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هم  مقد 
و  شههد بن پیههاد در دسههت داریههد  مهه یببع ق بب طب  قالههب ابهها آنچههه در

های سدر اال 3های صوتی مباحثی است اه طیّ بیش از سه دههی فایلویراسبه

ی اجمبلی  ربر قر ب  نظری  تحت عنهوان  اسالمی دانشگا ی و اندیشهمعارف 

انهار تهدریس مبهون مبهوّ   م هر    درمنظبر وححیبا االبلی حیلت انسلن از

صهوتی ی اسبقبال دانشجویان قهرار داشهت. لهو  فشهرد  م و هموار  موردا ارد

ی عالقمنهدان معهارف نها  العهاد های مزبور نیز پیوسبه با اقبال فهو حاوی فایل

ایت اههل وء،  در سه ههاایهن فایلمعنوی اسالم مواجه بود  است. با قرار گرفبن 

 .5اندنیز هموار  اسبقبال شایانی از آن نمود  ااربران سایت

                                                 
 ی هشباد.ی پنجا  تا اواخر دهههای پایانی دهه. از سال3

بهه  سهایت اههل وء، سخنان اسهبادقسمت  مباحث عرفانی. فایل صوتی این مباحث در بخش 5

 قابل دسبرسی است. www.ahlevela.comآدرس اینبرنبی 
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اند آن را ااسهیر امیهد و شهادمانی و ه با مباحهث مزبهور آشهنا شهد اسانی ا

انهد و العهاد  مهّثّر دید ایمیای امال و اامیابی یافبه و در زندگی خویش فهو 

نهد  تأثیر و اذعان  نگار بال و ایناند. آن اسبقبارها بدان اذعان نمود  گارند نزد ن

 باحث برآید.ماین صدد انبشار مبن مکبو  را بر آن داشت اه در

یکهی از دوسهبان جلسهات اههل وء،  های صوتی را سازی و تایپ فایلپیاد 

آن را یکی دیگر از دوسبان های ی پیوستو تهیّهو ویرایش آقای حامد سلیمی  

خهاطر دار شدند اهه از ایشهان بهه  عهد جلسات مزبور  خانم دابر زهرا تاجریان

پهی زحمهات دو دوسهت اهنم. درز اخالصشان سپاسگزاری میزحمات سرشار ا

 م.ی انبشار آماد  اردمزبور  آن را بار دیگر ویرایش و برا

ها بیان شد  و در این مجموعه مالحظه ءزم به ذار است اه آنچه در االس

جههت تسههیل فههم ؛ لذا دراست س ح علمی دانشجویان بود  براساسانید  می

رفان نظهری ننهدان آشهنا و عمباحث برای آنان اه با اص الحات و دقایق فلسفه 

اارگیری اصه الحات حدودی از دقّهت علمهی در طهر  م الهب و بههنبودند  تا

سهازی و کهه در پیاد ی دیگهر ایننظهر شهد  اسهت. نکبههی و عرفانی صرففلسف

؛ زیرا به تبیهین بهبهر تنظیم مباحث  سّاءت دانشجویان و پاسخ آنها نیز حفظ شد

 ارد.شد  امک میمباحث م ر 

های بعهد در در سهال  امم هر  سهاخبه یادشد های خی از آنچه در االسبر

آمهد؛ امّها ی تحریهر درانب منبشهر شهد بهه رشهبهجهایی اه از اینبرخی از ابا 

ولهذا ممکهن اسهت  ؛ار آنهها در ایهن اثهر بهوداامل بودن این مجموعه مسبلزم ذ
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ا گریزی از ذار آنهها امّنظر آید؛   برخی م الب تکراری بههاآن ابا به توجّهبا

ی اجمالی به م لب بسند  شهد  گونه موارد  به اشار نبود. الببّه در بسیاری از این

و برای دسبیابی به بیان تفبیلی آنهها  خواننهد  بهه بخهش حهاوی آن م الهب در 

ی درک بهبهر هها ءزمهههای مزبور ارجاع شد  است. مراجعه بهه آن ابا ابا 

ی نهارر بهر آنهها های عقلی و قرآنهی و روایهاسبدءل از و آگاهیاین اثر مباحث 

ی بحث توحیهد افعهالی در نگهر  انند به نقش بنیادین و تعیینجّهتوباباشد. می

شبرا   توان مدخلی بهر ابها را می طبیع ق  عارفان و سلوک اهل معرفت  

شهمار آورد. لهذا بهه بهه  اسهت سلوک در صراط مسبقیم عرفهاناه بیانگر  طهحر

قمندان آشنایی با نگا  عارفان به زندگی و مشباقان سلوک در طریق عرفان و عال

ی آن ابا   به خواندن و تأمّل در مباحث شود پیش از م العهبندگی توصیه می

 این اثر بپردازند.

  اجر معنوی این اثهر را بهه رو  پهدر بزرگهوارم  مرحهوم حها  یهدا  طیّهب

بیهت عبهمت و ئض دینهی و ارادت بهه اهلانم اهه بها البهزام بهه فهراتقدیم مهی

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

از دوران  را بیههتدینهی  بههذر آشهنایی و عالقمنههدی بههه دیهن و قههرآن و اهل

 طفولیّت در وجودم ااشت.

 مهدی طیّب

  3195 ما فروردین
www.ahlevela.com   





 
 پيشگفتار

سالیان  آنچه پیش رو دارید  مباحثی است اه طیّمه ذار شد ننانکه در مقدّ

ام و خهاطرات بسهیار شهیرینی از های دانشگاهی م هر  اهرد مبمادی در االس

بسهیاری  ی دانشجویان به یاد دارم. عزیزانتحوّءت و تأثیرات مثبت آن در زندگ

شهادی و  و بهه ها رههایی یافبنهدها و افسهردگی را ها از اضبه یاری این آموز 

ی در زنهدگی خهود  نشاط و امید و انرژی عجیب و رنگ و بوی و زیبهایی خاصهّ

ننین تأثیری را بر عزیزانهی اهه دست یافبند. امید است با عنایات خداوند مبعال 

ق این امر در گهرو نیز برجای گذارد. تحقّ شوند اانون با این مباحث آشنا میهم

 ی زیر است.ه به نکبهتوجّ

 

 هاور قلبی شرط اثربخشی دانستهیقين و با

گهذارد  باورههای ههای زنهدگی و وجهود مها تهأثیر مینیزی اهه در واقعیّت

ر ذهنهی و تبهدیق های عقلی. تفهاوت تبهوّماست؛ نه تبوّرات ذهنی یا تبدیق

ها مشهاهد  توان در تأثیر حقیقت معاد در زنهدگی انسهانعقلی با باور قلبی را می
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انند  حقیقت معهاد را اثبهات های عقلیِ قانعانیم با برهانتوارد. بسیاری از ما می

به معاد و قیامت و حسا  و ابا  و عهدل الههی  انیم و توضیح دهیم؛ امّا عقید 

ههها نقههش دوراهیهههای مهها بههر سههر هههای زنههدگی مهها و انبخا نقههدر در واقعیّت

 انند  دارد؟تعیین

بهه های عقلی اه نسبتت ذهنی و تبدیقرغم اطاّلعایابیم  علیاغلب درمی

های ما ندارد. از اینجها آشهکار معاد داریم  این موضوع تأثیر نندانی در انبخا 

باورههای  انند  نیست؛ بلکهه ایهن های عقلی ما نندان تعیینشود اه تبدیقمی

 انند  و تأثیرگذار است.قلبی ماست اه در وجود ما تعیین

بهین تبهدیق عقلهی و بهاور فهر   3های اخال  خوددر درس امام خمینی

انند اه انسان تا زنهد  دادند: همگان تبدیق میقلبی را در مثالی ننین نشان می

آیهد. است قدرت حرات و انجام اار دارد؛ وقبی مُهرد ههیک اهاری از او برنمی

توانهد بنابراین یک انسان زند  امکان زیان رساندن بهه دیگهران را دارد؛ مهثالی می

شد یا پولش را بدزدد؛ امّا از یک انسان مرد  یها جنهاز   ههیک اسی را بزند یا بک

رسد. این امری اسهت اهه شود و ضرر و زیانی هم به اسی نمیفعلی صادر نمی

انهد. حههال اگههر از بسهیاری از همههین افههراد عاقههل ههر عههاقلی آن را تبههدیق می

  زدبماننهد  وحشهتتنهها بخواهند  شب تا صبح در اتاقی تاریک با یک جنهاز  

اتا  تاریک به سر برند.  در یک حاضرند با بیست انسان زند  امّاانند؛ امبناع می

به آنهها برسهد؛ ضرر و زیانی احبمال دارد های زند  دانند از انساناه میدرحالی

                                                 
 .88امام خمینی  شر  حدیث جنود عقل و جهل  ص  .3
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همین ترتیب اگهر از آنهها رسد. بهنمی ضرری به ایشانیقینای هیک  ولی از آن مرد 

پرسهند: ترسهند. وقبهی میسبان تنها قدم بزنند  میشب در یک قبربخواهند  نیمه

انهد  اگهر زنهد  ههم بودنهد ترسید؟ اینها اه زیر خروارها خاک خوابید نرا می

گویند: درست است؛ اند! میتوانسبند آسیبی برسانند؛ نه رسد به اینکه مرد نمی

یهک گهوران  بهرخالف ایهن افهراد  سهیم. ولهیترامّا دست خودمان نیست؛ می

هنگام تنهها بهه قبرسهبان بهرود و تواند شهبهیک ترس و هراس  میراحبی و بیبه

الشههوی نیمهبمانههد؛ یهها یههک مرد  ههها را رود و مرد خانه مههیشههب هههم بههه غسههّ

 ها بخوابد.جا انار جناز ت همانشوید؛ حبّی ممکن اسمی

شوی با دیگران در نیست؟ یکهی بهه بهاور قلبهی تفاوت این گوران یا مرد 

  است و یقین دارد اه جناز  ترس و خ ر نهدارد؛ ولهی دیگهری هنهوز بهه رسید

ارد. تبدیق عقلی تهرس از جنهاز  است و فقط تبدیق عقلی دباور قلبی نرسید  

 اند؛ آنچه تأثیرگذار است باور قلبی است.برطرف نمیرا 

 

