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مقدهم
آنچههه درقالههب ابهها

طبیببع ق ب در دسههت داریههد م هبن پیههاد شههد و

ویراسبهی فایلهای صوتی مباحثی است اه طیّ بیش از سه دهه 3در االسهای
معارف و اندیشهی اسالمی دانشگا تحت عنهوان نظری اجمبلی ربر قر ب ی
حیلت انسلن ازمنظبر وححیبا االبلی

درانهار تهدریس مبهون مبهوّ

م هر

ارد ام و هموار مورد اسبقبال دانشجویان قهرار داشهت .لهو فشهرد ی صهوتی
حاوی فایلهای مزبور نیز پیوسبه با اقبال فهو العهاد ی عالقمنهدان معهارف نها
معنوی اسالم مواجه بود است .با قرار گرفبن ایهن فایلهها در سهایت اههل وء،
ااربران سایت نیز هموار اسبقبال شایانی از آن نمود اند.5

 .3از سالهای پایانی دههی پنجا تا اواخر دههی هشباد.
 .5فایل صوتی این مباحث در بخش مباحث عرفانی قسمت سخنان اسهباد سهایت اههل وء ،بهه
آدرس اینبرنبی  www.ahlevela.comقابل دسبرسی است.
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اسانی اه با مباحهث مزبهور آشهنا شهد اند آن را ااسهیر امیهد و شهادمانی و
ایمیای امال و اامیابی یافبه و در زندگی خویش فهو العهاد مهّثّر دید انهد و
نزد نگارند بارها بدان اذعان نمود اند .آن اسبقبال و این تأثیر و اذعان نگارنهد
را بر آن داشت اه درصدد انبشار مبن مکبو این مباحث برآید.
پیاد سازی و تایپ فایلهای صوتی را یکهی از دوسهبان جلسهات اههل وء،
آقای حامد سلیمی و ویرایش و تهیّهی پیوستهای آن را یکی دیگر از دوسبان
جلسات مزبور خانم دابر زهرا تاجریان عهد دار شدند اهه از ایشهان بههخهاطر
زحمات سرشار از اخالصشان سپاسگزاری میاهنم .درپهی زحمهات دو دوسهت
مزبور آن را بار دیگر ویرایش و برای انبشار آماد اردم.
ءزم به ذار است اه آنچه در االسها بیان شد و در این مجموعه مالحظه
میانید براساس س ح علمی دانشجویان بود است؛ لذا درجههت تسههیل فههم
مباحث برای آنان اه با اص الحات و دقایق فلسفه و عرفان نظهری ننهدان آشهنا
نبودند تاحدودی از دقّهت علمهی در طهر م الهب و بههاارگیری اصه الحات
فلسفی و عرفانی صرفنظهر شهد اسهت .نکبههی دیگهر اینکهه در پیاد سهازی و
تنظیم مباحث سّاءت دانشجویان و پاسخ آنها نیز حفظ شد؛ زیرا به تبیهین بهبهر
مباحث م ر شد امک میارد.
برخی از آنچه در االسهای یادشد م هر سهاخبهام در سهالهای بعهد در
برخی از ابا هایی اه از اینجانب منبشهر شهد بهه رشهبهی تحریهر درآمهد؛ امّها
اامل بودن این مجموعه مسبلزم ذار آنهها در ایهن اثهر بهود؛ ولهذا ممکهن اسهت
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باتوجّهبه آن ابا ها برخی م الب تکراری بهنظر آید؛ امّا گریزی از ذار آنهها
نبود .الببّه در بسیاری از اینگونه موارد به اشار ی اجمالی به م لب بسند شهد
و برای دسبیابی به بیان تفبیلی آنهها خواننهد بهه بخهش حهاوی آن م الهب در
ابا های مزبور ارجاع شد است .مراجعه بهه آن ابا هها ءزمههی درک بهبهر
مباحث این اثر و آگاهی از اسبدءلهای عقلی و قرآنهی و روایهی نهارر بهر آنهها
میباشد .باتوجّهبه نقش بنیادین و تعیینانند ی بحث توحیهد افعهالی در نگهر
عارفان و سلوک اهل معرفت طبیع ق

را میتوان مدخلی بهر ابها

شبرا

طهحر اه بیانگر سلوک در صراط مسبقیم عرفهان اسهت بههشهمار آورد .لهذا بهه
عالقمندان آشنایی با نگا عارفان به زندگی و مشباقان سلوک در طریق عرفان و
بندگی توصیه میشود پیش از م العهی آن ابا

به خواندن و تأمّل در مباحث

این اثر بپردازند.
اجر معنوی این اثهر را بهه رو پهدر بزرگهوارم مرحهوم حها یهدا طیّهب
تقدیم مهیانم اهه بها البهزام بهه فهرائض دینهی و ارادت بهه اهلبیهت عبهمت و
طهارت

و نیز اهبمام به همهرا بهردن فرزنهد خهویش بهه مسهاجد و مجهالس

دینهی بههذر آشهنایی و عالقمنههدی بههه دیهن و قههرآن و اهلبیههت

را از دوران

طفولیّت در وجودم ااشت.
مهدی طیّب
فروردینما 3195
www.ahlevela.com

پي
شگ
ف
تار
ننانکه در مقدّمه ذار شد آنچه پیش رو دارید مباحثی است اه طیّ سالیان
مبمادی در االسهای دانشگاهی م هر اهرد ام و خهاطرات بسهیار شهیرینی از
تحوّءت و تأثیرات مثبت آن در زندگی دانشجویان به یاد دارم .عزیزان بسهیاری
به یاری این آموز ها از اض را ها و افسهردگیها رههایی یافبنهد و بهه شهادی و
خاصهی در زنهدگی خهود
ّ
نشاط و امید و انرژی عجیب و رنگ و بوی و زیبهایی
دست یافبند .امید است با عنایات خداوند مبعال ننین تأثیری را بر عزیزانهی اهه
هماانون با این مباحث آشنا میشوند نیز برجای گذارد .تحقّق این امر در گهرو
توجّه به نکبهی زیر است.
یقين و باور قلبی شرط اثربخشی دانستهها

نیزی اهه در واقعیّتههای زنهدگی و وجهود مها تهأثیر میگهذارد باورههای
ماست؛ نه تبوّرات ذهنی یا تبدیقهای عقلی .تفهاوت تبهوّر ذهنهی و تبهدیق
عقلی با باور قلبی را میتوان در تأثیر حقیقت معاد در زنهدگی انسهانها مشهاهد
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ارد .بسیاری از ما میتوانیم با برهانهای عقلیِ قانعانند حقیقت معهاد را اثبهات
انیم و توضیح دهیم؛ امّا عقید به معاد و قیامت و حسا و ابا و عهدل الههی
نقههدر در واقعیّتهههای زنههدگی مهها و انبخا هههای مهها بههر سههر دوراهیههها نقههش
تعیینانند دارد؟
اغلب درمییابیم علیرغم اطّالعات ذهنی و تبدیقهای عقلی اه نسبتبهه
معاد داریم این موضوع تأثیر نندانی در انبخا های ما ندارد .از اینجها آشهکار
میشود اه تبدیقهای عقلی ما نندان تعیینانند نیست؛ بلکهه ایهن باورههای
قلبی ماست اه در وجود ما تعیینانند و تأثیرگذار است.
امام خمینی

در درسهای اخال خود 3فهر بهین تبهدیق عقلهی و بهاور

قلبی را در مثالی ننین نشان میدادند :همگان تبدیق میانند اه انسان تا زنهد
است قدرت حرات و انجام اار دارد؛ وقبی مُهرد ههیک اهاری از او برنمیآیهد.
بنابراین یک انسان زند امکان زیان رساندن بهه دیگهران را دارد؛ مهثالی میتوانهد
اسی را بزند یا بکشد یا پولش را بدزدد؛ امّا از یک انسان مرد یها جنهاز ههیک
فعلی صادر نمیشود و ضرر و زیانی هم به اسی نمیرسد .این امری اسهت اهه
ههر عههاقلی آن را تبههدیق میانهد .حههال اگههر از بسهیاری از همههین افههراد عاقههل
بخواهند شب تا صبح در اتاقی تاریک با یک جنهاز تنهها بماننهد وحشهتزد
امبناع میانند؛ امّا حاضرند با بیست انسان زند در یک اتا تاریک به سر برند.
درحالیاه میدانند از انسانهای زند احبمال دارد ضرر و زیانی به آنهها برسهد؛

 .3امام خمینی شر حدیث جنود عقل و جهل ص .88
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ولی از آن مرد یقینای هیک ضرری به ایشان نمیرسد .بههمین ترتیب اگهر از آنهها
بخواهند نیمهشب در یک قبرسبان تنها قدم بزنند میترسهند .وقبهی میپرسهند:
نرا میترسید؟ اینها اه زیر خروارها خاک خوابید انهد اگهر زنهد ههم بودنهد
نمیتوانسبند آسیبی برسانند؛ نه رسد به اینکه مرد اند! میگویند :درست است؛
امّا دست خودمان نیست؛ میترسهیم .ولهی بهرخالف ایهن افهراد یهک گهوران
بهراحبی و بیهیک ترس و هراس میتواند شهبهنگام تنهها بهه قبرسهبان بهرود و
غس هالخانه مههیرود و مرد ههها را
بمانههد؛ یهها یههک مرد شههوی نیمهشههب هههم بههه ّ
میشوید؛ حبّی ممکن است همانجا انار جناز ها بخوابد.
تفاوت این گوران یا مرد شوی با دیگران در نیست؟ یکهی بهه بهاور قلبهی
رسید است و یقین دارد اه جناز ترس و خ ر نهدارد؛ ولهی دیگهری هنهوز بهه
باور قلبی نرسید است و فقط تبدیق عقلی دارد .تبدیق عقلی تهرس از جنهاز
را برطرف نمیاند؛ آنچه تأثیرگذار است باور قلبی است.
راه دستيابی به باور قلبی

اانون این پرسش اساسی م ر میشود اه نگونهه میتهوان بهه بهاور قلبهی
رسید؟
انسان پس از اینکه مسألهای را ازنظر علمی و عقلهی بررسهی اهرد و درسهت
بودن آن موضوع برایش مسلّم شد اگر آن را بارهها و بارهها بهرای خهود تکهرار
اند به بیان دیگر به خود تلقین اند آن م لب از عقل به دل او سرایت میاند
و به باور قلبی و امری یقینی تبدیل میشود .پس باور قلبی از را تکرار یها تلقهین
بهدست میآید .آن مرد شوی یا گوران ههم اینگونهه بهه بهاور قلبهی رسهیدند.
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نهبسا اببدا اه ایهن شه ل را برگزیدنهد وقبهی بها جناز هها تنهها میشهدند یها در
گورسههبان تنههها میماندنههد میترسههیدند؛ امّهها در سههالیان مبمههادی بهقههدری در
گورسبان و غسّالخانه رفتوآمد اردند و با جناز ها روبههرو شهدند اهه همهین
تکرار آن مفهوم عقلی را به باور قلبی تبدیل ارد.
رمز تکرار در اذاار یا عبادات نیهز همهین اسهت؛ اینکهه ذاهر را بایهد تکهرار
ارد یا نماز را در هر شبانهروز نند نوبت خواند یا برخی اذاار را در ههر نمهاز
نندین بار تکرار ارد بههمین دلیل است .حقایقی را اه فرد در نماز یا ذار بهر
زبان میآورد ازنظر عقلی قبالی بررسی ارد و درسبی آنها بهرای او ثابهت شهد
است؛ مثالی میداند اه خداوند وجود دارد و بزرگ و منزّ است؛ امّها میخواههد
این مفهوم را به قلب منبقل انهد؛ پهس تکهرار میانهد و میگویهد :سبحان اهلل،
سحان اهلل ،سحان اهلل  ...و با تکرار این مفهوم را به دل خود تلقهین میانهد تها
دل باور اند .باور قلبی اینگونهه ایجهاد میشهود .خهدای مبعهال ههم میفرمایهد:

وَ اعحُد رَبَّکَ حَتّی یَأتیَکَ الیَقینُ :3آنقدر پروردگارت را عبادت ان تا بهه یقهین
برسی.
خوانند ی گرامی اگر میخواهید درهای بهشبی اه ایهن بحهث میتوانهد در
زندگی هر انسانی باز اند به رویبان گشود شهود بایهد سهه گهام برداریهد .اثهر
حاضر در دو گام با شما همرا است و یاریبان میدهد .نخست اینکه تبهوّر ایهن

 .3سور ی حجر آیهی .99
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بحثها را در ذهن شما ایجاد میاند .دوم با اسبدءلهای عقلهی اثبهات میانهد
اه این بحثها درست است .گام سوم تکرار این بحثها برای رسهیدن بهه بهاور
قلبی است اه برعهد ی شما و هنهر شماسهت .اگهر درمقابهل ههر حادثهه اهه در
زندگیبان پیش میآید و هر اقدام اه قبد انجهام آن را داریهد مفهاهیمی را اهه
درقالب این مجموعه م ر خواهد شد برای خود تکهرار انیهد آن مفهاهیم بهه
باور قلبی تبدیل میشهوند و آثهار بسهیار شهیرین آن را همیشهه در زنهدگی خهود
شاهد خواهید بود.

گفتار اول

ي
ن
س
حادهثآرفینی زج خدا ت
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حادثهآفرینی جز خدا نيست
عرصههای زندگی انسان

زندگی انسان به دو عرصه قابل تقسیم است.
 .3حوادثی اه در زندگی هراس پیش میآید و شرایط و موقعیّتهایی اهه
در آنها قرار میگیرد.
 .5واانشها و رفبارههایی اهه فهرد درمقابهل حهوادثی اهه بهرای او رد داد
است نشان میدهد یا در دل شرای ی اه در آن قرار دارد انجام میدهد.
الّ زندگی جز این نیست :آنچه برای ما پیش میآید و آنچه ما درمقابل آن
پیشامد انجام میدهیم.
در فبلهای آغازین به عرصهی نخست میپهردازیم و عرصههی دوم را در
فبل پایانی مورد بحث قرار میدهیم.
اقسام حوادث و موقعيّتها

حوادث و موقعیّتهایی اه در زنهدگی انسهان پهیش میآیهد ازنظهر عوامهل
پدیدآورند ی آنها به دو گرو قابل تقسیم است.
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 .3حوادث و موقعیّتهایی اه ازطریق عوامهل غیرذیشهعور و غیرمخبهار در
زندگی انسان پیش میآید؛ مثل آفبابی اه ما را گرم میاند؛ یا بارانی اه زمهین
را آبیاری میاند و باعث رشد گیاهان میشهود؛ یها زلزلههای اهه خرابهی بههبهار
میآورد؛ یا میکروبی اه وارد بدن ما میشود و ما را بیمار میاند .اینها حوادث
طبیعی هسبند اه عامل بهوجود آورنهد ی آنهها نهه شهعوری دارد اهه بدانهد نهه
میاند و نه قدرت انبخابی اه خود تبمیم بگیرد ااری را انجام دهد.
 .5حوادث و موقعیّتهایی اه ازطریق عوامل ذیشعور و مخبهار در زنهدگی
ما پیش میآید؛ مثل آنچه بهدست دیگر انسانها بهرای مها رد میدههد .دوسهبی
هدیهای به ما میدهد؛ یها اسهی بههزور نیهزی را از مها میگیهرد .اسهی دسهت
نواز

بر سر ما میاشد؛ یا اسهی مشهت اینهتوزانههای بهر سهینهی مها میزنهد.

انسانها هم ذیشعورند و میفهمنهد بها مها نهه میاننهد ههم مخبارنهد و خهود
تبمیم میگیرند اه این اار را نسبت به ما انجام دهند.
آنچه ازطریق عوامل غيرذیشعور و غيرمختار رخ میدهد ،کار خداست.

در دسههبهی اوّل یعنههی حههوادث و موقعیّتهههایی اههه بهواسهه هی عوامههل
غیرذیشعور و غیرمخبار برای ما پیش میآید نقش آن عوامل در پدیهد آوردن
حوادث مثل نقش یک قلهم در پدیهد آوردن نوشهبهها روی تابلوسهت .قلهم نهه
میداند با او نه نوشبه میشود و نه خود انبخا ارد اسهت آن را بنویسهد؛ لهذا
ما نوشبههای روی تابلو را اار قلم نمهیدانیم و مسهّولیّت نوشهبهها را بهعههد ی
قلم نمیگذاریم؛ تا اگر م الب عالمانه و ارزشمندی نوشبه شهد بگهوییم عجهب
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قلم بافضیلت و باسوادی؛ یا اگر م الب سسهت و نادرسهبی نوشهبه شهد بگهوییم
عجب قلم جاهل و بیسوادی؛ یا اگر عبهارات محبّهتآمیز و حهاای از احنرامهی
نوشبه شد نسهبتبهه آن قلهم محبّهت پیهدا انهیم؛ یها اگهر جمهالت نامهربانانهه و
توهینآمیزی نوشبه شد؛ از آن قلم برنجیم .همه بهوضو تشخیص میدهنهد اهه
نوشبهها اار قلم نیست؛ بلکه اار شخص ذیشعور و مخباری است اه ایهن قلهم
در اخبیار و در اسبخدام و انبرل اوست .اوسهت اهه بها ایهن قلهم ننهین م هالبی
مینویسد.
حوادث و رخدادهایی اه ازطریق عوامل غیرذیشعور و غیرمخبهار همچهون
عوامل طبیعی برای ما پهیش میآیهد همینگونهه اسهت .عوامهل غیرذیشهعور و
غیرمخبار مثل قلم نه میفهمند اه نه اهاری بهدسهت آنهها انجهام میشهود و نهه
خود انبخا ارد اند اه ننین حادثهای را در زندگی ما پیش آورند.
همانطوراه نوشبهها اار قلم نبود بلکه اهار شهخص ذیشهعور و مخبهاری
بود اه قلم را در دست داشت حوادثی اه ازطریق عوامل طبیعی در زندگی مها
رد میدهد نیز اار آن عوامل نیست؛ اار موجود ذیشعور و مخباری است اهه
عوامل طبیعی تحت تسخیر انبرل و تدبیر اوست .اوست اهه بها عوامهل طبیعهی
حوادثی را در زندگی ما ایجهاد میانهد .او همهان خهدای مبعهال اسهت .عوامهل
طبیعت تحت اخبیار و اراد ی خداونهد اسهت .خداسهت اهه بها تابانهدن آفبها
محههیط زنههدگی مهها را گههرم و روشههن میانههد و باعههث رشههد گیاهههان میشههود.
خداست اه با باراندن بهاران زمهین اشهاورزی مها را سهیرا میانهد .بنهابراین
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آنچه ازطریق عوامل غیرذیشعور و غیرمخبار رد میدهد اهار خداسهت .درک
این م لب دشوار نیست و همگان بهراحبی آن را میفهمند و تبدیق میانند.
آنچه ازطریق عوامل ذیشعور و مختار رخ میدهد ،کار کيست؟

در دسبهی دوم یعنی اتّفا هایی اه بهدست انسانهای دیگر در زنهدگی مها
رد میدهد قضاوت اوّلیّهی همگان غیر از بحث قبلی است .تبوّر بر این اسهت
اه آنچه بهدست یک انسان انجام میشود اار خود اوست؛ نرااهه او میفهمهد
با دیگری نه میاند و خود تبمیم میگیرد ننین اند؛ لذا اهار خهود اوسهت.
بههمین دلیل است اه دربرابر رفبار دیگران نسهبتبه آنهها محبّهت یها اهدورت
پیدا میانیم .هیکاس نسبتبه یک قلم ادورت پیدا نمیاند؛ حبّی اگر بها آن
قلم زشتترین ناسزاها را به او نسبت دهند .انسان از قلم رنجیهد خاطر و دلخهور
نمیشههود؛ از آناههه قلههم را بهههدسههت گرفبههه و نوشههبه اسههت دلخههور میشههود.
بههمینترتیب هیکاس به قلم مههر و محبّهت پیهدا نمیانهد؛ حبّهی اگهر بهبهرین
تجلیلها و جمالت محبّتآمیز را با آن نوشبه باشهند .ولهی مها نسهبتبه انسهانها
احساس مهر و محبّت پیدا میانیم .اگر انسهانها بهه مها مهربهانی اننهد بهه آنهها
محبّت پیدا میانیم و اگر بیمهری اننهد از آنهها مهیرنجیم و اهدورت خهاطر
پیدا میانیم .این نشان میدهد اه انسانها را مثل قلم نمهیدانیم؛ اهار را مبوجّهه
خود آنها میدانیم و میگوییم خود
میاند و با تبمیم خود

بود اه این اار را ارد .او میفهمیهد نهه

آن را انجام داد .این فهم اوّلیّهای است اهه در آنچهه

توسّط سایر انسانها برای ما پیش میآید وجود دارد.
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آیا این داوری دقیق است و حقیقت عمیقتری در ایهن زمینهه وجهود نهدارد؟
بهبر است در این زمینه اندای درنگ انیم و آن را عمیقتر بکاویم.
آنچه بهدست دیگران در زنهدگی مها پهیش میآیهد عمهل و فعهل اخبیهاری
آنهاست؛ امّا این فعهل اخبیهاری نگونهه شهکل میگیهرد؟ مراحهل تکهوین فعهل
اخبیاری در انسان نیست؟ فعل اخبیاری طیّ نه مراحلهی بهدسهت انسهان انجهام
میشود؟
مراحل تکوین فعل اختياری انسان

پیدایش هر فعل اخبیاری را میتوان به دو مرحله تقسهیم اهرد .مرحلههی اوّل
عزم و نیّت درونی است و مرحلهی دوم تحقّق عملی نیّت یا وقوع فعل در جههان
خار است.
 .1عزم و نيّت درونی

عزم و نیّت اشش قوی درون انسان برای انجام عمل است اه شخص را بهه
انجام عمل برمیانگیزد و سو میدهد .برای مثال یک دانشجو صهبح از خهوا
بیههدار میشههود و بههه یههاد مههیآورد اههه امههروز در دانشههکد درس دارد و تبهوّر
حضور در االس به ذهن او را پیدا میاند .ولی او بهجای رفبن به االس اهار
دیگری هم میتوانهد انجهام دههد؛ مهثالی میتوانهد اسهبراحت انهد یها بهه خانههی
بسبگانش برود .امّا با اینکه گزینهههای مخبلفهی بهه ذههنش میآیهد در مقایسهه
حضور در االس را انبخا و تأیید میاند و مبمّم میشود در االس حضهور
پیدا اند .او هم حضور در االس را تبوّر ارد و هم آن را تبهدیق اهرد و بهر
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حضور در االس مبمّم شد .این عزم و نیّت درون او شکل گرفت؛ درحالیاه
هنوز در خانه است.
تفاوت عزم و تصميم با تمایل

ذار این نکبه ضروری است اه عزم و نیّت و تبهمیم بها تمایهل فهر دارد.
تمایل اششی ضعیف بهسمت یک اار است؛ امّا قهدرت نهدارد انسهان را بهه را
اندازد .ممکن است اسی بیمیل نباشد نقاط دیدنی ایران را ببیند؛ امّها هیکوقهت
را نیفباد تا به آن نقاط سفر اند و آنها را ببیند؛ یعنی تمایل ننهان قهوی نیسهت
اه او را راهی اند .اارهای زیادی وجود دارد اه ما بیمیل نیسبیم انجام دههیم؛
امّا هرگز انجام نمیدهیم .درحالیاه عزم و تبمیم و نیّت اشهش قهوی انسهان
برای عمل است و اگر مانع خارجی سهدّ را انسهان نشهود ق عهای بهه عمهل منجهر
میشود .به نند نکبه درمورد عزم و نیّت درونی باید توجّه ارد.
الف .نيّت هویّتبخش عمل

آنچه هویّتبخش عمل ماست عزم و نیّهت اسهت .نیّهت انگیزاننهد ی مها در
انجههام عمههل اسههت و بههه عمههل مهها هویّههت میبخشههد .فههری انیههد در زمههان
رسولا

مسلمانان در مسجد پیامبر با آن حضرت نماز میخوانند .در ایهن

نماز جماعت هم امیرالمّمنین علیّبنابیطالهب

بهه پیهامبر اقبهدا اهرد و در

صف نماز ایسباد است هم رئیسالمنافقین عبدا بناُبَی .راهر نماز ایهن دو نفهر
پشت سر رسولا

مثل هم است .پیامبر تکحیرۀاالحرام میگویند؛ حضرت
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علی

و عبدا بنابی هم تکحیرۀاالحرام میگویند .پیامبر بهه راهوع میرونهد؛

آنها هم به راوع میروند .پیامبر سجد میانند؛ آنها هم سجد میانند .پی مبر
تشهههّد میخواننههد؛ آنههها هههم میخواننههد .رههاهر نمههاز علیّبنابیطالههب

و

عبدا بنابی یکی است و درست مثل هم است؛ تفاوت نماز آنهها در ایهن اسهت
اه حضرت علی

بهخاطر عشق به خدا و برای اینکه حهقّ بنهدگی خهدا را ادا

اند به نماز ایسباد است؛ ولی عبدا بنابی بهخاطر اینهای اه نسبتبه اسالم و
مسلمانان دارد؛ به نماز ایسباد است تا از ایهن طریهق اعبمهاد مسهلمانان را جلهب
اند و در صفوف آنها رخنه اند و از پشت خنجری اهاریتر بهه پیکهر اسهالم و
مسلمانان بزند .درعین اینکه راهر نماز این دو مثل هم است؛ آیها نمهاز حضهرت
علی

و عبدا بنابی یکی است؟ بدیهی است اه بهین ایهن دو نمهاز زمهین تها

آسمان فر است؛ امّا این تفاوت در اجاست؟ تکحیرۀاالحبرام آنهها یکهی بهود؛
راوع و سجود و تشهّد هم یکی بود؛ فر در نیّت آنها بود .پهس نیهزی اهه بهه
عمل هویّت میدهد نیّت است .پیامبر ااهرم

نیهز فرمودنهد :اِنَّمَبن اْالَعمبنُُ

بِنلنّیّنتِ :3همانا اعمال وابسبه بهه نیّتهاسهت؛ یعنهی نیّهت اسهت اهه هویّهتبخش
عمل است.

شّّیعه
 .3حرّ عاملی وسائلال ّ

 3ص 49؛ مجلسی بحاراءنوار

 67ص .533
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ب .آزادی و اختيار

همهههی انسههانها در مرحلهههی تبههمیمگیری و عههزم و نیّههت بهها آزادی اامههل
تبههمیم میگیرنههد .محههال اسههت ببههوان در مرحلهههی تبههمیمگیری آزادی را از
احدی سلب ارد .حبّی اگهر طپانچههای را پهر از فشهنگ اننهد و روی شهقیقهی
اسههی بگذارنههد و بههه او بگوینههد فههالن اههار را بکههن واءّ شههلیک مههیانم بههاز
نمیتوانند آزادی او را در تبمیمگیری سلب انند؛ نون ایهن فهرد بالفاصهله در
ذهنش به دو گزینه فکر میاند؛ اوّل اینکه به آن اار خالف تهن دههد تها اشهبه
نشود؛ دوم اینکه خود را به اار خالف آلود نکند؛ اگرنهه اشهبه شهود .او ایهن
دو گزینههه و راهکههار را در درون خههود بهها ارز هههای مههورد قبههول و بههاور خههود
میسنجد .اگر فرد راحتطلهب و دنیهاطلبی باشهد تبهمیم میگیهرد آن اهار را
انجام دهد تا جانش در امان بماند .اگر به ارز ها پایبند باشد حاضهر نمیشهود
خود را به جنایت خیانت و اعمال زشت آلهود انهد؛ اگرنهه جهانش را در را
پاکبودن از دست بدههد؛ بنهابراین آزادانهه تبهمیم میگیهرد آن اهار را انجهام
ندهد و اشبه شود .بدینترتیب حبّی لولهی طپانچه نبوانست آزادی یهک انسهان
را در تبمیمگیری سلب اند .او گزینههای قابل تبهوّر را بها ارز ههای مهورد
باور خود مقایسه ارد و آنگونه اه دوست داشت انبخا ارد.
این نکبهی بسیار دقیقی است اه فر انسهانها در برخهورداری از آزادی در
تبمیمگیری نیست؛ در تعداد گزینهههایی اسهت اهه در تبهمیمگیری پهیش رو
دارند .تعداد گزینههایی اه برای انبخا پیش روی انسانهاسهت ممکهن اسهت
فر اند .یکی ازبین دو گزینه انبخا میاند و دیگری ازبین د گزینه؛ امّا هم
او اه دو گزینه پیش رو دارد آزادانه انبخا میاند هم او اه د گزینه پهیش
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رو دارد .هریک از این دو فرد گزینههای را انبخها میانهد اهه بها ارز ههای
مورد باور خود

ت بیق دارد و این اار را آزادانه انجام میدههد .محهال اسهت

ببوان آزادی در تبمیمگیری را از احدی سلب ارد.
ج .مسؤوليّت در پيشگاه الهی

وقبهی از آزادی و اخبیههار در انبخها سههخن میگهوییم بیدرنههگ موضههوع
مسّولیّت در پیشگا الهی نسبتبه نوع تبمیم پیش میآید.
خدای مبعال تبمیمهای ممکن یا قابل اتّخاذ را درقالهب دیهن بهه دو گهرو
تقسیم ارد است؛ یک گهرو از تبهمیمها را مجهاز و یهک گهرو را غیرمجهاز
اعالم ارد است .مثالی تبمیم برای نوشیدن آ مجاز اسهت؛ امّها تبهمیم بهرای
نوشیدن شرا غیرمجاز .اگهر تبهمیم داری دسهت افبهاد ای را بگیهری و بهه او
امک انی مجاز است؛ امّا اگهر تبهمیم داری بهر سهر انسهان ضهعیفی بکهوبی
مجاز نیست.
تبههمیمهای مجههاز را اص ه الحای دارای اذن تشههریعی الهههی مینههامیم؛ یعنههی
خداوند در شرع به انسان اجاز داد است ننهین تبهمیمی بگیهرد .تبهمیمهای
غیرمجاز را هم تبمیمهای فاقد اذن تشریعی مینامیم؛ یعنی خداوند در شهرع بهه
انسان اجاز نداد است ننین تبمیمی بگیرد.
وقبی خداوند تبمیمهای مجاز و غیرمجاز را تعیین و اعالم ارد و ههراس
با آزادی اامل تبمیم خود را گرفت جا دارد درقبهال ایهن تبهمیم در پیشهگا
الهی مورد سّال قرار گیرد اه نرا ننین تبمیمی گرفت .بنابراین نکبههی سهوم
مسّولیّت در پیشگا الهی نسبتبه نوع تبمیمی است اه انسان اتّخاذ میاند.

  10طبیب عشق
د .استحقاق پاداش یا کيفر الهی

انسان مبناسب با نوع تبمیمی اه میگیرد اسبحقا پادا

یا ایفر الهی پیدا

میاند .اسی اه با آزادی و آگاهی اامل تبمیم میگیهرد دسهت افبهاد ای را
بگیرد و به او مدد رساند مسبحقّ پادا

الهی میشهود و اسهی اهه بها آزادی و

اخبیار اامل تبمیم میگیرد بر سر ضعیفی بکوبد سزاوار ایفر الهی.
نکبهی رریف و مهم اینجاست اه مالک اسهبحقا پهادا

یها ایفهر الههی

رفبار و شکل خارجی عمل نیست؛ نیّت و انگیز ی درونی شهخص اسهت .پیهامبر
اارم

فرمودند :وَ لِکُلِّ امرِئٍ مَن نَوى :3هراس جزا و پادا نیّهت خهود را

دریافت میاند .مالک پادا

و ایفر نیّت است؛ نه عمل خارجی .بههمین دلیل

در مثالی اه گذشت بها وجهود اینکهه شهکل رهاهری نمهاز امیرالمهّمنین
رئیسالمنافقین یکی بود؛ امّا بیشک این دو مسبحقّ یهک نهوع پهادا

و

یها ایفهر

الهی نیسبند .بین این دو نماز از زمین تها آسهمان فاصهله اسهت .امیرالمهّمنین
بهخاطر آن نیّت عارفانه عاشقانه و مبعهالی مسهبحقّ بهاءترین پادا ههای الههی
است و عبدا بنابی بهعلّت آن نیّت پلید و زشت مسهبحقّ سهختترین ایفرهها.
پس همانگونه اه گفبه شد مالک اسبحقا پادا

و ایفر الهی نیّت است نهه

شکل راهری عمل.
نکبهههی دیگههری اههه نههارر بههر نیّههت بههودن پههادا
اسبحقا پادا

الهههی را روشههن میسههازد

برای نیّت خیر است؛ بیآنکه عمل خیر تحقّق یافبه باشد .فهری

شّّیعه
 .3حرّ عاملی وسائلال ّ

 3ص 49؛ مجلسی بحاراءنوار

 67ص .533
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انید دو نفر تبمیم میگیرند اار خیری را انجهام دهنهد؛ مهثالی امهک مهالی بهه
زلزلهزدگان .هریک از آنها صدهزار تومان برمیدارد و بهسمت محهلّ پرداخهت
امکها به را میافبد .اوّلی میرسد و پول را پرداخت میانهد؛ امّها دومهی در
را یک جیببر به او برمیخورد و بیآنکه مبوجّه شود پولش را از او میرباید.
وقبی به محلّ پرداخت امکها میرسد میبیند پول نیست .اینجا خدای مبعهال
پادا

پرداخت پول را به دومی هم میدهد؛ نهون نیّهت و قبهد آن را داشهت؛

اگرنه بهدلیل یک عامل خارجی موفّق نشد عمالی پول را بپردازد .پس پادا

بهه

نیّت داد میشود؛ نه به عمل خارجی.
امّا این قاعد درمورد ایفر نیّت شرّ اسبثنا خهورد اسهت .بهرای مثهال دو نفهر
تبمیم میگیرند اار خالفی انجام دهند؛ مثالی دو انسان بیگنا را بکشند .هریهک
از آنههها اسههلحهای تهیّههه میانههد؛ فشههنگ میگههذارد؛ بهههطرف آن انسههان بیگنهها
نشانهگیری و شلّیک میاند .گلوله از تفنهگ اوّلهی خهار میشهود؛ بهه ههدف
میخورد و شخص اشبه میشود .امّا در همان لحظه اه دومی شهلّیک میانهد
پرند ای درحال پهرواز از جلهوی تفنهگ او عبهور میانهد؛ گلولهه بهه آن پرنهد
میخورد و فرد مقابل زند میماند.
اگر بخواهند این دو نفر را در ترازوی عدالت بگذارند اار آنها سر سهوزنی
تفههاوت نههدارد .هههر دو تبههمیم گرفبنههد آدم بکشههند؛ هههر دو سههال خریدنههد
فشنگگذاری و نشانهگیری و شلّیک اردند .آن پرند اهه بهه خواسهت دومهی
دربرابر لولهی تفنگ او قرار نگرفت؛ این حادثه خار از اخبیار او بود .در آنچه
تحت اخبیار این دو بود سر سوزنی تفاوت نیسهت .اگهر بنها باشهد ایهن دو را در
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ترازوی عدالت بگذارند دومی هم مسبحقّ همان ایفر اوّلی اسهت؛ نهون زنهد
ماندن شخبی اه دومی قبد اشهبن او را داشهت ناشهی از خواسهت و اراد و
اخبیار او نبود .او همهی اارهای ءزم برای اشبن یک انسان را تمامعیهار انجهام
داد و صرفای یک عامل خارجی مانع مرگ آن انسان شد .نقش ایهن دو نفهر عهین
هم اسهت و نهون پهادا

و ایفهر الههی بهه نقهش انسهانها داد میشهود نهه بهه

حادثههای ناخواسبهی بیرونی پس دومی هم مسهبحقّ همهان ایفهری اسهت اهه
اوّلی مسبحقّ آن است .امّا خدای مبعال درراب هبا نیّتهای سو ،به عهدالت رفبهار
نمیاند؛ واءّ اگر بنا به عدالت باشد دومی هم باید همان ایفر اوّلی را دریافهت
اند .خدای مبعال درراب هبا نیّتهای شرّ میفرماید اگر منِ خدا ازطریق عوامل
خارجی مانع وقوع نیّت سوئی شدم اگرنه صاحب آن نیّت مسبحقّ ایفر است
من او را عفو میانم و با فضلم با او رفبار میانم.
خداوند فقط عدل ندارد؛ فضل هم دارد .یکی از مبادیق فضل این است اه
اسی به شما بدی میاند؛ ولی او را میبخشید .با من ق عدالت میتوانید مبقابالی
به او بدی انید؛ امّا او را عفو میانید .وقبی اسی عفو میاند با فضهلش رفبهار
میاند .خدای مبعال درراب هبا نیّتهای سوئی اه تحهتتهأثیر عوامهل خهار از
اخبیار شخص به عمل منجر نمیشود به عدل رفبار نمیانهد .اگهر بخواههد بهه
عدل رفبار اند بایهد صهاحب نیّهت سهو ،را ایفهر دههد؛ نهون مهالک ایفهر و
پادا

نیّت است .خدای مبعال به فضل رفبهار میانهد و صهاحب نیّهت سهو ،را

میبخشد .صاحب نیّت سو ،ایفر نمیشود؛ امّا نه به این دلیل اه مالک ایفهر و
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پادا

نیّت نیست؛ او همچنان مسبحقّ مجازات است؛ امّا خدا به فضل خود او را

میبخشد.3
 .2وقوع فعل در جهان خارج

تا اینجا دریافبیم اه اوّلین مرحلهی تکوین فعل اخبیاری یعنهی عهزم و نیّهت
درون انسان شکل میگیرد .مهثالی آن دانشهجو درحهالیاهه هنهوز در خانهه بهود
تبمیم گرفت در االس حاضر شهود .مرحلههی دوم تحقّهق تبهمیم در جههان
خار است .در مرحلهی دوم تبمیم و نیّت بهشکل یک رفبار درمیآیهد و در
خار محقّق میشود .اانون این پرسش م هر اسهت اهه سههم فهرد در تحقّهق
خارجی تبمیم و نیّت نیست؟ در شکلگیری نیّت خود فرد همهاار اسهت و
با آزادی و اخبیار اامل تبمیم میگیرد؛ امّا در مرحلهی وقوع در جههان خهار
ن ور؟
هر انسان در زندگی خود این واقعیّت را تجربهه اهرد اسهت اهه بسهیاری از
مواقع درحالیاه بهصورت جدّی مبمّم است ااری را انجام دهد و ذرّ ای ههم
تردید ندارد به انجام آن اهار موفّهق نمیشهود .نهبسها از خانهه را افبهاد ایم تها
جایی حاضر شویم یا ااری را انجام دهیم امّا یک عامل خارجی مانع از تحقّهق
خواست ما شد است .همهی مها تجربهه اهرد ایم اهه در عملهی سهاخبن برخهی
اارها اه بر انجام آن مبمّم هسبیم موفّق نیسبیم .از همینجها میتهوان دریافهت

 .3حرّ عاملی وسنئلالشیعة

 3ص  13و .15
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اه تحقّق عمل با عزم و نیّت مبفاوت است .انسان در عزم و نیّت همهاار اسهت
و خود

تبمیم میگیرد؛ ولی در تحقّق خارجی اینگونه نیست.

آنهچه دلهم خواسهت نهه آن شهد

آنهچه خهدا خواسهت همهان شهد

نقش انسان در مرحلهی تحقّق خارجی عمل همچون نقش اسی اسهت اهه
الید بر را میزند تا نراغ را روشن اند .برای اینکه نراغ روشهن شهود ءزم
است الید بر زد شود؛ امّا با زد شهدن الیهد الزامهای نهراغ روشهن نمیشهود.
روشن شدن نراغ به عوامل زیادی وابسبه است .آیا الید سالم اسهت؟ آیها سهیم
در مدار ق عی ندارد؟ ءمپ در سهرپیک محکهم بسهبه شهد اسهت؟ ءمهپ سهالم
است؟ اصالی بر هست؟ عوامل زیادی وجود دارد اه در اخبیار فرد نیست .فقط
زدن الید در اخبیار اوست؛ بقیّهی عوامل خار از اخبیار او هسبند.
تحقّق عمل در خار مثل روشن شدن نراغ است .تبمیمی اه انسان بهرای
انجام عمل میگیرد بهمنزلهی زدن الید است .فرمانی اه در م ز او خ ها بهه
سلسلهی اعبا صادر میشهود تها اعبها فعّهال شهوند و عضهالت را بهه اهار
اندازند و سایر مراحل تا انجام شدن اار بهدست فهرد مثهل مراحهل پهس از زد
شدن الید تا روشن شدن نهراغ اسهت .آنچهه در روشهن شهدن نهراغِ عمهل در
جهان خار در اخبیار ماست فقط زدن الیدِ تبهمیم اسهت؛ بقیّههی عوامهل در
اخبیار و بهدست ما نیست.
برای مثال نویسند ی این مجموعه مبمّم است بهصهورت جهدّی م الهب را
دنبال اند و به پایان برساند؛ ولی معلوم نیست این تبمیم جدّی در جهان خار
محقّق شود .عوامل بسیاری وجود دارد اه از اخبیار نویسند خار اسهت .آنچهه
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در اخبیار اوست فقط عزم و نیّت و تبمیم است؛ سایر عواملی اه بهرای تحقّهق
خارجی عمل ءزم است دست او نیست .خداست اه باید او را زند و سالم نگه
دارد و قدرت و آگاهی او را حفظ اند تا ببواند این م الهب را ادامهه دههد؛ واءّ
این اار انجام نخواهد شد؛ اگرنه تبمیم او بسیار جدّی و قاطع باشد.
تحقّق خارجی عمل منوط و مواول به این است اه خدا با اسبمرار بخشیدن
به حیات و علم و قدرت و  ...امکان عملی سهاخبن تبهمیم را بهه شهخص ع ها
اند و به بیان دیگر به اذن تکوینی الهی وابسهبه اسهت .اذن تکهوینی الههی یعنهی
امکان عملی شدن یک فعل ازجانب خدا .خدا باید امکان عملی شهدن را بدههد
تا عزم و نیّت درونی فرد به عمل خهارجی منجهر شهود .مهثالی نویسهند را زنهد و
سالم و آگا نگه دارد تا ببواند تبمیم خود را عملی اند و م الهب را بنویسهد.
پیامبر اارم

نارر بر همین نکبه میفرمایند :اِ َّ اهللَ عَزَّ وَ جَلَّ عِندَ لِسن ِ کُبلِّ

قنئِلٍ وَ یَدِ کُلِّ بنسِطٍ؛ فَهبذَا القنئِلُ ال یَسبتَ یعُ اَ یَقُبوَُ اِالّ مبن ءبن َ اهللُ وَ هببذَا

الحنسِطُ ال یَستَ یعُ اَ یَحسُطَ یَبدَُُ اِالّ بِمبن ءبن َ :3خهدای عزّوجهلّ نهزد زبهان ههر
گویند و دست هر دستگشهایند اسهت؛ پهس ایهن گوینهد نمیتوانهد نیهزی
بگوید مگر آنچه را خدا بخواهد و این دستگشایند نمیتوانهد دسهت خهود را
بگشاید مگر به خواست خداوند.
برای درک بهبر مفهوم اذن تشریعی و اذن تکوینی و تفاوت آنهها بهه نکهات
زیر توجّه انید.
 .3مجلسی بحاراءنوار

 1ص .306
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الف .تفاوت اذن تکوینی با اذن تشریعی

اذن تشریعی یعنی مجاز بودن تبمیم ازنظر مقرّرات شهرع؛ امّها اذن تکهوینی
بهمعنی امکانپذیر بودن وقوع آن در واقعیّهت خهارجی و صهحنهی عمهل اسهت.
فری انید آن دانشجو اه صبح تبمیم گرفهت بهه دانشهگا بهرود و در اهالس
حاضر شود بخواهد با ماشهین بهسهمت دانشهکد حراهت انهد و در خیابهان یها
اونهی مجاور دانشکد ماشین خود را پارک انهد .اگهر مهأموران راهنمهایی و
رانندگی ورودی خیابان را با نرد یا بلوک سیمانی بسهبه باشهند امکهان ورود بها
اتومبیل به آن خیابان وجود ندارد؛ یعنی تبمیم ورود به خیابان با اتومبیل امکهان
تحقّق خارجی و عملی شدن ندارد .ورود با اتومبیل امکانپهذیر نیسهت .امّها اگهر
نرد ها و بلوکها را جمع انند ورود با اتومبیل امکانپذیر میشود .اینجا بحهث
تکوین عمل و اذن تکوینی اسهت .درصهورتیاهه ورود امکانپهذیر باشهد ایهن
سّال برای رانند م ر میشود اه ازنظر مقهرّرات راهنمهایی و راننهدگی ورود
به این خیابان با اتومبیل ممنوع است یا آزاد؟ آیا مقرّرات اجاز میدهد اتومبیهل
از اینطرف وارد خیابان شود؟ وقبی مقرّرات درنظر باشد بحهث اذن تشهریعی و
مجاز یا غیرمجاز بودن است و آنجا اه امکان عملی شهدن م هر باشهد بحهث
اذن تکوینی و امکانپذیر بودن است.
ب .ترکيب اذن تشریعی و اذن تکوینی

برای فهم بهبر اذن تکوینی و اذن تشریعی الهی و تفاوت آنها به ایهن توضهیح
دقّت انید .اگر یک جدول ماتریس دوبعدی بکشهیم بهطوریاهه یهک محهور

حادثهآفرینی جز خدا نیست 17 

جدول اذن تشریعی الهی و محور دیگر آن اذن تکوینی الهی باشد نهار حالهت
بهدست میآید.
حلیت اوّل :تبمیم بر انجام اهاری دارای اذن تشهریعی و عملهی شهدن آن
دارای اذن تکههوینی باشههد؛ یعنههی هههم م ههابق قههوانین الهههی باشههد هههم در عمههل
امکانپذیر شود؛ مثل حضور آن دانشجو در االس .تبمیم او بهرای حضهور در
االس مجاز و مشروع بود و خدا هم عمالی امکان داد تبمیم او اجرا شهود؛ و در
االس حضور یافت.
حلیت دوم :ااری اه تبمیم بر انجهامش دارای اذن تشهریعی الههی اسهت؛
امّا عملهی شهدن آن فاقهد اذن تکهوینی اسهت .بهرای مثهال اسهی شهب بخوابهد
درحالیاه مبهمّم اسهت سهحر بیهدار شهود و نمهاز شهب بخوانهد؛ امّها در عمهل
خوابش ببرد و با صدای اذان صبح بیدار شهود .ایهن تبهمیم ازنظهر شهرع اهامالی
مجاز بود و اذن تشریعی الهی داشت؛ امّا خهدا بهه آن امکهان عملهی شهدن نهداد؛
یعنی فاقد اذن تکوینی بود.
حلیت سحم :تبمیمی اه فاقد اذن تشریعی الهی اسهت؛ امّها عملهی شهدنش
دارای اذن تکوینی است .مثل همهی گناهانی اه در عمل واقع و انجام میشهود.
مثالی اسی تبمیم گرفت شرا بخورد؛ این تبمیم ازنظر شرع مجاز نیست؛ امّها
خدا دست او را خشک نکهرد و جهانش را نگرفهت؛ بلکهه بهه او امکهان داد و او
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شرا را خورد .تبمیم او فاقد اذن تشریعی بود؛ امّا خدا به عملی شهدن تبهمیم
او اذن تکوینی داد.
حلیت چهلرم :هم تبمیم فاقد اذن تشریعی است هم عملی شدن آن فاقهد
اذن تکوینی .فری انید اسی تبمیم میگیرد دزدی انهد؛ تبهمیم او خهالف
شههرع و فاقههد اذن تشههریعی اسههت .او بههرای دزدی خانهههای را نشههان میانههد و
نیمهشههب از دیههوار آن خانههه بههاء مههیرود؛ امّهها صههاحبخانه بیههدار میشههود و او
نمیتواند عمل دزدی را انجام دهد؛ در اینجا عمل او امکان تحقّق خهارجی پیهدا
نکرد و فاقد اذن تکوینی بود است.
اانون حالتهای فو را در نند رخداد واقعهی و نمونههی تهاریخی بررسهی
میانیم.
 .3حضرت ابراهیم
سرزمین مِنی برد؛ اارد

به امر خداونهد پسهر

حضهرت اسهماعیل

را تیز ارد و روی حلقوم اسماعیل

را بهه

گذاشت تها او

را ذبح اند .تبمیم مجاز طبق فرمان الهی و دارای اذن تشهریعی بهود؛ امّها خهدا
به آن اارد اجهاز ی بریهدن نهداد ولهذا اهارد نبریهد؛ یعنهی وقهوع آن فاقهد اذن
تکوینی الهی بود و محقّق نشد .این مبدا حالت دوم است.
 .5عبر عاشهورا لشهکریان عمهر سهعد خیمهههای اهلبیهت و اصهحا امهام
حسین

را آتش زدند .این تبمیم فاقد اذن تشریعی و ازنظر شرع حهرام بهود؛
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امّا خدا بهه آتهش نگفهت نسهوزان و اذن تکهوینی و امکهان داد عمهالی خیمههها را
بسوزانند .سوخبن خیمهها مبدا حالت سوم است.
 .1بعدازرهر عاشورا شمر ملعون سر م هّر اباعبدا الحسین

را بها خنجهر

برید و از پیکر مقدّس حضرت جدا ارد .3تبمیم بر این اار ق عای خهالف شهرع
و فاقد اذن تشریعی بود؛ امّا خدا به این اار امکهان عملهی شهدن داد و بهه خنجهر
نگفت نبهر؛ پهس اذن تکهوینی یافهت و محقّهق شهد .ایهن تبهمیم پلیهد فاقهد اذن
تشریعی بود؛ امّا با اذن تکوینی الهی عملهی شهد .ایهن نیهز مبهدا حالهت سهوم
است.
 .4حضرت ابهراهیم

را در منجنیهق گذاشهبند و درمیهان اهوهی از آتهش

پرتا اردند .هم تبمیم سوزاندن پیامبر خدا خالف شرع و فاقهد اذن تشهریعی
بود هم خدا به آن تبمیم امکان عملی شدن نداد و فرمود :ین ننرُ کونی بَبراا وَ
سَالمن عَلی اِبراهیمَ :5ای آتش بر ابراهیم سرد و سالمت با  .بنهابراین وقهوع آن
هم فاقد اذن تکوینی بود .این مبدا حالت نهارم است.

 .3الببّه گفبه شد است اببدا اارد از جلو اه محلّ بوسهی حضرت زینب
آن ملعون سر مقدّس حضرت را از قفا برید؛ ولی بههرحال این حادثه رد داد.
 .5سور ی انبیا ،آیهی .69

بود؛ نبریهد .لهذا
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حُسن فعلی و حُسن فاعلی ،دو شرط عمل صالح

پرسش :دربار ی اسی اه نیّهبش نیهک ولهی عملهش سهو ،اسهت نگونهه
داوری میشود؟ اسی اه میپندارد اهار خهوبی میانهد و آن را بهرای رضهای
حقّ و با رنج و سخبی بسیار انجام میدهد؛ ولی اار

در عمهل و بالهذّات سهو،

است و پیامدهای بدی دارد؛ حبّی ممکن است نبایج آن اار سالها حقّ مردم را
ضایع اند و مبدا این آیهی شریفه باشد اه :اَلَّذینَ ضَلَّ َسبعیُهُم فِبی الْاَیببوۀِ

الدُّنین وَ هُم یَاسَحو َ اَََّهُم یُاسِنو َ صُنعن :3اسانی اه سعیشهان در زنهدگی دنیها
گم شد است و خود میپندارند اار نیکی انجام میدهند.
پلسخ :ایهن آیهه مبهدا آن شهخص نیسهت؛ نهون میفرمایهد اسهانی اهه
سعیشان در «زندگی دنیا» گم شد است؛ یعنی دنیاطلب هسبند و انگیهز ی الههی
ندارند؛ بااینحال میپندارند اار خوبی میانند .دنیاپرسهبان و انسهانهای مهادّی
اه اار خود را خو و درسهت میداننهد فکهر میاننهد خودشهان رئالیسهت و
واقعگرا هسبند و مذهبیها اید آلیست و خیالپردازنهد .بهه دینهداران میخندنهد؛
آنههها را دورافبههاد از واقعیّههت میداننههد و فقههط خودشههان را انسههانهای موفّههق و
سعادتمند به حسا میآورند .اینان به تعبیهر قهرآن اهریم تالششهان در زنهدگی
دنیا گم شد است.

