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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

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

 1«.یَعْلَمُرونَ ال النَّراسِ أَْكثَررَ لكِرنَّ وَ اْلقَريِّمُ الردِّینُ ذلِركَ اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال عَلَيْها النَّاسَ

المقدمه با توجه وجوه درونی و برونری فطرت دین قيّم حنيف است، هم به عنوان ذی

مقدمره  ت برای اینکرهالمقدمه اسبه فطرت، تا احکام فطرت را دریافت کند و هم ذی

ای برای وصول بره ررریعا اا اسرت. در  در فطررت کره دیرن اا اسرت، دو معصومه

مطلب جمع است که هر دو مطلب دین است، هم فطرت دین حنيف اسرت بره عنروان 

المقدمه تمام توجهات انسران، بررای بره دسرت آوردن احکرام فطررت و هرم دیرن ذی

و الفطرر  معصروماع علری کونهرا ذی »ومه. حنيف معصوم است به عنوان مقدمه معصر

 «.مقدّما و مقدّما للشّرعا المقدّسا اإللهيا الّتی تفصّل أحکام الفطر 

ما به وجه فطرت رسيدیم، با توجه عقل و ملحقات عقرل و برا توجره بره حر  و 

باالخره با توجه نف  انسانيه، چه از لحاظ وسائل درونی و چه وسائل برونی، مرا بره 

اآلن ننظر نظر ً صافياً وافياً حنيفاً خليصراً عرن الابرارات  لری »سيدیم. وجه فطرت ر

از «. وجه الفطر  حتّی نسلک  لی وجه الشّرعا الرّبانيا نظرًا اجماليًا  لی وجره الفطرر 

احکام اوّليه فطرت حبّ کمال مطلق است و چنانچه قبالً عرض رد و براز هرم بحر  

اختالفی نيست، اما در احکرام عقرل، احکرام رود، در احکام حقيقيه فطریه هرگز می

فالح ّ اإلنسانی و علمه و عقله و ما »ح ، احکام علم، احکام منطق اختالف است. 

يًا أو عليمرًا  ذا تبنّري الفطرر    لی ذلک ممّا یجده اإلنسران منطقيّرًا أو فلسرفيًّا أو حسرّ

عقرل و المنطرق و األصيلا الحقيقيّا دون ما تخلّرف فرال تخلّرف أیفرًا فری العلرم و ال

 در این رکی نيست. « الح ّ و ما  لی ذلک

اختالفاتی که عقالء در مسائل عقلی دارند، منطقيّين نيز، علماء نيرز، حسريين نيرز 

در مسائل مربوطه به ح  یا عقل فلسفی و یا منطق و یا علم دارنرد، ایرن اختالفرات 
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کم رریعت اسرت در به حساب تخلّف از حکم فطرت است در بعد اوّل و تخلّف از ح

هنا نقطاع أولی و نقطاع أخير  و نقاطًا فيما بين، النّطقا األولی دین الفطرر  »بعد دوم. 

المعصوما و النّقطا األخيرر  رررعا اا سربحانه و تعرالی المعصروما و بينهمرا عروان  

در « متوسّطات العقل و العلم و الح ّ و ما  لی ذلک من  داراکراتٍ جانبيّراٍ وسرطانيا

هایی که از حر  و که باید کار کند عبارت از عقل انسان است، با کمکن مثل  آنای

گيررد، اجمرال احکرام تابتره معصرومه را برا دسرتی از فطررت علم و جهرات دیررر می

گيرد که این دست اجمالی است و با دستی هم بر مبنرای فطررت از ررریعت حقّره می

 کام اجمالی فطرت. گيرد، برای تفسير احمعصومه حنيفه ربّانيه می

برود، اگرر عقرل برا دو دسرتی کره برا یرک دسرت از فطررت « یَمِرين  یَدَیْرهِ كِْلتَا»اگر 

گيررد، اجمراالً گرفرت و برا دسرت دیررر کره از ررریعت میگيرد، اجماالً درست میمی

گونه خطایی در این بين نه عقالً و نره علمرًا و نره حسرًا هرگرز گرفت، هيچدرست می

گردد، به حساب خطای فطرت ها حاصل میکه برای مکلّفان و انساننبود. خطاهایی 

و به حساب خطای رریعت نيست، خطرای دریافرت اسرت. عقرل درسرت عقرل  نيست

علی العقل أن یعقل و یأخُذ تمامًا،  ذا یأخُذ تمامرًا کرامالً ررامالً األحکرام »کند. نمی

بالوجره الحنيرف للفطرر  هنرا الفطریا المعصوما تمّ یواجه ررعا اا سبحانه و تعالره 

بررای معصرومين چنرين مطلبری وجرود دارد  چرون «. قمّا الحجّا المعصروما الرّبّانيرا

مانند دیرران و باالتر و رریعت که ها معصوم است، معصومين اضافه بر آنکه عقل آن

هرا نيرز و حر  آن هاعلم آن نيز و هاخود نيز برای همران معصوم است، اما عقل آن

 ها نيز معصوم است، مثلّثی از معصوم. کر آننيز و ف

چون هندسه وجودی معصومين مثلثی از عصمت است، نقطه اولی و نقطه اخيره 

طور کره دیرن فطررت از نظرر و نقطه بينهما که نقطه عوان است، از این جهرت همران

طور کره دیرن ررریعت خطرا خطا است. و همراناجمال خطا ندارد، دریافت از آن بی

انعطاف به دین رریعت بر مبنای فطرت، تفصريل ررریعت نسربت بره فطررت و ندارد، 

و فی هذا المثلّ   نّما النّقطا »جا خطا نيست. اجمال فطرت نسبت به رریعت، در این

العوان، النّقطا الوسيطا نقطا العقل و ما  لی ذلک من نقاط متأیّد عقرل  ذا لرم تکرن 

 و یقرلّ الخطرأ کثيررًا و کثيررًا و کثيررًا  ذا معصوماً فاإلنسان یخطأ و لکن یقلّ و یقرلّ