 راه دستيابی به باور قلبی

ان بهه بهاور قلبهی تهوشود اه نگونهه میاانون این پرسش اساسی م ر  می

 رسید؟

ای را ازنظر علمی و عقلهی بررسهی اهرد و درسهت انسان پس از اینکه مسأله

آن را بارهها و بارهها بهرای خهود تکهرار اگر بودن آن موضوع برایش مسلّم شد  

اند سرایت می او آن م لب از عقل به دل  به بیان دیگر به خود تلقین اند  اند

قهین شود. پس باور قلبی از را  تکرار یها تلتبدیل می یقینیامری و به باور قلبی و 

گونهه بهه بهاور قلبهی رسهیدند. شوی یا گوران ههم اینآید. آن مرد دست میبه
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شهدند یها در هها تنهها میبسا اببدا اه ایهن شه ل را برگزیدنهد  وقبهی بها جناز نه

دری در قههترسههیدند؛ امّهها در سههالیان مبمههادی بهماندنههد  میگورسههبان تنههها می

رو شهدند اهه همهین ها روبههوآمد اردند و با جناز خانه رفتگورسبان و غسّال

 عقلی را به باور قلبی تبدیل ارد.تکرار  آن مفهوم 

رمز تکرار در اذاار یا عبادات نیهز همهین اسهت؛ اینکهه ذاهر را بایهد تکهرار 

ا در ههر نمهاز روز نند نوبت خواند  یا برخی اذاار رارد  یا نماز را در هر شبانه

همین دلیل است. حقایقی را اه فرد در نماز یا ذار بهر نندین بار تکرار ارد  به

و درسبی آنها بهرای او ثابهت شهد  آورد  ازنظر عقلی قبالی بررسی ارد  زبان می

خواههد داند اه خداوند وجود دارد و بزرگ و منزّ  است؛ امّها میاست؛ مثالی می

اهلل،  سبحان گویهد: انهد و میقل انهد؛ پهس تکهرار میاین مفهوم را به قلب منب

انهد تها می  ... و با تکرار  این مفهوم را به دل خود تلقهین اهلل اهلل، سحان  سحان 

      فرمایهد:شهود. خهدای مبعهال ههم میگونهه ایجهاد میدل باور اند. باور قلبی این

قدر پروردگارت را عبادت ان تا بهه یقهین آن: 3یَکَ الیَقینُیَأت وَ اعحُد رَبَّکَ حَتّی

 برسی.

توانهد در خواهید درهای بهشبی اه ایهن بحهث میاگر میی گرامی خوانند 

زندگی هر انسانی باز اند  به رویبان گشود  شهود  بایهد سهه گهام برداریهد. اثهر 

دهد. نخست اینکه تبهوّر ایهن ت و یاریبان میحاضر در دو گام با شما همرا  اس

                                                 
 .99ی ی حجر  آیه. سور 3
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انهد های عقلهی اثبهات میاند. دوم با اسبدءلها را در ذهن شما ایجاد میبحث

ها برای رسهیدن بهه بهاور ها درست است. گام سوم تکرار این بحثاه این بحث

مقابهل ههر حادثهه اهه در ی شما و هنهر شماسهت. اگهر درقلبی است اه برعهد 

م آن را داریهد  مفهاهیمی را اهه آید و هر اقدام اه قبد انجهاپیش میزندگیبان 

قالب این مجموعه م ر  خواهد شد  برای خود تکهرار انیهد  آن مفهاهیم بهه در

شهوند و آثهار بسهیار شهیرین آن را همیشهه در زنهدگی خهود باور قلبی تبدیل می

 شاهد خواهید بود.

 





ل  گفتار او 
 
 

 نيستزج خدا آرفینی حادهث
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 نيستجز خدا آفرینی حادثه
 

 های زندگی انسانعرصه

 زندگی انسان به دو عرصه قابل تقسیم است.

هایی اهه تآید و شرایط و موقعیّ. حوادثی اه در زندگی هراس پیش می3

 گیرد.در آنها قرار می

مقابهل حهوادثی اهه بهرای او رد داد  ها و رفبارههایی اهه فهرد در. واانش5

 د.دههد یا در دل شرای ی اه در آن قرار دارد  انجام میداست  نشان می

آید و آنچه ما درمقابل آن الّ زندگی جز این نیست: آنچه برای ما پیش می

 دهیم.پیشامد  انجام می

ی دوم را در پهردازیم و عرصههی نخست میهای آغازین  به عرصهدر فبل

 دهیم.فبل پایانی مورد بحث قرار می

 

 هاموقعيّت اقسام حوادث و

نظهر عوامهل آیهد  ازش میهایی اه در زنهدگی انسهان پهیحوادث و موقعیّت

 آنها به دو گرو  قابل تقسیم است.ی آورند پدید
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شهعور و غیرمخبهار در طریق عوامهل غیرذیهایی اه ازحوادث و موقعیّت .3

مهین اند؛ یا بارانی اه زآید؛ مثل آفبابی اه ما را گرم میزندگی انسان پیش می

بهار ای اهه خرابهی بههشهود؛ یها زلزلههمیاند و باعث رشد گیاهان را آبیاری می

اند. اینها حوادث شود و ما را بیمار میآورد؛ یا میکروبی اه وارد بدن ما میمی

ی آنهها نهه شهعوری دارد اهه بدانهد نهه وجود آورنهد طبیعی هسبند اه عامل به

 بگیرد ااری را انجام دهد. اند و نه قدرت انبخابی اه خود تبمیممی

 

شعور و مخبهار در زنهدگی طریق عوامل ذیهایی اه ازحوادث و موقعیّت. 5

دههد. دوسهبی ها بهرای مها رد میدیگر انسان دستبهآید؛ مثل آنچه ما پیش می

گیهرد. اسهی دسهت زور نیهزی را از مها میدهد؛ یها اسهی بههای به ما میهدیه

زنهد. ی مها میای بهر سهینهتوزانههسهی مشهت اینهاشد؛ یا انواز  بر سر ما می

اننهد  ههم مخبارنهد و خهود فهمنهد بها مها نهه میشعورند و میها  هم ذیانسان

 انجام دهند.نسبت به ما گیرند اه این اار را تبمیم می

 

 .دهد، کار خداستمختار رخ میشعور و غيرعوامل غيرذی ازطریقآنچه 

ی عوامههل واسهه ههههایی اههه بهموقعیّتی اوّل  یعنههی حههوادث و در دسههبه

آید  نقش آن عوامل در پدیهد آوردن مخبار برای ما پیش میشعور و غیرغیرذی

ها روی تابلوسهت. قلهم نهه مثل نقش یک قلهم در پدیهد آوردن نوشهبه  حوادث

شود و نه خود انبخا  ارد  اسهت آن را بنویسهد؛ لهذا داند با او نه نوشبه میمی

ی عههد بهها را دانیم و مسهّولیّت نوشهبهی تابلو را اار قلم نمهیهای روما نوشبه

یم؛ تا اگر م الب عالمانه و ارزشمندی نوشبه شهد  بگهوییم عجهب گذارقلم نمی
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بگهوییم  قلم بافضیلت و باسوادی؛ یا اگر م الب سسهت و نادرسهبی نوشهبه شهد 

ز احنرامهی حهاای ا آمیز وتیا اگر عبهارات محبّه سوادی؛عجب قلم جاهل و بی

و  ت پیهدا انهیم؛ یها اگهر جمهالت نامهربانانههبهه آن قلهم محبّهنوشبه شد  نسهبت

دهنهد اهه وضو  تشخیص میبه شد؛ از آن قلم برنجیم. همه بهآمیزی نوشتوهین

شعور و مخباری است اه ایهن قلهم ها اار قلم نیست؛ بلکه اار شخص ذینوشبه

ا ایهن قلهم ننهین م هالبی سهت اهه بهدر اخبیار و در اسبخدام و انبرل اوست. او

 نویسد.می

شعور و غیرمخبهار همچهون حوادث و رخدادهایی اه ازطریق عوامل غیرذی

شهعور و گونهه اسهت. عوامهل غیرذیآیهد  همینعوامل طبیعی برای ما پهیش می

شهود و نهه دسهت آنهها انجهام میفهمند اه نه اهاری بهغیرمخبار مثل قلم نه می

 ای را در زندگی ما پیش آورند.ثهاه ننین حاد اندخود انبخا  ارد 

شهعور و مخبهاری ها اار قلم نبود  بلکه اهار شهخص ذیطوراه نوشبههمان

بود اه قلم را در دست داشت  حوادثی اه ازطریق عوامل طبیعی در زندگی مها 

شعور و مخباری است اهه دهد نیز اار آن عوامل نیست؛ اار موجود ذیرد می

حت تسخیر  انبرل و تدبیر اوست. اوست اهه بها عوامهل طبیعهی عوامل طبیعی ت

انهد. او همهان خهدای مبعهال اسهت. عوامهل حوادثی را در زندگی ما ایجهاد می

ی خداونهد اسهت. خداسهت اهه بها تابانهدن آفبها   طبیعت تحت اخبیار و اراد 

شههود. انههد و باعههث رشههد گیاهههان میمحههیط زنههدگی مهها را گههرم و روشههن می

انهد. بنهابراین ا باراندن بهاران  زمهین اشهاورزی مها را سهیرا  میخداست اه ب



54    طبیب عشق 

دهد اهار خداسهت. درک شعور و غیرمخبار رد میآنچه ازطریق عوامل غیرذی

 انند.فهمند و تبدیق میراحبی آن را میاین م لب دشوار نیست و همگان به

 