 .3سور ی اهف آیهی .304
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امّا اگر اسی بهگمان اینکه فالن عمل مورد رضای خداست آن عمل را اه
صحیح نیست با نیّت اامالی خالص و الهی انجهام دههد و بهه بیهان دیگهر اهار
حُسن فاعلی داشبه باشد ولی حُسن فعلی نداشبه باشد تکلیف نیست؟
اار خو عملی است اه هم حسن فعلهی داشهبه باشهد ههم حسهن فهاعلی.
حسن فعلی یعنی خود عمل مورد رضایت خدا و م ابق با وجهدان انسهانی باشهد.
حسن فاعلی یعنی انگیز ی انجامدهند یا فاعهل آن عمهل جلهب رضهایت الههی
باشد .مثالی اسی اه نمهاز میخوانهد بایهد همانگونهه اهه خداونهد دسهبور داد
است نماز بخواند؛ رو به قبله بایسبد؛ حمد و سهور و راهوع و سهجود و تعهداد
راعتهای نماز

درست باشد؛ این حسن فعلی نماز است .حسن فاعلی یعنهی

در نماز قبد ریا و خودنمایی و مردمفریبی نداشهبه باشهد و بها اخهالص اامهل و
قربة الی اهلل نماز بخواند.
پرسش :تکلیهف عملهی اهه حسهن فهاعلی دارد ولهی حسهن فعلهی نهدارد
نیست؟ اسی بهگمان اینکه عملی مورد رضای خداست با نیّت الههی و اهامالی
خالص و به قبد جلب رضایت خدا آن اار را انجام میدههد؛ درحهالیاهه آن
عمل حقیقبای مورد رضایت خدا نیست.
پلسخ :این سّال باتوجّهبه مقدّمات اار آن شخص پاسهخهای مبفهاوتی دارد
و دو حالت برای آن قابل تبوّر است.
 .3اگر امکان اسب آگاهی برای شخص فراهم بود و اوتاهی ارد است
مثل اسی اه نماز

را غلهط میخوانهد امّها میتوانسهت یهاد بگیهرد و درسهت
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بخواند او مسّول است .شخبی فعّالیّت اقببادیش به ربا و رشو آلهود شهد ؛
امّا نمیداند اار

خالف شرع است .آیا این امکان را داشت اهه احکهام شهرع

را در زمینهی اقببادی بیهاموزد؟ اگهر ایهن امکهان را داشهت و درپهی یهادگیری
نرفههت درقبههال اههاری اههه نکههرد مسههّول و معاقَههب اسههت .ندانسههبن مسههأله
مسّولیّت فرد درقبال حکم الهی را منبفی و سلب نمیاند .ههر مسهلمانی وریفهه
دارد مسائل شرعی خود را یاد بگیرد .فرد باسوادی اه همه نهوع مجلّهه و ابها
میخواند امّا یک توضیحالمسائل برنمیدارد تا ببیند حکم مسائل شهرعی مهورد
نیاز

نیست معاقَب است و مّاخذ میشود.
 .5اگر فرد م لقای امکان دسبرسی به اطّالعات نداشهبه باشهد اصه الحای بهه او

مسبضعف میگویند .یکی از مبادیق مسبضعف مسبضعف فرهنگی اسهت اهه
هیک امکان دسبرسی به اطّالعهات نهدارد .خهدای مبعهال ننهین اسهی را بههدلیل
ناآگاهی ایفر نمیاند؛ نون واقعای امکان آگاهی برای او وجود نداشبه است.
پرسش :آیا امکان دارد دو نفر با هم پیکار انند و هر دو بهخاطر آن پیکهار
از خدا پادا

بگیرند؟

پلسخ :بله در مواردی اه جزو مسبضهعفان باشهند و امکهان آگهاهی نداشهبه
باشند و هریک بپندارد گفبار و رفبار طرف مقابل خالف شرع است؛ بر سر یک
امر شرعی با قبد اامالی خالبانه و با انگیز ی الهی به جهان ههم بیفبنهد؛ ههر دو
بهشبی هسبند .اگهر هیکیهک از دو طهرف امکهان پهی بهردن بهه خ های خهود را
نداشبهاند و بهگمان اینکه جنگ بها طهرف مقابهل امهر خداسهت در مقهام انجهام
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وریفهی الهی وارد میدان مباف و مقابله شد اند؛ ممکهن اسهت ههر دو طهرف
ایههن جنههگ وارد بهشههت شههوند .در روایههات آمههد اسههت روز قیامههت بعضههی از
مکفِّرها و مکفَّرها یعنی اسانی اه در دنیا همدیگر را تکفیر میاردنهد دسهت
در گردن هم میاندازند و با هم وارد بهشت میشوند.

روایت شد است اه لَو عَلِمَ اَبوذَرٍّ من فبی قَلببِ َسبلمن َ لَقَتَلَب ُ :3اگهر ابهوذر
میدانست در قلب سلمان نیست او را میاشت یا تکفیر میارد؛ نهون هضهم
معارفی اه در اخبیار سلمان بود در ررفیّت ابوذر نبود .در اینگونه موارد اسهت
اه هر دو طرف با حسن نیّت به جان هم میافبند و هر دو هم به بهشت میروند.
ماهيّت مجازاتهای الهی

پرسش :میگوییم مجازات براساس عهدالت اسهت؛ امّها ایهن عهدالت را نهه
اسی تشخیص میدهد؟ نوع مجازات را نه اسی تعیین میاند؟
پلسخ :عدالت را عقل ما هم تشخیص میدهد .عهدالت یعنهی دادن حهقّ ههر
صاحب حقّی به او؛ بنابراین وجدان انسان هم بسیار خو میتواند داوری انهد.
وقبی شما از اسی طلبهی داریهد و او حاضهر نیسهت بهدهیش را پرداخهت انهد
روشن است اه عدالت نیست .عقل و وجدان بشری بهراحبی درمییابد اهه ایهن
رلههم اسههت؛ نههون ایههن طل هبت ح هقّ شماسههت .امّهها مجههازات آن نیسههت و آیهها
مجازاتهههای الهههی نیههزی جههدای از عمههل اسههت؟ آیهها مثههل جریمهههی پلههیس

 .3الینی اافی

 5ص .115
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راهنمههایی و راننههدگی اسههت اههه وقبههی راننههد از نههراغ قرمههز رد شههود جریمههه
میشود؛ امّا اگر زرنگ باشد میتوانهد طهوری رد شهود اهه پلهیس نبینهد و ههیک
جریمهای هم نپردازد؟ خیر؛ مجازات الهی خهودِ عمهل اسهت اهه آثهار

رهاهر

میشود .مثهل اینکهه اسهی غهذای مسهموم میخهورد و مسهمومیّت غهذایی پیهدا
میاند .مجازاتِ خوردن غذای مسموم مببال شدن به مسمومیّت غذایی است.
مجازات الهی به این معنی نیست اه اگر اسی به سهخن خهدا گهو

نکهرد

خدای مبعال لجش میگیرد و تالفی میانهد و او را بهه آتهش جههنّم میافکنهد؛
بلکه باطن گنا آتش است؛ وقبی انسان آن عمل را انجام دهد آتش بهه جهان او
میافبد .مجازات الهی با مجازات بشری مبفاوت است و نیهزی جهز خهود عمهل
نیست اه شکل باطنی و ملکوتی آن بعد از مرگ راهر میشود و انسان مبحمّهل
همان عملی میشود اه در دنیا انجام داد است.3
نقش انسانها در پيدایش حوادث و موقعيّتهای زندگی

همانطوراه گفبه شد دسهبهی دوم از حهوادث و موقعیّتههای زنهدگی مها
بهدست عوامل ذیشعور و مخبار یعنی انسانهای دیگر رد میدهد .اببدا با یک
مثال زمینهی بحث را روشن میانیم.
یکی از خدمات نظام بانکی به مشبریان حسا جهاری اسهت اهه بانهک در
قبال وجوهی اه دارند ی حسا به بانک میسپارد دسبهنکهی بهه او میدههد
 .3سور ی یونس آیهی 15؛ سور ی نمل آیههی 90؛ سهور ی یهس آیههی  14و  . ...در ایهن
زمینه نگا انید به :مهدی طیّب شرا طهور ص  69و .70
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اه با آن میتواند از حسا خود برداشت یا به دیگران پرداخهت انهد .معمهوءی
سازمانهای دولبی و بعضی از مّسّسههای خبوصی برای اینکه انبرل بیشهبری
روی پرداختها اعمال انند حسا های دوامضایی باز میانند .برای پرداخت
نکهای حسا های مزبور وجود دو امضا اه قبالی به بانک معرفی شهد ءزم
است.
فری انید شخبی مّسّسهای دارد و فردی را در سهمت حسهابدار مّسّسهه
اسبخدام میاند .یک حسا دوامضایی باز میاند و امضای خهود و حسهابدار
را برای پرداخت نکهای مّسّسه به بانک معرّفهی میانهد .سهپس دسهبهنک
مّسّسه الید و رمز گاوصندو

مُهر مّسّسه و الید اتها حسهابداری را بهه او

میدهد تا مش ول اار شود؛ امّا در همان آغاز با او قرار میگذارد اه حقّ ندارد
هیک نکی را بنویسد و امضا اند مگر اینکه رئهیس روی سهند مربهوط دسهبور
پرداخت آن را نوشبه باشد؛ درآنصورت حسهابدار حهقّ دارد درقبهال آن سهند
نکی بنویسد و امضای اوّل را هم بکند و نزد رئیس بفرسبد تا آن را انبرل اند
و اگر با پرداخت آن موافهق بهود امضهای دوم را روی نهک بگهذارد و آنگها
نک به طلبکار تحویل شود تا پولش را از بانک دریافت اند.
حسابدار با این قرار اهه حهقّ نهدارد بهدون سهند حهاوی دسهبور رئهیس و یها
خالف دسبوری اه رئیس ذیل سند داد است نکی صادر انهد مشه ول اهار
میشود .اوّلین سندی اه رئیس ذیهل آن دسهبور پرداخهت داد اسهت روی میهز
اار حسابدار میآید؛ مثالی سندی به مبلغ یکبدهزار تومان مربهوطبهه م البهات
شخبی بههنام حسهن .حسهابدار اببهدا پرداخهت را روی برگههی نهک طرّاحهی
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میاند و مشخّص مینماید در نه تاریخی نه مبل ی به نه شخبی پرداخهت
شود؛ مثالی مینویسد در تاریخ یازد دیما سهال ههزاروسیبهدونودویک مبلهغ
یکبدهزار تومان در وجه آقای حسهن پرداخهت شهود .سهپس زیهر آن را امضها
میاند؛ یعنی اجرای آن طر را تأیید و تبدیق میانهد .امّها ایهن نهک هنهوز
قابل وصول نیست؛ نون به امضای دوم نیاز دارد .حسابدار نک را همهرا سهند
دسبور پرداخت به اتا رئیس برمیگرداند .رئیس هم نک و سند پیوسهت آن
را نگا میاند و میبیند هم خود

دسبور داد است و هم با سیاستهای مالی

الّی مّسّسه مخالفبی ندارد و در مجموع پرداخت آن بالمانع است؛ لذا امضهای
دوم را پای نک میگذارد و حاء آقای حسن میتواند آن را نقد اند.
اانون راجعبه این نک سه سّال م ر است.
 .3سهم حسابدار از پرداختهایی اهه از حسها دوامضهایی مّسّسهه انجهام
میشود نقدر است؟ آیا ممکهن اسهت پهولی از ایهن حسها پرداخهت شهود و
حسابدار در آن هیک نقشهی نداشهبه باشهد؟ خیهر؛ تها حسهابدار نکهی ننویسهد و
امضای اوّل را پای آن نگذارد نکی درمیان نخواهد بود تا پرداخت شود .پهس
حسابدار در پرداختهایی اه از این حسا انجام میشود هیکاار نیسهت .آیها
الزامای هر نکی اه حسابدار بنویسد و امضا اند پرداخت خواهد شد؟ خیهر؛ تها
رئیس امضای دوم را پای آن نک نگهذارد و تأییهد نکنهد پرداخهت نمیشهود.
پس حسهابدار در پرداختههایی اهه از ایهن حسها انجهام میشهود همههاار
نیست .نقش حسابدار نیزی بین این دو است؛ نه هیکاار است اه بدون اقهدام
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او پول پرداخت شود و نه همهاار است اه فقط بها امضهای او نهک پرداخهت
شود.
باید توجّه داشت اه حضور این شخص در مّسّسه و داشبن سمت حسهابدار
و برخهورداری از اخبیهارات آن سههمت ههر لحظههه بهه خواسههت رئهیس مّسّسههه
وابسههبه اسههت و بهههمحههض اینکههه نظههر رئههیس ت ییههر انههد اخبیههارات و سههمت
حسابداری از او سلب میشود یها از مجموعههی مّسّسهه بیهرون رانهد میشهود.
بنابراین درعین تأاید بر نقش حسابدار نباید او را در عری و در ردیف رئهیس
مّسّسه بهشمار آورد.
 .5فری انید رئیس دسبور پرداخت سند یکبدهزار تومهانی را بدههد امّها
حسابدار بههجای صهدهزار تومهان نهک را یهکمیلیهون تومهان یعنهی د برابهر
بنویسد و امضای اوّل را بکند و نک را همرا سند برای امضای دوم نزد رئیس
بفرسبد .رئیس سندی را اه دسهبور پرداخهت آن را داد اسهت نگها میانهد و
میبیند حسابدار مبلغ را د برابر نوشبه است؛ با خهود میگویهد ایهن حسهابدار یها
سربههوا و بیدقّت است اه مبلغ را د برابر نوشبه؛ یا خدای نکرد دسهبش اهج
است؛ میپندارد من حواسم نیست و امضهای دوم را مهیانم؛ بعهد او پهول را بها
اسی اه نک در وجه اوست تقسیم میاند .تخلّهف حسهابدار از دیهد رئهیس
محرز است .براساس شر ورهایفی اهه روز اسهبخدام بهه حسهابدار ابهالغ شهد
اجاز نداشت م ایر سندی اه رئیس دسبور داد است نکی بنویسد؛ امّا رئهیس
نک را خط نمیزند و باطل نمیاند؛ روی میز اار

را نگا میاند تها ببینهد
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آیا سند دیگری حاای از م البات آقای حسهن وجهود دارد اهه بهه حسهابداری
ارجاع نکهرد باشهد .میبینهد ننهد سهند وجهود دارد اهه ایهرادی ههم ندارنهد و
پرداخت آنها بالمانع است و مبلغ آنها روی هم نهبدهزار تومان است .حسابدار
از وجود این م البات اهونکبرین اطّالعهی نهدارد .رئهیس میبینهد یکبهدهزار
تومههانی اههه قههبالی دسههبور پرداخههت آن را داد بههود بهها ایههن نهبههدهزار تومههان
یکمیلیون تومان میشود و نکی ههم اهه حسهابدار نوشهبه اسهت یهکمیلیهون
تومان است؛ لذا پرداخت مبلغ نک را به آقای حسن بالمهانع میبینهد و امضهای
دوم را میانههد و امکههان پرداخههت نکههی را اههه حسههابدار نوشههبه بههود فههراهم
میسازد.
اانون باید دید بعد از اینکه خود رئیس امضای دوم را پای نک گذاشت و
آقای حسن پول را دریافت ارد جا دارد حسابدار را احضار اند و بگویهد ایهن
نهطرز اار اردن است؟ نرا نهک را د برابهر سهند نوشهبهای؟ آیها جها دارد و
عادءنه است اه حسابدار را توبیخ و تنبیه اند؟ آیا حسهابدار بهرای توجیهه اهار
خود میتواند بگوید اگر نمیخواسبید آن نک پرداخت شهود نهرا خودتهان
امضای دوم را اردید؟ ق عای نه .اوّءی رئیس مّسّسه ملهزم نیسهت درمهورد دءئهل
اقداماتش به اارمند خود توضیح دهد .رئیس بنها بهه دءیلهی اهه فقهط خهود
م ّلع بود پرداخت این پول را بالمانع دانست؛ امّا حسهابدار مجهاز نبهود خهالف
سندی اه رئیس دسبور پرداخت آن را داد بود نک بنویسد .مّسّسه مبعلّق به
رئیس است .فری انید رئیس دوست داشبه باشد و دلهش بخواههد نهبهدهزار
تومان بالعوی به آقای حسن بدهد؛ ایرادی ندارد و اسی نمیتوانهد مهدّعی او
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شود .امّا حسابدار حقّ نداشت د برابر سندی اه رئیس دسهبور داد بهود نهک
بنویسد .بنابراین امضای رئیس رافع مسّولیّت حسهابدار نیسهت و او بایهد تبعهات
تخلّف خود را مبقبّل و مبحمّل شود.
 .1اگر اسی از بیرون به پرداختهای این مّسّسه نگها انهد فیالواقهع نهه
اسههی بههه آقههای حسههن پههول میدهههد؟ حسههابدار یهها رئههیس؟ واضههح اسههت اههه
پرداختها اار رئیس و صاحب مّسّسه است .حسابدار یک اارمنهد اسهت اهه
تنها یکی از مراحل اداری پرداخت را انجام میدهد و صاحب و رئهیس مّسّسهه
است اه به اشخاص پول میدهد.
پرسش :آیا حسابدار با نوشبن نک یکمیلیهونی روی تبهمیم رئهیس اثهر
نگذاشت؟ نون رئیس قبهد نداشهت بهاقی م البهات آقهای حسهن را آن موقهع
بپردازد.
پلسخ :خیهر؛ نهون اگهر رئهیس ننهین قبهدی نداشهت میتوانسهت نهک
یکمیلیونی را امضا نکند .اگهر سهند دیگهری حهاای از بقیّههی م البهات آقهای
حسن روی میز رئیس نبود امضای دوم را نمیارد .آنچه سهبب امضهای نهک
شد اطّالعاتی بود اه اخبباصای در اخبیار رئیس مّسّسه بود .اگهر آقهای حسهن
ننان م الباتی داشت و نظر رئیس هم بر پرداخت آنها بود ولهی حسهابدار ایهن
نک یکمیلیونی را نمینوشت با دسهبور رئهیس درقالهب نکههای دیگهری
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همان روز به آقای حسن پرداخهت میشهد .درنبیجهه اهار حسهابدار در تبهمیم
رئیس بر پرداخت طلب آقای حسن در آن روز تأثیری نداشت.
مثالی دیگر

نامهای به ادار یا مّسّسهای میرسد .رئیس درزمینهی نحو ی پاسخ به نامهه
ذیل آن رهنمود میدههد و بهه یکهی از اارمنهدانش ارجهاع میانهد تها پهس از
تهیّهی پیشنویسِ پاسخ و تایپ و امضای نسخهی دوم آن را نزد رئهیس بیهاورد.
اگر رئیس با پاسخ تهیّهشد موافق باشد آن را امضا میاند تا بهرای شهخص یها
سازمانی اه نامه را فرسباد بود ارسال شود.
با اندای تأمّل میتوان دریافهت سهه نکبههای اهه درمهورد نهک بیهان شهد
درمورد پاسخ نامه نیز صد میاند .ازجمله اینکه گرنه اارمند مهبن پاسهخ را
تهیّه و نسهخهی دوم آن را امضها میانهد و سهپس رئهیس نسهخهی اصهلی آن را
امضا میاند؛ بااینحال آنچه در نامهه آمهد اسهت پاسهخ رئهیس اسهت اهه بهه
شخص یا سهازمان مقابهل اعهالم میشهود؛ نهه نظهر اارمنهد .اارمنهد فقهط یهک
مرحلهی اداری تهیّهی نامه را انجام داد.
فعل اختياری انسان

فعل اخبیاری انسان نیزی شبیه همان نک دوامضایی یا نامهی اداری است.
گفبیم وقبی انسان میخواهد عملهی را انجهام دههد اببهدا آن را در ذههن خهود
طرّاحی میاند .طرّاحی عمل در ذهن تبوّر نامید میشود .مثالی دانشجویی اهه
امروز در دانشگا االس دارد اببدا در خانه حضهور در دانشهگا و اهالس را
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در ذهن خود تبوّر میاند؛ سپس مبمّم میشود این طر را عملی انهد؛ ایهن
هم تبدیق است .نقش او در تبوّر و تبمیم به حضور در االس مثهل نوشهبن
و امضای اوّل نک بهدست حسابدار است .آیا بهصرف تبمیم او این عمل در
خار انجام میشود؟ ق عای نه .تحقّق خارجی عزم و نیّت درقالب عمل منوط به
اذن تکوینی الهی است؛ یعنی خدا باید به عملی شدن آن اذن و امکهان دههد تها
اجرا شود .به بیان دیگر امضای دومی ءزم است؛ اگهر خهدا امضهای دوم را اهه
اذن تکوینی است پای نکِ عمل بگذارد عمل تحقّق خارجی پیدا میاند.
هر سه نکبهای اه راجعبه نک گفبیم درمورد فعل اخبیاری انسهان صهاد
است:
 .1نه جبر و نه تفویض؛ اختيار

سهم انسان در عمل اخبیاری اه از او سرمیزند نقهدر اسهت؟ آیها میتهوان
یک عمل اخبیاری را تبوّر ارد اه شخبهی اهه آن عمهل از او سهرمیزند در
آن نقش نداشبه باشد؟ خیر؛ اببدا باید عمل در ذهن انسهان طرّاحهی شهود و بعهد
شخص به اجهرای آن مبهمّم شهود تها عمهل واقهع شهود .پهس انسهان در اعمهال
اخبیاری اه از او صادر میشود هیکاار نیست .آیها ههر عملهی اهه انسهان بهه
انجام آن مبمّم شد الزامای انجام میشود؟ خیر؛ فقط درصورتیاه خهدا امکهان
اجرا شدن به آن بدهد در جهان خار محقّق میشود .پس انسان در فعلهی اهه
از او صادر میشود همهاار نیست .نقش انسهان در فعهل اخبیهارییی اهه از او
سرمیزند نیزی است بین همهاار بودن و هیکاار بودن.
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امام جعفر صاد

فرمودند :ال جَحرَ وَ ال تَفویضَ بَل اَمرٌ بَبینَ اَمبرَینِ :3نهه

جبر است و نه تفویض؛ بلکه نیزی بین این دو است .نه جبر است اه انسهان در
عملش هیکاار باشد و نه تفهویض اهه همههی اهار بهه انسهان واگهذار شهد و
همهاار باشد .این معنی اخبیار انسان است.5
 .3الینی اافی

 3ص 36؛ مجلسی بحاراءنوار

 4ص .397

 .5برای درک بهبر اخبیار انسان بین جبر یا هیکاار و تفویض یا همههاار بهودن ننهد مثهال
دیگر میآوریم.
الف .شخبی را در نظر بگیرید اه آیینهای بهدست دارد و شخص دیگری با نهورافکن درون
آیینهی او نور میتاباند .شخبی اه آیینه بهدست دارد با نرخاندن آیینه نور منعکسشد در
آن را به هر نق های اه بخواهد میاندازد؛ ولی اسی اه نورافکن بهدست اوست اگر نخواهد
انعکاس نور به نق های بیفبد میتواند نورافکن را خامو

یا به جهت دیگری منحهرف انهد و

درنبیجه نوری در آیینه نماند اه نفر اوّل آن را به نق هی مذاور بباباند .نقش اسی اهه آیینهه
بهدست اوست در روشن شدن نقاط نیزی بین همهاار و هیکاار بودن است.
 .فردی را تبوّر انید اه نورافکنی بهدست دارد و نور آن را به نقهاط مخبلهف میتابانهد؛ و
نفر دومی را اه الید روشن و خامو انند ی نورافکن در اخبیار اوست .اگر نفر دوم نخواهد
فرد اوّل به نق های نور بباباند میتواند با الید بر را ق ع و نورافکن را خهامو

انهد .نقهش

فرد اوّل در روشن شدن نقاط با نور نورافکن نیزی بین همهاار و هیکاار بودن است.
 .فردی را در نظر آورید اه سرِ شلنگ آبی را در اخبیار دارد و به ههر نق ههای اهه بخواههد
آ میپاشد؛ و فرد دومی را اه انبرل شیر آ ِ مبّبل به شلنگ را در اخبیهار دارد و ننانچهه
نخواهد نفر اوّل به نق های آ بپاشد میتواند شیر آ را ببندد و جریهان آ شهلنگ را ق هع
اند .نقش اسی اه سرِ شهلنگ بهدسهت اوسهت در پاشهید شهدن آ بهه نقهاط نیهزی بهین
همهاار و هیکاار بودن است.
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باید توجّه داشهت اهه وجهود و بقهای انسهان و برخهورداری وی از اخبیهار و
قدرت تبمیمگیری آزاد هر لحظه به خواسهت و مشهیّت الههی وابسهبه اسهت و
بهمحض اینکه خواست و مشیّت خداوند ت ییر اند آن اخبیار و قدرت از انسان
سلب میشود و یا هسبی و بهودن او خاتمهه مییابهد .بنهابراین درعهین تأایهد بهر
اخبیار و نقش انسان در تبمیمگیری نباید وجود و نقش وی را در عهری و در
ردیف خداوند بهشمار آورد.
 .2اذن تکوینی الهی رافع مسؤوليّت انسان نيست.

وقبی حسابدار نکی م ایر دسبور رئیس صادر میارد و رئیس هم بههدلیهل
اطّالعات ویژ ای اه داشت و حسابدار از آن بیاطّالع بهود آن نهک را امضها
میارد و پرداخت میشد امضای رئیس رافع مسّولیّت اارمند نبود.
همانطوراه رئیس مّسّسه حسابدار را اسبخدام ارد و ایهن اخبیهارات را بهه
او داد و قرارها را با او گذارد و اگر او نمیخواست اساسای حسهابداری در اهار
نبود انسان را هم خدای مبعال خلق ارد است و خود

به انسان اخبیار داد و

به او گفبه است :ای انسهان! تهو فقهط حهقّ داری ننهین تبهمیمهایی را بگیهری.
تبهههمیمهای دارای اذن تشهههریعی اینهههها هسهههبند و سهههایر تبهههمیمها فاقهههد اذن
تشریعیاند.
مثل حسابدار اه مجاز نبود د برابر سند نک بنویسهد امّها نوشهت و رئهیس
هم امضا ارد انسان نیز اگر برخالف دسبور الهی تبمیمی بگیرد اهه فاقهد اذن
تشریعی و غیرمجاز باشد ممکن است خدای مبعال به آن تبهمیم اذن تکهوینی
و امکان عملی شدن دهد و بهصورت یک عمل خارجی درآید .بها وجهود ایهن
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آیا من قی و عادءنه است و جا دارد خدا به آن بند بگوید درحهالیاهه بهه تهو
اعالم ارد بودم این تبمیم مجاز نیست نرا ننین تبمیمی گرفبهی؟ درمهورد
تبمیم گنا و خالف شرعی اه به یک عمل خارجی منجر شد است با اینکهه
خدا خود

امکان و اذن تکوینی داد و امضا ارد است تا آن عمل در خهار

تحقّق پیدا اند آیا من قی و عادءنه است و جا دارد بنهد را مّاخهذ انهد اهه
مگر نگفبه بودم این تبمیم حرام و غیرمجاز است!؟ آیا اذن تکوینی خداوند بهر
تحقّق خارجی تبمیم انسان مسّولیّت انسان را نسبتبه تبمیم غیرمجاز و فاقد
اذن تشریعی اه آزادانه گرفبه است رفع میاند؟ هرگز!
بنههد نمیتوانههد بههه خههدا بگویههد نههرا خههودت اذن تکههوینی دادی؟ اگههر
نمیخواسبی آن عمل خالف شرع انجام شود به عملهی شهدن تبهمیم مهن اذن
تکوینی نمیدادی؛ پهس مهن مسهّولیّبی نهدارم .نهون اوّءی خهدا مورّهف نیسهت
درمورد نراییِ اارههایش بهه بنهد ا

پاسهخگو باشهد3؛ همهانطور اهه رئهیس

شرات مورّف نیست درمورد اارهایش به اارمندان پاسهخگو باشهد .ثانیهای اذن
تکوینی الهی بر تحقّق خارجی یک تبمیم خالف گهرفبن آن تبهمیم خهالف
توسّط شخص را توجیه نمیاند و مسهّولیّت او را در پیشهگا خداونهد درقبهال
آن تبههمیم منبفههی نمیسههازد؛ همانطوراههه در موضههوع نههک رئههیس بهههدلیل
اطّالعات خاصّ خود مبلحت دانست و بها امضهای خهود امکهان داد آن نهک
پرداخت شود و امضای رئیس رافع مسّولیّت حسهابدار نبهود .مضهافای بهر اینکهه
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وقبی فردی تبمیم خالف میگیرد مشخّص نیست خداوند به آن امکان عملی
شدن و اذن تکوینی خواهد داد یا خیر؛ تها شهخص پهس از عملهی شهدن آن در
توجیه علّت اخذ تبمیم خالف شرع خود به اذن تکوینی الهی اسبناد اند.
فری انید اسی تبمیم میگیرد دزدی اند تا از این را حرام پولی بهرای
عیّاشی بهدست آورد .خانهای را برای دزدی نشهان میانهد .خداونهد میبینهد و
میداند اه در این خانه خانواد ای هسبند اه مدّتها خیلی صهمیمی و بامحبّهت
زندگی میاردند؛ امّا اخیرای یک فامیهل پولدارشهان مُهرد و پهولی بهه آنهها ارث
رسید است و همین پول مایهی اخبالف این زن و شوهر شد است .مهثالی یکهی
میگوید با این پول به سفر دور دنیا برویم و دیگری میگوید ما خانه نهداریم و
بهبر است با آن خانه بخریم .خدای مبعال میبیند از یکسو اخهبالف سهلیقه بهر
سر این قضیّه به قهر و ادورت شدید بین زن و شوهر منجر شد است و زندگی
مشبرک آنها را درمعری تالشی قرار داد است و ازسوی دیگر دزد هم همهین
خانه را برای دزدی نشان ارد است .خدا به تبمیم خالف شرع این دزد بهرای
دسبیابی به پول حرام امکان عملی شدن میدهد و او موفّق میشهود بهه خانههی
آن زو دسببرد بزند و پولی را اه بر سر نحو ی خر اردن آن نزاع برپا شهد
بود بدزدد و با خود ببرد.
فردا صبح آن زن و شوهر بیدار میشوند تا در ادامههی دعهوایی اهه بهر سهر
پول داشبند برای جدایی و طال اقدام انند؛ امّا مبوجّه میشوند پهولی در اهار
نیست و دزد آن را برد است! با ازمیان برداشبه شدن نیزی اه بر سهر آن دعهوا
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داشبند درنهایت با هم آشبی میانند و آن خانواد از مبالشی شدن نجات پیهدا
میاند.
خدای مبعال با اطّالعی اه اخبباصای از این جریان داشت و میدانسهت ایهن
پول در این خانواد مایهی فبنه شد است مبلحت دیهد اهه آن دزد در عملهی
ساخبن تبمیم نامشروعش موفّق شود؛ ولی دزد اه از این مسائل خبر نداشت و
برای حلّ مشکالت آن خهانواد تبهمیم بهه دزدی نگرفبهه بهود .اینکهه خداونهد
باتوجّهبه اطّالعات فو العاد و اخبباصی خهود تحقّهق عمهل دزد را مبهلحت
دانست مسّولیّت دزد را نسبتبه تبمیمی اه بهرای اسهب پهول حهرام گرفبهه
اسههت رفههع نمیانههد .او درقبههال آن تبههمیم خههالف شههرع مسههّول و مسههبحقّ
مجازات است.
پرسش :نرا خدا بهه یهک تبهمیم سهو ،امکهان عملهی شهدن میدههد و بهه
دیگری نمیدهد؟
پلسخ :خدا عملی شدن یک تبمیم را در جهان خار به مبهلحت دیهد و
دیگری را ندید است.
پرسش :گرنه در جهان خار مبلحبی وجود داشبه است؛ امّا برای این دو
نفر آیا عدالت خدا نقض نمیشود اه یکی را در اار خهالف موفّهق نسهاخبه و
با او بهه فضهل رفبهار میانهد و دیگهری را موفّهق اهرد و بها او بهه عهدل رفبهار
میاند؟
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پلسخ :فضل فراتر از عدل است .عدالت این است اه طلب هراس را بهه او
بدهند .فضل این است اه شما طلبی ندارید؛ امّا من به شما یهک هدیهه مهیدهم.
وقبی به شما هدیهای دادم و به دیگری نهدادم بهه دیگهری رلهم نکهرد ام .رلهم
وقبی است اه طلب و حهقّ او را نهدهم .ایهن هدیهه اسهت؛ نهه طلهب .الببّهه اگهر
بگویید آیا حکمبی در آن است؟ بله؛ ولی عهدالت بها حکمهت فهر دارد .خهدا
حکیم است؛ حبمای حکمبی بود اه به یکی هدیه داد و به دیگری نهداد؛ امّها ایهن
عدالت را نقض نمیاند .عدالت یعنی :اِع بن ُ کُبلِّ ذح حَب ٍّ حَقَّب ُ .3اگهر حقّهی
نداشبید و نیزی به شما ندادم رلم نکرد ام.
 .3حوادث و موقعيّتهایی که بهدست انسانها پدید میآید ،کار خداست.

اگههر اسههی از بیههرون بههه پرداختهههای مّسّسههه نگهها میاههرد میدیههد اههه
پرداختها اار رئیس مّسّسه است .اگر اسی از بیرون به این دزدی نگا انهد
آن را اار نه اسی میداند؟ آیا این هم اار خداست؟
همانطوراهه رئههیس مّسّسهه خههود

تبههمیم گرفبهه بههود اهه اسههی بهههنام

حسابدار در مّسّسه وجود داشبه باشد؛ و آن ورایف و اخبیارات را خهود

بهه

او سپرد بود خداوند هم خود تبمیم گرفبه است انسهان را درقالهب موجهودی
برخوردار از اخبیار خلق اند؛ سپس خود تبمیمهای مجاز و غیرمجاز را تعیهین

 .3حرّ عاملی وسنئلالشیعة

 57ص  :555قنُ رسوُاهلل

حَ ٍّ حَقَّ ُ :همانا خداوند حقّ هر صاحب حقّی را به او ع ا ارد.

 :اِ َّ اللّ َ ...اَع ب ٰ کُبلَّ ذح
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و به او اعالم ارد است .پس همانطوراه در آن مّسّسه پرداختها اار رئیس
بود و حسابدار فقط یک مرحله از روال اداری اار پرداخهت را انجهام مهیداد و
پولی از خود نداشت اه به اسی بدهد آنچه هم در جههان خهار تحقّهق پیهدا
میاند اار خداست.
خدا بود اه آن پول را از آن خانواد بیرون آورد و فبنه را خواباند .آن عمل
خارجی اار خداست .آنچه بد زشت و قابهل نکهوهش اسهت تبهمیم خهالف
شرع دزد است .تبمیم دزد زشت است و فقط همین تبمیم اهار اوسهت؛ امّها
فعل خارجی اه اتّفا افباد اار خداست و خیر است .خدا خواسهت آن پهول از
آن خانه و خانواد خار شهود و او بهود اهه جلهوی مبالشهی شهدن خهانواد را
گرفت.
پرسش :آیا خدا مسّول این حوادث است؟
پلسخ :مسّول یعنی مورد سّال؛ خداوند مهورد سهّال واقهع نمیشهود3؛ امّها
اار اار خداست و مبوجّه خداسهت .خهدا بهود اهه پهول را از آن خانهه بیهرون
آورد .تبمیم بد مبعلّق بهه دزد اسهت اهه تبعهات آن را ههم مبحمّهل میشهود و
عذا میبیند؛ امّا عملی اه در خار واقع شد عین خیر بود.
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بنههابراین نکبهههی مهههم ایههن اسههت اههه در فعههل اخبیههاری انسههان بخشههی اههه
بهصورت عمل خارجی دید میشود از تبهمیم درونهی فهرد جداسهت و اهار
انسان نیست؛ اار خداست .این درست خالف نیهزی اسهت اهه اببهدای بحهث
تبوّر میشد .تبوّر بر این بود اه اارهایی اه دیگران میانند نون میدانند
نه میانند و نون خودشان تبهمیم گرفبهانهد آن را انجهام دهنهد اهار خهود
آنهاست .اانون دریافبیم اه ننین نیست .هرااری اه بهدست انسانها نسبت به
دیگههران انجههام میشههود اههار خداسههت .درنبیجههه حههوادثی هههم اههه بهدسههت
انسههانهای دیگههر در زنههدگی مهها رد میدهههد یهها موقعیّتهههایی اههه ازطریههق
انسانهای آگا و مخبار در زندگی ما پیش میآید درواقع اار خداست.
حادثهآفرینی جز خدا در زندگی انسان وجود ندارد.

باتوجّهبه آنچه از آغاز مبحث تاانون گفبه شد میتوان دریافت اهه تمهامی
حوادث و موقعیّتهایی اه در زندگی انسان پیش میآید نهه ازطریهق عوامهل
غیرذیشعور و غیرمخبار مثل عوامل طبیعی و نه ازطریهق عوامهل ذیشهعور و
مخبار مثل انسانها همه اار خداست .خداست اه ازطریهق عوامهل طبیعهی یها
بهدست انسانهای دیگر این حوادث را در زندگی ما پهیش مهیآورد .غیرخهدا
احدی در زندگی ما اار ای نیست .این بهمعنی جبری بودن نیست .اخبیار انسان
در تبمیمهایی اه میگیرد برجاست؛ مسّولیّت انسان درقبال تبهمیمهایی اهه
میگیرد برجاست؛ و همچنین اسبحقا ایفر و پهادا

الههی همهه برجاسهت .بها

محفوظ بودن همهی آنها آنچه از حوادث و موقعیّتها بهدست عوامل انسهانی
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یا طبیعی در زندگی ما رد میدهد اار خداست و ءغیر .همانطوراهه حهافظ
گفبه است و برخی بهغلط او را جبریمسلک دانسبهاند:
گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم
نسبهت مهکن به غیهر اهه اینهها خهدا انههد
هر رنج یا راحبی اه در زندگی پیش میآید به غیرخدا نسبت ندهید؛ همه
را خدا میاند؛ نه ازطریق عوامل طبیعی نه ازطریق عوامل انسانی.
پرسش :نند درصد اار بهعهد ی خداست؟
پلسخ :صد درصد بهعهد ی خداست .یکمیلیاردم هم اار غیرخدا نیسهت.
جز خدا احدی در زندگی انسان مّثّر نیست :ال مُؤَثِّرَ فِی الوُجواِ اِالَّ اهللُ.1
پرسش :پس انسان هیکاار است؟
پلسخ :انسهان در تبهمیمش صهد درصهد همههاار و صهد درصهد مسهبحقّ
پادا

یا ایفر است؛ امّا وقبی آن تبمیم به عمل تبدیل شد دیگهر بهه او رب هی

نههدارد؛ نرااههه تحقّههق عمههل در بیههرون منههوط بههه اذن تکههوینی و اههار خههدا و
منسو به خداست و به انسان هیک رب ی ندارد .یعنی وقبهی آن عمهل بهصهورت
یک حادثه به شخص مقابل رسید اار خداست .وقبی تبمیم درون فهرد شهکل
میگیرد با اخبیار او شهکل میگیهرد و خهود او مسهّول تبهمیمهایش اسهت و

 .3صدو
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پادا

یا ایفر تبمیمهایش را از خدا میگیرد؛ تبمیم مهال آن فهرد اسهت؛ امّها

حادثهی خارجی اه به شخص مقابل میرسد اار خداست.
احدی جز خدا در زندگی ما کارهای نيست.

احدی غیرخدا در زندگی ما اار ای نیست .هرنیز بهدسهت انسهان میرسهد
خدا رساند است و هرنیز از دست او میرود خدا برد است.
امیهرالمّمنین

در مناجهات شعهبانیّه به خهداوند عرضهه میدارنهد :اِلببهی

بِیَدِکَ ال بِیَدِ غَیرِکَ زِیناَتی وَ نَقصی وَ نَفعی وَ ضَرّح3؛ خهدایا بهدسهت توسهت و
دست احدی غیر تو نیست؛ هرنه بهدست آورم گرنه ازطریق انسانهای دیگر
به من برسد درواقع تویی اه آن را بهه زنهدگی مهن وارد اهرد ای؛ و هرنهه از
دسبم برود گر نه دزد یا هر عامل دیگهری آن را از زنهدگی مهن خهار انهد
درواقع تویی اه آن را از زندگی من خهار سهاخبهای؛ و وقبهی سهودی بهه مهن
میرسد تویی اه آن سود را به مهن میرسهانی؛ و وقبهی خسهارتی بهه مهن وارد
میشود و ضرری به من میرسد تویی اه آن ضرر را به من وارد میسازی.
در قرآن نیز میخوانیم :قُل اللّببهُمَّ منلِکَ المُلکِ تُؤتِی المُلکَ مَن تَشن ُ َو

تَنزِعُ المُلکَ مِمَّن تَشن ُ وَ تُعِزُّ مَن تَشن ُ وَ تُذُُِّ مَن تَشن ُ بِیَ ِدکَ الخَی ُر :5بگو
خدایا تو صاحب فرمانروایی هسبی (تو صاحب عالم مُلکی)؛ به هراه بخواهی

 .3مجلسی بحاراءنوار
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فرمانروایی و ریاست میبخشی و از هراه بخواهی قدرت و فرمانروایی را
میگیری؛ هراه را بخواهی عزیز میانی و هراه را بخواهی خوار میانی؛
خیر فقط بهدست توست .همه بهدست خداست و دست خدا هم خیر است .در
زندگی احدی را غیرخدا نبینیم و اار ای ندانیم.3
پرسش :نرا تبمیم و نیّت ما مسبحقّ پادا

و ایفهر اسهت؛ امّها عملهی اهه

خهدا در خهار محقّهق میانهد مسههبحقّ پهادا

و ایفهر نیسهت؟ نگونهه خههدا

خود

اراد میاند اه عمل بد محقّق شود؟

پلسخ :اینکه خداوند بهسبب اارهایش مسبحقّ ایفر یا پادا

باشهد سهخن

درسبی نیست .خدا دربرابر نه اسی مسّول باشهد و نهه اسهی بهه او پهادا

و

ایفر دهد؟
آنچه خداوند میاند این است اه میفرماید این اار درست اسهت بکهن و
این اار غلط است نکن .مثالی غذای سالم بخور؛ غهذای مسهموم نخهور .شهمایید
اه میتوانید غذای سالم بخوریهد و قهوی شهوید؛ یها غهذای مسهموم بخوریهد و
مریض شوید .درست است اه غذا را خدا خلق ارد است؛ امّها خهدا راهنمهایی
ارد اه نه بخوریم و نه نخوریم؛ شما هسهبید اهه آزادانهه تبهمیم میگیریهد
بخورید یا نخورید و تبعات تبهمیم خودتهان را مبحمّهل میشهوید .ضهمنای آنچهه

 .3برای آشنایی بیشبر با آیات و احادیث حاوی آموز ی توحید افعالی نگا انیهد بهه :مههدی
طیّب شرا طهور ص .317-315
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خداوند اراد میاند عملی شود بد نیست و خیر محض است؛ نیّت و تبمیم مها
بر انجام آن بد است.

3

نکته

قبههول و پههذیر

و اعبههراف بههه آنچههه میگههوییم دشههوار اسههت .آنچههه اینجهها

میگوییم شکسبن باوری است اه یک عمر در اهل طبیعت شکل گرفبه اسهت
اه خدا را نمیبینند و غیرخدا را میبینند .ما درصددیم غیرخدا را پهاک انهیم و
فقط خدا را در زندگی ببینیم .اار ساد ای نیست؛ بسیار دشوار اسهت اهه انسهان
غیرخدا را نبیند؛ ولی به خواست خدا انجام خواهد شد.
آثار و نتایج نگاه توحيدی

بنابر آنچه تاانون روشن شد اگر اسی در زنهدگی خهود از نیهزی دلخهور
است درواقع از خدا دلخور است .پیامبر اارم

میفرماینهد :مَن اَصحَحَ عَلَی

الدُّنین حَزینن فَقَد اَصبحَحَ عَلَبی اهللِ سبناِ ن :اسهی اهه صهبح انهد درحالیاهه از
وضعیّت زندگی دنیوی خود محزون است؛ همانها درحهالی صهبح اهرد اهه بهر
خداوند غضبناک است .مثالی اسی با خود بگوید این نه وضعی است؟ نهه پهول
دارم؛ نه ش ل؛ نه قیافه ...؛ او درحقیقت ازدست خدایی اه این وضعیت را ایجاد
ارد غضبناک است؛ زیرا وضعیّت دنیهوی او را اسهی جهز خهدا ایجهاد نکهرد

 .3این نکبه را در فبل آیند روشن خواهیم ساخت.

  64طبیب عشق

است .وَ مَن اَصحَحَ یَشکوا مُصیحَة نَزَلَت بِ ِ فَنِنَّمن یَشبکوا رَبَّب ُ :1و ههراس صهبح
اند درحالیاه از مبیببی اه به او وارد شد شاای است درواقع ازدست خهدا
شاای است .ننین اسی باید به دادگسبری بهرود؛ برگههی عریحهال بگیهرد و
علیه خدا دادخواست بدهد! نون غیرخهدا اسهی در زنهدگی او اهار ای نبهود
است.
تلقين مکرّر به خویشتن

اانون اه ازنظهر عقلهی فهمیهدیم و دانسهبیم غیرخهدا احهدی در زنهدگی مها
اار ای نیست برای رسیدن به باور قلبی این م لب را درانار حوادث زنهدگی
به خود یادآور شویم .از این لحظه بهبعد ههر رخهدادی برایمهان پهیش آمهد نهه
ازطریههق علههل و عوامههل غیرذیشههعور و طبیعههی و نههه ازطریههق علههل و عوامههل
ذیشعور مثل انسانها به خود بگوییم اار خداست .اگر این م لب را اهرارای بهه
خود تلقین انیم امام این تبدیق عقلی به بهاور قلبهی تبهدیل میشهود .وقبهی
باور قلبیمان شد اهه احهدی غیرخهدا در زنهدگی مها اهار ای نیسهت ت ییهرات
بسیاری در ما ایجاد میشود .وقبی یقین اردیم اه جز خدا احدی نمیتوانهد بهه
ما سودی برساند پس طمع بسبن به غیرخهدا یعنهی نهه؟ وقبهی غیرخهدا احهدی
نمیتواند به مها ضهرری برسهاند پهس ترسهیدن از غیرخهدایی اهه ههیک ضهرری
نمیتواند بزند نه معنی دارد؟ امید بسبن بهه اسهی اهه اهار ای نیسهت یها بهیم
داشبن از اسی اه اار ای نیست بیمعنی و غیرمن قی میشود .اگر بهاور انهیم
 .3مجلسی بحاراءنوار
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اه غیرخدا احدی در زندگی ما اار ای نیست دیگر نه به غیرخدا دل میبندیم
و تکیه میانیم نه نشم طمع به غیرخدا خواهیم داشت و نه تهرس و نگرانهی از
غیرخدا خواهیم داشت .بهقول سعدی:
موحّهد نهه در پهای ریهزی زر

نه شمشیر هنهدی نهی بر سهر

امهید و هراسهش نهباشهد ز اههس

بر این اسهت بنهیاد توحیهد و بهس

اخـتـيـار

در بحههث اخبیههار انسههان نیههز همههان نکههاتی را اههه راجعبههه نههک بیههان شههد
میگوییم.
نقش حسابدار در پرداختهای مّسّسه نقدر بود؟ نقش انسان در اارههایی
اههه بهدسههت او صههادر میشههود همانقههدر اسههت .آیهها قابههل تب هوّر اسههت فعههل
اخبیارییی از انسان سر بزند اه خود او در ایجاد آن هیک نقشهی نداشهبه باشهد؟
خیر؛ نون هر فعلی را انسان اوّل باید در ذهن خود تبهوّر و تبهدیق انهد؛ بعهد
تبمیم بگیرد؛ سپس خدا اذن تکوینی دهد تا آن عمل از او سر بزند .اگر انسهان
عملی را در ذهنش طرّاحی و تبوّر نکرد باشد و خود

هم آن طر را امضها

نکرد و به انجام آن مبمّم نشد باشد عملی شهدن آن اهار بهدسهت او محهال
است .لذا انسان در فعل اخبیارییی اه از او سر میزند هیکاار نیست.
پرسش :نرا ااری را اه انجام میشود فعل اخبیاری مینهامیم؟ درحالیاهه
درمورد نک گفبهیم هرنهه بخواههد طرّاحهی شهود ازقبهل دسهبوری بهرای آن
صادر شد است.

  66طبیب عشق

پلسخ :طر و ساخبار این مّسّسه به اخبیار حسابدار نیسهت .رئهیس مّسّسهه
تبمیم گرفت حسابدار داشبه باشد؛ میتوانست مّسّسه را طوری طرّاحهی انهد
اه حسابدار نداشبه باشد .خدا هم عالم را طوری آفرید اه انسهان در آن مخبهار
باشد؛ میتوانست انسان را اینگونهه نیافرینهد؛ یها اصهالی انسهان را نیافرینهد .خهدا
تبمیم گرفت اه موجود مخباری بهنام انسان بیافریند؛ بنابراین اصل آفرینش ما
به اخبیار ما نیست .انسان با اخبیار خود
تولّد او به اخبیار خود

مّنّث یا مذاّر مبولّد نمیشهود .زمهان

نیست .یکی هزار سال قبل مبولّد شد؛ یکی ههم امهروز

مبولّد میشود .اینها قهری است و به اخبیهار انسهان نیسهت .اینکهه مها بههصهورت
انسان خلق شد ایم و مثالی گربه یا درخت یا سنگ نیسبیم یک موجود مخبهار و
صاحب اراد ایم به اخبیار و انبخا ما نیست .خدا قهرای انسان را بهصورت یهک
موجود آزاد و مخبار آفرید .طرّاحی سازمان خلقت قهری است و اار خداسهت
و اراد و خواست انسان در آن نقش ندارد.
پرسش :این اخبیار هم اامل نیست؛ بلکه تاحدّی است؛ نون خدایی اه مها
را آفرید است ازقبل میدانسبه نه میآفریند.
پلسخ :گفبیم اه محال است بشود اخبیار را در تبمیمگیری از انسان سهلب
ارد .انسان در حوز ی فعل اخبیاریش با آزادی صهد درصهد تبهمیم میگیهرد.
طرّاحی و امضا در درون انسان صد درصد آزاد صورت میگیرد .دیدیم لولهی
تفنگ را هم روی شقیقهی اسی بگذاریم نمیتوانیم آزادی او را سلب انیم.
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پرسش :پس جبر در اصل خلقت انسان است؟
پلسخ :جبر یعنی مجبور بودن انجامدهنهد ی یهک اهار .خلقهت اهار انسهان
است یا خدا؟ اار خداست؛ خدا هم در آفرینش مخبار بود است .آفرید شدن
انسان اار انسان نبود اه بگوییم انسان در آن مجبور است یا مخبار .بحث جبهر
و اخبیار انسان به اصل آفرینش او تعلّق نمیگیرد .اار آفرینش اخبیهاری اسهت؛
امّا اخبیار خدا نه انسان .آفرینش اار خداست؛ خدا هم با اخبیهار اامهل تبهمیم
گرفت انسان را آزاد و مخبار بیافریند .مسألهی جبر یا اخبیهار انسهان در اارههای
خود

م ر است و در این اارها باید ببینیم مجبور است یا مخبار.

انسان در اارههایی اهه انجهام میدههد در مرحلههی تبهمیمگیری آزادی و
اخبیار اامل دارد؛ لذا در پیشگا خداوند درقبال تبهمیم خهود مسهّول اسهت و
اسبحقا پادا

و ایفر پیدا میاند .اگر انسان تبمیم نگیرد عملی از او صهادر

نمیشود .پس انسان در عملی اه از او سرمیزند هیکاار نیست .همانطوراهه
حسابدار هیکاار نیست؛ نون بدون نوشبن و امضای او نکی صهادر نمیشهود
و پرداخبی صورت نمیگیرد .انسان هم اگر بر انجام اهاری تبهمیم نگیهرد آن
اار از او سرنمیزند و نون در تبمیمگیری آزاد است هیکاار نیست.
پرسش :آزادی عمهل انسهان بها حسهابدار مّسّسهه تفهاوت دارد .آنجها اوّل
حسابدار امضا میارد؛ بعد رئیس تأیید میارد؛ امّا اینجا اوّل خدا تأیید میانهد
و انسان درآخر تبمیم میگیرد.