رعا اعتمرادًا وتيقرًا عریقرًا  کانت اعتماد اإلنسان عقالً علی الفطر  و عقالً بالنّسبا للشرّ

 «. متينًا مکينًا کامالً علی طول الخطّ
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کسانی که عقل دارنرد، علرم دارنرد، حر  دارنرد، ادران دارنرد، امرا مبنرای علروم 

رریعا اا است که از نظر تفصيل، متمثّرل در کتراب اا اسرت و ها غير از اسالمی آن

معصوم است، هر دو نقطه « عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ»از لحاظ اجمال غير از 

. یا نقطه معصوم اولی را کره نقطره فطررت اسرت، رهرا نکردنرد، امرا بره را رها کردند

عميق و عظيم است. خطرایی کره در غيرر معصرومين رریعا اا نرسيدند، بح  بسيار 

رود بسيار کرم گرردد  چرون است، دو گونه است و دو گانه است: یک خطایی که می

اعتماد عقل انسان، فکر انسان و ادران و تفکّر انسان از نظر اجمالی به عمرق فطررت 

کم  جا بسياراست و از نظر تفصيلی به عمق رریعت است که قرآن است، خطا در این

است. اما اگر نظر به عمق فطرت نشود و نيرز نظرر بره عمرق ررریعت کره قررآن اسرت، 

نشود، در سه زاویه مثل  خطا اسرت، ولرو عقرل ابروعلی سرينا باررد، عقرل افالطرون 

 بارد، عقل ارسطاطالي  بارد، هر کسی بارد. 

 و اگر چنانچه اوالً اعتماد در دین اجمالی فطرت است، امرا از نظرر متوجره کرردن

وجه فطرت به دین رریعت، به دین ررریعت درسرت توجره نکررده اسرت، بره اقروال و 

ها و اجماعات و خياالت و غيره توجه کررده، بره قررآن توجره نکررده روایات و رهرت

جا خطا کمتر است، اما باز هست. از نظرر احکرام اجمرالی فطررت خطرا است. در این

وجه فطرت را متوجه به وجه دین  نيست، اما از نظر احکام تفصيلی خطا است  چون

که عبارت از قرآن است، نکرده است. و اگر کسی به عک ، صحيحًا بره وجره فطررت 

توجه نکند، اما توجه به وجه دین که قرآن اسرت، بکنرد، درسرت اسرت کره خطرای او 

ه هم باید ب«. حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»کمتر است، ولی باز خطای مقصر دارد، چون 

وجه فطرت توجه کرد، هم به وجه دین. د  بين این سه جهت: فطرت، وجه فطررت، 

وجه عقل، وجه دین. اگر با وجه عقل صحيحًا بره وجره فطررت توجره گرردد و وجره 

قلّرت األخطراء و »فطرت به وسيله عقل، به وجه دین در بعد کتاب اا متوجه گرردد، 

 خواهيم. ما این را می«. قلّت و قلّت کثيرًا و کثيرًا

من األحکام األوّليا األصرليا الفطریرا لکرلّ  نسران و »بح  بعدی، احکام فطرت. 

این حب است، « لکلّ من هو مفطور  علی فطر  اإلنسان حبّ الکمال المطلق اللّانهائی

کند محالی ممکن است و موجرود ها مختلف است، گاهی اوقات انسان گمان میحب

رود ممکن اسرت، امرا رود محال است یا معلوم میاست، دوست دارد، بعد معلوم می

رود. گراهی اوقرات انسران موجرودی را نيست یا برای او نيست، این حرب از برين مری

دوست دارد که این موجود کمال مطلق نيست، امرا ایرن دوسرتی هرم دوسرتی مطلرق 
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من  غنیً مطلقاً ال نهائياً ال محدود ً»نيست و گاهی اوقات یک کمال مطلق ال نهایی 

این از محبوبات ذاتيه و « حي  مثلّ  الحيا  و العلم و القدر  اللّانهائيا بصور  مطلقا

 فطریه انسان است. 

گردنرد، بعرد داسرتان میدسرت و همجا دو دست عقل و فطررت برا هرم همدر این

روند و با توجره دو وجره فطررت و عقرل بره وجره اصريل متوجه به یمين رریعت می

اا برای انسان برر حسرب آنچره جردیت کررده و فعاليرت و دقرت  جا دینرریعت، این

رود. مقداری از بحثی که در کتراب آمرده، تر میتر و کاملنموده است، کامل و کامل

خوانيم تا یک مقدار بيشتر وارد جریان رویم. الصّحيفا مائرا و الثّمرانی و سرتّون: می

ایرن « لره حدّ ال ذيالّ المطلق الكمال یحبّ كان ًاأیّ اإلنسان  نّ. المطلق الكمال حبّ»

این حبّ کمال مطلق در مثلّثی احتمال دارد و « نفسه في یجده ال هألنّ و»مطلب اول. 

حبًّا ذاتيًا ال حِوَل عنه و ال فتور فيه « المطلق الكمال یحبّ»هر مثلّثی هم مثلثی دارد. 

