجه به وجه این

جككا دو گككا  مأموریككت دو  دارد. بككه وسككيله چككه کسككی؟ دوبككاره عقككل. پكك  عقككل در این

های درونی و برونی که دارد، وجكه دارد، گا  او  این گا  است که عقل با کلّ کمکبرمی

کنكد. خطكاب میهای درونی و برونی خود را به وجكه فطكر  اقامكه خود را و وجه کمک

 به عقل است. « أقم»او  

عقل در بعد عقالنی، عقل در بعد لبّ، در بعد صدر، در بعد قلب، در بعد فؤاد. مراحل 

دییر در بعد خفیّ و اخفاء و مراحل عاليه روح، در کلّ ابعاد بصكورٍٍ متدرّجك ، مكأمور بكه 

، صدر عقل است، اگكر اقامه خود عقل است. اگر لبّ داریم، لبّ عقل است، اگر صدر داریم

قلب داریم، قلب او است، اگر فؤاد داریم، فؤاد او است. اگر سرّ خفی و اخفاء داریكم، همكه 

مراحل تکاملی عقل است. بنكابراین در ایكن ميكدان وسكيع فعاليكت در اقامكه وجكه بكه هكر 

 منهكای که اوالً و اخيرًا مأمور است، عبكار  از عقكل اسكت. اوالً، آن«حَنيفً لِلدِّینِ»وجهی 
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هكای عقكل فطر ، بعد با فطر . اوالً منهای فطر   چون وجه، وجه عقكل اسكت و کمک

است و متوجه  اليه فطر  است. و ثانيً وقتی فطر  متوجه  اليه قرار گرفت، آن وقت عقكل 

کنكد کكه اقامكه می« حَنيفً لِلدِّینِ»شده وجه فطر  را  به وسيله فطر  متوجه  اليه شناخته

جا عبار  از شریع  اهلل است. در هر شرعی از شكرایع مقدّسكه الهيكه در این« حَنيفً نِلِلدِّی»

 که فعالً مأموریت کلّ مکلفين در اقامه وجه متوجه به شریعت مقدسه اسالمی است. 

که مأموریكت دارد، عبكار  از عقكل اسكت. مرحلكه دو  هكم عقكل پ  در این ميان آن

کنكد، فطكر  ای درونی و برونی توجه بكه فطكر  میهاست، مرحله او  عقل با کلّ کمک

خار  است، فطر  مأمور نيست. مرتبه دو  فطر  مأمور است، اما به وسيله عقل، هر چكه 

تواند بكا زاد قكوی، بكا تر باشد، بهتر میتر تعقّل کند و هر چه دریافت او از فطر  بيشبيش

قامكه وجكه شكود. در ایكن سكفر آن كه ا« حَنيفً لِلدِّینِ»این راحله قوی فطر  شناخته شده 

شناخت آن و حبّ آن اوّليت دارد، عقل است، مادامی که انسان خود را نشاسكند، خكود را 

دوست نخواهد داشت، اگكر شكما کسكی را بكه مرهوبيكت نشناسكيد، او را دوسكت نخواهيكد 

 داشت. اگر به مغضوبيت نشناسيد، دشمن نخواهيد داشت. 

و نكه ایجكابی، نكه دوسكت داریكد و نكه دشكمن. قاعكده  اگر شناخت شما نه سلبی باشد

عقلی انسان در بعد انسانی، بلکه حيوان نيز در بعد حيوانی، این است که دوسكت داشكتن 

خواهكد. آن كه را خواهد و دوست نداشتن و دشمن داشتن علّكت سكالبه میعلّت مثبته می

تر یكا برابكر یكا بكاالتر در نکه برای انسان مرغوب است، اگر این مرغوب خود را در حدّ پایي

کنكد، امكا فعكالً در بُعكد البته انسكان خطكا هكم میجایی دید و شناخت، او را دوست دارد. 

او . آن ه را که مبغوض انسان است، اگر در کسكی بكدتر از آن یكا برابكر یكا بكاالتر از آن را 

ب خود را در گانه مبغوض انسان است. اما اگر نه محبودید، آن شخس در این مراحل سه

کسی دید و نكه مبغكوض خكود را در کسكی دیكد، آن کك  نكه محبكوب انسكان اسكت و نكه 

مبغوض انسان است. و چون دید انسان کلّيت ندارد، شكمو  نكدارد و لكما محبكوب دارد و 

کنكد، بعضكی اوقكا  مبغوض دارد که در محبوب و مبغوض داشتن هم احيانكً اشكتباه می

است که نه محبوب او است و نه مبغوض او است  چكون فردی است، کسی است یا چيزی 

احاطه علمی به وضع او ندارد. اما خداوند متعا  وضع دییكری دارد، کسكی یكا چيكزی یكا 

ٍ مِْثقا ُ عَْنهُ یَعْزُبُ ال»محبوب او است یا مبغوض او است، چون   فِك  ال وَ السَّماوا ِ فِ  ذَرٍَّ

  1«.اْلأَرْضِ
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شكناختن خكود، « معرفك  الكنّف  کمكا هيكه»شروع کردیم  161بُعد او  که ما در صفحه 

گكویم مكن، مكن رفكتم، مكن گفكتم، مكن خوابيكد ، مكن منتها خود کيست؟ آیا اینکه مكن می