  68طبیب عشق

پلسخ :خیر؛ اوّل انسان تبمیم میگیرد بعد خدا اگر مبلحت بداند امکهان
عملی شهدن بهه آن میدههد؛ اگهر ههم مبهلحت ندانهد امکهان نمیدههد .الببّهه
همانگونهه اهه حضهور حسهابدار در مّسّسههه لحظهه بهه لحظهه منهوط بههه اراد و
خواست رئیس است؛ وجود و صاحب اخبیار بهودن انسهان ههم لحظهه بهه لحظهه
منوط به اراد و خواست تکوینی خداوند است؛ امّا خداوند حهین تبهمیمگیری
انسان مداخله نمیاند و پس از آنکهه انسهان تبهمیم گرفهت بنها بهه حکمهت و
مبلحتدید خود به آن امکان عملی شدن میدهد یا نمیدهد.
پرسش :بهنظر میرسد اوّل تبمیمِ خداست؛ مثل روشهن شهدن ءمهپ؛ مهن
میخواهم ءمپ روشن شود و اراد مهیانم الیهد را بهزنم؛ امّها قبهل از آن اگهر
نیروگاهی وجود نداشبه باشد و سیماشی نباشد گرنهه مهن اراد اهنم امکهان
ندارد ءمپ روشن شود.
پلسخ :این در حوز ی فعل شهما نمیگنجهد .وقبهی اصهالی نیروگهاهی سهاخبه
نشد است نراغ و الیدی ههم وجهود نهدارد و روشهن اهردن نراغهی م هر
نیست .اگر نیروگا و سیماشی بر وجود داشبه باشد نهراغ و الیهدی وجهود
داشبه باشد اینجاست اه میخواهید نراغ را روشن انیهد و الیهد را میزنیهد و
میگوییم بعد از زدن الید روشن شدن نراغ به عوامل زیادی بسبگی دارد اهه
از اخبیار شما خار است .عوامل زیهادی قبهل از تبهمیمگیری مها وجهود دارد.
همانطوراه اصل وجود حسابدار در مّسّسه تبمیم رئهیس بهود و میتوانسهت
حسههابداری بهههاار نگیههرد قبههل از تبههمیم مهها خههدا مهها را آفریههد و میتوانسههت
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نیافریند؛ پس نقهش خهدا قبهل از آفهرینش مها ههم م هر اسهت .امّها خهدا مها را
بهصورت یک موجود آزاد آفرید مها ههم تبهمیم آزاد گهرفبیم؛ و بعهد از ایهن
تبمیم آزاد خدا به تبمیم ما امکان عملی شدن داد.
ماجراهای حضرت ابهراهیم

مثهال روشهنی اسهت .حضهرت ابهراهیم

تبمیم جدّی گرفت اه به امر خدا سر پسر

را ببرد؛ امّا خهدا بهه

اسماعیل

آن تبمیم امکان عملی شدن نداد و به اارد گفت نبُر .نمرودیان تبمیم جدّی
گرفبند حضرت ابراهیم

را بسوزانند؛ امّا خدا به آتش گفت نسوزان.

پرسش :در ابا بینش دبیرسبان میخواندیم در اارهایی اه انسهان انجهام
میدهد آخرین جهز ،حلقههی علهل اراد ی انسهان اسهت .قبهل از آن همههنیز
بهدست خدا تحقّق پیدا میاند .آخرین جز ،این است اهه انسهان اراد انهد آن
را انجام دهد یا نه؟
پلسخ :در علل آخری و اوّلی زمانی نیست؛ رُتبی اسهت .امّها بههلحاظ فعهل
اخبیههاری در عههالم خههار
ابراهیم

همچههون مههاجرای ذبههح اسههماعیل

اوّل حضههرت

تبمیم گرفت و بعد خدا مانع از عملی شدن تبمیم شد.

پرسش :اوّل خدا نخواست سر حضرت اسماعیل

برید شود.

پلسخ :اینکه خدا در علم ازلی خهود نخواسهت یها خواسهت بحهث دیگهری
است .اانون در این عالمِ تکلیف اه خدا بهه حضهرت ابهراهیم

امهر میانهد

فرزندت را قربانی ان و حضرت مبمّم میشهود خهدا بهه ایهن تبهمیم امکهان

  70طبیب عشق

عملی شدن نمیدهد .نمرودیان ههم در سهوزاندن حضهرت ابهراهیم

مبهمّم

هسبند؛ امّا خدا به این تبمیم امکان عملی شدن نمیدهد.
فری انید دو نفر هسبند و یکی روی دو

دیگری رفبه است تا از قفسههی

ابابخانه ابابی بردارد .اینکه فرد باءیی ببواند ابا را بهردارد منهوط اسهت بهه
اینکه فرد پایینی همراهی اند؛ اگر او از قفسه دور شهود فهرد بهاءیی نمیتوانهد
ابا را بردارد.
پرسش :ولی اراد ی خدا قبل است.
پلسخ :قبلِ زمانی نیست؛ قبلِ علّی رُتبی و وجودی است .3اگهر قبهل بهه ایهن
معنی مورد نظر باشد قبل از همهنیز اراد ی خداست.
پرسش :پس ما خیلی آزادی نداریم.
پلسخ :خدا با اراد ی قهری خهود شهما را آزاد آفریهد اسهت .شهما در آزاد
بودن خودتان آزاد نیسبید؛ اساسای آزاد آفرید شهدن اهار شهما نیسهت تها در آن
آزاد باشید؛ امّا اانون اه آزاد آفریهد شهد اید آزاد هسهبید؛ آزادی ههم یعنهی
مجبور نبودن.

 .3تقدّم رتبی و وجودی را با یک مثال اینگونه میتوان بیان ارد :نویسند ای را درنظر بگیرید
اه مش ول نوشبن است؛ حرات دست و قلم او ازنظر زمانی توأم یا همزمان است؛ امّا تردیدی
نیست اه وجودای حرات اببدا در دست و سپس در قلم پدید میآید.
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پرسش :من آزاد نبودم خانواد ای را اه در آن مبولّد میشوم انبخا اهنم
و نیزهایی مانند این.
پلسخ :اینها همهان خبوصهیّاتی اسهت اهه درمهورد وجهود شماسهت و اهار
خداوند است نه اار شما تا در آن اخبیار و انبخابی داشبه باشید؛ ولی اانون اهه
خداوند شما را در این خانواد و در این زمان و با همهی مشخّباتی اهه داریهد
بهصورت یک موجود آزاد آفرید است فعلی اه از شما سهرمیزند اخبیهاری
است .مسّولیّت شما از این بهبعد م ر است.
هیکاس درمورد اینکه زن یا مرد مبولّد شد است مسّول نیست و ایفر یا
داد نمیشود .انسان درقبال اارهایی اهه میانهد مسهّول اسهت و بایهد

پادا

پاسخگو باشد .بحث ما هم فعل اخبیاری انسان است .گفبهیم در فعهل اخبیهاری
طرّاحی و تبمیم با انسان است و اذن تکوینی با خدا .بهااینوصهف آیها ممکهن
است یک عمل اخبیاری از انسان سربزند بیآنکهه خهود او در آن نقهش داشهبه
باشد؟
پرسش :گاهی انسان نیزی را میخواهد و میگویند خدا توفیق نداد .توفیق
نه نسببی با اخبیار دارد؟
پلسخ :توفیق به یک معنی زمینهی مساعد و تسهیلانند ی تبمیم بهر انجهام
اار خیر است .بهمعنی دیگر جزئی از امضای دوم در اارههای خیهر اسهت .اگهر
انسان برای اار خیری تبمیم بگیرد ولهی خهدا توفیهق ندههد آن عمهل صهادر
نمیشود؛ امّا اگر عمل صادر شد و تحقّق خارجی پیدا ارد نمیشود انسان هیک
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نقشی در آن نداشبه باشد .پهس انسهان در فعهل اخبیهارییی اهه از او سهرمیزند
هیکاار نیست.
پرسش :نرا بعضی انسانها تبمیمهای خو و بعضی دیگر تبمیمهای بد
میگیرند؟
پلسخ :تبمیمهای خو یا بد انسانها در ارز های مورد بهاور آنهها ریشهه
دارد .اینکه این ارز ها نگونه در هراس شهکل میگیهرد و بهه عهواملی نهون
آموز های محیط وراثت و ف رت و  ...وابسبه است در فلسفهی اخال بررسهی
میشود اهه موضهوع بحهث فعلهی مها نیسهت .امّها ایهن ارز هها هرنهه باشهند و
بههرترتیب اه درون فرد شکل گرفبه باشهند فهرد بها اخبیهار انبخها میانهد و
تبمیم میگیرد اه از آن ارز ها تبعیّهت انهد یها نکنهد .مجبهور نیسهت بهه آن
ارز ها تمکین اند؛ بیاعبنایی هم میتواند بکند .انسهان بها رضهایت خهاطر بهه
ارز ها تن میدهد و معنی آزادی هم همین اسهت؛ یعنهی بها رضهایت و رغبهت
بهسمت نیزی رفهبن .انسهان ههم بها رغبهت بهسهمت ارز ههای پذیرفبهشهد ی
درونی خود میرود .امّا اینکهه ریشهههای شهکلگیری آن ارز هها آیها وراثهت
است یا شرایط محیط زیست در آن تأثیر دارد یا عوامل تربیبی و اجبمهاعی یها
عوامل اقببادی و طبقهی اقببادی اه فهرد در آن زنهدگی میانهد بحثههای
فلسفهی اخال است و در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.
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پرسش :بهنظر میرسد درانهار ایهن عوامهل بیشهبر از نهود درصهد تبهمیمها
دست خود فرد نباشد.
پلسخ :این موضوعی است اه در مباحث اخهال بهه آن پرداخبههام 3و اینجها
فقط با یک مثال به آن اشار میانم .انسهانهایی وجهود دارنهد اهه از هرلحهاظ
شرایط مشابهی دارند؛ امّا تبمیمهای مبفهاوتی میگیرنهد .هابیهل و قابیهل ازنظهر
وراثبی شرایط زنهدگی محهیط ج رافیهایی و محهیط زیسهت و محهیط تربیبهی
همهنیزشان یکهی اسهت؛ امّها دو تبهمیم اهامالی مبفهاوت میگیرنهد .ایهن نشهان
میدهد اه انسان در مرحلهی تبمیمگیری آزاد است و تمامی عوامل فقط او را
برای یک نوع تبمیمگیری مسبعد میانند؛ نه ملزم و مجبور.
در فلسفه علل مُعِدّ و علل تامّه از ههم تفکیهک شهد اند .علّهت مُعِهدّ علّبهی
است اه زمینه را مساعد و آماد میاند تا ااری انجام شود؛ ولهی تحقّهق آن را
ایجا و الزام نمیاند .علّت تامّهه علّبهی اسهت اهه وقبهی وجهود داشهت ق عهای
معلول وجود خواهد داشت .در علّت تامّه راب هی ضرورت بهین علّهت و معلهول
برقرار است؛ امّا در علّت مُعدّ اینگونه نیست .عوامل تربیبی وراثبی اقببادی
محیط زیست یا هر عامل دیگری فقط نقش علّت مُعِدّ دارنهد و زمینهه را بهرای
اینکه انسان نوع خاصّی تبمیم بگیرد آماد تر و فراهمتر میانند؛ نه اینکه انسان
را مجبور به آن نوع تبمیمگیری انند.

 .3فایل صوتی این مباحث با نام درآمهدی بهر مبحهث اخهال در سهایت اههل وء ،در قسهمت
مباحث عرفانی بخش سخنان اسباد در دسبرس است.
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رابطهی علم ازلی خدا و اختيار انسان

پرسش :میگویند همهنیز از پیش در لو محفوظ نوشهبه شهد اسهت .آیها
این با اخبیار تضاد ندارد؟
پلسخ :خیر؛ تضاد ندارد .لو محفوظ بهه ایهن معناسهت اهه هرنهه در عهالم
واقع میشود قبالی در علم خدا وجود داشبه اسهت و خداونهد میدانسهبه اهه نهه
خواهد شد .اینجا ممکن است این اشکال در ذهن انسان ایجاد شود اه اگر خهدا
ازقبل میدانست پس من نمیتوانم خالف آنچه خدا میدانست عمل انم .ایهن
اشکال سابقه دارد و خیّام هم در اشعار

آن را م ر ارد است.

من می خورم و هراه نو من اهل بود
می خهوردن مهن به نههزد او سههل بهود
ق ز ازل میدانست
می خهوردن من حه ّ
گر می نخهورم علهم خهدا جهههل بهود
الببّه اگر اسی دو تا سیلی در گو

او میخواباند و میگفت:

من میزنم و هراه نهو مهن اههل بهود
سیههلهی زدنهم بهه نهزد او سههههل بههود
سیههلی زدنهم حههقّ ز ازل میدانههسهت
گر مهن نهزنم علهم خهدا جههههل بههود
آنگا ننین حرفی نمیزد! مشکل خیّام یا هراه این سّال به ذهنش میآیهد
این است اه نبوانسبه علم ازلی الهی را از علم اابسابی بشری تفکیک اند .علهم
انسان فرع بر معلوم است؛ یعنی اوّل معلوم وجود دارد بعهد مها بهه آن علهم پیهدا
میانیم .امّا علم ازلی علم بالمعلوم و قبهلالمعلهوم اسهت؛ علمهی اسهت قبهل از
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پدید آمدن معلوم .علهم ازلهی الههی بها علهم مها فهر دارد .3لهذا در پاسهخ خیّهام
گفبهاند:
عهلهم ازلهی عهلّههت عبهیهان اهردن

نههزد عهقهال ز غهایههت جههههل بههود

حبّی در علم بشری هم خودِ علم الزامای دلیهل وقهوع نیهزی نیسهت .اگهر مهن
بدانم اه فردا صد درصد نه اتّفاقی میافبد آیا علم من علّت آن اتّفها خواههد
بود؟ ممکن است اینگونه نباشد .بهرای مثهال دانشهمندان محاسهبه میاننهد و بها
قاطعیّت میگوینهد در فهالن مها و فهالن روز و سهاعت خورشهیدگرفبگی رد
میدهد .آیا علم این دانشمندان سبب و علّهت خورشهیدگرفبگی میشهود؟ اگهر
ایههن را نمیدانسههبند خورشههید نمیگرفههت؟ دانشههمندان بههه علههل و عوامههل
خورشههیدگرفبگی واقههف شههدند و از قبههل فهمیدنههد اههه در نههه روز و سههاعبی
خورشید خواهد گرفت؛ امّا خورشید طبق علل و عوامل ایهانی خود

گرفت؛

علم دانشمندان سبب خورشیدگرفبگی نشد.
مثال دیگر اینکه معلّم وقبی یکی دو جلسهه از تهرم میگهذرد میفهمهد نهه
اسی آخر ترم نمر ی الف میگیرد و نه اسی نمر ی ؛ یا نه اسهی مهردود
میشود و ترم بعد دوبار مهمان این االس است .آیا بهسبب دریافت معلّم ایهن
دانشجو شاگرد اوّل شد و آن دیگری از درسهش افبهاد؟ آنهها بها علهل و عوامهل
 .1علمی اه ما به آن آشناییم آگاهی از خبوصیّات نیزی است اهه وجهود دارد و درنبیجهه
وجود آنچه بر آن آگاهیم (معلوم) بر آگهاهی مها (علهم) مقهدّم اسهت .امّها خداونهد عهالو بهر
اینگونه علم قبل از بهوجود آمدن موجودات و رخدادها نیز به آنها علم دارد اه به آن علهم
بالمعلوم میگویند.
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اخبیاری خودشان شاگرد اوّل شدند یها افبادنهد؛ امّها معلّهم بهه آن علهل و عوامهل
واقف و مشرف شد؛ مثالی دیهد ایهن دانشهجو یهک جلسهه درمیهان غایهب اسهت؛
جلساتی هم اه حاضر است دیر به االس میآید؛ وسط االس بهه بهانههی آ
خوردن بیرون میرود؛ وقبی هم حضور دارد ته االس نهرت میزنهد و دفبهر و
قلمی هم با خود نمیآورد .برای معلّم بدیهی است اه ایهن دانشهجو تهرم آینهد
هم مهمان همین االس است .یک دانشجوی دیگر هر جلسه سر وقت به االس
میآیههد؛ ردیههف اوّل مینشههیند و دقیههق گههو

میدهههد و نکبهههها را یادداشههت

میاند .وارد بحث و گفبگو میشود؛ از معلّم سّال میانهد؛ بهه پرسهشهای او
جوا میدهد؛ در پایان االس منابع م العاتی بیشبری درخواست میاند .برای
معلّم روشن است اه این دانشجو آخر ترم با نمر ی عالی قبول میشود .نمهرات
این دانشجویان معلول این نبود اه معلّم از پیش خبهردار بهود؛ آنهها طبهق علهل و
عوامل خودشان نمر گرفبند.
بنابراین هر علم پیشینی سبب نمیشود حهوادث جبهری باشهند .خهدا از پهیش
میدانست هریک از ما نه خواهیم ارد؛ امّا به این معنی اه او آگا است مها بها
اخبیار و آزادی خودمان نگونه رفبار خواهیم اهرد و درنبیجهه نگونهه خهواهیم
شد .این علم هیک تعارضی با اخبیار و آزادی انسان ندارد.
پرسش :وقبی برای تبمیمهایمان اسبخار میگیریم اخبیار معنا ندارد؟

حادثهآفرینی جز خدا نیست 77 

پلسخ :ما در این مباحث از تبهمیمی سهخن میگهوییم اهه بها علهم و عقهل
اتّخاذ میشود؛ گرنه نفس رفبن شخص بهسهمت اسهبخار خهود

یهک اهار

اخبیاری است .تمکین وی به نبیجهی اسبخار هم اخبیاری است.3
نتيجهی مبحث

اانون اه دریهافبیم هرنهه در زنهدگی مها رد داد اهار خهدا بهود اسهت
بیهود با دیگران درگیر نشویم؛ خیالمان راحت باشد اه همهه را خهود

اهرد

است .مثل پروند ای اه مبّهم بسیار دارد؛ د بیست نفر را دسبگیر میانند؛ امّها
بعد از بازجویی یکییکهی تبرئهه میشهوند و آخهر اهار معلهوم میشهود همههی
اارها زیر سر یک نفر بود است .اگر پروند ی زندگی خود را بگردیم معلهوم
میشود همهی اارها زیر سر خدا بود و احهدی در زنهدگی مها اهار ای نبهود
اسهت .اگهر ههم دلخهور هسهبیم بایهد تکلیفمهان را بها خهدا یکسهر انهیم .اگهر
میپنداریم حوادث زندگی ما بد است سراغ خدا برویم؛ نون غیرخهدا احهدی
اار ای نیست.

 .3برای آشنایی با نکات دیگری درزمینهی جبر و اخبیار نگا انید به :مهدی طیّب سرّ حهقّ
ص .356 -351

گفتار دوم

خی
گ
ح
ب
ی
ر ودن وادث و رشا ط زند ی

خير بودن حوادث و شرایط زندگی
اانون اه مسلّم شد همهی رخدادهای زنهدگی مها اهار خهدا بهود اسهت و
اسی جز خدا در پیش آمدن حوادث و شرایط زندگی ما اار ای نبهود اسهت؛
میخواهیم ببینیم اتّفاقاتی اه خدا در زندگی مها پهیش آورد نگونهه اتّفاقهاتی
است؟ آیا همگی خو یا همگی بد یا ترایبی از حوادث خو و بدند؟
در نگا اوّلیّه به انسانهای اطرافمان بهخوبی تشهخیص مهیدهیم اهه اغلهب
اشههخاص ننههین نمیاندیشههند اههه همهههی حههوادث زندگیشههان خههو اسههت.
نهر های گرفبه و دلخور و افسرد نشان میدهد اه صهاحبان آنهها از وضهعیت
زندگیشان خشنود نیسبند و آن را خیر نمیدانند .نهر ههای نگهران و هراسهان و
مض ر هم گواهی میدهند اه صاحبان آنها معبقهد نیسهبند حهوادث آینهد ی
زندگیشان خو و خیر خواهد بود .بهنهدرت اسهی یافهت میشهود اهه همههی
اتّفاقات زندگیش را خو تلّقی اند.
ببینیم نگونه میتوانیم حوادثی را اهه در زنهدگی مها پهیش آمهد اسهت یها
خواهد آمد ارزیابی من قی انیم و ارزیابی من قی درمورد حوادث زندگی مها
را به نه نبیجهای میرساند و حاصل آن نیست.
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ارزیابی به دو گونه امکانپذیر است.
 . 1ارزیابی تفصيلی

فری انید مهن بیمهار میشهوم و بهه پزشهک مراجعهه مهیانم و او پهس از
معاینه بنا به تشهخیص خهود نسهخهای مینویسهد .بیهرون م هب پهیش از آنکهه
داروها را تهیّه و مبرف انم با دوسبی اه پزشک اسهت روبههرو میشهوم و از
او میخهواهم نسهخه را ارزیهابی انهد و بگویهد نسهخهی خهوبی اسهت یها نههه .او
نبیجهههی آزمایشههها و نههوار قلههبم را میبینههد؛ نبضههم را انبههرل میانههد و درد و
ناراحبییی را اه احساس میانم میپرسد .پس از معاینه و بررسهی دقیهق نهوع
بیماری مرا تشخیص میدهد .او با اطّالعات پزشکی خود میدانهد ایهن نهاراحبی
ناشی از بروز نه اخباللی در درون بدن است و نه نوع ترایبهای شهیمیایی و
به نه میزان باید مبرف شود تا آن اخبالل برطرف و آن بیماری درمان شهود و
نیز میداند آن ترایبهای شیمیایی در نه داروهایی وجود دارد .براسهاس ایهن
اطّالعات نسخه را نگا میاند و قضاوت میاند اهه نسهخهی خهوبی اسهت یها
خیر .به این اار اصه الحای ارزیهابی تفبهیلی میگوینهد اهه در آن اهلّ مسهأله
بهصورت دقیق و جز،بهجز ،بررسی میشود.
ارزیابی تفبیلی را اسی میتواند انجام دهد اه ءاقل بهانداز ی اسهی اهه
اار مورد ارزیهابی را انجهام داد اسهت از علهم برخهوردار باشهد؛ در ایهن مثهال
دستام بهانداز ی پزشکی اه نسخه را نوشبه است اطّالعهات پزشهکی داشهبه
باشد.
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آیا انسان میتوانهد حهوادث زنهدگیش را ارزیهابی تفبهیلی انهد؟ باتوجّهبهه
اینکه پدیدآورند ی حوادث زندگی ما خداست آیا هیک بشری بهانداز ی خهدا
علم دارد؟ مسلّمای خیر؛ علم خدا بینهایت است و بشر به تعبیر قهرآن علهم قلیلهی

دارد؛ فرمود :وَ من اُوتیتُم مِنَ العِلمِ اِالّ قَلیال :3و به شهما جهز انهدای از علهم داد
نشد است .پس انسان با علهم قلیهل خهود نمیتوانهد اهاری را اهه خهدا بها علهم
بینهایت خود انجهام داد و حهوادث و شهرای ی را اهه براسهاس آن علهم بهرای
انسان پیش آورد است بهشکل تفبیلی ارزیابی اند.
انبظار و توقّع بیجایی است اه بخواهیم نراییِ تکتک حهوادث زنهدگیمان
را بفهمیم؛ مثل اینکه بخواهیم بدانیم نرا فالنی تبادف ارد؟ نرا فالنجا زلزله
آمد و بسیاری مردند؟ نرا میکرو آمد و عدّ ای بیمار شدند؟ نرا فالنهی را از
ادار اخرا اردند؟ نرا بیپول شد؟ و  . ...این انبظار معقولی نیست و من قای جا
ندارد ننین توقّعی داشبه باشیم .امااینکه اسی اه پزشهکی نخوانهد اسهت و از
پزشکی هیک نمیداند جها نهدارد انبظهار داشهبه باشهد نرایهیِ داروههایی را اهه
پزشک برایش نوشبه است بفهمد.
اگر بخواهیم جهز ،بهه جهز ،رویهدادهای زنهدگی خهود را بهشهکل تفبهیلی
بررسی و ارزیابی انهیم بایهد دسهتام بهانهداز ی پدیدآورنهد ی آنهها یعنهی
خداوند علم داشبه باشیم .حال اه بشهر ننهین علمهی نهدارد بایهد دنهدان طمهع
ننین خواسبهای را بکند و بهه دور افکنهد .گرنهه ههیک بشهری توانهایی ارزیهابی
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تفبیلی و جز ،جز ،حوادث زندگی را ندارد؛ امّا این بدان معنهی نیسهت اهه را
ارزیابی حوادث و شرایط زندگی االًّ بهروی بشر بسبه است .را دیگری وجهود
دارد و آن ارزیابی اجمالی است.
 .2ارزیابی اجمالی

در مثال قبلی فری انید هنگام بیرون آمهدن از م هب دوسهت دیگهری را
میبینم اه پزشک نیست ولی از او میخواهم نسخه را ارزیهابی انهد .او م لقهای
علههم پزشههکی نههدارد؛ امّهها بههه ننههد نیههز یقههین دارد .اوّل اینکههه ایههن پزشههک را
میشناسد و میداند در بهبرین دانشگا های دنیا و در باءترین سه و تخبّبهی
تحبیل ارد و با باءترین نمهر فارغالبّحبهیل شهد اسهت و مراجهع رسهمی و
معببر صهالحیّت پزشهکی او را تأییهد میاننهد .پایاننامههی دانشهگا و مهدرک
فارغالبّحبیلی و تأییدیّهی نظام پزشکی او را دید است و هیک تردید ندارد اهه
ازنظر علم پزشکی میتواند بیماریها و را درمان آنها را درست تشخیص دههد.
دوم یقین دارد انسان خیراندیش و خیرخواهی است و مثل بعضی دابرها نیست
اه طوری نسخه میدهند اه حال مریض امی خو شود؛ تا از آنها ق هع امیهد
نکند؛ امّا اامالی درمان نشهود؛ تها مجبهور شهود ننهدین بهار مراجعهه انهد و پهول
ویزیت بدهد .این پزشک واقعای انسان شریفی اسهت و میاوشهد در اوتها ترین
زمان بیمار را درمان اند .سوم یقین دارد با آزادی اامل و با تشخیص خود
آنچه را خواسبه نوشبه است و هنگام نوشبن نسخه هیکاس آزادی عمهل او را
سلب نکرد و او را به نوشبن نیهزی وادار نکهرد اسهت و در نوشهبن داروههای
مورد نظر

هیک ناتوانی و محدودیّبی نداشبه است.
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دوست اشار شد با اتّکا ،به این سه نکبه یعنی علم و تخبّص خیرخهواهی
و خیراندیشی و آزادی عمل و قدرت پزشک قاطعانهه میگویهد محهال اسهت
این نسهخه خهو نباشهد .میپرسهم ن هور بها ایهن قاطعیّهت میگهویی؟ پاسهخ
میدهد اگر این نسخه خو نباشد به این معنی اسهت اهه پزشهک یها نبوانسهبه
بیماری شهما و را معالجههی آن را تشهخیص دههد؛ اهه یقهین دارم از ایهن نظهر
اههار

نقههص نههدارد؛ یهها اینکههه تشههخیص داد ؛ ولههی بههه دور از خیرخههواهی و

انسانیّت ااسبکارانه رفبار ارد و درصدد معالجههی بیمهاری در اوّلهین فرصهت
نبههود اسههت؛ اههه ایههن هههم محههال اسههت و یقههین دارم انسههان بسههیار شههریف و
خیرخواهی است؛ یا اینکه تشخیص داد و نیّت خیر هم داشبه اسهت؛ امّها آزادی
عمل او را سلب ارد اند و نگذاشبهاند آنچهه را میخواسهبه بنویسهد؛ اهه یقهین
دارم ننین نبود است .بنابراین هیک احبمال عقالیهی بهرای خهو نبهودن نسهخه
وجود ندارد.
بدینترتیب اسی اه هیک اطّالعات پزشکی ندارد و بیماری مهرا نمیشناسهد
و حبّی نسخه را نمیتواند بخواند قاطعانه و بهدرسبی میگوید محال اسهت ایهن
نسخه خو نباشد .این ارزیابیِ اجمالی است؛ یعنهی براسهاس زمینهههایی اهه در
پدید آمدن نسخه اثر دارد میتوان اجماءی ارزیابی اهرد اهه ایهن نسهخه م مّنّهای
خو یا بد است.
را ارزیابی تفبیلیِ حهوادث زنهدگی اهه خهدا بهدسهت انسهانها یها عوامهل
طبیعی پیش میآورد بهرای مها بسهبه اسهت؛ نهون نیازمنهد علمهی همبهراز علهم
خداست اه بشر به آن را ندارد؛ امّا را ارزیابی اجمالی باز است.

  86طبیب عشق

آیا خداوند در حادثههایی اهه در زنهدگی مها پهیش مهیآورد بهه مبهلحت
بند ا

آگا است یا جاهل؟ خدا بِکُلِّ ءَی ٍ عَلیم 3است و ق عای نسبتبه مبهالح

بند جهل و ناآگاهی ندارد .دوم خدایی اه این حوادث را در زندگی بنهد ا
پیش میآورد آیا خیرخوا و مبلحتجوی بند است؟ ق عای همینطهور اسهت.
خدا اَلرَّحمبنِ الرَّحیم 5و رَؤوفٌ بِنلعِحنا 1اسهت .سهوم آیها خهدا قهدرت و آزادی
عمل دارد تا خواسبها

را عملی اند؟ آیها قهدرتی بهاءتر از او وجهود دارد اهه

ببواند آزادی عمل او را سلب یا محدود اند یا او را بهه اهاری جهز آنچهه خهود
میخواهد وادار سازد یا نهاتوانی و ضهعفی در عملهی سهاخبن آنچهه اراد اهرد
است دارد؟ خیر؛ هرنه بخواهد میتواند انجام دهد .خدا عَلی کُلِّ َءبی ٍ قَبدیر

4

است؛ وَ اهللُ غنلِبٌ عَلی اَمرُِِ :1خدا بر ااری اه میخواهد انجهام دههد غالهب و
نیر است .یَدُ اهللِ فَوقَ اَیدیهِم :6دست خهدا بهاءی همههی دسهتها و قهدرت او
باءتر از همهی قدرتهاست.
براسههاس ایههن سههه ویژگههی اههه درمههورد خههدا تردیدناپههذیر اسههت میتههوان
بهصههورت اجمههالی قاطعانههه داوری اههرد اههه آنچههه خههدا در زنههدگی مهها پههیش
 .3سور ی بقر آیهی 513؛ خدا به همهنیز داناست.
 .5سور ی حمد آیهی 1؛ مهرگسبر بر همگان و مهرافزای بر خاصان.
 .1سور ی بقر آیهی 507؛ به بندگان مهربان است.
 .4سور ی بقر آیهی 50؛ بر هرنیزی تواناست.
 .1سور ی یوسف آیهی .53
 .6سور ی فبح آیهی .30
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می آورد محال است خیر نباشد .زیرا اگر خیهر نباشهد یها خهدا بایهد خیهر مها را
درست تشخیص ندهد و به مبلحت ما جاههل باشهد اهه ایهن محهال اسهت؛ یها
اینکه خیر ما را تشخیص دهد؛ امّا قبد خیر رساندن به ما را نداشبه باشد اه این
هم محال است؛ نهون خهدا رحمهت بینهایهت اسهت؛ یها اینکهه ههم خیهر مها را
تشهخیص میدههد ههم تبهمیم دارد عملهی انهد؛ امّها قهدرت و توانهایی نهدارد
خواسبها

را عملی اند یا اسی آزادی عمل او را سلب ارد اسهت؛ اهه ایهن

هم باتوجّهبه قدرت بینهایت خدا محال است.
بنابراین باتوجّهبه علم بینهایت رحمت بینهایهت و قهدرت بینهایهت خهدا
محال است آنچه خدا در زندگی ما پیش آورد خیهر نباشهد .امّها اگهر بپرسهید
فالن حادثه اجایش خیر بود؟ ارزیابی تفبیلی است و پاسخ آن به علمی ءاقهل
همپایهی خدا اه آن حادثه را پدید آورد نیازمند اسهت و ههیک مخلهوقی ننهان
علمی ندارد .امااینکه به اتّکای شناخبی اهه از پزشهک و شهرایط نوشهبه شهدن
نسخه دارم میتوانم بگویم این نسخه محال است خو نباشد؛ امّها اگهر بپرسهید
این دارو یا قرص یا اپسول نه آثار مثبت درمهانی دارد؟ پاسهخی نهدارم؛ نهون
پزشکی نمیدانم .همانگونه اه با شناخبی اه از پزشهک وجهود دارد میتهوان
قاطعانه گفت محال است نسخها

خو نباشد بههمانترتیب میتوان قاطعانهه

گفت آنچه خدا در زندگی ما پیش میآورد محال است خیر نباشد.
تأثير و طعم حوادث زندگی

در اینجا توجّهبه یک نکبه ضروری است؛ و آن تفهاوت دو مقولههی تهأثیر و
طعم است .وقبی میگوییم داروهای این نسخه حبمای خو است؛ یعنی تأثیر ایهن
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داروها خو و شفابخش است؛ نه اینکه طعم آنها حبمای مورد پسند بیمهار اسهت.
داروهای خو

ازنظر طعم برخی شیرین و برخی تلخند؛ امّا یقینای بهرای نجهات

بیمار مفید و مّثّرند .خو بودن دارو بهمعنای شیرینی آن نیست؛ بلکهه بههمعنای
شفابخشی آن است.
مالک قضاوت من قهی و علمهی و عاقالنهه راجعبهه نسهخهی پزشهک تهأثیر
داروهاست؛ نه طعم آنها .هیک انسان عهاقلی نمیگویهد عجهب پزشهک خهوبی؛
هرنههه دارو مینویسههد خوشههمز اسههت! پزشههک خههو پزشههکی اسههت اههه
داروهههایش مههّثّر و شههفابخش باشههند؛ نههه خوشههمز و لذیههذ .داروهههای مههّثّر و
شفابخش برخی شیرین و برخی تلخ هسبند .هیک انسان عاقلی براساس طعهم دارو
دربار ی پزشک و نسخها

قضاوت نمیاند.

حوادثی هم اه خداوند در زنهدگی مها بهدسهت انسهانها و ازطریهق عوامهل
طبیعی پیش میآورد همینگونه اسهت .حهوادث ههم تهأثیر دارنهد و ههم طعهم؛
اینکه میگوییم محال است حوادث خیر نباشند یعنی تأثیر حوادث همیشهه خیهر
است؛ امّا ازنظر طعم برخی از حوادث زندگی شهیرین و برخهی تلخنهد .مهالک
قضاوت من قی درمورد حوادث طعم حادثهها نیست؛ بلکه تأثیر حادثههاست.
پس هیک حادثهی شرّی وجود ندارد .گرنهه همانطوراهه حادثههی شهیرین
وجود دارد حادثهی تلخ هم وجود دارد؛ امّها حادثههای اهه خیهر نباشهد وجهود
ندارد .امااینکه اه در آن نسخه داروی بیخاصیّت یا مضرّ وجود نهدارد؛ ولهی
داروهای تلخ درانار داروهای شیرین وجود دارد.
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قضاوت بچّگانه براساس طعم است .وقبی پزشک شکالت و بسهبنی و بهازی
و جستوخیز را برای یهک بچّههی سهه نههار سهالهی بیمهار ممنهوع میانهد و
اسبراحت و آمپول و داروی تلخ را تجویز میاند بچّهه میگویهد نهه پزشهک
بدی! هرنه خو بود را ممنوع ارد و پرهیز داد و هرنه بد بود را ملزم ساخت
و تجویز ارد .امّا قضاوت من قی و عاقالنه درمورد پزشهک ایهن اسهت اهه نهه
پزشههک خههوبی! هرنههه زیههانبخش بههود را ممنههوع اههرد و پرهیههز داد و هرنههه
شفابخش بود را ملزم ساخت و تجویز ارد .قضاوت عاقالنهه و من قهی درمهورد
حادثههای زندگی هم براساس تأثیر است؛ نه طعم.
اانون اه دریافبیم همهی حوادث زندگی ما بهدلیل علم و رحمت و قهدرت
بینهایت الهی یقینای خیرند؛ قضهاوت مها بایهد مبّکهی بهر ایهن باشهد؛ نهه بهر طعهم
حادثهها .قرآن نه زیبا فرمود :عَسی اَ تَکرَهُوا ءَیئن وَ هُوَ اَیرٌ لَکُبم وَ عَسبی اَ
تُاِحّوا ءَیئن وَ هُوَ ءَرٌّ لَکُم وَ اهللُ یَعلَبمُ وَ اَنبتُم ال تَعلَمبو َ3؛ نهبسها نیزههایی اهه
اراهت دارید و دوست ندارید در زندگی شهما اتّفها بیفبهد امّها خیهر شهما در
وقوع آن است؛ و نهبسا نیزهایی اه دوست دارید و آرزو میانید در زنهدگی
شما اتّفا بیفبد درحالیاه برای شما شرّ است .خداست اه میداند نه نیهزی
به مبلحت شماست و شما تشخیص نمیدهید .درست به این میماند اهه بهه آن
بچّهی مریض بگویید عزیزم! نهبسها آمپهول و قرصهی اهه تهو اراههت داری و
بدت میآید امّا نجهات تهو از بیمهاری و مهرگ بهه آن وابسهبه اسهت؛ و نهبسها
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شیرینی و شکالتی اه دوست داری بخوری ولهی بهرای تهو ضهرر دارد و تهو را
میاُشد .این پزشک است اه تشخیص میدهد نه نیز برای تهو خهو اسهت؛
تو تشخیص نمیدهی .بههمین سادگی است.
بنابراین آنچهه در زنهدگی مها رد داد اسهت و میدههد و خواههد داد اهار
خداست و محال است خیر نباشد .حافظ میگوید:
به دُرد و صاف تو را اار نیست دم دراش
اه هرنه ساقی ما ریخت عین ال اف است
دُرد شرابی است اهه در خمهر تهنشهین شهد و زءل نیسهت؛ امّها بهاءی آن
صاف و زءل است .3حافظ دُرد و صاف را برای حوادث تلخ و شهیرین زنهدگی
اسبعار گرفبه است و میگوید بهه تلهخ و شهیرین حادثههها تهو را اهار نیسهت؛
مالکِ قضاوت دربار ی حادثهها طعم آنها نیست .هرنه ساقی مها ریخهت عهین
ال اف است؛ یعنی هر حادثهای اه خدا پیش میآورد نهه تلهخ و نهه شهیرین
عین ل ف و خیر است.
پرسش :عذا الهی هم اه نازل میشود خیر است؟
پلسخ :بله؛ مثل داوری تلخ است و محال است خیهر نباشهد؛ نهون از علهم و
رحمت و قدرت خدا برمیخیزد و رحمت خدا بر غضبش سبقت دارد؛ َسبحَقَت

 .3امیدواریم همهی ما روزی شرا محبّت الهی را بچشیم و بفهمیم یعنی نه!
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رَحمَتُ ُ غَضَحَ ُ3؛ یعنی در دل رفبار غضهبآلود خهدا یهک مِههر بهزرگ خوابیهد
است؛ صورت راهریش قهر و باطنش مهر است.
آنچه پیش میآید نبیجهی تبمیم خود انسان است .انسان خود را با تبمیم
بر رفبار بیرویّه و فاقهد اذن تشهریعی الههی مهریض میانهد؛ دارویهی اهه بهه او
میدهند اه بعضا تلخ است باتوجّهبه حال بیماری او برایش خیر است.
عالو بر اینکه ازبین رفبن اافران سهبمگر و فسادپیشهه دراثهر نهزول عهذا
برای دیگران خیر است؛ برای خود آنها نیز اهه بها افهر و رلهم و فسادشهان ههر
لحظه بر عذا های اخروی خود میافزایند خیر است و مانع از تشدید عذابشان
در اثر ارتکا گناهان بیشبر میشود.
پرسش :آیا ممکن است دلیل یک اتّفا و خیر بودن آن بهرای مها مشهخّص
شود؟
پلسخ :بله؛ گاهی ممکن است انسان گوشههایی از خیر بودن یهک اتّفها را
بفهمد؛ امّا معلوم نیست آنچه فهمیهد همههی دلیهل و حکمهت آن حادثهه باشهد.
انسان نراییِ همههی حهوادث زنهدگی را نمیتوانهد دریابهد؛ ولهی بها اعبمهاد و
حسنرنّ و باوری اهه نسهبتبه خهدای پدیدآورنهد ی حادثهه دارد همهه را بهه
گوارایی پذیرا میشود.

 .3مجلسی بحاراءنوار

 41ص .331
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پرسش :قبول دارم هرنه در زندگی ما اتّفا میافبد خدا میانهد و هرنهه
خدا میاند خیر است؛ امّا نرا فقط اتّفا های تلخ در زندگی من میافبد؛ ولهی
شخص دیگری است اه تمام حوادث زندگیش شیرین است .پولهدار شهد ؛ در
انکور بهبرین رشبه قبول شد ؛ ش ل خو پیدا ارد ؛ ازدوا موفهق و خهوبی
نبیبش شد و ...؛ امّا من بهرعکس او فقیهر شهدم؛ رشهبهی خهوبی قبهول نشهدم؛
بیکارم و زندگیم پر از مشکل است .قبول دارم اه هرنه در زنهدگی مهن پهیش
آمد خدا ارد است و خدا هم جز خیر نمیاند؛ امّها نهه میشهد در زنهدگی
من هم از آن خیرهای شیرین اتّفا میافباد؟ یا مثالی دوسبم میگفهت پارسهال از
اوّل تا آخر سال یکسر حادثههای شیرین و شاد در زندگیم اتّفا افبهاد؛ امسهال
برعکس شد است و یکسر اتّفا های تلخ پیش میآید .نه میشد اگر امسهال
هم حادثههای شیرین پیش میآمد؟
پلسخ :جوا را با یک مثال شهر مهیدهیم؛ فهری انیهد شهما دو مهریض
هسبید و نزد یک پزشک بسیار حاذ و خیراندیش و دارای آزادی عمل اامهل
میروید؛ شما را معاینه میاند و دو نسخهی مبفاوت میدهد .نسهخهی دوسهببان
تمام داروهایش شیرین است و نسخهی شما تمام داروهایش تلهخ .نهون داروهها
را پزشک حاذ و خیراندیش و دارای آزادی عمل نوشبه معبقدیهد اهه ههر دو
شفابخش است و محال است ازلحاظ تأثیر خیر نباشهد .امّها شهما میپرسهید نهه
میشد داروهای من هم شیرین بود؟ پاسخ ایهن اسهت اهه علّهت تفهاوت داروی
شما دو نفر تفهاوت بیمهاری شماسهت اهه معالجههی آنهها بها داروههای مخبلفهی
امکانپذیر است .میپرسید نرا بیماری من اینگونهه اسهت اهه بها داروی تلهخ
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قابل معالجه است و او بیمارییی دارد اه دارویهش شهیرین اسهت؟ جهوا ایهن
است :اارههای بیرویّههای اهه شهما ارد ایهد و دراثهر آنهها بیمهار شهد اید بها
اارهای بیرویّهای اه او ارد است فهر میانهد .مهثالی او در خهوردن نربهی
افراط ارد و نربی خون او باء رفبه است و داروی نربی خهون شهیرین اسهت.
شما در خوردن قند افراط ارد ای و قنهد خونهت بهاء رفبهه اسهت و داروی قنهد
خون تلخ است .بنابراین آنچه سبب تفهاوت داروهاسهت عمهل خهود بیمهاران و
آنچه نق هی اشبراک داروها یعنی شفابخشی آنهاست اار پزشک است.
حادثههایی اه در زندگی دو نفر پیش آمهد یکهی تلهخ و دیگهری شهیرین
است .گفبیم محال است این حوادث خیر نباشد؛ نون اار خدای علیم و رحهیم
و قدیر است .پس تأثیر آنها بهر ههر دو نفهر خهو اسهت؛ امّها نهرا بهرای یکهی
حادثههای شهیرین پهیش آمهد و بهرای دیگهری تلهخ؟ نهون حهاءت درونهی و
روحی این دو با هم فر داشبه است.
حادثههههایی اههه در بیههرون پههیش میآیههد مثههل فقههر غنهها قههدرت ضههعف
سالمت بیماری و  ...داروهایی شفابخش اسهت اهه خهدا بهرای درمهان رو و
درون انسان در اخبیار او قرار میدهد .وقبی حال روحی دو نفر با هم فر دارد
درمانشان هم فر دارد.
انسههانها در بههدو تولّههد تقریب های درحالههت یکسههان و بهها تعههادل ف ههری مبولّههد
میشوند؛ الببّه تقریبای و نه تحقیقای .ممکن است انسان قبل از تولّد هم آسهیبهایی
دید باشد؛ نه به دید الهی نگا انیم از انبخا های آزاد

در عالم ذرّ و نهه

بهلحاظ دنیوی آسیبهای ژنبیهک یها مسهائل دوران بهارداری و ت ذیههی مهادر
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میتواند تأثیرات اوّلیّهای براودک بگهذارد .بنهابراین انسهانها تقریبهای درحالهت

یکسان و با تعادل ف ری مبولّد میشوند .کُلُّ مَولُواٍ یولَدُ عَلَبی الْفِ برَۀِ :3همههی
نوزادان با ف رت الهی مبولّهد میشهوند؛ امّها در جریهان زنهدگی بها انبخا هها و
تبمیمهای آزادی اه میگیرند بر رو و روان خود تهأثیر میگذارنهد و رو
آنها از حهال تعهادل ف هری خهار میشهود .نهوع تبهمیمهایی اهه انسهانها در
دوراهیهای زندگی خود میگیرند و نوع خرو آنهها از تعهادل فهر میانهد؛
مثالی برخی به راست و برخی به نپ منحرف میشوند؛ بنابراین بهرای بازگشهت
آنها به تعادل نیروهایی درجهت مبفاوت ءزم اسهت .آناهه بهه نهپ منحهرف
شد است برای بازگشبن به تعادل به نیرویی از راست نیازمند است و آناهه بهه
راست منحرف شد به نیرویی از نپ نیازمند اسهت تها زمینههی بازگشهبش بهه
تعادل فراهم شود .لذا حادثههای مخبلفی ءزم اسهت تها زمینههی بازگشهت ایهن
رو های خار شد از تعادل فراهم شود.
علّت تفاوت حال روحی انسانها نیز تبهمیمها و انبخا ههای مخبلهف آنهها
در دوراهیهای زنهدگی اسهت .ایهن تبهمیمهای مبفهاوت حهال درونهی آنهها را
مبفههاوت میانههد و درمههان ایههن حالهههای روحههی مبفههاوت نیازمنههد حادثههههای
مبفاوت است .علّت تفاوت حادثههای زندگی ما همین عامل اسهت .حادثهههایی
اه خدا میفرسبد تابع حال روحی ماست؛ همانطوراه داروهای پزشهک تهابع

 .3الینی اافی

 5ص 31؛ مجلسی بحاراءنوار

 1ص .579
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نوع بیمهاری شهخص بیمهار اسهت .ههر بیمهار داروی خهود

را ءزم دارد؛ اگهر

داروی دیگری به او بدهند درمان نمیشود.
انسان با انبخا های آزاد خود تأثیری بر روحش میگذارد اه فهراهم شهدن
زمینهی ترمیم آن مسبلزم حادثههای بیرونی است اه نقهش دارو را بهرای حالهت
درونی وی دارد؛ لذا تازمانیاه حالت بیمار ت ییهر نکنهد پزشهک دارو را ت ییهر
نمیدهد .اگر حال بیمار ت ییر اند پزشک دارو را ت ییر میدهد .بهههمانترتیب
تا حال درونی ما ت ییر نکند خدا حادثههای بیرونی زندگی ما را ت ییر نمیدههد.
اِ َّ اهللَ ال یُغَیِّرُ من بِقَومٍ حَتّی یُغَیِّروا من بِنَنفُسِهِم3؛ آنچه برای قهومی پهیش میآیهد
تابع حال درونی و نفسانی آن قهوم اسهت و تها حهال آنهها ت ییهر نکنهد خهدا آن
شرایط بیرونی را ت ییر نمیدهد.
خداوند در یک حدیث قدسی این م لب را اامالی توضیح میدههد :اِ َّ مِبن
الصباَّةِ فِبی
عِحناحَ المُؤمِنینَ عِحناا ال یُصلِحُ لَهُم اَمرُ اینِهِم اِالّ بِنلغِنی وَ السَّعَةِ وَ ِّ
الحَدَ ِ ،فَنَبلوهُم بِنلغِنی وَ السَّعَةِ وَ الصِّاَّةِ فِی الحَدَ ِ فَیُصلِحُ عَلَی ِ اَمبرُ ایبنِهِم؛ وَ اِ َّ
مِن عِحناحَ المُؤمِنینَ لَعِحناا ال یُصلِحُ لَهُم اَمرُ اینِهِم اِالّ بِنلفنقَةِ وَ المَسکَنَةِ وَ السُّقمِ
فی اَبدانِهِم ،فَنَبلوهُم بِنلفنقَةِ وَ المَسکَنَةِ وَ السُّقمِ فَیُصلِحُ عَلَیب ِ اَمبرُ ایبنِهِم؛ وَ اَنَبن
اَعلَمُ بِمن یُصلِحُ عَلَی ِ اَمرُ اینِ عِحناحَ المُبؤمِنینَ5؛ گروههی از بنهدگان مهّمن مهن
هسبند اه امر دین آنها یعنهی بهاطن آنهها اصهال نمیشهود؛ مگهر بها ثهروت و
 .3سور ی رعد آیهی .33
 .5الینی اافی

 5ص .60
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گشادگی روزی و سالمبی جسمانی .منِ خدا ههم آنهها را بهه گشهادگی روزی و
سالمبی جسمانی مببال میانم؛ درنبیجه امر دین آنهها یعنهی بهاطن و رو آنهها
اصال میشود .دسبهای از بندگان مّمن مهن هسهبند اهه امهر دیهن آنهها یعنهی
حالت باطنی و درونی آنها اصال نمیشود؛ مگر بها فقهر و مسهکنت و بیمهاری
جسمی .منِ خدا هم آنها را به فقر و مسکنت و بیمهاری مبهبال مهیانم؛ درنبیجهه
امر دین آنها اصال میشود؛ و من اه خهدا هسهبم دانهاترم بهه اینکهه امهر دیهن
هریک از بندگانم با نه حادثهای قابل اصال است.
پس حادثههایی اه خدا در زندگی هر انسان پیش میآورد از فقر یا ثروت
یا غنا یا سالمبی یا  ...تابع شرایط روحی آن انسان است .شهرایط روحهی را ههم
انسان با انبخا ها و تبمیمهای آزاد خود در خویش ایجهاد اهرد اسهت .لهذا
معقول نیست اهه حادثههای جهز آنچهه باعهث درمهان رو او میشهود از خهدا
بخواهد .اگر امروز رو من با ثروت درمان میشهود آرزوی فقهر اهردن نیهز
یاو و بیهود ای است؛ همانطوراه اگر رو من با فقر درمان میشهود آرزوی
ثروت اردن بیهود و باطل است.
فری انید مادر فهمید ای دو بچّههی دوقلهو دارد و ههردو را ههم بهه یهک
انداز دوست دارد .یکی از این بچّهها بهه افهراط شهیرینی و شهکالت و خرمها و
عسل خورد و از شدّت گرمی حالش بهههم خهورد اسهت .بچّههی دوم ههم در
خوردن لواشک آلو و تمر هندی افراط ارد و از شدّت سردی حالش بد شهد
است .این مادرِ فهمید اه میخواهد هردو بچّه را به حالهت اوّل برگردانهد نهه
میاند؟ به بچّهی اوّل اه دنار گرمی شد است لواشک آلو یا تمهر هنهدی و
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آ هندوانه و آ لیموی شیرین میدهد؛ و به دیگری اهه دنهار سهردی شهد
است شربت عسل و آبنبات میدهد .به هریهک بهه اقبضهای حالشهان خهوراای
میدهد .معنی ندارد اه بچّهی اوّل بگوید اا

مامان به من هم شربت عسهل و

آبنبات میداد .اگر میداد او را به اشبن داد بود.
خدای مبعال بهطور تبهادفی حادثههای را بهرای اسهی پهیش نمهیآورد .در
زلزلهی بم بعهد از پهنج شهش روز بچّههی شهیرخوار زنهد از زیهر آوار بیهرون
میآید .این خیلی قابل تأمّل است و نشان میدهد اارها تبادفی نیست .اسهانی
اه مردند و اسانی اه ماندنهد حسا شهد اسهت .خهدا بهدون حکمهت عمهل
نمیاند .آنچه برای تکتک انسانها پیش میآید ازپهیش و براسهاس اقبضها و
شرایط روحی آنها طرّاحی شد است .یکی بایهد زنهد بمانهد و یکهی ههم بایهد
بمیرد؛ یکی باید معلول شود و یکی سالم بیرون آید؛ تمام اینها با طرّاحهی قبلهی
است .هیک حادثهی اتّفاقی در این عالم رد نمیدهد .هرمورد مبناسب با شهرایط
روحی شخص است و تا آن شرایط روحی ت ییر نکند خهدا آن حادثهه را ت ییهر
نمیدهد.
پرسش :بنابراین تبمیمها و اارهایی اه خدا در عالم محقّق میاند تقهدّم
دارد؟
پلسببخ :خههدای مبعههال براسههاس نیههازی اههه در رو شههما براثههر تبههمیمها و
انبخا های خودتان به وجود آمد است حادثهها را رقم میزند .شهما خودتهان
را به این بیماری مببال میانید آنگا پزشک این دارو را میدهد .اگر خودتهان
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را به بیماری دیگری مببال ارد بودیهد پزشهک داروی دیگهری مهیداد .معنهی
مقدّرات الهی همین است؛ یعنی خدای مبعال به تناسهب آنچهه شهما زمینهها

