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بــاال  بســیار  ادب  از  ســخن 
حــق  ادای  و  بندگــی  مقــام  در 
اعتــراف  حقیقــت  در  و  شــکر، 
اســت. شــکر  در  تقصیــر  بــه 

ــای  ــی، بخشــی از دع ــق اله ــه توفی ب
را  صحیفــه  ســی وهفتم  نورانــی 
ــون  ــم. اکن ــه کردی ــم و ترجم خواندی
الْبَرِیَّةِ به ایــن جمله رســیدیم:»َفــُکلُّ
ــنْ ــٍملَِم ِ ــُرظال ــَكَغیْ ــٌةبَِانَّ ُمْعتَرَِف
ــٌل ــَكُمتََفضِّ ــاهَِدٌةبَِانَّ ــَت،َوش عاَقبْ
َعلى ُمقـِـرٌّ َعلــىَمــْنعاَفیـْـَت،َوُكلٌّ
ــااْســتَْوَجبَْت«. نَْفِســهِبِالتَّْقصیــرَِعمَّ

 
اعتراف همه ی هستی به قصور 

خود در برابر پروردگار

ــی در  ــع و زیبای ــیار بدی ــِب بس مطل
ــده و آن  ــرح ش ــث مط ــه ی بح ادام
فطــرت  بــه  اســتدالل  از  عبــارت 
ــام(  ــجاد )علیه الس ــام س ــت. ام ــان اس انس
در ایــن مقــام، فطــرت انســان را 

بــه  اســتدالل  می گیــرد.  شــاهد 
فطــرت، باالتریــن اســتدالل ها اســت 
و از نظــر رتبــه، اســتحکام، همه فهــم 
بــودن، شــفافیت، فراگیــر و بی تکلــف 
ــرار دارد. ــاال ق ــات ب ــودن، در درج ب

ــای  ــه معن ــا ب ــاء« در اینج ــرف »ف ح
اســتدالل بــرای بحث هــای قبلــی 
اســت. کلمــه ی »بریــه« معمــوالً بــرای 
می شــود؛  اســتفاده  خلــق  عمــوم 
کریــم  قــرآن  در  کــه  همان طــور 
ــن  ــةِ؛]۱[ بدتری الْبَرِیَّ ــرُّ واژه هــای »َش
ـةِ؛]۲[  الْبَرِیَـّ »َخیْــُر و  آفریــدگان« 
بهتریــن آفریــدگان« آمــده اســت. 
واژه ی »كل« هــم در اینجــا نقــش 
ــه ی  ــه« هم ــود »البری ــد دارد. خ تأکی
ــح  خلــق را، از مؤمــن و کافــر و صال
ــر  ــم، در ب ــرب و عج ــح و ع و طال
می گیــرد. واژه ی »كل« ایــن عمومیــت 
می کنــد. تحکیــم  و  تأکیــد  را 

ــد و  ــرح ش ــئله مط ــه مس ــا س اینج
ــه« و »شــاهده«  عمــوم خلــق »معترف
ــه از  ــده اند. البت ــی ش ــر« معرف و »مق
نظــر ادبــی می تــوان گفــت »معتــرف« 
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برخــی  در  »مقــر«.  و  »شــاهد«  و 
ــده  ــکل آم ــن ش ــه همی ــخه ها ب نس
اســت کــه از جهتــی، پســندیده تر 
حالــت  در  می رســد.  نظــر  بــه 
فعلــی، ایــن تأنیــث از مضاف الیــه 
ــدارد. گرفتــه شــده و اشــکالی هــم ن