این من چه کسی است؟ مكا دو مكن داریكم: یكک فهميد ، من چنين کرد ، من چنان کرد ، 

اس بدنی انسان کكه من برون و یک من درون. من برونی عبار  است از بدن انسان و حو

ها، این منِ درونكی را اشكتباه طبعً لو ال الرّوح، این حواس هم نيست. و اکثریت مطلقه من

کنند، این من اصيل انسان که انسانيت انسكان اسكت و روح انسكان اسكت، به منِ برونی می

های عقل انسان است، پ  فطر  انسكان اسكت، بنكابراین پ  عقل انسان است، پ  کمک

 کنند. ها، من را اشتباه مین بعد به تما  معنا خداشناس است، این مندر ای

ایكن  کننكدگمكان می من، لباس من، خانه مكن، زن مكن، خكوراک مكن، :گویدکه میاین

هكا بكرای بكدن اسكت. اگكر هكای اینمحور و زیربنا عبار  از بدن است. و لكما تمكا  فعاليت

ی روح توجكه ندارنكد. اگكر احتيكا  غكمایی خواهكد، بكه بيمكاربيماری بدن است، طبيب می

فهمنكد، اگكر احتيكا  لبكاس اسكت، لبكاس بكدن فهمند، غمای روح نمیاست، غمای بدن می

چكون آن كه در محضكر  1«خَيْكر  ذلِك َ التَّْقكو  لِباسُ وَ»فهمند فهمند، لباس التّقوی نمیمی

ر  از مكن ظكاهر هكا اسكت، عبكاها حاضر است که ادراک حيوانی آنادراک دست او  آن

 است، من پيدا است، من هویدا است. این من نهان نيست، این من درون نيست. 

گونه شناختم که من یعنكی تكن، و شناختن من دارای دو بعد است  اگر من خود را این

های تكن، بنكابراین مكن ها و انانيتها و شهوا  تن، پ  انّيتپ  حوائج تن، پ  حيوانيت

ز خداشناسی و از معرف  اهلل و از اخالر و از عقيده و از راه خكدا بكه گمراه مطلق هستم، ا

طور کلّی منحرف و منصرف هستم. این یک من شناختن است، این شناختن ناشكناختیی 

 است. 

 ایزین سبب غيری بر او بیزیده  ای تو به تاریکی علی را دیده

يت دید ، جز تكن و اگر من خود را در تاریکی ظلما  هوی و ظلما  شهو  و حيوان

شود حمّا  بدن، این گاه روح میبينم. آنهای بدن و لواز  و حوائج بدن، من نمیخواسته

جكا جایی که نياز بدن است، حمل کند. این روح بدن را فرار دهد بكه آنروح بدن را به آن

جا روح حمّا  بدن شد و بدن محمو  شكد. بكدن در عكرش که ضرری برای بدن است. این

گی انسان قرار گرفت، امكا روح در فكرش زنكدگی و تكوجهی بكه ایكن روح کكه در فكرش زند

شكود شود. به لباس و غما و حاجا  این منِ تن رسيدگی میزندگی قرار گرفته است، نمی
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های روح انسكان کكه شود، اما به غكما و لبكاس و نيازمنكدیگردد و فداکاری میو توجه می

و علككم اسككت و اخككالر اسككت و عقيككده اسككت و و معرفككت اسككت  لبككاس التّقككوی اسككت

 شود. ها توجه نمیهای انسانی انسان است، اصالً به اینشایستیی

دارنكد و بكه پلكه دو  توجكه ندارنكد، بنابراین پله او  که اکثرًا آن پلكه او  را قكد  برمی

گویيم من، یعنی همين ظكاهر. فالنكی مكرد، چكه کسكی مكرد؟ بكدن مكرد، روح کكه اینکه می

ميرد. اشتباه در تما  مراحل. فالنكی رفكت، بكدن رفكت، امكا اگكر روح انسكان توجكه بكه نمی

جایی کند، این رفتن نيست. فالنی از گرسكنیی مكرد، گرسكنیی بكدن اسكت، فالنكی برهنكه 

است، برهنیی بدن است. فالنی بد است، ایكن بكدی مربكوه بكه بكدن اسكت. فالنكی خكوب 

دهند، عبكار  از در کلّ زندگی محور قرار می است، این خوبی مربوه به بدن است. آن ه

ها و شهواتی که بكرای تكن و بكدن ها و حيوانيت و حيوانيتها است، بدن و بدنیتن و تنی

 انسان وجود دارد. 

به عقل است، فعالً با پكای پيكاده، بكه « حَنيفً لِلدِّینِ وَجْهَ َ فَأَقِمْ»پ  این خطاب او  

ه وجه کند به فطر ، بعد به عقل است سواره، عقلی که بر عقل است با پای پياده که توج

هكای عقكل، بكه محور فطر  شناخته شده، این وجه فطر  را با توجه قلبی عقكل و کمک

 دهد. وجه دین توجه می

 ]سؤا [ -

چون فطر  زیربنا است، فطر  خميرمایه و زیربنا اسكت. یعنكی اگكر فطكر  نبكود و  -

کنكد، ولكی کرد. عقل خيلی فعا  است، ولی اشتباه میمیعقل بود، عقل هم مرتب اشتباه 

ای دارد؟ شریعت فطر  معصو  است. مثالً فرض کنيد شریعت اهلل من دون عقل چه فایده

اهلل معصو  است، عقل باید باشد که تعقّل کند و صحيح بیيرد. ولی گكرفتن صكحيح ایكن 

لتّفسير، الصّحيف  مائك  واحكد شریع  اهلل بر محور فعاليت عقل است روی زیربنای فطر . ا

