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حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا برنجکار
رییس انجمن کالم حوزه

چکیده
در این گفتار دکتر برنجکار ابتدا اشارهای کوتاه به مباحث فطرت در فلسفه غرب و فلسفه اسالمی میکند ،سپس
فطرت را به عنوان یکی از راههای شنننا خ دا مفرفی میکند .از آنجا که تمام انسننانها مضننطر به این مفرفخ
فطری هستند ،بر ی از متکلمان مدرسه کوفه از مفرفخ فطری به «مفرفخ اضطراری» یاد کردهاند .دکتر برنجکار
موقف اعطای این مفرفخ را عالم ذر میداند؛ براسنناآ آیات و روایات در عالم ذر شنننا خ دا به انسننان عطا
شده ا سخ .از جمله ویژگیهایی که در این گفتار برای مفرفخ فطری شمرده شده ا سخ این ا سخ که از سنخ
شنننا خهای عقلی و اسننتدیلی نتسننخ ،بلکه مربو به قلت اسننخ .ویژگی دیفر مفرفخ فطری این اسننخ که
اساآ و پایه اسخ؛ براساآ بر ی روایات ،اگر این شنا خ فطری نبود ،هتچ کس توان شنا خ دا را نداشخ.
یکی از کارکردهای ا ستدیلهای عقلی وجود دا و دیفر راههای شنا خ دا این ا سخ که به همتن مفرفخ
فطری تذکر میدهند.
کلیدواژگان :فطرت ،فطرت در فل سفه غرب ،فطرت در فل سفه ا سالمی ،شنا خ دا ،مفرفخ فطری ،مفرفخ
اضطراری.
****
دومتن جلسه از نخستتن روز مدرسه زمستانی کالم امامته مربو به استاد ارجمند جناب آقای دکتر «رضا برنجکار»
تحخ عنوان «نظریه های فطرت بنتاد» اسخ.
بحث ود را با گزارش اجمالی از فطرت آغاز میکنم تا به قول قرآن و روایات برسنم .مفمویً فطرت را به امر
غتر اکت سابی تفریف کردهاند و برای اینکه دیفر نظرات هم وارد شود با م سامحه فطرت را امر غتر اکت سابی و یا
اکتسابی روشن و ساده و بی نتاز از تحلتل پتچتده دانستهاند.
اقسام فطرت عبارتند از .1 :فطرت مفرفتی؛  .2فطرت گرایشی
 .1این گفتار توسط حجتاالسالم حسین رفیعی استناددهی شده است .برای آشنایی با سخنران (حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا
برنجکار) ر.ک :پایان نشست.
1

چون موضوع مدرسه ،نظریههای مربو به داشناسی اسخ؛ تمرکز ود را بر فطرت مفرفتی قرار میدهتم و به
همتن اطر دیدگاههایی که فطرت به مفنای گرایش به دا و دا پرستی را مطرح میکنند ،در این بحث مدنظر
ما نت ستند .بحث ا صلی ما «فطرت مفرفتی در بحث دا شنا سی» ا سخ و تف ستری مانند فطرت به گرایش -که
مرحوم شاه آبادی مطرح کرده -2از بحث ما ارج اسخ .فطرت به طور کلی اعم از دا شناسی و غتر داشناسی
آنقدر مهم ا سخ که اندی شمندان را در طول تاریخ به دو گروه تق ستم می کند .1 :فطرت گرایان؛  .2غتر فطرت
گرایان.
دو نظریۀ ارسننطویی و سننقراطی-افالطونی دربارۀ همتن دو دیدگاه بحث داشننتند .در یونان باسننتان به یک مفنا
یوانترا رئتس و رهبر فرقۀ فران ست سکنها به مفرفخ فطری قائل بودند و دومتنتکن ها به رهبری سنخ ریوآ
مخالف فطرت بودند .در قرون جدید دو مکتت آمپریسننم و ناسننتونالتسننم در همتن موضننوع بحث داشننتند.
طرفداران مکتت آمپری سم به سرپر ستی جانیک مفتقد بودند :ان سان ،لوح سفتد ا سخ و فطرت را رد میکردند،
اما طرفداران مکتت ناسننتونالتسننم یا عقلگرایان به سننرپرسننتی دکارت فطرت را قبول داشننتند .فطرت جزء
آموزههای مهم ادیان الهی و بهویژه اسالم اسخ و به نظر میرسد اساآ تمام مفارف دینی ما بحث فطرت اسخ.
در ابتدای بحث به دیدگاههایی که به مفرفخ فطری پردا تهاند ،اشننناره میکنتم تا در نهایخ به دیدگاه قرآن و
روایات بر ستم .سقرا و افالطون قدیمیترین فتل سوفها بودند .سقرا میگوید همۀ ان سانها مفاهتم فطری
یفنی اکتسابی (از جمله بحث دا) را در روح و جانشان دارند و در واقع مفرفخ این عالم یفنی مفرفخ عقلی
و مفرفخ به مح سو سات عبارت ا سخ از یادآوری یفنی ا ستذکار .سقرا از دمتکار ود یک م سئلۀ ریا ضی
میپرسد .دمتکار میگوید :بلد نتستم .سقرا میگوید :من این با چند سوال ثابخ میکنم که بلد هستی و پس
از مجموعهای از پرسش و پاسخها ،دمتکار جواب مسئله را میدهد .سقرا میگوید :تو جواب را میدانستی
(اما فراموش کرده بودی) و من کاری کردم که آن را به یاد بتاوری .از اینرو سننقرا میگوید شن ل من ،شن ل
مادرم ا سخ .مادر سقرا ماما بود .سقرا میگوید :من فرزند را به وجود نمیآورم ،بلکه او را را از شکم مادر
بترون میآورم( .بنابراین) من مفرفخ را از قلت شما بترون میکشم .شفار «ای انسان ودت را بشناآ» از همتن
جا نش ن ت میگترد .به گزارش ارسننطو در کتاب متافتزیک پس از سننقرا  ،افالطون به این مفرفخ ،مرجع عتنی
داد .وی نظریۀ مثل را مطرح کرد و گفخ :مفرفخها ،ما به ازائی دارد که در عالم محسوسات هم نت سخ بلکه در
عالمی دیفر قرار دارد .قبل از اینکه روح در ج سم هبو کند ،ارواح ان سانها وارد عالم مثال شدند و حقایق را
شننهود کردند .البته در محاورۀ فایدروآ بر الف محاورات دیفر تمثتلی اص مفرفی میکند .در این محاوره
 .2ر.ک .شاه آبادی ،محمدعلی ،رشحات البحار ،ص 343-333
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آمده اسخ :ارواح سوار ارابه ها شدند و استها تا تند به سمخ بای یفنی عالم مثل و تالش کردند وارد شوند،
یک عدۀ کم وارد شننندند .عدهای ز یاد با تکرار های متفدد و ورود و روج های متفدد بای ره وارد شننندند.
هرکس بهرهای از عالم مثل میبرد .از این مطلت برمیآید که همۀ انسانها ،همۀ مفارف را شهود نکردهاند و همۀ
مفرفخهای عقلی برای همه ،فطری نت سخ بلکه هر کس به درجهای از آنها د سخ یافته ا سخ .افرادی که بر ی
مفارف را در آن عالم ندیدهاند ،اینجا هم نخواهند دید و اسننتذکار برایشننان فایده ندارد .ارسننطو مخالف این
دیدگاه بود و عالم مثل و نظریۀ فطرت را رد میکرد و مفتقد بود ان سان وقتی متولد می شود ،هتچ مفرفتی ندارد.
مفرفخ ،ح سی و تالی و عقلی ا سخ و هتچ چتز از قبل در روح ان سان وجود ندارد .فال سفۀ ا سالمی در قرون
وسننطی نتز همتن نظریه را داشننتند .آگوسننتتن ،عالم مثال را قبول کرد و آن را وارد علم الهی کرد .او مفتقد بود
برای اینکه انسانها به آن مثل ،مفرفخ پتدا کنند باید نوعی علم به ذات داوند داشته باشند .از دیدگاه آگوستتن
دو تفستر وجود دارد:
 .1نظریۀ مالبرانش یفنی نظریۀ رؤیخ فی اهلل .براساآ این دیدگاه ما ذات دا را شهود کرده و حقایق را در ذات
شهود میکنتم.
دو) نظریۀ کاپل ستون ،نوعی ا شراق ا سخ؛ مانند آنچه فال سفۀ ا سالمی در مورد عقل ففال میگویند .برا ساآ این
نظر یه ،دا نوری بر ما می تاباند و ما به وسنننت لۀ آن نور ،حقایق را درک میکنتم نه اینکه ما به ذات دا پی
میبریم .نفر بفدی بوانترا میبا شد .او میگوید دا مفرفتی از ود را در قلت ما وارد کرد و نقش ا صلی براهتن
اثبات وجود دا ،تذکر به آن مفرفخ ا سخ .نقش بفدی ،اثبات ا سخ؛ از اینرو وی بر ستر انف سی بت شتر ت کتد
میکرد .در ستر انف سی این یادآوری و ا ستذکار به مفرفخ فطری بهتر و بت شتر بتان می شود .در ع صر جدید
دکارت و ییبنتتس به مفاهتم فطری قائل بوده و مفتقد هسننتند تمام شنننا خهای متمایز و واضنند در روح ما
وجود دارد و دا مانند صنفخگری که نشانی ود را روی محصویتش میزند ،بخشی از مفرفخها را در روح
و جان انسنننانها قرار داده اسنننخ و ما با همتن مفرفخها به دنتا میآیتم .ییبنتتس تبصنننرهای میافزاید به این
مضمون که این مفرفخ ،بالقوه اسخ و برای اینکه بالففل شود ،حس و مفارف دیفر ما هم در آن نقش دارند ،اما
اصل مفرفخ در ما وجود دارد .اما از آنجا که آمپریسمها روی حس ت کتد داشتند و دکارت بر عقل و داشتههای
آن ت کتد میکرد ،اصل نظریۀ دکارت را میپذیرد ،اما در عتن حال میگوید حس هم نقش دارد.
در ادامۀ بحث وارد ف ضای فل سفۀ ا سالمی می شویم .یکی از انواع ق ضایا در منطق ،ق ضایای فطری ا سخ که به
«قضایا قتاساتها مفها» تفبتر میشود.
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ابن ستنا در تفریف این ق ضایا میگوید :صدق این ق ضایا به و ستلۀ حد و سطی ا سخ که نزد عقل حا ضر ا سخ.
مانند این حکم که  2نصف  4اسخ؛ زیرا  2عددی اسخ که  4به آن و مساویاش تقستم میشود 3.این قضایا حد
وسط دارد ،اما حد وسط نزد عقل حاضر اسخ؛ از اینرو نتاز به استدیلِ پتچتده نتسخ .در واقع نظری نزدیک به
بدیهی اسخ.
آیخاهلل مصباح دو مفنا برای فطرت مطرح میکنند:
 .1دا شنا سی فطری ح صولی :منظور این ا سخ که عقل برای ت صرید به وجود دا به تح صتل و زحمخ نتاز
ندارد ،بلکه به آ سانی درک میکند که وجود ان سان و همۀ پدیدههای جهان نتازمند ا سخ .پس دای بی نتازی
وجود دارد که نتاز آنها را رفع میکند .بفضی محدثان مانند ستد بن طاووآ و شتخ حر عاملی تقریباً این دیدگاه
را داشتند .آنها میگفتند داشناسی ساده اسخ نه به این مفنا که فطری اسخ یفنی مفرفتی که از قبل داریم بلکه
به مفنای داشننناسننی سنناده اسننخ .سننتد بن طاووآ میگوید :وارد کردن فلسننفه در کالم و پتچتده کردن
دا شنا سی یزم نت سخ .در واقع نظری نزدیک به بدیهی ا سخ .حد و سط نزد ما وجود دارد و هر فطرتی آن را
درک میکند.
 .2داشناسی فطری-حضوری :در واقع در قلت انسان ارتباطی متان دا و انسان وجود دارد و هر گاه انسان به
عمق قلت رجوع کند این پتوند و رابطه را میبتند( .آیخاهلل مصننباح این مطالت را در مفارف قرآن ذکر کردهاند)
مانند رابطۀ مفلولی که عتنالربط با علخ اسنننخ .ما وقتی به ودمان بازمیگردیم و ود را عتنالربط به دا
مییابتم ،دا را مییابتم .چنتن وجودی عتنالربط با داوند میباشننند .بنابراین رابطه ،رابطۀ وجودی مفلول با
علخ اسخ چون ما عتنالربط با داوند هستتم ،رابطهای متان قلت ما و نفس ما و ذات داوند وجود دارد .این
ارتبا به ارتبا وجودی بازمیگردد .ایشنننان آیات و روایات فطرت را میآورند و میگویند فطرت حصنننولی
در سخ نت سخ ،بلکه به مفنای مفرفخ ح ضوری ا سخ ،اما در تحلتل بر ا ساآ مبانی صدرایی ،رابطه را وجودی
میدانند که ما به آن توجه میکنتم.
در متان متکلمان اسالمی بر اساآ گزارشهایی که ما از مدرسۀ کوفه یا متکلمان عصر حضور یفنی قرن دوم و
سوم داریم ،متکلمان ،مفرفخ فطری را با عنوان مفرفخ اضطراری آوردهاند .یفنی ما به داشتن این مفرفخ مضطر
ه ستتم و داوند آن را در وجود ما گذا شته و ما اکت ساب نکردهایم .ای شان واژۀ ا ضطراری را به کار میبرند به
این جهخ که ما آن را اکت ساب نکردهایم که دلمان بخواهد یا نه ،داوند آن را در وجود ما قرار داده ا سخ .البته
 .3ابنستنا ،ایشارات و التنبتهات ،ج ،1ص212
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بفضی متکلمان مفتقد بودند که بر اساآ گزارشها ،همۀ مفرفخهای ما نه فقط مفرفخ دا اینگونه اسخ .البته
این ا تالف و این دو تفریف به روایات بازمیگردد .چون این متکلمان عصننر حضننور ،محد