را

در خودتان فراهم ارد اید حوادث زندگی شما را رقهم میزنهد .همهه را خهدا
میانههد و غیرخههدا اههار ای نیسههت؛ امهها خههدا بههه اقبضههای حههالی اههه شههما بهها
انبخا های آزادتان در درون خود ایجاد میانید رقم میزند .دارو را پزشهک
میدهد؛ امّا براساس نوع بیماری شما؛ لذا اخبیار شهما در نهوع بیمهاریی اهه در
خود ایجاد میانید برجاست .انسان با نوع تبهمیمها و انبخا ههای آزاد

در

مرحلهی عزم و نیّت درونی رو خود را بیمار میاند و خدا ههم بهرای درمهان
او وارد عمل میشود و آن حادثهها را میفرسبد.
آثار و نتایج اعتقاد به خير بودن حوادث و شرایط زندگی

حال اه دریافبیم عالو بهر اینکهه آنچهه در زنهدگی مها واقهع مهیشهود اهار
خداست؛ آنچه هم خهدا پهیش مهیآورد خیهر اسهت؛ ایهن نکبهه را ههم درانهار
حادثههای زندگی به خود یادآور شویم اه در هر اتّفاقی اه افباد و هرنه خدا
برایمان پیش آورد حبمای مبلحت و خیری است .این را به خود تلقین انیم تها
پس از اینکه ازنظر ذهنی و عقلی برایمان حل شد به باور قلبی تبدیل شود.
خدا میداند وقبی این امر یقینی شود نه اتّفاقی میافبد و نقهدر دگرگهونی
غبهه
پیش میآید! وقبی شخص این مسأله را باور ارد دیگر هیک دلیلی بهرای ّ
خوردن و ناراحبی نخواهد داشت .هر اتّفاقی در زندگی او افبهاد اسهت نیهزی
بهدسبش آمد یا نیزی از دسهبش رفبهه اسهت بهه آرزویهی دسهت یافبهه یها بهه
آرزویی دست نیافبه است همه اار خدا بود و خدا ههم جهز خیهر او را عملهی
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نکرد است .انسان عاقل اه بهخاطر اینکهه امهر خیهری بهرایش رد داد و پهیش
آمد است غبّه نمیخورد! ازطرف دیگر برای آینهد ههم ههیک دلیلهی بهرای
نگرانی ندارد .هیک راهی نیست اه انسان برای فهردای زنهدگی خهود مضه ر
شههود؛ نرااههه فههردای زنههدگی هههم مثههل دیههروز زنههدگی اسههت .در زنههدگی او
هیکاس جز خدا اار ای نیست :ال مُؤثِّرَ فِی الوُجواِ اِالَّ اهللُ .3خدای فردا همهان
خدای دیروز و خدای دیروز همهان خهدای فرداسهت .هرنهه خداونهد بهدسهت
انسانها یا عوامل طبیعی در زندگی او پیش آورد جز خیهر نخواههد بهود؛ پهس
برای نه مض ر باشد؟ انسان اه برای نیزی اه خیر است نگران نمیشود.
اض را و افسردگی اه دو بیماری بزرگ قرن ماست دارویش این است؛
با هیک قرص و اپسولی درمان نمیشود .راهش فقط همین است و همهین نگها
انسان را در زندگی نجات میدهد .افسردگی حاصل تلنبار شهدن غبّههاسهت و
اسبرس و اض را حاصل نگرانی از اتّفا هایی است اه در آیند پیش خواهد
آمد .وقبی انسان پیبرد اه در گذشبه و آیند ی زندگیش همهی حهوادث تلهخ
غبههها
غبهه بخهورد تها ّ
و شیرین به نفع او و خیر و مبلحت اوست برای نهه ّ
انبار شود و افسردگی پیدا اند؟ مگهر اسهی بهرای اتّفاقهات خهوبی اهه بهرایش
افباد است غبّه میخورد؟ نرا بهرای آینهد ا

نگهران باشهد و دنهار اسهبرس

شود؟ مگر اسی برای حوادث خوبی اه قرار است بهرایش اتّفها بیفبهد نگهران
میشود؟

 .3صدو
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قرآن فرمود :اَال اِ َّ اَولین َ اهللِ ال اَوفٌ عَلَبیهِم وَ ال هُبم یَازَنبو َ3؛ دوسهبان
خدا نه خوف دارند اه فردا نه خواهد شد و نه حهزن و انهدو اهه دیهروز نهرا
اینطور شد .میدانند فهردا هرنهه بشهود خهدا میانهد و جهز خیهر نمیانهد؛ و
دیروز هرنه شد خدا ارد و جز خیر نکرد .نه جایی برای خوف نسبتبه آیند
وجود دارد و نه جایی برای حزن نسبتبه گذشبه.
پرسش :اولیا،ا اصالی غبّه نمیخورند؟
پلسخ :برای نیزهایی اه اینجا بحث میانیم غبّه نمیخورنهد .ایهن سهخن
خداست و تردیدی در آن نیست؛ نون غبّه و نگرانی مال اتّفاقات بهد اسهت و
خدا با این نگا ریشهی اتّفاقات بد را اند .حادثهی بدی نه پهیش آمهد اسهت و
نه پیش خواهد آمد.
میدانم در این بحث خیلی نیزها را بههم میریزم .یک روز هم اینهها بهرای
خودم بههم ریخبه است و میفهمم نهه حهالی بهه انسهان دسهت میدههد .خیلهی
نیزها در ذهن فرد بههم میریزد؛ ولی تا نیزهای قدیمی بههم نریهزد نیزههای
نو ساخبه نمیشود.
پرسش :واقعای هیک شرّی وجود ندارد؟ حبّی جهنّم؟
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پلسخ :هیک شرّی وجود ندارد؛ این یقینی است .جههنّم نیهز خیهر اسهت .اگهر
مقداری حوصله انید در ادامههی بحثهها برایبهان ثابهت خهواهم اهرد .در ایهن
بحث همههی باورههای پیشهین را دور خهواهیم ریخهت .تمهام نیزههایی اهه در
ذهنبان با یک ساخبار سنّبی اعبقادی یاد گرفبهاید در ایهن بحهث عرفهانی ت ییهر
میاند.
تمام تال

و هنر من در این بحث ایجاد سّال اسهت تها رشهد انیهد؛ سهّال

نیز بدی نیست؛ امّا در رسیدن به پاسخ شبا زدگی نداشبه باشید.
انسانی اه اینطور نگا میاند و باور دارد اه غیرخهدا اسهی در زنهدگیش
اار ای نیست و خدا هم جز خیر پهیش نمهیآورد اگهر نیهزی بههدسهت آورد
ذو زد نمیشود و اگر نیزی ازدسبش رفت غمزد نمیشود .وقبی بههدسهبش
آمههد میگویههد خههدا داد و حبمهای خیههر مههن در داشههبن آن اسههت .وقبهی نیههزی
ازدسبش رفت میگویهد خهدا گرفهت و حبمهای خیهر مهن در نداشهبن آن اسهت؛
اگرنه دزد برد باشد یا زلزله خهرا اهرد باشهد .بنهابراین روزِ داشهبن بها روزِ
نداشبن برایش یکی است .مگر قرآن نفرمود :لِکَیال تَأسَوْا عَلبی مبن فبنتَکُم وَ ال
تَفرَحوا بِمن آتنکُم3؛ وقبی نیزی ازدسببان رفت غمناک و ناراحت نشوید؛ وقبهی
هم نیزی بهدسببان رسید فرحناک و ذو زد نشوید .اگهر ایهن نگها ِ توحیهدی
نباشد این حرف زور نیست اه من یک میلیارد تومان بهدست آورم خوشهحال
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نشوم؟ یا یک میلیارد تومان پولم جلهوی نشهمم آتهش بگیهرد و بسهوزد یها دزد
ببرد ناراحت نشوم؟ امّا این نگا توحیدی اه آمد وقبهی پهول بههدسهبم رسهید
میگویم خدا رساند و از این لحظه خیر من در داشبن آن اسهت؛ الحمهد  .اگهر
فردا آتش گرفت یا دزد برد میگویم خدا گرفت نون از این لحظهه خیهر مهن
در نداشبن آن بود؛ باز هم الحمد  .درنبیجهه بههدسهت آوردن یها ازدسهت دادن
نمیتواند رو مرا مهبالطم انهد .وقبهی قهرآن میفرمایهد :اَال بِبذِکرِ اهللِ تَ مَبئِنُّ
ب 3یعنی همین؛ یعنی وقبی یادتهان باشهد احهدی غیرخهدا در زنهدگی شهما
القُلو ُ
اار ای نیست هرنه میشود خدا میانهد و هرنهه خهدا میانهد خیهر اسهت
هیکنیز نمیتواند روحبان را مبالطم انهد؛ بهه یهک آرامهش روحهی میرسهید.
اطمینان روحی و نفس م مّنّه پیدا میانید .در مقام دعا بهه خهدا میگوییهد :یبن
مَن عَ نؤُُُ عَ ن ٌ وَ مَنعُ ُ عَ ن ٌ؛ ای خدایی اه وقبی نیزی به انسهان میدههی بها
دادن ع ا میانی؛ و وقبی هم نمیدهی با ندادن ع ا میانی؛ یعنی هم دادنهت
خیر رساندن است و هم ندادنت خیر رساندن است .ایهن همهان آرامهش روحهی
گمشد ی بشر است.
عبههار ی تمههام مبههبیتهای بشههری حادثهههی اربالسههت .اگههر بخواهیههد
عبار ی همهی مبیبتها را بگیرید و با آن یک اپسول درست انید حادثهی
اربال ایجاد میشود .مبیببی برای بشر مببوّر نیست اه در ماجرای اربال یهک
نماد آن نباشد .وقایع عاشورا درنهایت تلخی و فشردگی نسهبتبه اولیها ،بهزرگ
 .3سور ی رعد آیهی 58؛ آگا باشید اه با یاد خدا دلها آرام گیرد.
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الهی رد میدهد .تا بعدازرهر عاشورا امام حسین
تحمّل داغها و شهادتها و سخبیها همدو
حسین

حضرت زینب

و حضهرت زینهب

در

هسهبند؛ امّها بعهد از شههادت امهام

بار غم و مبهیبتها را تنهها بهه دو

میاشهند؛

لذا ایشان امّالمبائب لقب گرفبهاند .ماجرای به آتهش اشهیدن خیمههها تازیانهه
خوردنههها آوارگههی بچّهههها در بیابههان اسههارت و سههخبیهای سههفر اسههارت را
حضرت زینب

بهتنهایی تحمّل میاننهد .بعهد از واقعههی عاشهورا و پهس از

آنهمههه داغ اهلبیههت
حضرت زینب

را بههه اوفههه و دربههار ابنزیههاد آوردنههد؛ درحالیاههه

را به یک سر طنا بسبه بودند و امام زینالعابدین

سر دیگر طنا و بقیّهی اهلبیت

را بهه

در وسهط بسهبه شهد بودنهد .ابنزیهاد ههم

فرماندار اوفه است و مست باد ی قدرت و پیروزی .وقبی وارد مجلس شد همه
به احبرام او ازجا برخاسبند؛ امّا حضرت زینب

درحالیاه پشبشان به او بود

بیاعبنا به او ازجا بلند نشدند .ابنزیاد اه با ایهن اهار بهشهدّت تحقیهر شهد بهود
باوجود اینکه حضرت زینب

را بهخوبی میشناخت برای تالفی گفت :ایهن

زن ناشهناس ایسهت؟ یها ایهن زن مبکبّههر ایسهت؟ وقبهی گفبنهد او زینهب دخبههر
علیّبنابیطالب است؛ خواست نمکی بر زخم دل حضرت زینب

بپاشهد؛ بهه

حضرت نگا ارد و گفت :کَیفَ رَأیتِ صُنعَ اهللِ بِنَایکِ الاُسَینِ؛ نگونه دیهدی
بالیی را اه خدا بر سر برادرت حسین آورد؟ حضرت جوا دادنهد :مبن رَأیبتُ
اِالّ جَمیال3؛ جز زیبایی ندیدم! یعنهی وقبهی دو پسهرم را جلهوی نشهمم تکّههتکّهه
 .3مجلسی بحاراءنوار
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اردنههد زیبههایی دیههدم  .وقبههی بههرادرانم را شهههید اردنههد زیبههایی دیههدم .وقبههی
اصحا برادرم را جلوی نشمم شهید اردند زیبایی دیدم .وقبی اباعبهدا
را به شهادت رساندند زیبایی دیدم .وقبی تازیانه بر من میزدند زیبهایی دیهدم.
وقبی تشنگی خودم و اصحا را لمس میاردم زیبایی دیدم ... .مبن رَأیبتُ اِالّ
جَمیال؛ جز زیبایی ندیدم .اه هرنه ساقی ما ریخت عین ال اف است .این همهان
نگا توحیدی است اه هرنه شد خدا ارد و خدا هم جز خیر نکرد.
از حادثهی شهادت اباعبدا الحسین

تلختر نداریم؛ ولی عین خیر اسهت.

تبهمیم شهمر ملعهون بههر شههادت امهام حسهین
عقوبتها را دارد؛ امّا اینکه امام حسین

بسههیار پلیهد اسهت و بههدترین

شهید شدند عهین خیهر اسهت .بقهای

اسالم به ایهن شههادت بسهبگی داشهت .اگهر حضهرت شههید نمیشهدند اسهالم
بهدست ما نمیرسید .با این شههادت رو حماسهه در االبهد اسهالم دمیهد شهد.
خود امام هم با این شهادت به مراتبی از امال و قر الههی رسهیدند اهه جهز از
این را نمیشد به آن مراتب رسید .اجای این شهادت شرّ اسهت؟ ایهن واقعههی
خارجی عین خیر است؛ امّا نیّت شمر اه تبمیم گرفت ننهین جنهایبی مرتکهب
شود عین شهرّ اسهت و او ایفهر نیّهت پلیهد خهود را خواههد دیهد؛ ولهی واقعههی
خارجی اار خداست .شهادت امام حسین

اهار خهدا و عهین خیهر و براهت

بود؛ نه برای خود امام و نه برای جهان اسالم.
اگر انسان این سخن بزرگ را باور اند اه هرنهه میشهود اهار خداسهت و
هرنه خدا میاند عین خیر است درهای بهشت بهه رویهش بهاز میشهود .مگهر
بهشت اجاست؟
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اسهی را با اسهی اهاری نبهاشهد

بهشهت آنجاسهت اازاری نباشهد

با این نگا آیا در این دنیا اسی را بها اسهی اهاری اسهت؟! اصهالی غیرخهدا
اسی اار است تا بخواهد در زنهدگی مها مهّثّر باشهد؟ اصهالی شهرّی یها آزاری
هست؟ اگر نگا را عوی انید همینجا بهشت است .حافظ بیهود نگفت:
من اه امروزم بهشت نقد حاصل میشهود
وعهد ی فهردای زاهههد را نهرا بهاور انهم
نرا صبر انم تا بمیرم و برزخم طی شود و از پل صراط عبهور اهنم و برسهم
به بهشت؟! همین حاء در بهشبم! امیدوارم اینها باورمان شود .اوّل بفهمهیم و بعهد
با تلقین مکرّر آن درانار حادثههای زندگی باور انیم و مثل ابراهیم خلیهل
شویم اه اگر ما را وسط آتش هم بیندازند برایمان گلسبان باشد.3
آیا شرّی در عالم وجود دارد؟

پرسش :بهنظر میرسد خداوند خود شرّ بودن بعضهی نیزهها را قبهول اهرد
است؛ نون میفرماید هر شرّی اه به شما میرسد از خودتان است و هر خیهری
میرسد ازجانب خداست5؛ بنابراین خدا پذیرفبه است اه شرّ وجود دارد.

 .3برای آشنایی بیشبر با آثار ارزشمند باور به این حقیقت اه هرنهه میشهود خهدا میانهد و
هرنه خدا میاند خیر است نگها انیهد بهه :مههدی طیّهب شهرا طههور ص 346 -319و
.563-317
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پلسخ :این جایی است اه شما خودی میبینید و خدایی؛ امّا رسهد آدمهی بهه
جایی اه بهجز خدا نبیند .این وادی توحید است اه غیرخدا دید نمیشود.
مهردان خهدا پهرد ی پنهدار دریدند

یعنی همهجها غهیرخهدا یهار ندیدند

اگر غیرخدا هیک ندیدیم از وادی توحید سردرآورد ایم.
قرآن دوگونه سخن دارد؛ یکی در وادی اثرت و یکی در عالم وحدت؛ لذا
همانجا اه فرمود :من اَصنبَکَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اهللِ وَ من اَصنبَکَ مِبن َسبیِّئَةٍ فَمِبن
نَفسِکَ3؛ قبلش گفهت :کُلٌّ مِن عِنبدِاهللِ :5همهه ازجانهب خداسهت .دو نهوع نگها
است؛ یک نگا این است اه هم خود را میبینید هم خدا را؛ آنجا میگوید هر
خیری به شما برسد ازجانب خداست و هر بدی برسد ازجانب خودتان است .امّا
جایی اه غیرخدا را نمیبینید؛ میگوید کُلٌّ مِن عِنبدِاهللِ؛ همههی آنچهه بهه شهما
میرسد ازجانب خداست .ما در این فضا سخن میگهوییم؛ بحهث مها در فضهای
توحید است .وقبی همه ازجانب خداست و خدا هم علیم و رحیم و قهدیر اسهت
شکّی نیست اه آنچه از خدا صادر میشود خیر است.
پرسش :این معنی از راهر آیات برمیآید؟ آیا میتوانیم با راهر آیات ننین
برخوردی انیم و بگهوییم ایهن در افهق اثهرت م هر شهد اسهت و مها در افهق
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وحدت صحبت میانیم؟ درحالیاه اگر با دیهد دیگهری نگها انهیم برداشهت
مبفاوتی خواهیم داشت و میبینیم شرّی اه پدید آمد پیامد اار ماست.
پلسببخ :آنچههه گفبههه شههد براسههاس رههاهر آیههات و بههدون هههر تههأویلی بههود.
همانطوراه دیدید آیات یکبار همهی حهوادث را ازجانهب خهدا و بهار دیگهر
مبائب را به خود ما منبسهب دانسهبند .براسهاس نگها دوم حهوادث پیامهد اهار
شماست .همانطوراه اوّل شما با رفبار بیرویّهات خودت را مریض اردی بعد
پزشک داروی مبناسب با بیماری را به شما داد .امّا این پزشهک بهود اهه دارو را
داد و نه هیک شخص دیگهری .اوّل خهودت تبهمیمها را گرفبهی و روحهت را از
تعادل خار ساخبی؛ بعد خدا مبناسب با آن حادثهها را پهیش آورد تها زمینههی
بازگشت روحت به تعادل فراهم شود؛ پس حادثهها پیامد تبمیم شماست؛ ولهی
بهمنزلهی دارویی است اه پزشک داد و جز پزشک اسی نداد است.
پرسش :حوادث شیرین هم پیامد تبمیمهای خود ماست؟
پلسخ :بله؛ همهی حوادث نه تلخ و نه شیرین پیامهد تبهمیمهای ماسهت.
ما با تبمیمهای خودمان بر روحمهان تهأثیراتی میگهذاریم و براسهاس آن خهدا
حادثهی مبناسب با آن خوا تلخ و خوا شیرین را بهوجود میآورد.
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شیرینی حادثه دلیل خوبی و تلخی دلیهل بهدی آن نیسهت؛ همههی حادثههها
اار خداست؛ کُلٌّ مِن عِندِاهللِ؛ و یکسر خیر است؛ بِیَدِکَ الخَیرُ3؛ همهه بههدسهت
توست و دست تو هم خیر است.
پرسش :آیا تفاوتی بین حوادث بود اه خیر و شرّ درست شد است؟
پلسخ :تفاوت بود است؛ نه به این معنی اه یکی خو و خیر باشد و یکهی
بد و شرّ .تنها شیرین خو نیست؛ تلهخ ههم بهد نیسهت؛ ههر دو خوبنهد و ههر دو
مّثّرند .این همهان اشهبباهی اسهت اهه در قضهاوت اوداانهه نسهبتبه قضهاوت
عالمانههه وجههود دارد .قضههاوت اوداانههه طعههم شههیرین را دلیههل خههوبی میدانههد؛
درحالیاه طعم دارو اصالی مهم نیست؛ تأثیر دارو مهم است و اینکهه انسهان را از
مرگ و بیماری نجات دهد .داروی تلهخ بهههمان میهزان خیهر اسهت اهه داروی
شیرین؛ سر سوزنی امبر خیر نیست.
پرسش :تعریف خداوند از خیر و شرّ نیست؟
پلسخ :گفبیم دو نوع نگا داریم .یک نگا ازمنظر عالم اثرت است؛ وقبهی
در عالمِ وسیله هسبید و اسبا را میبینید؛ آنجا خو و بهد م هر اسهت .یهک
نگا هم ازمنظر وحدت است و اصالی وسایل دید نمیشود؛ جایی است اه فقط
مسبّباءسبا را میبینید و دیگر سبب را نمیبینید.
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دیهد ای خواهم سبب سورادان

تا سبهب را براهند از بیههخ و بههن

آنجا بد و شرّ وجود ندارد و جز خیر نیزی نیست .خهود قهرآن دو نهوع آیهه
دارد .یکجا میفرماید :کُلٌّ مِن عِندِاهللِ؛ هرنه از حسنه و سهیّّه در زنهدگی شهما
پیش میآید همه ازجانب خداست .این یهک آیههی قهرآن اسهت .همانجها در
آیهی دیگر فرمود :هر خوبی اه به شما برسد ازجانهب خداسهت و ههر مبهیببی
اه به شما وارد شود از خود شماست .قرآن اه تناقضگویی نکهرد اسهت .ایهن
نشان میدهد اه این دو سخن در دو فضای مخبلف است.
خير بودن حوادث و صفات جالليّه

پرسش :گفبیم همهنیز خیر است؛ ازسوی دیگر میدانیم خدا هم رحمهان و
رحیم است و رحمت دارد هم منبقم و قهّار و  ...است و سنّت امال ،و اسهبدرا
دارد.
پلسخ :رحمت خدا همهنیز را دربرگرفبه اسهت؛ حبّهی غضهب و قههر

را.

رَحمَتی وَسِعَت کُلَّ ءَی ٍ3؛ سَحَقَت رَحمَتُ ُ غَضَحَ ُ5؛ رحمت خدا بر غضهبش پیشهی
گرفبه است .قهر خدا مهری است در جامههی قههر .مثهل پهدری اهه بهر بچّهها
غضب و قهر میاند؛ حبّی بچّهه را تنبیهه مهیانهد؛ امّها ایهن اخهم اهردن و تنبیهه
اردن نهایت محبّت پدر را به بچّها

میرسهاند .اگهر پهدر بچّهها

را دوسهت

نداشت و برایش مهم نبود اه فرد خو و صالحی شود یا نه هیکوقهت دربرابهر
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ندانمااری و خ اهای بچّه اخم نمیارد و او را تنبیه نمیارد .قهر خهدا مههری
است در لباس قهر؛ محبّت خداست اه بهصورت قهر نمودار شهد اسهت؛ نهون
رحمت خدا بر غضب او پیشهی گرفبهه اسهت .هرآنچهه غضهب اسهت رهاهر
غضب و باطنش محبّت است.
طبيب دوّار

پرسش :در بحث م ر شد اهه خهود بیمهار بهرای درمهان بیمهاری تبهمیم
میگیههرد بههه پزشههک مراجعههه انههد؛ امّهها در حههوادث اینگونههه نیسههت؛ حههوادث
خوا ناخوا در زندگی همه اتّفا میافبد .اینجا نقش بیمهار یها شهخص در تهأثیر
حوادث نیست؟
پلسخ :در ادامهی بحث به این نکبه خواهیم رسهید؛ امّها اینجها اجمهاءی اشهار
میانیم اه نوع عمل بیمار به دسهبورالعمل پزشهک و تجویزهها و پرهیزههای او
تههأثیر دارد .دارو شههفابخش اسههت؛ امّهها بیمههار بایههد آن را طبههق نسههخهی پزشههک
مبرف اند.
خدا به همهی بیماران نسخه میدهد؛ اینگونه نیست اه بعضهی از مریضهها
به پزشک مراجعه نکنند .این پزشکی است اهه بههتعبیری اهه امیرالمهّمنین
راجعبه پی مبر اارم

بههاار بردنهد طَحیببٌ اَوّارٌ بِ ِحِّب ِ3؛ طبیبهی اسهت اهه

همهجا میگردد تا مریض پیدا اند و معالجه اند .پزشکها در م ب مینشهینند
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تا مریض سراغشان برود؛ امّا اینجا پزشهک سهراغ بیمهار مهیرود .بههقول حهافظ
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق! خهدای مبعهال اهه طبیهب همههی رو هها و
جانهاست هیک بیمار روحی را رها نمیاند؛ سراغ همه میرود و بهرای درمهان
روحشان و برای هراس مبناسب با حالت روحی اه دارد حادثه میفرسبد.
نقشهای مختلف داروی حوادث

پرسش :گفبیم حوادثی اه برای انسانها پیش میآید نبیجهی تبهمیمهای
نادرست خودشان است .حوادثی اه برای اولیا ،و انبیها ،پهیش میآیهد نگونهه
است؟
پلسخ :حوادث نند دسبه هسبند؛ مثل داروها .برخی داروهها آنبیبیوتیهک و
میکرو اش هسبند؛ عفونبی در بدن وجود دارد و آن دارو میکهرو را ازبهین
میبههرد .برخههی حههوادث هههم اینگونهانههد و میخواهنههد در درون شههخص عههدم
تعادلی را به تعادل تبدیل انند .این برای اسی است اه بها رفبارههای بیرویّهه و
تبمیمهای غلط خود

را از تعادل خار ارد اسهت .امّها معبهوم اینننهین

نیست .نمیتوانیم بگوییم تبمیم غل ی گرفبه و روحش از تعهادل خهار شهد
است و خدا میخواهد با ایهن حادثهه رو او را بهه تعهادل برسهاند .او در نهایهتِ
تعههادل اسههت .حادثهههها بههرای ایههن رو نقههش داروهههای تقههویبی را دارد؛ مثههل
مولبیویبامین .حوادث برای آنها باعث رفعت است.
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در حدیث آمد است :اتّفاقاتی اه پیش میآید بر سه دسهبهاند :بهرای اشهقیا
عقوبت است؛ برای مّمنان افّار ی گناهان اسهت و مثهل میکهرو اش آنهها را
پاک میاند؛ برای اولیا ،باعث رفعت مقام است؛ مثل داروی تقویبی.3
تأثير انتخابهای پيش از تولّد بر تعادل روحی نوزاد

پرسش :نرا گفبیم بچّهای اه به دنیا میآید تقریبای درحالت تعهادل روحهی
است؟ بهنظر میرسد واقعای باید درحالت تعادل روحی باشد.
پلسخ :گفبم تقریبای نون عبارات را دقیق بهاار میبرم .علّبش این است اهه
ما قبل از دنیا هم در برخی عوالم صاحب اخبیار بودیم؛ مثل عالم ذرّ .ما در عهالم
ذرّ انبخابی اردیم و براساس نوع انبخا

رو ما تهأثیراتی پذیرفبهه اسهت؛ لهذا

بچّهها در اببدای تولّد در یک تعادل نسبی هسبند نه م لهق و مثهل ههم نیسهبند.
قرآن حدّاقل به یکی از این انبخا های آگاهانهه و آزادانهه اشهار اهرد اسهت:
ُسبهِم اَلَسبتُ
وَ اِذ اَاَذَ رَبُّکَ مِن بَنیآاَمَ مِن ظُهورِهِم ذُرِّیَّتَهُم وَ اَءهَدَهُم عَلی اَنف ِ

بِبرَبِّکُم قببنلوا بَلببی َءبهِدنن :5و آنگهها اههه پروردگههارت از بنههیآدم از صُلبشههان
اوءدشان را برگرفت و آنها را بر خودشان گوا گرفت اهه آیها مهن پروردگهار
شما نیسبم؟ گفبند بله گواهی دادیم .خداوند در آیهی دیگهری ههم میفرمایهد:
اَلَم اَعهَد اِلَیکُم ین بَنیآاَمَ اَ التَعحُدوا الشَّی ن َ اِنَّ ُ لَکُم عَدُوٌّ مُحینٌ؛ وَ اَ اِعحُدونی
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هبذا صِراطٌ مُستَقیمٌ :3ای فرزندان آدم آیا از شما پیمهان نگهرفبم اهه شهی ان را
نپرسبید اه او ق عای برای شما دشمنی آشکار است؟ و فقط مرا بپرسهبید اهه ایهن
را مسبقیم است؟
در احادیث آمد اسهت اهه خهدا در عهالم ذرّ نسهبتبه پی مبرخهاتم
اهلبیت
امیرالمّمنین

از تمام انبیا ،و پی مبران

و

بیعهت گرفبهه اسهت .نسهبتبه وءیهت

هم پیمان گرفبه است.5

در عههالم ذرّ و میثهها همهههی انسههانها دربرابههر آن انبخا ههها یکسههان عمههل
نکردند و در بله گفبن یکسان جوا ندادند؛ بعضی بالفاصله بله گفبنهد؛ بعضهی
بهسخبی گفبنهد و بعضهیها بههمواردی بلهه نگفبنهد .بهرایناسهاس رو انسهان از
انبخا های آزادانه و آگاهانهی عالم ذرّ تبعاتی پذیرفبه است و انسهانها در بهدو
تولّد صد درصد مثل هم نیسبند .شاید علّت تفاوت شرایط محی ی اه اطفهال در
آن مبولّد میشوند نیز همین باشد.
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دعا و خير بودن هرآنچه هست
یکی از پرسشهای مهمّی اه درپهی بحهث از خیهر بهودن هرآنچهه خداونهد
برای فرد پیش آورد است م ر میشود درزمینهی دعاست .سّال این اسهت
اه اگر آنچه اانون در زندگی مها وجهود دارد و آنچهه در آینهد پهیش خواههد
آمد بهبرین است معنی دعا اردن نیست؟ دعا یعنهی خهدایا آنچهه را هسهت
ازبین ببر و آنچه را نیست بیاور .خدایا مریضهم بیمهاریم را ازبهین ببهر و سهالمم
ان؛ فقیرم فقرم را ازبین ببهر و پولهدارم اهن؛ بیکهارم بیکهاریم را ازبهین ببهر و
ش لی به من بد ؛ بچّهدار نمیشوم تنهاییم را ازبین ببر و بچّهدارم ان .دعا یعنهی
میخواهیم آنچه هست نباشد و نیز دیگری اه نیست باشد .اگهر آنچهه هسهت
بهبرین است و آنچه نیست به این دلیل وجود ندارد اهه بهبهرین نبهود نهرا از
خدا بخواهیم بهبرین را ببرد و نیز بدی جایش بگذارد؟ برایناساس دعها اهردن
بیمعنی و بیربط میشود.
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ازطرف دیگر بساط دعا را به این سادگی نمیتهوان جمهع اهرد .خداونهد در

قرآن بارها به دعا امر ارد است؛ فرمود  :اُاعونی اَستَجِب لَکُم :3مرا بخوانیهد تها
برای شما اجابت انم .فرمود  :وَ اِذا سَألَکَ عِحناح عَنّی فَنِنّی قَریبٌ اُجیبُ اَعبوَۀَ

الدّاعِ اِذا اَعبن ِ :5و نهون بنهدگانم از تهو دربهار ی مهن بپرسهند پهس مهن ق عهای
نزدیکم هنگامی اه دعاانند مرا بخواند دعایش را اجابهت مهیانم .خداونهد

بندگان را به درخواست فضل خویش امر ارد اسهت :وَ اسئَلوا اهللَ مِن فَضلِ ِ :1و
از خداوند از فضل او بخواهید .دعا ازنظر قرآن سبب اعبنای خداوند بهه بنهدگان

است :قُل منیَعحَؤُا بِکُم رَبّی لَوال اُعنؤُکُم :4بگو اگر دعای شما نباشهد خهدای مهن
نه توجّهی به شما اند.
پیامبر اارم

فرمودند :اَلدُّعن ُ مُخُّ العِحناَۀِ :1دعا م ز نها عبهادت اسهت.

قرآن اریم دعاهای بسهیاری از زبهان پیهامبران و مّمنهان نقهل اهرد اسهت و در
ابا های دعا نیز دعاهای فراوانی از زبان پیامبر

و ائمّه

است.
نگونه میتوان تعاری بین این دو مفهوم را حل ارد؟
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اگر بخواهیم به پاسخ این پرسش دست پیدا انیم باید مقولهی دعا را خو
بشناسیم.
تحليل دعا

دعا مثل یک مثلّث سهه رأس دارد :دعااننهد ؛ اسهی اهه از او درخواسهت
میانیم؛ و آنچه از او درخواست میانیم .تحلیهل دعها تأمّهل در ایهن سهه رأس
است.
به اعببار اسی اه از او میخهواهیم یعنهی خهدا دعها تنهها از خهدا خواسهبن
است .در این جمله دو تأاید وجود دارد؛ یکی تنها و دیگری خواسبن .دعا تنها
از خدا خواسبن است.
اسی اه یقهین دارد غیرخهدا اهار ای نیسهت تنهها از خهدا میخواههد و از
غیرخدا نمیخواهد .آناه غیرخدا را اهار بدانهد تنهها از خهدا نمیخواههد؛ از
دیگری هم درخواست میاند .دعا به این اعببهار هماهنهگ و من بهق بهر بحهث
ماست؛ اینکه غیرخدا در زندگی ما احدی اار ای نیست .ال مُبؤَثِّرَ فِبی الوُجبواِ
اِالَّ اهللُ.3
اگر دعای ما تنهها از خهدا خواسهبن نباشهد اصهالی دعها نیسهت و اجابهت ههم
نمیشود .اسی اه در دل میگوید اگهر خهدا دعهایم را اجابهت انهد و رئهیس
ادار هم موافقت اند و آن اارمند هم اارشکنی نکند اارم درسهت میشهود؛

 .3صدو
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تنها از خدا نمیخواهد .ننین اسی به خلق هم نشم امید دارد .دعا تنهها از خهدا
خواسبن است.
دعا خواندن یا گفبن و بر زبان راندن نیست؛ با همهی وجود خواسبن اسهت.
تشنهای اهه در بیابهانی گهرم و داغ درحهال جهان دادن اسهت همههی وجهود
میگوید آ ! نشمان امسو شهد ا
پوست جمعشد ا

همهی وجهود

لبههای خشهکید و ترکخهورد ا
میگویهد آ و طالهب آ اسهت؛ لفهظ

آ تنها بر زبانش جاری نیست .اگر درآنحهال بیرمهق شهود و بهه خهوا ههم
رود خوا آ میبیند .این دعاست؛ یعنی خواسبن با همهی وجود.
بسیاری از دعاهای ما اصالی دعا نیست؛ مثالی دعایی را برای ثهوا میخهوانیم.
شب جمعه دعای امیل میخوانیم؛ آیا خواسبههای بلندی اهه در دعهای امیهل
است واقعای خواسبههای ماست؟ خیر؛ این دعا را برای ثوا میخوانیم .لذا پهس
از اینکه دعای امیل تمام شد تاز میگویند بنسمک العظبیم االعظبم خهدایا
هراه قهری دارد؛ هراهه خانهه نهدارد؛ هراهه پهول نهدارد؛  . ...خواسبههایشهان
اینهاست .آن مضامین بلندی اه در دعای امیل است خواسبههاشان نبود؛ برای
ثوا خواندند.
دعا خواسبن با همهی وجود است .آیا میتوانید انسان تشنهای را اه درحال
جههان دادن اسههت از فکههر آ منبههرف انیههد؟ هرگههز .بسههیاری از دعاهههای مهها
اینگونه نیست .شاید ببوان گفت یک هوس زودگذر اسهت اهه لحظههای بعهد
فرامو

میشود .اسی اه دعای ندبه میخواند؛ بها نهه حهالی گریهه میانهد و

ُسبینُ ...اَیبنَ بَقیَّبةُ اهللِ الَّتبی التَخلبوا مِبنَ العِتبرَۀِ
میگویهد :اَینَ الاَسَنُ اَیبنَ الا َ
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الهنایَةِ ...هَبل اِلَیبکَ یَبنبنَ اَحمَبدَ َسبحیلٌ فَتُلقبی :3اجاسهت حسهن و اجاسهت
حسین

؟ ...اجاست بقیةاللّهی اه از خاندان ههدایبگر جهدا نیسهت؟  ...آیها

بهسوی تو ای فرزند احمد

راهی هست؟ همهی دنیا را دنبال امام زمان

میگردد؛ امّا دعا اه تمام شد یک دقیقه بعد نگا انید؛ ننان با رفیقش نشسهبه
است و قهقهه میزند! اگر تشهنهی مالقهات بها امهام زمهان

بهود میتوانسهبید

حواسش را پرت انید؟ دعا خواسبن با تمام وجود اسهت اهه تها خواسهبها

را

ندهند محال است آرام بگیرد.
بسیاری از دعاهای مها خواسهبن نیسهت؛ خوانهدن اسهت .دعها خوانهدن؛ دعها
نیست .الببّه بخوانیم هم خو است .بخوانیم تا بفهمیم در این عالم خواسهبههایی
بزرگبر از خانه و ماشین و زن و بچّه هم وجود دارد؛ تا امام دعاهایمان عوی
شود و نیزهای بزرگبری بخواهیم .بخوانیم و درعینحال بدانیم اه دعا خوانهدن
غیر دعا اردن است .بسیاری از دعاههایی اهه مسهبجا نمیشهود دعها نیسهت؛
نون اصالی خواسبن نیست؛ هوسی آنی است اه بر زبان میرانیم و لحظهای بعهد
از یاد میرود.
دعای ما الماتی نیست اه میخوانیم یا بر زبان جاری میسازیم؛ خواسهبهای
است اه در درون ما وجود دارد و همهی وجودمان تشنهی آن است؛ آرزوهایی
است اه در زمین دل ما میروید.

 .3محدّث قمی مفاتیحالجنان دعای ندبه.
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خواسبههای حقیقی افراد در دعاهایشهان تهابعی از سه ح معرفهت و درک و
شناخت آنهاست .هرنه فهم و درک انسهان بهاءتر رود خواسهبههایش بزرگبهر
میشود .انسان تا اودک اسهت عروسهک میخواههد؛ وقبهی بهزرگ شهد خهودِ
عروس را میخواهد؛ تا بچّه است ماشین اوای میخواههد؛ وقبهی بزرگبهر شهد
دونرخه میخواهد؛ بعهد موتورسهیکلت و بعهد ماشهین میخواههد .خواسهبهها و
آرزوهای انسان تابعی از س ح فهم و درک اوست .دعها بهتناسهب سه ح فههم و
درک انسان به س و مخبلفی تقسیم میشود.
پایینترین و نازلترین س ح دعا خواسهبههای مشهخّص دنیهوی اسهت؛ مثهل
اینکه خدایا پول بد ؛ ش لی برایم فراهم ان؛ خانهای به من بد .
اسی اه اینگونه دعا میاند بدینلحاظ اه خواسبهی دنیوی خهود را نهزد
خلق نبرد است و فقط از خدا میخواهد اار

سبودنی و ارزشمند اسهت .امّها

بهلحاظ نیزی اه میخواهد در س ح نازلی است .اگر عهارفی شهاهد دعهای او
باشد و بخواهد او را تکانی دهد تا امی رشد اند به او میگوید :رفیهق! دسهت
شههما درد نکنههد؛ خیلههی ممنههون اههه اشههببا خههدا را بههه او تههذاّر میدهههی! خههدا
نمیدانست برای تو نهه نیهزی ءزم اسهت و اشهبباهی بهه تهو فقهر داد! بهه خهدا
یههادآوری میانههی اههه ببخشههید خههدایا اشههببا اههرد ای؛ بایههد غنهها مههیدادی!
میخواهی معلّم خهدا شهوی و بهه خهدا یهاد بهدهی و مبهلحت خهودت را بهه او
بفهمانی!؟ خدا مبلحت تو را تشهخیص نهداد؟ تهو بهبهر تشهخیص دادی و بهه او
میگویی نه نیز برایهت ءزم اسهت؟ خهدای مبعهال در حهدیث قدسهی فرمهود:
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ال تُعَلِّمُونی من یُصلِاُکُم فَنِنّی اَعلَمُ بِ ِ :3نخواهید آنچه را به مبلحت شماست بهه
من بیاموزید؛ من به مبلحت شما داناترم.
دعاانند دراینبار تأمّل میاند و میبیند درسهت اسهت؛ خهدا بهبهر از مهن
مبلحت مرا تشخیص میدهد .من از اجا بدانم غنها بهرایم بهبهر اسهت یها فقهر؟
بیماری برایم بهبر است یا صحّت؟ شاغل بودن برایم بهبر است یا بیکاری؟ خهدا
به مبلحت من آگا تر است .وقبی این نکبهه را دریافهت و ازنظهر معرفبهی یهک
درجه باء آمد دعایش عوی میشود .در این مرحله هنگام دعا نیهز مشخّبهی
نمیخواهد و میگوید :خدایا تو بهبر از من میدانهی مبهلحت مهن در نیسهت؛

همان را اه مبلحت من است ع ا ان .الهی ما را آن د اه آن به.
بدینترتیب دعا یک درجه باءتر رفت؛ امّها آن عهارف دسهتبهردار نیسهت؛
دوبار به او میگوید :ببخشید دست شما درد نکند؛ خدا مبلحت شهما را خبهر
داشت و نداد؟ بخیل بود؟ یا فقیر بود و نداشت بدهد؟ یا مثل بعضی اشخاص اه
دوست دارند و لذّت میبرند از اینکه دیگران مهدام البماسشهان اننهد خواسهت
شما البماس انی و او لذّت ببرد؟! خداوند درهمان حهدیث قدسهی فرمهود :وَ ال
اَبخَلُ عَلَیکُم بِمَصَنلِاِکُم :مهن در آنچهه بهه مبهلحت شماسهت بخهل نمهیورزم.
خدای مبعال منبظر خواست ما نمیشود؛ مثل پزشک حاذقی اه سراغ یک بیمار
بیهو

آمد است؛ بیمار را معاینه میاند و سِرُم و دارویش را تزریق میانهد و

منبظر خواسبن بیمار نمیشود .ازهمین جهت حضرت ابراهیم
 .3مجلسی بحاراءنوار

 68ص .384

به جبرئیل
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فرمودند :عِلمُ ُ بِانلی حَسبحی مِبن ُسبؤالی :3آگهاهی خهدا بهه حهال مهن مهرا از
درخواست بینیاز میاند .در دعاها نیز میخهوانیم :اِلبببهی کَفبی عِلمُبکَ عَبنِ

المَقنُِ وَ کَفی کَرَمُکَ عَنِ السُّؤاُِ :5خدایا آگاهی تو بر نیازههایم مهرا از گفهبن و
ارم تو مرا از خواسبن بینیاز میاند .پهس هرآنچهه خهدا ع ها اهرد بهبهرین
است .خدا برای ع ا اردن منبظر سّال بند نمیشهود :ین مَن یُع ی مَن لَم یَسأل ُ

وَ مَن لَم یَعرِف ُ تَاَنُّنن مِن ُ وَ رَحمَة :1ای اسی اهه بهه آناهه نهه از او درخواسهبی
دارد و نه او را میشناسد از سر مهر و محبّت ع ا میاند .خدا به اسهی اهه نهه
درخواست زبانی دارد و نه حبّی درخواست وجهودی ع ها میانهد .یبن مُحتَبدِ

بِنلنِّعَمِ قَحلَ استِاقنقِهن :4ای اسی اه پیش از اسبحقا انسان نعمت دادن بهه او را
آغاز میانهی .خهدا منبظهر طلهب ذاتهی ههم نمهیشهود .بنهابراین آنچهه خداونهد
هماانون داد بهبرین است.
دعاانند تأمّل میاند و مهیبینهد خهدا نهه فقیهر اسهت و نهه بخیهل؛ و نهه از
البماس ما لذّت میبرد و نه برای ع ا اردن منبظر درخواست میشود .وقبی این
نکبه را فهمید یک درجهی دیگر باءتر میرود و درمییابد آنچه خیر من بود

 .3مازندرانی شر اافی
 .5مجلسی بحاراءنوار

 35ص .108
 95ص .511

 .1محدّث قمی مفاتیحالجنان اعمال ما رجب.
 .4محدّث قمی مفاتیحالجنان نماز حضرت جعفر

.
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خدا بهدرسبی تشخیص داد و بها جهود و سهخاوت و فضهل خهود ع ها اهرد و
هماانون عملی شد است و همین اه هست بهبرین نیز است.
در این مرحله دعاانند فکر میاند اشکال اار اجاست؟ مبوجّهه میشهود
اشکال درهمین است اه نفهمیدم آنچه دارم بهبرین نیز است؛ اشکال از درون
من است؛ نه آنچه در بیرون است .بیرون هرنه هست بهبرین اسهت .لهذا دعها را
بهسمت درون خویش برمیگرداند .اببدا بها دعها مهیخواسهت بیهرون را درسهت
اند؛ اانون دریافت اه بیرون درست است؛ درون خرا است .میاندیشد مهن
با این تبمیمها و انبخا های آزادی اه گرفبم درونم را خرا اردم؛ بایهد بها
دعا درونم را درست انم .میگوید :خدایا به من ایمانی ع ا ان اه در پرتو آن
تو هموار در قلب من حضور داشبه باشی؛ یقینی عنایت ان اه درک انم غیهر
تو اسی در زندگی من اار ای نیست و معرفبی ع ا ان اه زیبایی مقدّرات تهو
را بفهمم .خدایا مرا از صابران قرار د ؛ از اهل تسلیم از اهل رضها اههل شهکر و
اههل تقههوی قههرار د  .درصههدد برمیآیههد بهها دعهها درون خههود را اصههال انههد و
بدینترتیب دعایش یک درجه باءتر میآید.
از این باءتر هم ممکن است و آن وقبی اسهت اهه درون دعااننهد اصهال
شهد و او در دعهها مهیگویههد :خههدایا نهه بیههرون و نههه درون؛ اصهالی نیههزی از تههو
نمیخواهم .خدایا خودت را میخواهم؛ دیدارت را میخواهم .خهدایا لقها،ت و
وصالت را میخواهم.
گهر از دوسهت نهشمهت بر احهسههان اوسههت
تههو در بهنههد خهویهشهی نهه در بهنهد دوسهههت
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***
خهههههالف طهههریهههقهههت بههههود اهاولهههههیها
تهمههنّههها اهنهههنهد از خهههههدا جهههههز خهههههدا
***
ما زدوست غیراز دوست مقبدی نمیخواهیم
حهور و جهنّهت ای زاهههد بر تهو بههاد ارزانههی
***
ما را نه غم دوزد و نه حهرص بههشهت اسههت
بههردار ز رد پهههرد اهه مهشهههبها لهقهاییهههم
***
آرزومهنهههد وصهالهیهههم خههههدا را مپهههسنهههد
مهها نهنیهن تهشنههه و دریهای اههرم مههاءمههال
در دعا از خدا خود خدا را میخواهد؛ نیهز دیگهری نمیخواههد .درنبیجهه
نیزی اه میخواست همان اسی شد اهه از او درخواسهت میاهرد؛ یعنهی دو
رأس مثلث دعا بر هم من بق شدند و مثلّث به یک خط تبدیل شد.
دعای اولياء

ممکن است این سّال به ذهن بیاید اه اگر رشد معنوی باعث میشود انسان
جز خدا نیزی نخواهد نرا در دعاهایی اه از پیامبر

و ائمّهه

رسهید

است خواسبههای خیلی مشخّص دنیوی هم دید میشود؟ یعنی درجهات پهایین
دعا هم م ر است؛ خدایا رز حالل ع ها اهن؛ خهدایا فرزنهد سهالم؛ سهالمبی
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بدن؛  . ...پیامبر

و ائمّه

اه در او قلّهی امال معنویند ن هور ننهین

دعاهایی ارد اند؟ پاسخ را اببدا درقالب یک مثال بیان میانیم.
میگویند مجنون مدّتها لیلی را ندید بود و خیلی دلبنگ او بود .لیلی ههم
در خانهی دربسبهای بود و هیک راهی برای دیدار

وجود نداشت .فکهر اهرد و

راهی برای دیدار لیلی به ذهنش رسید .یک لباس اهنهه و افهش پهار پوشهید و
ااسهای گلی بهدست گرفت و برای گدایی به را افباد .بهار اوّل در اونههها بها
صدای بلند لباس گدایی میارد .از این اونه به آن اونه تا به اونهی لیلهی
رسید .لیلی در خانه صدای مجنون را شهناخت .انهار پنجهر آمهد؛ سهری بیهرون
ارد و دیدار میسّر شد .ننهد روز گذشهت و مجنهون دوبهار دلبنهگ لیلهی شهد.
دوبار به را افباد و این بار با صدای بلند در اونهها به گداییِ افهش پرداخهت
تا به اونهی لیلی رسید .لیلی صدای او را شنید و دوبار سهری از پنجهر بیهرون
ارد و دیدار تاز شد .نند روز دیگر باز تشنهی دیدار لیلی شد .در اونهها را
افباد به گدایی آ و غذا مشه ول شهد .بهدینمنوال ههر روز بههبهانههای لیلهی را
میدید .مجنون درحقیقت نه غذا میخواست نه لباس و نه افش و نه هیک مبهاع
دیگری؛ او طالب دیدار لیلی بود و همهی اینها را برای دیدار لیلی بهانه میارد.
اولیا ،خدا بزرگبر از آنند اه ایهن خواسهبههای اونهک دنیهوی آرزویشهان
باشد؛ مثالی پول یا غذا و یا لباس بخواهند .پی مبر خهدا
و ائمّهی هدی

و حضرت زهرا

و امیرالمهّمنین

بزرگبر از ایهن آرزوهاینهد .آنهان ننهین

خواسبههایی را بهانهی گفبگو با خهدا اردنهد .دنبهال بهانههای میگشهبند تها سهر
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صحبت را باز انند .گفبگوی با خدا برای ایشان مهم بود .عاشق از گفبگهوی بها
معشو لذّت میبرد.
قههرآن ل هذّت اولیههای الهههی از گفبگههوی بهها پروردگههار را در پاسههخ طههوءنی
حضرت موسی

بهه خداونهد آشهکار میانهد؛ آنگها اهه خداونهد از ایشهان

میپرسد :من تِلکَ بِیَمینِکَ یبن موسبی :موسهی ایهن نیسهت در دسهت توسهت؟
حضرت موسی

بهجای اینکه در یهک المهه بگوینهد عبها اینگونهه پاسهخ

میدهند :هیَ عَصنحَ اَتَوَکَّؤُا عَلَیهن وَ اَهُشُّ بِهبن عَلبی غَنَمبی وَ لبیَ فیهبن مَبُرِبُ

اُارح :3این عبای من است اه بر آن تکیهه مهیانم و بها آن بهرای گوسهفندانم
برگ درخت میریزم و برای اارهای دیگری هم به آن نیهاز دارم .نهرا جهوا
را اینهمه طوءنی میاند؟ نون از گفبگهوی بها معشهو ازلهی لهذّت میبهرد و
حال اه بهانهای برای گفبگو با معشو بهدست آورد سخن را ادامه میدههد و
طوءنی میاند .اولیا ،خدا از سهخن گفهبن بها خهدا لهذّت میبرنهد و هرنیهز را
بهانهی گفبگو قرار میدهند.
الببّه بلندتر از این هم وجهود دارد .اببهدای را عاشهقی عبهد از گفبگهوی بها
خداوند لذّت میبرد و دعا را طوءنی میاند و تکرار میاند .به هر بهانههای بها
او سخن میگوید :خدایا این را بد ؛ آن را بهد هرنهه بهه نفهع مهن اسهت بهد ؛
هرنه خودت دوست داری بد ؛  ...؛ تا اینکهه اهار بهه جهایی میرسهد اهه خهدا
عاشق این عبد میشود و دیگر اوست اه از شنیدن سخن بند ا
 .3سور ی طه آیات .38-37

لهذّت میبهرد.
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در حدیث آمد است :اِ َّ العَحدَ الوَلیَّ ِهللِ یَدعوا اهللَ فِی االَمرِ؛ یَنوبُ ُ فَیُقنُُ لِلمَلَکِ
المُوَکِّلِ بِ ِ اِقضِ لِعَحدح حنجَتَ ُ وَ ال تُعَجِّلهن فَنِنّی اَءتَهی اَ اَسمَعَ نِدا َُُ وَ صَوتَ ُ:3

بند ای از اولیای الهی در امری خدا را میخواند؛ خداونهد بهه او توجّهه میانهد؛
پس به فرشبهی مواّل بر آن امر میفرماید :حاجت بند ام را بهرآور ولهی شهبا
مکن؛ زیرا من مشبا شنیدن ندا و صدای اویم .خدا عاشق ایهن بنهد اسهت و بهه
مالئکه میگوید :فعالی بهه او ندهیهد؛ دوسهت دارم صهدایش را بشهنوم؛ بگذاریهد
درخواسبش را ادامه دهد .درمقابهل فهرد دیگهری اسهت اهه خهدا او را دوسهت
ندارد و تا میگوید خدایا بهد خهدا امهر میانهد :زود بهه او بدهیهد و سهاابش
انید؛ نمیخواهم صدایش را بشنوم.
بنابراین اوّلین نکبه در پاسخ سّال مهورد بحهث ایهن اسهت اهه خواسهبههای
مش هخّص و جنبههههای دنیههوی و مههادّی اههه در دعاهههای ائمّههه

وجههود دارد

بهانهای برای گفبگو با خداست؛ اصل خواسبهها م لو ایشان نیست.
دومین نکبه این است اهه نفهسِ اقهرار بهه ااسهبی و نیسهبی و ضهعف و فقهر
خویشبن و اعبراف به غنا و قدرت و امال خداوند موضهوعیّت دارد .لهذا اولیها،
درصههدد رسههیدن آنچههه در دعایشههان درخواسهت اردنههد نبودنههد؛ میخواسههبند
بگویند من در همهی مراتب وجودم نیازمنهدم و تهو در همههی مراتهب هسهبیت
غنی و بینیازی .آنها در همهی مراتب وجود خویش این نیهاز را ابهراز میاننهد؛

 .3مجلسی بحاراءنوار
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من گرسنهام و تو رزّاقی؛ من فقیهرم و تهو غنهی هسهبی؛ مهن سهائلم و تهو مع هی
هسبی؛ و  . ...امیرالمّمنین

در مناجات خویش در مسجد اوفهه همهین را بهه

خدا عرضه میدارند :مَوالحَ ین مَوالحَ! اَنتَ المَولی وَ اَنَن العَحدُ وَ هَل یَرحَمُ العَحبدَ

اِالَّ المَولی؟  :3...سرور من ای سرور من! تو سروری و من بند و آیا اسی جهز
سرور به بند رحم میاند؟ . ...در همههی مراتهب وجهودیش حبّهی در مراتهب
راهری نیاز خود و غنای خداوند را ارهار میاند .میخواهد بگوید خدایا مهن
درهمین مرتبهی راهری هم نیازمند توام.
امیههدواریم خداونههد مبعههال روزی انههد و در مسههجد اوفههه در محههرا
امیرالمّمنین

این مناجات را بخوانیم.