همــه ی  می فرماینــد  حضــرت 
کــه  می کننــد  اعتــراف  انســان ها 
ــت.  ــم نیس ــِر ظل ــو از س ــازات ت مج
ــق  ــه ی خل ــد هم ــه می فرماین در ادام
شــاهد و گــواه هســتند کــه وقتــی تــو 
بــه کســی نعمتــی دهــی، ایــن نعمــت 
یک جانبــه  کامــًا  تــو  طــرف  از 
کلمــه ی  از  اســت.  یک ســویه  و 
ــه  ــه ب ــده ک ــتفاده ش ــاهده« اس »ش
ــه ی  ــد کلم ــت. بع ــواه اس ــای گ معن
ــن  ــه همی ــود و ب ــرار می ش »كل« تک
ــورت  ــه ص ــر« ب دلیــل، واژه ی »مق
مذکــر آمــده اســت. همــه اقــرار 
ــف  ــر لط ــه در براب ــه اینک ــد ب می کنن
ــد  ــو، نمی توانن ــت ت ــل و نعم و فض
کننــد. ادا  را  بندگــی ات  حــق 

فطرت، ام المعارف 
انسان شناسِی توحیدی

ــث  ــرای بح ــام( ب ــجاد )علیه الس ــام س ام
کــه  عالــی  ســلوکِی  و  عرفانــی 
دارنــد،  ســی وهفتم  دعــای  در 
اســتدالل می آورنــد و بــرای ایــن 
اســتدالل، همــه ی خلــق را بــه میــدان 
می آورنــد! پایــه ی ایــن اســتدالل، 
ــی انسان شناســی  یکــی از اصــول عال
کــه  اســت  اســامی  و  توحیــدی 
ــدر  ــل آن ق ــن اص ــت. ای ــرت اس فط
برخــی  کــه  دارد  فوق العادگــی 
بــزرگان روزگار مــا، نظیــر شــهید 
عامــه مطهــری، می فرماینــد کــه 
فطــرت، ام المعــارف اســت و همــه ی 
ــه ایــن  بخش هــای دیگــر معارفــی، ب
مســئله برمی گــردد. حقیقــت انســان، 
ــود  ــی در وج ــه ی اله ــک راز نهفت ی
همــه ی مــا اســت کــه همــان فطــرت 
اســت. کلمــه ی »فطــرت« برگرفتــه از 
ــْم ِ ــت: »َفَأق ــهور اس ــه ی مش ــن آی ای
ِ یــِنَحنِیًفــافِْطــَرَتاللَّ َوْجَهــَكلِلدِّ
الَّتـِـيَفَطــَرالنَّــاَسَعَلیَْهــاَلتَبِْدیــَل
ـُم یــُنالَْقیِـّ َِذلِــَكالدِّ لَِخْلــِقاللَّ
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ــاِسَلیَْعَلُموَن؛]۳[  ــَرالنَّ أَْكثَ َولَِکــنَّ
پــس روی خــود را بــا گرایــش تمــام 
بــه حــق، بــه ســوی ایــن دیــن کــن، 
ــردم  ــه خــدا م ــا همــان سرشــتی ک ب
ــش  ــت. آفرین ــته اس ــر آن سرش را ب
خــدای تغییرپذیــر نیســت. این اســت 
ــتر  ــی بیش ــدار، ول ــن پای ــان دی هم
ــری از  ــای مطه ــد«. آق ــردم نمی دانن م
یــُنالَْقیـِّـُم« بــرای  عبــارت »َذلـِـَكالِدّ
ــتفاده  ــرت اس ــودن فط ــارف ب ام المع
ــرت رو  ــه فط ــد ب ــو بای ــد. ت کرده ان
ــت و  ــن فطــرت، در حقیق ــی و ای کن
ذات و نهــاد تــو نقــش بســته اســت؛ 
پــس بــا امــری جــدای از خــودت و 
ــتی. ــه نیس ــودت مواج ــه از خ بیگان

 
معنای لغوی و اصطالحی فطرت

ــا اســت.  ــی زیب کلمــه ی »فطــر« خیل
گرچــه در ترجمــه آن را مســاوی 
»خلــق« می داننــد، امــا بــا آن تفــاوت 
ــایش و  ــکان گش ــر« ام دارد. در »فط
شــکفتگی و انبســاط و بازگشــایی 
وجــود دارد. یکــی از اســمای الهــی، 