هم بودند .ما در

روایات هر دو شننکل را داریم؛ هم مفرفخ دا و هم المفرفه به صننورت کلی« .عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِتمٍ قَالَ :قُلْخُ
لِ َبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَفْرِفَۀُ مِنْ صُنْعِ مَنْ هِیَ قَالَ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ لَتْسَ لِلْفِبَادِ فِتهَا صُنْعٌ».
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از اینرو این دو دیدگاه به این شکل مطرح شده اسخ .در کتاب مقایت ایسالمته میگوید :جمهور امامته مفتقد
بودند به این مطلت که مفرفخ اهلل و کل مفارف اضنننطراری اسنننخ .در این متان دو نفر از این دیدگاه اسنننتثنا
میشوند:
 .1هشامبن حکم :او قائل بود که درسخ اسخ که همۀ مفارف ،اضطراری اسخ ،اما این مفرفخ اضطراری بفد از
نظر و ا ستدیل در ان سان ایجاد می شود ،مانند حرف ییبنتتس که میگوید :مفرفخ ،فطری ا سخ ،مفاهتم ،فطری
ه ستند اما حس و عقل هم نقش دارد و همچنتن میگویند نظر و ا ستدیل ،نقش دارد .او بر الف آن متکلمان
که مفتقد بودند اضطراری میباشد و اصالً استدیلی نتسخ ،برای نظر و استدیل نقشی قائل میشود.
 .2حسن بن موسی نوبختی (ابو محمد) :وی قائل بوده اسخ که مفرفخ اهلل دو مستر دارد :الف) نظر و استدیل؛
ب) م ستر ا ضطراری .متان این دو منافات نت سخ و بهطور کلی دو م ستر ا سخ؛ دا شنا سی عقلی و دا شنا سی
فطری-ا ضطراری .در متان مفتزله نتز این دیدگاه وجود دا شته ا سخ .ابوهذیل عالف مفتقد بوده که فقط مفرفخ
اهلل ،اضطراری اسخ و بقتۀ مفارف اکتسابی اسخ.
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در مدرسۀ قم ،کلتنی و صدوق هم به مفرفخ اضطراری قائل بودند ،اما چون در روایات ،تفبتر «مفرفخ اهلل باهلل»
آمده اسنننخ ،اینها هم همتن عبارات را آوردهاند .هم کلتنی در کافی و هم صننندوق در کتاب های حدیثی و
کتابهای اعتقادات ،عالم ذر را مطرح کرده و بتان میکنند داوند ،مفرفتی به ما داده و آن مفرفخ ،فطری اسخ
که دقتقاً همان چتزی میبا شد که در روایات ما وجود دارد .از شتخ مفتد به بفد مفرفخ ا ضطراری بهطور کلی
کنار گذا شته شد .ای شان ،هم عالم ذر و هم وجود مفرفخ فطری را ت ویل میکنند .پس از ای شان شتخ طو سی و
سننتد مرتضننی نتز این نظر را دنبال میکنند .آنها فطرت قلبی را به فطرت عقلی ت ویل میکنند و میگویند عقل،
توان و قدرت شنا خ و اثبات دا را دارد و تنها راه دا شنا سی ا ستدیل و نظر ا سخ و اگر میگویتم فطرت،
فطرت هم با داشناسی اسخ و « داشناسی ،فطری اسخ» یفنی عقل این قدرت و توان را دارد که بتواند دا
 .4کلتنی ،الکافی (  -اإلسالمتۀ) ،ج ،1ص133
 .3اشفری ،ابوالحسن علی بن اسماعتل ،مقایت ایسالمتتن و ا تالف المصلتن ،ص 31و.32
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را از طریق نظر و اسننتدیل اثبات کند .از اینرو بفد از این زمان ،مفرفخ اضننطراری کنار گذاشننته میشننود و
مفرفخ اکتسننابی به جای آن قرار میگترد .غتر از بفضننی جریانها مانند عالمه مجلسننی و بفضننی جریانهای
مفا صر بهویژه متکلمتن طۀ را سان ،در مدر سۀ ب داد و حله ،مفرفخ فطری دیفر مطرح نت سخ .حتی فطرتی
که افرادی مانند ستد بن طاووآ -که جریانی مخالف واجه نصتر و عالمه حلی اسخ -و یا شتخ حر عاملی و
شهتد ثانی مطرح میکنند به مفنای مفرفخ اضطراری نت سخ ،بلکه به مفنای ساده بودن داشناسی اسخ .فطرت
به مفنای مفرفخ اضطراری در این مدرسه کنار گذاشته میشود.
اما فطرت در قرآن و روایات به چه صورت ا سخ؟ قرآن و روایات ،دا شنا سی را همچون امر مجهولی که باید
با نظر آن را کشف کنتم ،بتان نکردهاند ،البته به این مفنا نتسخ که ما نمیتوانتم استدیل کنتم.
قال ابوالحسن الرضا « :7بِالْفُقُولِ تُفْتَقَدُ مَفْرِفَتُهُ وَ بِالْفِطْرَۀِ تَثْبُخُ حُجَّتُهُ»