دعای حاوی طلب لقا ،و وصال الهی میتواند مسبجا شهود؛ امّها اسهبجابت
آن نگونه است؟ مگر ما با خهدا فاصهلهای داریهم اهه بایهد طهیّ شهود تها بهه او
برسیم؟ مگر خداوند نفرمود :اِنّی قَریبٌ :5من نزدیکم؟ در مناجات سحرهای مها

رمضان میخوانیم :اَ َّ الرّاحِلَ اِلَیکَ قَرِیبُ المَسنفَةِ :1هراس بهسوی تو سفر اند
راهش نزدیک است .مگر خدا پرد ای برای خود اشید است اه باید برافبد تها

 .3محدّث قمی مفاتیحالجنان اعمال مسجد اوفه.
 .5سور ی بقر آیهی .386
 .1محدّث قمی مفاتیحالجنان دعای ابوحمز ی ثمالی.
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دید شود؟ در همهان مناجهات میخهوانیم :اَنَّبکَ ال تَاتَجِببُ عَبن اَلقِبکَ :تهو
حجابی دربرابر آفریدگانت بر خود نکشید ای.
مهیهان عاشهق و مهعشهو هیهک حهایهل نیهسهت
تهو خهود حجا خودی حافهظ ازمیان برخهیز
آنچه مانع وصال و لقا ،و دیدار حقّ است خودبینی است .تها وقبهی خهودت
را میبینی خدا را نمیبینی .تا وقبی خودت در میانههای بهه لقها ،و وصهال خهدا
نخواهی رسید .شهرط اجابهت ایهن دعها ایهن اسهت اهه انسهان خهود
امیرالمّمنین

را نبینهد.

فرمودنهد :ال حِجنبَ بَینَ ُ وَ بَینَ اَلقِب ِ غَیبرُ اَلقِب ِ :3بهین خهدا و

آفریدگانش حجا و مانعی جز خود آفریدگان نیست .اجابت این دعا مواهول
به این است اه خود درمیان نباشند .اجابت این دعا یعنهی حهافظ ازمیهان برخیهز؛
یعنی رسیدن به مرتبهی فنا؛ یعنی خود را ندیدن .وقبی دعااننهد بهه مرتبههی فنها
رسید دعا اجابت میشود.
آنجا دیگر دعاانند ای درمیان نیست و یکی از دو نق ههی باقیمانهد از دعها
نیز ازبین رفبه است؛ لذا دعایی هم نیست .دعا تا این آسبانه ادامهه دارد و پهس از
آن دعایی نیست؛ مگر اینکه دعاانند به بقای بعد از فنا و صحو بعد المحو نائهل
شود اه در آنجا دعا با محبوایی دیگر آغاز میشود.

 .3صدو
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عدم مغایرت دعا با این باور که هرچه شده و خواهد شد ،خير است.

باتوجّهبه آنچه درزمینهی دعا گفبه شد این عقید اهه آنچهه در بیهرون و در
زندگی ماست بهبرین است فقط با نوعی از پایینترین انواع دعها م هایرت دارد
و دست ما را از این نوع دعها میبنهدد؛ یعنهی دعهای اسهی اهه وقهایع و شهرایط
بیرونی را عیبناک و دارای ااسبی میپندارد و میخواههد بها دعها آن را اصهال
اند .اگر شخص به این باور رسید اه آنچه در بیرون است بهبرین است ننهین
دعایی نخواههد اهرد؛ امّها ایهن بهدانمعنا نیسهت اهه بسهاط دعها جمهع میشهود.
ازآنپههس جهههت دعهها را از بیههرون بههه درون برمیگردانههد و درصههدد برمیآیههد
درونش را با آن اصال اند .در مرتبهی باءتر دعا را او میبخشهد و خواسهبار
لقا ،و وصال خود خدا میشود .بین مراتب باءی دعا بها ایهن بهاور اهه آنچهه در
بیرون است بهبرین است هیک م ایرتی وجود ندارد.
چگونگی اجابت دعا با وجود خير بودن آنچه پيش از دعا وجود دارد.

اینجا ممکن است این سّال پیش آید اه دعاهایی اه خهدا اجابهت میانهد
نگونه است؟ اگر وضع موجود زندگی ما بهبرین است پس نرا خدا دعاهها را
اجابت میاند؟ آیا بهبرینها را برمیدارد و نیز بدی جایش میگذارد؟
اببدا باید دید علیرغم همهی قولهای محکم خداوند اه اُاعونی اَسبتَجِب
لَکُم 3و اُجیبُ اَعوَۀَ البدّاعِ اِذا اَعبن ِ 5حقیقبهای نهه تعهداد از دعاههای مها اجابهت
 .3سور ی غافر آیهی.60
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میشود؟ واقعیّت این است اه بسیاری از دعاهها اجابهت نمیشهود؛ نهون آنچهه
هوس ارد ایم و در دعا خواسبهایم به مبلحت مها نبهود و ضهرر دارد .خهدای
مبعال هم ما را دوسهت دارد و خواههان مبهلحت ماسهت؛ لهذا آنچهه را در دعها
خواسبهایم نمیدهد.
فردای قیامت اه پرد ها انار میرود و حقایق آشکار میشود انسانها بیش
از آنچه برای دعاهای اجابتشد ی خود شاار خدا هسبند بهرای دعاههایی اهه
خدا اجابت نکرد شاار میشوند .میگویند :خدایا سپاس! آنچه را ما مبرّانه از
تو میخواسبیم و برای اجاببش آنهمه گریه اردیم و نذر اردیم و نماز حاجت
خواندیم و دخیل بسبیم و  ...اگر داد بودی نه بالیی بر سرمان میآمد.
نه خو است اه خداوند بسیاری از دعاهای مها را اجابهت نمیانهد .الببّهه
این بهلحاظ خواسبهی ماست؛ امّا بهلحاظ خود دعها روز قیامهت خداونهد ننهان
ع اهای بزرگی به برخی میدهد اه آنها شگفتزد میگویند :خدایا ما اهاری
نکرد ایم اه مبناسب بها ایهن ع ایها باشهد .خداونهد پاسهخ میدههد :بههجای آن
دعایی اه اردی و نون به مبلحت تو نبود اجابت نکردم ایهن را در آخهرت
برایت درنظر گهرفبم .آن بنهد میگویهد :خهدایا اها

دعاههای دیگهرم را نیهز

اجابت نکرد بودی! امّا بااینحال برخی از دعاها اجابت میشوند؛ این اجابتهها
نگونه است؟
اجابت دعا

خواسههبههایی اههه اجابههت میشههوند دو دسههبهاند؛ خواسههبههای دنیههوی و
خواسبههای معنوی .اجابت خواسبههای دنیوی از سه حال خار نیست.

  314طبیب عشق
 .1اجابت خواستههای دنيوی

ایف .حالت اوّل این است اه آنچه قبل از دعها وجهود داشهت مناسهبترین
نیز با حال درونی فرد بود؛ امّا او سراغ دعها و گفبگهوی بها خداونهد و نیهایش و
عبادت رفت و نفس نیهایش حهال درونهی او را تحتتهأثیر قهرار داد و درونهش
عوی شد .اقبضای حالت روحی و درونی جدید آن است اه خداوند در بیرون
هم نیزی مبناسب با حال درونی جدید ایجاد اند .گاهی تبادفای و نهه همیشهه
آنچه مبناسب با حال درونی جدید فرد است همانی اسهت اهه در دعها خواسهبه
بود .فرد گمان میاند نون او خواست خداوند ع ا اهرد؛ درحالیاهه ننهین
نیست .نون حال درونی جدید او مبناسب با آن خواسبه اسهت خهدا آن را ع ها
فرمود .اگر حال درونی جدید مبناسب با آن خواسبه نباشهد خهدا نیهز دیگهری
ع ا میاند .این شکل اوّل اسبجابت است اهه دراثهر دعها حهال درونهی عهوی
میشود و اقبضای یهک حادثههی بیرونهی جدیهد را میانهد و تبهادفای حادثههی
بیرونی جدید همانی است اه فرد در دعا م ر ارد است .الببّه تبادفی تلقّهی
شدن برای دعاانند است اه از اینطرف نگا میاند؛ ولی برای خدا تبهادفی
نیست.
 .دومین شکل اجابت دعا وقبی اسهت اهه اسهی نیهزی را میخواههد یها
هوس میاند و عرضه میدارد خدایا فالن نیز را به من بد ؛ و ننهد دقیقهه بعهد
بهدسبش میرسد .او خود را مستجنبالدّعوُ میپندارد اه تا بر زبان آورد بهه او
ع ا شد؛ درحالیاه این هیک رب ی به دعای او ندارد .نیزی از قبهل مقهدّر شهد
بود و در را بود؛ وقبی به نزدیکی او رسید هوس اهرد و گفهت :خهدایا بهد ؛ و
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پنداشت اهه ایهن ع ها اثهر دعهای او بهود اسهت .نکبههی بهاءتر اینکهه ههوس و
خواسبهی او نندان تبهادفی نبهود .ناخودآگها ِ او بهوی نیهزی را اهه در مسهیر
مقدّرات الهی به او نزدیک میشد اسبشمام ارد؛ و آن خواست در او پدید آمد
و درپی آن دعا ارد.
فری انید شما صبح تا رهر سر االس بودیهد .سهپس از دانشهکد بهسهمت
خانه میروید و بسهیار گرسهنهاید .وارد سهاخبمان منزلبهان میشهوید و از پلّکهان
بهسمت طبقه و آپارتمان خود حرات میانید .دراینحهال بهوی غهذایی را اهه
خیلی دوست داریهد در سهاخبمان اسبشهمام میانیهد و بها همههی وجهود ههوس
میانید و میگویید :اا

ما هم امروز این غذا را داشبیم .این خواسهت یها دعها

به دل شما میآید؛ به آپارتمان خود اه میرسید و در را بهاز میانیهد میبینیهد
بوی غذایی اه آن خواسبه را در شما ایجاد ارد بود از خانههی خودتهان بهود
است .یعنی این آرزو اثر وجود آن غهذا در خانههی شهما بهود .اوّل اجابهت شهد
بود بعد دعا در شما ایجاد شد و دعا از آثار آن اجابت بود.
نکبه اینجاست اه اوّل اجابت است بعد دعا .همیشه میگویند دعا انیهد تها
خدا اجابت اند؛ اانون معلوم شد نهون خهدا اجابهت اهرد بهود دعها در فهرد
ایجاد شد .قرآن اریم هم به این نکبه اشار دارد و میفرمایهد :اُجیبُ اَعوَۀَ الدّاعِ
اِذا اَعن ِ .اوّل فرمود اُجیبُ :اجابت مهیانم دعهای دعااننهد را و بعهد فرمهود:
اَعن ِ :وقبی مرا بخواند .اببدا اجابهت را م هر اهرد و سهپس دعها را؛ یعنهی اوّل
اجابت است بعد دعا.
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ج .سومین حالت برآورد شدن خواسبههای دنیوی نندان شیرین و م لو
نیست .اسی دعا و آرزویی دارد و سالها آن را از خهدا میخواههد .ننهد سهال
دعا میاند؛ گریه میاند؛ نماز حاجت میخواند؛ در قنوت نماز شب میگوید؛
دعای توسّل؛ زیارت؛ دخیل؛ ...؛ امّا خدا به او نمیدهد؛ نون برایش ضرر دارد.
وقبی دعایش اجابت نمیشود امام میانها

با خدا بهههم میخهورد و از خهدا

دلخور و رنجید خاطر میشود.
برای مثال نندی پیش دانشجویی نزد مهن آمهد و بها حهالبی بسهیار عبهبانی
گفت :دیگر نه من و نه خدا؛ دو سه روز اسهت اهه نمهاز ههم نمیخهوانم .خیلهی
دلخور بود .گفبم :نه شد ؟ گفت :نند سهال اسهت فالنهی را دوسهت دارم و از
خدا میخواهم؛ ولی به من نمیدهند؛ من هم ازین پس نماز نمیخوانم .بهقهدری
دلهش سههوخبه بههود اههه گریههه اههرد .اببههدا بهها او شههوخی اههردم و گفههبم :نقههدر
بیرحمی! میدانهی ایهن ننهد روز اهه نمهاز نخوانهد ای خهدا از گرسهنگی نهه
اشید است! خواسبم مبوجّه شود خود

از نماز بهر میبرد و خهدا بهه نمهاز او

احبیهها نههدارد تهها بههرای در تنگنهها قههرار دادن خههدا و تالفههی بیپاسههخ گههذاردن
درخواست خود او را عبادت نکند .الببّه وقبهی صهحبت اهردیم و فهمیهد آنچهه
خدا ارد بهبرین و نافعترین اار در حهقّ او بهود اسهت مشهکلش حهل شهد و
خود

از غبّه خوردنش و نحو ی تالفی اردنش خند ا

گرفت.
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گاهی اوقات انسان میانها

با خدا بهههم میخهورد .میگویهد خهدایا مگهر

نگفبی خلف وعد نمیانم؟ ال یُخلِفُ اهللُ وَعدَُُ3؛ امّا گویا نندان به وعد هایت
پایبند نیسبی! گفبی دعای شما را اجابت میانم؛ مهن اینهمهه دعها اهردم؛ پهس
نرا نمیشنوی؟ نرا نالههایم در دلت اثر نمیاند؟ اینگونه راب هی بند با خدا
تیر میشود .خدا میبیند ایهن بنهد بهر سهر دوراههی اسهت .اگهر خواسهبها

را

بدهد ضرر میاند و اگر ندهد اافر میشود و از خهدا دسهت میاشهد .عقهل
میگوید باید به ضرر امبر تن داد تا ضرر بزرگ برطرف شهود .بهدیهی اسهت
اه اافر شدن ضرر بیشبری دارد .اینجا خداونهد خواسهبهای را اهه ضهرر دارد و
نند سال بود به او نمیداد عملی میاند .این بند ههم شهاد میشهود و بها خهدا
آشبی میاند و از افر نجات پیدا میاند.
نندصباحی میگذرد و امام ضررهای آن خواسبه آشکار میشود .آنگها
روزی هزاربار خود

را لعنت میاند اه این نهه بهود خواسهبم؟! خهدایا بهرای

همین نمیدادی؛ من نه بند ی بدی بودم اه نفهمیدم و لجاجت بهه خهر دادم.
این هم حالت سوم است اه خداوند نیزی را اه ضرر دارد برای جلوگیری از
ضرر باءتر عملی میاند .این در مواردی است اه خواسبههای مشخّص دنیهوی
اجابت میشود و آنچه دعا اردیم بهدست ما میرسد.

 .3سور ی روم آیهی .6
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 .2اجابت خواستههای معنوی

اجابت درخواستهای معنوی دو حالت دارد .برای مثال اسی خالبانه دعها
میاند اه خدایا تع یالت نزدیک است؛ زیارت حرم امهام رضها

را نبهیبم

ان .در حالت اوّل خدای مبعال میبیند اجابت این دعا هیک تبعات منفی نهدارد.
بنابراین اجابت میاند و دعاانند موفّق میشود به مشهد برود و زیارت خهوبی
میاند و برمیگردد.
درحالت دوم خداوند میبیند این بند خالبانه دعا میاند؛ امّا عملی شهدن
خواسبهی او تبعات منفی دارد .مثالی در حرم امام رضا

ایسباد است و با حال

معنوی خوشی زیارت میاند؛ از صمیم دل مناجات میاند و اشهک میریهزد؛
ازقضا اسباد او هم به زیارت آمد و همان لحظهای اه او درحال مناجات اسهت
وارد حرم میشود و نشمش به او میافبد .این شخص احسهاس میانهد ننهدان
بد نشد! اسباد من را در خو حالبی دید .شاید امی هم سهرک بکشهد تها بهبهر
دید شود .اینجا هم ثوا زیارت را از دسهت میدههد ههم گنها ریها بهرای او
نوشبه میشود.
خداوند همان دم اه او خالبهانه دعها میانهد و طالهب زیهارت اسهت ایهن
صحنه را میبیند و میداند اه دعایش خالبانه است و قبد ریا نهدارد .بنهابراین
بیآنکه خواسبها

را عملی اند اجر زیارت را به او میدهد؛ یعنهی سهازندگی

معنوی و درونی زیارت را در او ایجاد میاند.
گاهی اوقات اگر خواسبههای معنوی مها عملهی شهود غهرور و عُجهب پیهدا
میانیم و دنار تبعات منفی اینجهانی یا آنجهانی میشهویم؛ لهذا خداونهد آن
خواسبه را عملی نمیاند؛ ولی اجر آن را به ما ع ا میاند.

دعا و خیر بودن هرآنچه هست 319 

پرسش :آیا این دعاهای قرآنی درهمین راسهبا معنهی میدههد؟ رَبَّنبن ال تُبزِ

قُلوبَنن بَعدَ اِذ هَدَیتَنن :3پروردگهارا دلههای مها را پهس از اینکهه ههدایبمان اهردی
منحرف مکن؛ رَبَّنن وَ ال تُاَمِّلنن من ال طنقَةَ لَنن بِ ِ :5پروردگارا و آنچه بدان طاقت
نداریم بر ما تحمیل مکن.
پلسخ :این دو آیه دو معنی مبفاوت دارند .گاهی خدای مبعال مانع رفبارهای
منفی نمیشود و جلوی تبعهات آنهها را نمیگیهرد .فرمهود :فَلَمّبن زاغبوا اَزا َ اهللُ
قُلوبَهُم :1پس نون منحرف شدند خداونهد دلهایشهان را منحهرف اهرد .یعنهی
خداوند جلوی پیامد عمل ما را نمیگیرد و نبیجهی عمل به مها میرسهد .فرمهود:

فی قُلوبِهِم مَرَضٌ فَزااَهُمُ اهللُ مَرَضن :4در دلهای آنان بیمارییی بود خدا هم بهر
بیماریشان افزود .بازتا عمل خودشان را به آنهها برمیگردانهد .ال تُبزِ قُلوبَنبن
بههمین معنی است؛ یعنی ما را دنار خهذءن نکهن؛ خهودت بهه مها توفیهق بهد و
جلههوی اشههبباهات مهها را بگیههر .امّهها آیهههی وَ ال تُاَمِّلنببن بحههث دیگههری اسههت و
ل افتهایی دارد اه اانون وارد نمیشویم .در تفاسیر قرآن مانند تفسیر صهافی
تألیف فیض ااشانی روایهات زیبهایی درمهورد ایهن آیهات پایهانی سهور ی بقهر

 .3سور ی آلعمران آیهی .8
 .5سور ی بقر آیهی .586
 .1سور ی صف آیهی .1
 .4سور ی بقر آیهی .30
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وجود دارد .شأن نزول این آیات سفر معرا است و هدیههی معراجیّههی رسهول
ا

است و معانی ل یفی دارد.3

 .3برای آشنایی بیشبر با مبحث دعا نگا انید به :مهدی طیّب ر توشه دیدار ص .590 -557

گفتار چهارم

خی
ح
ب
معنای ر ودن وادث
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معنای خير بودن حوادث
این اندیشه اه هرنه در زندگی ما رد داد اار خداست و هرنه خدا ارد
خیر است پرسشی را در ذهن ایجاد میاند .مقبهود از خیهر بهودن آنچهه خهدا
میاند نیست؟ حوادث زنهدگی از نهه جهبهی و بهه نهه لحهاری خیهر اسهت؟
حوادث حاوی نه تأثیر خیری در زندگی انسان هسبند؟ را یافبن بهه پاسهخ ایهن
سّاءت مسبلزم توجّه به نکات زیر است.
 .1انسان غیر از جسهم مهادّی حقیقبهی بههنام رو دارد .اصهل وجهود انسهان
همان رو مجرّد است و بدن بهمنزلهی مرابهی اسهت اهه در مرحلههی عبهور از
طبیعت در اخبیار رو قرار گرفبه است .رو قبل از ورود به عهالم طبیعهت ایهن
مراب را نداشت؛ در هریهک از عهوالم پیشهین مرابهی مناسهب بها آن عهالم در
اخبیار او بود .بعهد از خهرو از عهالم طبیعهت نیهز ایهن مراهب را همینجها رهها
میاند و در هریک از عوالم پس از مرگ نیهز مرابهی مبناسهب بها آن عهالم در
اخبیار خواهد داشت .بنابراین انسان این بهدن نیسهت؛ حقیقهت وجهود او روحهی
مجرّد است.
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اسبدءلهای عقلی فلسفی و االمهی اثبهات رو فهراوان اسهت .ابا ههای
فلسفهی اسالمی در مبحث علم و ادراک مفبّل بهه ایهن موضهوع پرداخبهانهد3؛
ابا های االمی نیز در مبحث معاد به اثبات رو میپردازند تا ثابت اننهد اهه
انسان بعد از مرگ نابود نمیشود و برای عوالم بعد بهاقی میمانهد .بیآنکهه وارد
اسبدءلهای پیچید و دشوار فلسفی و االمهی شهویم؛ در زمینههی وجهود رو
تنها به ذار شواهدی بسند میانیم.
ایف .یکی از شواهد بارز رو بهمنزلهی یهک حقیقهت غیرمهادّی در انسهان
ثبات شخبیّت و وحدت شخبیّت انسان درعین تبدّءتی است اه جسهم پهذیرا
میشود .میدانیم اه سلّولهای بدن پیوسبه درحال زاد ولد و مرگومیهر هسهبند
و وجود انسان مثل یک رودخانه است اه راهر آن ثابت است؛ امّا آ همهوار
از آن عبور میاند و تمام ق هرات آ رودخانهه در جریهان اسهت .بهدن انسهان
پیوسبه سلّولهای جدید تولید میاند و سلّولهای قبلی ازبین میروند و از بهدن
جدا میشوند؛ حبّی سلّولهایی اه عمر طوءنی دارند؛ مانند سهلّولهای عبهبی.
حبّههی اگههر سههلّولی باشههد اههه در تمههام عمههر ثابههت بمانههد و نمیههرد ذرّات
تشههکیلدهند ی آن از را ت ذیههه عههوی میشههود .خههون همههوار ذرّات مههادّی

 .3ازجمله ابا اصول فلسفه و رو

رئالیسم اثهر عالّمهه طباطبهایی و شهر اسهباد م هّهری و

ابا فلسفهی ما ترجمهی فلسفبنا اثر آیهتا شههید سهیدمحمّدباقر صهدر بهدین منظهور قابهل
مراجعهاند.

معنای خیر بودن حوادث 341 

جدیدی وارد سلّول میاند و ذرّات دیگری را خار میسازد .لهذا اگهر سهلّول
مادامالعمری هم در بدن انسان باشد ذرّات آن درحال ت ییر است.
بااینحال یک انسان هشباد ساله بهراحبی میگوید :این من بهودم اهه هشهباد
سال پیش در فالن تاریخ مبولّد شدم؛ این من بودم اه شش سال بعهد بهه دبسهبان
رفبم یا دوازد سال بعد دیپلم گرفبم و شش سال بعد از دانشگا فارغالبّحبهیل
شههدم؛ ایههن مههن بههودم اههه در فههالن تههاریخ ازدوا ا هردم و بچّهههدار شههدم ...؛
درصورتیاه یک ذرّ از ذرّات مادّی اه در بهدن آن نهوزاد هشهباد سهال پهیش
بهود در بهدن ایهن انسههان نیسهت .اگهر مهنِ او همههین تهن او بهود بهرای وحههدت
شخبیّت باید نق هی مشبرک مادّی بین بدن این انسان و آن نهوزاد هشهباد سهال
قبل وجود داشبه باشد؛ در حالیکه وجود ندارد .تمهام اتمهها و مولکولههایی اهه
در بدن آن نوزاد بهود از وجهود او خهار شهد اسهت و اتمهها و مولکولههای
دیگری در این انسان هشباد ساله وجود دارد .نه نق ههی اشهبراای بهین ایهن دو
هست اه علیرغم ت ییر جسم میتواند بگوید من همهانم؟ میتهوان فهمیهد اهه
منِ او تن او نیست؛ بلکه حقیقبی غیرمادّی است اه از هشباد سهال قبهل تهاانون
وجود دارد.
 .شههاهد دیگههر بههر وجههود رو غیرمههادّی در انسههان ایههن اسههت اههه اگههر
آنطوراه مادّیگرایان میپندارند منِ ما برآیند تن ما باشد با ناقص شدن تهن
منِ ما هم باید ناقص شود .اگر اسی براثر حادثهای مثل انفجار مین دو دسهت و
دو پایش ق ع شود یکی از الیههایش ازبین برود و بسیاری از اجزای بهدنش از
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او جدا شود پس از اینکه نزدیک به نیمی از بدنش جدا شد آیا در منِ خهویش
احساس ااسبی میاند؟ آیا احساس میاند تا دیروز مهن بهود و حهاء نهیممن
شد است؟ وقبی الیه یا قلب یا اعضای شخص دیگری را به بهدن اسهی پیونهد
میزنند آیا او در من و شخبیّت خود دنار اخبالل میشود و احساس میانهد
پار ای از شخبیّبش شخبیّت فرد دیگری است؟ ننین نیست؛ من و شخبیّت
انسانی او همان منِ قبلی است .این واقعیّتها نشان میدهند اه منِ ما غیهر از تهن
ماست .منِ ما یک حقیقت غیرمادّی بهنام رو است.
 .2انسانها اغلب درمورد توانمندیها و ررفیّتهای خود تعریفی دارنهد اهه
انبظارشان را از خود و دیگران بههمان محهدود میاننهد .مهثالی انسهان موجهودی
است اه قهدرت بینهاییش اجهاز میدههد تها فهالن فاصهله و عمهق را بها دقّهت و
شفّافیّت ببیند .ازنظر فراانسهای نوری دامنههی بهین بهنفش و قرمهز را میتوانهد
ببیند؛ ولی مهاورا و مهادون آنهها را نمیتوانهد .گهو

انسهان صهداها را تها فهالن

فراهههانس میشهههنود؛ ولهههی پهههایینتر و بهههاءتر از آن را نمیتوانهههد و  . ...اینهههها
تعریفهایی است اه غالبای ما از ررفیّتهای بشری داریم و انبظارمان را از خهود
و دیگران بههمان محدود ارد ایم و فراتر از آن را توقّع نداریم.
علیرغم این واقعیّت واقعیّت انکارناپهذیر دیگهری ههم وجهود دارد .دربهین
افراد بشر انسانهای مبعدّدی دیهد شهد اند اهه ررفیّتهها و قهدرتهایی بسهیار
فراتر از این تعاریف دارند؛ نه انبیا ،و اولیها،؛ بلکهه انسهانهای معمهولی فراوانهی
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دید شد اند اه توانایی آنها فو این تعاریف اسهت .اینهک بها ننهد مثهال ایهن
واقعیّت را بررسی میانیم.
تعریف دیدن در انسان اینگونه است اه نور بهه یهک شهی ،مهادّی برخهورد
میاند و بازتا نور داخل نشم میشود؛ از عدسی عبور میاند و روی لکّهی
زرد تبویر معکوس ریز آن شی ،تشکیل میشود و یک تحریهک بیوالکبریهک
ایجاد میاند؛ ایهن جریهان ازطریهق سیسهبم عبهبی وارد م هز میشهود؛ نق ههی
ادراک بینایی را تحریهک میانهد و درنهایهت ادراک بینهایی رد میدههد .امّها
مواردی گزار

شد اه اصهالی بها ایهن حالهت ت هابق نهدارد و وجهود آنهها نیهز

انکارناپذیر است .نند نمونه را اه از اشورهای غربی و نه اشورهای شهرقی و
جوامع دینی گزار

شد است ذار میانیم.

ایف .در انگلسبان فردی بههنام آقهای اهودا بُکهس ادّعها اهرد بهدون نشهم
میتواند ببینهد .سروصهدای زیهادی را انهداخت و قضهیّه ننهان جهدّی شهد اهه
تبمیم گرفبند ادّعای او را بررسی انند تا اگر شهیّاد باشهد بها او برخهورد اننهد.
گروهی از اساتید دانشگا در رشبههای مخبلف فیزیهک اپبیهک نشمپزشهکی
روانشناسی  ...مأمور این بررسهی شهدند .او را بهه یکهی از دانشهگا های انگلهیس
آوردند؛ بر یک صندلی نشاندند و با خمیهری ضهخیم نشهمهایش را پوشهاندند.
سپس دورتادور سر

را با ااغذ آلومینیومی بسهبند و روی آن ههم یهک اهش

پهن سیا ءسبیکی انداخبند .بدینترتیب محال بود هیک نوری به نشم او برسهد.
برای نبود امکان فکرخوانی و ارتباط م زی همان لحظه اسی را از داخل جلسه

  348طبیب عشق

فرسبادند تا نند روزنامه و مجلّه و ابا روز را اه هیکیهک از اعضهای جلسهه
نخواند بودند تهیّه اند .ابابی را به آقای اودا بُکهس دادنهد .از صهفحهی اوّل
شروع ارد و نند صفحه را خواند .ابا دیگری را از وسط بهاز اردنهد ننهد
صفحه خواند .هر مجلّه و روزنامهای دادند همه را خواند .درنهایهت ایهن گهرو
داوران نوشبند بههنحویاهه ازنظهر علمهی نگهونگی آن بهرای مها قابهل فههم و
توضیح نیست مسلّم است اه این شخص بدون اسبفاد از نشم میتوانهد ببینهد.
سپس آقای اودا بُکس با همان وضع بیرون آمهد و در حرابهی نمایشهی سهوار
دونرخه شد و نندین سهاعت در خیابانههای پرترافیهک شههر راننهدگی اهرد؛
بیآنکه اونکبرین تبادفی اند یا نراغ قرمزی را رد اند.
 .نمونهههی دیگههر شخبههی اسههت بهههنام پیبههر هههوراس اههه در یکههی از
شبکههای تلویزیهونی آمریکها برنامههی زنهد ای بههنام آقهای رادار داشهت .پیبهر
هوراس پشت یک میز اه تلفنی روی آن بود مینشست .هنگام پخش برنامه از
تمام ایالتهای آمریکا میتوانسبند تماس بگیرند .تلفن زنگ میخهورد و آقهای
هوراس گوشی را برمیداشت؛ سالم میارد و میگفت شما اه با من صهحبت
میانید در فالن شهر و فالن خیابان و در طبقهی سیزدهم ساخبمانی بیست طبقهه
هسبید .آپارتمان شما سهخوابه است؛ پرد ی اتا و مبلمان شما این رنگی اسهت.
رنگ لباس رنگ نشم و رنگ موی سهر و تمهام مشخّبهات طهرف را مهیداد.
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برنامه زند بود و هیک را فریبی در آن وجهود نداشهت .او بها فرسهنگها فاصهله
نگونه شخص را میدید3؟
ج .حدود سال  3116روزنامهههای ایهران خبهری را از قهول خبرگزاریههای
شوروی سابق نقل اردند؛ حاای از اینکه در اشور امونیسبی شوروی اه هیک
اعبقادی به خدا و رو و ماورا،ال ّبیعه نداشبند یهک خهانم روس دراثهر تمهاس
بدنش با اابل بر فشار قوی دنار بر گرفبگی شدید شد و پهس از معالجهات
بیمارسبانی وقبی بههو

آمد قدرت عجیبی پیهدا اهرد بهود .او هرنهه را زیهر

زمین بود میدید .وقبی به زمین نگا میارد میگفت مثالی اینجا لولههی آ رد
شد است یا اینجا لولهی گاز یها اینجها اابهل بهر اسهت و  ...درحالیاهه بهرای
دیدن باید بازتا نور به نشم برسد؛ نگونه او عمق زمین را میدید؟
این نمونهها ههیک جنبههی دینهی و مهذهبی ندارنهد تها پهذیر

آن بهه اعبقهاد

شخص وابسبه باشد .واقعیّتههای موجهود اسهت و نمونهههای آن در جههان اهم
نیست .ننین مواردی با تعریفی اه از بینایی بشر داریم ت ابق ندارد .وقبی انسان
با این صهحنهها مواجهه میشهود نسهبتبه تعریفهی اهه از توانهایی محهدود بشهر
داشت شک میاند و میاندیشهد اگهر توانهایی بشهر بهه ایهن تعهاریف مرسهوم
محدود باشد این امور امکان وقوع نداشبند .همهی ایهن وقهایع غیرعهادّی ثابهت
 .3احیا ،منزلت انسانی و ایجاد ملکات نفسانی در مکبب اخالقی اسالم؛ مهدی طیّب ص -36
 51به نقل از روزنامهی جمهوری اسهالمی شهمار های  1050 1034و  1056سهال یهازدهم؛
عبادزاد ارمانی سه خواسبهی مبنوعی؛ سیّد عبدا سیّار قوای مخفیّه.
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میاند اه تعریف ما از انسان درست نیست و این آمادگی در ما ایجاد میشهود
اه در باورهای خود تجدیدنظر انیم.
انسان از نگاه قرآن

اانون آمادگی داریم بهسمت قرآن رویم تا ببینیم قرآن درمهورد انسهان نهه
میگوید و نگونه انسان را معرفهی میانهد .خداونهد در قهرآن میفرمایهد :اِنّبی
جنعِلٌ فِی االَرضِ اَلیفَة :3همانا من در زمین جانشهینی قهرار مهیدهم .جانشهین و
قائممقام در هر سازمان همهی قدرت و اخبیارات رئیس را دارد .مثالی وقبی یهک
وزیر به مسافرت میرود در غیا او قائممقام وزیر تمام اارههایی را اهه وزیهر
در زمان حضور

انجام میداد انجهام میدههد .تنهها تفهاوت قائممقهام بها مقهام

اصههلی ایههن اسههت اههه وزیههر در وزارتخانههه بههه خههود

مبّکههی اسههت و از سههایر

اارمندان و اعضای وزارتخانه قدرت نمیگیهرد .رئیسجمههور او را بهه مجلهس
معرفی ارد و مجلس هم به او رأی اعبمهاد داد و وزیهر شهد اسهت .امّها تمهام
قههدرت قائممقههام از ننههد سه ر حکههم وزیههر اسههت اههه بهههموجب آن حکههم بههه
قائممقامی منبهو شهد اسهت .اگهر آن حکهم ل هو شهود حبّهی ممکهن اسهت
نظافبچی وزارتخانه هم جوا سالم او را ندهد.
وقبی خداوند فرمهود :اِنّبی جنعِبلٌ فِبی االَرضِ اَلیفَبة میخهواهم در زمهین
قائممقامی برای خود قرار دهم این قائممقهام همههی قهدرت خهدا را دارد .تنهها
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تفاوت او این است اه خدا قائم به ذات است و روی پای خهود

ایسهباد ؛ امّها

انسان به خودی خود هیک ندارد و هرنه دارد از خدا گرفبه اسهت :ین اَیُّهَن النّبنُُ

اَنتُمُ الفُقَرا ُ اِلَی اهللِ وَ اهللُ هُوَ الغَنیُّ الاَمیدُ :3ای مردم! شما فقیران و نیازمنهدان بهه
خدایید و خداوند همان غنیّ سبودنی است .انسان از خود هیک ندارد؛ امّا اانهون
اه خدا قائممقامی خود را به او داد است هرنهه داشهبه یعنهی تمهام قهدرت و
علم خود را به او داد است .انسان اینننین است.
در ماجرای خلقت آدم مالئکه نبوانسبند به حکمت جانشینی آدم پی ببرنهد؛
ولی خداوند صالحیّت آدم و تناسب او را با این منزلبی اهه بهه او میبخشهد بهه
آنها تفهیم ارد؛ سپس به مالئکه امر اهرد :اُسجُدُوا ِآلاَمَ :5بهر آدم سهجد انیهد؛

فَسَجَدَ المَالئِکَةُ کُلُّهُم اَجمَعو َ :1پهس فرشهبگان همگهی یکسهر سهجد اردنهد.
مالئکه نماد و مظهر نیروهای حاام بر ملک و ملکوت عالمند و سجد بههمعنای
نهایت درجهی تسلیم است .یعنی تمام نیروهای حاام بر ملک و ملکوت هسهبی
دربرابر انسهان در نهایهت درجههی تسهلیمند .قهرآن فرمهودَ :سبخَّرَ لَکُبم مبن فِبی

السَّمنواتِ وَ من فِی االَرضِ :4خداوند آنچه را در آسهمانها و آنچهه را در زمهین
است برای شما مسخّر و رام ارد است .اگر انسان بهه همههی مالئکههی آسهمان
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دسبور دهد اطاعت میانند .سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمسَ وَ القَمَرَ :3خداوند خورشید و مها
را مسخّر شما ارد .نفرمود با سفینه میتوانید بهسمت آنهها برویهد؛ بلکهه مسهخّر
شماست؛ یعنی اگر به خورشید و ما دسهبور دهیهد اطاعهت میاننهد .وَالنُّجبومُ
مُسَخَّراتٌ بِنَمرُِِ :5و سبارگان به امر خدا مسخّرند .این قدرت انسان اسهت اهه بهه
ارات آسمانی دسبور دهد فرمان میبرند.
قدرت خدا اینگونه است اه تا اراد اند نیزی ایجاد شود ایجاد میشهود:

اِنَّمن اَمرُُُ اِذا اَرااَ ءَیئن اَ یَقوَُ لَ ُ کُن فَیَکو ُ :1همانا شهأن او ایهن اسهت اهه اگهر
نیزی را بخواهد به او میگوید :با ! پس ایجاد میشهود .خداونهد در حهدیث
ََ آاَمَ اَنَن اَقوُُ لِلشَّی ِ کُن فَیَکو ُ اَطِعنی فیمن اَمَرتُکَ اَجعَلْکَ
قدسی فرمهود :یَن ابن

تَقوُُ لِلشَّی ِکُن فَیَکو ُ :4ای فرزند آدم! من به نیزی بگویم با ایجاد میشود؛
در آنچه به تو امر اردم مرا اطاعت ان تا بهه هرنهه بگهویی بها ایجهاد شهود.
انسان ننین قدرتی دارد.
علم انسان نیز همینگونه است .در همان ماجرای خلقت آدم؛ وقبهی مالئکهه

سّال اردند :اَتَجعَلُ فیهن مَن یُفسِدُ فیهن :آیها اسهی را جانشهین میانهی اهه در

 .3سور ی ابراهیم آیهی .11
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 .4مجلسی بحاراءنوار

 90ص .176

معنای خیر بودن حوادث 311 

زمین فساد خواهد ارد؟ خداوند پاسهخ داد :اِنّی اَعلَمُ من ال تَعلَمو َ :3مهن نیهزی
میدانم اه شهما نمیدانیهد .مهن از نیهزی در وجهود انسهان خبهر دارم اهه شهما

نمیدانید .آنگا عظمت آدم را اینگونه نشان داد :وَ عَلَّمَ آاَمَ االَسبمن َ کُلَّهبن :5و
همهی اسما ،را به آدم آموخت .فرمود :من همهی اسهما ،الههی را بهه انسهان یهاد
داد ام.
مقبود از اسما ،اه خداوند علمش را به انسان داد است نیست؟
اسم ازنظر ریشه از ِسهمَه یعنهی جههت و عالمهت گرفبهه شهد اسهت .اسهم
هرنیز مثل یک فلش شهما را مبوجّهه صهاحب آن اسهم میانهد .وقبهی المههی
فردوسی را میشنوید به امالی آن یها ریشههی المهه فکهر نمیانیهد؛ فقهط یهاد
فردوسی شاعر معروف ایرانی میافبید .اسم ما را مبوجّه مُسمّی میاند.
اسمها دو دسبهاند؛ یک دسبه لفظند اه به آن اسهما ،لفظیّهه میگوینهد؛ مثهل
لفظ فردوسی؛ نه صدایش را بشهنوید نهه نوشهبها

را ببینیهد شهما را بهه یهاد

فردوسی شاعر میاندازد .دسبهی دوم اسهما ،خارجیّهه هسهبند؛ یعنهی موجهودات
خارجی اه همین اار را میانند و مثل فلش انسان را به یاد مسهمّی میاندازنهد.
مجسّمهی وسط میدان فردوسی هم شما را به یاد آن شاعر قدیمی میانهدازد .آن
مجسّمه هم مثل واژ ی فردوسی عمل میاند و اسم است.
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خداوند هم دو نوع اسم دارد؛ یکی اسهما ،لفظیّهه مثهل ا

رحمهان رحهیم

اریم  ...اه در دعای جوشن ابیر هزار اسم خدای مبعال آمد است .وقبی ایهن
اسما ،لفظی را میشنویم یا میبینیم به یاد خهدا مهیافبیم .امّها اسهما ،خارجیّههی
خدا نیست؟ موجوداتی اه وقبی آنها را میبینیم ما را یاد خهدا میاندازنهد .بهه
این معنا همهی مخلوقات اسما ،خارجیّههی خهدا هسهبند؛ نهون ههر مخلهوقی را
ببینیم میگوید :من مخلوقم پهس خهالقی هسهت .مهن مبهنوعم پهس صهانعی
هست .من معلول هسبم پس علّبی هست .منظّم هسبم پس نظمدهند ای هسهت.
هر موجودی فلشی است بهسمت خهالق اهه خهالق خهود را نشهان میدههد .پهس
همهی مخلوقات و موجودات عالم اسهما ،خارجیّههی خهدای مبعهال و اسهما،ا
هسبند.
اانههون معنههی ایههن آیههه نیسههت اههه خداونههد علههم همهههی اسههما ،را بههه آدم
آموخت؟ اسبعداد یادگیری آن را نداد؛ علمش را داد .اگر تمام مخلوقات اسما،
خارجیّهی خدا باشند پس خدا علم تمام موجهودات جههان آفهرینش را بهه آدم
داد .بااینوصف آیا نیزی یافت میشود اهه علهم آن در وجهود انسهان نباشهد؟!
این عظمت انسان و قدرت و علم او از نگا قرآن است.
امّا این علهم و قهدرت اجاسهت؟ نهرا مها اگهر درس نخهوانیم از سهاد ترین
م الب ناآگاهیم یا نرا در مواجهه با امبرین خ ری میترسیم؟ پاسخ این است
اه آن قدرت و علم در منِ حقیقی ما جهای دارد؛ در خویشهبن خهویش ماسهت؛
امّا خویشبن ما گم شد است .ما خودمان را گم اهرد ایم و مهنِ خهود را بها تهن
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خود عوضی گرفبهایم و گنجینهی آنهمه قهدرت و علهم از دسهبرس مها خهار
شد است.
خودفراموشی انسان

فری انیهد سهوار ماشهینی میشهوید و راننهد بها سهرعت هرنهه تمهامتر در
جادّ های پرپیکوخم حرات میاند تا شما را به مقبد برسهاند .بهین را راننهد
سرعت را ام میاند .دلیلش را میپرسید؛ میگوید :بنزینم تمهام شهد اسهت و
دنبال پمپ بنهزین میگهردم .سهپس بنهزین میزنهد و دوبهار باسهرعت حراهت
میاند .بعد از مدّتی ناگهان ترمهز میانهد .علّهت را اهه میپرسهید میگویهد:
نرخم پنچر شد است .پنچهری ماشهین را میگیهرد و دوبهار حراهت میانهد.
امی بعد میبینید ناراحت و االفه است .میپرسید نرا؛ میگویهد :ههوا بهارانی
شد و برفپاکانم خرا است و جادّ را خهو نمهیبینم .امهی جلهوتر بهاز
ناراحت است و میگوید :هوا درحال تاریک شهدن اسهت و مهن ءمهپم سهوخبه
است؛ نراغهایم روشن نمیشوند.
اانون بار دیگر به سخنان رانند توجّهه انهیم .او گفهت :بنهزینم تمهام شهد ؛
نههرخم پنچههر شههد ؛ برفپههاکانم خههرا اسههت؛ ءمپهههایم سههوخبه اسههت و
نراغهایم روشن نمیشوند .آیا بنزین ماشین تمام شهد یها راننهد ؟ نهرد ماشهین
پنچر شد یا رانند ؟ برفپاکان ماشین خرا شد یا رانند ؟ ءمپههای ماشهین
سوخت یا رانند ؟ نرا او میگوید :بنزینم نراغم برفپاکانم  ...؟ علّت این
است اه ننان محو رانندگی با ماشین شد است اهه خهود را فرامهو

اهرد و

ماشین بهجایش نشسبه است .لذا هر اتّفاقی برای ماشهین میافبهد بهه خهود نسهبت
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میدهد .جالب اینکه او خالی شدن باک بنزین را خیلی زود مبوجّه میشود؛ امّها
ممکن است ساعتها از وقت ناهار

بگذرد و مبوجّهه نشهود .وقبهی بهه مقبهد

رسید تاز میفهمد نقدر گرسنه است و درمییابد ساعت سه بعدازرهر اسهت.
آیا همین لحظه گرسنه شد و یک ساعت پیش گرسنه نبود؟ او خود را فرامهو
ارد بود.
این همان اتّفاقی است اه برای ما افباد اسهت .رو در عهالم طبیعهت ننهان
غر رانندگی با بدن شد است اه خود را فرامو

ارد و بدن بهجایش نشسبه

است .لذا تمام اتّفاقاتی را اه برای بدن میافبد به خود

نسهبت میدههد .بهدن

گرسنه و تشنه میشود؛ شما میگویید من گرسنهام؛ من تشنهام .بدن سرد یا گرم
میشود؛ شما میگوییهد مهن سهردم اسهت؛ مهن گهرمم اسهت؛ درحالیاهه رو
تشنگی و گرسنگی یا گرمی و سردی ندارد .خویشبن خویش ما فرامو

شد و

بدن بهجایش نشسبه است .قبالی گفبیم ما این بهدن نیسهبیم؛ بهدن مراهب ماسهت؛
ولی ما خودمان را فرامو

ارد ایم و خویشهبن مها از دسهبرس مها خهار شهد

است.
داسبان بشر مثال انسان ثروتمندی اسهت اهه پهول در حسها های بهانکی او
مو میزند و غر در امکانهات مهادّی اسهت .انهواع خهدم و حشهم و خانهههای
مجلّهل و ماشههینهای آنننههانی دارد .یههک روز درحالیاههه بهها ماشههین خههود در
جادّ ای اوهسبانی بهسرعت راننهدگی میانهد دنهار سهانحه میشهود و دراثهر
شدّت تبادف سر

به شیشهی جلوی اتومبیهل برخهورد میانهد؛ و بیههو

بهه

بیرون پرتا میشود و به ته درّ سقوط میاند .مردم روسبای ته درّ او را پیهدا
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میانند و بههو

میآورند و میپرسهند :نهه شهد ؟ شهما اهه هسهبید؟ تهه درّ

نهاار میانید؟ او براثر ضربهی شدیدی اه به م ز

خورد حافظهها

را از

دسهت داد اسهت؛ نهه معنههی حرفههای آنهان را میفهمهد و نههه خهود را بهه یههاد
میآورد .مردم برای امک او را به دهکد میبرند و درمهانش میاننهد .نهون
نام خود را به یاد ندارد بهرایش اسهمی میگذارنهد .بهرای اینکهه ببوانهد زنهدگی
اند طبهق ادبیّهات و عهادات و سهنن خهود بهه او حهرف زدن لبهاس پوشهیدن و
زندگی اردن یاد میدهند.
وقبی آنچه ءزمهی زندگی در دهکد بود را آموخت تاز فرد بیخانمان و
بیاسوااری در گوشهی این دهکد است اهه نهه خانهه و زنهدگی دارد و نهه
فامیل و بسبگانی .شبها در گوشهی اونهای میخوابد و روزها مردم لقمهنانی
به او میدهند تا از گرسنگی نمیرد؛ درحالیاه او همان شخص ثروتمندی اسهت
اههه پههول در حسهها بههانکیش مههو میزنههد و خانههههای مجلّلههی در شهههر بهها
خدمبکارانی آماد به خدمت انبظهار او را میاشهند؛ همهانی اسهت اهه آنهمهه
خدم و حشم دارد .با داشبن آن همه اموال و دارایی نرا بهه ایهن زنهدگی محقّهر
افباد است؟ نون خود را فرامو

ارد و تا لحظهای اه خود را به یاد نیهاورد

سرنوشبش همین است.
این تراژدی بشر اسهت .انسهانی اهه قائممقهام خداسهت؛ انسهانی اهه آنهمهه
قدرت در وجود

دارد اه اگر بهه مالئکهه دسهبور دههد اطاعهت میاننهد؛ بهه

ارات آسمانی دسبور دهد اطاعت میانند اانون با نه ذلّبی در ایهن گوشههی
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خاک و د عالم طبیعت زندگی میاند .آیها انسهان در لحظههای اهه وارد عهالم
طبیعت میشد سر
خود را فرامو

به خاک خورد و دنار ضربهی م زی شهد اهه گذشهبهی

ارد؟

شروع زندگی ما با تولّد دنیوی نبود است .مها عهوالم زیهادی را قبهل از دنیها
طیّ ارد ایم؛ عالم انوار عالم اشبا

عالم ارلّه و عالم ذرّ؛ اینهمه عوالم را طیّ

اردیم .نه اسی به یاد دارد؟ هیکاس؛ اصالی فرامو

شد اه نه بودیم و اجا

بودیم! وقبی به این عالم طبیعت وارد شدیم؛ پدر و مادر اسمی بهر مها گذاشهبند؛
غذا خوردن و حهرف زدن و آدا زنهدگی دنیهوی را یادمهان دادنهد .اانهون بها
حقارت در این دنیا زندگی میانیم؛ درحالیاه همهی عوالم ملهک و ملکهوت
دراخبیار ماست .ما ننین ثروتی داریم؛ امّا با نهه ذلّبهی در گوشههی ایهن اهر ی
خاای زندگی میانیم .نرا بهه ایهن روز افبهاد ایم؟ نهون خویشهبن خهویش را
فرامو

ارد ایم.