چيزی حرب دارد، بعرد  کند، گاهی اوقات انسان بهها فرق میحب«. و ال فطور اطالقًا

رود، ولی گاهی نه، هر چه انسان در ایرن داند که نمیباض دارد. حب دارد، ولی می

تر ررود و بهترر گرردد، ایرن حرب حب جلو رود، عقل او بيشتر رود، زنردگی او کامرل

 . رود. این دليل بر تبات و واقعيت این حب استتر میقوی

 مّرا »د تا حب آن ذاتی و عریق باررد. حب کمال مطلق، این کمال مطلق باید بار

یا عالم رخص من، یرا « الکمال المطلق فیّ أنا المحبّ أو فی عالمی أو فی عالمٍ تال 

عالم مادّه محدود یا عالم ماوراء مادّه، از این سه خارج نيسرت. مرن در خرودم کمرال 

و  بينم، من محدود هستم، روح من محدود است، جسم من محدود استمطلق را نمی

کنم. دوم که ديدا کنم، سعی مرییابم، میبينم و نمیچون در خود کمال مطلق را نمی

بررای رسريدن بره ایرن کمرال  1«فَمُالقيرهِ كَردْحًا رَبِّركَ  ِلر  كادِح   ِنَّكَ اْلإِْنسانُ أَیُّهَا یا»

مطلق، کدح و جدیت دارم. این رسيدن، رسيدن خودم یا در عالم مرادّی خرودم یرا در 

دیرر. رسيدن کمال مطلق در خودم، غلط، اوّالً اکنون وجود ندارد، چون محدود عالم 

ال یمکن أن أحصل علی الکمال المطلق فی نفسی ألنّ هرذا  حسراس  و »هستم. تانيًا 

ازليرت دارد. امکران نردارد « الکمال المطلق غنیً مطلقاً و الانری المطلقرا ال تحرد 

ازی در عالم نبودن اصل عالم است، ایرن عرالم آغازليتی در این عالم نبارد. معنی بی

آغرازی آغراز اسرت، اگرر همره آغراز داررته باررند و بیقسمی آغاز دارد و قسرمی بی
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آغاز بارند که دروغ است، همره مرا نبارد، د  همه بدون علت هستند. و اگر همه بی

 آغاز و ابتدا داریم.

ن وجرود نردارد، بعرد د  این حبّ کمال مطلق در خود من، در دو بعد در خود م

دوم. بعرد دوم: مرن بردوم کره کمرال اوّل: بالفعل نيست، محدود است و لرذا اآلن مری

مطلق، حيات مطلقه، علم مطلق، قدرت مطلق را ایجاد کنم؟ این از ممکنرات نيسرت. 

الانی المطلقا و الکمال المطلق بين تال  احتماالً: ممکن، واجب، مسرتحيل. لري  »

مال مطلق امکان معنا ندارد، موجود ممکرن، ممکنری اسرت کره در ک« الممکن ممکنًا

رود نبارد و اگر وجود ديدا کررد، ایجراد ررده اسرت، ایجراد ررده رود بارد و میمی

حاد  است، کمال مطلق حاد  نيست. حاد  موجرود نيازمنرد اسرت، کمرال مطلرق 

دهرد؟ و  نياز مطلق نيازمند است که کسی به او وجرودنياز مطلق است، چرونه بیبی

اگر نياز دارد کسی به او وجود دهد، د  ایرن کمرال مطلرق نيسرت، کمرال مطلرق آن 

 کسی است که به او وجود داده است. 

توانم در خرود تحصريل بنابراین این کمال مطلق نه فعالً در من است و نه من می

کنم. وجوب آن در من نيست، امتناع آن هسرت، امکران آن هرم نيسرت. کمرال مطلرق 

 در من نيست، امکان آن نيست  چون امکان حدو  است. استحاله آن هسرت، وجوبًا

مستحيل است کمال مطلق در من باررد  چرون مسرتحيل اسرت مطلرق ایجراد گرردد، 

مستحيل است غنی مطلق، فقير مطلق گردد و نيازمند به موجد و محد  بارد. بح  

کرم بحر  چنينی ندارد، کمهایی دارد، البته سابقه مرکّز اینبسيار عميق است و سابق

 کنيم. می

 فري یجرده ال هألنّر و لره، حردّ ال ذيالّر المطلرق الكمال یحبّ كان ًاأیّ اإلنسان  نّ»

دأب با دوام فراق دارد، « ال دائم السّعی« عيالسّ دائب فهو»ال بالفعل و ال رأنًا  1«نفسه

ع»  دائرب فهرو«. »ی کرادح دائب یعنی دوامًا فيه کرد  و فيره جرد  و فيره دأب ، دائرب السرّ

رود، در عالم در کجا؟ در خودش که نمی« وصول  ليه»  «ليه  للوصول الجدّ و عيالسّ

خارج از خودش که مادّی است، آن هم مثل خودش است. د  وصول بره ایرن کمرال 

 اأیّ دون»مطلقی که نه خودش است و نه مانند خودش، د  باید مجرّد از عالم بارد. 

ممکن است کمال مطلق را در درول، جمرال، ریاسرت و غيرره  2«سعيه و هجدّ في وقفاٍ
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دود، هرر گراه فهميرد ایرن نيسرت، بره جرای دیررری ارتباه کند، ولی به دنبال آن مری

 رود. می

تفراوتی نردارد. « فیّ رخصيًا و فیّ نوعيًا« »ناقصع و محدود  هكلّ الكون هذا ألنّ و»

ال رخصيًا و ال نوعيًا، چون ایرن عرالم « فيه ااألصيل بايته یجد فال مفتاق فقير  هكلّ و»

ررود، محردود گنجد، ال محدود، محدود نمیمحدود است، ال محدود در محدود نمی

ألنّ بررين المحرردود و اللّامحرردود تبرراین  کلّرری و ال ینتقررل »گررردد. هررم المحرردود نمی

ود  لرری المتبرراین  لرری المتبرراین و ال ینتقررل المناقررب  لرری المناقررب، ال ینتقررل المحررد