ــی  ــه جای ــر ب ــه ناظ ــت ک ــر اس فاط
اســت کــه در فراینــد خلقــت، نوعــی 
درســت  اســت؛  داده  شــکفتن رخ 
ــه  ــا دان ــاه ی ــک گی ــه ی ــور ک همان ط
ــود  ــکفته می ش ــد، ش ــد رش در فراین
یــا ماننــد اتفاقــی کــه در هســته ی اتم 
ــورد  ــر در م ــن تعبی ــد. ای رخ می ده
سرشــت انســان خیلــی زیبــا اســت و 
ــان،  ــت انس ــه سرش ــی دارد ک ــان م بی
ظرفیــت انبســاط دارد؛ همان طــور کــه 
ــمان ها  ــش آس ــه ی آفرین ــاده ی اولی م
ــر  ــه تعبی ــده و ب ــن گشــوده ش و زمی
ــَماَواِت ــرِالسَّ ــد »َفاِط ــرآن، خداون ق
ــمان و  ــده آس َوالْْرِض؛]۴[ پدیدآورن
ــق  ــِب دقی ــن مطل ــت. ای ــن« اس زمی
از  اســت. گونــه ای  الهام بخشــی  و 
ــب  ــه منتس ــت ک ــی اس ــش اله آفرین
ــت و  ــق اس ــرت ح ــود حض ــه خ ب
کامــًا طبــق هندســه ی الهــی طراحــی 
ــاس  ــر اس ــق ب ــه ی خل ــده و هم ش
همیــن سرشــت آفریــده شــده اند.
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تغییرناپذیر بودن فطرت انسان

آنچــه خــدای متعــال در نهــاد آدمــی 
نهــاده اســت، قابلیــت تبدیــل نــدارد: 
ــش  ِ؛]۵[ آفرین ــِقاللَّ ــَللَِخْل »َلتَبِْدی
خــدای تغییرپذیــر نیســت«. خلــق اهلل 
قابــل تبدیــل نیســت. مــا یــک فطرت 
الهــی و توحیــدی داریــم کــه ممکــن 
نیســت بــه فطــرت غیرتوحیــدی 
ایــن  تبدیــل شــود.  و شــرک آلود 
یــک مبنــای بســیار محکــم در مبانــی 
اســت. اســام  در  انسان شناســی 

 

دو پیشنهاد برای مطالعه 
درباره ی فطرت

بــرای  عزیــزان  می کنــم  توصیــه 
وقــت  فطــرت  بحــث  مطالعــه ی 
بگذارنــد؛ زیــرا اگــر کســی ایــن 
ــه  ــد، ب ــی بشناس ــوع را به خوب موض
الهــی، به ویــژه در  کلیــد معــارف 
ــدا  ــت پی ــی دس ــوزه ی انسان شناس ح
ــه  ــب عام ــًا مطال ــد. مخصوص می کن
ــت.  ــده اس ــی کمک کنن ــری خیل مطه
ایشــان خیلــی خــوب موضــوع را 

ــر از آن از نظــر  شــکافته اســت. باالت
ســطح مطلــب، مطالــب حضــرت 
ــتاد  ــاه آبادی، اس ــی ش ــت اهلل العظم آی
امــام اســت. امــام وقتــی اســم ایشــان 
»روحــی  تعبیــر  از  مــی آورد،  را 
فــداه« اســتفاده می کــرد. حضــرت 
حقیقــت  در  بــزرگ،  شــاه آبادی 
پشــت پرده ی شــخصیت امــام اســت. 
ایشــان نیــز خیلی خــوب بــه موضوع 
فکــر  مــن  پرداخته انــد.  فطــرت 
ــای مطهــری، هوشــمندانه  ــم آق می کن
بــه ایــن مطالــب پرداختــه و کتابشــان 
بــرای جوان تر هــا مناســب اســت.