ای در طلههب گر گشههایی مهههرد

با وصههل بزاد و ز جهدایهی مههرد

ای بر لب بحر تشهنه درخاک شهد

انهدر سهر گنههج از گهدایهی مههرد

نرا انسان خویشبن خویش را فرامو

ارد و به ننین وضهعیّبی دنهار شهد؟

وقبی توجّه انسان بهه یهک نیهز مبمراهز میشهود ررفیّهت او بهههمهان محهدود
میشود .وقبی شهما بهه یهک نق هه خیهر میشهوید توجّهبهان از اطهراف بریهد
میشود .درحالت عادّی مبوجّه اطراف هم هسبید و میتوانید ببینید؛ ولی اگهر بهه
یک نق ه خیر شوید فقط آن نق ه را خواهید دیهد و نمیتوانیهد سهایر جاهها را
ببینید.
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رو بهدلیل عالقهمندی اه به جسم پیهدا اهرد بهه آن خیهر شهد اسهت و
تمام ررفیّت عظیمی را اه در خود دارد فرامهو

اهرد و از دسبرسهش خهار

شد است .درحالیاه رو مثل بدن نیست اه فقط با دو روزن نشم ببیند یها بها
دو روزن گو

بشنود؛ بلکه یکپارنه قدرت بینهایی و شهنوایی اسهت .رو مثهل

جسم نیست اه در یهک مکهان مهادّی محهدود شهود .رو جها و مکهان نهدارد؛
همهجا هست .رو مثل باد نیست اه در بادانکی بهنام بدن محبوس شود .رو
غیرمادّی است و به مادّ محدود نمیشود؛ لذا در آنِ واحد در همههی زمانهها و
مکانها حضور دارد و یکپارنهه نشهم و بینهایی اسهت .عجیهب نیسهت اگهر آن
طرف زمین را و اهرات آسهمانی را ببینهد؛ عهالم غیرمهادّی را ببینهد .ایهن حالهت
طبیعی رو است .پس نرا ما نمیتوانیم ببینیم؟ نون رو مها بهه بهدنمان خیهر
شد ولذا از همهی ررفیّت عظیم آن تنها آنچه درقالب بهدن قابهل رههور اسهت
فعّال میباشد.
این تراژدی تنزّل و هبوط مها از آن مقهام بلنهد فرمهانروایی بهر اهلّ عهالم بهه
قائممقامی خداوند است .این ذلّت زنهدگی حقیهر در عهالم خهاک اثهر بیمهاری
بیخویشبنی انسان است.
با آنچهه گفبهه شهد معنهای خیهر بهودن حادثهههای زنهدگی مها قابهل توضهیح
میشههود .حادثههههایی اههه خههدا بههرای مهها پههیش مههیآورد داروهههای درمههانگر
بیخویشبنی ماست .داروهایی اه میتوانهد بیمهاری خودفراموشهی مها را درمهان
اند و ما را به خویشبن بازگرداند؛ تا به تمامیّت و عظمبی اه در خهویش داریهم
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دست یابیم .وجه خیر بودن حوادث زندگی ما همین است.
امّا نرا این حوادث تاانون نبوانسبهاند ما را به خویشبن خویش برگرداننهد و
داروی حوادث نگونه مّثّر واقع میشود پرسشی است اهه در مبحهث بعهد بهه
آن میپردازیم.

گف پنج
تار م
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ت
سل
ی
م ردربارب مقدرات و مقررات
الهی

تسليم دربرابر مقدّرات و مقرّرات الهی
شرط اثربخشی حوادث

در مباحث پیشین به این نبیجه رسیدیم اه آنچه در زندگی ما واقهع میشهود
اار خداست و محال است خیر نباشد .وجه خیر بودن آن نیهز در تهأثیر حادثههها
برای بازگشت ما به خویشبنخویش است .اانون این سّال به ذههن میآیهد اهه
اگر خیر بودن حادثهها در بازگشت ما به خویشهبن اسهت بها وجهود حادثهههای
فراوانی اه حقّ تعالی بهدست انسانها یا عوامل طبیعی از آغاز عمر تاانون در
زندگی ما پیش آورد است از فقر ثروت بیمهاری صهحّت قهدرت ضهعف
گمنامی شهرت  ...نرا ما به خویشبنخویش بازنگشبهایم؟ اگهر حهوادث واقعهای
ننین تأثیری دارند نرا ما تاانون به تمامیّت و عظمت انسانی برنگشبه و دسهت
نیافبهایم؟
پاسخ را با مثال دارو و درمان بیان میانیم .شرط بهبهود حهال بیمهار داشهبن
داروی شفابخشی است اه پزشک حاذ

خیراندیش و دارای آزادی عمهل در

اخبیار بیمار قرار میدههد .ایهن شهرط ءزم اسهت؛ امّها اهافی نیسهت .اگهر بیمهار
بخواهد بهبود پیدا اند باید طبق نسخه و دسبورالعمل پزشک داروها را مبرف
اند؛ نه با سلیقه و ذائقهی خود .اگر پزشک شهفابخشترین داروهها را دراخبیهار
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بیمار قهرار داد امّها او در اسهبفاد از آنهها بهه سهلیقهی خهود اتّکها اهرد درمهان
نمیشود .مثالی شرببی را اه باید روزی یک قاشهق مبهرف انهد نشهید و دیهد
عجب شیرین است و شیشهی شربت را یکجا سراشید؛ یها قرصهی را اهه بایهد
روزی نهار عدد بخهورد نشهید و دیهد عجهب بهدمز اسهت و همهه را بهه دور
انههداخت .اگههر بهها شههفابخشترین داروههها اینگونههه رفبههار شههود طبیعب های تههأثیر
درمانگری بهجا نمیگذارد؛ حبّی ممکن است مریض را بکشد .این تقبهیر دارو
یا پزشک نیست اه بیمار درمان نشد یا بیماریش شدیدتر شد و یا حبّهی مهرد
است؛ اشببا از بیمار است اه دارو را طبق دسبور پزشک مبرف نکرد است.
دسههبورالعمل پزشههکان ترایبههی اسههت از تجههویز و پرهیههز؛ یعنههی داروهههایی
تجههویز میاننههد و از نیزهههایی پرهیههز میدهنههد .شههرط بهبههود بیمههار عمههل بههه
دسبورالعمل پزشک یعنی اسبفاد از داروهای تجویزشد طبق دسهبور پزشهک
و مراعات پرهیزها براساس دسبور اوست.
درمان بیمهاری بیخویشهبنی و خودفراموشهی ههم تهابع همهین قاعهد اسهت.
حوادث و موقعیّتهایی اه خدای مبعال بهدسهت انسهانها یها عوامهل طبیعهی در
زندگی ما پیش میآورد همان داروی شهفابخش بیخویشهبنی و خودفراموشهی
است و شرط اثربخشی آنها این است اه طبق دسبورالعمل پزشک با آنها مواجه
شویم و رفبار انیم .دسبور پزشک نیهز همهان احکهام و تعهالیم اخالقهی و فقههی
دین است.
خداونههدی اههه حادثهههها را میفرسههبد و موقعیّتههها را در زنههدگی پههیش
میآورد در قبال هر حادثهه و موقعیّهت درقالهب احکهام دیهن گفبهه اسهت اهه
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نگونه باید عمل ارد و نه نباید ارد .اگر فقیرت اهردم نگونهه عمهل اهن و
نه نکن؛ و اگر ثروتمندت اردم نگونه رفبار ان و نه نکهن .اگهر بهه قهدرت
رسیدی یا در موضع ضعف قرار گرفبی نگونه اقدام اهن و نهه نکهن .در ایهن
نسخهی الهی نحو ی رفبار با داروها تعیین شد است .اگهر مها انسهانها طبهق آن
نسخه عمل انیم مثالی وقبی فقیر شدیم ببینیم خداوند درقالب احکهام دیهن نهه
گفبه است و نگونه باید رفبار ارد و نه نباید اهرد؛ وقبهی غنهی شهدیم ببینهیم
م ابق دین نگونه باید رفبار ارد این داروها تأثیر درمانگر خود را میگذارد و
ما را به خویشبنخویش بازمیگرداند .امّا اگر به ذائقهی خود مبّکی شویم یعنهی
وقبی ثروتمند شدیم ااری نداشهبه باشهیم خهدا نهه گفبهه اسهت بلکهه هرطهور
خوشمان میآید رفبهار انهیم؛ بیبنهدوباری انهیم؛ اسهراف انهیم؛ پولمهان را در
فعّالیّتهای مخرّ اقببادی بهاار اندازیم تها زیهاد شهود؛ یها وقبهی فقیهر شهدیم
ااری نداشبه باشیم خهدا نهه گفبهه اسهت؛ بهرای حهلّ مشهکل نهداریمان رشهو
بگیریم؛ دزدی انیم؛ سو،اسبفاد انیم؛ طبیعبای ننین عملکردی درقبهال حهوادث
و موقعیّتههها انسههان را بههه خویشههبنخههویش بازنمیگردانههد و نهبسهها بیمههاری
بیخویشبنی انسان را تشدید اند.
بنابراین شرط اثربخشی داروی حوادث مبرف درست داروست؛ داروهای
الهی هرگز اشببا یا تقلّبی نمیشود اه بدان سبب بیماری انسان برطرف نشود.
مقدّرات تکوینی و تشریعی الهی

حوادث و موقعیّتهایی اه در زندگی ما پیش میآیهد اصه الحای مقهدّرات
تکوینی الهی و دسهبورالعملهای دیهن درمهورد نحهو ی مواجههه بها حهوادث و
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موقعیّتههها و رفبههار دربرابههر آنههها اصهه الحای مقههدّرات تشههریعی الهههی نامیههد
میشوند.3
گفبیم دسبورات دین مثل دسبورات پزشک ههم پرهیهز دارد ههم تجهویز.
آنچه تجویز شد و حبمای باید انجام دهیم واجب و آنچه بهبر است انجهام دههیم
مسبحب است .آنچه پرهیز داد اند و م لقای نباید انجام دهیم حهرام و آنچهه بهبهر
است انجام ندهیم مکرو است .آنچه انجام و عدم انجهام آن یکسهان و بیتهأثیر
است مبا نامید میشود.
تسـليم

پس از ذار این نکات میتوان به نبیجهی مههمّ تمهام مباحهث پیشهین دسهت
یافت.
یکهی از مهمبههرین مقامهات عرفههانی مقهام تسههلیم اسهت .حضههرت علههی
میفرمایند :االِسالمُ هُوَ التَّسلیمُ :5اسالم همان تسلیم است .الّ اسالم نیهزی جهز
تسههلیم نیسههت؛ تسههلیم دربرابههر مق هدّرات تکههوینی الهههی اههه همههان حههوادث و
موقعیّتهای زندگی است؛ و تسلیم دربرابهر مقهدّرات تشهریعی الههی اهه همهان
احکام و مقرّرات اخالقی و فقهی دین است .هریک از این تسهلیمها نیهز دو بُعهد
دارد :تسلیم عملی و تسلیم قلبی.
 .3باید توجّه داشت مقدّرات تکوینی و تشریعی با اذن تکوینی و تشریعی اه در مباحث پیشین
م ر شد مبفاوت است.
 .5سیّد رضی نهجالبالغه حکمت .351

تسلیم دربرابر مقدّرات و مقرّرات الهی 367 
الف .تسليم دربرابر مقدّرات تکوینی الهی
 .1تسليم عملی

تسلیم عملی دربرابر مقدّرات تکوینی آن است اه انسان مهانع تحقّهق اراد ی
خداوند در وقوع یک فعل نشود .وقبی خداوند اراد میاند اتّفاقی برایم بیفبد
جلویش را نگیرم .خداوند اراد میاند مریض شهوم جلهویش را نگیهرم؛ اراد
میاند پیر شوم بمیرم جلویش را نگیرم .امّا مگهر اسهی قهدرت دارد جلهوی
عملی شدن اراد ی خدای مبعال را بگیرد؟ خیر؛ هیکاس ننهین قهدرتی نهدارد؛
لذا تسلیم عملی دربرابر مقهدّرات تکهوینی الههی جبهری و قههری اسهت .همههی
موجودات دربرابر مقدّرات تکوینی الهی تسلیم عملهی هسهبند و ههیک موجهودی
تا ایسبادگی دربرابر اراد ی تکوینی الههی را نهدارد .انسهان نهه خهدا را قبهول
داشبه باشد نه نداشبه باشد آنچه خداوند اراد اند درمورد او واقهع میشهود.
خداوند اراد ارد است انسان پیر شود؛ اراد اهرد اسهت روزی از دنیها بهرود؛
نه اسی میتواند مانع شود؟ نه بخواهید نهه نخواهیهد اراد ی تکهوینی الههی
درمورد شما اجرا میشود .این تسلیم عملی دربرابر مقدّرات تکوینی است.
 .2تسليم قلبی

بُعد دیگر تسلیم قلبی دربرابر مقدّرات تکوینی است .انسان ممکن اسهت در
عمل نبواند جلهوی اهاری را بگیهرد؛ امّها روحهای پهذیرای آن نباشهد .مهثالی اسهی
میخواهد مرا از اتا بیرون ببهرد و مهن زورم بهه او نمیرسهد و خهوا نهاخوا بهه
بیرون منبقل خواهم شد؛ امّا ازنظر روحی دو حالت دارم؛ یا خودم نیز مایلم بروم
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یا اینکه مایل و پذیرا نیسبم و اعبرای دارم .تسلیم قلبی دربرابر مقدّرات تکوینی
الهی یعنی فهرد قلبهای و روحهای پهذیرای شهرایط و وقهایعی باشهد اهه خداونهد در
زندگیش مقدّر فرمود است؛ اعمّ از تلخ یا شیرین.
همهی اشخاص حادثههای شیرین را پذیرا هسهبند؛ امّها غالهب مهردم دربرابهر
حادثههای تلخ ننین نیسبند .وقبی عزیزی از دنیها مهیرود وقبهی ثهروت فهرد از
دسبش میرود از اار بیکار میشود یا خانهها

ویهران میشهود  ...در اینگونهه

مههوارد بسههیاری از انسههانها میبُرنههد و پههذیرای آن واقعههه نیسههبند .اگرنههه تههوان
ایسبادگی و جلوگیری از وقوع آن را ندارند؛ ولی روحای اعبرای دارند .نگونهه
انسان میتواند روحای پهذیرای رخهدادهای تلهخ زنهدگی شهود؟ عوامهل مبعهدّدی
سبب تسلیم قلبی میشود.
راههای نيل به تسليم قلبی دربرابر مقدّرات تکوینی

 .3انسان با تمام وجود باور اند آنچه خدای مبعال میاند خیر اوست .اگهر
انسان به ننین یقینی برسد حادثهی تلخ مثل داروی تلخی میشود اه نجهات از
بیماری ق عای وابسبه به آن است .مثل فردی اه پزشک داروی تلخی برای نجات
او بیماری از تجویز ارد است و او یقین دارد اه جز ازطریق این دارو از مرگ
نجات پیدا نمیانهد .ایهن فهرد بهه ههر دری میزنهد تها دارو را پیهدا انهد؛ تمهام
داروخانهها و بازار آزاد را میگردد و وقبی پیدا ارد نقدر خوشحال میشهود و
به هر قیمبی آن را میخرد و با نه عالقمندی از آن داروی تلخ اسبفاد میانهد.
با اینکه دارو تلخ است او یقین دارد خیر

در اسبفاد از آن است.
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همینقدر اه به تأثیر مثبهت داروی تلهخ یقهین داریهم و نجهات از بیمهاری را
وابسبه به آن میدانیم و به اار پزشک اعبماد داریم اگر به اار خدا ههم اعبمهاد
داشبه باشیم و یقین انیم اهه حادثههی تلهخ خیهر و مبهلحت مها را دربهردارد و
مایهی نجات ما از بیماری بیخویشبنی اسهت بهه تسهلیم قلبهی دربرابهر مقهدّرات
تکوینی الهی نائل میشویم.
مثل آن ثروتمند اهه گوشههی د در اونههای بهه سهر میبهرد؛ درحالیاهه
سرمایههای انبو و اادهایی در شهر داشت و بازگشت او به شههر و رسهیدن بهه
آنهمه قدرت و راحت و آسایش در گرو اسبفاد از داروی تلهخ بهرای درمهان
فراموشهههی او بهههود؛ اگهههر انسهههان بدانهههد نجهههاتش از بیمهههاری بیخویشهههبنی و
خودفراموشی در گرو حوادث و موقعیّتهای تلخ و دشواری است اهه خداونهد
برای او پیش مهیآورد بها رویهی بهاز بهه اسهبقبال موقعیّتهها و حادثهههای تلهخ
میرود؛ همانطوراه موقعیّتها و حادثههای شیرین را اسبقبال میاند.
 .5نکبهی دیگری اه میتواند زمینهساز پذیر

روحی و قلبی حهوادث تلهخ

باشد محبّت و عشق به اسی است اه حهوادث را ایجهاد میانهد .وقبهی انسهان
اسههی را دوسههت دارد آنچههه را او میانههد نیههز دوسههت دارد .آنچههه محبههو

میاند برای محبّ دوستداشبنی اسهت .آنچهه آن خسهرو انهد شهیرین بهود و
هرنه از دوست میرسد نیکوسهت! انسهان وقبهی انجامدهنهد ی اهار را دوسهت
بدارد آنچه را او انجام میدهد دوست خواهد داشت.
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زهههههههر از قهههِبَههههل تههههو نهههوشههههههدارو
فههحهههش از دههههن تههو طهیهّبههات اسههههت
***
بهحالوت بخورم زهر اه شاهد ساقهی است
به ارادت بهبرم درد اه درمهان هم از اوسهت

هرنه او میاند شیرین است؛ اگرنه راهر تلخ باشد .عبا یار پریچههر
عاشقانه بکش .اگر معشو عبا هم میاند عاشقانه بکش و لهذّت ببهر! انسهان
عاشههق هرنههه را ازجانههب معشههو بیایههد دوستداشههبنی و م لههو و محبههو
مییابد؛ تلخ و شیرین آنها هر دو یکی است.
آناه خدا را دوست دارد هر حادثهای خدا بفرسبد یکسر و یکجا تحویل
میگیرد؛ هدیهی محبو را ریهز و درشهت نمیانهد؛ تلهخ و شهیرین نمیانهد.
عاشق هدیهی معشو را قیمهت نمیانهد؛ ارز

آن بهه ایهن اسهت اهه معشهو

فرسباد است؛ قیمت تجاری آن مهم نیست.
در حاءت رسولا

نقل است اه وقبی اسی خوراای یا تحفههای بهه

حضههرت مههیداد بالفاصههله نمیخوردنههد .مههثالی اگههر سههیبی بههه ایشههان تعههارف
میاردند آن را گرفبه و اببدا عاشقانه به آن نگا میاردند؛ با احساس سیب را
میبوییدند؛ میبوسیدند؛ بر روی دید مینهادند؛ یعنی ایهن سهیب را محبهو و
معشو من برایم فرسباد است .انسانی اه عاشق خداست هرنهه خهدا بفرسهبد
برایش دوستداشبنی است؛ نه تلخ و نه شیرین.
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عاشهق شهو ارنه روزی اهار جههان سهرآیهد
ناخهوانهد درس مقبهود از اارگا ههسبهی
اگر عشق الهی در زندگی بیاید همهنیز دوستداشبنی میشهود .شه لی اهه
دارم؛ خانهای اه دارم؛ فرزندی اه دارم؛ غذایی اهه میخهورم ...؛ همهه را خهدا
داد است .با این نگا نقدر همهنیز دوستداشبنی است .اگر نهان خشهک ههم
در سفر ام باشد با عشق آن را میخورم؛ نون معشو
ارد است .اگر معشو

عاشق را بعد از مدّتی فرا

مرا بهه ایهن نهان مهمهان
به خانهها

دعهوت انهد

عاشق نقدر بر سر سفر ی او شاد خواهد بود و لهذّت خواههد بهرد؟! آیها هرگهز
توجّهی دارد اه غذایی اه معشو آماد ارد است بهرنجش ایرانهی اسهت یها
خارجی؟ گوشبش تاز است یا منجمد؟ ننان غر در لذّت حضهور و پهذیرایی
معشو است اه اصالی به اینها نمیاندیشد .اگر انسان بر سر سفر یاد

باشد اه

معشو از او پذیرایی میاند نون رزّا خداسهت و غیرخهدا نیسهت نهه نهان
خشک در سفر باشد نه نلوابا برگ برایش فرقی نمیاند.
به تی هم گر اُهشد دسبش نگیهرم

و گهر تهیههرم زنهد مهنّهت پهذیهرم

امهان ابهرویت را گهو بهزن تیههر

اه پیهش دست و بازویت بمهیرم
***

در بهالیههها مینههشهم لههذّات او

مات اویهم؛ مهات اویهم؛ مهات او

آناه عاشق خداست هرنه خدا اند بهرایش دوستداشهبنی اسهت؛ در دل
بالیا غر لذّت است .بنابراین دومین نیهزی اهه زمینههی تسهلیم قبلهی را فهراهم
میاند عشق به خداست اه حادثهآفرینی جز او نیست.
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 .1توجّهبه جهل م لق خویش و علم بینهایت الهی رو رضایت و پذیر
نسبتبه رخدادها را فراهم میاند .برای مثهال وقبهی شهما سهرما میخوریهد بهه
پزشک مراجعه میانید .شاید شما در رشبهی خود فو دابری داشهبه باشهید و
آن پزشک دابر عمومی باشد و تعداد سنوات تحبیلش از شما امبر باشد؛ امّها
وقبی نسخه مینویسد هیک ارهارنظری در اار

نمیانید اه آقای دابر فهالن

دارو را بنویس و فالن دارو را ننویس .دربرابر اار او سکوت م لق هسبید؛ حبّی
تأیید هم نمیانید؛ نون تأیید مسهبلزم دانسهبن و تشهخیص اسهت .اگهر بگوییهد
آفرین نه داروی خوبی میگوید :از اجا فهمیدی اه این دارو خهو اسهت؟
وقبی علم او و جهل خودتان را بهاور داریهد دربرابهر آنچهه او مینویسهد و رقهم
میزند سکوت م لق و پذیر

م لق هسبید؛ ذهن و فکرتان هم ساات است و

در خاطرتان هم نیزی نمیگذرد.
وقبی انسان دربرابر انسانی دیگهر اهه فقهط ننهد سهال درس خوانهد اسهت
اینگونه سکوت میاند اگر خود را در دست خدا ببیند نه خواهد اهرد؟ آیها
ممکههن اسههت انسههان دربرابههر علههم بینهایههت خداونههد نظریّهههای داشههبه باشههد و
ارهارنظری اند؟ اگر اسی به همین نکبه توجّهه انهد وجهود

دربرابهر آنچهه

خدا میاند به سکوت م لق میرسد.
َسبنُِی یُقَلِّحُب ُ کَیبفَ
الغنسبلِ االغ ّ
ِ
اهل معرفت گفبهاند :اَلعَحدُ کَنلمَیِّتِ بَینَ یَدَحِ

یَشن ُ :3بند همچون جناز بین دو دست مرد شوی است اه هرگونهه بخواههد او
 .3دیلمی ارشادالقلو

 3ص .350
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را میگرداند .جناز هیک نظریّهای ندارد .آیا ممکهن اسهت جنهاز درمهورد اهار
مرد شوی و نحو ی شسبن ارهارنظری اند؟ سکوت م لق است.
عبد حقیقی خدا بین دو دست جمال و جالل خدا مثل جنهاز اسهت .دربرابهر
آنچه خدای مبعال میاند پذیر

م لق و سکوت م لق است.

توجّه به سه نکبهی فو میتواند زمینهی تسلیم قلبی انسان دربرابهر مقهدّرات
تکوینی الهی را فراهم اند.
ب .تسليم دربرابر مقدّرات تشریعی الهی

مقهدّرات تشههریعی یهها احکههام و مقهرّرات اخالقههی و فقهههی دیههن نگههونگی
واانش ما را دربرابر حوادث و رخدادها و رفبار ما را در شرایط و موقعیّتهای
زندگی مشخّص میانند.
 .1تسليم عملی

تسلیم عملی دربرابر مقدّرات تشریعی الهی به این معنی است اه وقبی خهدا
حادثه و موقعیّبی را در زندگی انسهان پهیش آورد درسهت طبهق نسهخهی الههی
رفبار اند و به سلیقه و ذائقهی خود اعبنا نکند .اگر غنی شد ببیند طبهق گفبههی
خداوند نگونه باید رفبار ارد و اگر فقیر شد ببیند سخن خداوند نیست و نهه
باید ارد .اگر به قدرت رسید یها از قهدرت برانهار شهد رفبهار

طبهق گفبههی

خداوند باشد .این تسلیم عملی دربرابر مقدّرات تشریعی الهی است .تسلیم عملی
در برابر مقدّرات تشریعی الهی شیو ی مبشرّعان است.
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 .2تسليم قلبی

بسیاری از اسانی اهه در عمهل دربرابهر مقهدّرات تشهریعی الههی تسهلیمند و
انسانهای مقدّس و مبشرّعی هسبند و طبهق احکهام دیهن عمهل میاننهد؛ در دل
آرزو دارند اار دیگری انند .آنها بر دلخوا خود پا میگذارنهد و طبهق دسهبور
خدا عمل میانند؛ ولی دلخوا خودشان نیز دیگری است .فری انید شهما را
بههه یههک مهمههانی دعههوت ارد انههد و سههفر ای از غههذاهای خههو

آ و رنههگ

نید اند شما هم بسیار گرسنهاید و منبظر اه صهاحبخانه تعهارف انهد .درسهت
همان لحظهای اه صاحبخانه میگوید بفرمایید اسی در گو

شهما میگویهد

فالنی! این غذاها از پول حرام تهیّه شد است .اگر شما دربرابر مقدّرات تشریعی
خداوند تسهلیم عملهی باشهید بهه ایهن غهذا لهب نخواهیهد زد؛ امّها نهبسها در دل
بگویید اآلن وقت حرف زدن بود؟ اا

خورد بهودم بعهد میگفبهی! در ایهن

صورت شما فقط تسلیم عملی هسبید.
تسلیم قلبی یعنی فرد قلبای و روحای طالب واانش یا رفباری جز آنچه خدا امهر
ارد نباشد .ننین اسی سلیقها

درست مثل سلیقهی خدا شد است .درسهت

همان واانش و رفباری را دوست دارد اه خهدا امهر اهرد اسهت .از وااهنش و
رفباری نفرت دارد اه خدا هم از آن نهی ارد است .او با خدا همسلیقه اسهت.
اگر خداوند بگوید منبرف شدم و امر و نهی خودم را پس گرفبم؛ هراار دلبان
میخواهد انجهام دهیهد؛ دیگهر بهشهت و جهنّمهی در اهار نیسهت؛ ایهن فهرد بهاز
هماننه را در احکام الهی بدان امر شد اسهت عمهل مهیانهد؛ نهون سهلیقهی
خود

همین است.
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شاید عجیب بهنظر برسد؛ مگر میشود اسی اینگونه باشد؟ بلهه؛ همههی مها
اوّل عمر همینطور بود ایم .تمهام انسهانها اببهدا همسهلیقهی خهدا بود انهد .کُبلُّ
مَولواٍ یولَدُ عَلَی الْفِ رَۀِ :3همهی نوزادان با ف رت الهی مبولّد میشوند .اهودای
اه هنوز از ف رت پاک الهی جدا نشد است سلیقها
همان اموری اه ما تال

عین سهلیقهی خداسهت.

میانیم بهسخبی انجام دهیم یها نهدهیم و نمیتهوانیم و

باألخر هم دسبمان خط میخورد اهودک بهدون امهر و نههی بههراحبی انجهام
میدهد .مثالی ما نقدر سعی میانیم دروغ نگوییم باز دروغ از دهانمهان بیهرون
میآید؛ درحالیاه نیزی بهنام دروغ در قاموس اودک وجهود نهدارد؛ صهد
محض است.
اساسای احکام دین از روی سلیقهی انسان نوشبه شد است؛ این حرف بزرگی
است؛ احکام را ننوشبند تا بعد انسان خود را با آنهها ت بیهق دههد .انسهان را خلهق
اردند و درحالیاهه سهالم بهود و از ف هرت خهود منحهرف نشهد بهود از روی
سلیقهی او آنچه را دوست داشت واجب اردند و آنچه را بد

میآمد حرام

اردند .یکی از معانی ف ری بودن دین همین است .ف رت یعنهی خلقهت؛ اینکهه
میگوییم دین ف ری اسهت یعنهی دیهن را از روی خلقهت انسهان نوشهبند .دیهن
م ابق سلیقهی انسان نوشبه شد؛ نه اینکه انسهان ملهزم شهود سهلیقها
ت بیق دهد.

 .3الینی اافی

 5ص 31؛ مجلسی بحاراءنوار

 1ص .579

را بها دیهن
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پس نرا اانون احکام دین و اجرای آن اینگونه برای ما سهخت اسهت؟ بهه
این دلیل اه ما از آن حالت ف ری خار شد ایم .برای مثال اسی اه سهیگاری
نیست بهطور طبیعی از هوای پاک و ل یف لذّت میبهرد .اگهر مجبهور

اننهد

سیگار بکشد یا به اتهاقی پهر از دود سهیگار بهرود بهه سهرفه میافبهد و سهرگیجه
میگیرد؛ نون درحالت سالمت است .همین فرد اگهر خهود را بهه سهیگار معبهاد
اند برعکس میشهود؛ بهطوریاهه اگهر ننهد سهاعت سهیگار نکشهد سهردرد
میگیرد و تا دود سیگار را تنفّس نکند آرام نمیگیرد .اانون از ههوای پهاک و
ل یف ناراحت است و دنبال دود میگردد .ما هم اینگونه شد ایم.
وقبی خدا ما را آفرید ف رت و خلقت ما عین دین بود؛ ولی ما بهه روحیّهات
و اخالقیّات غیرالهی و غیرف ری معباد شدیم و حاء قضهیّه عکهس شهد اسهت؛
آنچه در دین است برای مها سهخت اسهت و آنچهه خهالف دیهن اسهت بهرای مها
راحت است .مثل بچّهای اه در آغاز صد محض است و پدر و مهادر نقهدر
تال

میانند تا نیزی بهنام دروغ را به او بفهمانند و یاد دهند .بعهد میگوینهد:

بچّه جان! نمیدانی نقدر زحمت اشید ام تا تو را تربیت انم .تربیبشان این بود
اه از ف رت خارجش اردند.
اسباد ما

میفرمود :اگر انسان درحالت سالمت ف ری خود باشهد احکهام

دین برای او گواراتر از آن اسهت اهه بهه یهک انسهان تشهنهاام اهه وسهط رههر
تابسبان در صحرای عربسبان درحال مرگ است یک لیوان آ خنهک بدهیهد!
احکام دین برای اسی اه سالمت ف هری دارد از ایهن ههم گهواراتر اسهت .امّها
برای ما ناگوار است؛ نون از ف رت دور و به اخال غیرالهی معباد شد ایم.
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الببّه اعبیاد را میتوان ترک ارد .همانطوراه فرد سیگاری با تهرک سهیگار
به سالمت خود برمیگردد و دوبار از دود ناراحت میشود و از ههوای پهاک و
ل یف لذّت میبهرد مها ههم میتهوانیم بها تههذیب و تزایههی نفهس اعبیادههای
اخالقههی و روحههی را تههرک انههیم و بههه سههالمت ف ههری خههود بههازگردیم.
درآنصههورت دوبههار احکههام دیههن بههرای مهها گههوارا و دسههبورات دیههن سههلیقهی
خودمان خواهد بود؛ تاجاییاه اگر امر و نهی را نیز بردارند م ابق الگوی دیهن
عمل خواهیم ارد .این تسلیم قلبی دربرابر مقدّرات تشهریعی الههی اسهت؛ یعنهی
انسان روحای و قلبای پذیرای همان نوع رفبار و واانشی باشد اه دین گفبه است.
مراتب تسليم

مقام تسلیم را میتوان به ننهد مرتبهه تقسهیم اهرد .پهایینترین مرتبهه تسهلیم
عملهی دربرابههر مقهدّرات تکههوینی الهههی اسههت اههه قههری اسههت و مقههام همهههی
موجودات اسهت .اِ کُلُّ مَن فِی السَّمنواتِ وَ االَرضِ اِالّ آتِبی الرَّحمببنِ عَحبدا:3

هیکاس در آسمانها و زمین نیسهت مگهر اینکهه بنهد وار نهزد خهدای رحمهان
میآید .همهی مخلوقات از انسان و حیوان و گیا و جماد و جنّ و ملک دربرابر
اراد ی تکوینی الههی عمهالی تسهلیم محهض هسهبند .مرتبههی دوم تسهلیم عملهی
دربرابر مقدّرات تشریعی الهی است اه مقام مبشرّعان و اسانی است اه خالف
شرع نمیانند .مرتبهی سوم تسلیم قلبی دربرابر مقدّرات تکوینی الهی است اه

 .3سور ی مریم آیهی .91

  378طبیب عشق

مقام عارفان الهی است .مرتبهی نهارم یا نهایی مقام انسان اامل اسهت؛ انسهانی
اه به خویشبنخویش بازگشبه و به تمامیّت انسانی و ف هرت الههی خهود رسهید
است .باید توجّه داشت در هر مرتبهای اماءت مراتب پیشین نیهز همهرا انسهان
است .مثالی انسان عارف همچهون دیگهر مخلوقهات دربرابهر مقهدّرات تکهوینی و
همچون مبشرّعان دربرابر مقدّرات تشریعی تسهلیم عملهی اسهت؛ عهالو براینکهه
دربرابر مقدّرات تکوینی قلبای تسلیم است.
اسالم همان تسليم است.

اانون معنای تسلیم را دریافبیم و دانسهبیم اهه االِسبالمُ هُبوَ التَّسبلیمُ؛ اسهالم
نیزی جز تسلیم نیست .پیامبر اارم

میفرمایند :ین عِحناَ اهللِ اَنتُم کَبنلمَریضِ

وَ رَبُّ العنلَمینَ کَنل َّحیبِ؛ فَصالحُ المَرضی فیمن یَعلَمُب ُ ال َّحیببُ وَ تَبدبیرُُُ بِب ِ ،ال

َسبلِّموا ِهللِ اَمبرَُُ تَکونبوا مِبنَ الفبنئِزینَ :3ای
فیمن یَشتَهی ِ المَریضُ وَ یَقتَرِحُ ُ؛ اَال ف َ
بندگان خدا شهما همچهون بیماریهد و پروردگهار جهانیهان نهون پزشهک؛ پهس
مبلحت بیمار در نیزی است اه پزشک تشخیص میدهد و تجویز میاند نهه
در آنچه بیمار هوس میاند و ترجیح میدهد؛ پس هوشیار باشید و دربرابهر امهر
خدا تسلیم شوید تا از رسهبگاران باشهید .یعنهی اگهر دربرابهر امهر تکهوینی و امهر
تشریعی خدای مبعال عمالی و قلبای تسلیم باشید به مقام امال انسهانی و بازگشهت
به خویشبن نائل میشوید.
 .3ابنفهد حلّی عدّۀالدّاعی ص.17
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حوادث زندگی

عکسالعملهای انسان دربرابر حوادث زندگی
اینک زمان آن فرارسید است اه به رفبارهای خود از دیدگا توحید افعالی
نگا انیم .در اینجا نند نکبه حائز اهمّیّت است.
" .1انشاءاهلل" برخاسته از باور به توحيد افعالی

پدید آمدن عکسالعملها و رفبارهای ما دربرابر حوادث زندگی بهمنزلههی
یک فعل اخبیاری دو مرحله دارد .مرحلهی اوّل عزم و نیّت درونهی و مرحلههی
دوم تحقّق خارجی عمل است .ننانکهه دیهدیم انسهان در مرحلههی عهزم و نیّهت
درونی یا تبمیمگیری اامالی آزاد اسهت و اهونکبرین تحمیلهی وجهود نهدارد.
محال اسهت ببهوان آزادی در تبهمیمگیری را از انسهان سهلب اهرد .امّها تحقّهق
خارجی منوط به اذن تکوینی الهی است و خداوند باید امکان عملی شدن به آن
تبمیم را بدهد .اینکه فرد تبمیم بگیرد نه واانشی دربرابر یهک حادثهه انجهام
دهد اار خود اوست؛ امّا اینکه موفّق شود این واانش را در خار انجام دههد
منوط به اذن تکوینی الهی است.
بااینوصف آیا انسان میتواند دربار ی رفبارهای آیند ا

به اسی تضمین

دهد اه حبمای فالن اار را خواهم ارد؟ فری انیم شما میخواهید یک مجلس
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مهمانی ترتیب دهید و مهرا ههم دعهوت میانیهد؛ آیها مهن میتهوانم بها قاطعیّهت
بگویم خواهم آمد؟ خیر؛ تبمیم برای آمدن به مهمانی در اخبیار من است؛ امّها
عملی شدن آن تبمیم در اخبیار من نیست .اگر خدا اذن تکهوینی دههد عملهی
میشود و اگر اذن ندهد عملی نمیشود؛ لهذا احهدی نمیتوانهد بهرای اارههای
آیند ا

ِشبی ٍ
قول ق عی بدهد .این همان است اه قرآن فرمهود :وَ ال تَقبولَنَّ ل َ

اِنّی فنعِلٌ ذلِکَ غَبدا اِالّ اَ یَشبن َ اهللُ :3و هرگهز در ههیک اهاری مگهو مهن فهردا
انجامدهند ی آنم؛ مگر آنکه (بگویی اگر) خدا بخواهد.
عملی شهدن هراهار نیازمنهد دو نیهز اسهت؛ یکهی خواسهت مهن و دیگهری
خواست خداوند .من میتوانم بگویم خواسهبم؛ امّها بها خواسهبن مهن اهار تمهام
نمیشود .ایهن امضهای اوّل نهک اسهت اهه بههتنههایی نهک را قابهل پرداخهت
نمیاند؛ امضای دوم هم ءزم است .انشا،ا یعنی اگر رئیس مّسّسه نیز امضها
اند نک قابل پرداخت میشود .انشا،ا یعنهی اگهر خهدا ههم بخواههد اهار
انجام میشود .گفبن انشا،ا مببنیبر ننین تفکّری است؛ نه آنچه ما بههغلهط در
خاصهی
ّ
محاورات بهاار میبریم .برای مثال در آن دعوت به مهمانی من بهدلیل
نمیخواهم بیایم؛ درعینحال نمیخواهم شما را دلخور انم؛ لذا بههجهای گفهبن
اینکه نمیآیم؛ میگویم انشا،ا خواهم آمد .این انشا،ا گفهبن غلهط اسهت؛
وقبی شِّتُ (من خواسبم) وجود ندارد انشا،ا (اگر خدا بخواههد) یعنهی نهه؟
مثل اینکه حسابدار امضهای اوّل نهک را نکهرد اسهت و میگویهد اگهر رئهیس
 .3سور ی اهف آیات .54-51
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مّسّسه نک را امضا اند پول پرداخت میشود .مبقهابالی اگهر مهن عالقهمنهد و
مبمّم باشم به مهمانی بیایم و تحقّق خارجی آن را منهوط بهه اذن تکهوینی خهدا

بدانم و بگویم انشا،ا خواهم آمد و شما بگویید :من انشا،ا

ماشا،ا سرم

نمیشود باءخر میآیی یا نهه؟ ایهن ههم حهرف بیرب هی اسهت؛ نهون تحقّهق
خارجی تبمیم دست من نیست.
 .2به نتيجه منتهی شدن اقدامات کار کيست؟

عکسالعملها و رفبارهای ما به سه مرحله تقسیم میشود .3 :عزم و نیّهت مها
برای انجام یک عکسالعمل خاص؛  .5عملی شدن آن عکسالعمل؛  .1نبیجهای
اه آن عکسالعمل به بار میآورد .درقبال ههر حادثههی زنهدگی اببهدا تبهمیم
میگیریم فالن اار را بکنیم؛ سپس آن اار عملی میشود و درنهایهت بهه نبیجهه
میرسد .ادامیک از این سه مرحله اار ماست و ادام اار خداسهت؟ دانسهبیم
اه مرحلهی عزم و نیّت درونی اهار انسهان اسهت .ایهن خهود مهاییم اهه آزادانهه
تبمیم میگیریم نهه عکسالعملهی نشهان دههیم؛ امّها تحقّهق خهارجی آن اهار
خداست .در مرحلهی سوم یعنی نبیجه نه اسی نقش دارد؟
برای پاسخ به این سّال از نند تمثیل قرآنی اسبفاد میانیم .مرحلههی عهزم
و نیّت درونی مثل ااشبن یک بذر اسهت و تحقّهق خهارجی عمهل مثهل روییهدن
گیا است .خدای مبعال در قرآن فرمود :اَفَرَ َیتُم من تَارُثبو َ َاَنبتُم تَزرَعونَب ُ اَم
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نَانُ الزّارِعو َ :3آیا آنچه را میاارید دید اید؟ آیا شما آن را میرویانید یها مها
رویانند ایم؟ روشن است اه خدا میرویانهد .مها بهذر عمهل را بهشهکل تبهمیم
میااریم و روییهدن آن بهشهکل رفبهار خهارجی اهار خداسهت .امّها نبیجهه اهار
ایست؟
مثال دیگر جهاد است اه خداوند در قرآن مّمنان را به آن امر ارد اسهت:

َو جنهِدوا بِنَموالِکُم وَ اَنفُسِکُم فی سَحیلِ اهللِ :5و با مال و جانبان در را خدا جههاد
انید .تبمیم یک مسلمان برای جهاد اار اوست .وقبی عمهالی در میهدان جنهگ
حاضر میشود و میجنگد اار خداست .پیروزی یا شکسبی اهه در پایهان ایهن
مبارز بهدست میآید اار ایست؟ فرمود :وَ مَن النَّصبرُ اِالّ مِبن عِنبدِ اهللِ العَزیبزِ
الاَکیمِ :1و پیروزی جز ازجانب خداونهد شکسهتناپذیر حکهیم نیسهت .بنهابراین
نبیجهی خارجی هراار بهدست خداست .تحقّق عکسالعمل ما در جههان بیهرون
و منبهی شدن به نبیجهای خاص هر دو اار خداست .اگر خدا بخواهد وااهنش
ما عملی میشهود؛ آنگها بهه میهدان جنهگ مهیرویم و مهیجنگیم؛ پیهروزی یها
شکست ما هم اار خداست .درحقیقت هرآنچه خدا بخواهد همان خواهد شد.
آنهچه دلهم خواسهت نهه آن شهد

 .3سور ی واقعه آیات .64-61
 .5سور ی توبه آیهی .43
 .1سور ی آلعمران آیهی .356

آنهچه خهدا خواسهت همهان شهد
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اگر خدا بخواهد پیروز میشویم و اگر نخواهد پیروز نمیشهویم .پیهروزی و
شکست نبیجهی جنگیدن ما نیست؛ نبیجهی مشیّت الهی است .این یهک نکبههی
رریف معرفبی است اهه نبیجهبخشهی عمهل اهار خداسهت .گمهان نکنهیم اگهر
خو بجنگیم حبمهای پیهروز میشهویم .بسهیار اسهان خهو جنگیدنهد و پیهروز
نشدند .اگر مشیّت خداوند تعلّق نگیرد هرنقدر تال

انهیم پیهروز نمیشهویم.

درنهایت آنچه خدا میخواهد واقع میشود.
خدای مبعال به داود پیامبر

فرمود :ین ااواُ تُریدُ وَ اُریدُ وَ ال یَکُو ُ اِالّ مبن

اُریدُ؛ فَنِ اَسلَمتَ لِمن اُریدُ اَع َیتُکَ من تُریدُ وَ اِ لَم تُسلِم لِمن اُریدُ اَتعَحتُکَ فیمبن

تُریدُ ثُمَّ ال یَکُو ُ اِالّ من اُریدُ :3ای داود تو نیزی اراد میانی و من نیز دیگری
اراد مههیانم و واقههع نمیشههود جههز آنچههه مههن اراد اههرد ام؛ پههس اگههر تسههلیم
خواست من شوی هرنه اراد انی به تو خواهم داد؛ و اگر تسلیم خواست مهن
نشوی تو را در آنچه اراد ارد ای به رنج میافکنم؛ سپس جز آنچهه مهن اراد
ارد ام واقع نمیشود .مثالی من اراد میانم تهو فقیهر شهوی و تهو اراد میانهی
پولدار شوی؛ هماناه منِ خدا اراد ارد ام واقع میشود .اگر آنچه را من پهیش
آوردم پذیرا شدی هرنه بخواهی ع ا میانم .نون سهلیقهات مثهل مهن شهد
هرنه واقهع میشهود گهویی خواسهبهی خهودت اسهت اهه عملهی شهد اسهت.
خواسبهات با مشیّت من ت بیق پیدا ارد است .وقبهی تسهلیم مشهیّت مهن شهدی
هرنه واقع شود گویی همان شد اه میخواسهبی .وَ مبن تَشبن و َ اِالّ اَ یَشبن َ
 .3مجلسی بحاراءنوار

 1ص 304؛ صدو

البّوحید ص .117
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اهللُ :3و شما نمیخواهید مگر آنکه خدا بخواهد .اولیهای خهدا جهز مشهیّت خهدا
مشیّبی ندارند .امام حسین

ِضبی اهللِ رِضبننن اَهبلَ الحَیبتِ :5آنچهه
فرمودنهد :ر َ

رضای خداست رضایت ما اهلبیت اسهت .مها خشهنودی علیحهدّ ای نهداریم؛
هماناه خدا میپسندد میپسندیم.

فرمود :وَ اِ لَم تُسلِم لِمن اُریدُ اَتعَحتُکَ فیمن تُریدُ ثُمَّ ال یَکُو ُ اِالّ من اُریدُ :اگر
تسههلیم خواسههبهی مههن نشههوی تههو را در را رسههیدن بههه خواسههبهات بههه سههخبی
میاندازم؛ سرانجام هم جز آنچه من خواسبهام واقع نخواهد شهد .بهه در و دیهوار
میزنی اهه پولهدار شهوی و بهاءخر همهان فقهری اهه مهن خواسهبهام نبهیبت
میشود .از این قشنگتر میشود آ پاای بر دست اسی ریخت؟!
شما تبمیم میگیرید اار انید و خدا به این تبمیم اذن تکوینی میدههد و
عملههی میشههود؛ بههه اههار تولیههدی میپردازیههد؛ تجههارت میانیههد و میخواهیههد
درآمدی بهدست آورید تا مایحبا زندگی خود را از آن تأمین انیهد .بهه نبیجهه
رسیدن تال

شما برای اسب درآمد و فراهم آمهدن رز اهار ایسهت 1؟ اهار

 .3سور ی انسان آیهی .10
 .5مجلسی بحاراءنوار

 44ص .166

 .1رز غیر دارایی است؛ رز آن مقدار از امکاناتی است اه فرد واقعهای مبهرف میانهد؛ امّها
دارایی نیزهایی است اه سند

بهنام اوست .گا اسی دارایی زیهادی دارد؛ امّها رزقهش اهم

است .مثل اسی اه ثروتمند است و غذاهای مبنوّعی بر سر سفر ا
میخورند؛ ولی خود

نید میشود و دیگهران

فقط یک پیاله سوپ صافارد میتواند بخورد.
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شما یا خدا؟ قرآن فرمود :اِ َّ اهللَ هُوَ البرَّزّاقُ :3همانها خداونهد خهود روزیرسهان
است .تال

و برنامهریزی اقببادی ما سبب رز نیست .خداونهد فرمهود :وَ مبن

مِن اابَّةٍ اِالّ عَلَی اهللِ رِزقُهن :5هیک جاندار و جنبند ای نیست جهز آنکهه روزیهش
برعهد ی خداست .روزی هنر شهما نیسهت؛ نهه اصهل روزی هنهر شماسهت و نهه
امی و زیادی آن از شما تأثیر میگیرد .نَانُ قَسَمنن بَینَهُم مَعیشَتَهُم فِی الاَیببوۀِ

الدُّنین وَ رَفَعنن بَعضَهُم فَوقَ بَعضٍ اَرَجنتٍ :1ماییم اه معیشهت آنهها را در زنهدگی
دنیا بینشان قسمت اردیم و برخی را بر برخی مراتبی برتری دادیم .به یکهی اهم

و به دیگری زیاد دادیهم .اِ َّ رَبَّکَ یَحسُطُ الرِّزقَ لِمَن یَشبن ُ وَ یَقبدِرُ :4پروردگهار
توست اه روزی را بر هراه بخواهد گشایش میدهد یها تنهگ میگیهرد .اصهل
السبمن ِ رِزقُکُبم وَ مبن
رز یا ام و بیش آن هیکیک اار شهما نیسهت .وَ فِبی َّ

السبمن ِ وَ اْالَرضِ اِنَّب ُ لَاَب ٌّ :1روزی شهما و آنچهه وعهد داد
توعَدو َ؛ فَوَ رَبِّ َّ
میشوید در آسمان رقم میخورد؛ پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین اهه
این حقیقت است .قسم به خدا اه منِ خدا راست میگویم! سخنم را باور انیهد؛

 .3سور ی ذاریات آیهی .18
 .5سور ی هود آیهی .6
 .1سور ی زخرف آیهی .15
 .4سور ی إسرا ،آیهی .10
 .1سور ی ذاریات آیات .51-55
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روزی اههار شههما نیسههت .نقههدر مهها نابههاوریم اههه خههدا را هههم بههه قسههم خههوردن
واداشبیم!
خههدای مبعههال بهها تأایههد بسههیار میفرمایههد رز اههار ماسههت؛ نههه شههما.
امیرالمّمنین

فرمودند :اَلرِّزقُ رِزقن ِ؛ رِزقٌ تَ لُحُب ُ وَ رِزقٌ یَ لُحُبکَ فَبنِ لَبم

تَأتِ ِ اَتنکَ :3روزی بر دو نوع است؛ روزییی اه تهو در طلهب آنهی و روزییهی
اه آن در طلب توست؛ پس اگر بهسویش نروی بهنزدت خواهد آمد .جز همان
روزییی اه بهدنبالت میدود به تو نخواهد رسید .اگر تهو دویهدی و بهه روزی
رسههیدی تبههادفای درجهبههی دویههد ای اههه روزی بههه طرفههت میدویههد .پیههامبر
اارم

ُسبمَ لَب ُ :5روزی
فرمودند :اِ َّ الرِّزقَ مَقسبومٌ لَبن یَعبدُوَ امبرُؤٌ مبن ق ِّ

سهمیهبندی شد است؛ هرگز اسی به بهیش از آنچهه بهرایش تعیهین شهد اسهت
دست نمییابد .آن حضرت از جبرئیل

نقل اردند اهه :ال تَموتُ نَفسٌ حَتّبی

تَستَکمِلَ رِزقَهن :1احدی نمیمیرد؛ مگر اینکهه رزقهش را بههطور اامهل مبهرف
اند.
در ماجرای زلزلهی بم شاهد بودیم اهه پهس از شهش یها هفهت روز اسهانی
زند بیرون آمدند .باور انیم اهار دسهت خداسهت و تها اسهی تمهام رزقهش را
مبرف نکند محال است بمیرد؛ حبّی اگر د روز زیر آوار بماند؛ تا ذرّ ی آخر

 .3مجلسی بحاراءنوار

 300ص .347

 .5مجلسی بحاراءنوار

 74ص .376

 .1مجلسی بحاراءنوار

 1ص .48
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رزقش را مبرف نکند نمیمیرد .در روایات آمد اسهت اهه در لحظههی جهان
دادن سه مَلَک سراغ انسان میآیند .ملک اوّل مواّهل بهر غذاسهت؛ بهه محبضهر
میگوید :همهی عالم را گشبم؛ یک سر سوزن غذای این عالم اه سهمیّهی شما
باشد باقی نماند است؛ همه را مبرف ارد ایهد .از ایهن لحظهه ههر غهذایی در
دهان محبضر بریزند نمیتواند بخورد .ملک دوم مواّل بر آ است؛ میگوید:
همهی عالم را گشبم؛ یک ق ر آ اهه سههم شهما باشهد بهاقی نمانهد اسهت.
ملک سوم مواّل بر هواست؛ میگوید :یک ذرّ از ههوای ایهن عهالم اهه سههم
شما باشد نماند است .اار محبضر تمام میشود .تا دانهی آخر برنج و گنهدم و
ق ر ی آخر آ و ذرّ ی آخهر ههوایی اهه مبهرف مهیانیم حسهابش از قبهل
مشخّص شد است.
رز مقدّر و مقسوم است؛ سر سوزنی بیشبر یا امبر نمیتوان مبهرف اهرد.
اگر امی بیشبر مبرف انید و در خوردن افراط انید مریض میشهوید و بایهد
پرهیز انید و تا مدّتی اه آن زیاد خوردن جبهران شهود نخوریهد .اگهر شهیرینی
زیاد بخورید قند خونبان باء میآید و پزشک پرهیز میدهد اه شش مها مهوادّ
قندی نخورید .سهمیّهی قندتان را زودتهر خوردیهد اانهون بایهد صهبر انیهد تها
حالبان خو شود .اگر به توصهیهی پزشهک گهو

نکنیهد و بهه خهوردن ادامهه

دهیههد تهمانههد ی سهههمیّهی قنههدتان را میخوریههد و سههکبه میانیههد و میمیههرد.
عجیب است اه امبر هم نمیشود مبرف ارد؛ باید تا ذرّ ی آخهر را مبهرف
انید؛ مثالی اگر نفس خود را نگه دارید بعهد از امهی تحمّهل نفهس را اهه رهها
میانیههد بیاخبیههار نفههس عمیقههی میاشههید اههه نفههسهههای نکشههید را جبههران
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میاند؛ یا خودبهخود تنهدتر نفهس میاشهید و نفسههای اشهید نشهد جبهران
میشود.
براساس روایات نه تال

و حرص بهر رز اسهی میافزایهد و نهه انفها از

رز او میااهد .هراس روزی معیّن خود را مبرف میاند؛ حبّی اگهر دزدی
ارد روزیش اضافه نمیشود؛ فقط روزی خود را نجس اهرد اسهت .مضهمون
حدیث است اه اگر اسی یک قرص نان دزدید و خهورد همهین رزقهش بهود؛
اگر صبر ارد بود از را حالل به او میرسید .او به رزّاقیّت خدا اعبمهاد نکهرد و
روزی خود را آلود ارد؛ واءّ بیش از رز خود مبرف نکرد است.
بحث رز بسیار مفبّل است؛ فقهط اشهار ای اهردیم تها از نگها الحهادی و
خدافراموشی اه در زندگی بشر این عبر حاام اسهت بیهرون بیهاییم و خهدا را
ببینیم.3
پرسش :اگر بهراسبی رز اار خداست و خداوند مقهدار روزی ههراس را
مقدّر میاند نرا باید تال
پیامبر اارم

ارد؟ آیا بهبهر نیسهت بنشهینیم تها رز مها برسهد؟

فرمودند :اَلرِّزقُ یَ لُبُ العَحدَ اَءَدَّ مِن اَجَلِ ِ :5روزی سهختتر از

اجل درپی بند است و سهراغش میآیهد .بهدینترتیهب هرگونهه تالشهی بیههود
است .در جهاد نیز پیروزی و شکست اار خداسهت؛ خهدا مقهدّر میانهد پیهروز
 .3برای آشنایی بیشبر با نظر اسالم درزمینهی رز
ص  346 -319و .506 -501
 .5مجلسی بحاراءنوار

 300ص .11

نگا انید به :مهدی طیّهب شهرا طههور
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شویم یا شکست بخوریم و بیشک همان خواهد شد؛ پس نرا به میهدان جنهگ
برویم و تقالّ انیم؟
پلسخ :انسانهای عارف و اهل معرفهت ایهن راز را شهناخبهاند و میداننهد در
عالم آنچه خدا میخواهد واقع میشود؛ نه آنچه انسان میخواههد و پهیبرد انهد
اه تقالّی بشر هیک است .بااینحال تال

میانند و اتّفاقهای تهال

آنهاسهت اهه

راسبین و اامل است .آنها میگویند آنچه خدا بخواهد محقّق میشود؛ من ههم
هیک خواسبهای ندارم؛ نهه پیهروزی و نهه شکسهت؛ مهن فقهط رضهای محبهوبم را
میخواهم .رضای او در این است اه انسان دربرابر رلم و فسهاد سهکوت نکنهد.
مهن مبهارز نمههیانم تها پیهروز شههوم و پیهروزی را ههم نبیجهههی مبهارز ی خههود
نمیدانم؛ مبارز میانم تا رضای محبوبم را تأمین انم.
اگر رز اار خداست و دنبال انسان میآید نرا عهارف دسهت بهه تولیهد و
تجارت میزند؟ نون خداوند انسان عاطهل و باطهل و سهربار جامعهه را دوسهت
ندارد؛ انسان پرتحرّک و سازند را دوست دارد .میگوید تال
رضای محبو در حرات و تال
نه روزی را نبیجهی تال
امیرالمههّمنین

میانم؛ نهون

من است؛ نه طالب افزونی دارایی خویشهم و

خود میپندارم.