 ؟دهد، کار کيستشعور و مختار رخ میعوامل ذی ازطریقآنچه 

های دیگر در زنهدگی مها دست انسانهایی اه بهی دوم  یعنی اتّفا در دسبه

ست. تبوّر بر این اسهت ی همگان غیر از بحث قبلی ادهد  قضاوت اوّلیّهرد می

فهمهد یاهه او مشود اار خود اوست؛ نراانجام می دست یک انساناه آنچه به

ر خهود اوسهت. گیرد ننین اند؛ لذا اهاتبمیم می اند و خودبا دیگری نه می

به آنهها محبّهت یها اهدورت همین دلیل است اه دربرابر رفبار دیگران  نسهبتبه

اند؛ حبّی اگر بها آن به یک قلم ادورت پیدا نمیاس نسبتانیم. هیکپیدا می

خهور خاطر و دلبه او نسبت دهند. انسان از قلم رنجیهد ترین ناسزاها را قلم زشت

شههود. دسههت گرفبههه و نوشههبه اسههت  دلخههور میاههه قلههم را بهههشههود؛ از آننمی

انهد؛ حبّهی اگهر بهبهرین اس به قلم مههر و محبّهت پیهدا نمیترتیب هیکهمینبه

ها به انسهانآمیز را با آن نوشبه باشهند. ولهی مها نسهبتتها و جمالت محبّتجلیل

بهه مها مهربهانی اننهد  بهه آنهها ها انیم. اگر انسهانبّت پیدا میاحساس مهر و مح

رنجیم و اهدورت خهاطر مهری اننهد  از آنهها مهیانیم و اگر بیبّت پیدا میمح

اهار را مبوجّهه دانیم؛ ها را مثل قلم نمهیانسان دهد اهانیم. این نشان میپیدا می

فهمیهد نهه گوییم خود  بود اه این اار را ارد. او میدانیم و میخود آنها می

ای است اهه در آنچهه این فهم اوّلیّه اند و با تبمیم خود  آن را انجام داد.می

 آید  وجود دارد.برای ما پیش می هاط سایر انسانتوسّ
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تری در ایهن زمینهه وجهود نهدارد؟ آیا این داوری دقیق است و حقیقت عمیق

 تر بکاویم.بهبر است در این زمینه اندای درنگ انیم و آن را عمیق

عمهل و فعهل اخبیهاری آیهد  یدست دیگران در زنهدگی مها پهیش مآنچه به

گیهرد؟ مراحهل تکهوین فعهل امّا این فعهل اخبیهاری نگونهه شهکل می آنهاست؛

دسهت انسهان انجهام نه مراحلهی به اخبیاری در انسان نیست؟ فعل اخبیاری طیّ

 شود؟می

 

 مراحل تکوین فعل اختياری انسان

ل ی اوّتوان به دو مرحله تقسهیم اهرد. مرحلههپیدایش هر فعل اخبیاری را می

ا وقوع فعل در جههان ی دوم تحقّق عملی نیّت یحلهعزم و نیّت درونی است و مر

 خار  است.

 

 . عزم و نيّت درونی1

اشش قوی درون انسان برای انجام عمل است اه شخص را بهه  و نیّت  عزم

دهد. برای مثال یک دانشجو صهبح از خهوا  انگیزد و سو  میانجام عمل برمی

آورد اههه امههروز در دانشههکد  درس دارد و تبههوّر مههی شههود و بههه یههادبیههدار می

جای رفبن به االس اهار او به ولیاند. حضور در االس به ذهن او را  پیدا می

ی توانهد اسهبراحت انهد یها بهه خانههتوانهد انجهام دههد؛ مهثالی میدیگری هم می

  آیهد  در مقایسهههای مخبلفهی بهه ذههنش میبسبگانش برود. امّا با اینکه گزینهه

شود در االس حضهور م میاند و مبمّحضور در االس را انبخا  و تأیید می

و بهر  هم حضور در االس را تبوّر ارد و هم آن را تبهدیق اهرداو پیدا اند. 
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اه درحالیاین عزم و نیّت درون او شکل گرفت؛ حضور در االس مبمّم شد. 

 هنوز در خانه است.

 

 تفاوت عزم و تصميم با تمایل

نکبه ضروری است اه عزم و نیّت و تبهمیم  بها تمایهل فهر  دارد. ذار این 

سمت یک اار است؛ امّا قهدرت نهدارد انسهان را بهه را  تمایل اششی ضعیف به

وقهت ن را ببیند؛ امّها هیکمیل نباشد نقاط دیدنی ایرااندازد. ممکن است اسی بی

قهوی نیسهت  ننهانایل فباد  تا به آن نقاط سفر اند و آنها را ببیند؛ یعنی تمرا  نی

میل نیسبیم انجام دههیم؛ اه او را راهی اند. اارهای زیادی وجود دارد اه ما بی

اه عزم و تبمیم و نیّت  اشهش قهوی انسهان دهیم. درحالیامّا هرگز انجام نمی

برای عمل است و اگر مانع خارجی سهدّ را  انسهان نشهود  ق عهای بهه عمهل منجهر 

 عزم و نیّت درونی باید توجّه ارد. شود. به نند نکبه درموردمی

 

 بخش عملالف. نيّت هویّت

ی مها در بخش عمل ماست  عزم و نیّهت اسهت. نیّهت انگیزاننهد آنچه هویّت

بخشههد. فههری انیههد در زمههان انجههام عمههل اسههت و بههه عمههل مهها هویّههت می

خوانند. در ایهن مسلمانان در مسجد پیامبر با آن حضرت نماز می ا رسول

بهه پیهامبر اقبهدا اهرد  و در  طالهبابیبنجماعت  هم امیرالمّمنین علیّنماز 

اُبَی. راهر نماز ایهن دو نفهر بنالمنافقین عبدا صف نماز ایسباد  است  هم رئیس

گویند؛ حضرت می تکحیرۀاالحراممثل هم است. پیامبر  ا پشت سر رسول
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رونهد؛ اهوع میند. پیامبر بهه رگویمی تکحیرۀاالحرامابی هم بنو عبدا  علی

انند. پی مبر انند؛ آنها هم سجد  میروند. پیامبر سجد  میآنها هم به راوع می

و  طالههبابیبنخواننههد. رههاهر نمههاز علیّخواننههد؛ آنههها هههم میتشهههّد می

نماز آنهها در ایهن اسهت تفاوت ؛ درست مثل هم است ابی یکی است وبنعبدا 

اطر عشق به خدا و برای اینکه حهقّ بنهدگی خهدا را ادا خبه حضرت علی اه

به اسالم و ای اه نسبتخاطر اینهابی بهبناند  به نماز ایسباد  است؛ ولی عبدا 

مسلمانان دارد؛ به نماز ایسباد  است تا از ایهن طریهق اعبمهاد مسهلمانان را جلهب 

پیکهر اسهالم و تر بهه اند و در صفوف آنها رخنه اند و از پشت خنجری اهاری

نمهاز حضهرت آیها هم است؛  مثلمسلمانان بزند. درعین اینکه راهر نماز این دو 

ابی یکی است؟ بدیهی است اه بهین ایهن دو نمهاز زمهین تها بنو عبدا  علی

آنهها یکهی بهود؛  تکحیرۀاالحبرامآسمان فر  است؛ امّا این تفاوت در اجاست؟ 

ر نیّت آنها بود. پهس نیهزی اهه بهه راوع و سجود و تشهّد هم یکی بود؛ فر  د

الَعمبنُُ اْ ناِنَّمَبفرمودنهد:  نیهز دهد  نیّت است. پیامبر ااهرمعمل هویّت می

بخش یعنهی نیّهت اسهت اهه هویّهت ؛هاسهتاعمال وابسبه بهه نیّت همانا: 3یّنتِبِنلنّ

 عمل است.
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 ب. آزادی و اختيار

گیری و عههزم و نیّههت بهها آزادی اامههل ی تبههمیمها در مرحلهههنسههانی اهمههه

گیری  آزادی را از ی تبههمیمگیرنههد. محههال اسههت ببههوان در مرحلهههتبههمیم می

ی ای را پهر از فشهنگ اننهد و روی شهقیقهاحدی سلب ارد. حبّی اگهر طپانچهه

انم  بههاز اسههی بگذارنههد و بههه او بگوینههد  فههالن اههار را بکههن واءّ شههلیک مههی

گیری سلب انند؛ نون ایهن فهرد بالفاصهله در توانند آزادی او را در تبمیمنمی

اند؛ اوّل اینکه به آن اار خالف تهن دههد تها اشهبه ذهنش به دو گزینه فکر می

نشود؛ دوم اینکه خود را به اار خالف آلود  نکند؛ اگرنهه اشهبه شهود. او ایهن 

مههورد قبههول و بههاور خههود هههای دو گزینههه و راهکههار را در درون خههود بهها ارز 

گیهرد آن اهار را طلهب و دنیهاطلبی باشهد  تبهمیم میسنجد. اگر فرد راحتمی

شهود ها پایبند باشد  حاضهر نمیانجام دهد تا جانش در امان بماند. اگر به ارز 

خود را به جنایت  خیانت و اعمال زشت آلهود  انهد؛ اگرنهه جهانش را در را  

گیهرد آن اهار را انجهام این آزادانهه تبهمیم میبودن از دست بدههد؛ بنهابرپاک

ی طپانچه نبوانست آزادی یهک انسهان ترتیب حبّی لولهندهد و اشبه شود. بدین

ههای مهورد های قابل تبهوّر را بها ارز گیری سلب اند. او گزینهرا در تبمیم

 گونه اه دوست داشت انبخا  ارد.نباور خود مقایسه ارد و آ

 در ها در برخهورداری از آزادییقی است اه فر  انسهانی بسیار دقاین نکبه

گیری پهیش رو هایی اسهت اهه در تبهمیمگیری نیست؛ در تعداد گزینههتبمیم

هاسهت  ممکهن اسهت هایی اه برای انبخا  پیش روی انساندارند. تعداد گزینه

هم امّا بین د  گزینه؛ اند و دیگری ازگزینه انبخا  می بین دوفر  اند. یکی از

اند  هم او اه د  گزینه پهیش او اه دو گزینه پیش رو دارد  آزادانه انبخا  می
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ههای انهد اهه بها ارز ای را انبخها  میرو دارد. هریک از این دو فرد گزینهه

دههد. محهال اسهت مورد باور خود  ت بیق دارد و  این اار را آزادانه انجام می

 د.گیری را از احدی سلب ارتبمیم ببوان آزادی در

 

 ج. مسؤوليّت در پيشگاه الهی

درنههگ موضههوع گهوییم  بیوقبهی از آزادی و اخبیههار در انبخها  سههخن می

 آید.به نوع تبمیم  پیش مینسبت مسّولیّت در پیشگا  الهی

قالهب دیهن  بهه دو گهرو  های ممکن یا قابل اتّخاذ را درمخدای مبعال تبمی

ز و یهک گهرو  را غیرمجهاز ها را مجهاتقسیم ارد  است؛ یک گهرو  از تبهمیم

اعالم ارد  است. مثالی تبمیم برای نوشیدن آ  مجاز اسهت؛ امّها تبهمیم بهرای 

ای را بگیهری و بهه او نوشیدن شرا  غیرمجاز. اگهر تبهمیم داری دسهت افبهاد 

ر انسهان ضهعیفی بکهوبی  امک انی  مجاز است؛ امّا اگهر تبهمیم داری بهر سه

 مجاز نیست.