ــاد  ــی و اقتص ــث روان شناس در مباح
ــد،  ــرف بروی ــر ط ــت، از ه و سیاس
می رســید  فطــرت  بحــث  بــه 
بــه  مربــوط  مباحــث  حتــی  و 
جامعه پــردازی،  و  جامعه ســازی 
برمی گــردد. فطــرت  بــه 
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شرط شنیدن تسبیح موجودات

می فرماینــد  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
همــه معتــرف هســتند و همــه شــاهد 
ــن  ــتند. ای ــر هس ــه مق ــتند و هم هس
ــودن مســئله اســت.  بیانگــر فطــری ب
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــان ب ــراف آن اعت
اگــر تــو عقوبــت کــردی، ظلــم 
ــن  ــه ای ــان ب ــهادت آن ــی؛ ش نمی کن
اســت کــه هرچــه تــو می دهــی، 
تفضــل اســت؛ اقــرار بــه ایــن اســت 
کــه در مقــام بندگــی، از عهــده ی 
برنمی آییــم  طاعــت  حــق  ادای 
ایــن  مبنــای  داریــم.  تقصیــر  و 
ــر  ــهادت فراگی ــر و ش ــراف فراگی اعت
اســت. فراگیــر، فطــرت  اقــرار  و 

از یــک منظــر، نه فقــط جامعــه ی 
اســامی کــه مفطــور بــه فطــرت 
توحیــد اســت، چنیــن شــهادت و 
اعتــراف و اقــراری دارد؛ بلکــه هرچه 
خــدای متعــال آفریــده اســت، چنیــن 
اعترافــی دارد. اینجــا ســراغ یــک 
ــه  ــم ک ــر می روی ــده ی عمومی ت قاع
طبــق آن، همــه ی هســتی شــعور دارد 

ــام تســبیح و بندگــی اســت؛  و در مق
می فرمایــد:  خداونــد  چنان کــه 
ــَماَواِت َِمــافِــيالسَّ »یَُســبُِّحلِلَّ
در  آنچــه  الْْرِض؛]۶[  فِــي َوَمــا
زمیــن  در  آنچــه  و  آســمان ها 
ــد«. ــبیح می گوین ــدا را تس ــت ، خ اس

ــل  چنانچــه شــما محــرم شــوید، ُقْلُق
اعضــای عالــم را خواهیــد شــنید. 
ــر  ــوش س ــا گ ــنیدن ب ــن ش ــا ای منته
نیســت. محرمیــت بــه ایــن معنــا 
ــتی  ــودت آش ــا خ ــو ب ــه ت ــت ک اس
ــودت  ــرت خ ــه فط ــی ب ــی، یعن کن
ــو  ــرت، ت ــه ی فط ــردی. در منطق برگ
ــم، اتحــاد کلــی داری و  ــا تمــام عال ب
فطــرت تــو مشــغول تحمید و تســبیح 
اســت. مشــکل تــو ایــن اســت کــه با 
خــودت نامحــرم و قهــر هســتی. اگــر 
آشــتی کنــی و بــه خــودت برگــردی، 
ایــن ازخودبیگانگــی عــاج می شــود 
ــه  ــد. ب ــی ش ــم خواه ــرم عال و مح
احســاس  انســان  ترتیــب،  ایــن 
ــی  ــنایی حقیق ــد؛ آش ــنایی می کن آش
تعبیــر  محرمیــت  بــه  آن  از  کــه 
ــا  ــه ب ــت ک ــت اس ــود. آن وق می ش
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و  ســتاره ها  و  خورشــید  و  مــاه 
زمیــن و گل و درخــت آشــنا هســتی.

یادتــان باشــد کــه وجهــه ی محرمیت، 
نمــاز اســت. اگــر بــه مقــام محرمیــت 
برســید، در مقــام فطــرت، همیشــه در 
جماعــت هســتید؛ حتــی اگــر فــرادی 
نمــاز بخوانیــد! انســان وقتــی بــه ایــن 
مرحلــه برســد، چــه حالــی دارد! ایــن 
همــان رتبــه ی شــکفتن فطرت اســت.