اللّامحدود، المحدود حاد  ال یصبح قدیمًا أزليًا و اللّامحردود أزلری  قردیم  ال یصربح 

 فلو حال اأیّ عل  فيه یجدها لي  أن متأكد  هو و فيه األصيلا بايته یجد فال«. »حادتًا

 تخمرد ال فكيرف الكرون، هذا في ًابتّ یجده ال هو و مطلقًا كماالً الكون في هناك أنّ ال

 1«.المطلق الكمال حبّ في للفطر  فتور فال ليه  للوصول فؤاده تفؤّد و هحبّ نار

اگر انسان یک چيرزی را دوسرت دارد و واقعرًا دوسرت دارد، امرا اگرر بدانرد قطعرًا 

نيست و نخواهد بود، باز هم دوست دارد؟ اگرر انسران اررتباهًا متناقفرين را دوسرت 

در  دوسرت یعنری چره؟ آن هرم  دارد، وقتی فهميد محرال اسرت و متناقفرين اسرت،

گذرد، عقلری دوستی حقيقی. زندگی انسان با علم و با عقل و با منطق و با ح  می

هرا را که من دذیرفتم، علمی که دذیرفتم، منطقی که دذیرفتم، حسری کره درذیرفتم. این

اصرالً حيرات « مرع أنّهرا کلّهرا منقروض أو متکامرل»رود. دذیرم، با اینکه نقض میمی

ن است، حيات انسان دو رراخه دارد: یرک رراخه قابرل خطرا و یرک رراخه انسان ای

کند. علرم انيشرتين بره کند، اعتماد میخطا. انسان در آن بعد قابل خطا ارتکان میبی

چنين رود، بعد باالتر رفت و بعد دیرری نقض کرد. ح  همجا رسيده و عمل میاین

مرن بره آنچره نرين. لسرفه همچچنرين، فچنرين، فکرر همچنين، علم هماست، عقل هم

کنم، تا چه رسد به آنچه حاضرًا و غایبًا و هميشره کند، اعتماد میحاضرًا مرا قانع می

 کنند. همه به آن اعتماد می

کند و حجت الهی یعنی چه؟ حجت الهيه عبارت از آن است که انسان را قانع می

درداز از نظرر عقلری، سراز و زنردگیقناعت دو گونه است، چطور بشرر در امرور زندگی

ررود غلرط اسرت. امرا از نظرر کند و بعد معلوم میرود، بنا میعلمی و حسی قانع می

گاه خراب ردنی نيست، کم و زیاد رردنی نيسرت، از برين رفتنری حکم فطری که هيچ
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 و المطلق الكمال یحبّ بيقين و قطعًا هنّ »نيست، این حجت نبارد؟ این امکان ندارد. 

 الكائن ذلك فليكن محدود هكلّ و المحسوس الكون هذا في یقينًا و ًاقطع یجده ال هو

 مّا موجود  فی الح ّ و المادّ  و لرم یکرن، «. » المادّ و الح ّ وراء موجودًا اللّامحدود

ال فیّ رخصيًا و ال فی العالم محدود بصور  عامّا و  مّا موجود  وراء الح ّ و المادّ  و 

 ذلرك فلريكن«. »ر  لحبّ اإلنسان للکمال المطلرق و هرو ااهذه البايا األولی و األخي

 علر  یفريض و الحردود، یحردّد هرو   والمادّ و الح ّ وراء موجودًا اللّامحدود الكائن

 المعرفا دین و المعرفا فطر  هي هذه و حال، اأیّ عل  ذاته في الفقير الفقير المحدود

رریعا اا بر محور کتاب اواّلً و برر با این وجه توجه کنيد به خدارناسی در بعد « للّه

 تواند رورن رود. جا انسان میمحور سنّت، تانيًا. که این

اگر رما یرک « المحبوب واقع یقتفي الحبّ واقع نّأ قاطعاع ساریاع ضابطاع هذه و»

زیبایی را دوست دارید با این گمان کره هسرت، بعرد فهميدیرد نيسرت، بعرد فهميدیرد 

است، باز هم او را دوسرت داریرد؟ ررما جمرال زیبرای کمرال رود بارد و محال نمی

مطلق را دوست دارید، در هر زمانی، در هر مکانی، در هر وضرعی، در هرر حرالی، در 

یابيرد کره نيسرت و نره آنکره رویرد، نره اینکره میهر بعدی از ابعاد و هر چره جلرو می

ت، براز هرم ررود کره او هسردهيد کره نباررد، بلکره قطرع ررما بيشرتر میاحتمال می

دهيد نبارد؟ اگر محبوب انسان که در بعد اوّل کامل مطلق و کمال مطلق احتمال می

است، نبارد، د  زندگی انسان کلًّا نبارد، اگر بنرا اسرت انسران نتوانرد بره ایرن حربّ 

کمال مطلق ارتکران و اعتمراد و احتجراج کنرد، برا اینکره همره در آن اتّفراق دارنرد و 

 نيست، د  به سایر عقليات و حسّيات و علميات همچنين.  تخلّف و اختالفی در آن

 خاطئًا ًاحبّ االمحبوب  لّ واقع یقتفي الحبّ واقع نّأ قاطعاع ساریاع ضابطاع هذه و»