 السكت  زادها و «الفطرٍ» براحلتها دیتزوّ أن عليه ناجح ً فرٍالسّ همه تكون لك  و»و ستّين: 

 :األخكر  ت السكّ  إلكيكم و المعرفك  بعك  الفطكرٍ عرفنا قد و الفطرٍ آی  عرفا  من األخر 

 «حَنيفكً» ،«لِلدِّینِ» ،«وَجْهَ َ» ثم ،«فَأَقِمْ» ف  المطوی  ه  و إقامتها و حبها و النف  معرف 

 «.  األخر  ألفاظها من األخر  ه 

 هك  البشكری  اقك الطّ حسكب هيه كما ف النّ معرف »قلنا الصّحيف  مائ  واحد و ستّين: 

اولكين قكدمی کكه انسكان بكرای معرفكت « الخطوا  اولى«. »حل الرّ همه ف  الخطوا  اولى

گویكد: ار  اسكت از معرفك  الكنّف . اینکكه میدارد عبوجه او  که وجه فطر  است، برمی

مخاطب باید خود را بشناسد، اگر مخاطب خود را اشتباه کرد به بدن، اقامه وجه بكه « أَقِمْ»
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 لِخَْلكقِ تَبْكدیلَ ال»دین حنيفً معنا ندارد، فطر  که بدن نيست، دین حنيفً که بدن نيسكت. 

 اولكى هك  البشكری  اقك الطّ حسكب هيكه كمكا ف الكنّ معرفك »مربوه به بكدن نيسكت. « اللَّهِ

  1.«رَبَّهُ عَرَفَ فَقَدْ نَْفسَهُ عَرَفَ مَنْ» :(ص) سو الرّ قو  حدّ على و حل الرّ همه ف  الخطوا 

هواني ، ال نفسكه » عرف نفسه الحقيقيّ ، نفسه اإلنساني ، ال نفسه الحيواني ، ال نفسه الشكّ

لرّخيص  و البخيسك  و الكنّف  البخيسك  عبكارٍ  عكن الظّاهری ، بل نفسه النّفيس ، ال النّفس  ا

النّف  الحيواني  لإلنسان إلّا أن تؤدّب النّف  الحيواني  لإلنسان بإنساني  اإلنسان و عقليتكه 

)أو  يْككوان الحَ البعككد هككما فقككط أنككت هككل أنككت مككن الًأوّ فلتعككرف«. »و فطرتككه و شككرع  اهلل

 هُكمْ اْلكخخِرٍَِ عَنِ هُمْ وَ الدُّْنيا اْلحَياٍِ مِنَ ظاهِرًا لَمُونَیَعْ» نونیظّ اسالنّ كثرأ كما و الحَيَوان (

للحياٍ الدّنيا ظاهر  و باطن  و اإلنسان نفسه من الحيكاٍ الكدّنيا، حيكاٍ اإلنسكان » 3«.2«غافِلُونَ

 «. کحيوان ظاهرًا من الحياٍ الدّنيا و حياٍ اإلنسان کإنسان باطنً من الحياٍ الدّنيا

 یستعمرون المین أولئ  «غافِلُونَ هُمْ اْلخخِرٍَِ عَنِ هُمْ وَ الدُّْنيا اْلحَياٍِ مِنَ ظاهِرًا یَعْلَمُونَ»

 عكاكفين وافظلّ أنفسهم عن واضلّ إذ الحيونا  و هوا للشّ المعنوی  و ی المادّ طاقاتهم كاف 

أخلكد » «.4«فُرُطكً أَمْكرُهُ ككانَ وَ...  هَكواهُ اتَّبَكعَ وَ اْلكأَرْضِ إِلَكى أَْخلَكدَ لكِنَّكهُ»ف حيونكاتهم على

هوا  و أعككرض عكن عِرضكه، عِككرض  اإلنسكان إلكی أرض البككدن، أرض الحيوانيّك ، أرض الشكّ

 ذلك  و»به زمين خورده اسكت، اقامكه نشكده و بكاال نرفتكه اسكت. « اإلنسان إنساني  اإلنسان

 وحالكرّ أنكت أ »ایكن غلكط اسكت « هكل أنكت هكما البكدن؟»این بُعد او .  5«خطيئ  كلّ رأس

 قكدر اإلّك قيمتكه ما و فاهمً عقالً اإلّ اإلنسان فما الفطرٍ كتاب ف  مكتوب هو كما االنسان 

ابِ فِك  اْلعِبَكادَ اللَّكهُ یُدَارُّ إِنَّمَافی حدیث عن اإلما  الباقر )ع(:  6«.عقله  اْلقِيَامَك ِ یَكوْ َ اْلحِسكَ

تر باشد. ایكن را هكم داریكم قدر عقل قویاین اصل و محور است، هر  7.«عُقُولِهِمْ قَدْرِ عَلَى

اصكطالحا  و الفكاو و « عَكالِمٍ رُبَّ»مراد از عقل چيسكت؟  8«جَهْلُهُ قَتَلَهُ قَدْ عَالِمٍ رُبَّ»که: 

 «.  جَهْلُهُ قَتَلَهُ»این مطالب 
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« روحك  ترقيك  فك  معنویك  و یك مادّ طاقاتك  كافك  فلتكرّس عقله قدر اإلّ قيمته ما و»