نههامیم؛ یعنههی حای دارای اذن تشههریعی الهههی میهای مجههاز را اصهه التبههمیم

های خداوند در شرع به انسان اجاز  داد  است  ننهین تبهمیمی بگیهرد. تبهمیم

نامیم؛ یعنی خداوند در شهرع بهه های فاقد اذن تشریعی میغیرمجاز را هم تبمیم

 انسان اجاز  نداد  است  ننین تبمیمی بگیرد.

مجاز را تعیین و اعالم ارد  و ههراس های مجاز و غیروقبی خداوند تبمیم

درقبهال ایهن تبهمیم در پیشهگا   جا داردبا آزادی اامل تبمیم خود را گرفت  

ی سهوم الهی مورد سّال قرار گیرد اه نرا ننین تبمیمی گرفت. بنابراین نکبهه

 اند.به نوع تبمیمی است اه انسان اتّخاذ میمسّولیّت در پیشگا  الهی نسبت
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 داش یا کيفر الهید. استحقاق پا

گیرد اسبحقا  پادا  یا ایفر الهی پیدا انسان مبناسب با نوع تبمیمی اه می

ای را دسهت افبهاد  گیهردزادی و آگاهی اامل تبمیم میاند. اسی اه با آمی

اهه بها آزادی و شهود و اسهی بگیرد و به او مدد رساند  مسبحقّ پادا  الهی می

 سر ضعیفی بکوبد  سزاوار ایفر الهی.گیرد  بر اخبیار اامل تبمیم می

ی رریف و مهم اینجاست اه مالک اسهبحقا  پهادا  یها ایفهر الههی  نکبه

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

ا  نیّهت خهود را هراس جزا و پاد: 3ىوَ لِکُلِّ امرِئٍ مَن نَوفرمودند:  اارم

همین دلیل . مالک پادا  و ایفر نیّت است؛ نه عمل خارجی. بهانددریافت می

و  المهّمنین  بها وجهود اینکهه شهکل رهاهری نمهاز امیرگذشتدر مثالی اه 

شک این دو مسبحقّ یهک نهوع پهادا  یها ایفهر المنافقین یکی بود؛ امّا بیرئیس

 المهّمنینتها آسهمان فاصهله اسهت. امیرالهی نیسبند. بین این دو نماز از زمین 

ههای الههی  عاشقانه و مبعهالی  مسهبحقّ بهاءترین پادا عارفانه خاطر آن نیّت به

ترین ایفرهها. ت آن نیّت پلید و زشت  مسهبحقّ سهختعلّابی بهبناست و عبدا 

گونه اه گفبه شد  مالک اسبحقا  پادا  و ایفر الهی نیّت است  نهه پس همان

 راهری عمل.شکل 

 سههازدی اههه نههارر بههر نیّههت بههودن پههادا  الهههی را روشههن میی دیگههرنکبههه

آنکه عمل خیر تحقّق یافبه باشد. فهری اسبحقا  پادا  برای نیّت خیر است؛ بی
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گیرند اار خیری را انجهام دهنهد؛ مهثالی امهک مهالی بهه انید دو نفر تبمیم می

سمت محهلّ پرداخهت دارد و بهزدگان. هریک از آنها صدهزار تومان برمیزلزله

انهد؛ امّها دومهی  در رسد و پول را پرداخت میافبد. اوّلی میها به را  میامک

رباید. آنکه مبوجّه شود  پولش را از او میخورد و بیبر به او برمیرا  یک جیب

بیند پول نیست. اینجا خدای مبعهال رسد  میها میوقبی به محلّ پرداخت امک

دهد؛ نهون نیّهت و قبهد آن را داشهت؛ خت پول را به دومی هم میپادا  پردا

دلیل یک عامل خارجی موفّق نشد عمالی پول را بپردازد. پس پادا  بهه اگرنه به

 شود؛ نه به عمل خارجی.ت داد  مینیّ

دو نفهر  اسبثنا خهورد  اسهت. بهرای مثهال مورد ایفر نیّت شرّامّا این قاعد  در

فی انجام دهند؛ مثالی دو انسان بیگنا  را بکشند. هریهک گیرند اار خالتبمیم می

طرف آن انسههان بیگنهها  گههذارد؛ بهههانههد؛ فشههنگ میای تهیّههه میاز آنههها اسههلحه

شهود؛ بهه ههدف اند. گلوله از تفنهگ اوّلهی خهار  میگیری و شلّیک مینشانه

انهد  دومی شهلّیک می شود. امّا در همان لحظه اهخورد و شخص اشبه میمی

انهد؛ گلولهه بهه آن پرنهد  حال پهرواز از جلهوی تفنهگ او عبهور میای دررند پ

 ماند.خورد و فرد مقابل زند  میمی

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  

و شلّیک اردند. آن پرند  اهه بهه خواسهت دومهی گیری گذاری و نشانهفشنگ

این حادثه خار  از اخبیار او بود. در آنچه  ی تفنگ او قرار نگرفت؛برابر لولهدر

تحت اخبیار این دو بود  سر سوزنی تفاوت نیسهت. اگهر بنها باشهد ایهن دو را در 



15    طبیب عشق 

ترازوی عدالت بگذارند  دومی هم مسبحقّ همان ایفر اوّلی اسهت؛ نهون زنهد  

ندن شخبی اه دومی قبد اشهبن او را داشهت  ناشهی از خواسهت و اراد  و ما

عیهار انجهام ی اارهای ءزم برای اشبن یک انسان را تماماخبیار او نبود. او همه

داد و صرفای یک عامل خارجی مانع مرگ آن انسان شد. نقش ایهن دو نفهر عهین 

شهود  نهه بهه میها داد  هم اسهت و نهون پهادا  و ایفهر الههی بهه نقهش انسهان

همهان ایفهری اسهت اهه  بیرونی  پس دومی هم مسهبحقّ یهای ناخواسبهحادثه

های سو، به عهدالت رفبهار با نیّتاوّلی مسبحقّ آن است. امّا خدای مبعال درراب ه

اند؛ واءّ اگر بنا به عدالت باشد  دومی هم باید همان ایفر اوّلی را دریافهت نمی

فرماید  اگر منِ خدا ازطریق عوامل های شرّ میبا نیّتاند. خدای مبعال درراب ه

خارجی مانع وقوع نیّت سوئی شدم  اگرنه صاحب آن نیّت مسبحقّ ایفر است  

 انم.م و با فضلم با او رفبار میانمن او را عفو می

دیق فضل این است اه اخداوند فقط عدل ندارد؛ فضل هم دارد. یکی از مب

توانید مبقابالی بخشید. با من ق عدالت میولی او را میاند؛ اسی به شما بدی می

اند  با فضهلش رفبهار انید. وقبی اسی عفو میبه او بدی انید؛ امّا او را عفو می

تهأثیر عوامهل خهار  از های سوئی اه تحهتبا نیّتدرراب هاند. خدای مبعال می

ر بخواههد بهه انهد. اگهشود  به عدل رفبار نمیاخبیار شخص  به عمل منجر نمی

عدل رفبار اند  بایهد صهاحب نیّهت سهو، را ایفهر دههد؛ نهون مهالک ایفهر و 

انهد و صهاحب نیّهت سهو، را پادا   نیّت است. خدای مبعال به فضل رفبهار می

شود؛ امّا نه به این دلیل اه مالک ایفهر و بخشد. صاحب نیّت سو، ایفر نمیمی
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ست؛ امّا خدا به فضل خود او را پادا  نیّت نیست؛ او همچنان مسبحقّ مجازات ا

 .3بخشدمی
 

 . وقوع فعل در جهان خارج2

ی تکوین فعل اخبیاری  یعنهی عهزم و نیّهت  تا اینجا دریافبیم اه اوّلین مرحله

اهه هنهوز در خانهه بهود  گیرد. مهثالی آن دانشهجو درحهالیشکل میدرون انسان 

میم در جههان ی دوم  تحقّهق تبهتبمیم گرفت در االس حاضر شهود. مرحلهه

آیهد و در شکل یک رفبار درمیی دوم  تبمیم و نیّت بهدر مرحلهخار  است. 