3

این به آن مفنا نتسنننخ که عقل ،توان اثبات دا را ندارد ،اما تنها راه موجود هم نتسنننخ .از این مطلت به
اثباتگرایی تفبتر می شود .از منظر اثباتگرایی ،راهها ،منحصر در راه عقلی اسخ و فطرت هم به آن بازمیگردد؛
همان چتزی که شتخ مفتد و ستد مرتضی میگویند .بنابراین اگر نتوانتم دا را اثبات کنتم ،نباید دا را بپذیریم.
یفنی دا امر مجهولی اسخ که ما باید از طریق استدیل او را ثابخ کنتم و چنانچه از عهدۀ اثبات برنتامدیم باید
آن را کنار بفذاریم .اما به نظر نمیرسد در دین و روایات چنتن دیدگاهی وجود داشته باشد ،جهخ آن نتز بحث
فطرت ا سخ .ما آنطور که هتوم و جان یک گفتهاند ،لوح سفتد نت ستتم بلکه «کل مولود یولد علی الفطره» یفنی
«علی مفرفخ ربه» ما با مفرفخ دا و فطرت متولد میشننویم .در ادعته آمده اسننخ« :بک عرفتک وانخ دللتنی
علتک و لوی انخ لم ادر ما انخ» بقته مفرفخها نتز بر این پایه ا سخ و در دعای «اللهم عرفنی نف سک» نتز همتن
را میگویتم .اگر راه (شنننا خ داوند) به اثبات عقلی منحصننر باشنند این مطلت مفنا نخواهد داشننخ؛ ما ود
استدیل میکنتم .بایتر از این حتی شنا خ نبی و رسول و امام 3نتز متوقف بر فطرت اسخ.
معرفت فطری
بحث مفرفخ فطری در چند مقام قابل طرح اسخ:
 .1بحث نخ سخ این ا سخ که این مفرفخ در چه موقفی به ان سان عطا شده ا سخ .بر ا ساآ آیات و روایات،
موقف موردنظر این عالم نت سخ ،بلکه عالم قبل از این عالم ا سخ .بف ضی «اذ» را زمانی ندان ستهاند ،اما از ظاهر
آیات و روایات چنتن برمیآید که زمانی اسخ .آیۀ «وَ إِذْ أَ َذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ -مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ
 .3ابنبابویه ،عتون أ بار الرضا علته السالم ،ج ،1ص131
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عَلى أَنْفُ سِهِمْ -أَ لَ سْخُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى 7»...اذ وقتی بر ماضی وارد شود به مفنای مففول به اسخ و اذکر در تقدیر
ا سخ .آن طور که در کتابهای ادبتات عرب آمده و م شابه آن در آیات متفدد بتان شده ا سخ .به یاد آور زمانی
را که نه هر زمانی ،آن زمان اص را این به یاد آورد .ا ذ ففل ماضی اسخ .ربکم ذریه را ا ذ کرد و اشهد هم
علی انف سهم؛ یفنی آنها را شاهد بر ود گرفخ .این موقف هر موقفی که بوده به منا سبخ ذریه ،ذر نامتده شده
اسخ و روایات هم این مفنا را تصرید کردهاند .وقتی گفتتم بلی باید دا را شنا ته باشتم ،در غتر این صورت
میپرستم تو که هستی؟ تو دای ما نتستی و ما اصالً تو را نمی شناستم .ظاهر هم چنتن اسخ که قالوا بلی یفنی
همه گفتند و چنان نبوده که بفضننی قبول کنند و بفضننی نپذیرند و ود این مطلت نشننان میدهد مفرفخ به
گونهای بوده که هتچ کس نتوانسننته اسننخ ،انکار کند .در روایات داریم «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ ْرَجَ اللَّهُ مِنْ
ظَهْرِ آدَمَ ذُرِّیَّتَهُ إِلَى یَوْمِ الْقِتَامَۀِ» .قبل از این مرحله در عالم ارواح هم دا ودش را مفرفی کرده اما اینجا با بدن
ذری پتمان گرفته ا سخ« .فَخَرَجُوا کَالذَّرِّ فَفَرَّفَهُمْ نَفْ سَهُ».

دا ودش را به آن ها شنا ساند« :وَ أَرَاهُمْ نَفْ سَهُ».

تفبتر «عرفهم» و «اراهم» یفنی لفظ رویخ ،ن شان میدهد که این مفرفخ ،مفمولی نبوده ا سخ .در روایات ،لفظ
رؤیخ و مفاینه به کار رفته که به مفنای مفرفخ شننهودی و روشننن و نه مفرفخ تضننمتنی و مبهم و قابل تردید
اسنننخ« .وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَفْرِفْ أَحَدٌ رَبَّهُ»8؛ اگر دا ودش را در آن عالم مفرفی نمیکرد ،هتچ کس پروردگار
ود را نمی شنا خ .زراره نتز نقل میکند« :تثبخ المفرفه فی قلوبهم» .بفضی میگویند این مفرفخ چه فایدهای
دارد؟ مفرفخ ماند (نه اینکه تمام شد)و ن سو الموقف «موقف را فراموش کردند» و ستذکرونه یوماً و لوی ذلک
لم یدر احد من القه و ی من رازقه .2از امام صنننادق 7در مورد آیۀ مفرفخ پرسنننتدند؛ فرمود« :کان کان ذلک
مفاینه اهلل»؛ یک شهودِ مستقتم ،بدون واسطه و غتراستدیلی بود« .فانساهم اهلل المفاینه و اثبخ ایقرار فی قلوبهم
و لو ی ذلک ما عرف احد القه و ی رازقه و هو قول اهلل لئن سالتهم من لقهم لتقولن اهلل» .10چند د سته آیات
وجود دارد که روایات همۀ آنها را به فطرت بازمیگرداند .آیات حنفتخ ،فطرت ،صننب ه اهلل ،افی اهلل شننک ،قالو
بلی ،متثاق که همه به فطرت بازمیگردد.