خواهنكد،   هستند، تما  طاقا  مادّی و معنكوی را بكرای ترقيكه جسكم میها به عکبعضی

شوند برای اینکه بدن نو شكود، ایكن لبكاس بكدن، روح، فکر، عقل، همه و همه استخدا  می

این زن بدن، این خانه بدن، شکم بدن، عور  بدن، بكدن بكدن. ایكن تکكری  در یكک بعكد 

ن باید با هم کمک کنند بكرای ترقيكه روح، است، در بعد دو  این است که بدن و روح انسا

« مكن أنكت»، طبعكً «أنكت كمكا نفسك  تحكبّ أنت من نفس  وجد  المّ و»ترقيه انسانيت. 

تحبّ حبًّ حيوانيً و تعيش عيش  الحيوان و تحبّ حبًّ إنسانيً تعرف نفسک »حيوان است، 

 این خطوه اولی در معرفت نف  است. « إنسانيً روحک و تحبّ روحک

 الحككبّ و الوجككدان ذلكك  و أنككت كمككا نفسكك  تحككبّ أنككت مككن نفسكك  وجككد  المّكك و»

شناخت موجود مطلق در صورتی است که «. مطلقٍ موجودٍ و مطلقٍ محبوبٍ إلى یدفعان 

 عَكرَفَ مَكنْ»کمكا قكا  رسكو  اهلل )ص(: »ه بدن و حيوانيكت بيكرون بيایكد، انسان از محدود

وقتی نف  خود را به انسكانيت شكناخت، ایكن روح «. سه باإلنساني نف «رَبَّهُ عَرَفَ فَقَدْ نَْفسَهُ

انسان، این عقل انسان، این فطر  انسان، این وجدان انسكان، انسكانيت اصكلی انسكان، آن 

وقت، وقتی فکر کرد، این روح نبوده است و آمده، این روح نيازمند است، این روح در بعكد 

 عَكرَفَ مَنْ»هيچ نيازمند به همه چيز است. ذا  خود هيچ در هيچ در هيچ است، این هيچ 

 .  «رَبَّهُ عَرَفَ فَقَدْ نَْفسَهُ

 معرفتهككا لكككن و بغضككه و باللّككه الكفككر هكك  بهككا هككافحبّ بالحيوانيكك  ف الككنّ فمعرفكك »

 1«هربّك وجكد فقد الحقّ كواقع نفسه وجد فمن هحبّ و اللّه معرف  ه  بها هاحبّ و وحاني بالرّ

باید از خود شكروع « هربّ عن ضلّ فقد نفسه عن ضلّ من و» الحقّ كواقعال کظاهر الباطل، 

 ال هأنّك نفسكه یعرف فحين هبربّ معرف ً ازداد بنفسه صالح ً معرف ً اإلنسان ازداد ماكلّ و» کرد

تَْغنى رَآهُ أَنْ*  لَيَْطغكى اْلإِْنسانَ إِنَّ كاَلَّ»کاره نيست، بدن این« ذاته ف  ءش   نْأَ»ایكن  2،«اسكْ

برای جنبه بدنی است، پكو  دارد، قكدر  دارد، مكا  دارد، خكد  دارد، حشكم « اسْتَْغنى رَآهُ

دارد، زن دارد، ب ّه دارد، سلطنت دارد، ریاست دارد، مرجعيت دارد، همكه دارد اسكت، بكه 

جنبه دارد توجه کرد، دییر احتياجی به خدا نيست. امكا بكه جنبكه درونكی کكه روح اسكت، 

 هُكوَ اللَّكهُ وَ اللَّكهِ إِلَكى اْلفُقَكراءُ أَْنكتُمُ النَّاسُ أَیُّهَا» یاناداری و ناداری است.  مراجعه کرد، همه

                                                           

 .162 ص ،23 ج بالقرآن، القرآن ریتفس یف الفرقان. 1

 .7و  6. علق، آیات 2
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که انسان فقير إلی یکی از اعمق ادلّه بر وجود اهلل همين است، وجدان این 1«اْلحَميدُ اْلغَنِ ُّ

ه موجكودی اهلل است، وقتی انسان فهميد معنی حرفی است و فقير إلی اهلل اسكت، نكه اینکك

فهمكد کكه ایكن تعلّكق است که ندارد، اصالً در بعد اصلی وجود خود هيچ هكيچ اسكت، می

 باهلل است. 

 مطلكق فقكر  ء،شك  ككلّ مصدر هنّأ و اللّه یعرف ذاته ف  ءش  ال هأنّ نفسه یعرف فحين»

 فَفِكرُّوا» ،«اْلحَمِيكدُ اْلغَنِك ُّ هُكوَ للَّكهُا وَ اللَّهِ إِلَى اْلفُقَراءُ أَْنتُمُ النَّاسُ أَیُّهَا یا»: مطلق  بغنى قیتعلّ

ترین از بهتكرین و قكوی 3«زَوْجَيْنِ خَلَْقنا ءٍشَ ْ كُلِّ مِنْ وَ» 2.«مُبِين  نَمِیر  مِْنهُ لَكُمْ إِنِّ  اللَّهِ إِلَى

ادلّه عقليه و کونيه و در هر بعدی از ابعاد در وجود حق سبحانه و تعالی همين آیه اسكت. 