شود. اانون این پرسش م هر  اسهت اهه سههم فهرد در تحقّهق خار  محقّق می

اار  اسهت و گیری نیّت  خود فرد همهخارجی تبمیم و نیّت نیست؟ در شکل

ی وقوع در جههان خهار  مرحلهگیرد؛ امّا در با آزادی و اخبیار اامل تبمیم می

 ن ور؟

اسهت اهه بسهیاری از  اهرد هر انسان در زندگی خود این واقعیّت را تجربهه 

ای ههم صورت جدّی مبمّم است ااری را انجام دهد و ذرّ اه بهمواقع درحالی

ایم تها بسها از خانهه را  افبهاد شهود. نهنمیموفّهق به انجام آن اهار   تردید ندارد

امّا یک عامل خارجی مانع از تحقّهق   ویم یا ااری را انجام دهیمجایی حاضر ش

ایم اهه در عملهی سهاخبن برخهی ی مها تجربهه اهرد خواست ما شد  است. همه

تهوان دریافهت جها میاارها اه بر انجام آن مبمّم هسبیم  موفّق نیسبیم. از همین
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اار  اسهت همه اه تحقّق عمل با عزم و نیّت مبفاوت است. انسان در عزم و نیّت

 گونه نیست.ی در تحقّق خارجی اینگیرد؛ ولو خود  تبمیم می

 دهشان هت همهدا خواسهچه خهآن  دهشه آن هت نهخواس آنهچه دلهم

ی تحقّق خارجی عمل  همچون نقش اسی اسهت اهه نقش انسان در مرحله

ءزم  را روشن اند. برای اینکه نراغ روشهن شهود  زند تا نراغالید بر  را می

شهود. است الید بر  زد  شود؛ امّا با زد  شهدن الیهد  الزامهای نهراغ روشهن نمی

روشن شدن نراغ به عوامل زیادی وابسبه است. آیا الید سالم اسهت؟ آیها سهیم 

محکهم بسهبه شهد  اسهت؟ ءمهپ سهالم  سهرپیک در در مدار ق عی ندارد؟ ءمپ

اخبیار فرد نیست. فقط است؟ اصالی بر  هست؟ عوامل زیادی وجود دارد اه در 

 عوامل خار  از اخبیار او هسبند. یزدن الید در اخبیار اوست؛ بقیّه

نسان بهرای تحقّق عمل در خار  مثل روشن شدن نراغ است. تبمیمی اه ا

ی زدن الید است. فرمانی اه در م ز او خ ها  بهه منزلهگیرد  بهانجام عمل می

ال شهوند و عضهالت را بهه اهار شهود تها اعبها  فعّهی اعبا  صادر میسلسله

فهرد  مثهل مراحهل پهس از زد   دستبهاندازند و سایر مراحل تا انجام شدن اار 

عمهل در  شدن الید تا روشن شدن نهراغ اسهت. آنچهه در روشهن شهدن نهراغِ

ی عوامهل در ت؛ بقیّههتبهمیم اسه جهان خار  در اخبیار ماست  فقط زدن الیدِ

 دست ما نیست.اخبیار و به

صهورت جهدّی م الهب را ی این مجموعه مبمّم است بهمثال  نویسند برای 

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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اه بهرای تحقّهق  در اخبیار اوست  فقط عزم و نیّت و تبمیم است؛ سایر عواملی

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 

 بمیم او بسیار جدّی و قاطع باشد.این اار انجام نخواهد شد؛ اگرنه ت

است اه خدا با اسبمرار بخشیدن  تحقّق خارجی عمل منوط و مواول به این

به حیات و علم و قدرت و ...   امکان عملی سهاخبن تبهمیم را بهه شهخص ع ها 

ی یعنهی اند و به بیان دیگر به اذن تکوینی الهی وابسهبه اسهت. اذن تکهوینی الهه

 خدا باید امکان عملی شهدن را بدههدجانب خدا. امکان عملی شدن یک فعل از

به عمل خهارجی منجهر شهود. مهثالی نویسهند  را زنهد  و  تا عزم و نیّت درونی فرد

سالم و آگا  نگه دارد  تا ببواند تبمیم خود را عملی اند و م الهب را بنویسهد. 

دَ لِسن ِ کُبلِّ اِ َّ اهللَ عَزَّ وَ جَلَّ عِن فرمایند:نارر بر همین نکبه می پیامبر اارم

 ذَاباهللُ وَ هب یَقُبوَُ اِالّ مبن ءبن َ یعُ اَ ذَا القنئِلُ ال یَسبتَ فَهب؛ وَ یَدِ کُلِّ بنسِطٍقنئِلٍ 

جهلّ نهزد زبهان ههر خهدای عزّو :3سُطَ یَبدَُُ اِالّ بِمبن ءبن َیعُ اَ  یَحالحنسِطُ ال یَستَ 

توانهد نیهزی س ایهن گوینهد  نمیگشهایند  اسهت؛ پهگویند  و دست هر دست

توانهد دسهت خهود را گشایند  نمیبگوید مگر آنچه را خدا بخواهد و این دست
 بگشاید مگر به خواست خداوند.

بهبر مفهوم اذن تشریعی و اذن تکوینی و تفاوت آنهها بهه نکهات درک برای 

 ه انید.زیر توجّ
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 الف. تفاوت اذن تکوینی با اذن تشریعی

نظر مقرّرات شهرع؛ امّها اذن تکهوینی مجاز بودن تبمیم از تشریعی یعنی اذن

ی عمهل اسهت. در واقعیّهت خهارجی و صهحنهوقوع آن پذیر بودن معنی امکانبه

فری انید آن دانشجو اه صبح تبمیم گرفهت بهه دانشهگا  بهرود و در اهالس 

سهمت دانشهکد  حراهت انهد و در خیابهان یها حاضر شود  بخواهد با ماشهین به

اور دانشکد  ماشین خود را پارک انهد. اگهر مهأموران راهنمهایی و ی مجاونه

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 

پهذیر نیسهت. امّها اگهر انتحقّق خارجی و عملی شدن ندارد. ورود با اتومبیل امک

 شود. اینجا بحهثپذیر میها را جمع انند  ورود با اتومبیل امکانها و بلوکنرد 

پهذیر باشهد  ایهن اهه ورود امکانتکوین عمل و اذن تکوینی اسهت. درصهورتی

شود اه ازنظر مقهرّرات راهنمهایی و راننهدگی ورود سّال برای رانند  م ر  می

دهد اتومبیهل یل ممنوع است یا آزاد؟ آیا مقرّرات اجاز  میبه این خیابان با اتومب

د  بحهث اذن تشهریعی و نظر باشارد خیابان شود؟ وقبی مقرّرات درطرف واز این

مجاز بودن است و آنجا اه امکان عملی شهدن م هر  باشهد  بحهث مجاز یا غیر

 پذیر بودن است.اذن تکوینی و امکان

 

 یب. ترکيب اذن تشریعی و اذن تکوین

بهبر اذن تکوینی و اذن تشریعی الهی و تفاوت آنها به ایهن توضهیح فهم برای 

اهه یهک محهور طوریدقّت انید. اگر یک جدول ماتریس دوبعدی بکشهیم  به
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شد  نهار حالهت جدول اذن تشریعی الهی و محور دیگر آن اذن تکوینی الهی با

 آید.دست میبه

 

ذن تشهریعی و عملهی شهدن آن تبمیم بر انجام اهاری دارای ا حلیت اوّل:

دارای اذن تکههوینی باشههد؛ یعنههی هههم م ههابق قههوانین الهههی باشههد  هههم در عمههل 

پذیر شود؛ مثل حضور آن دانشجو در االس. تبمیم او بهرای حضهور در امکان

االس مجاز و مشروع بود و خدا هم عمالی امکان داد تبمیم او اجرا شهود؛ و در 

 االس حضور یافت. 

 

ری اه تبمیم بر انجهامش دارای اذن تشهریعی الههی اسهت؛ اا حلیت دوم:

ا عملهی شهدن آن فاقهد اذن تکهوینی اسهت. بهرای مثهال اسهی شهب بخوابهد  امّ

اه مبهمّم اسهت سهحر بیهدار شهود و نمهاز شهب بخوانهد؛ امّها در عمهل درحالی

خوابش ببرد و با صدای اذان صبح بیدار شهود. ایهن تبهمیم ازنظهر شهرع اهامالی 

نهداد؛ ذن تشریعی الهی داشت؛ امّا خهدا بهه آن امکهان عملهی شهدن مجاز بود و ا

 یعنی فاقد اذن تکوینی بود.

 

تبمیمی اه فاقد اذن تشریعی الهی اسهت؛ امّها عملهی شهدنش  حلیت سحم:

شهود. ی گناهانی اه در عمل واقع و انجام میدارای اذن تکوینی است. مثل همه

میم ازنظر شرع مجاز نیست؛ امّها گرفت شرا  بخورد؛ این تبمثالی اسی تبمیم 

و او  خدا دست او را خشک نکهرد و جهانش را نگرفهت؛ بلکهه بهه او امکهان داد
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شرا  را خورد. تبمیم او فاقد اذن تشریعی بود؛ امّا خدا به عملی شهدن تبهمیم 

 او اذن تکوینی داد.

 

هم تبمیم فاقد اذن تشریعی است  هم عملی شدن آن فاقهد  حلیت چهلرم:

گیرد دزدی انهد؛ تبهمیم او خهالف ینی. فری انید اسی تبمیم میاذن تکو

انههد و ای را نشههان میشههرع و فاقههد اذن تشههریعی اسههت. او بههرای دزدی خانههه

شههود و او رود؛ امّهها صههاحبخانه بیههدار میشههب از دیههوار آن خانههه بههاء مههینیمه

ی پیهدا تواند عمل دزدی را انجام دهد؛ در اینجا عمل او امکان تحقّق خهارجنمی

 نکرد  و فاقد اذن تکوینی بود  است.

ی تهاریخی بررسهی و نمونههفو  را در نند رخداد واقعهی  هایاانون حالت

 انیم.می

 

را بهه  به امر خداونهد پسهر  حضهرت اسهماعیل . حضرت ابراهیم3

گذاشت تها او  برد؛ اارد  را تیز ارد و روی حلقوم اسماعیل نیسرزمین مِ

دا مجاز  طبق فرمان الهی و دارای اذن تشهریعی بهود؛ امّها خه را ذبح اند. تبمیم

لهذا اهارد نبریهد؛ یعنهی وقهوع آن فاقهد اذن نهداد و ی بریهدنبه آن اارد اجهاز 

 تکوینی الهی بود و محقّق نشد. این مبدا  حالت دوم است.

 

بیهت و اصهحا  امهام های اهل. عبر عاشهورا لشهکریان عمهر سهعد خیمهه5

این تبمیم فاقد اذن تشریعی و ازنظر شرع حهرام بهود؛  را آتش زدند. حسین
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ها را امّا خدا بهه آتهش نگفهت نسهوزان و اذن تکهوینی و امکهان داد عمهالی خیمهه

 ها مبدا  حالت سوم است.بسوزانند. سوخبن خیمه

 

را بها خنجهر  رهر عاشورا شمر ملعون سر م هّر اباعبدا  الحسینبعداز .1

. تبمیم بر این اار ق عای خهالف شهرع 3ت جدا اردبرید و از پیکر مقدّس حضر

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.