 .7اعراف 172
 .8تفستر فرات کوفی ،ص  .142همچنتن در تفستر عتاشی چنتن آمده« :عن زرارۀ قال س لخ أبا جففر ع عن قول اهلل« :وَ إِذْ أَ َذَ
رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ» إلى «أَنْفُسِهِمْ» قال :أ رج اهلل من ظهر آدم ذریته إلى یوم القتمۀ فخرجوا [و هم] کالذر ،ففرفهم نفسه و أراهم نفسه،
و لو ی ذلک ما عرف أحد ربه» (التفستر ،ج ،2ص)40
 .2شتخ حر عاملی ،إثبات الهداۀ بالنصوص و المفجزات ،ج ،1ص73
 .10مازندرانى ،محمد صالد بن احمد ،شرح الکافی ،ج ،3ص72
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اما این مفرفخ چه ویژگی هایی دارد؟ فطرت به این مفنا مفرفخ اسنننخ نه گرایش .روا یات ،فطرت را به توان
(ب دادی) ،سا تار ،وجودی ،گرایش داجوی و گرایش داپرستی تفستر نمی کند .همه جا صحبخ از فطرت
دا شنا سی ا سخ نه داگرایی .در ذیل آیۀ «فاقم وجهک للدین حنتفا فطرۀ اهلل التى فطر الناآ علتها ی تبدیل
لخلق اهلل ذلک الدین القتم ،و لکن اکثر الناآ ی یفلمون» 11آمده اسخ که دین قتم ،دینی اسخ که پایهاش فطرت
میبا شد و متزلزل نت سخ .چند روایخ در ذیل این آیه نقل میکنتم .در توحتد صدوق از زراره نقل شده« :قُلْخُ
ل فِی ِک تَا ِب ِه -فِطْرَتَ ال لَّهِ الَّتِی فَطَرَ ال نَّاآَ عَلَتْها قَالَ فَطَرَهُمْ عَلَى
ج َّ
ک ال َّل ُه َق ْو ُل ال َّل ِه َع َّز َو َ
ح َ
ج ْف َف ٍر ع أَصنن ْن َل َ
ِل َبِی َ
التَّوْحِتدِ عِنْدَ الْمِتثَاقِ عَلَى مَفْرِفَتِهِ أَنَّهُ رَبُّهُمْ قُلْخُ وَ َاطَبُوهُ قَالَ فَطَ ْطَ َ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَفْلَمُوا مَنْ رَبُّهُمْ وَ
لَا مَنْ رَازِقُهُمْ».12این روایخ ،آیۀ فطرت را به آیۀ متثاق میچسباند.
در روا یخ دیفر میفرمای ند« :فطرهم جمت فا علی التوح تد» .زراره ذ یل آ یۀ حنتف تخ میگوید« :عَنْ أَبِی جَفْفَرٍ ،7
قَالَ :سننَ َلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ حُنَفاءَ لِلَّهِ غَتْرَ مُشننْرِکِتنَ بِهِ وَ عَنِ الْحَنِتفِتَّۀِ ،فَقَالَ :هِیَ الْفِطْرَۀُ الَّتِی فَطَرَ النَّاآَ
عَلَتْها» ی تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ قَالَ« :فَطَرَهُمُ اللَّهُ عَلَى الْمَفْرِفَۀِ بِهِ».13
در روایخ دیفر نقل شده ا سخ« :قَالَ قَالَ رَ سُولُ اللَّهِ ص کُلُ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَۀِ یَفْنِی الْمَفْرِفَۀَ بِ َنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ َالِقُهُ » .14تمام اینها به آیۀ فطرت ،متثاق ،حنتفتخ و صنننب خ اهلل مرتبط اسنننخ و همه به فطرت به مفنای
مفرفخ بازمیگردند .فطرت ،عقتده و گرایش داشنناسنی نتسنخ ،بلکه گرایش داجوی نتسنخ .فطرت یفنی
شنننا خ نسننبخ به همۀ انس نانها در سنناحتی قبل از این دنتا ،حال آن عالم را به عالم متثاق ،عالم ذر و یا عالم
ارواح تفبتر کنتم ،تفاوتی ندارد؛ ساحخ دیفری اسخ .ویژگی بفدی فطرت این اسخ که بر الف مفرفخ عقلی
(که ففل انسنننان البته به کمک داوند اسنننخ) ففل انسنننان نتسنننخ .ما قبول داریم که عقل را داوند داده و
مخلوقات را دا آفریده ا سخ و ا ستدیل کار ما سخ ،اما در اینجا صحبخ این ا سخ که داوند «عرفهم نف سه
عرفهم شخصه» .در آیات قرآن به صورت کلی گفته شده اسخ «ان علتنا للهدی»...
ابن ابی عمتر نقل میکند« :قُلْخُ لِ َبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَفْرِفَۀُ مِنْ صننُنْعِ مَنْ هِیَ؟ قَالَ مِنْ صننُنْعِ اللَّهِ لَتْسَ لِلْفِبَادِ فِتهَا
صُنْعٌ »13.بحث اسخ که آیا در اینجا مفرفخ ،مفرفخ داشناسی اسخ یا تمام مفارف را دربرمیگترد .قدر متتقن،
 .11روم 30
 .12صدوق ،التوحتد ،ص330
 .13حلی ،حسنبن سلتمان ،مختصر البصائر322 ،
 .14کلتنی ،الکافی (  -اإلسالمتۀ) ،ج ،2ص13
 .13کلتنی ،الکافی (  -اإلسالمتۀ) ،ج ،1ص133
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بحث داشناسی میباشد که موضوع بحث ماسخ .بفضی متکلمان ،بحث را در داشناسی منحصر میکردند و
بفضی آن را عامتر مطرح میکردند ،امام صادق 7میفرمایند« :لَتْسَ لِلَّهِ عَلَى َلْقِهِ أَنْ یَفْرِفُوا»

13

قدر متتقن ،آن مفرفخ ،مفرفخ قلبی و شهودی اسخ .هتچ راهی نتسخ و تنها دا میتواند این مفرفخ را اعطاء
کند .حال باید ببتنتم در مورد ا ستدیل عقلی مطلت به چه صورت ا سخ« :عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 7قَالَ :لَمْ یُکَلِّفِ اللَّهُ
الْفِبَادَ الْمَفْرِفَۀَ وَ لَمْ یَجْفَلْ لَهُمْ إِلَتْهَا سَبِتلًا» 17و عبدالفلی میگوید« :قُلْخُ لِ َبِی عَبْدِ اللَّهِ 7هَلْ جُفِلَ فِی النَّاآِ أَدَاۀٌ
یَنَالُونَ بِهَا الْمَفْرِفَۀَ قَالَ ی» .18آیا این ،مفرفخ عقلی را هم دربرمیگترد یا نه؟ آیا بدون مفرفخ فطری ،اسنننتدیل
ممکن بود یا نه؟ به صننورت تجربی نمیتوانتم دربارۀ این مطلت قضنناوت کنتم؛ زیرا ما هتچ گاه بدون فطرت
نبودهایم که حال بخواهتم ب سنجتم آیا بدون فطرت میتوانتم ا ستدیل کنتم یا نه .شتخ صدوق میگوید« :مردم
(مفتزله) میگویند :اگر ما یک بچه را در بتابان رها کنتم تا بزرگ شود و به سن بلوغ بر سد ،به آ سمان و زمتن
نفاه میکند و دا را اثبات میکند ».سننپس ش نتخ میگوید :هذا ش نئ لم یکن .کجا چنتن چتزی اتفاق افتاده که
شما چنتن ادعایی را مطرح میکنتد؟ به شتخ صدوق میگویتم :این عکس این عمل انجام شده ا سخ .افرادی
بودهاند که در بچفی در جاهای مختلف گم شننندهاند و بفد وقتی در سننننتن بای آنها را پتدا کردهاند ،هتچ چتز
نمیفهمتدند نه اینکه فقط دا را نشننناسننند ،بلکه هتچ چتز نمیفهمتدند .حتی نمیتوانسننتد راه بروند و چتزی
بتاموزند .این مطلت ن شان میدهد ان سان مفلم می واهد .از اینرو اولتن ان سان ،پتامبر بود و بدون پتامبران ما به
هتچ جا نمیرس نتدیم .ش نتخ صنندوق در ادامه میگوید اگر چنتن چتزی اتفاق افتاد ،این شننخخ ودش پتامبر
اسخ .در هر صورت ما به پتامبر نتاز داریم؛ اگر پتامبر نبوده و چنتن چتزی اتفاق افتاده ( که فردی در جایی رها
شده و از زمتن و آ سمان به وجود دا پی برده ا سخ) ،آن فرد ،ودش پتامبر ا سخ و داوند ،ود این کار را
با او کرده اسخ .بنابراین ما حتی در مفرفخ فطری به حجخ نتاز داریم ،چه رسد به مفرفخ عقلی و در واقع این
حجخ اسخ که هم به مفرفخ فطری تذکر میدهد و هم این مفرفخ فطری سبت می شود بتوانتم استدیل کنتم.
یفنی آن مفرفخ فطری اسنننخ که ما را متوجه دا میکند .به تفبتر دیفر وقتی ما دودی میبتنتم و میگویتم
آت شی ه سخ ،باید قبالً آتش را دیده و ارتبا آن را با دود فهمتده با شتم تا پس از آن وقتی دود دیدیم ،بتوانتم
ادعا کنتم آتشننی اسننخ؛ در غتر این صننورت؛ با دیدن دود نهایتاً میگویتم علتی دارد ،نه این که علخ آن ،آتش