 من دتأكّ فإذا»کنم هست یا امکان دارد گمان می«  مكانيته أو المحبوب وجود بتخيّل

رود این محبوب مطلرق نمی« المستحيل حبّ یعقل ال  ذ هحبّ زال المحبوب استحالا

ما ممکن بارد. سه بعد است: یا ممکن است یا واجب یا محال. محبوب کمال مطلرق 

رود ممکن بارد، چه موجود باررد و چره که محبوب ذاتی و فطری انسان است، نمی

بعد موجود رود، چرا؟ این ازليت است. قاعده غنای مطلق و کمال مطلق ازليت است، 

زمندی است. اگر این محبوب رما، محبوب کمال مطلق ررما هريچ نيرازی حدو  نيا

ندارد، تمامًا غنی است، تمامًا کمال است، د  بنابراین از دو حال خارج نيست: یرک 

حال حتمی و یک حال غلط. حال حتمی وجوب الوجود اسرت، حتمرًا هسرت. حرال 

  چرون مسرتحيل غلط، استحالا الوجود است، مستحيل است که استحاله وجود بارد
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ها این نقش ذاتی حبّ کمال مطلرق را دارنرد و مسرتحيل اسرت کره است تمام فطرت

جرا اصرالً معنرا نردارد و اگرر بخواهرد معنرا ممکن بارد، ممکن نيست. امکران در این

دارته بارد، وجوب است و بعد الوجوب هم برویيد مستحيل. چطور عقل رما، علرم 

رود، دوست دارید، بنای زندگی را بر آن قض میرما، ح  رما، چيزهایی که بعدًا ن

کنيد و برای رما حجت است. اما چيزی که هميشه بره آن عشرق گذارید، قبول میمی

دوید که بره آن برسريد، برویيرد ایرن محرال ورزید و هميشه دنبال آن میو عالقه می

 توانيد برویيد، د  واجب الوجود است. است. بعد از محال، ممکن هم نمی

 الكرون في مستحيلع هأنّ دیتأكّ حين اللّامحدود المطلق للكمال المحبّ اإلنسان و»

 المحبروب واقرع عن یكشف هذا و كان، كما ًامحبّ یزال ال و هحبّ یزول ال نراه ي،المادّ

 صفاته كأصول یقتفي المطلق الكمال ألنّ و هواد  ال و جدالٍ دون  المادّ عالم وراء

است. کمال مطلق صفاتی دارد، یک صرفات ذاتری اسرت و یرک این دلّه دوم « اتياالذّ

فات األوّلرریّ األصررلیّ األزلرریّ »صررفات فعلرری.  فات الذّاتيررا للکامررل المطلررق الصررّ الصررّ

الکامل مطلقًا للکمال المطلرق عبرار ع عرن الحيرا  اللّامحردود  و العلرم اللّامحردود و 

 الكمرال ألنّ و«. »الفطرریالقدر  اللّامحدود  فهذه هری قردو ع تانيراع فری هرذا الحکرم 

ال أوّل لهرا »سرمدیه یعنری:  1«رمدیاالسّ الحيا  اتيا،الذّ صفاته كأصول یقتفي المطلق

 القرردر  و حرردودٍ و حرردٍّ كررلّ عررن المطلررق المحرردود غيررر العلررم و«. »و ال آخررر لهررا

 الكمرال لزامرات مرن هراألنّ فطریرا محبوبرا یفرًاأ ال الرثّ فهرذه بحردود، اللّامحدود 

 واحرد ٍ كرلّ و تمّ اللّانهائيا القدر  و العلم محطّ هي رمدیاالسّ الحيا  نّأ كما ق،المطل

 دائبرًا ًاحبّر ال الثّ هذه یحبّ و  لّا أحدًا اسالنّ من تجد فال ،ذاتياً فطریاً محبوباع منها

 فتور: سستی نيست، فطور: از بين رفتنی نيست. «. فطور ال و فيه فتور ال

 محبوب انسان بارد. د  این کون هم باید -

چون حب دو گونه است، ما یک حبّ محدود داریم و یک حب ال محدود، کون  -

 حبّ محدود است، ولکن حبّ اصلی انسان حبّ المحدود است. 

 به عنوان آیه البته. -

خواهرد، که حبّ اصلی و الیزول است، انسان درول میبه عنوان آیه بله. ولی آن -

خواهد، تمام دنيا را هم داررته باررد، براز هرم لی باز هم میبه صد ميليارد رسيده، و

خواهد. او ارتباه کررده، گمران کررده کمرال مطلرق درول اسرت، در  کمرال مطلرق می
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خواهند، ولکرن کمرال مطلرق را در مادّیرات کمال مطلق می هاخواهد. همه انسانمی

 و ترمّ» 1«.الردُّْنيا اْلحَيرا ِ مِرنَ ظاهِرًا یَعْلَمُونَ»روند، کنند. در مادّیات غرق میارتباه می

 ال الثّ هذه یحبّ و  لّا أحدًا اسالنّ من تجد فال ،ذاتياً فطریاً محبوباع منها واحد ٍ كلّ

 و المحدود المحسوس الكون هذا في یجدها ال هألنّ و فطور ال و فيه فتور ال دائبًا ًاحبّ

ررود ایرن کمرال نمی« محردود كرائنٍ مرن لسرواه و له الوجود مستحيلا هاأنّ دمتأكّ هو

مطلق برای من یا برای غير من وجود ديدا کند  چون این حدو  است و حدو  برای 

 موجرود ً فلرتكن ذاتيراً حبّهرا فري فطرتره تفترر ال ذلرك مرع و»او نيست، ازلری اسرت. 

طور کرره محبرروب اوّل از ذوات مررا و ذوات کائنررات ممکنرره، همرران« لاألوّ لمحبوبرره

چنين کمراالت ذاتری او کره حيرات مطلقره و علرم مطلرق و ت، هممنفصل الوجود اس

ها هم مربوط به او است، مربوط به دیرری نخواهد برود. چرون قدرت مطلق است، آن

فات الذّاتيرا»این دو مالزم با یکدیرر هستند.  امکران نردارد «. أزليا الذّات، أزليرا الصرّ

ی خرالی از صرفات ذاتری ازلری رود ازلصفات ذاتی ازليه برای غير ازليه بارد و نمی

 بارد، کمال مطلق نخواهد بود. 