 

را در منجنیهق گذاشهبند و درمیهان اهوهی از آتهش  . حضرت ابهراهیم4

پرتا  اردند. هم تبمیم سوزاندن پیامبر خدا خالف شرع و فاقهد اذن تشهریعی 

ین ننرُ کونی بَبراا  وَ بود  هم خدا به آن تبمیم امکان عملی شدن نداد و فرمود: 

. بنهابراین وقهوع آن ای آتش بر ابراهیم سرد و سالمت با : 5اِبراهیمَ سَالمن  عَلی

 این مبدا  حالت نهارم است. هم فاقد اذن تکوینی بود.

 

 

                                                 
بود؛ نبریهد. لهذا  رت زینبی حضاز جلو اه محلّ بوسه . الببّه گفبه شد  است اببدا اارد3

 هرحال این حادثه رد داد.آن ملعون سر مقدّس حضرت را از قفا برید؛ ولی به

 .69ی ی انبیا،  آیه. سور 5
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 حُسن فعلی و حُسن فاعلی، دو شرط عمل صالح

ی اسی اه نیّهبش نیهک  ولهی عملهش سهو، اسهت  نگونهه دربار پرسش: 

انهد و آن را بهرای رضهای رد اهار خهوبی میپنداشود؟ اسی اه میداوری می

دهد؛ ولی اار  در عمهل و بالهذّات سهو، حقّ و با رنج و سخبی بسیار انجام می

ها حقّ مردم را است و پیامدهای بدی دارد؛ حبّی ممکن است نبایج آن اار سال

عیُهُم یلَّذاَی شریفه باشد اه: ضایع اند و مبدا  این آیه  ۀِویبباَفِبی الْنَ ضَلَّ سبَ

اسانی اه سعیشهان در زنهدگی دنیها : 3 ََََََّهُم یُاسِنو َ صُنعن الدُّنین وَ هُم یَاسَحو َ اَ

 .دهندپندارند اار نیکی انجام میگم شد  است و خود می

فرمایهد اسهانی اهه آیهه مبهدا  آن شهخص نیسهت؛ نهون میایهن  پلسخ:

ی الههی گم شد  است؛ یعنی دنیاطلب هسبند و انگیهز « زندگی دنیا»سعیشان در 

های مهادّی انند. دنیاپرسهبان و انسهانپندارند اار خوبی میحال میندارند؛ بااین

اننهد خودشهان رئالیسهت و فکهر می  داننهداه اار خود را خو  و درسهت می

خندنهد؛ پردازنهد. بهه دینهداران میآلیست و خیالها اید واقعگرا هسبند و مذهبی

های موفّههق و داننههد و فقههط خودشههان را انسههانآنههها را دورافبههاد  از واقعیّههت می

آورند. اینان به تعبیهر قهرآن اهریم تالششهان در زنهدگی سعادتمند به حسا  می

 دنیا گم شد  است.

                                                 
 .304ی ی اهف  آیهسور  3.
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که فالن عمل مورد رضای خداست  آن عمل را اه گمان اینامّا اگر اسی به

دیگهر اهار   صحیح نیست  با نیّت اامالی خالص و الهی انجهام دههد و بهه بیهان

 ن فعلی نداشبه باشد  تکلیف نیست؟سولی حُ سن فاعلی داشبه باشد حُ

اار خو  عملی است اه هم حسن فعلهی داشهبه باشهد  ههم حسهن فهاعلی. 

رضایت خدا و م ابق با وجهدان انسهانی باشهد.  حسن فعلی یعنی خود عمل مورد

دهند  یا فاعهل آن عمهل  جلهب رضهایت الههی ی انجامحسن فاعلی یعنی انگیز 

گونهه اهه خداونهد دسهبور داد  خوانهد  بایهد همانباشد. مثالی اسی اه نمهاز می

و راهوع و سهجود و تعهداد  است  نماز بخواند؛ رو به قبله بایسبد؛ حمد و سهور 

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

فریبی نداشهبه باشهد و بها اخهالص اامهل و در نماز قبد ریا و خودنمایی و مردم

 نماز بخواند. قربة الی اهلل

 

لهی حسهن فعلهی نهدارد  تکلیهف عملهی اهه حسهن فهاعلی دارد  وپرسش: 

  با نیّت الههی و اهامالی گمان اینکه عملی مورد رضای خداستنیست؟ اسی به

اهه آن دههد؛ درحهالیخدا  آن اار را انجام میخالص و به قبد جلب رضایت 

 مل حقیقبای مورد رضایت خدا نیست.ع

دارد  یمبفهاوتهای پاسهخبه مقدّمات اار آن شخص هتوجّاین سّال با :پلسخ

 .برای آن قابل تبوّر استو دو حالت 

فراهم بود  و اوتاهی ارد  است  اگر امکان اسب آگاهی برای شخص  .3

توانسهت یهاد بگیهرد و درسهت خوانهد  امّها میمثل اسی اه نماز  را غلهط می
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بخواند  او مسّول است. شخبی فعّالیّت اقببادیش به ربا و رشو  آلهود  شهد ؛ 

داند اار  خالف شرع است. آیا این امکان را داشت اهه احکهام شهرع امّا نمی

بیهاموزد؟ اگهر ایهن امکهان را داشهت و درپهی یهادگیری اقببادی  یدر زمینهرا 

ندانسههبن مسههأله   نرفههت  درقبههال اههاری اههه نکههرد   مسههّول و معاقَههب اسههت.

اند. ههر مسهلمانی وریفهه قبال حکم الهی را منبفی و سلب نمیمسّولیّت فرد در

دارد مسائل شرعی خود را یاد بگیرد. فرد باسوادی اه همه نهوع مجلّهه و ابها  

مسائل شهرعی مهورد حکم دارد تا ببیند المسائل برنمید  امّا یک توضیحخوانمی

 شود.نیاز  نیست  معاقَب است و مّاخذ  می

امکان دسبرسی به اطاّلعات نداشهبه باشهد  اصه الحای بهه او  م لقای. اگر فرد 5

گویند. یکی از مبادیق مسبضعف  مسبضعف فرهنگی اسهت اهه مسبضعف می

دلیل اطاّلعهات نهدارد. خهدای مبعهال ننهین اسهی را بهههیک امکان دسبرسی به 

 اند؛ نون واقعای امکان آگاهی برای او وجود نداشبه است.ناآگاهی ایفر نمی

 

خاطر آن پیکهار آیا امکان دارد  دو نفر با هم پیکار انند و هر دو بهپرسش: 

 از خدا پادا  بگیرند؟

مکهان آگهاهی نداشهبه بله  در مواردی اه جزو مسبضهعفان باشهند و ا پلسخ:

باشند و هریک بپندارد گفبار و رفبار طرف مقابل خالف شرع است؛ بر سر یک 

ی الهی به جهان ههم بیفبنهد؛ ههر دو امر شرعی  با قبد اامالی خالبانه و با انگیز 

بهه خ های خهود را  یهک از دو طهرف امکهان پهی بهردنبهشبی هسبند. اگهر هیک

  در مقهام انجهام امهر خداسهتا طهرف مقابهل بهجنگ گمان اینکه اند و بهنداشبه
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دو طهرف  اند؛ ممکهن اسهت ههری الهی  وارد میدان مباف و مقابله شد وریفه

ایههن جنههگ وارد بهشههت شههوند. در روایههات آمههد  اسههت روز قیامههت بعضههی از 

اردنهد  دسهت مکفِّرها و مکفَّرها  یعنی اسانی اه در دنیا همدیگر را تکفیر می

 شوند.زند و با هم وارد بهشت میاندادر گردن هم می

لی قَلبن فببوذَرٍّ معَلِمَ اَلَو  روایت شد  است اه اگهر ابهوذر  :3لَقَتَلَب ُ من َبِ سبَ

ارد؛ نهون هضهم یا تکفیر می اشترا می اودانست در قلب سلمان نیست  می

گونه موارد اسهت نبود. در این ر سلمان بود  در ررفیّت ابوذرمعارفی اه در اخبیا

 روند.افبند و هر دو هم به بهشت میهر دو طرف با حسن نیّت به جان هم می اه

 

 های الهیماهيّت مجازات

گوییم مجازات براساس عهدالت اسهت؛ امّها ایهن عهدالت را نهه میپرسش: 

 اند؟ین میدهد؟ نوع مجازات را نه اسی تعیاسی تشخیص می

دهد. عهدالت یعنهی دادن حهقّ ههر عدالت را عقل ما هم تشخیص می پلسخ:

تواند داوری انهد. صاحب حقّی به او؛ بنابراین وجدان انسان هم بسیار خو  می

وقبی شما از اسی طلبهی داریهد و او حاضهر نیسهت بهدهیش را پرداخهت انهد  

یابد اهه ایهن درمی راحبیروشن است اه عدالت نیست. عقل و وجدان بشری به

رلههم اسههت؛ نههون ایههن طلههبت حههقّ شماسههت. امّهها مجههازات آن نیسههت و آیهها 

ی پلههیس هههای الهههی نیههزی جههدای از عمههل اسههت؟ آیهها مثههل جریمهههمجازات
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راهنمههایی و راننههدگی اسههت اههه وقبههی راننههد  از نههراغ قرمههز رد شههود جریمههه 

نبینهد و ههیک توانهد طهوری رد شهود اهه پلهیس شود؛ امّا اگر زرنگ باشد میمی

الهی خهودِ عمهل اسهت اهه آثهار  رهاهر  ای هم نپردازد؟ خیر؛ مجازاتهجریم

خهورد و مسهمومیّت غهذایی پیهدا شود. مثهل اینکهه اسهی غهذای مسهموم میمی

 ببال شدن به مسمومیّت غذایی است.اند. مجازاتِ خوردن غذای مسموم  ممی

دا گهو  نکهرد  مجازات الهی به این معنی نیست اه اگر اسی به سهخن خه

افکنهد؛ انهد و او را بهه آتهش جههنّم میگیرد و تالفی میخدای مبعال لجش می

بلکه باطن گنا  آتش است؛ وقبی انسان آن عمل را انجام دهد  آتش بهه جهان او 

بشری مبفاوت است و نیهزی جهز خهود عمهل  الهی با مجازات افبد. مجازاتمی

شود و انسان مبحمّهل مرگ راهر مینیست اه شکل باطنی و ملکوتی آن بعد از 

 .3شود اه در دنیا انجام داد  استهمان عملی می

 