در او عرفههان قههرار دارنههد؛ امّهها نههه از اسههبواار دسههت

اشیدند و نه از جنگ و میدان اارزار؛ آنهمه نخلسهبان دایهر اردنهد و آنهمهه
نا و قنات حفر اردند و آنهمه جهاد و مبارز اردند.
این نگا نهتنها انسان را از تال
باقی است؛ حبّهی تهال

منبهرف نمیانهد و تهال

برجهای خهود

انسهان را شهدیدتر و پیگیرتهر میسهازد؛ نهون مراتهب
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رضایت الهی نامحدود است .امّا رو اوشش و معنای تال

و انگیهز ی تکهاپو

عوی میشود .مثالی دیگران تقالّ میانند؛ نهون رزقشهان را نبیجههی اهار خهود
میدانند .انسان موحّد و عارف راز را خدا میداند؛ امّا اار میاند؛ نون خهدا
اار و تال

را دوست دارد .او میخواهد محبو خود را خشنود سازد.

رزق و مرگ

پرسش :اگر اسی گرسنه و بیپول باشد دزدی هم نکند و منبظر بماند خدا
روزی دهد آنگا روزی نرسد و او بمیرد آیا سهمش از دنیا همین بود اسهت؟
نرا قبل از اینکه از گرسنگی بمیرد با یک اتّفا دیگر نمرد؟
پلسخ :اسی اهه گرسهنه اسهت و بهه رزّاقیّهت خهدا اعبمهاد دارد ولهی اهار
نمیاند مقبّر است .امّا اگر تهال

میانهد و نیهزی بههدسهبش نمیآیهد و از

گرسنگی میمیرد به این معنی اسهت اهه در همهین لحظهه روزی او تمهام شهد
است.
هراس بهه سهبب و علّبهی میمیهرد؛ یکهی مهریض میشهود؛ یکهی تبهادف
میاند؛ یکی از گرسنگی میمیرد .خدای مبعال ههر انسهانی را در لحظههای اهه
برای انبقالش از این عالم مناسب است منبقهل میانهد .مثهل سهیبی اهه بایهد بهه
رسید ترین حالت خود برسد تا باغبان آن را از درخت بچیند؛ اگر زودتر بچینهد
اال است؛ دیرتر بچیند لک افباد اسهت .خداونهد درسهت در لحظههی مناسهب
انسان را منبقل میاند؛ ولی لحظهی مناسب برای افراد مبفاوت اسهت .یکهی در
رحم مادر

سقط میشود؛ یکی در اودای میمیهرد؛ یکهی در جهوانی؛ یکهی

پیر میشود و یکی بسیار اهنسال میشود و سپس میمیرد .مثل انهواع گونهاگون
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سیبها اه هم انداز ی آنها فهر میانهد و ههم مهدّتی اهه بایهد روی درخهت
باشند .هر سیبی یک لحظهی مناسب نیدن دارد و هنگامی اه میرسهد ابعهاد و
انداز ی خاصّی دارد؛ فقط باغبان خبر میداند اهه ههر سهیب را نههوقهت بایهد
نیههد .خههدای مبعههال هههم در مناسههبترین لحظههه مهها را از درخههت عههالم طبیعههت
مینیند و به عالم دیگر منبقل میاند.
پرسش :آیا میتوان گفت تأثیر خدا در تحقّهق خهارجی عمهل در اارهها و
نیّتهای خیر ما بیشبر است؟
پلسخ :خداوند در اار خود به نیّت مها اهاری نهدارد .الببّهه بهه نیّهت مها جهزا
میدهد؛ اگر نیّت خیر است پادا

و اگر نیّت سهو ،اسهت ایفهر میدههد و یها

میبخشد؛ امّا برای تحقّق عمل صرفنظر از نیّت بهه مبهلحت نگها میانهد و
تبمیم میگیرد اذن تکوینی بدهد یا ندهد.
در مواضع انتخاب ،مسؤوليّت انسان متوجّه تصميم است یا عمل خارجی؟

پرسش :وقبی همهی حادثهها خیرند انسانی اه بر سر دوراههی اسهت اگهر
را اوّل را برود بهنفع اوست و اگر را دوم را برود باز بهنفع اوست؛ پس جایگا
احبیاط و مشورت اجاست؟ اگر او در انبخا را بیاحبیاطی اند باز هم خیهر
اوست؟
پلسبخ :آنچهه در زنهدگی اتّفها میافبهد خیهر انسهان را دربهردارد .گفبهیم
عکسالعملها و رفبارهای ما دربرابر حوادث دو مرحله دارد .یک مرحله عزم و
تبههمیم و نیّههت ماسههت؛ و مرحلهههی دوم تحقّههق خههارجی آن اسههت .مهها در
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تبمیمگیری و عزم و نیّت آزادی اامل داریم .میتهوانیم تبهمیمی م هابق اذن
تشریعی الهی بگیریم؛ خود این تبمیم برای ما تعالیبخش و امالآفرین اسهت.
میتههوانیم تبههمیمی م ههایر اذن تشههریعی الهههی بگیههریم؛ خههود ایههن تبههمیم
انح اطبخش است .م ابق آنچهه در مباحهث پیشهین م هر شهد تبهمیمی اهه
موافق اذن تشریعی الههی اتّخهاذ میشهود مها را بهه خویشهبنخهویش نزدیهکتر
میاند و تبمیمی اه خالف اذن تشریعی اتّخاذ میشود ما را از خویشهبن دور
میسازد و بر از خودبیگهانگی میافزایهد .خهود تبهمیم پهیش از آنکهه بهه عمهل
تبدیل شود بر انسان اثر میگذارد .تبمیم ما برای طاعت یا معبیت تبمیم ما
برای خیر رساندن به دیگران یا بدی اردن به آنان قبل از اینکه به عمهل برسهد
بهر روی مها تههأثیر دارد .لهذا تبهمیم بههه خیهر و شهرّ قابههل تقسهیم اسهت .همهههی
تبمیمها خیر نیسبند .تبمیمی اه م ابق اذن تشریعی الهی اسهت خیهر اسهت و
تبمیم م ایر با اذن تشریعی شرّ است.
تبدیل شدن تبمیم به عمل مواول به اذن تکوینی الهی است .خداوند بایهد
به آن امکان عملی شدن بدهد .هرقدر هم ما در تبمیم خود جدّی باشهیم اگهر
خداوند امکان ندهد تبمیم به عمل تبدیل نمیشود .خدایی اه عمل را محقّهق
میسازد همان خدایی است اه بر همههنیهز آگها اسهت .همهان خهدای حکهیم
است .همان خدای رحمان و رحیم غنی و قدیر و همان خهدای جهواد و اهریم
است .ننین خدایی براساس علم و حکمت و رحمت و جود و سخا اذن تکوینی
میدهد؛ بنابراین محال است خدا به تبمیمی امکان عملی شدن دهد اه خیهری
در آن نباشد .واءّ باید گفهت خهدا یها خیهر را تشهخیص نمیدههد؛ درحالیاهه
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میدانیم خدا علیم است .یا اینکه تشخیص میدهد؛ امّا قبهد خیررسهانی نهدارد؛
درحالیاه خدا رحمان و رحیم است .یها اینکهه قبهد خیهر دارد؛ امّها بهر عملهی
ساخبن خواسبها

قدرت ندارد؛ درحالیاه خدا برهمه نیز تواناست.

بدینترتیب احبمال اینکه یک تبمیم در خار

اذن وقوع یابد و خیهری در

آن نباشد بهالّی منبفهی اسهت .ههر تبهمیمی اهه عملهی شهود یقینهای در عملهی
شدنش خیری هست .توجّه انید اه تبمیم لزومهای خیهر نیسهت؛ تبهمیم ممکهن
است خیر باشد یا شرّ؛ ممکن است م ابق اذن تشریعی الهی باشد یها خهالف آن؛
امّا وقبی به عمل تبدیل شد عمل محال است خیر نباشد؛ نون با اذن خدا محقّق
شد است و خدا هم براساس علم و رحمت و قدرت و حکمت و جود و ارم و
سخا و خیرخواهی برای خلق آن را تحقّق میبخشد .درنبیجهه تبهمیم بهه عمهل
تبدیل نمیشود؛ مگهر خیهری در آن باشهد .نهبسها تبهمیم جهدّییی اهه موفّهق
نمیشویم آن را عملی انیم .همهی ما بارها این را در زنهدگی تجربهه اهرد ایم.
علّبش این است اه خیری در وقوع آن نبود و لذا خدا به آن امکان عملی شدن
نداد است.
سّال این بود اه ازبین دو گزینه هریک را تبمیم بگیریم عمل مبرتّب بهر
آن خیر است؟ نخست باید بدانیم اه تبمیم ما در هر دو گزینه یکسهان نیسهت؛
ممکن اسهت یهک تبهمیم خیهر باشهد و دیگهری شهرّ؛ یهک تبهمیم سهازند و
تعالیبخش باشهد و دیگهری مخهرّ و انح هاطبخش .دوم اینکهه ههر تبهمیمی
بگیریم الزامای به عمل تبدیل نمیشود .بسیاری از تبمیمهای ما عملی نمیشهود؛
نون خیر نیست و خدا به آن امکان عملی شدن نمیدههد .اگهر خداونهد امکهان
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عملی شدن داد یقین داریم عمل خارجی اه درپی تبمیم ما در جههان خهار
واقع شد خیر است.
باید ببوانیم دو بخهش تبهمیم انسهان و عملهی شهدن آن تبهمیم را تفکیهک
انیم و در ذهنمان جا بیندازیم .بهطور مفبّل بیان اردیم اه ما در تبمیم خهود
آزاد و مخبار هسبیم؛ محال است آزادی در تبمیمگیری از احدی سهلب شهود؛
و نون مخبار هسبیم میتوانیم تبمیم خو یا تبمیم بد بگیریم و خود تبهمیم
بر روی ما تأثیر دارد؛ تبمیم خو سازند است و تبمیم بد ویرانگر .امّا بخش
دوم یعنی وقوع آن تبمیم بهشهکل یهک فعهل در جههان خهار

همیشهه خیهر

است .اگر خیر نباشد خداوند امکان وقوع نمیدهد .عمهل خهارجی همیشهه خیهر
است؛ نه مببنیبر یک تبمیم خیر باشد نه مببنیبر یک تبمیم شرّ.
مثل آن دزد اه تبهمیم گرفهت دزدی انهد .تبهمیم او م هایر اذن تشهریعی
الهی بود و تأثیر مخرّبی بر وجود او گذارد؛ امّا خدا به این تبمیم امکهان عملهی
شدن داد و پولی اهه منشهأ اخهبالف و دعهوا بهود از آن خانهه بیهرون آمهد و آن
خانواد از مبالشی شدن نجات پیدا ارد .درعهین اینکهه تبهمیم شهرّ بهود؛ فعهل
خارجی مبرتّب بر آن خیر بود؛ نون فعل خارجی اار عبد نیسهت .تبهمیم اهار

عبد است و فعل خارجی اار خداست .از خدا هم جز خیر سر نمیزنهد .از خیّهر
محض جز نکویی ناید.
عمل خارجی اه فعهل خداسهت خیهر اسهت؛ امّها خیهر بهودن تبهمیم انسهان
تضمینی ندارد .انسان درقبال تبمیمگیری مسّولیّت دارد و باید احبیاط به خر
دهد و مشورت اند تا به بهبرین تبمیم برسد .اگهر خهدا اذن تکهوینی داد و آن
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تبمیم به فعل منبهی شد یقینای آن فعل خارجی خیر است؛ ولی خیر بهودن عمهل
خارجی مسّولیّت انسان را درزمینهی تبهمیم درسهت گهرفبن منبفهی نمیانهد.
انسان برای رسیدن به تبمیم درست باید مشورت اند تفکّر و م العه و بررسی
اند تا به بهبرین تبمیم دست یابد.
پرسش :گاهی انسان درمورد مسهألهای نمیتوانهد تبهمیم بگیهرد؛ آیها بهبهر
نیست اصالی تبمیم نگیرد؟
پلسخ :خیر؛ این درست نیسهت .خداونهد مها را دارای قهدرت تبهمیمگیری
خلق ارد و به مها نقهش تبهمیمگیرند را داد اسهت .الببّهه اگهر انسهان همههی
بررسیها و تال ها را ارد م العه و مشورت ارد و واقعای به تشخیص نرسهید و
بر سر دوراهی ماند ممکن است بهامک یهک فهرد ذیصهال اسهبخار انهد؛
ولههی بههاز درحهال تبههمیمگیری اسههت بههااینتفههاوت اههه اینجهها تکیهههگاهش نههه
اطّالعههات عقلههی خههود

اسههت و نههه اطّالعههاتی اههه دیگههران در اخبیههار

گذاشبهاند .جاییاه تمام اطّالعات موجود نبوانست او را از تردید خهار انهد
به اسبخار تکیه میاند .درهرصورت جایز نیست انسان میهدان تبهمیمگیری را
ترک اند.
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مقام تفهویض ههم جایگها دیگهری دارد و غیهر از ایهن اسهت؛ اینکهه انسهان

امور را به خدا تفویض انهد مسهألهی دیگهری اسهت اهه در مباحهث شهرا
طهور توضیح داد ایم.3
آیا تأثير خير حوادث تنها نصيب مؤمنان میشود؟

پرسش :در حدیثی از امام حسن عسکری

آمد است برای انسهانی اهه

فرمانبردار خداوند است بهبرین نیزی اهه بهه مبهلحت اوسهت اتّفها میافبهد؛
درحالیاه بنابر توحید افعالی هرنه برای همهی انسانها نه مّمن و نه اهافر
اتّفا میافبد به مبلحت آنهاست .نرا امام به انسانهای مّمن مقیّد ارد اند؟
پلسببخ :ایههن م لههب را فقههط درمههورد انسههانهای مههّمن نگفبهانههد .احادیههث
دیگری داریم اه موضوع را به همهی انسانها تعمهیم داد انهد .امهام صهاد

میفرمایند :اِ َّ اهللَ تَحنرَکَ وَ تَعنل ال یَفعَلُ لِعِحناُِِ اِالَّ اْالَصلَحَ لَهُم :5خدای تبهارک
و تعالی برای بندگانش جز آنچه بیشبرین مبلحت را دربردارد انجام نمیدههد.
اینجا منحبر به بندگان مّمن و صهالح نیسهت؛ گسهبرد شهد و همههی عبهاد را
دربرگرفبه است.
امّا نرا آن حدیث آنطوراه نقل ارد اند خیر و مبلحت را برای بندگان
م یع و فرمانبردار خدا دانسبه است؟ اببدا باید بین خیر بودن یک اتّفها و اینکهه
فرد از خیر آن اتّفا بهر مند شود تفاوت قائل شویم و این دو را تفکیک انیم.
 .3نگا انید به :مهدی طیّب شرا طهور ص .514 -515
 .5صدو

البّوحید ص 401؛ مجلسی بحاراءنوار

 18ص .314
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وقبی یک داروی شفابخش در اخبیار بیمهار قهرار میگیهرد اگهر آن را درسهت
مبرف اند بهبود مییابد .اگر دارو را درست مبرف نکند مثالی شرببی را اه
باید روزی یک قاشق بخهورد یکجها سهر بکشهد درجها مهیمیهرد .او از تهأثیر
خیری اه در این شربت بود و میتوانست بیماریش را برطرف اند بههر نبهرد.
داروی شفابخش بهجای درمان به مرگ او منجر شد.
اانون درمییهابیم نهرا حهوادثی اهه بهرای بنهدگان فرمهانبردار خهدا اتّفها
میافبد خیر است؛ آنان از خیری اه در حوادث وجود دارد بهر مند میشهوند.
حوادث برای دیگران هم خیر است؛ ولی تعامهل و رفبهار آنهها بها حهوادث غلهط
است و از خیر موجود در موقعیّتها و حوادث بهر نمیبرند؛ حبّی ممکن است
به ضررشان تمام شود.
ُضبلُّ بِب ِ کَریبرا وَ یَهبدح بِب ِ کَریبرا:3
خداوند دربار ی قرآن اریم فرمود :ی ِ
بسیاری را با آن گمرا میاند و بسیاری را با آن هدایت میاند .عدّ ی زیهادی
با همین قرآن گمرا میشوند .آیا در قرآن خیر و ههدایت نیسهت؟ قهرآن هُبدح
لِلنّنُ 5است؛ برای همه ههدایت اسهت؛ امّها :ذلِبکَ الکِتبنبُ الرَیببَ فیب ِ هُبدح

لِلمُتَّقینَ :1آن ابا

هیک شکّی در آن نیست؛ مایهی هدایت پرهیزاهاران اسهت.

فقط افراد باتقوا از هدایت قرآن بهر میبرنهد .بنهابراین ههر اتّفهاقی اهه خداونهد

 .3سور ی بقر آیهی .56
 .5سور ی بقر آیهی .381
 .1سور ی بقر آیهی .5
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عملی میاند خیر است؛ امّا اسی اه با آن درست رفبهار انهد بههر مهیبهرد؛
اسی اه در هر موقعیّت و حادثه طبق دسبور خداوند عمل اند و عکهسالعمهل
مناسب نشان دهد از خیری اه در آن وجود دارد منبفع میشود.
وقتی تالشهایمان نتيجه نمیدهد خود را سرزنش کنيم؟

پرسش :تال های ما همیشه به موفقیّهت خهبم نمیشهود .آیها در ایهن مواقهع
انسان باید خود را سرزنش اند؛ یا آن را خواست خدا بداند و صبر اند؟
پلسخ :تال

وریفهی ماست و به نبیجه رساندن اار خداست .تهرک تهال

خالف امر خداست؛ پس مها بایهد تها سهرحدّ تهوان بکوشهیم و نبیجهه را بهه خهدا
واگذار انیم تا اگر خداوند مبلحت دانست تال

مها بهه نبیجههی رهاهری ههم

منبهی شود .امّا اگر مبلحت ندانست و به نبیجههی رهاهری منبههی نشهد بهدانیم
تالشمان بینبیجه نبود است .نبیجه همهین اسهت اهه مها فرمهان خهدا را اطاعهت
ارد ایم و و از تأثیر مثبت عهزم و تبهمیم بهر طاعهت خداونهد در بازگشهت بهه
خویشبن بهر مند شد ایم.
بنابراین وقبی تال

انسان به نبیجه نمیرسد اگر سسبی ارد باشد خهود را

سرزنش اند؛ امّا اگهر تها سهرحدّ تهوان تهال
صورتی اه مبلحت باشد تهال

اهرد و از خهدا خواسهبه اهه در

او را بهه نبیجهه برسهاند جهایی بهرای سهرزنش

نیست .یقین اند اه خیر او در این بود است اه به نبیجه نرسد.
حدّ و مرز تالش و طلب و دعا با تسليم و رضایت به مقدّرات الهی

پرسش :حدّ و مرز بین طلب و تال

ما با خواست خداوند نیست؟
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پلسخ :سعی و تال
سعی و تال

انسان با رضای به خواست الهی ههیک تعارضهی نهدارد.

امر خداست و اگر اسی به خواست خدا راضی است باید تهال

اند .امّا در طلب و تال

بر اجمال تأاید شهد اسهت؛ نبایهد زیهاد روی اهرد و

همهی وقت و انرژی خود را درپی یک خواسبهی مادّی دنیوی گذاشهت .طلهب
ءزم است؛ نون طلب نکردن نوعی اعهالم بینیهازی و قبهیح اسهت .انسهانی اهه
آنقدر م رور است اه هیکنیز نمیخواهد در پیشهگا خداونهد مهذموم اسهت.
وقبی انسان از خدا نیزی میخواهد اونکی میانهد و میگویهد :خهدایا مهن
ندارم؛ تو دارا و غنی هسبی .خواسبن نه به زبان عمل درقالهب تهال

و نهه بهه

زبان دعا م لو است .ترک طلب نوعی اسب نا دربرابر خداست و قبیح اسهت؛
افراط در طلب هم مذموم اسهت .در روایهات بهه اجمهال در طلهب یعنهی تهال
مبعادل و مبین توصیه شد است.
اسی اه به رزّاقیّت خدا اعبماد دارد روزی هفت یا هشت ساعت اار برای
اسب روزی دنیوی را اافی میداند .حیف است اه انسان تمام شهبانهروز خهود
را وقف پول درآوردن اند و عمر خود را اینگونه ههدر دههد .ههر مهّمن بایهد
شبانهروز را نهار قسمت اند و یهک قسهمت را بهه تهأمین معها

و رز حهالل

اخبباص دهد و بداند اار او سهبب روزی نمیشهود .اهار صهرفای ابهراز نیهاز بهه
خداوند رزّا است و حدّ مبعادل آن همین مقهداری اسهت اهه معهیّن ارد انهد.
افراط در آن موجب هدر دادن عمر است.
پرسش :آیا اصرار در دعا م لو است یا اینکه دعا حدّی دارد؟
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پلسخ :دربار ی دعا باید توجّه ارد اه دعا نیزی نیسهت اهه بها زبهان ابهراز
میانیم؛ بلکه خواسبهای است اه در دل ماست و زبان هم خواسبهی دل را بیان
میاند .تا وقبی خواسبهای در دل باشد دعها هسهت؛ اگرنهه بهر زبهان نیهاوریم.
بنابراین باید دعا را ادامه دهیم؛ نون خدای مبعال دعا و الحا و پیگیری در دعا
را دوست دارد .امّا اد دعها ایهن اسهت اهه وقبهی نیهزی از خهدا میخهواهیم
درانار دعا بگوییم خدایا من با عقهل اوداانههی بشهری خهود گمهان مهیانم
ننین خواسبهای به سود من اسهت و از تهو میخهواهم آن را عنایهت انهی؛ ولهی
فقط تو با علم بینهایت خود میتوانی تشخیص دهی اهه سهود مهن در نیسهت؛
پس همان را اه خودت درسهت میدانهی عمهل اهن .اگهر آنچهه میخهواهم بهه
سودم نیست روحیّه و معرفبی ع ا ان اه بدون داشهبن آن خواسهبه خشهنود و
آرام باشم.
دعاانند باید با رعایت ننین ادبهی تها وقبهی خواسهبهای دارد دعها را ادامهه
دهد .الببّه ممکن است انسان ننان رشد اند و افق فهم و معهرفبش بهاء رود اهه
جذّابیّت و ارز

خواسبههای پیشین برایش رنگ ببازد .شاید او آرزوی ما در

اودای یک اسبا بازی بود و خواهش و البماس میاردیم اهه بهرای مها تهیّهه
انند .اانون اه بزرگ شدیم آن اسبا بازی جذّابیّت ندارد و اصالی خواسهبهی
ما نیست و بود و نبود

برای ما فرقی نمیاند .اگهر اسهی بهزرگ شهود و افهق
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فهم و معرفبش باء بیاید خواسبهی قبلی دیگر خواسبهی او نخواهد بهود .وقبهی
خواسبهای نباشد دعایی هم نیست.3
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زندگی دنيا بازی است
این بخش را با یک مثال شروع میانیم .در مدارس زنگ ورز
اسهت اههه بچّههههها بهها ورز

برای ایهن

اهردن جسههمای سههالم و ورزیهد و روحهای شههادا و

باطراوت شهوند .یهک مدرسههی راهنمهایی پسهرانه را درنظهر بگیریهد اهه معلّهم
ورز

بچّهها را در حیاط به صف ارد است و با یهک تهوپ روبههروی صهف

ایسباد و میگوید :بچّهها خو دقّت انید نگونه این تهوپ را بها پها مهیزنهم؛
درست زدن توپ را یاد بگیرید و توپ را بهسمت هراس فرسبادم با پا بهطرف
من برگرداند .بعد از امی تمرین دوبار بچّهها را جمع میانهد و قواعهد بهازی
فوتبال را به آنها یاد میدهد اهه در دو تهیم یهازد نفهری سهازماندهی مهیشهود؛
وریفهی هریک از بازیکنان نیست؛ بازی در دو نیمه است و بعهد از نیمههی اوّل
زمین عوی میشود و ...؛ مقرّرات بازی را به بچّهههها آمهوز

مهیدههد .سهپس

آنها را به دو گرو یازد نفری تقسیم میاند تا بازی انند و خهود

بهه داوری

میایسبد.
اگر بچّهها درطیّ بازی یادشان باشد اه آمد اند امی جستوخیهز اننهد تها
جسمشان ورزید و سالم شود و شادابی و طراوت روحی پیدا اننهد نهود دقیقهه
خو

و سرحال بازی میانند .اگر یادشان باشد بازی است و جدّی نیست گل
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بزنند یا گل بخورند برای آنها مهم نخواههد بهود میخندنهد و شهادی میاننهد.
میدانند مهم سالمت و ورزیدگی جسم و طراوت و شادابی رو است اهه ایهن
بازی نبیب آنها میاند؛ نه گل بزننهد نهه گهل بخورنهد .درایهنصهورت در
پایان نود دقیقه اه معلّم ورز

سوت پایان بازی را میزنهد خنهدان و شهادا

دست در دست هم از صحنهی بازی بیرون میآیند .امّا اگر درحین بازی یادشان
برود اه مش ول بازی هسبند نه اتّفاقی مهیافبهد؟ قضهیّه را جهدّی مهیگیرنهد و
هدف عوی مهیشهود؛ سهالمت و ورزیهدگی جسهم و طهراوت و شهادابی رو
فرامو

میشود و میخواهند به هر قیمبی برند شوند .وقبی برند شهدن ههدف

باشد صحنهی بازی عوی میشود .نود دقیقه حرص میخورند؛ بهر سهر رفقهای
تیمشان داد میزنند اه این ن ور پاس دادن است؟ نرا حواسهت نیسهت؟ بهرای
نباخبن بازی را به خشونت میاشند و مرتکب خ ا میشوند و جِر میزنند .اگهر
تیم مقابل یک بازیکن قوی داشبه باشد برای اینکه از دسهت او خهالص شهوند
به او آسیب میرسانند .وقبی به هر قیمبهی مهیخواهنهد برنهد شهوند نهود دقیقهه
بازی به نود دقیقه حرص خهوردن و داد و فریهاد زدن و بهه یکهدیگر ضهربه زدن
بدل میشود و آنگا اه معلّم ورز

سوت پایان را میاشد با اعبا خهرا

و بدنهای زخمی درحالیاه همه از ههم دلخورنهد از زمهین بیهرون مهیآینهد.
سالمت جسم و شادابی رو او؟ نون یادشان رفت آمد ایم بازی انیم؛ قضهیّه
را جدّی گرفبند و به این وضع دنار شدند.
دنیا مثل حیاط مدرسه است؛ ما انسانها مثل آن دانشآموزان و خداوند مثهل
آن معلّهم ورز

و حادثهههههها مثههل آن تههوپ هسههبند اههه معلّهم ورز

بهههسههمت

زندگی دنیا بازی است 509 

دانشآموزان میفرسباد و میگفت شما هم عکهسالعمهل نشهان دهیهد .خداونهد
فقر را سمت ما میفرسبد و میگوید عکسالعمل نشان بد ؛ ثروت را میفرسهبد
و میگوید عکسالعمل نشان بد  .این بازیِ زندگی است اه مقرّرات آن احکام
دین است؛ اینگونه بخر یا بفرو ؛ اینطور ازدوا ان یا طال بهد ؛ ایهنطهور
بجنگ یا صلح ان .احکام دین مقرّرات این بازی است .خدای مبعال در قهرآن
فرمود است :اِنَّمَن الاَیبوۀُ الدُّنین لَعِبٌ :3زندگی دنیها منحبهرای بهازی اسهت .وَ مَبن
الاَیبوۀُ الدُّنین اِالّ لَعِبٌ :5زندگی دنیا جز بهازی نیسهت .اگهر آخهر جنهگ از قبهل
معلوم باشد وقبی شمشیر میزنیم گویا بازی میانیم .اگر رز انسهان معلهوم و
مشخّص است وقبی در م از جنس میخهرد و مهیفروشهد و ااسهبی میانهد
گویا بازی میاند .وقبی آخر هراار از قبل مقرّر شد اسهت پهس آنچهه انسهان
میاند بازی است.
انسانی اه میداند زندگی فقط بازی است زیبا بازی مهیانهد .ههدف او در
تمام اارهایش تعالی و رسیدن به قر الهی و تأمین رضایت الهی خواههد بهود.
اسبواار هم اه میاند درپی انجام وریفهی بندگی و اطاعت از امر خداونهد
است .صبح با خیال راحت و بدون نگرانی به م از میرود؛ نهون رز او مقهدّر
است و یک ذرّ امبر یا بیشبر نبیبش نمیشود و حبمای خواههد رسهید .خداونهد
وقبی بند ای خلق میاند خود

 .3سور ی محمّد

آیهی .16

 .5سور ی انعام آیهی .15

عههد دار رز اوسهت .اگهر ایهن اطمینهان را
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داشبه باشد با آرامش اار میاند .نرا احبکار یا گهرانفروشهی انهد یها جهنس
تقلّبی بفروشد و سر مردم اال بگذارد؟ نرا حرص بخهورد اهه قیمهت ارز بهاء
رفت یا پایین؟ نرا غبّه بخورد اه مشبری ام است؟ با خیال راحهت در م هاز
مینشیند و بازیِ خرید و فرو

میاند و رز مقدّر او میرسهد .ننهین انسهانی

سالم اار میاند .در بازی به اسی رلهم نمهیانهد و مقهرّرات بهازی را زیهر پها
نمیگذارد.
اگر یاد

برود اه اِنَّمَن الاَیبوۀُ الدُّنین لَعِبٌ و آمد ایم بهازی انهیم؛ و دنیها را

جدّی بگیرد نه اتّفاقی میافبد؟ هدف عوی میشود .وقبی یاد

باشهد بهازی

است هدف او تعالی و رسیدن به قر الهی و تأمین رضایت الهی خواههد بهود.
هدف بازیِ خرید و فرو

او این خواههد بهود اهه بها همهین فعّالیّهت دنیهوی بهه

امال و قر الهی برسد .امّا اانون اهه فرامهو

اهرد بهازی اسهت ههدف او

تفوّ و برند شدن در ااسبی است .به هر قیمبی باید سود االنی اند؛ به قیمهت
احبکار و تقلّب و گرانفروشی و اال سر مردم گذاشبن؛ به قیمت رلم و تعهدّی
به حقو مردم؛ به هر قیمبی اه باشد.
پرسش :آنچه با اینگونه ااسبی بهدست میآورد رز او خواهد بود؟
پلسخ :دارایی اوست؛ اگر مبرف ارد رزقش است و اگر مبهرف نکهرد
رزقش نیست.
ننههین انسههانی مق هرّرات بههازی اسههب و اههار یعنههی احکههام الهههی را زیهر پهها
میگذارد؛ رلم میاند؛ از صبح تا عبر دائم حرص میخورد اه نهرا مشهبری
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رفت؟ نرا قیمت جنس پایین آمد؟ یک عمر با اض را و تنش اهار مهیانهد.
در پایان نود دقیقه هم وقبی خدا سوت پایان بازی زندگی را میاشد تا از زمین
غبهه و نگرانهی نکبهت
بازی دنیا بیرون بیایید او اه دنیایش با اینهمه حرص و ّ
بود آخرتش هم با آنهمه رلم و تجاوز به حقو دیگران و مال مهردم خهوردن
و آلودگی به حرام نکبت خواهد بود .قر به خدا و رضایت الهی اجا رفهت؟
را یافبن به بهشت اخروی اجا رفت؟ همهی اینهها بهرای ایهن اسهت اهه یهاد
رفت درحال بازی است و قضیّه را جدّی گرفت .اگر یهاد

بهود درحهال بهازی

است در زندگی دنیوی لذّت میبرد .خداوند ما را برای غبّه و حرص خهوردن
نیافرید است .اگر یاد

بود با آرامش و طبق موازین شرع و عدالت و انسانیّت

زندگی میارد و زندگی سرشار از آرامش خاطر و شادی داشت و بهه تعهالی و
قر الهی میرسید؛ آخرتش هم روشن بود و به بهشت الهی را مییافت.
اگر اسی معنای اِنَّمَن الاَیبوۀُ الدُّنین لَعِبٌ را دریابد میفهمد اه هرنهه خهدا
بخواهد میشود و ما اار ای نیسبیم؛ میفهمد اه اَلدُّنین لَعِبٌ وَ ال جِبدٌّ وَ اآلاِبرَۀُ

جِدٌّ وَ ال لَعِبٌ :دنیا بهازی اسهت و جهدّی نیسهت و آخهرت جهدّی اسهت و بهازی
نیست .دنیا و آخرت به اءّالنگ میماند؛ هر سر

را پایین بیاورید سهر دیگهر

آن باء مهیرود .هریهک را جهدّی بگیریهد دیگهری بهازی خواههد بهود .دنیها و
آخرت ضدّ هم هسبند .امیرالمهّمنین

فرمودنهد :اِ َّ البدُّنین وَ اآلاِبرَۀَ عَبدُوّا ِ

مُتَفنوِتن ِ وَ سَحیال ِ مُختَلِفن ِ فَمَن اَحَبَّ الدُّنین وَ تَوَالّهن اَبغَضَ اآلاِرَۀَ وَ عنااهبن؛ وَ
هُمن بِمَنزِلَةِ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ وَ منشٍ بَینَهُمن کُلَّمن قَرُبَ مِن واحِدٍ بَعُدَ مِنَ اآلاَبرِ؛
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وَ هُمن بَعدُ ضَرَّتن ِ :3هرآینه دنیها و آخهرت دو دشهمن نهاهمگون و دو را مقابهل
یکدیگرند؛ پس هراه دنیا را دوست داشت و به آن دل بست اینهی آخرت را
به دل گرفت و با آن دشمنی ورزید؛ و آن دو بهمنزلهی مشر و م ربند و اسهی
اه بین این دو را پیماید هرنه به یکی نزدیک شود از دیگری دور میگهردد؛
و آن دو بهسان دو هَوو با هم ناسازگارند.
از دنیا و آخرت هرطرف را جدّی بگیرید طهرف دیگهر بهازی میشهود .امّها
ادام طرف واقعای بازی است؟ فرمود :اِنَّمَن الاَیبوۀُ الدُّنین؛ زندگی دنیا بازی است.
اگر دنیا را بازی بگیرید خدا جدّی است؛ قیامت جدّی است؛ تعالی رو انسهان
جدّی است .امّا اگر دنیا را جدّی بگیرید و بخواهید بهه ههر قیمبهی در دنیها سهود
انید و بر دیگران تفوّ یابید خدا بازی است؛ قیامت بازی است و فقط بهه ایهن
درد میخورد اه منِ معلّم درمورد آن درس بدهم و حقالبدریس بگیرم یا فالن
واعظ منبر برود و حقّ منبهر بگیهرد .ههیک نقهش واقعهی در زنهدگی نهدارد .اِنَّمَبن
الاَیبوۀُ الدُّنین لَعِبٌ یعنی هرااری اه در این دنیا انجام میدهیم اار اقببهادی
سیاسی اجبماعی فعّالیّت فرهنگی تشکیل خانواد  ...همه بازی است.
اگر بدانی هماناه خدا میخواهد مهیشهود بها آرامهش در بهازی انبخابهات
شرات میانی و هیک انگیز ای برای تقلّب و حقّههبهازی و شهایعه سهاخبن علیهه
نامزدهای دیگر یا دست بردن در نبیجهی انبخابهات نهداری .یهک فعّالیّهت سهالم
انبخاباتی میانی؛ نون میدانی آنچه خهدا مهیخواههد مهیشهود و مهن آمهد ام
 .3سیّد رضی نهجالبالغه حکمت .301
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بازی انم و از رهگذر آن رضایت الهی را بهدست آورم و بهه تعهالی برسهم .امّها
اگر یادت برود اه بازی است میگویی به هر قیمبی باید رأی بیاورم؛ به قیمهت
تقلّب و دسبکاری اردن نبیجهی انبخابات؛ بهه قیمهت شهایعهپراانهی علیهه سهایر
نامزدها؛ به قیمت دست بردن به بیتالمال و با پول بیهتالمهال تبلی هات اهردن و
هزاران خالف دیگر.
اگر زندگی را بازی بگیریم نقدر زندگی آرام و شیرین و سالم میشهود و
انگیز ای برای رلم و اار خالف وجود نخواهد داشت .ننین انسانی لهذّت دنیها
را میبرد و آخرتش هم خیلی بهبر از این است .خداوند در قرآن فرمهود :فَُتنهُمُ

اهللُ ثَوابَ الدُّنین وَ حُسنَ ثَوابِ اآلاِرَۀِ :3پس خداوند به آنها پادا دنیها و پهادا
نیک آخرت را ع ا فرمود .اگر ثوا نیک آخرت بهشهت و حهور و قبهر و ...
باشد ثوا دنیا نیست؟ ثوا دنیا یعنی لذّت دنیا؛ مّمن خیالش راحت است و
حزن و خوف ندارد؛ از دنیا لذّت دنیا میبرد؛ راحت زنهدگی مهیانهد و هرنهه
خدا پیش آورد خشنود و شاد است و میخندد .همچنین فرمود :اَلَّذینَ آمَنُبوا و

کننُوا یَتَّقُو َ لَهُمُ الْحُشرح فِی الْاَیبوۀِ الدُّنین وَ فِی اآلاِرَۀِ :5برای اسانی اه ایمهان
آوردند و پرهیزگهار بودنهد در زنهدگی دنیها و در آخهرت شهادمانی و بشهارتی
است.

 .3سور ی آلعمران آیهی .348
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ناسازگاری نگرش توحيدی با دستکشيدن از فعّاليّتهای دنيوی

اانون با یک مثال دیگر بحث را دنبال میانیم .در مدرسه ههم زنهگ درس
و هم زنگ تفریح داریم .زنگ تفریح برای این است اه وقبهی بچّهههها از درس
خسههبه مهیشههوند و دراثههر خسههبگی قههدرت درک و فهههم درس در آنههها پههایین
میآید از االس بیرون بیایند و امی بازی و جستوخیز انند تا خسبگی آنهها
ازبین برود و با شادابی دوبار به اهالس برونهد .در مدرسهه درس اصهل اسهت و
زنگ تفریح برای رفع خسبگی و یادگیری بهبر است.
دانشآموزان در زنگ تفریح سه دسبهاند .گرو اوّل تعداد امی هسهبند اهه
زنگ تفریح بازی و جستوخیز نمیانند؛ در گوشههای اِهز مهیاننهد و منبظهر
میمانند تا زنگ االس بخورد و دوبار به االس روند .این بچّهها مشکل دارند
و مربّی تربیبی یا نارم مدرسه باید آنها را به مشاور یا روانشناس ارجاع دهد .بچّه
باید بازی انهد تها خسهبگیش ازبهین بهرود و شهادابی پیهدا انهد؛ واءّ در اهالس
گیرایی و رشد علمی نندانی نخواهد داشت .این دانشآموزان در درس معموءی
ضعیفند.
گرو دوم ااثریّت بچهها هسبند اه وقبی زنهگ تفهریح مهیخهورد بها شهو
بسیار وارد حیاط مدرسه میشوند و بالفاصله یارگیری میاننهد و فوتبهال بهازی
میانند و ننان غر بازی میشوند اه یادشان میرود این بهازی اسهت و بهرای
رفع خسبگی .قضیّه را جدّی میگیرند و میخواهند به هر قیمبی در فوتبال برند
شوند .درنبیجه در یک ربع زنگ تفریح بهقدری حرص میخورند و بر سهر ههم
فریهاد میزننهد و بههازی را بهه خشههونت میاشهند و بههه ههم آسههیب میزننهد اههه
صدبرابر خسبهتر از قبل میشوند .وقبی هم زنگ میخهورد و همههی بچّهههها بهه
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االس میروند و معلّم درس را شروع میاند اینها هنوز غر فوتبالنهد .بعهد از
همه سر االس میآیند و در االس هم هنوز حواسشان بهه فوتبهال اسهت .معلّهم
درس میدهد و اینها با هم بحث میاننهد اهه تهو نهرا خهو بهازی نکهردی و
ساعت دیگر طهور دیگهری یهارگیری مهیانهیم و ...؛ اینهها رفهوز ههای اهالس
هسبند.
گهرو سهوم دانشآمههوزانی هسهبند اههه زنهگ تفهریح گههرم و شهیرین بههازی
میانند؛ امّا یادشان است اه آمد ایم بازی انیم و جهدّی نیسهت؛ لهذا ههم رفهع
خسبگی میاننهد و شهادا میشهوند ههم بههمحهض اینکهه زنهگ خهورد وارد
االس میشوند و همههی حواسشهان بهه درس اسهت .اینهها شهاگرد اوّل اهالس
هسبند.
در مدرسهی آفرینش هم ماجرا همین است .مها انسهانها دانهشآمهوزان ایهن
مدرسه هسبیم و زندگی ما همان زنگ تفریح و بازی است :اِنَّمَن الاَیببوۀُ البدُّنین
لَعِبٌ؛ زندگی دنیا زنگ تفریح است و اصل نیسهت .اصهل در مدرسههی خلقهت
درس عبادت و بندگی و رسیدن به معرفت و تعهالی رو و قهر خهدا و امهال
است .اار اقببادی یا سیاسی یا فعّالیّت فرهنگی یا ازدوا  ...همگی بهازیههای
زنگ تفریح مدرسهاند .در این مدرسه نیهز دانهشآمهوزان بهه سهه گهرو تقسهیم
میشوند.
گرو اوّل اسانی هسبند اه در زنگ تفریح گوشهای اِز ارد انهد .اسهانی
اه گوشهی یک خانقها ههو میاشهند و از اهار اقببهادی و سیاسهی و تشهکیل
خانواد و دیگر بازیهای زندگی انهار اشهید اند و تهارک دنیها شهد اند .اینهها
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مشکل روحی دارند و باید درمان شوند .دانشآموز باید بهازی انهد؛ نهرا اینهها
بازی نمیانند؟ در اسالم رهبانیّت و تارک دنیها شهدن نهداریم :ال رُهحننیَّبةَ فِبی
االِسالمِ :3در اسالم ترک دنیا وجود ندارد .دانشآموزی اه بازی نمیانهد سهر
االس هم رشد نندانی ندارد .تارک دنیا در االس بندگی و عبهادت و اسهب
معرفت در االس تهذیب و تقرّ و تعالی رشد آنننانی نهدارد؛ نهون زنهگ
تفریح بازی نکرد و با خسبگی در االس نشسبه است و گیرایی ندارد.
پرسش :رفع خسبگی در بازی دنیا به نه معنی است؟
پلسخ :بازی دنیا تفریح است و خسبگی انسان را رفع میاند .در م هاز سهر
اار در اار سیاسی خسبگی اسب معارف بلند معنوی و انجام ورهایف خ یهر
بندگی رفع میشود.
گرو دوم اه ااثریّت مردمند وقبی زنگ تفریح میخورد با شو بسیار به
حیاط مدرسه میآینهد و بهازی مهیاننهد .از اوّل صهبح در بهازار مشه ول نهک
اشیدن و خرید و فروشند و بازی را جدّی گرفبهاند .اینها بهجای رفع خسهبگی
صدبرابر خسبهتر میشوند و شب با اعبها خهرا بهه خانهه برمیگردنهد .ایهن
گرو ننان مش ول بازیند اه وقبهی زنهگ اهالس مهیخهورد اصهالی حواسشهان
نیست و نمیشنوند اه خدا میگوید :حَیَّ عَلَی الصَّالۀ :بشبابید به نماز! بیایید سهر
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االس! آنها همچنان مش ول نهک و سهفبه و خریهد و فهرو

و تقلّهب و اهال

گذاشبن سر مردم هسبند .بسیاری از آنها اصهالی سهر اهالس عبهادت و بنهدگی و
اسب معرفت و خودسازی نمیآیند و خیهال خهود را راحهت اهرد انهد .آناهه
میآید نیز دیرتر از همه غرو آفبا باعجله یک نماز لبطالیی میخواند تها
صرفای حضور

در االس ثبت شود .سر االس ههم حواسهش بهه درس نیسهت.