 وقتی محبوب ما رد، د  باید به او معرفت دارتيم.  -

معرفت دو گونه است: ممکن است محبوبی بارد که بتروانيم بره ذات او احاطره  -

توانيم به ذات دارته باريم، این محبوب موقّت و محدود است. یکی این است که نمی

دانيم چيسرت. دانيم هسرت و نمریدانيم هسرت، مریدارته باريم، فقرط مریاو احاطه 

دانيم چيست. مرثالً خداونرد ایرن مرادّه را دانيم قدر متيقن و مسلّم هست، اما نمیمی

 دانيم وجود دارد. این آیت است.دانيم چرونه خلق کرده، اما میخلق کرده، نمی

 دانيم چيست، د  محبتی وجود ندارد.اگر نمی -

رود، اگر بدانم هست و بدانم چيست، به او حب دارم و این محبت ال نهایی می -

کننده ها است و هسرتکننده هستحبّ من محدود است، اما اگر بدانم هست و هست

 ب حر»ها است و ندانم چيست، حبّ من بيشتر است  چرون نامحردود اسرت. من و من

 لو و محبوبه وجود عن یكشف أوال تر ف دون ذاتها في مندغم عميق  الفطر ، في عریق 

 و خطاءًأ هكلّ حياته كان ًاأیّ اإلنسان فليعش دائب، عریقٍ حبّ هكذا في الفطر  أخطأت

زدم. اگر در حکم فطری انسان خطا کند، د  همه هایی که مرتّب میدر مثال« خطاءًأ

ندارد.  حيات خطا است، علم او، عقل او، ح  او تمامًا خطا است، د  انسان حجتی
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ها قبول دارند که علم حجت است، عقل حجت است، ح  حجرت اسرت، همه انسان

 روند. ها حججی هستند که احيانًا از بين میبا اینکه این

 فري خاطئراً الخطأ عن المعصوما فطرته دامت ما الخطّ طول عل  عقله ليخطأ و»

 هري و فطرتره مرتدا مرا  دراكاتره كرلّ و هحواسّ في األخطاء بأحرى و محبوب، هكذا

 دون ذاتيراً هتحبّر فيمرا خاطئراع هي انسانيته، في األصيلا القاعد  و كيانه، في األصيلا

 ال النَّراسِ أَْكثَررَ لكِرنَّ وَ اْلقَريِّمُ الدِّینُ ذلِكَ اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدِیلَ ال» لكن و تبدیل ال و تبدّلٍ

فالسفه، این فيلسروف « أخطاءها عل  مصيباً اًحجّ عقولهم یرون العقالء نّ  «یَعْلَمُونَ

گویم و حرال آنکره گوید من درست میگویم، آن فيلسوف میگوید من درست میمی

گویند، وليکن بالفعرل ها ارتباه است، بالفعل معلوم است که همه حق نمیدر این من

 معقروله یررون العقالء نّ »دانند. کنند و حجت میاند، قبول میهمه آنچه را که دیده

 فطرهم أنّ بعد یرون فال أ أخطاءها رغم حواسهم كذلك و أخطاءها عل  مصيباً اًحجّ

 «. عنها فونیتخلّ ال و فيها یختلفون ال و مصيبا

رود، رما آنچه منقوض است در می« الحمد ا الّذی قدّم المففول علی الفاضل»

ن حجت ذاتی دانيد و ایدانيد و آنچه هيچ نقفی ندارد، حجت نمیزندگی حجت می

 و خرالف دون بكرتهرا عرن البشرریا لره تردین الفطر  فدین  ذًا»در انسان عریق است. 

ایرن  1«تران حكرم  تمّ منو  «عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِْطرَتَ»: اللّه كتاب یكون هكذا

نیّ هذا الکامل المطلق المحبوب الا»رود. حکم دوم: حکم اوّل، البته بعد برگشت می

جا این« السّرمدی الّذی له الکماالت الذّاتيا السّرمدیا، هل هذا واحد  أو أکثر من واحد

کند و عقرل هرم موافقرت حکم فطری دوم است. البته در بعد اوّل این عقل کمک می

کند، اگر هم موافقت نکند که تخلّف از فطرت است. در بعد دوم، آیا فطرت انسان می

دارد و دوست دارد، این کامل مطلق متعدّد است و یا واحرد  که به کامل مطلق عالقه

است؟ فطرتًا واحد است، عقالً واحد است، منطقًا واحد اسرت، تعردّد در آن مسرتحيل 

 حكم  تمّ منو »است، هم در بعد فطرت، هم در بعد عقل، هم در بعد منطق و برهان. 

 کنيم. ها را بح  میهمه این« تان

 رود.کز است، به دوتا نمییعنی توجه به یک مر -
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 فَرإِذا»ررودِ فطرری اسرت. رود دو بعد دارد، یرک نمیرود. این نمیبه دوتا نمی -

بره یرک نقطره، دو نقطره نيسرت. ایرن  1«الردِّینَ لَهُ مُْخلِصينَ اللَّهَ دَعَوُا اْلفُْلكِ فِي رَكِبُوا

و آن ارتکان داررت، انسانی که به حاج آقا و کربالیی و آیت اا و دول و مقام و این 

وقتی که تمام این اسباب در وسط دریا از بين رفت، نره در درون چيرزی وجرود دارد 

یتعلّق قلبه بنقطراٍ »جا ناخواسته و اتوماتيکی که به آن تمسّک کند و نه در برون، این

دو نيست، این دیرر حجّا الحجج است، یعنی اگر در خارج با « رريقاٍ بيّناٍ غنياٍ تمامًا

انی بح  کند و قبول نکنند، وقتی اتوماتيکی در این جریان قرار گرفت، فطررت او کس

چنرين، ررریعت داند. این حکم فطرت، عقل هرم همرا به یک نقطه واحده متعلّق می

 .چنينهم هم

دیرن فطررت را عررض کرردیم و آیرات قررآن دین فطرت، دین عقل، دین ررریعت. 