 .13کلتنی ،الکافی (  -اإلسالمتۀ) ،ج ،1ص .134متن کامل حدیث چنتن اسخ« :عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لَتْسَ لِلَّهِ عَلَى َلْقِهِ أَنْ
یَفْرِفُوا وَ لِلْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ أَنْ یُفَرِّفَهُمْ وَ لِلَّهِ عَلَى الْخَلْقِ إِذَا عَرَّفَهُمْ أَنْ یَقْبَلُوا».
 .17برقی ،المحاسن ،ج ،1ص128
 .18برقی ،المحاسن ،ج ،1ص277
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ا سخ .در نهایخ میتوانتم بفویتم ما با ا ستفاده از عقل ا ستدیل میکنتم که حدو

عالم و نظم عالم ،نمیتواند

مبدأ نداشننته باشنند ،اما پی بردن به اینکه این دا ،دای واقفی اسننخ ،به این سننبت اسننخ که دا را قبالً
شنا تهایم .این دو با هم گره می ورد و در واقع استدیل عقلی وقتی مطرح می شود مانند مسئلۀ ریاضی نتسخ.
انسان واقفاً متذکر مفرفخ قلبی میشود .یفنی استدیل ( دایی هسخ) در نهایخ به دای فطری وصل میشود.
دایی اسخ که از رگ گردن به من نزدیکتر اسخ و من او را میشناسم .مثل مسئله ریاضی نتسخ ،در واقفتخ
اینفونه ا سخ .سنخ دا به این شکل ا سخ .ممکن ا سخ ا ستدیل هم بکنتم ولی او متذکر ن شود ولی ا ستدیل
عقلی نت سخ .سنخ دا این اسخ که مفروف قلبی اسخ و انسان متذکر به مفرفخ می شود ولی ما یزمه عقلی
نداریم و بر همتن اسناآ اسنخ که مرتت تکرار می شنود که اگر این مفرفخ نبود هتچ مفرفتی نبود و ما ا صالً
دا را نمی شننننا تتم .در قرون وسنننطا هم همتن مطلت را میگفتند .کالوین میگوید ما وقتی به ود مراجفه
میکنتم در قلت ود مفرفتی از دا می یابتم برای همتن اسنننتدیل می کنتم تنها کالوین در تحلتلش از واژه
حس الهی اسننتفاده میکند .این حس غتر از قوایی اسننخ که ما داریم حس ظاهری نتسننخ .میگوید دا در ما
قوهای گذا شته به نام حس الوهی .حس الوهی ا سخ که مفرفخ را درک می کند .ما این تفبتر را نداریم .نه تفبتر
حس و نه تفبتر الوهی .ما میگویتم دا به قلت انسننان یفنی روح او این مفرفخ را می دهد و روح این مفرفخ
را در ودش می یابد.
روایات در این زمتنه زیاد اسننخ« :قَالَ أَمِترُ الْمُؤْمِنِتنَ ع اعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ وَ الرَّسننُولَ بِالرِّسننَالَۀِ وَ أُولِی الْ َمْرِ بِالْ َمْرِ
بِالْمَفْرُوفِ وَ الْفَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ» .12این مفرفخ ویژگیهایی دارد .بفضی مفتقد هستند مفرفخ مبهم اسخ و باید با
عقل تفص نتل یابد که الف این مطلت اسننخ .تفابتر «اراهم» و «مفاینه» بر ش ندّت مفرفخ دیلخ دارد .ویژگی
دیفر این ا سخ که بودن مفرفخ فطری به این مفنا نت سخ که ما همت شه ن سبخ به آن توجه داریم ،بلکه مفرفخ
بستط اسخ و به یادآوری نتاز دارد که انبتا نتز برای تحقق همتن هدف آمدهاند« :فذکر انما انخ مذکر»...
ویژگی بفدی این اسننخ که مفرفخ به قلت مربو اسننخ؛ راه عقل جداسننخ ولی این دو راه به یکدیفر ارتبا
دارند« .عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :جَاءَ حِبْرٌ إِلَى أَمِترِ الْمُؤْمِنِتنَ صنننَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَتْهِ فَقَالَ یَا أَمِترَ الْمُؤْمِنِتنَ هَلْ رَأَیْخَ
ک لَا ُت ْد ِر ُک ُه ا ْل ُف ُتونُ فِی
ف َر َأ ْی َت ُه قَا َل َو ْی َل َ
خ َأ ْع ُب ُد َر ّب ًا َل ْم َأ َر ُه قَا َل َو َک ْت َ
ک مَا ُک ْن ُ
رَ بَّکَ حِتنَ عَ بَدْ تَهُ قَا َل َف قَا َل َو ْی َل َ
مُشَاهَدَۀِ» 20در اینجا بر رؤیخ با قلت ت کتد شده اسخ.

 .12کلتنی ،الکافی (  -اإلسالمتۀ) ،ج ،1ص83
 .20کلتنی ،الکافی (  -اإلسالمتۀ) ،ج28 ،1
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در روایخ دیفری آمده اسننخ« :عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سننِنَانٍ عَنْ أَبِتهِ قَالَ :حَضننَرْتُ أَبَا جَفْفَرٍ ع فَدَ َلَ عَلَتْهِ رَجُلٌ مِنَ
الْخَوَارِجِ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا جَفْفَرٍ أَیَّ شَیْءٍ تَفْبُدُ قَالَ اللَّهَ تَفَالَى قَالَ رَأَیْتَهُ قَالَ بَلْ لَمْ تَرَهُ الْفُتُونُ بِمُشَاهَدَۀِ الْ َبْصَارِ وَ لَکِنْ
رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِیمَانِ .»21در تفبتری دیفر ابا ب صتر از امام صادق نقل میکند« :قُلْخُ لَهُ أَ ْبِرْنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ
ن قَالَ لَهُمْ  -أَ لَسنننْخُ
خ َمتَى قَا َل حِت َ
ل َی ْو ِم ا ْل ِقتَا َم ِۀ َف ُق ْل ُ
وَ جَلَّ هَلْ یَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ َی ْو َم ا ْل ِقتَا َم ِۀ قَا َل َن َف ْم َو َق ْد َر َأ ْو ُه َق ْب َ
بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى ثُمَّ سَکَخَ سَاعَۀً ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِتنَ لَتَرَوْنَهُ فِی الدُّنْتَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِتَامَۀِ.»22
غترمؤمنتن هم درک میکنند ،ا مّا رؤ یخ یفنی مراتت بای .یکی از ویژگی های فطرت این اسنننخ که اگرچه که
ا صل مفرفخ شدید بوده ،ولی چون بوا سطۀ ح ضور در این عالم آن را فراموش کردهایم ،به تذکر نتاز داریم و
تذکر هم درجات مختلف دارد .یک درجه این اسنننخ که بهنحو اجمال به دا توجه میکنتم؛ در درجۀ بفدی
ود را در محضر دا مییابتم ،با او صحبخ میکنتم و تحخت ثتر دا هستتم .این درجات مختلف ادامه دارد تا
بر ستم به بایترین درجه ،جایی که میفرمایند من دایی را که ندیده با شم ،عبادت نمیکنم .البته ما آن تفبتر را
نمیتوانتم به کار ببریم ،ما از همان تفبتر مفرفخ ا ستفاده میکنتم .بایترین مراتت رؤیخ نامتده می شود« :أَ لَ سْخَ
تَرَاهُ فِی وَقْتِکَ هَذَا  ...وَ لَتْسَخِ الرُّؤْیَۀُ بِالْقَلْتِ کَالرُّؤْیَۀِ بِالْفَتْنِ» .از همتن این تو داری داوند را میبتنی.
ویژگی بفدی این اسننخ که مفرفخ فطری پایه و اسنناآ اسننخ« :و لو ی ذلک لم یفرف احد ربه» .آنچنان که
آ شکار ا سخ ،مفرفخ ا سا سی این مفرفخ میبا شد و بقتۀ مفرفخها به گونهای به این مفرفخ بازمیگردد .یک
مقام ،اصنننل مفرفخ بود؛ یک مقام ،تذکر به این مفرفخ اسنننخ .این تذکر از راههای مختلف انجام میشنننود.
ا ستدیلهای عقلی اثبات وجود دا غتر از اینکه نقش عقلی ود را ایفا میکند ،نقش تذکر را هم برعهده دارد.
همان استدیلهای عقلی ما را به دا متذکر میکند.
در شنا خ دا دو مقام وجود دارد .1 :مقام اثبات وجود دا؛  .2مقام اسماء و صفات.
رابطۀ مفرفخ فطری دا با اسماء و صفات چت سخ؟ کدام الهتات درسخ اسخ؟ الهتات سلبی؟ الهتات ایجابی؟
یا الهتات کارکردی؟ در تمام این الهتاتها بخ شی در سخ و بخ شی غلط ا سخ .اما هتچکدام به این مفرفتی که
ت شرید کردم ،مربو نت سخ .همۀ اینها در مرتبه عقل ا سخ .الهتاتی را که با بحث مفرفخ فطری ( دا شنا سی از
طریق اسماء و صفات) مرتبط میشود ،الهتات تفبتری مینامتم .امام رضا 7میفرمایند« :و اسمائه تفبتره» .در تمام
راهها ،فرض این اسخ که ما دا را نمی شناستم و حال می واهتم بشناستم .علم را از مخلوق میگتریم و بفد