ــان  ــرت انس ــی، فط ــازل بندگ در من
رونمایــی می شــود و بــه مقــام آشــتی 
بــا خــود می رســد. وقتــی بــا خــودت 
یکپارچــه و متحــد و محــرم شــدی، 
حجاب هــا برداشــته می شــود و از 
ــی  ــرای شــما رونمای ــم ب ــه ی عال هم
ــه حــال  ــا ب و رخ گشــایی می شــود. ت
نامحــرم بــودی و مــاه و خورشــید و 
ــان  ــان را نش ــت و آب، خودش درخ
ــرم  ــض مح ــه مح ــا ب ــد؛ ام می دادن
شــدن، هــر کــدام از اینهــا، او را 
ــل  ــد و تبدی ــان می دهن ــو نش ــه ت ب
همــان  ایــن  می شــوند.  آیــه  بــه 
اســت.  هســتی  تســبیح  و  صــاه 

رابطه ی حیات طیّبه و شهدا

بــه گمانــم ایــن همــان چیــزی اســت 
کــه در قــرآن کریــم بــه اســم حیــات 
اســت.  شــده  داده  وعــده  طیّبــه 
در قــرآن کریــم، فقــط یــک بــار 
ــده اســت:  ــه آم ــات طیّب ــه ی حی کلم
ــرٍ ــْنَذَك ــامِ ــَلَصالًِح ــْنَعِم »َم
ــُه ــٌنَفَلنُْحیِیَنَّ ِ ــَوُمْؤم ــىَوُه أَْوأُنْثَ
ــرد  ــس از م ــر ک ــًة؛]۷[ ه ــاًةَطیِّبَ َحیَ
ــن  ــد و مؤم ــته کن ــا زن کار شایس ی
زندگــی  بــا  را  او  قطعــًا  باشــد، 
پاکیــزه ای حیــات ]حقیقــی[ بخشــیم«.

اســت  جــذاب  و  جالــب  خیلــی 
و بیانگــر حیــات دیگــری اســت. 
ــه ی  ــه مرتب ــت ک ــن اس ــش ای معنای
ــه و  ــه او افاض ــات ب ــری از حی باالت
اشــراق می شــود کــه از قبیــل همــان 
حیاتــی اســت کــه بــه شــهید افاضــه 
می شــود. دربــاره ی شــهید، قــرآن 
ــی«  ــرار دارد از واژه ی »ح ــم اص کری
اســتفاده کنــد. هــر کــس از دنیــا 
ــری از  ــه ی دیگ ــی رود، وارد مرحل م
ــود.  ــی( می ش ــات بزرخ ــات )حی حی
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مــا مــرگ را بــه معنــای انتقــال از یک 
ــم.  ــه ی دیگــر می دانی ــه مرتب ــه ب مرتب
ــز  ــهید چی ــورد ش ــم در م ــرآن کری ق
ــت  ــن اس ــد و آن ای ــری می گوی دیگ
ــی  ــه کس ــد ب ــق نداری ــما ح ــه ش ک
ُمــرده  اســت،  شــده  شــهید  کــه 
»َوَل می گویــد:  یک جــا  بگوییــد! 
ــبِیِل ــيَس ِ ــُلف ــْنیُْقتَ ــوالَِم تَُقولُ
ــْنَل ــاٌءَولَِک ــْلأَْحیَ اٌتبَ ــوَ ِأَْم اللَّ
تَْشــُعُروَن؛]۸[ و کســانی را کــه در 
راه خــدا کشــته می شــوند، ُمــرده 
نخوانیــد، بلکــه زنده  انــد، ولــی شــما 
ــتند و  ــی هس ــهدا ح ــد«. ش نمی دانی
ــان  ــرای خودت ــری ب ــد فک ــما بای ش
ــعور  ــه ای از ش ــه مرحل ــه ب ــد ک بکنی
ــات  ــه از حی ــن مرحل ــه ای ــید ک برس
ــم  ــری ه ــه ی دیگ ــد. آی را درک کنی
مــورد  در  لســانش  کــه  هســت 
شــهدا، لســان غیــرت اســت و ظهــور 
اســت. می فرمایــد:  الهیــه  غیــرت 
ــي ِ ــواف ــَنُقتُِل الَِّذی ــبَنَّ »َوَلتَْحَس
ــَد ــاٌءعِنْ ــابَــْلأَْحیَ ِأَْمَواتً َســبِیِلاللَّ
ــانی  ــز کس ــوَن؛]۹[ هرگ ــْمیُْرَزُق َربِّهِ
ــده اند،  ــته ش ــدا کش ــه در راه خ را ک
ــه  ــد ک ــه زنده ان ــدار، بلک ــرده مپن ُم