 های زندگیها در پيدایش حوادث و موقعيّتنقش انسان

ههای زنهدگی مها ی دوم از حهوادث و موقعیّتطوراه گفبه شد  دسهبههمان

ا یک دهد. اببدا بهای دیگر رد مییعنی انسان شعور و مخباردست عوامل ذیبه

 انیم.ی بحث را روشن میال زمینهمث

یکی از خدمات نظام بانکی به مشبریان  حسا  جهاری اسهت اهه بانهک در 

دههد نکهی بهه او میسپارد  دسبهی حسا  به بانک می قبال وجوهی اه دارند

                                                 
در ایهن و ... .  14 ییهس  آیهه ی؛ سهور 90 ینمل  آیهه ی؛ سور 15 یی یونس  آیه. سور 3
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تواند از حسا  خود برداشت یا به دیگران پرداخهت انهد. معمهوءی اه با آن می

های خبوصی برای اینکه انبرل بیشهبری بعضی از مّسّسه های دولبی وسازمان

برای پرداخت  .انندهای دوامضایی باز میها اعمال انند  حسا روی پرداخت

 به بانک معرفی شهد   ءزم های مزبور  وجود دو امضا اه قبالیهای حسا نک

 است.

ای دارد و فردی را در سهمت حسهابدار مّسّسهه فری انید شخبی مّسّسه

اند و امضای خهود و حسهابدار اند. یک حسا  دوامضایی باز میبخدام میاس

نک انهد. سهپس دسهبههای مّسّسه به بانک معرّفهی میرا برای پرداخت نک

مّسّسه  الید و رمز گاوصندو   مُهر مّسّسه و الید اتها  حسهابداری را بهه او 

گذارد اه حقّ ندارد دهد تا مش ول اار شود؛ امّا در همان آغاز با او قرار میمی

بور هیک نکی را بنویسد و امضا اند  مگر اینکه رئهیس روی سهند مربهوط  دسه

قبهال آن سهند  ورت حسهابدار حهقّ دارد درصپرداخت آن را نوشبه باشد؛ درآن

نکی بنویسد و امضای اوّل را هم بکند و نزد رئیس بفرسبد تا آن را انبرل اند 

ضهای دوم را روی نهک بگهذارد و آنگها  و اگر با پرداخت آن موافهق بهود  ام

 تا پولش را از بانک دریافت اند. نک به طلبکار تحویل شود

حسابدار با این قرار اهه حهقّ نهدارد بهدون سهند حهاوی دسهبور رئهیس و یها 

است نکی صادر انهد  مشه ول اهار  خالف دسبوری اه رئیس ذیل سند داد 

اخهت داد  اسهت روی میهز شود. اوّلین سندی اه رئیس ذیهل آن دسهبور پردمی

بهه م البهات هزار تومان  مربهوطآید؛ مثالی سندی به مبلغ یکبدمیاار حسابدار 

ی نهک طرّاحهی نام حسهن. حسهابدار اببهدا پرداخهت را روی برگههشخبی بهه
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نماید در نه تاریخی  نه مبل ی  به نه شخبی پرداخهت ص میاند و مشخّمی

سیبهدونودویک  مبلهغ ما  سهال ههزارودی در تاریخ یازد  نویسدشود؛ مثالی می

هزار تومان در وجه آقای حسهن پرداخهت شهود. سهپس زیهر آن را امضها یکبد

انهد. امّها ایهن نهک هنهوز اند؛ یعنی اجرای آن طر  را تأیید و تبدیق میمی

قابل وصول نیست؛ نون به امضای دوم نیاز دارد. حسابدار نک را همهرا  سهند 

وسهت آن گرداند. رئیس هم نک و سند پیرئیس برمیدسبور پرداخت  به اتا  

های مالی با سیاستهم خود  دسبور داد  است و هم  بینداند و میرا نگا  می

الّی مّسّسه مخالفبی ندارد و در مجموع پرداخت آن بالمانع است؛ لذا امضهای 

 تواند آن را نقد اند.آقای حسن میگذارد و حاء دوم را پای نک می

 

 به این نک سه سّال م ر  است.اجعاانون ر

امضهایی مّسّسهه انجهام هایی اهه از حسها  دوار از پرداختسهم حسابد .3

شود نقدر است؟ آیا ممکهن اسهت پهولی از ایهن حسها  پرداخهت شهود و می

حسابدار در آن هیک نقشهی نداشهبه باشهد؟ خیهر؛ تها حسهابدار نکهی ننویسهد و 

یان نخواهد بود تا پرداخت شود. پهس امضای اوّل را پای آن نگذارد  نکی درم

اار  نیسهت. آیها شود هیکهایی اه از این حسا  انجام میحسابدار در پرداخت

الزامای هر نکی اه حسابدار بنویسد و امضا اند  پرداخت خواهد شد؟ خیهر؛ تها 

شهود. رئیس امضای دوم را پای آن نک نگهذارد و تأییهد نکنهد  پرداخهت نمی

اار  شهود  همههههایی اهه از ایهن حسها  انجهام میختپس حسهابدار در پردا

اار  است اه بدون اقهدام نیست. نقش حسابدار نیزی بین این دو است؛ نه هیک
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فقط بها امضهای او نهک پرداخهت  اار  است اهاو پول پرداخت شود و نه همه

 شود.

شخص در مّسّسه و داشبن سمت حسهابدار این باید توجّه داشت اه حضور 

اسههت رئهیس مّسّسههه ری از اخبیهارات آن سههمت  ههر لحظههه بهه خوو برخهوردا

بیههارات و سههمت محههض اینکههه نظههر رئههیس ت ییههر انههد  اخوابسههبه اسههت و بههه

شهود. بیهرون رانهد  میی مّسّسهه یها از مجموعههشود حسابداری از او سلب می

عین تأاید بر نقش حسابدار  نباید او را در عری و در ردیف رئهیس بنابراین در

 .شمار آوردسه بهمّسّ

 

دههد  امّها بی را هزار تومهانفری انید رئیس دسبور پرداخت سند یکبد. 5

برابهر میلیهون تومهان  یعنهی د جای صهدهزار تومهان  نهک را یهکحسابدار بهه

ل را بکند و نک را همرا  سند  برای امضای دوم نزد رئیس بنویسد و امضای اوّ

انهد و ت آن را داد  اسهت نگها  میبفرسبد. رئیس سندی را اه دسهبور پرداخه

حسهابدار یها گویهد ایهن با خهود می برابر نوشبه است؛بدار مبلغ را د بیند حسامی

برابر نوشبه؛ یا خدای نکرد  دسهبش اهج دقّت است اه مبلغ را د هوا و بیسربه

پهول را بها او انم؛ بعهد من حواسم نیست و امضهای دوم را مهی پنداردمیاست؛ 

سهابدار از دیهد رئهیس اند. تخلّهف حست  تقسیم میدر وجه اوک اسی اه ن

اساس شر  ورهایفی اهه روز اسهبخدام بهه حسهابدار ابهالغ شهد  محرز است. بر

اجاز  نداشت م ایر سندی اه رئیس دسبور داد  است نکی بنویسد؛ امّا رئهیس 

اند تها ببینهد ؛ روی میز اار  را نگا  میاندو باطل نمی زندنک را خط نمی
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یا سند دیگری حاای از م البات آقای حسهن وجهود دارد اهه بهه حسهابداری آ

و د نهبینهد ننهد سهند وجهود دارد اهه ایهرادی ههم ندارارجاع نکهرد  باشهد. می

سابدار هزار تومان است. حانع است و مبلغ آنها روی هم نهبدپرداخت آنها بالم

هزار د یکبهدبینهس میبرین اطاّلعهی نهدارد. رئهیاز وجود این م البات اهونک

هزار تومههان  بهها ایههن نهبههدالی دسههبور پرداخههت آن را داد  بههود  تومههانی اههه قههب

میلیهون نکی ههم اهه حسهابدار نوشهبه اسهت یهک شود ومیلیون تومان مییک

بینهد و امضهای می مهانعتومان است؛ لذا پرداخت مبلغ نک را به آقای حسن بال

ر نوشههبه بههود فههراهم سههابداانههد و امکههان پرداخههت نکههی را اههه حدوم را می

 سازد.می

اانون باید دید بعد از اینکه خود رئیس امضای دوم را پای نک گذاشت و 

دار را احضار اند و بگویهد ایهن آقای حسن پول را دریافت ارد  جا دارد حساب

ای؟ آیها جها دارد و برابهر سهند نوشهبهطرز اار اردن است؟ نرا نهک را د نه

وبیخ و تنبیه اند؟ آیا حسهابدار بهرای توجیهه اهار عادءنه است اه حسابدار را ت

خواسبید آن نک پرداخت شهود  نهرا خودتهان تواند بگوید  اگر نمیخود می

مهورد دءئهل اوّءی رئیس مّسّسه ملهزم نیسهت درامضای دوم را اردید؟ ق عای نه. 

اقداماتش به اارمند خود توضیح دهد. رئیس بنها بهه دءیلهی اهه فقهط خهود  

امّا حسهابدار مجهاز نبهود خهالف دانست؛ مانع   پرداخت این پول را بالم ّلع بود

سندی اه رئیس دسبور پرداخت آن را داد  بود  نک بنویسد. مّسّسه مبعلّق به 

هزار ست داشبه باشد و دلهش بخواههد نهبهدرئیس است. فری انید رئیس دو

 مهدّعی اوتوانهد تومان بالعوی به آقای حسن بدهد؛ ایرادی ندارد و اسی نمی
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برابر سندی اه رئیس دسهبور داد  بهود  نهک شود. امّا حسابدار حقّ نداشت د 

بنویسد. بنابراین امضای رئیس رافع مسّولیّت حسهابدار نیسهت و او بایهد تبعهات 

 تخلّف خود را مبقبّل و مبحمّل شود.