 .21کلتنی ،الکافی (  -اإلسالمتۀ) ،ج27 ،1
 .22صدوق ،التوحتد ،ص117
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همان علم را به داوند ن سبخ میدهتم .این م سئله ا شکال دارد و باید بفویتم عالم ا سخ ،یفنی جاهل نت سخ.
باید به شنا تی از دا برسد .اسما و صفات برای چتسخ؟ برای اینکه به شنا خ دا برستم .ممکن اسخ کسی
ادعا کند هتچ یک از اینها درسخ نت سخ ،بلکه الهتات کارکردی درسخ اسخ .تمام اینها بحث عقلی اسخ ،اما بر
اسنناآ مفرفخ فطری (که قلبی اسننخ) ،اسننماء و صننفات بفد از مفرفخ میباشنند نه قبل از آن .ما با اسننماء و
صفات ،مفرفخ ایجاد نمیکنتم .مفرفخ قبالً ایجاد شده و ا سماء و صفات می واهد ما را به سوی آن مفرفخ
عبور دهد و به دایی ا شاره دارد که قبالً شنا ته شده ا سخ .به تفبتر روایات ما دو گونه فرض میکنتم و دو
تفبتر داریم .1 :داوند غائت اسخ؛ اگر اینگونه باشد الهتات ،الهتات توصتفی یا مکتت توصتفی نامتده می شود
یفنی ما با استفاده از توصتف به دا میرستم؛  .2داوند شاهد اسخ؛ براساآ این تفبتر اسماء و صفات ما را
متذکر داوند شنا ته شده میکنند .در آن مفهوم ،ا سماء و صفات مو ضوعتخ ندارد .آن مفهوم ،ذات دا را
نشان نمیدهد بلکه فقط ما را به آن شنا خ قبلی منتقل میکند.
امترالمؤمنتن7میفرماید ...« :مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَفْبُدُ الْمَفْنَى بِال صِّفَۀِ لَا بِالْإِدْرَاکِ فَقَدْ أَحَالَ عَلَى غَائِتٍ ( داوند را غایت
فرض کرده اسخ)...قِتلَ لَهُ فَکَتْفَ سَبِتلُ التَّوْحِتدِ قَالَ ع بَابُ الْبَحْثِ مُمْکِنٌ وَ طَلَتُ الْمَخْرَجِ مَوْجُودٌ إِنَّ مَفْرِفَۀَ عَتْنِ
ال شَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِهِ» .23یکی از ویژگیهای مفرفخ فطری این اسخ که مفرفخ به عتن و واقفتخ اسخ ،مفرفخ به
وجه نت سخ .مفرفخ ،مفهوم نت سخ تا مفهوم بر او دیلخ کند .وا سطۀ مفهومی نداریم .اگر دا شاهد و مفروف
اسننخ ،ما عتن او را از قبل شنننا تهایم «وَ مَفْرِفَۀَ ص نِفَۀِ الْ َائِتِ قَبْلَ عَتْنِه» ،اما اگر غایت اسننخ ،قبالً صننفتش را
میشناستم و بفد به عتن میرستم ،یفنی به وستلۀ صفخ به عتن اشاره میکنتم.
در سخ برعکس جایفاه ا سماء و صفات ا سخ .فرض مکتت تو صتف این ا سخ که ما داوند را ن شنا تهایم و
حال می واهتم با توصتف او را بشناستم .اما اگر واقفاً مفرفخ فطری را فرض کنتم ما قبالً عتنش را شنا تهایم.
امام باقر 7میفرمایند« :وَالْ َسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ مَخْلُوقَاتٌ ،وَالْمَفَانِی ،وَالْمَفْنِیُّ بِهَا هُوَ اللَّهُ»
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 .23ابنشفبه حرانى ،تحف الفقول ،ص« :327-323مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَفْرِفُ اللَّهَ بِتَوَهُّمِ الْقُلُوبِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَفْرِفُ اللَّهَ بِایسْمِ
دُونَ الْمَفْنَى فَقَدْ أَقَرَّ بِالطَّفْنِ لِ َنَّ الِاسْمَ مُحْدَ ٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَفْبُدُ الِاسْمَ وَ الْمَفْنَى فَقَدْ جَفَلَ مَعَ اللَّهِ شَرِیکاً وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَفْبُدُ الْمَفْنَى
بِالصِّفَۀِ لَا بِالْإِدْرَاکِ فَقَدْ أَحَالَ عَلَى غَائِتٍ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَفْبُدُ الصِّفَۀَ وَ الْمَوْصُوفَ فَقَدْ أَبْطَلَ التَّوْحِتدَ لِ َنَّ الصِّفَۀَ غَتْرُ الْمَوْصُوفِ وَ مَنْ
زَعَمَ أَنَّهُ یُضِتفُ الْمَوْصُوفَ إِلَى الصِّفَۀِ فَقَدْ صَ َّرَ بِالْکَبِترِ وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ قِتلَ لَهُ فَکَتْفَ سَبِتلُ التَّوْحِتدِ قَالَ ع بَابُ الْبَحْثِ
مُمْکِنٌ وَ طَلَتُ الْمَخْرَجِ مَوْجُودٌ إِنَّ مَفْرِفَۀَ عَتْنِ الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِهِ وَ مَفْرِفَۀَ صِفَۀِ الْ َائِتِ قَبْلَ عَتْنِه»...
 .24مجذوب تبریزی ،الهدایا لشتفۀ أئمۀ الهدى ،ج ،2ص233
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علمی که ما ت صور میکنتم ،مخلوق دا سخ« .والمفنی بها هو اهلل .»...این علم به ذات داوند ا شاره میکند در
حالی که مخلوق به الق اشاره میکند.
امام صادق 7به هشام فرمودند...« :فَمَنْ عَبَدَ الِا سْمَ دُونَ الْمَفْنَى فَقَدْ کَفَرَ وَ لَمْ یَفْبُدْ شَتْئاً وَ مَنْ عَبَدَ الِا سْمَ وَ الْمَفْنَى
فَقَدْ کَفَرَ وَ عَبَدَ اثْنَتْنِ وَ مَنْ عَبَدَ الْمَفْنَى دُونَ الِاسننْمِ فَذَاکَ التَّوْحِتدُ أَ فَهِمْخَ یَا هِشننَامُ قَالَ فَقُلْخُ زِدْنِی قَالَ إِنَّ لِلَّهِ
تِسْفَۀً وَ تِسْفِتنَ اسْماً فَلَوْ کَانَ الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى لَکَانَ کُلُّ اسْمٍ مِنْهَا إِلَهاً وَ لَکِنَّ اللَّهَ مَفْنًى یُدَلُ عَلَتْهِ بِهَذِهِ الْ َسْمَاءِ وَ
کُلُّهَا».
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اگر اسم را عبادت کنی ،کفر اسخ .ما مفمویً اسم را عبادت میکنتم .داوند کتسخ؟ دا همتن مفاهتمی اسخ
که در واقع آنها را از مخلوقات گرفتهایم .در واقع دا را عبادت نمیکنتم ،مخلوق را عبادت میکنتم« :من عبد
ایسم و المفنا فقط کفر وَ عَبَدَ اثْنَتْنِ » بفضی جاها نتز آمده اسخ «فقط اشرک» ،البته این صفخ هم عتن داسخ
و این صفخ را هم از مخلوق گرفتهایم .مراد از این تفابتر این نتسخ که لفظ غتر از داسخ .این که مرکت غتر
از دا سخ ،امری آ شکار میبا شد ،بلکه مراد آن ا سخ که حقتقخ ا سم غتر از داوند ا سخ .حقتقخ ا سم ،علم
اسخ و علم هم مخلوق اسخ؛ این غتر از داسخ ،فقط به داوند اشاره میکند« .عباراتنا شتا و حسنک واحد».
عبارات ا سماء و صفات ،متفدد ا سخ که همۀ آنها نتز از لفظ تا حقایق شان مخلوق ا سخ .مفهوم و حقتقتش هم
مخلوق ا سخ .همۀ اینها بدون اینکه ذات دا را ن شان دهند ،به دا ا شاره میکنند .مخلوق ،ذات دا را ن شان
نمیدهد ،بلکه به دایی ا شاره میکند که قبالً شنا ته شده ا سخ .پس نقش وحی چت سخ؟ نقش ا صلی وحی
تذکر اسخ و ما را به هدایخ الهی میرساند و مُذَکِر اسخ ،ودش هدایخ الهی نتسخ.
امتر مؤمنان در نهجالبالغه میفرمایند« :فبفث فتهم رسنننله ،و واتر إلتهم أنبتائه  ،لتسنننت دوهم متثاق فطرته ،و
یذکّروهم منسننیّ نفمته ،و یحتجّوا علتهم بالتّبلت  ،و یثتروا لهم دفاین الفقول 23»...انبتا نتامدهاند ما را هدایخ کنند
(انک ی تهدی من احببخ) بلکه آمدهاند ما را به طریق هدایخ منتقل کنند.
پرسش و پاسخ
 .1در بر ی آیات می وانتم بر ی «طوعاً» و بفضننی «کرهاً» پذیرفتند .این مطلت با این که همه قبول کردند،
منافات دارد.