داده  روزی  پروردگارشــان  نــزد 
می شــوند«. حتــی بــه پنــدار و گمــان 
خــود راه ندهیــد کــه شــهدا ُمرده انــد! 
ــدای  ــا خ ــی ب ــبت خاص ــهید نس ش
متعــال دارد و متعلــق بــه خــدای 
ــدای  ــه خ ــد ک ــت. بدانی ــال اس متع
متعــال نســبت بــه شــهدا غیــرت 
دارد. حیــات دارنــد و حیاتشــان هــم 
در حــد کــم نیســت و بــا عالی تریــن 
ــره  خــورده اســت.  ســطح هســتی گ
ــتند. ــد هس ــال رش ــم در ح ــا ه آنج

 
دو ویژگِی حیات شهدا

حیــات شــهدا در ایــن آیــه دو ویژگی 
دارد: اول اینکــه فرمــود: »َفرِِحیــَن
ُمـِـْنَفْضلـِـهِ؛]۱۰[ بــه  بَِمــاآتَاُهــُماللَّ
آنچــه خــدا از فضــل خــود بــه آنــان 
داده اســت ، شــادمان هســتند«. اینکــه 
شــادی و فــرح ایشــان چیســت، فقــط 
خــدا می دانــد و بــس. آن شــادی، 
شــادِی وصــال و دریافــت جمــال 
حــق تعالــی اســت. دومیــن مــورد که 
ــن اســت کــه  ــی اســت، ای ــر بیرون اث
ــن  ــد و ای ــران را می گیرن دســت دیگ
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فــرح را بــه بشــارت تبدیــل می کننــد 
می دهنــد.  هدیــه  دیگــران  بــه  و 
»َویَْستَبِْشــُروَن می فرمایــد:  لــذا 
ــْن ــْممِ ــوابِهِ ــْمیَْلَحُق ــَنلَ بِالَِّذی
ــه  ــانی ک ــرای کس ــْم؛]۱۱[ و ب َخْلفِهِ
ــه  ــوز ب ــتند و هن ــان هس ــی ایش از پ
ــد«.  ــادی می کنن ــته اند، ش ــان نپیوس آن
بــه آنانــی بشــارت می دهنــد کــه بــه 
ــتقیم  ــراط مس ــهدا و در ص ــال ش دنب
ــهادت و  ــاده ی ش ــی )ج ــت اله هدای
ــوز  ــد و هن ــت می کنن ــت( حرک والی
ــه شــهدا ملحــق نشــده اند؛ کســانی  ب
کــه عاشــق و منتظر شــهادت هســتند.