 نّأ للفطررر ، لاألوّ كمرراتررمّ حکررم  ترران  مررن»کنررد کرره همرران دیررن فطرررت را بيرران می

 أو مشركًا أو ملحدًا كان، ًاأیّ اإلنسان قلب قیتعلّ ال حي  له، رریك ال واحد المحبوب

اگرر  2«األسرباب انقطعت  ذا ماسيّ ال و واحد ٍ بنقطاٍ  لّا حالٍ اأیّ عل  قیتعلّ ال دًاموحّ

جا موحّد است، امرا اگرر ارًا ایناسباب منطقع نشود و انسان اتّجاه به ایمان کند، اختي

جا اتوماتيکی حالت توحيد بره قلب او سياه رده و اختيارًا به راه حق نرفته است، این

 انقطعرت  ذا ماسريّ ال و واحرد ٍ بنقطراٍ  لّرا حرالٍ اأیّر عل  قیتعلّ ال»دهد. او دست می

 الملتطم رالبح ركوب آیات و كما األلباب، كلّ المحدق الخطر دون حارت و األسباب

 و الفطرري، الحكرم ذلرك علر  تردلّ بأفواجره، اإلنسان عل  المحيط الفرّ و بأمواجه،

ر  النَّراسَ مَر َّ  ِذا وَ» احكامهرا مرن ماترل كمثال الفطر  آیا الياالتّ اآلیا منها  دَعَروْا ضرُ

رِكُونَ بِررَبِّهِمْ هُمْمِرْن فَریرق   ِذا رَحْمَاً مِْنهُ أَذاقَهُمْ  ِذا تُمَّ  ِلَيْهِ مُنيبينَ رَبَّهُمْ قبرل از «. 3«یُشرْ

زند، داد گذارند، داد میزند، تا دا روی دم او میاینکه دا روی دم او برذارند، داد نمی

 مِْنرهُ أَذاقَهُرمْ  ِذا تُرمَّ  ِلَيْرهِ مُنيبرينَ رَبَّهُمْ دَعَوْا ضُر  النَّاسَ مَ َّ  ِذا وَ»او، داد واحد است. 

رِكُونَ بِررَبِّهِمْ مِرْنهُمْ ق فَری  ِذا رَحْمَاً چيسرت؟ « آتَيْنراهُمْ»، «آتَيْنراهُمْ بِمرا لِيَْكفُررُوا*  یُشرْ

فی فطرهم من التوّحيرد العریرق العميرق تانيرًا « آتَيْناهُمْ»دو بعد است: یکی « آتَيْناهُمْ»

 «. من أرزاقٍ و أموالٍ و کذا« آتَيْناهُمْ»ممّا 
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 كرم و»ما هفت آیه از آیرات فطررت آوردیرم. « القرآن سائر في نظيرٍ من لها كم و»

 اسالنّر بين لها نكير ال للفطر ،  عدّ تابتا أحكام من القرآن مثاالً سائر في نظير من لها

 بايرا اسالنّر أمرام أنكروهرا مهمرا بينره و بيرنهم اسالنّ عل  اللّه اعحجّ هي و أجمعين،

كُمُ  ِذا تُرمَّ اللَّرهِ فَمِنَ نِعْمَاٍ مِنْ بِكُمْ ما وَ» :الحيونا یاحرّ و هو الشّ حيا  استمراریا  مَسرَّ

اتّجاه ذاتی اسرت، یعنری اتومراتيکی اسرت، بردون اینکره « جَأرَ« »1«تَجْئَرُونَ فَإِلَيْهِ الفُّرُّ

بخواهد، چه بخواهد و چه نخواهد. تعبيری که ما از فطرت در فارسی داریم، وجردان 

و وجدان داریم: یک وجدان انسرانی بمرا است، منتها وجدان تعبير کاملی نيست. ما د

رده، مثل وجدان کسانی که راه را غلط رفتند، آن هو انسان داریم، یک وجدان خراب

رِكُونَ بِررَبِّهِمْ مِْنكُمْ فَریق   ِذا عَْنكُمْ الفُّرَّ كَشَفَ  ِذا تُمَّ»وجدان نيست.   مَر َّ  ِذا وَ» 2«یُشرْ

 وَ قَبْلُ مِنْ  ِلَيْهِ یَدْعُوا كانَ ما نَسِيَ مِْنهُ نِعْمَاً خَوَّلَهُ  ِذا تُمَّ  ِلَيْهِ بًامُني رَبَّهُ دَعا ضُر  اْلإِْنسانَ

 فَإِذا» 3«النَّارِ أَْصحابِ مِنْ  ِنَّكَ قَليالً بِكُْفرِكَ تَمَتَّعْ قُْل سَبيلِهِ عَنْ لِيُفِلَّ أَْندادًا لِلَّهِ جَعَلَ

 وَ فِْتنَاع هِيَ بَْل عِْلمٍ عَل  أُوتيتُهُ  ِنَّما قالَ مِنَّا نِعْمَاً خَوَّْلناهُ  ِذا تُمَّ دَعانا ضُر  اْلإِْنسانَ مَ َّ