احتيا ، این زوجين است، هيچ موجودی از زوجين بودن « زَوْجَيْنِ خَلَْقنا ءٍشَ ْ كُلِّ مِنْ وَ»

در حدّاقل تعدّد فيزیکی یا تعدّد هندسی خار  نيست، این احتيا  بكه او، ایكن احتيكا  بكه 

آن، پ  هر دو احتيا  به خار  از خود، خار  از خود که زوجين نيسكتند، ترکّكب ندارنكد، 

ال فرّوا من غير اهلل إلی اهلل، ال، فرّوا أواّلً مكن أنفسكکم إلكی « اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا». حاجت ندارند

کكم فكرار اسكت، کم« فِرُّوا»، «اهلل، من أنفسکم و نفسياتکم و هوساتکم و شهوتاکم و إنّياتکم

 طور در راه مانده است. شود و انسان همينعمر آخر می

رسيم: الصّحيف  مأئك  و أربكع و سكتّين: جا میتا به این این را بحث کردیم،« الوجه ثمّ»

 وجهك ، على إكبابٍ دون مستقيم صراهٍ على مشيً أحببته و نفس  عرفت قد و هنا، إلى»

 كخامسك  إليكه المتوجّكه «ینالكدّ» تعكرف نأ یجكب فيها إقامته و بوجوهه وجه  عرفت ثمّ

رسيم به وجوه عشكره، وجكوه عشكره یاین را هم خواندیم. بعد م« ین؟الدّ هو فما الخطوا 

 هحبّك و بمعرفتكه: وحالرّ ه  الحناف  مع العشيرٍ العشرٍ فهمه»جا است، أواخر الصّفح : این

 بّاللّك و القلب و درالصّ و العقل و الح  وجه و ینالدّ معرف  و إقامته و الروح وجه هما و

 4«.الفؤاد و

عبكارٍ  عكن « حَنيفً لِلدِّینِ»مه التوجّها  و لکن الرّاحل الوحيد و الفعّا  الوحيد فی ه»

 هك  ثكمّ درجكا  كانكت مهمكا الحنكف عشكيرٍ كانت إذا ل مكمّ كامل  عشرٍ  تل «. »العقل

« حَنيفكً لِلكدِّینِ وَجْهَ َ فَأَقِمْ»، چون «عشيرته و الجنف أسيرٍ كانت إذا ناقض  ناقص  عشرٍ 
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معرفك  الكنّف  »ر حا  حنيف باشد. مثالً ای که شما توجه دارید، همه باید داین ده مرحله

عقلی که مهمو  به طوع الهكوی نيسكت، « حنيفً، معرضً عن النّف  الحيوان ، معرف  العقل

چنكين سكایر مراحكل. معرف  الصّدر، صدری که ضيّق به نار ظلمت و جهالكت نيسكت و هم

 نأ الفطكرٍ آیك  تأمرنكا اقصك النّ لهكمه درككا  و الكامل  لتل  درجا  »حتی معرف  الح  

 یحك ّ نأ الخمك  بادراكاتكه الحك  حنف فمن «اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِ َ» و بحنف هاكلّ دهانزوّ

من نظر إلی الكدّنيا »بيند. گانه، ح  رؤیت  میحنف ح ، این حواس پنج 1«ورائها نيابالدّ

اینکكه  دنيكا عينكک اسكت، کمكا« و لم ینظكر بالكدّنيا فهكمه نظكرٍ  غيكر حنيفك ، نظكرٍ  جنيفك 

 2«.أَعْمَْتهُ إِلَيْهَا أَبْصَرَ مَنْ وَ بَصَّرَْتهُ بِهَا أَبْصَرَ مَنْ»فرماید: اميرالمؤمنين می

 عَكنْ أَعْكرَضَ مَكنْ وَ»اگر دیدگاه انسان در ظاهر و باطن فقط دنيا باشكد، او کكور اسكت. 

 قَدْ وَ أَعْمى حَشَرْتَن  لِمَ رَبِّ قا َ*  أَعْمى اْلقِيامَ ِ یَوْ َ نَحْشُرُهُ وَ ضَْنكً مَعيشَ ً لَهُ فَإِنَّ ذِْكري

از ابتدا کور بودی. این حنف ح  عبار  از این است کكه بكا  3«كَملِ َ قا َ*  بَصيرًا كُْنتُ

این ح  دنيا را درک کند، که این عينک است برای وراء دنيا، قبل دنيكا، بعكد دنيكا، وضكع 

ا نظر إلی ظاهر الدّنيا نظرًٍ مثلث ً عميق ً غيكر حميقك  إذ»فعلی، دنيا را در یک مثلثی ببيند. 

به دنيا نظكر کنكد، قبكل از آن چيسكت؟ اهلل، بعكد از آن چيسكت؟ «. فهمه النّظرٍ نظرٍ  حنيف 

 قيامت، فعالً چيست؟ عالم تکليف و عالم تجربه. این نظر، نظر عميق است. 