ــرت  ــر حض ــه تعبی ــت ک ــب اس جال
حــق در مــورد فطــرت، در مــورد 
آمــده  هــم  شــهادت  منتظــران 
»َوَمــا می فرمایــد:  و  اســت 
]هرگــز  و  تَبِْدیــًا؛]۱۲[  لُــوا بَدَّ
ــد«. ــل نکردن ــود را[ تبدی ــده خ عقی

 

خصوصیات حیات طیّبه

ایــن حیــات، مرتبــه ی دیگــری از 
ــدای  ــوی خ ــت و از س ــی اس زندگ
متعــال بــه کســی هدیــه می شــود کــه 
ــت.  ــح اس ــل صال ــان و عم ــل ایم اه
پیش برنــده  زمانــی  صالــح  عمــل 
ــد.  ــان باش ــط ایم ــه در محی اســت ک
ــدد  ــدات متع ــه تأکی ــات طیّب ــه  حی آی
ــا او  ــت م ــن اس ــش ای دارد و معنای
را وارد عالــم دیگــری می کنیــم. او 
ــرق  ــد، و غ ــتی متح ــه ی هس ــا هم ب
ــا  ــود. اینج ــر می ش ــبیح و ذک در تس
مرحلــه ای اســت کــه ذکــر، القــا 
ــخص  ــود ش ــود و از درون خ نمی ش
ــمه ای  ــود. چش ــمه می ش ــد چش مانن
ــا  ــد ب ــودش می جوش ــه آب از خ ک
ــزرگ  ــتخر ب ــی اس ــا حت ــوض ی ح
فــرق می کنــد. دوام و اتصــال بــه 
ــی،  ــارت و پاک ــش، طه ــأ، جوش منش
اســت.  چشــمه  ویژگی هــای  از 
جوششــی  ذکــر  نیــز  ذکــر  ایــن 
می جوشــد.  درون  از  و  اســت 
ــی  ــی دائم ــه حالت ــبیح ب ــت تس حال
در  شــخص  و  می شــود  تبدیــل 



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

می شــود. مســتقر  حالــت  همیــن 

ایــن حالــت، بــدون صبــر ایجــاد 
نمی شــود. هرجــا ســخن از صبــر 
مســیر  می شــود  معلــوم  اســت، 
ناهمــوار اســت و جهــاد و مجاهــدت 
ــل  ــان و عم ــب ایم ــد. ترکی می خواه
صالــح، یــک مجاهــدت اســت و 
آن،  اجــر  و  جهــاد  ایــن  حاصــل 
ــک  ــا ی ــد. اینج ــه می باش ــات طیّب حی
اینکــه  بشــارت وجــود دارد و آن 
ــان  ــل خوبش ــا عم ــال ب ــدای متع خ
بــا ایــن افــراد مواجــه می شــود: 
بَِأْحَســِن أَْجَرُهــْم »َولَنَْجِزیَنَُّهــْم
ــوَن؛]۱۳[ و مســّلمًا  ــوایَْعَمُل ــاَكانُ َم
انجــام  آنچــه  از  بهتــر  آنــان  بــه 
داد«.  خواهیــم  پــاداش  می دادنــد، 
ــت. ــب نیس ــم، عجی ــن کار از کری ای

 
درجات حیات طیّبه

کــه  دارد  درجــات  طیّبــه  حیــات 
و  گواراتریــن  و  عالی تریــن 
شــیرین ترین ســطح آن بــه شــهدا 
کلمــه ی  از  البتــه  می شــود.  داده 

ــود  ــه خ ــود ک ــتفاده می ش »رزق« اس
ــای  ــب دارد. در ج ــم مرات ــان ه هم
ــورد مجاهــد شــهید از  دیگــری در م
ــنًا؛]۱۴[ روزِی  ــاَحَس ــارت »رِْزًق عب
اســت. شــده  اســتفاده  نیکویــی« 

همیــن  در  کار،  ایــن  مقدمــات 
می افتــد.  اتفــاق  فطــری  ســیر 
از  کــه  اســت  پنجــره ای  فطــرت، 
وجــود شــما بــه ســوی هســتی 
ــری  ــم دیگ ــردد و عال ــوده می گ گش
می شــود. نمایــان  شــما  بــه 