 4«.یَعْلَمُونَ ال أَْكثَرَهُمْ لكِنَّ

کند و هم خدای خود را، امرا اگر دول و تروتی به دست بياورد، هم خود را گم می

را از روی دم برردارد، فریراد وقتی دا روی دم او برذارند و هيچ ک  نبارد که این درا 

 :الفطرر  حسرب وحيردالتّ لحكم تان مثالع و»رود و آن اتّجاه به حق است. او بلند می

 وَ طَيِّبَراٍ بِریحٍ بِهِمْ جَرَیْنَ وَ اْلفُْلكِ فِي كُْنتُمْ  ِذا حَتَّ  اْلبَحْرِ وَ اْلبَرِّ فِي یُسَيِّرُكُمْ الَّذي هُوَ»

 بِهِرمْ أُحريطَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا وَ مَكانٍ كُلِّ مِنْ اْلمَوْجُ جاءَهُمُ وَ عاصِف  ح ری جاءَْتها بِها فَرِحُوا

 أَْنجاهُمْ فَلَمَّا*  الشَّاكِرینَ مِنَ لَنَكُونَنَّ هذِهِ مِنْ أَْنجَيْتَنا لَئِنْ الدِّینَ لَهُ مُْخلِصينَ اللَّهَ دَعَوُا

 اْلحَيا ِ مَتاعَ أَْنفُسِكُمْ عَل  بَْايُكُمْ  ِنَّما النَّاسُ أَیُّهَا یا حَقِّاْل بِاَيْرِ اْلأَرْضِ فِي یَبْاُونَ هُمْ  ِذا

 وَ لَهْرو   اِلَّ الردُّْنيا اْلحَيرا ُ هذِهِ ما وَ» 5«تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ بِما فَنُنَبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ  ِلَيْنا تُمَّ الدُّْنيا

 اللَّهَ دَعَوُا اْلفُْلكِ فِي رَكِبُوا فَإِذا*  یَعْلَمُونَ كانُوا لَوْ اْلحَيَوانُ لَهِيَ اْلآخِرَ َ الدَّارَ  ِنَّ وَ لَعِب 

رِكُونَ هُرمْ  ِذا اْلبَررِّ  ِلَر  نَجَّاهُمْ فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ مُْخلِصينَ  وَ آتَيْنراهُمْ بِمرا لِيَْكفُررُوا*  یُشرْ
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همره  2« ِیَّاهُ  اِلَّ تَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ اْلبَحْرِ فِي الفُّرُّ مُمَسَّكُ  ِذا وَ» 1«یَعْلَمُونَ فَسَوْفَ لِيَتَمَتَّعُوا

هرایی رود. آنکه گم رده بود ديدا میروند، آنها گم میردهرود، آن گمچيز گم می

هایی که گرم ررده بودنرد، بره روند  چون غلط ديدا بودند و آنکه ديدا بودند، گم می

 روند.صورت اتوماتيکی ديدا می

 ذلك عل  تدلّ اممّ سبع  آیاتع« كَفُورًا اْلإِْنسانُ كانَ وَ أَعْرَْضتُمْ اْلبَرِّ  ِلَ  نَجَّاكُمْ لَمَّافَ»

 مرن واحرد ٍ نقطراٍ لر   منعطرف  كيانره أعمراق أعمرق فري اإلنسان أنّ الفطري، الحكم

چرون یرک انعطراف بره طبيعرا «  لّرا الحال بطبيعا  ليها ینعطف ال اللّامحدود، الكمال

کنرد، ضراللت حال داریم و یک انعطاف اختياری، انعطاف اختياری این کرار را نمیال

 نعطافرًا بطبيعرا الحرال »است، ولی انعطراف بره طبيعرا الحرال کره اتومراتيکی اسرت 

 و تعيّشره لترياّ هري هرانّأ یظرنّ و یعيشرها تيالّ األسباب تقطعت ما عند لّا »اتوماتيکيًا 

  لّرا هنرا ال لرو و هبربّر ملحردًا اهرا یّ مؤلّهًا هربّ ینكر و مأ ه،بربّ فيشركها ه،تفرّ أو تنفعه

 مرن صرارخًا برهانرًا لكفري «عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِْطرَتَ»ل الحكيم الحكم ذلك

 «. هواد  دون فيها مطوي  اللّه وجود بأصل االعتراف فانّ «اللَّهُ  ِلَّا  ِلهَ ال» أن ذاته عمق

تواند برا و عقل نمی آوردا عقل است که این حکم را از فطرت بيرون میجیندر ا

این حکم فطرتی مخالفت کند و تمام عقالء که بر محور فطرت راجع به وجود خدا و 

کنند، خطاکار نيستند، بر محور فطرت، در بعد اوّل معصوم و بر وحدت خدا بح  می

روند، روند یا ملحد میشرن میمحور رریعت در بعد دوم معصوم. اما عقالیی که م

ها مبنای فطری ندارد، اوّالً حکم عقلی نيسرت، حکرم ررهوانی اسرت، حکم عقلی این

حکم حيوانی است و مبنای فطری ندارد. بعد وقتی به عقل دریافته از فطرت و عقرل 

اگر طوع هوی نبارد، بلکه طوع الفطرر   «الهوى بطوع مكسوف  العقل  نار »مجرّد که 

دانررد، چنانکرره عقررل هررم دوئيررت و تعّرردد را در محبرروب مطلررق مسررتحيل میبارررد، 

 راءاا بح  خواهيم کرد. ان

نَرا لِمَرا عَظِريمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُررْإِیمَانِ وَ مَعَرارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْر»

 «. ضَاهُحِبُّهُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّا لَا تُضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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