 الكدُّْنيا اْلحَيكاٍِ مِكنَ ظاهِرًا یَعْلَمُونَ»همين،  فقط« إِلَيْهَا أَبْصَرَ مَنْ»اما اگر به دنيا نظر کند 

 الخمك  بادراكاتكه الح ّ حنف فمن»این جنف ح  است. « غافِلُونَ هُمْ اْلخخِرٍَِ عَنِ هُمْ وَ

سكه وراء دارد: یكک وراء قبكل، یكک وراء « ورائها»این « إخالد دون ورائها نيابالدّ یح ّ نأ

مق آن معرف  اهلل و عكالم امتحكان اسكت و قبكل از آن بعد، یک وراء فعلی. وراء فعلی که ع

 دون ورائهكا نيابالكدّ یح ّ نأ الخم  بادراكاته الح ّ حنف فمن»مبدأ، اهلل و بعد قيامت. 

لَح :  4«اْلكأَرْضِ إِلَكى أَْخلَكدَ لكِنَّهُ وَ»إليها أصلح « عليها إخالد  نظكرٍٍ و  إليهكاإخكالدٍ دون»صكَ

رَ مَنْ»( ع) عل ٍّ االما  عن المروي حد على اثنتان لح ّا أما  نيافالدّ إليها قاصرٍٍ  بِهَكا أَبْصكَ

 فتصكبح هوا الشكّ  فك  اسكتعماله ریقصكّ  نأ الحك ّ فجنف« أَعْمَْتهُ إِلَيْهَا أَبْصَرَ مَنْ وَ بَصَّرَْتهُ

رُونَیُ ال أَعْكيُن  لَهُكمْ وَ بِها یَْفقَهُونَ ال قُلُوب  لَهُمْ«. »یسمع ال سمعً و تبصر ال عينً  وَ بِهكا بْصكِ
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شكنود، بينكد، گكوش اسكت، حيكوانی میچشم است، حيوانی می 1«بِها یَسْمَعُونَ ال آذان  لَهُمْ

یعنی سمع انسانی و بصر انسكانی و « یَسْمَعُونَ ال»کند. این قلب است، حيوانی دریافت می

 درک انسانی ندارد.

ر( ریقصّ نأ الح ّ فجنف« » جنف  مقابيل الحنفالح ّ فجنف»  فك  اسكتعماله )یَقصكِ

 قكا  كمكا فأصكحابها القلكب جنكف و كما یسمع ال سمعً و تبصر ال عينً فتصبح هوا الشّ

 ال أَعْكيُن  لَهُكمْ وَ بِها یَْفقَهُونَ ال قُلُوب  لَهُمْ اْلإِْن ِ وَ اْلجِنِّ مِنَ كَثِيرًا لِجَهَنَّمَ ذَرَْأنا لَقَدْ وَ»: اللّه

لُّ هُكمْ بَكْل»اگر « أَضَلُّ هُمْ بَْل كَاْلأَْنعا ِ أُولئِ َ بِها یَسْمَعُونَ ال آذان  مْلَهُ وَ بِها یُبْصِرُونَ « أَضكَ

 فيشكمل وحالكرّ قلكب هكو القلكب ألنّ و «اْلغكافِلُونَ هُكمُ أُولئِك َ»کردیم. نبود، باید سکته می

 مكن الحنافك  و...  نالعي كمل  و كأمها، وحالرّ و معها عقالً و بعده فؤادًا و ًلبّ و قبله صدرًا

از لواز  احکامی فطكر  انسكانيت، حنافكت اسكت. عقكل منحكرف « اإلنساني  الفطرٍ قضایا

شود و در نتيجه لبّ انسان و صدر انسان، هكر چكه عقكل تحویكل لكبّ بدهكد و تحویكل می

صدر بدهد و تحویل قلب بدهد، اگر عقل غير عاقالنكه و شكهوانی تحویكل بدهكد، آخكرین 

اما اگر عقكل عاقالنكه و بكا دریافكت صكحيح، از « تفأدّ بالنّار الضاّلل »است مرحله که فؤاد 

فكؤاد  »شكود: این طرف از فطر  معصومه و از آن طكرف از شكریعت اهلل دریافكت کنكد، می

 «.المعرف  بنور یتفأدّ

 لكي  الجنكف و اإلدراككا  أعمكار أعمكق فك  اإلنسكاني  الفطكرٍ قضایا من الحناف  و»

 علك  االمكا  عكن یكرو  كمكا و رًامقصكّ  أو قاصرًا الحنف اليه یخطأ لمن لّاإ بنفسه مقصودًا

اصل وجودی انسان صالح اسكت و حنكف اسكت و اعكراض عكن الباطكل و « المؤمنين امير

آیكد و لكما باطل یک فرعی است که در اثر غفلت عقل و در اثر تقویت شكهو  بكه کكار می

 بَكدْءُ إِنَّمَكا»باطل بيان فرموده اسكت کكه:  اميرالمؤمنين یک وضع کلّی در این جریان حقّ و

 رِجَالًكا رِجَكا   عَلَيْهَكا یَتَوَلَّى وَ اللَّهِ كِتَابُ فِيهَا یُخَالَفُ تُبْتَدَعُ أَحْكَا   وَ تُتَّبَعُ أَهْوَاءٌ اْلفِتَنِ وُقُوعِ

 لَكِكنْ وَ اف لَتِاْخ نْكُیَ مْلَ سَلَخَ لَاطِبَاْل نَّأَ وْلَ وَ   جَّحُ لِاطِبَْللِ نْكُیَ مْلَ سَلَخَ رََّ الحْ نَّأَ وْلَفَ

تَحْوَذَ فَهُنَالِك َ مَعكً فَيَجِيئَكانِ فَيُمْزَجَانِ ضِْغث  هَمَا مِنْ وَ ضِْغث  هَمَا مِنْ یُؤْخَمُ يْطَانُ اسكْ  الشكَّ