 .23کلتنی ،الکافی (  -اإلسالمتۀ) ،ج ،1ص87
 .23نهج البالغه ،طبه اول ،ص43
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پا سخ :بلی را همه گفتند .مفرفخ آنقدر شدید بوده که حتی ک سی هم که نمی وا سته ت سلتم شود ،به اطر
شدت «مفرفخ» مجبور شده ت سلتم شود .این افراد در این عالم ت سلتم نمی شوند ،چون آن شدّت (مفرفخ) در
این عالم وجود ندارد .این روز اسخ و کسی نمیتواند انکار کند ،چون تلی روشن اسخ .ولی اگر مطلت کمی
مبهم شود ،هرچند میفهمد ،ولی چون یک مقدار ضفتف شده ،جای این کار باز می شود .از اینرو آن «بلی»
همراه با آن «کرهاً» ،اتفاقاً نشاندهندۀ تاأیتد اسخ ،یفنی همه گفتند ،اما بفضی دلشان نمی واهد .انسانها مختار
هستند ،گاهی دوسخ ندارند زیر بار حق بروند ،اما وقتی شنا خ شدید میشود ،نمیتوانند انکار کنند.
 .2با مطرح کردن آیۀ متثاق روی جنبۀ عمومی مفرفخ ت کتد میشنننود و آیه میفرماید «اذ ا رج من بنی آدم»...
یفنی ود آدم و بنیآدم استثنا شدهاند.
پاسخ :فخررازی به این پرسش پاسخ داده ،مرحوم ملکی نتز در تفسترش جواب داده و بفضی از مفسرین هم به
این مطلت پا سخ دادهاند .روایات میگویند رج من ظهر آدم .این روایات قرینه ه ستند .از پ شخ آدم فرزندان و
ذریهاش را درآورده و ودش را مفرفی کرده اسخ .ود آدم که نمرده اسخ .ود آدم هم هسخ ،فرزندانش هم
هستند.
 .3این مطلت نشان میدهد که عالم پتشتن نبوده ،بلکه در همتن عالم اتفاق افتاده اسخ.
پاسخ :اینجا سومتن یا چهارمتن مرحله اسخ .قبل از ارواح را کار نداریم .1 :مرحلۀ ارواح اسخ؛  .2ارواح وارد
بدن ذری می شوند؛  .3به پشخ آدم میروند و با روح از پشخ آدم ارج می شوند؛  .4ارج شدن از شکم مادر
یفنی عالم نسل .در اینجا از پشخ حضرت آدم در آمدهاند نه از شکم مادر.
 .4این مطلت ارتباطی به عالم ذر ندارد.
پاسخ :چرا ،این ذرِ اول اسخ ،آنِ ذر دوم اسخ .ذرِ اول از طتنخها و آب و گل میباشد و مربو به حضرت آدم
نت سخ .در قرآن داریم« :بدا لق این سان من طتن»؛ نمیگوید بدا لق ایدم من طتن .ان سان را از گل آفریدیم،
همۀ ان سانها حتی حضرت آدم را از گل آفریدیم .اما حضرت آدم چون اولتن ان سان ا سخ ،تمام ذرات در پ شخ
ای شان قرار گرفته اسخ .یک بار پتش از اینکه در پشخ آدم قرار بفترد ،روح دمتده شده و مفرفی صورت گرفته
اسنننخ و یک بار بفد از این دوباره این فرآیند انجام شنننده و ذرات را در آورده اسنننخ « .رجوا کالذر»؛ مانند
مورچهای که از ینه بترون میآید .پاسننخ اشننکال همتن اسننخ .قرآن و روایات با یک تفبتر ،دو مطلت را با هم
میرسنننانند .1 :ا رج من ظهر آدم؛  .2رجوا کالذر .کالذر یفنی چه؟ یکی از مفناهای «ذر» در عربی مورچه
اسنننخ؛ از اینرو لفظ ذر به کار رفته اسنننخ؛ یفنی ارج شننندن مانند مورچه .مورچهها یکدففه از ینه ارج
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نمیشننوند .در اینجا هم لفظ ذر را به این سننبت به کار برده اسننخ که در عرف مردم ،مورچه بر کوچک بودن و
ریز بودن دیلخ دارد .بدن به سبت ریز بودنش ،ذری ا سخ و به آن ذری میگویند .ا صل مفنای ذر یفنی غباری
که در هوا میآ ید و در حالخ مفمول د یده نمیشنننود ،فقط در آفتاب د یده میشنننود .به مورچه و به ذر یه ،ذر
میگویند ،چون بستار ریز هستند .در واقع ما این بدن نت ستتم و اصلمان همان ذره اسخ .آیه این دو مطلت را با
هم با ا ستفاده از یک کلمه میر ساند .میفرماید «من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم» .ظهر بنی آدم ،در ظهر آدم هم
هسننخ .وقتی میفرماید بنیآدم یفنی به ترتتت .ظهور در ظهر اسننخ .ظهور که میگوید ناظر به امری تدریجی
ا سخ نه یکدففه و ناگهانی« .من ظهر آدم» یفنی یکدففه و «من ظهورهم» یفنی تدریجی .ذرات ،تدریجی ارج
میشننوند .مفسننران این اشننکال را جواب دادهاند و توجته کردهاند .البته باید هم توجته کنند ،چون نمیتوان آیۀ
قرآن را رد کرد .حدود صد روایخ نتز دراینباره وجود دارد که حدود  40تا  30روایخ از آنها صحتد اصطالحی
اسننخ ،اگر آنها را رد کنتم باید تمام مجموعه روایات را رد کنتم .نمیتوان اینها را رد کرد ،بلکه باید متانشنان
جمع کرد .جمع آن نتز اینگونه ا سخ که در واقع با این واژه دو مطلت بتان شده ا سخ :ا صل روج و تدریج
فرزندان که پی در پی میآیند.
 .3همۀ ما در عالم ذر بودهایم ،پس چرا فراموش کردهایم؟
پا سخ :این مطلت از ا شکایت مفتزله ا سخ که وارد کتت ما شده ا سخ .فخر رازی نتز در تف سترش آن را آورده
اسخ .اما جواب اول آن اسخ که انسان از نستان اسخ .انسان ،انسان نامتده شده ،چون فراموش می کند .ما همه
چتز را از یاد میبریم .چه ر سد به چتزی که به عالم دیفری مربو بوده ا سخ .قال امترالمؤمنتن«7إِنَّ اللَّهَ َلَقَ
ا لْ َرْوَاحَ قَ بْلَ ا لْ َ بْدَانِ بِ َلْفَیْ عَامٍ» .27جواب دوم این اسنننخ که روا یات میگوی ند « :فانسننناهم المفای نه» .28دا
فرامو شاند؛ در این صورت بر فرض که ما حافظۀ قوی دا شته با شتم که همه چتز حتی برای هزاران سال یادمان
بماند ،ولی داوند آن (واقفه) را فراموشاند.
 -3آیا میتوان آیۀ «و ما لقخ الجن و اینس ای لتفبدون» را به صنورت مفرفتی مفنا کرد؟ یفنی دا همۀ جن
و انس را لق کرد که دا را بشناسند و مراد از این شنا خ ،مفرفخ فطری بوده اسخ؟