اَهللُ اَکحَر را اه میگویهد وارد بهازار میشهود؛ جهنس را مهیخهرد؛ مهیفروشهد؛
نکهها را بهه حسها مهیگهذارد؛ برگشهت میخهورد؛ حکهم جلهب طهرف را
لسبال ُم
میگیرد؛ او را به زندان میاندازد؛ پولش را وصول میاند و میگویهد :اَ َّ
عَلَیکُم وَ رَحمَةُ اهللِ وَ بَرَکنتُ ُ ! ایهن گهرو تکلیفشهان معلهوم اسهت و رفوز ههای
االس آفرینش هسبند.
امّا گرو سوم انسانهای اهل معرفبند اه وقبی زنگ تفریح میخورد بهازی
میانند؛ اار تجاری فرهنگی و سیاسهی میاننهد ازدوا میاننهد و خهانواد
تشکیل میدهند؛ امّا یادشان است اهه ایهن بهازیِ دنیاسهت و جهدّی نیسهت؛ ههم
خسبگی آنها برطرف میشود هم تمام عمرشان را صهرف فعّالیّهتههای دنیهوی
نمیانند .جزو دانشآموزانی نیسهبند اهه بهه اهالس نمیرونهد و یکسهر بهازی
میانند یا دیر میروند و در االس هم حواسشان به بهازی زنهگ تفهریح اسهت.
همیشه بهموقع سر اهالس حاضهر میشهوند و حواسشهان اهامالی بهه درس اسهت.
ننین انسانی برای تهذیب نفس و اسب معرفت بهرای بنهدگی و عبهادت وقهت
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میگذارد و هنگام عبادت دلش پیش دنیا نیست؛ سر نماز به فکر مسهائل دنیهوی
نیست.
یادمان باشد اه اِنَّمَن الاَیبوۀُ الدُّنین لَعِببٌ؛ زنهدگی دنیها بهازی اسهت و جهدّی
نیست.3
پرسش :برایناساس میگویید پیرو اومانیسم و انسانمحور نباشیم .نرا مها بها
داشبن ننین دیدگا هایی عقبتریم و جوامع غربهی اهه پیهرو اومانیسهم هسهبند
اینهمه از ما جلوترند؟
پلسببخ :اوّءی اومانیسههم انسههانمحوری نیسههت؛ نفههس امّههار محههوری اسههت؛
مبأسهفانه از اینجها مانهد و از آنجها رانهد ایم .همهین
دنیامحوری اسهت .ثانیهای مها ّ
دیدگا اه بیان اردیم نقدر در جامعهی ما شهناخبه شهد اسهت؟ نقهدر آن را
میفهمیم و باور داریم؟ نقدر در زندگی ما حاام است؟ مبأسّفانه مها جهاهلیم و
شناخت نداریم .جامعهی ما از ننین تبویر ل یف و قشهنگی اهه بهراسهبی ههیک
ایرادی بهه آن وارد نیسهت از ایهن معرفهت و شهناخت دینهی دور اسهت .بهرای
رسیدن به ننین باوری باید اار ارد .باید اوّل تبوّر و بعد تبدیق شهود؛ سهپس
به یقین تبدیل شود؛ آنگا آثار

راهر میشود .اینها حرفهای بزرگهی اسهت

اه خدا روزی ما ارد است .امید است در دل و جانبان را یابد و یهک عمهر از
یک زندگی آرام و شیرین برخوردار شوید.
 .3برای م العهی این مبحث با بیانی دیگر نگا انید به :مهدی طیّب شرا طههور ص -381
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ردربارب حوادث زندگی

  550طبیب عشق

ارزیابی عکسالعملهای انسان دربرابر حوادث زندگی
در ارزیابی حوادث به این نبیجه رسیدیم اهه تمهام حهوادث و موقعیّتههایی
اه در زندگی ما پیش میآید نه بهدست انسهانها و نهه عوامهل طبیعهی خیهر
است .اانون برآنیم رفبارها و عکسالعملهای خود را ارزیابی انیم.
رفبارها و عکسالعملهای ما از دو منظر قابل ارزیابی هسبند .نخست تهأثیری
اههه بههر طههرف مقابههل دارد .رفبارههها و عکسالعملهههای مهها همههان حههوادث و
موقعیّتهایی است اه خدا بهدسهت مها بهرای طهرف مقابهل پهیش آورد و قهبالی
مسلّم شد اه خیر است .منظر دوم تأثیری است اه آن رفبارها و عکسالعملهها
بر خود ما میگذارد اه اانون درصددیم بهه ارزیهابی آن بپهردازیم .ایهن م لهب
سنگین و دشوار و عمیقی است اه شاید ءزم باشد اسی سالها نزد عارفی زانهو
بزند تا امام پرد ها را بردارد و به او بگوید .امیدواریم بدفهمی ایجهاد نشهود و
ببوانیم بهدرسبی از این آموز ها بهر مند شویم.
ننانکه بیان شد عکسالعملها و رفبارهای ما طیّ دو مرحله پدیهد میآینهد.
یکی مرحلهی عزم و نیّت درونی اه اار خود ماست و دیگری تحقّهق خهارجی
اه اار خداست .در مرحلهی عزم و نیّت درونی یا تبمیم مها بها آزادی اامهل
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تبمیم میگیریم نه عکسالعملی نشهان دههیم؛ بنهابراین تبهمیمهای مها بهه دو
حوز تقسیم میشود؛ یکی تبمیمهای دارای اذن تشریعی الهی .مثالی وقبی خهدا
ثروت پیش میآورد تبمیم میگیریم م ابق احکام فقهی و اخالقی اه خداوند
برای فهرد ثروتمنهد مقهرّر اهرد اسهت رفبهار انهیم .دوم تبهمیمهای فاقهد اذن
تشریعی اه میخواهیم به میل و سلیقهی خود رفبار انیم .نکبهی مهم اینجاسهت
اه خود تبمیم در رو ما اثر میگذارد .تبمیم دارای اذن تشهریعی درمهانگر
است و در بهبود بیماری بیخویشبنی ما تأثیر مثبت دارد؛ امّا تبمیم م هایر شهرع
و خواست خداوند تشدیدانند ی بیماری بیخویشبنی ماست و در رو ما اثهر
منفی میگذارد.
برای مثال بیماری را درنظر آورید اه اببدا یک سرماخوردگی سهاد دارد و
با اندای دارو قابل بهبود است .پزشک دارو میدهد؛ ولهی بیمهار بههجای اینکهه
طبق نسخهی پزشک عمل اند و بهبود یابد طبق سلیقهی خود رفبهار میانهد و
مثالی داروی شیرین را سرمیاشد و داروی تلخ را نمیخورد و از آنچهه پزشهک
پرهیز داد است پرهیز نمیاند؛ بنابراین بیماری او تشدید میشود .اینجا پزشک
داروی سهنگینتر و معالجهات سهختتری را تجهویز میانهد و بههجای قهرص و
شربت آمپول و اپسولهای قوی میدهد .بهاز بیمهار بههجای اسهبفاد از داروهها
طبق دسبور پزشک اه به درمان او منجر میشهود؛ خهالف آن عمهل مهیانهد و
بیماریش شدیدتر و به معالجات سختتری نیازمند میشود .این مهاجرا بهههمهین
ترتیب ادامه مییابد و بهجایی میرسد اه در دنبالهی بحث به آن اشار خهواهیم
ارد.
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حادثهها داروی انسان مببال به بیخویشبنی است .اگهر انسهان تبهمیم بگیهرد
طبق نسخهی الهی با آنها مواجه شود و رفبار اند بیماری بیخویشهبنی او بهبهود
مییابد؛ امّا اگر تبهمیم بگیهرد دربرابهر حهوادث و در شهرای ی اهه خهدا پهیش
آورد است برخالف شرع و طبق دلخوا خود عکسالعمل نشهان دههد و رفبهار
انههد بیمههاری خودفراموشههی او تشههدید میشههود و بههرای درمههان بههه حههوادث و
موقعیّتهههای دشههوارتری نیازمنههد میشههود و خههدا هههم بههرای او حههوادث و
موقعیّتهای سنگینتر و بزرگبری پیش مهیآورد .در ایهن مرحلهه ههم اگهر فهرد
تبمیم بگیرد طبق اذن تشریعی خداوند با آنها مواجهه شهود و عمهل انهد رو
بیمار او درمان میشود؛ امّا اگر تبمیم بگیهرد رفبهاری م هایر شهرع و بهسهلیقهی
خود انجام دهد بیماری او دوبار تشدید میشود .اگر قضیّه بههمین روال ادامهه
پیدا اند به سرانجامی دنار میشود اه در انبههای ایهن بخهش خهواهیم گفهت.
آنچه ذار شد پیامد تبمیمهای انسان درمورد رفبارها و عکسالعملهایش بود.
بعد از مرحلهی تبمیم نوبت به تحقّق خارجی عمل میرسهد اهه منهوط بهه
اذن تکوینی الهی است .خهدایی اهه علهم و رحمهت و قهدرت بهینهایهت دارد
محال است به نیزی اه خیر نیست اذن وقوع دهد؛ پس آنچه بهدست ما جهاری
میشود اار خداست و خیر است .باید توجّه داشت تبمیمی اه مها میگیهریم
لزومای خیر نیست؛ فقط آنچه بهدست مها جهاری مهیشهود اهار خداسهت و خیهر
است .تبمیم برعهد ی ماست و مشهیّت تکهوینی الههی بهه آزاد بهودن و اخبیهار
داشبن ما در تبمیمگیری تعلّق گرفبه اسهت و مسهّولیّت نهوع تبهمیمی اهه در
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مواجهه با حوادث و موقعیّتهای زندگی میگیریم به خهود مها برمیگهردد؛ امّها
اگر با اذن تکوینی الهی تبمیم ما به عمل منبهی شود آن عمل اار خداسهت و
ق عای خیر است.
عکسالعمل و رفباری اه بهدست ما انجام میشود از دو حال خار نیسهت.
نخست آنچه درپهی تبهمیمی اهه م هابق اذن تشهریعی الههی گرفبههایم بهه اذن
تکوینی الهی عملی میشود؛ یعنی عمل صالح .دوم آنچه درپی تبمیم م هایر بها
اذن تشریعی به اذن تکوینی الهی عملی میشود؛ یعنی گنا .
الف .اعمال صالح

تردیدی نیست اه عمل صالحی اه بهدست ما انجام میشود؛ اهار خداسهت
و خیر است .پذیر

این مورد دشوار نیست .مثل اینکه مهن زحمهت میاشهم و

برای خانواد ام غذا تهیّه میانم؛ آنگا خداوند میفرماید :رزّا خداسهت .پهس
خدا با دست من رز خانواد ام را میرساند .یا من با اسبدءل یک انسان گمهرا
را بههه را مههیآورم و هههدایت مههیا هنم؛ خداونههد میفرمایههد :هههادی گمراهههان
خداست .پس خدا با زبان من پیام هدایت را بهه آن گمهرا مهیرسهاند .و یها مهن
دسهت انسههان ضهعیف و افبههاد ای را مههیگیهرم و او را یههاری مهیاهنم؛ خداونههد
میفرماید :دسبگیر افبادگان خداست .پس خدا با دست من از این انسان ضعیف
دسبگیری میاند.
اینک نه اسی با این دست اار میاند و با این زبان سخن میگویهد؟ ایهن
آموز ی بسیار سنگین و بزرگی است .نشهم بهاز انهیم و خهدا را ببینهیم! در ههر
عمل صالحی خود خداست اه بهدست ما اار میاند .این خداست اه بها زبهان
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ما سخن میگوید؛ با دست ما اار میاند؛ و بها گهو
دست و زبان و گو

مها مهیشهنود .پهس ایهن

خداست .در زیهارت امیهرالمهّمنین

عهری مهیانیم:

اَلسَّالمُ عَلَیکَ ین عَینَ اهللِ النّنظِرَۀَ :سالم بر تو ای نشم بینای خهدا؛ اَلسَّالمُ عَلَیکَ

ین اُذُ َ اهللِ الواعیَةَ :سالم بر تو ای گو

شنوای خهدا؛ اَلسَّالمُ عَلَیکَ ین لِسبن َ اهللِ

النّنطِقَةَ :سالم بر تو ای زبان گویای خدا؛ اَلسَّالمُ عَلَیکَ ین یَدَ اهللِ الحنسِ َةَ :3سالم
بر تو ای دسبان گشاد ی خدا .اانون خدا را دیدید؟!
در دیهد ی دیهد ام تهویههی بیهنهایهی

در لفهظ و عهبارتهم تویهی گویهایههی

انههدر قههدمهم را تههو مهیپیهههمایهی

ای من تو شد تو من نه میفرمایهی

بنابراین هر عمل صالحی اار خداسهت و خیهر اسهت .خیهر بهودن آن نیهز دو
وجه دارد؛ یک جنبهی خیر برای طرف مقابلی است اه اهار مها بهه او میرسهد.
قبالی شر داد ایم اه هر اتّفاقی بهدست یک انسان برای دیگهری مهیافبهد اهار
خداست و برایش خیر است .وجه دیگر خیر بودن ااری است اهه بههدسهت مها
جاری میشود برای خود ما .وقبی من دست افباد ای را میگیرم عالو بر اینکهه
برای او خیر است برای خود من اه این اار را انجام میدهم خیر است و تهأثیر

 .3برگرفبه از :محدّث قمی مفاتیحالجنان زیارت م لقهی ششهم امیهرالمهّمنین
مخبوصهی آن حضرت در روز مولود پیامبر

.

و زیهارت
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مثببی در روحم میگهذارد .اِ اَحسَنتُم ،اَحسَنتُم الَنفُسِکُم :3اگهر نیکهی انیهد بهه
خود نیکی ارد اید.
این آموز ی بزرگی است اه خدا میداند باور و یقین آن نهه آثهار عجیبهی
درپی دارد و نه پهرد ههایی را از قلهب و دل انسهان انهار میزنهد و نهه حقهایق
نادیدنی را آشکار میاند .الببّه اسی مهیتوانهد ایهن سهخنان را بهدرسهبی درک
اند اه این مباحث را از اببدا بهدقّت خواند و فهمید باشد و تأثیرات روحهی و
فکهری ءزم را از آن پذیرفبهه باشههد .اگهر فهردی بههدون مقدّمهه وارد ایهن اسههرار
مگوی عارفان شود ممکن است نبواند هضم انهد و دنهار سهو ،برداشهت شهود.
بهقول حافظ:
آن یههار اههزو گشههت سههر دار بهلنههههد
جرمش این بود اه اسرار هویدا میاهرد
ب .گناهان

بحث تبمیمی اه فاقد اذن تشهریعی اسهت و خداونهد بهه آن امکهان عملهی
شدن میدهد از مورد قبلی پیچید تر و سنگینتر است .محال است تبمیم فاقهد
اذن تشریعی انسان بدون اذن تکوینی خدا عملی شود .ازطرفی مهیدانیم آنچهه
به اذن تکوینی خدا واقع میشود اار خداست و خیر است .فهم و پهذیر

خیهر

بودن عمل ناشی از تبمیم گنا آلود فرد برای طرف مقابل نندان دشوار نیسهت.

 .3سور ی إسرا ،آیهی .7
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مثال خیر بودن عمل ناشی از تبمیم گنا آلود دزد بر خهانواد ای اهه پهول آنهها
بهدست آن دزد از زندگی ایشان خار شد نمونهی گویایی بر این امر بود.
امّا خیر بودن برای خود فردی اه ننان تبمیمی گرفبه است بسیار ب رنج و
پیچید است .این سخن سنگینی است اه اسی گنا مرتکب شود و بگوییم ایهن
عمل اار خدا بود است و خیر این بند هم در این بهود اهه بههدسهت او انجهام
شود .این سخن بسیار عجیبی است اه میگوییم گنا فرد برای خود

خاصیّت

دارد و نفع و خیر وی در عملی شدن آن بهدست او بود است؛ زیرا ههر تبهمیم
سوئی هم اه واقع میشود به اذن الههی اسهت .محهال اسهت بهدون اذن تکهوینی
الهی نیزی در عهالم واقهع شهود .اذن الههی ههم جهز بهه آنچهه خیهر اسهت تعلّهق
نمیگیرد .راهر این سخن خالف همهی تعالیم دینهی اسهت اهه مّاّهدای گنها را
مضرّ و مایهی تباهی انسان دانسبهاند .ادّعای عجیبی است؛ امّها بها قهدرت الههی و
بهامک خداوند آن را تبیین میانیم اه بله؛ حقیقت همین است؛ اار خداسهت
و خیر است .اینک نند نمونه از خیر بودن اعمال ناشی از تبمیمهای سو ،بهرای
گیرند ی آن تبمیمها را بیان میانیم.
 .1مصونيّت و نجات از عُجب

در مباحث اخال  3بهطور مفبّل دربهار ی عُجهب ناشهی از عبهادت و عمهل
صالح سخن گفبهایم .انسانی اه عمری را به عبادت و طاعت طیّ ارد و اعمال
 . 3فایل صوتی این مباحث در سایت اهل وء ،در قسمت مباحث عرفانی بخش سخنان اسباد
در دسبرس میباشد.
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خیر بسیاری انجهام داد اسهت دراثهر اثهرت طاعهات و عبهادات و اعمهال خیهر
امام دنهار عجهب و خودپسهندی مهیشهود .در آن حالهت انسهان خهود

را

بدهکار خدا نمیداند و فکر میاند خدایا اگر شما خدای خهوبی بهود ای و در
احسان و نعمت برای من ام نگذاشبهای در قبال آن من هم بند ی بدی نبود ام
و در بندگی و طاعت اهم نگذاشهبهام؛ پهس بهه شهما بهدهی نهدارم .بهدینترتیب
حسابش را با خدا تسویهشد میپندارد .بهه خلهق ههم بهه دیهد ی حقهارت نگها
میاند و میپندارد آنها انسانهای شایسبهای نیسهبند و ارزشهی ندارنهد و بههدرد
بهشت نمیخورند و تنها خود را شایسهبه و ارزشهمند و ءیهق بهشهت میپنهدارد.
عُجب بسیار خ رناک است .انسان دراثر عُجب عبادت و عمل صالح بهقدری از
خدا دور میشود اه با ارتکا هیک معبیبی آنننان دور نمیشهود .اسهی اهه
نماز شب خواند و دنار عُجب شد اگر آن شب زنا ارد بود و شهرا خهورد
بود آن انداز از خدا دور نمیشد .پنا بر خدا اه نه نیز خ رناای است!
پی مبر اارم

فرمودند :لَو لَم تُذنِحُوا لَخَشیتُ عَلَبیکُم مَبن هُبوَ اَکحَبرُ مِبن

ذلِکَ :3اگر گنا نمهیاردیهد مهن بهر شهما از نیهزی بزرگبهر از آن میترسهیدم.
شگفبا اه رسولا
اه خ ر

از گنا اردن ما خوشحال است و نگران نیزی اسهت

بهمراتب از گنها بزرگبهر اسهت .گویها عهری اردنهد :مگهر نیهزی

بزرگبر از گنا وجود دارد؟ فرمودند :اَلعُجبَ! اَلعُجببَ! عُجهب عبهادت و عُجهب
بیگنا بودن بهمراتب خ رناکتر از گنا است .امام صهاد
 .3مجلسی بحاراءنوار

 69ص .159

فرمودنهد :اِ َّ اهللَ
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عَلِمَ اَ َّ الذَّنبَ اَیرٌ لِلمُؤمِنِ مِنَ العُجبِ وَ لَوال ذلِکَ مَن ابتُلیَ مُؤمِنٌ بِبذَنبٍ اَبَبدا:1

خدای تعالی میدانست اه گنا برای مّمن بهبر از عُجب است و اگر ننین نبود
هرگز هیک مّمنی به گنا مببال نمیشد .اگر خ ر عُجب نبود خداوند هیکوقهت
امکان نمیداد مّمن آلود ی گنا شود .وقبی تبهمیم بهر گنها مهیگرفهت اذن
تکوینی به عملیشدن آن نمیداد؛ ولی خهدا اجهاز مهیدههد آن تبهمیم عملهی
شود تا بند گنا اند و از عُجب اینکه مهن گنها نهدارم و اههل طهاعبم محفهوظ
بماند .امیرالمّمنین

فرمودند :سَیِّئَةٌ تَسُوؤُکَ اَیرٌ مِن حَسَنَةٍ تُعجِحُکَ :5گنهاهی

اه در تو سرشکسبگی ایجاد اند و خود را بند ی بدی بدانی بهبهر از حسهنهای
است اه در تو عُجب ایجاد اند.
در اهوی ما شکهسبهدلی میخهرند و بهس
بازار خهودفروشی از آنسوی دیگر اسهت
در دسبگا خدا شکسبگی میخرند؛ اینکهه فهرد خهود را بههخهاطر گناههانش
بند ی معبیتاار خدا بدانهد و در محضهر خهدا سهرافکند باشهد و مهردم را از
خود بهبر ببیند بهمراتب بهبهر اسهت از اینکهه دنهار عجهب طاعهت و عبهادت و
بیگنا دیدن خود باشد .اینگونه است اه خداوند اذن میدهد تا تبمیم فرد بر
ارتکا گنا عملی شود و دراثر گنها از عُجهب نجهات یابهد .اانهون میتهوانیم
بیپروا بگوییم این گنا و معبیت خیر اسهت .خداونهد گنها را بههدسهت مهّمن

 .3الینی الکافی

 5ص .131

 .5مجلسی بحاراءنوار

 69ص .153
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جاری میاند تا او را از یک امر مهیب و خ رناک یعنی عُجب و خودپسندی
نجات دهد .بنابراین ق عای خیر است و اار خداست.
 .2بهشتی شدن با فراری شدن از گناه

نمونهی دیگر از خیر بودن عمهل ناشهی از تبهمیم گنها آلود بهرای صهاحب
تبمیم را با مثال بیان میانیم .سالها پیش مردم در فبل زمسبان از بخاریهای
اونکی بهنام عال،الدّین اسبفاد میاردند .ایهن بخاریهها بهرای خهانواد ههایی
اه بچّههای اونک داشبند دردسرساز بود .بچّهها هنگام بهازی بهه ایهن بخهاری
میخوردند؛ بخاری میافباد و نفت آن مهیریخهت و خانهه دنهار آتهشسهوزی
میشد .گا بچّههای بازیگو

بخهاری را دسهبکاری میاردنهد و فبیلههی آن را

باء میاشیدند و دود مهیاهرد .یها هنگهام بهازی بها آن دسبشهان بهه بدنههی داغ
بخاری میخورد و میسوخت .هرنه بزرگبرها میگفبند به بخاری دست نزنیهد
خ رناک است گو

آنها بدهکار نبود .گا پیش میآمد اه وقبی پدر و مهادر

در اتا نبودند یک بچّهی خردسال و بازیگو

سراغ بخاری میرفهت و حهین

بازی با آن دسبش به بدنهی داغ بخاری مینسبید و فریاد

بلند میشد .پدر و

مادر سراسیمه میآمدند؛ بچّه را ب ل میگرفبند و دسبش را پانسمان مهیاردنهد.
بعد از مدّتی دست بچّه خو میشد؛ امّا از آن پس آن بچّه هروقهت بخهاری را
میدید میترسید و عقب عقب میرفت .حبّی گاهی بزرگبرها برای شوخی بچّهه
را ب ل میاردند و نزدیک بخاری میشدند و بچّه جیغ میزد و تقالّ میاهرد تها
فرار اند و خود را نجات دهد.
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حدیثی است از پب مبر اارم

اه میفرمایند :ین اَببنذَرٍّ اِ َّ العَحبدَ لَیُبذنِبُ

الذَّنبَ فَیَداُلُ بِ ِ الجَنَّةَ :ای اباذر همانا بند ای مرتکب گنا میشهود و دراثهر آن
وارد بهشت مهیشهود .شهگفبا! تابههحال مهیگفبنهد اگهر گنها انیهد بهه جههنّم
میروید اانون این حدیث مهیفرمایهد اگهر گنها انیهد بهه بهشهت مهیرویهد!
نگونه ممکن است انسان براثر گنا وارد بهشت شود؟ فَقُلتُ وَ کَیفَ ذلِکَ بِنَبی

اَنتَ وَ اُمّی ین رَسُوَُ اهللِ؟ پس گفبم :پدر و مادرم فدای تهو بهاد ای رسهول خهدا
این نگونه اسهت؟ قَنَُ یَکُو ُ ذلِکَ الذَّنبُ نُصبَ عَینَی ِ تَنئِحن مِن ُ فنرّا اِلَ اهللِ عَبزَّ

وَ جَلَّ حَتّ یَداُلَ الجَنَّةَ :3فرمودند :آن گنا تا آخر عمر نبهبالعهین او خواههد
بود تا اینکه با حالت توبهه و فهرار بهسهوی خداونهد عزّوجهلّ وارد بهشهت شهود.
یکبار دسبش با دیوار ی داغ گنا سوخت آن سوخبن تها پایهان عمهر دربرابهر
نشمش است و دراثر آن تا آخر عمر حالت فرار از گنها در او خواههد مانهد و
در ننین حالبی وارد بهشت میشود .اگر آن گنا را نکرد بهود ایهن حالهت در
او پدید نمیآمد و بهشبی نمیشد .گناهی اه انسان را بهشبی میاند خیر است
یا شرّ؟! اانون نه ایرادی دارد گفبه شود اار خداست؟
 .3خویشتنشناسی و خودسازی

بیمهاری غیهر از عالئههم بیمهاری اسههت .بیمهاری یهک اخهبالل در اورگانیسهم
داخلی بدن است .عالئم بیماری مثل تب یا جو
 .3مجلسی بحاراءنوار

زدن پوست بدن خودِ اخهبالل

 74ص 79؛ محدّث نوری مسبدرکالوسائل

 35ص .337
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نیست؛ بلکه آثار و مظاهر آن اخبالل است .این عالئم بسهیار خهو و مفیدنهد و
اگر راهر نشوند ما به اخباللی اه در اورگانیسم داخلهی بهدنمان رد داد اسهت
پینمیبریم؛ درنبیجه آن اخبالل پیشرفت و رشد میاند و نهایبای ما را مهیاُشهد.
درد یا تب یا جو

نراهی سهبب مهیشهود مها بهه وجهود اخهبالل پهی ببهریم و

درصدد معالجه برآییم .جو

نرای نشانهی عفونت و آلهودگی خهون اسهت و

باعث میشود ما نزد پزشک رویم .پزشک اببدا با داروی مناسب عفونت خهون
را درمان میاند؛ سپس پمادی میدهد اه روی پوسهت بمهالیم تها آثهار جهو
پاک شود .آن جو

بسیار پربرات است؛ زیرا بدون آن بهه عفونهت خهون پهی

نمیبردیم و عفونت خونی پیشرفت میارد و ما را میاُشت.
گنا جو

نراینی است اه بر پوسبهی وجود انسان راهر مهیشهود و او را

از وجود عفونهتهها و آلهودگیهها و ااسهبیههای پنههان رو و روانهش آگها
میاند .اگر جو

نرای گنا بر پوسبهی وجود مها رهاهر نشهود از عفونهت و

نقص رو خود باخبر نمیشویم؛ آلودگی در رو ما رشد مهیانهد و تها پایهان
عمر در ما میماند و فردای قیامت بدبخت خواهیم بود .وقبی گنا راهر میشهود
میفهمیم ننین نقص و ااسبی در وجود ماست و سراغ تهذیب و تزایهی نفهس
و خودسازی میرویم و آلودگی رو خهود را درمهان مهیانهیم .خداونهد یهک
پماد هم بهنام توبه داد است اه با آن از آثار گنا پاک مهیشهویم :اَلتّنئِببُ مِبنَ

الذَّنبِ کَمَن ال ذَنبَ لَ ُ :3اسی اه از گنها توبهه انهد همچهون اسهی اسهت اهه
 .3مجلسی بحاراءنوار

 6ص .53
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گناهی ندارد .با این پماد جهو

نراهی گنها پهاک مهیشهود؛ امّها ایهن جهو

باخاصیّت و پربرابی است اه ما را مبوجّه عیبهای پنهان روحمان میاند و بهه

معرفههتال هنّفس مههیرسههاند .مَعرِفَببةُ الببنَّفسِ اَنفَببعُ المَعببنرِفِ :3خویشبنشناسههی
سودمندترین شناختهاست .اگر گنا راهر نشود عیبهها پنههان مهیمانهد و در
رو انسان رشد میاند و او را نابود میسازد .بااینوصف گنا خهو اسهت یها
بد؟!

5

در این نمونهها روشن شد هر عملی اه اذن تکوینی یابد و محقّق شود اار
خداست و خیر است .الببّه خیر بودن تهأثیر عمهل ناشهی از تبهمیمهای فاقهد اذن
تشریعی برای فرد تبمیمگیرند به مواردی اه اشار شد محدود نیست و آنچه
گفبیم تنها نمونهای از آنها بود تا درک و پذیر
فرامو

آن را آسان سازد .ضمنای نبایهد

ارد اه تأثیر سازند ی عمل ناشی از تبمیم م ایر شرع با تأثیر ویرانگر

خود تبمیم توأم است.

 .3آمدی غررالحکم .511
 .5از همینجا به حکمت اببالئات و امبحانات الهی نیهز میتهوان پیبهرد .بهرخالف امبحانههای
بشری اه برای پیبردن امبحانانند به ویژگیهای امبحانشوند است امبحانهات الههی بهرای
دسبیابی امبحانشوند به شناخبی دقیهقتر از خویشهبن اسهت .خداونهد آشهکار و نههان بنهدگان
خود را بهدقّت و امال میشناسهد و نیهازی بهه امبحهان بهرای شهناخت آنهان نهدارد .ایهن خهود
بندگانند اه برای رفهع نقهائص خهویش محبها شهناخت نقهائص خهود میباشهند و در شهرایط
سخت و دشوار آزمونهای الهی این شناخت را از خویش بهدست میآورند.
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ج .درمانهای اخروی

پرسش :سرانجامِ فردی اه دربرابر درمانهای الهی یعنی حوادث پیدرپهی
تبمیمهای م ایر با شرع میگیرد نیست؟
پلسخ :بیمهاری اهه سهرماخوردگی سهاد ای داشهت نهون دارو را درسهت
مبرف نکرد به سینهپهلو دنار شد .پزشهک داروی سهنگینتهری تجهویز اهرد
ولی او دوبار هوسبازانه با داروها رفبار ارد و ذاتالرّیه گرفت و در بیمارسبان
بسبری شد .اینجا هم خالف تجویز پزشک عمل ارد و بیماریش حاد شهد و بهه
بخش مراقبتهای ویژ منبقل شد .اگر این روند همچنان ادامهه یابهد یهک روز
اه پزشک او را معاینه میاند و نبیجهی آخرین آزمایشههایش را مهیبینهد آ
سردی میاشد و آهسبه به پرسبار میگوید :اار این بیمار تمام است و یکی دو
روز بیشبر زند نمیماند؛ دیگر به او دارو ندهید و تزریقی انجهام ندهیهد؛ غهذای
رژیمی هم ءزم نیست؛ هر غذایی هوس ارد بخهورد و دسهبور میدههد او را بهه
بخش عمومی منبقل انند و دیگر ممنوعالمالقهات نباشهد .حبّهی بهه خهانواد ا
توصیه میاند او را به خانه ببرند تا این روزهای آخر بنا به ذو و سلیقهی خهود
عمل اند .بدینترتیب پزشک معالجات را ق ع مهیانهد و بیمهار را بهه خهود
واگذار میاند تا هرااری دوست دارد بکند.
اگر اسی دربرابر حوادثی اه خداوند برای درمان رو او میفرسبد ننهین
روندی را پیبگیرد ممکن است به جایی برسد اه خداوند از او ق ع امید انهد.
او را به خود

واگذار اند و دیگر با پیش آوردن حادثههای مخبلهف درصهدد

معالجهی بیماری بیخویشبنی او برنیاید .خداوند ننین اسهی را رهها میانهد تها
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هرطور دوست دارد زندگی اند .در دعاها از خداونهد میخهواهیم :وَ ال تَکِلنبی
اِلی نَفسی طَرفَةَ عَینٍ اَبَدا :3یک نشم برهم زدن مرا به خودم وامگهذار .بیمهاری
اه به تجویز پزشک عمل نمیاند درنهایت بهجایی میرسهد اهه او را بههحهال
خود میگذارند و همهی داروها و معالجات را ق ع میانند .خداوند اه طبیهب
انسانهاست درمورد ننین شخبی میگوید :او دیگر انسان نمیشود؛ بازگشهت
به خویشبنخهویش بهرای او شهدنی نیسهت .ایهنهمهه حیهوان در ایهن دنیها خلهق
ارد ام؛ او نیز یکی از آنها باشد و انار آنهها بچهرد .مگهر خداونهد بهرای بقیّههی
حیوانات حوادث پیش میآورد تا به خویشبنخویش بازگردند؟! او هم حیوانی
است درانار سایر حیوانهات؛ لهذا از ایهن پهس معمهوءی زنهدگیش خیلهی راحهت
است .اگر هم با سخبی مواجه شهود ازقبیهل سهخبیهایی خواههد بهود اهه بهرای
حیوانات نیز پیش میآید.
برهمیناساس بعضی افراد اه از سرّ امهر م ّلهع نیسهبند میگوینهد :فالنهی را
نگا ان! نه دین دارد؛ نهه شهرف؛ نهه انسهانیّت؛ نهه عاطفهه! امّها زنهدگیش ننهان
سرشار از پهول و موفّقیّهت و رفها و خوشهی اسهت اهه حبّهی یهک سهردرد ههم
نمیگیرد! از آنطرف فالن انسان شریف و مّمن و باخدا و مبخلّق بهدهی دارد؛
بیکههار اسههت؛ صههاحبخانه جههوابش اههرد مبههبالی بههه بیمههاری سههخبی اسههت و
زندگیش پهر از گرفبهاریههای درههم پیچیهد اسهت .گویها اشهببا شهد اسهت؛

 .3محدّث قمی باقیاتالبّالحات در حاشیهی مفاتیحالجنان با  1حرز حضرت فاطمه
مجلسی بحاراءنوار

 81ص  315تعقیبات نماز صبح.

؛
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انسانهای خو باید راحت باشند و اشخاص بد باید در ناراحبی و رنهج باشهند!
درحالیاه اشببا نشد است؛ اسی را اه در معالجها

شهانس موفّقیّهت وجهود

دارد آمپول میزنند و جرّاحی میانند؛ و اسی را اه از او ق ع امید ارد انهد
نه آمپول میزنند و نه دارو میدهند؛ بهحهال خهود رهها میاننهد .هرنهه شهانس
موفّقیّت در معالجه باءتر باشد تال

پزشک بیشبر میشود .در ابب احادیهث و

روایات بابی وجود دارد بهنام «بنبُ ءِدَّۀِ اِبتِال ِ المُؤمِن»؛ اببالئات مهّمن از بقیّهه
شدیدتر است .امام صاد

میفرمایند :اِنَّمن المُؤمِنُ بِمَنزِلَةِ کِفَّةِ المیزا ِ ،کُلَّمبن

زیدَ فی ایمننِ ِ زیدَ فی بَالئِ ِ :3مثال مّمن مثهال دو افّههی ترازوسهت؛ هرنهه بهر
ایمانش افزود شود بر بالیش افزود میشود .هرنه شانس درمان بهاءتر باشهد
تمهیدات پزشکی و اقدامات درمانی بیشبر و جدّیتر است.5
ادامهی درمان پس از مرگ

پرسش :بند ای اه پیدرپی با حوادث و شرای ی اه برای اصهال او پهیش
میآید م ایر دسبورهای خداوند رفبار میاند آیا بهراسبی خدا برای همیشهه از
اصال او ق ع امید میاند و او را برای همیشه رها میاند؟
پلسخ :ق ع امید در یک مرحله از امکانات درمانی ممکن است بهمعنی ق هع
امید نههایی نباشهد .فهری انیهد فهردی در د بیمهار مهیشهود و او را بهه خانههی

 .3الینی اافی

 5ص .514

 .5برای آشنایی بیشبر با این بحث نگا انید به :مهدی طیّب شرا طهور ص .537 -509
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بهداشت روسبا میبرند .درمهانگر خانههی بهداشهت اسهی اسهت اهه تنهها یهک
دور ی امکهای اوّلیّه و خدمات درمانی دید است .اگر بیمهار دسهبش زخهم
شد باشد یا یهک سهردرد و سهرماخوردگی سهاد داشهبه باشهد مهیتوانهد او را
معالجه اند؛ ولی اگر بیماری پیچید تر باشد مهیگویهد :اینجها نمهیتهوان بهرای
مریض ااری ارد؛ باید او را به شهر ببریهد اهه پزشهک و داروخانهه دارد .اگهر
بیماری حاد نباشد میگوید :هروقت خواسبید بهه شههر برویهد او را ههم ببریهد؛
ولی اگر حاد باشد میگوید :هرنه سریعتر او را به شهر برسانید .اگهر امکانهات
درمانی شهر برای معالجهی او اافی باشد در آنجا درمان میشود وگرنه ممکهن
است بگویند :مریض را به مراز اسبان ببرید تا در بیمارسبان بسبری شود .اگر بها
امکانات آنجا هم قابل درمان نباشد میگویند :او را به تههران ببریهد تها مهثالی در
بیمارسبان تخبّبی قلب بسبری شود و با تیمهای مجهّز و تکنولوژی پیشهرفبهی
جرّاحی قلب اه در آنجا وجود دارد درمان شهود .بنهابراین ق هع امیهد در یهک
س ح از امکانات درمانی الزامای بهمعنی ق ع امید نهایی نیست.
وقبی خداوند از اسی در دنیا ق ع امید میاند به این معنی اسهت اهه او بها
امکانات دنیوی و با این حادثهها و موقعیّتهایی اه در دنیا میتوان پهیش آورد
معالجه شدنی نیست و به خویشبنخویش بازنمیگردد؛ امّا معلوم نیست این ق هع
امید نهایی باشد .ممکن است در س ح باءتری از امکانات درمانی معالجه شهود.
این بیمار باید از روسبای عالم طبیعت بهه شههر بهرزد منبقهل شهود .بهرزد بسهیار
عظیمتر از دنیاست .نسبت برزد به دنیا مثل نسبت دنیا بهه رحهم مهادر اسهت .آیها
میتوان حسا ارد دنیا نندبرابر رحم مادر است؟ عظمت برزد قابهل محاسهبه
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نیست؛ ضمن اینکه برزد مثل بیمارسبان است .در دنیا بیمار سهرپایی اسهت؛ دارو
را به او میدهند و اگر دلش خواسهت مهیخهورد .در بهرزد اخبیهار سهلب شهد
است .بیماری اه در بیمارسبان بسبری میشود به اخبیار خهود

نیسهت؛ پرسهبار

سر ساعت معیّن میآید و آمپول را به بیمهار تزریهق میانهد .باتوجّههبهه بزرگهی
عالم برزد خدا میداند آمپولهای آنجا نگونه و نه انهداز اسهت! عهذا های
عالم قبر و برزد دردِ ناشی از همین معالجات است.
بنهابراین در بهرزد معالجهات ادامههه پیهدا مهیانهد .اگههر بیمهاری حهاد باشههد
میگویند :بیمار را در آمبوءنس بگذارید و سریع به شههر بهرزد برسهانید؛ یعنهی
این فرد بالفاصله باید بمیرد .حکم اعدامی اه در اسالم داریم همین است .حهال
بیمار وخیم است و باید بالفاصله منبقل شود تا در عالم برزد او را معالجه اننهد.
همچنین ممکن است خدا ترتیبی دهد اه فرد دراثر یک سانحه یا عارضه بمیرد.
امّا اگر بیماری حاد نباشد رهایش میاند تا هروقت به برزد رفت معالجه شود.
باءخر روزی میمیرد و به برزد میرود و آنجا معالجها

میاند .ولی اگر در

شهر برزد قابل معالجه نباشد باید به پایبخت برود.
قیامت همان پایبخت و بسیار عظیمتر از برزد است .نسهبت قیامهت بهه بهرزد
مثل نسبت برزد بهه دنیها و نسهبت دنیها بهه رحهم مهادر اسهت .عظمهت قیامهت را
نمیتوان تبوّر ارد .در قیامت یک بیمارسهبان عظهیم بها بخهشههای تخبّبهی
ویژ بهنام دوزد وجود دارد .دَرَاات جههنّم همهان بخهشههای تخبّبهی ایهن
بیمارسبان است .وقبی بیمار به آنجها منبقهل میشهود تیمههای مجهّهز پزشهکی و
پرسباران و پزشکان جرّا سراغ او میآیند؛ و با آمپولهای عجیب و شربتهای
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غسلین و حمیم و قرصهای زقّهوم او را درمهان میاننهد .ایهن معالجهات ممکهن
است نندین میلیون سال طول بکشد .بدینترتیب جهنّم نیز خیر است .بیمار پس
از معالجه از بیمارسبان ترخیص میشود .بیشبر اهل دوزد وقبی عذابشان را اهه
همان درد ناشهی از معالجهات اسهت مبحمّهل شهدند و از بیمهاری خهالص و از
گناهان پاک شدند از جهنّم بیرون میآیند و به بهشت میروند .الببّه بهشت ههم
درجاتی دارد و اینان در قلّهی بهشت نمینشینند؛ بلکهه بهه مراتهب پهایین بهشهت
وارد میشوند.
حدیثی 3قریب به این مضمون وجود دارد اه یک فرد مقهدّسمآ خهدمت
امام اارم

آمد .حضرت در اتا راحهت نشسهبه بودنهد .عهری اهرد :یهابن

رسولا

یک عدّ از اسانی اه خود را به شما منبسب میانند و خود را

از ش هیعیان و پی هروان شههما میداننههد گناهههان عجیبههی مرتکههب میشههوند؛ دروغ
میگویند؛ مال حرام میخورند؛ قمار میانند؛ آیا ما حهق داریهم بهه آنهها فاسهق
بگوییم؟ حضرت برآشفبه و غضبناک بهحالت دوزانو نشسهبند و فرمودنهد :پنها
میبرم به خدا اه اسی به دوست ما بگوید فاسق! این شخص شهگفتزد شهد؛
نون حضرت گنا آنان را انکار نکردند و با وجهود ایهن گناههان از اطهال نهام
فاسهق بههه آنههها نهههی فرمودنههد .عههری اهرد :پههس نههه بگههوییم؟ فرمودنههد :اگههر
خواسبید بگویید فاسقالعمل .دوست ما خود

 .3مجلسی بحاراءنوار

فاسق نمیشود؛ فقط عمل فسهق

 57ص 317؛  61ص  347و.500
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از او سههر زد اس هت .محههال اسههت دوسههت مهها فاسههق باشههد .عههری اههرد :یههابن
رسولا

سرانجام ننین اسی با اینهمه گنا و معبیت نیست؟

حضرت فرمودند :نیز مهمّی نیست؛ درهمین دنیا خدا او را به سخبی و فشار
و گرفباری مببال میاند؛ فقیر میشهود یها بهه بیمهاری سهخبی دنهار میشهود یها
اتّهامی به او میزنند اه نمیتواند از خود

دفاع اند؛ بههنحوی در تنگنها واقهع

میشود و زیر آن فشار خدا به او ترحّم میاند و او را میبخشهد؛ از گنها پهاک
میشود و به بهشت میرود.
عههری اههرد :یههابن رسههولا

اگههر نشههد نهه؟ حضههرت فرمودنههد :در

لحظهی جان دادن و انبقال از این عالم زیر فشهار و سهخبی جهان دادن و مهرگ
قرار میگیرد و میبیند تمام نیزهایی اهه یهک عمهر بهرای انهدوخبنش زحمهت
اشید است از دسبش میرود در این حالت سخت خدا به او ترحّم مهیانهد
و او را میبخشد؛ از گنا پاک میشود و به بهشت میرود .دوبار عهری اهرد:
اگر نشد نه؟ فرمودند :باز هم مهم نیست؛ در عالم برزد و فشار قبر در تاریکی
و سخبی و غربت و تنهایی و وحشهت قبهر در تنگنها قهرار میگیهرد و خهدا بهه او
ترحّم میاند و او را میبخشد؛ از گنا پاک میشود و به بهشت میرود.
این شخص باز هم رها نکرد .نه رغبت بدی است اه اسی بخواهد هرطهور
شد مردم را به جهنّم بفرسبد .عری ارد :یابن رسهولا

اگهر نشهد نهه؟

حضرت فرمودند :مشکلی نیست؛ اگهر بهاز ههم نشهد فهردای قیامهت اهه مهردم
محشور میشوند در آن گرمای محشر اه آفبا تا باءی سر مردم پهایین آمهد
است و عمود مهیتابهد؛ در آن انبهو جمعیّهت و آنهمهه فشهار و ههول و ههراس
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حضور در دادگا الهی خدا به او ترحّم میاند و او را میبخشد؛ از گنها پهاک
میشود و به بهشت میرود.
این شخص باز رها نکرد و گفت :اگر نشد نهه؟ حضهرت دوبهار غضهبناک
شدند و فرمودند :اگر نشد به اوری نشم دشمنان خودمان میآیهیم؛ شهفاعبش
میانیم و دسبش را میگیریم و با خود به بهشت میبریم!
این همان معالجهی مرحله به مرحله است .امیدواریم به یاری خداوند به ایهن
معالجات نیاز پیدا نکنیم و در دنیا خود را آلود نکنیم و تمیز بمانیم .اگهر انسهان
خود

را اثیف نکند یا اگر هم اثیف ارد خود را ببکاند و گرد و غبار گنها

را با توبه و اسب فار و جبران خ اها بزداید نیازی به اینها نخواهد داشت.
هرنه انسان اثیفتر شود پاک شدنش سختتر اسهت .اگهر لبهاس خهاای
شود با یک تکان تمیز میشود؛ اگر گِلی شد باید آن را با آ شسهت؛ امّها اگهر
روغنی شد به آ داغ و موادّ شویند و ننگ زدن نیهاز دارد؛ هرنهه اثیهفتهر
شههود شسههبن آن سههختتههر اسههت .جه هنّم هم هان خزینهههی گههرم حمّ هام اسههت.
امیرالمّمنین

فرمودند :حمّام جای خوبی است؛ هروقت مهیبیهنم یهاد جههنّم

میافبم؛ نرک و آلودگی را ازبین میبرد .3جهنّم خزینه است اه انسهانها را در
آن میشویند و ایسه میاشند .پس جهنّم هم خیر است.

 .3صدو

من ءیحضر الفقیه

 3ص .331
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خلود در دوزخ

پرسش :براساس آنچه گفبه شد همه در جهنّم پهاک میشهوند و بهه بهشهت
میروند .پس خلود در دوزد اه در قرآن م ر شد به نه معنی است؟
پلسخ :انسانی اه خود

را در دنیا اثیهف اهرد اسهت گها درهمهین دنیها

یک ایسه به او میاشند با یک فقر یا گرفباری تمیز میشود .یها ممکهن اسهت
در برزد با آ گرم ایسهی محکمتری بکشند تا تمیز شود .یها اینکهه در جههنّم
در دیگهای آ داغ و موادّ شویند با دءّکها و ایسهاهشههای فهراوان اهه
همان مالئکهی غِالظ شِدادند نندهزار سالی به او ایسه بکشند تا باءخر پاک
شود و به بهشت برود.
امّا بعضی هسبند اه هرنه آنها را ایسه میاشند و نرکهایشان مهیریهزد؛
زیر آن هم نرک اسهت .دوبهار ایسهه مهیاشهند بهاز زیهر آن نهرک اسهت؛
آنقدر نرک میریزد تاجاییاه تمام میشوند و نیزی از آنها بهاقی نمهیمانهد.
یعنی الّ وجودشان نرک است و این نرکها در تنور جهنّم میریزد و نیزی
باقی نمیماند اه به بهشت ببرند؛ بنابراین مخلّد در دوزخنهد .امّها اینکهه خداونهد
سههرانجام بهها مخلّههدان در دوزد نهه م هیانههد بحثههی اسههت اههه فرصههبی دیگههر
میطلبد.3

 .3نگا انید به :مهدی طیّب مببا الهدی ص .317 -316
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خير بودن گناه

پرسببش :آی ها ممکههن اسههت خههدایی اههه جههز خی هر محههض بههرای بنههد ا
نمیخواهد برای او گنها مقهدّر انهد و انسهان ههم آن گنها را مرتکهب شهود و
تبوّر اند این ل ف خداست؟
پلسخ :در جای خود 3بیان ارد ایم اه اگر فرد اخالص داشبه باشد خهدای
مبعال نمیگذارد دنار اشببا شود و گنهاهی را بههگمهان اینکهه امهر پسهندید ای

است مرتکب شود .فرمهود :وَ الَّذینَ جنهَدوا فینن لَنَهدیَنَّهُم سُحُلَنن :5و اسهانی اهه
در را ما مجاههدت اننهد بههیقین آنهها را بهه را ههای خهود ههدایت مهیانهیم.
خداوند نمیگذارد اسی اه خالبانه تهال

میانهد گمهرا شهود و نیهزی را

اشببا بگیرد.
همچنین گفبیم در فعل اخبیاری دو عنبر وجود دارد؛ یکی نیّت و عهزم مها
و دیگری عملی اه بعد از عزم و تبمیم بهدست ما جاری مهیشهود .ههیکاهس
حق ندارد نیّت گنا و تبمیم عبیان دربرابر خداوند داشبه باشد .انسهان در ایهن
حوز اامال یمخبار است و وریفهی او قبد و نیّت طاعت و فرمانبری از حضرت
حقّ است؛ امّا فعلی اه درنهایت از شخص صادر میشود با هر نیّبی نه طاعت
و نه معبیت نون به اذن ا صادر شد حبمای خیهری در آن اسهت نهه بهرای
دیگران و نه برای شخبی اه عمل بهدسبش انجام شد است.

 .3نگا انید به :مهدی طیّب شرا طهور ص  14 -15و سرّ حقّ ص .88
 .5سور ی عنکبوت آیهی .69
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در عملی اهه درپهی نیّهت گنها انجهام شهد اسهت نیّهت گنها خ رنهاک و
زیانبخش و باعث تشدید خودفراموشی و موجب عذا و محرومیّت اسهت؛ امّها
فعلی اه درپی آن نیّت ایجاد میشود میتواند برای خود فرد سازند باشد؛ او را
از غرور و تکبّر و عُجب نجات دهد؛ عیبها و ضهعفهای ناشهناخبهی درونهش
را به او بشناساند؛ او را ننان از گنا هراسان اند اه یکبار اه دسبش بها آتهش
گنا داغ شد برای همیشه از آن پرهیز اند و  . ...پس فعل مبرتّب بر آن تبمیم
میتواند در جهان خار بهرای خهود فهرد آثهار مثببهی داشهبه باشهد؛ امّها تبهمیم
برگنا برای او زیانبار و موجب مسّولیّت و ایفر اسهت .اگهر ههم فهرد بنهد ی
معاندی باشد اسبدرا و امهال است و خداوند او را به خود واگذاشبه اسهت تها
یکبار به حسابش برسد و با حوادث سخت و سههمگین دنیهوی یها عهذا های
دردناک و الیم اخروی به درمان او بپردازد .پس خواسبن و تبهمیم بهر معبهیت
اار ماست و خیر نیست.
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دیگر آثار منتشر شده از مؤلّف این کتاب

 .1شراب طهور ،سلوک در صراط مستقيم عرفان :اثری عمیق ل یف و راهگشا برای
مشباقان جوار و طالبان دیدار حضرت دوست .شرا

طهور حاوی یک

پیشگفبار و شش فبل با این عناوین است :الّیات در آسبانهی سلوک
بنیانهای حیات و سلوک عرفانی روحیّات عرفانی پایههای سلوک آدا
سلوک .این اثر با بهر های وافر از قرآن اریم و سخنان معبومین

به زبانی

ساد و روشن و سازگار با زندگی انسان امروز سالکان الی ا را با شیو ی
درست و نبیجهبخشِ را سپردن در صراط مسبقیم عرفان آشنا میسازد.
 .2مصباحالهدی ،در نگرش و روش عرفانی اهل محبّت و والء:

حاوی نکید ی

م البی اه مّلّف طیّ قریب بیست سال از محضر عارف بزرگ شیعی معاصر
مرحوم حا میرزا محمّداسماعیلِ خاناحمد دوءبی اسبفاد نمود و اوّلین
مجلّد آن را ذیل قریب هشباد عنوان اه دربرگیرند ی اساسیترین موضوعات
در شناخت جهانبینی عرفانی شیعه و نحو ی سلوک الی ا بهشیو ی اهل
محبّت و جذبه است تنظیم و دسبهبندی ارد است.
 .3سرّ حقّ ،در بيان طریق وسطی و صـراط مسـتقيم عرفـان :ایهن ابها بها تبیهین
سرنشههمهی عرفههان اسههالمی در قههرآن و احادیههث و سههیر ی معبههومین

و

بررسی و پاسخ به ادلّهی مخالفان و منکران عرفان اسهالمی تردیهدها را برطهرف
میانهد و بهها معرّفههی ل زشههگا های طریههق عرفههان و را مبههونیّت از ل زیههدن در
هریک از آنها سلوای شایسبه و نبیجهبخش را امکانپذیر میسازد.
 .4رهتوشهی دیدار :اثری بدیع عمیق دلنشین و روحنواز درزمینهی زیارت اه
خوانند ی آن از یکسو به اسرار بسیاری درزمینهی سیر و سلوک عرفانی
پیمیبرد و ازسوی دیگر شیو ی شایسبه و پسندید ی انجام زیارت را
میآموزد و از دیگر سو با آموز های عمیق و ل یف اعبقادی اخالقی و عرفانی
موجود در مبون زیارتنامهها آشنا میشود.
 .5حدیث دوست ،رهنمودها و دستورالعملهای سلوکی امام صادق

به عنوان بصری:

عنوان ببری پیرمردی نودونهار ساله درپی جسبن را امال و پیبردن به
شیو ی طیّ آن به محضر امام صاد

میرسد و آن حضرت نکات معرفبی

عمیق و دسبورالعملهای سلوای ارزشمندی را برای او بیان میفرمایند .ابا
حدیث دوست حاوی مبن عربی و ترجمهی سلیس فارسی سخنان امام
صاد

و شر آموز های گرانقدر عرفانی است اه آن حضرت برای

مشباقان عرفان و طالبان سلوک الی ا بیان فرمود اند.
 .6کرشمهی حُسن ،نظری بر جنبههای عارفانهی نهضت عاشورا :حاوی فبولی با
ن به خدا و اارهای خداوند تواّل آرامش و
عناوین موحّد زیسبن حسنر ّ
صبر رضا عبادت عبودیّت آزادگی و حریّت تسلیم و تفویض علوّ همّت

مناعت طبع ارامت و عزّت نفس جمال اخالقی عشق و جانبازی؛ همرا با
مبن و ترجمهی زیارت عاشورا.
 .7کاشفاالسرار (مولی نظرعلی طالقانی /تبحیح و تعلیق مهدی طیّب) :در دو
جلد؛ جلد نخسبین حاوی هفت فبل با عناوین :مقدّمات ءزم و مقاصد مهمّه در
اصول دین خداشناسی پی مبرشناسی امامت رهور قائم (عج) و رجعت معاد
و شناخت قیامت و عالم آخرت و رسالهی مبمّم در اصول دین .جلد دوم حاوی
د فبل با عناوین :مقدّمه در اخال
اخال

مقالهی اولی در اخال

مقالهی دوم در

رسالهی محبّت و مواعظ سالهای  3578تا  3586هه  .اصل ابا

تألیف عارف حکیم فیلسوف مبکلّم اخالقی و فقیه برجسبه مرحوم مولی
نظرعلی طالقانی است اه با تبحیح و تعلیقاتی شامل بیش از  1700پاورقی
منبشر شد است.
 .8آیين بندگی در آیينهی اندیشه و احساس (سیّد محمّدباقر صدر /ترجمهی مهدی
طیّب) :در زمینهی فلسفهی الّی عبادات و فلسفهی اخبباصی تشریع نماز
روز زاات و حجّ باتوجّهبه ابعاد معنوی تربیبی و اجبماعی آنها .این ابا
ترجمهی یکی از آثار شهید آیتا سیّد محمّدباقر صدر میباشد.
 .9حجاب و حقوق زن در ترازوی اندیشه و ایمان :حاوی فبولی با عناوین :حکمت
و فواید حجا

و زیانهای بی حجابی مبانی و حدود شرعی حجا در اسالم

آسیبشناسی حجا

در جامعهی ما درمان بیماری خودآرایی بدحجابی و

جلو فروشی برخی زنان مردان و معضل خودآرایی و خودنمایی برخی زنان در
جامعه و پاسخ به پرسشهایی در زمینهی احکام و حقو زن در اسالم.
 .11مدیریّت اسالمی :حاوی فبولی با عناوین نسبت میان دین و مدیریّت مدیر
مسلمان و اندیشههای مدیریّبی پدید آمد در جوامع غربی رو

مدیریّت

اسالمی مدیر موفّق نقش فرد در سازمان درجهت تحقّق امال انسانی تحلیل
رفبار فرد مسلمان و شیو ای برای اصال رفبار و معیارهای عمومی شایسبگی و
برتری نیروی انسانی.
 .11روش مدیریّت اسالمی :حاوی فبولی با عناوین :پذیر

مدیریّت روحیّات و

ملکات اخالقی مدیر اسالمی تبمیمگیری دسبور و اقدام انبخا اارانان و
انببا

مسّوءن انببا

قائممقام معاونان و رئیسدفبر انبخا

فرماندهان

نظامی نحو ی رفبار با اارانان نظارت و تشویق و تنبیه مدیر و جامعه مدیر
و نزدیکانش مدیر و عبادت.
 .12شناخت انقالب اسالمی از دیدگاه شهيد مطهّری:

شناخت مبانی انقال ها انقال

حاوی مباحثی درزمینهی

اسالمی در تاریخ شناخت انقال

اسالمی

ایران اراان بقا ،و تداوم انقال اسالمی و جمهوری اسالمی.
 .13پایان شب سيه :درزمینهی مهدویّت انبظار فر

غیبت و طول عمر امام زمان

(عج) .ترجمهی این ابا با نام  The End of Darknessبرای انگلیسیزبانان
منبشر شد است.

 .14حدیث معرفت اميرالمؤمنين
ربّاالرباب:

به نورانيّت و حدیث اولوااللباب در سير بهسوی

مبن و ترجمهی دو حدیث عمیق و ارزشمند .نخسبین حدیث

مقامات باطنی امیرالمّمنین
دوم به تبیین مسیر منازل و رو

را از زبان آن امام همام بیان ارد است .حدیث
سلوک الیا از دیدگا مکبب اهلبیت

می پردازد و وجه تمایز سلوک اهل حبّ و جذ
اسب آشکار میسازد.

را با سلوک اهل ریاضت و