جا یتی است که من در ایناین روا 2«.اْلحُسْنَى اللَّهِ مِنَ لَهُمْ سَبَقَْت الَّمِینَ نَجَا وَ أَوْلِيَائِهِ عَلَى

 نقل کرد ، مراجعه بفرمایيد. 
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 ككأنّ تجاهلها جنفها من و البشری  اق الطّ حسب ه  كما معرفتها ف النّ حنف من و»

 1«هكواللّ فحكبّ هكاحبّ فك  جنف   أ اللّه فحبّ هاحبّ ف  حنف إذًا هناك و البدن ه  ف النّ

شكناختی کكه نشكاختيد و ایكن شناختی درست، شناخت خدا اسكت، پك  حكبّ اهلل اسكت. 

  أ اللّه فحبّ هاحبّ ف  حنف إذًا هناك و»شود. شناخت نادرست بود که حبّ الشّيطان می

 و جنفكه، و ینالكدّ حنكف و جنفهكا و إقامتهكا حنكف ككمل  و هواللّ فحبّ هاحبّ ف  جنف 

 یحقّ ما یعقل نأ العقل حنف من و»مراتب حنف و جنف از آیا : « جنفه و الح ّ حنف

لعلّکم تأخمون الحقّ علی ضكوء آیكا  » 2«تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ آیاتِهِ لَكُمْ اللَّهُ یُبَيِّنُ كَملِ َ»: عقله

 این حنف او . «. اهلل البيّنا ، ال تعقلون اآلیا  الشّيطاني 

قكل نه اینکه عقل نكدارد، ع 3«یَعْقِلُونَ ال فَهُمْ عُمْ   بُْكم  صُمٌّ»: یعقل أن ال جنفه من و»

انكدازد، اندازد، اگر هم عقل را به کار بيندازد، برعک  به کكار میدارد، عقل را به کار نمی

کنكد و بكه عنكوان حمكل شكهو  و رسكاندن اندازد، عقل را نوکر شهو  میکج به کار می

رَّ إِنَّ»اندازد، این جنف عقكل اسكت. تر به کار میشهوا  بيش  مُّالصكُّ  اللَّكهِ عِْنكدَ الكدَّوَابِّ شكَ

 اللَّكهِ عِْنكدَ مكا وَ» الحيونا  و يطنا الشّ خدم  ف  عقله یصرف أ  4«یَعْقِلُونَ ال الَّمینَ اْلبُْكمُ

 یُكرِدِ فَمَكنْ: المعقكو  الحكقّ لتقبّكل انشراحه درالصّ حنف من و 5«تَعْقِلُونَ فاَل أَ أَبْقى وَ خَيْر 

دْرَهُ یَْشرَحْ یَهْدِیَهُ أَنْ اللَّهُ ال صكَ لَّهُ أَنْ یُكرِدْ مَكنْ وَ»: ضكيقه جفنكه مكن و 6« ِلِْلإِسكْ  یَجْعَكْل یُضكِ

 و االیمكان عكن ضكيقه هو و بالكفر شرحه أو 7«السَّماءِ فِ  یَصَّعَّدُ كَأَنَّما حَرَجً ضَيِّقً صَدْرَهُ

  8.«سَلِيمٍ بِقَْلبٍ اللَّهَ أَتَى مَنْ إِلَّا» سلمه و وعيه القلب حنف من

ها مراحل عقلی است، مراحل تکامل صدر و عقل و فؤاد و این البته این مراحل لبّ و

عقلی است، یا تناز  عقلی است و یا تکامل عقلكی اسكت. تنكاز  عقلكی اسكت، اگكر عقكل 

 اْلفُكؤادُ كَكمَبَ مكا»رسد، صحيح و دریافت درست است که به فؤاد متفئد به نور معرفت می
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 قلكب لكىإ اإلنسكان قلكب عكن تقلّبكه جنفكه مكن و» 1«. أُْخر نَْزلَ ً رَآهُ لَقَدْ وَ* ... *  رَأ  ما

ال قلب کلّ متکبّكرٍ، کكلّ » 2.«جَبَّارٍ مُتَكَبِّرٍ قَْلبِ كُلِّ عَلى اللَّهُ یَْطبَعُ كَملِ َ» طبعه هو و حيوان

ماند، تما  قلب مسكتور اسكت و مختكو  اسكت بكه یعنی هيچ انسانيتی برای قلب نمی« قلبٍ

 أُولُكوا إِلَّكا یَكمَّكَّرُ مكا وَ» غفل ٍ دون ائبالدّ ذكره بّاللّ حنف من و»ی. ختم در کلّ ابعاد انسان

کم مغز پيدا کكرد و قشكر از عقلی که مغز پيدا کرد و آن راه صحيح را رفت تا کم 3«اْلأَْلبابِ

 بلبكا یككون أن جنفكه مكن و« اْلأَْلبكابِ أُولُكوا إِلَّكا یَمَّكَّرُ ما وَ»بين رفت و خطا از بين رفت. 