 .27بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى اهلل علتهم ،ج87 ،1
 .28برقی ،المحاسن ،ج ،1ص281
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پا سخ :با وجود این همه آیات و روایات صرید ،نتازی نت سخ که بخواهتم این آیه را به زور در این را ستا مفنا
کنتم .در آیه آمده اسخ «لتفبدون» نه «لتفرفون» .اساساً عبادت ،مفرفخ میآورد« .اقم الصالۀ لذکری» .مفرفخ هم
عبادت میآورد .هر دو درسخ اسخ ،اما اینجا از لفظ عبادت استفاده کرده اسخ نه مفرفخ.
 .7اگر در آیات و روایات بحث مفرفخ فطری مطرح نشده بود ،آیا ما به آن میرستدیم؟
پاسنخ :اصنل این مطلت ،تفبدی نتسنخ .یک مفرفخ حضنوری اسنخ .ما در ودمان مییابتم .اما روایات این
مطلت را تو ضتد میدهند .عرفای واقفی که شهود میکنند ب ستار با هم ا تالف نظر دارند ،در حالی که شهود،
متفاوت نت سخ ،بلکه این ا تالف به تفستر (آن) برمیگردد .گاهی ممکن اسخ کسی حقتقخ درستی را بتابد اما
تف ستری غلط از آن ارائه دهد و مفرفخ به جای اینکه او را بای ببرد با تف ستر غلط « ،ضل فاضل» نه تنها ودش
گمراه میشنننود بل که دیفری را هم گمراه میک ند .مثالً این فرد ،حقت قخ مخلوق را د یده و ب فد گ مان کرده
دا سخ .چنتن شخ صی از نظر دیدن از ما جلوتر ا سخ چون واقفاً آن حقتقخ را دیده ا سخ ،اما در تف ستر آن
اشتباه میکند ،پس از ما عقت میافتد .از اینرو ما به وحی و پتامبر نتاز داریم ،چون ما مفصوم نت ستتم .ما در هر
سه مقام ممکن ا سخ ا شتباه کنتم؛ در ا صل تلقی حقتقخ ممکن ا سخ القاء شتطانی و نه رحمانی با شد ،بنابراین
هم در تفستر آن برای ود و تفصتل آن و هم در مقام بتان در قالت الفاظ ممکن اسخ اشتباه کنتم .به فرض در
مقام اول ا شتباه نکنتم و واقفتخ را ببتنتم ،اما ممکن ا سخ در تف ستر و بتان آن ا شتباه کنتم .از اینرو عارفی که
حقتقخ را شهود میکند باید از اهل بتخ 3تف ستر آن را بپر سد و بر ا ساآ آیات و روایات قطفی آن شهود را
ت صحتد کند تا بفهمد القا و و شهود رحمانی بوده یا شتطانی .ود عرفا هم چنتن مطلبی را گفتهاند ولی عمل
نمیکنند .ابنعربی ودش در مقام اول این اشکال را مطرح کرده اسخ .از اینرو ما به وحی نتاز داریم .ابنعربی
شهود پتامبران را به وحی تفریف کرده و میگوید آن شهود ،اشتباه نت سخ ،اما ممکن اسخ اشتباه کنتم ،از اینرو
باید به مف صومتن 3مراجفه کنتم و ببتنتم آیا شهودمان در سخ ا سخ یا نه .در ا صل مطلت حرفی وجود ندارد،
مهم این اسخ که ببتنتم رجوع کردهاند یا نه ،ا تالف در مصداق اسخ.
پتو سخ  :1این عالم حکمخ امتحان دارد در آن لحظهای که مفرفخ رخ میدهد ،ان سان محو دا سخ .نمیتواند
هتچ کاری انجام دهد ،نمیتواند انکار کند .ما باید بتوانتم انکار کنتم تا امتحان شویم.
پتو سخ  :2در شهود ا صطالحی ما بای میرویم ،در مفرفخ حرکخ از بای به پایتن ا سخ .در حقتقخ ،در وحی
میگویتم نازل میشود یفنی حرکخ از بای به پایتن اسخ ،ولی فالسفه میگویند انسان از پایتن به بای میرود.
«والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته»
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 .3ابنشفبه حرانی ،حسنبن علی ،تحف العقول ،تصحتد علی اکبر غفاری ،جامفه مدرستن ،قم.1333 ،
 .4اشفری ،ابوالحسن علی بن اسماعتل ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،تصحتد هلموت زیتر،
فرانس شتاینر ،آلمان.1280 ،
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منابع برای مطالعه بیشتر
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رزومه حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا برنجکار
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ایشان سال  1331وارد حوزه علمته قم شد و تحصتالت حوزه را پس از اتمام سطد و گذراندن هفخ سال درآ
ارج فقه و اصول به پایان رساند .دکتر برنجکار در حوزه عالوه بر فقه و اصول ،به تحصتل کالم ،فلسفه ،تفستر
و حدیث نتز پردا خ.
تحصیالت دانشگاهي
 کارشناسی فلسفه غرب از دانشفاه شهتد بهشتی.1332 ،
 کارشناسی ارشد فلسفه غرب از دانشفاه تهران.1373 ،
 دکتری فلسفه غرب از دانشفاه تهران.1380 ،
برخي از کتب چاپ شده
 .1حکمخ و اندیشه دینی ،انتشارات نب .1383 ،
 .2عقاید اسالمی (عدالخ داوند) ،به همراه محمد محمدی ریشهری ،دارالحدیث.1387 ،
 .3توحتد ،قدآ.1323 ،
 .4علم کالم براساآ تجرید ایعتقاد ،دارالحدیث.1323 ،
 .3قواعد کالمی (توحتد) ،به همراه مهدی نصرتتان اهور ،دارالحدیث.1323 ،
 .3قاعده کالمی حسن و قبد عقلی ،به همراه مهدی نصرتتان اهور ،دارالحدیث.1327 ،
برخي از مقاالت علمي پژوهشي
 .1ماهتخ اراده در آثار اسپتنوزا ،نامه مفتد ،ش.1383 ،41
18

 .2نفس در قرآن و روایت ،نقد و نظر ،ش.1382 ،3
 .3باز وانی نظریه فطرت به مثابه مفتار ففل و گزاره ا القی ،پژوهش نامه ا الق پنجم ،ش.1321 ،13
 .4کتاب الجامفه و نقش آن در فرآیند تبتتن آموزههای شتفی ،پژوهشهای قرآن و حدیث ،ش.1321 ،43
 .3نقد و بررسی رویکردهای بی نتازی وجود دا از استدیل ،به همراه محمدسالم محسنی ،جاویدان رد،
ش.1322 ،10
 .3نخستتن واجت اعتقادی ،به همراه مهدی نصرتتان اهور ،تحقتقات کالمی ،ش.1322 ،1
 .7تقلتد در اعتقادات از انکار تا پذیرش ،به همراه مهدی نصرتتان اهور ،مفرفخ کالمی ،ش.1322 ،4
 .8روش کالم نقلی از دیدگاه ستدبن طاوآ ،به همراه مهدی کریمی ،آینه مفرفخ ،ش.1323 ،14
 .2اعتبار ظن در اعتقادات ،به همراه مهدی نصرتتان اهور ،اندیشه نوین دینی ،ش.1323 ،10
 .10ایهتات سلبی در مدرسه کالمی حله ،به همراه ستدمستد شاه چراغ ،تحقتقات کالمی ،ش.1323 ،4
استاد برنجکار هماینک استاد تمام دانشفاه تهران اسخ و ریاسخ انجمن کالم اسالمی حوزه را برعهده دارد.
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