 
از دست و زبان که برآید، کز 

عهده شکرت به درآید

ــه ی  ــٌة...«. هم ــةُِمْعتَرَِف الْبَرِیَّ ــُکلُّ »َف
عالــم  همــه ی  بلکــه  و  بشــریت 
اعتــراف می کننــد بــه اینکــه تــو 
ظالــم  می کنــی،  عقوبــت  وقتــی 
نیســتی؛ چراکــه نیــازی بــه ظلــم 
ایــن  توحیــدی  فطــرت  نــداری. 
ســریع  و  می فهمــد  را  اعتــراف 
می گشــاید. تســبیح  بــه  زبــان 
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ــى ــٌلَعَل ــَكُمتََفضِّ ــاهَِدٌةبَِانَّ »َوش
شــهادت  مــن  َعاَفیْــَت«.  َمــْن
بــه  هرچــه  تــو  کــه  می دهــم 
داده ای  یک طرفــه  داده ای،  هرکــس 
و هیــچ اســتحقاقی در کار نیســت.

َعلــىنَْفِســهِبِالتَّْقصیــرِ ُمقِــرٌّ »َوُكلٌّ
اعتــراف  آن  اْســتَْوَجبَْت«.  ــا َعمَّ
و شــهادت در مــورد رفتــار حــق 
بــا همــه اســت؛ امــا اینجــا بــه 
ــر  ــه تقصی ــردد و ب ــودش برمی گ خ
و ناتوانــی در ادای حــق تهلیــل و 
تســبیح و نمــاز و شــکر اعتــراف 
شــکر  عهــده ی  از  مــا  می کنــد. 
برنمی آییــم! هــم  نعمــت  یــک 

 
پاسخ به یک شبهه درباره ی 

فطرت

ــش  ــش پی ــن پرس ــت ای ــن اس ممک
 آیــد کــه اگــر در نهــان انســان ها 
ــل  ــترک و غیرقاب ــه ی مش ــک ریش ی
تبدیــل بــه اســم فطــرت وجــود 
و  گناهــکار  این همــه  پــس  دارد، 

ــت؟ ــده  اس ــاد ش ــور ایج ــل چط غاف

شــما  جــواب  بعــدی  جملــه ی 
ــیَْطاَن الشَّ  أَنَّ َل »َفَلــْو اســت: 
َمــا َطاَعتِــَك َعــْن یَْختَِدُعُهــْم
ــاَك«. حضــرت ســجاد )علیه الســام(  َعَص
نبــود،  شــیطان  اگــر  می فرمایــد 
هیچ کــس از طاعــت تــو عصیــان 
نمی کــرد. شــیطان را بایــد بــه همــان 
ــه جــن  ــد ک ــا کنی ــی معن ســبک قرآن
ــرت  ــرد. فط ــر می گی ــس را در ب و ان
محجــوب  شــیطان  دخالــت  بــا 
مــی رود. ســایه  در  و  می شــود 

ــت  ــن اس ــا ای ــا و اولی ــام کار انبی تم
کــه از فطــرت نقــاب بردارنــد و 
انســان را بــه خــودش برگرداننــد.

ــب، درون  ــث امش ــم از بح ــه گمان ب
شــکل  شــهادت  آرزوی  شــما 
ــهدا!  ــال ش ــه ح ــوش ب ــت. خ گرف
اگــر می خواهیــد راه نزدیکــی بــه 
ــید، از  ــته باش ــم داش ــمت آن عال س
ــد.  ــک بگیری ــهدا کم ــر ش روح مطه
ایــن  بــه  »یَستَبِشــروَن«  کلمــه ی 
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معنــا اســت کــه دســت شــهدا بــرای 
کمــک بــه شــما گشــوده اســت. ولــی 
ــد،  وقتــی شــما ســراغ شــهدا می روی
ــم،  ــه داری ــا هرچ ــد م ــا می گوین آنه
ــم کــه شــهیده اســت... ــادر داری از م
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