عقل لب پيدا کرد، اما لبّ گندیده است، مغز، مغز گندیده است، چكون « يطانالشّ و الحيوان

: اليقكين بنور هتفئودّ الفؤاد حنف من و االیمان و المكر لبّ عن خاویً»شيطانی شده است، 

 نُثَبِّكتُ مكا الرُّسُلِ ْنباءِأَ مِنْ عَلَيْ َ نَقُسُّ كاُلًّ وَ»: الحقّ بانباء تثبّته و «رَأ  ما اْلفُؤادُ كَمَبَ ما»

جكا اسكت کكه نكور ایكن فكؤاد در این 5.«تَرْتِيلًكا رَتَّْلناهُ وَ فُؤادَكَ بِهِ لِنُثَبِّتَ كَملِ َ» 4،«فُؤادَكَ بِهِ

 معرفت است. 

 نّإ 6«اْلأَْفئِكدٍَِ عَلَكى تَطَّلِعُ الَّت *  اْلمُوقَدٍَُ اللَّهِ نارُ»: الجهاال  بنيران هتفؤدّ جنفه من و»

 ببرهانٍ المعقوال  یدرك العقل بوجه و المحسوسا ، الح ّ بوجه یدرك كان ًأیّ اإلنسان

 و ليعتقكدها، یصكدرها درالصكّ  بوجكه و ضكروریاتها و العقليك  كالمشكهودا  برهان دون و

 بوجكه و ألبابهكا، یبقك  و اغشكاءها و أقشكارها یزیكل بّاللّ بوجه و بها، یطمئن القلب بوجه

 حنيف  اقام ٍ و حنيف بوجهٍ حنيف   نف   .لها لبّه ف  مجاالً یبق  فال لها تفدی ً دّیتفأ الفؤاد

 الَّتِك  اللَّكهِ فِْطكرَ َ» مكن ابتكداءً  ،ضكلّ ال و  زلّ دون المستقيم صراطها تسل  حنيف، لدین

 فكلّك ت الّ للّها شرع  لىإ»رود. چون دارد می« ال انتهاءً، إنهاءً» 7«إنهاءً و «عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ

 الكدین یأخكم هنكا فالعقكل .«یَعْلَمُكونَ ال النَّكاسِ أَْكثَكرَ لكِنَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِ َ» و بها اسالنّ

گيرد، با یک دسكت از شكریعت، فطكر  با یک دست از فطر  می« یمين یدیه كلتا و بيدیه

 اجما  شریعت است و شریعت تفصيل فطر .
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طبعً در صورتی که اقامه وجه به فطر  شده و اقامه او  « فطرٍال من تأخم اولى بيدٍ»

 لكىإ ثمّ متكامالً درالصّ لىإ أخم  ما تنقل ثمّ رع ،الشّ من تأخم بثاني ٍ و»تما  شده است. 

 ال حيكث األكمكل، أفضكل و األفضكل أكمل هو و الفؤاد ثمّ فأفضل، بّاللّ ثمّ فأكمل، القلب

 دَنكا ثُكمَّ» باللّكه يًمتكدلّ اللّه، سو  اعمّ متجاهالً المعرفي  نورال شعل  إلّا القلب لبّ ف  یبقى

 العرفكا  تلك  و درجكا ، بعالسكّ  الوجوه همه ألنّ و 1«أَدْنى أَوْ قَوْسَيْنِ قابَ فَكانَ*  فَتَدَلَّى

 دنكىأ مكن رجا الكدّ بسكح درجكا   اللّكه لكىإ ال للسّ الحاصل  تيج فالنّ درجا  بعالسّ

 األقكدس سكو بالرّ  الخاصكّ » أعلی العصم « أعالها لىإ و العصم  إلى و هأعال الى االیمان

کكه ایكن وجكه « ینالكدّ شكرع  هكو و ینللكدّ وجه هناك (ع) اهرینالطّ هليهأ و( ص) دٍمحمّ

 اصلی، وجه دین است، وجه قبلی وجه فطر  است. 

 اللَّكهِ رَ َفِْطك» مشرعه چيست؟ فطر  است.« ینالدّ مشرع  هو و ینالدّ لىإ وجه  هنا و»

البتكه مكا صكریحً ایكن بحكث را نکكردیم، ولكی « اللَّكهِ لِخَْلقِ تَبْدِیلَ ال عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِ 

ای وجه اصكيل وجكه دیكن اسكت و وجهكی کكه کنيد در فطرا  مختلفهضمنً مالحظه می

 ككمل  معصكو  رع الشكّ  دین أنّ كما و»برای توجه به دین راحل است، وجه فطر  است. 

 اخكتالف ال»یعنی دین الفطكرٍ  معصو  رع الشّ كوینالتّ دین« معصو  رع الشّ كوینالتّ دین

ایكن قكد  اولكی اسكت کكه داریكم، بایكد « الفطكرٍ أحضان فإلى إذًا احكامها ف  فتخلّ ال و

احکكا  فطكر  را بفهمكيم. ایكن وجكوه را متوجكه بكه فطكر  کكردیم، اولكين قكدمی کككه در 

 أحضكان فكإلى إذًا»داریم، عبار  از حبّ کما  مطلكق اسكت. رمیصحرای عرفا  فطر  ب

 الكمككا  حككبّ معنككا اللّككه لككيكن و حنيفككً ینللككدّ إليهككا وجوهنككا لنقككيم أحكامهككا و الفطككرٍ

 «.  المطلق

لِمَا تُحِبُّكهُ وَ عَظِيمِ وَ وَفِّقنَا آنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَيْ»

                                                           

 .9و  8. نجم، آیات 1