 

الواقهع نهه های این مّسّسه نگها  انهد  فی. اگر اسی از بیرون به پرداخت1

دهههد؟ حسههابدار یهها رئههیس؟ واضههح اسههت اههه بههه آقههای حسههن پههول میاسههی 

ها اار رئیس و صاحب مّسّسه است. حسابدار یک اارمنهد اسهت اهه پرداخت

دهد و صاحب و رئهیس مّسّسهه تنها یکی از مراحل اداری پرداخت را انجام می

 دهد.است اه به اشخاص پول می

 

وی تبهمیم رئهیس اثهر   رمیلیهونینک یکنوشبن با  آیا حسابدارپرسش: 

نگذاشت؟ نون رئیس قبهد نداشهت بهاقی م البهات آقهای حسهن را آن موقهع 

 بپردازد.

توانسهت نهک نهین قبهدی نداشهت  میخیهر؛ نهون اگهر رئهیس ن پلسخ:

م البهات آقهای ی بقیّههمیلیونی را امضا نکند. اگهر سهند دیگهری حهاای از یک

چه سهبب امضهای نهک ارد. آنحسن روی میز رئیس نبود  امضای دوم را نمی

شد  اطاّلعاتی بود اه اخبباصای در اخبیار رئیس مّسّسه بود. اگهر آقهای حسهن 

آنها بود  ولهی حسهابدار ایهن ننان م الباتی داشت و نظر رئیس هم بر پرداخت 

ههای دیگهری قالهب نکنوشت  با دسهبور رئهیس  دررا نمی میلیونینک یک
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تبهمیم  دریجهه اهار حسهابدار نبشهد. دروز به آقای حسن پرداخهت میهمان ر

 .اشتدی نرئیس بر پرداخت طلب آقای حسن در آن روز تأثیر

 

 دیگر یمثال

ی پاسخ به نامهه  ی نحو رئیس درزمینهرسد. ای میر  یا مّسّسهای به ادانامه

انهد تها پهس از دههد و بهه یکهی از اارمنهدانش ارجهاع میذیل آن رهنمود می

ی دوم  آن را نزد رئهیس بیهاورد. و امضای نسخه پیشنویسِ پاسخ و تایپ یتهیّه

اند تا بهرای شهخص یها شد  موافق باشد  آن را امضا میاگر رئیس با پاسخ تهیّه

 شود.رسباد  بود  ارسال سازمانی اه نامه را ف

ای اهه درمهورد نهک بیهان شهد  توان دریافهت سهه نکبههبا اندای تأمّل می

اارمند مهبن پاسهخ را نه گرازجمله اینکه  اند.نیز صد  می درمورد پاسخ نامه

اصهلی آن را  یسهپس رئهیس نسهخه انهد وی دوم آن را امضها مینسهخه تهیّه و

حال آنچه در نامهه آمهد  اسهت  پاسهخ رئهیس اسهت اهه بهه اند؛ بااینامضا می

اارمنهد فقهط یهک شهود؛ نهه نظهر اارمنهد. شخص یا سهازمان مقابهل اعهالم می

 امه را انجام داد.ی نی اداری تهیّهمرحله

 

 فعل اختياری انسان

ی اداری است. فعل اخبیاری انسان نیزی شبیه همان نک دوامضایی یا نامه

خواهد عملهی را انجهام دههد  اببهدا آن را در ذههن خهود گفبیم  وقبی انسان می

اهه شود. مثالی دانشجویی اند. طرّاحی عمل در ذهن تبوّر نامید  میطرّاحی می

حضهور در دانشهگا  و اهالس را   اببدا در خانه   شگا  االس داردامروز در دان
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شود این طر  را عملی انهد؛ ایهن سپس مبمّم می؛ انددر ذهن خود تبوّر می

هم تبدیق است. نقش او در تبوّر و تبمیم به حضور در االس  مثهل نوشهبن 

ر صرف تبمیم او  این عمل دحسابدار است. آیا به دستبهو امضای اوّل نک 

قالب عمل  منوط به نه. تحقّق خارجی عزم و نیّت در شود؟ ق عایخار  انجام می

اذن و امکهان دههد تها   اذن تکوینی الهی است؛ یعنی خدا باید به عملی شدن آن

اجرا شود. به بیان دیگر امضای دومی ءزم است؛ اگهر خهدا امضهای دوم را اهه 

 اند.ق خارجی پیدا مید  عمل تحقّعمل بگذار اذن تکوینی است  پای نکِ

به نک گفبیم  درمورد فعل اخبیاری انسهان صهاد  ای اه راجعسه نکبههر 

 :است

 

 نه جبر و نه تفویض؛ اختيار. 1

تهوان در اسهت؟ آیها میزند نقهمینسان در عمل اخبیاری اه از او سرسهم ا

زند در را تبوّر ارد اه شخبهی اهه آن عمهل از او سهرمی یک عمل اخبیاری

نداشبه باشد؟ خیر؛ اببدا باید عمل در ذهن انسهان طرّاحهی شهود و بعهد  آن نقش

شخص به اجهرای آن مبهمّم شهود تها عمهل واقهع شهود. پهس انسهان در اعمهال 

اار  نیست. آیها ههر عملهی اهه انسهان بهه شود  هیکاخبیاری اه از او صادر می

دا امکهان اه خهشود؟ خیر؛ فقط درصورتیزامای انجام میم شد  الانجام آن مبمّ

شود. پس انسان در فعلهی اهه اجرا شدن به آن بدهد  در جهان خار  محقّق می

اهه از او  ییی  نیست. نقش انسهان در فعهل اخبیهاراارهمه  شوداز او صادر می

 اار  بودن.اار  بودن و هیکزند نیزی است بین همهسرمی
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: نهه 3نِرَینَ اَمبرٌ بَبییضَ بَل اَمال جَحرَ وَ ال تَفوفرمودند:  امام جعفر صاد 

. نه جبر است اه انسهان در جبر است و نه تفویض؛ بلکه نیزی بین این دو است

ی اهار بهه انسهان واگهذار شهد  و اار  باشد و نه تفهویض اهه همههعملش هیک

 .5اار  باشد. این معنی اخبیار انسان استهمه

                                                 
 .397  ص 4؛ مجلسی  بحاراءنوار    36  ص 3 . الینی  اافی   3

اار  بهودن  ننهد مثهال اار  و تفویض یا همهه. برای درک بهبر اخبیار انسان  بین جبر یا هیک5

 آوریم.دیگر می

دست دارد و شخص دیگری با نهورافکن  درون ای بهالف. شخبی را در نظر بگیرید اه آیینه

شد  در دست دارد  با نرخاندن آیینه  نور منعکستاباند. شخبی اه آیینه بهی او نور میآیینه

دست اوست  اگر نخواهد اندازد؛ ولی اسی اه نورافکن بهای اه بخواهد میآن را به هر نق ه

رافکن را خامو  یا به جهت دیگری منحهرف انهد و تواند نوای بیفبد  میانعکاس نور به نق ه

ی مذاور بباباند. نقش اسی اهه آیینهه درنبیجه نوری در آیینه نماند اه نفر اوّل  آن را به نق ه

 اار  بودن است.اار  و هیکدست اوست در روشن شدن نقاط  نیزی بین همهبه

تابانهد؛ و را به نقهاط مخبلهف میدست دارد و نور آن  . فردی را تبوّر انید اه نورافکنی به

ی نورافکن در اخبیار اوست. اگر نفر دوم نخواهد انند نفر دومی را اه الید روشن و خامو 

تواند با الید  بر  را ق ع و نورافکن را خهامو  انهد. نقهش ای نور بباباند  میفرد اوّل به نق ه

 اار  بودن است.اار  و هیکمهین هفرد اوّل در روشن شدن نقاط با نور نورافکن  نیزی ب

ای اهه بخواههد  . فردی را در نظر آورید اه سرِ شلنگ آبی را در اخبیار دارد و به ههر نق هه

پاشد؛ و فرد دومی را اه انبرل شیر آ ِ مبّبل به شلنگ را در اخبیهار دارد و ننانچهه آ  می

دد و جریهان آ  شهلنگ را ق هع تواند شیر آ  را ببنای آ  بپاشد  مینخواهد نفر اوّل به نق ه

دسهت اوسهت در پاشهید  شهدن آ  بهه نقهاط  نیهزی بهین اند. نقش اسی اه سرِ شهلنگ به

 اار  بودن است.اار  و هیکهمه
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باید توجّه داشهت اهه وجهود و بقهای انسهان و برخهورداری وی از اخبیهار و 

سهت و مشهیّت الههی وابسهبه اسهت و گیری آزاد  هر لحظه به خواقدرت تبمیم

محض اینکه خواست و مشیّت خداوند ت ییر اند  آن اخبیار و قدرت از انسان به

عهین تأایهد بهر ریابهد. بنهابراین دمیخاتمهه  هسبی و بهودن اویا و  شودمیسلب 

گیری  نباید وجود و نقش وی را در عهری و در اخبیار و نقش انسان در تبمیم

 .شمار آوردردیف خداوند به

 

 .ت انسان نيستاذن تکوینی الهی رافع مسؤوليّ. 2

دلیهل ارد و رئیس هم بههر رئیس صادر میوقبی حسابدار نکی م ایر دسبو

اطاّلع بهود  آن نهک را امضها ز آن بیای اه داشت و حسابدار ااطاّلعات ویژ 

 رئیس رافع مسّولیّت اارمند نبود.شد  امضای ارد و پرداخت میمی

 طوراه رئیس مّسّسه حسابدار را اسبخدام ارد و ایهن اخبیهارات را بهههمان

  اساسای حسهابداری در اهار خواستمیو اگر او ن و قرارها را با او گذارد او داد 

دای مبعال خلق ارد  است و خود  به انسان اخبیار داد  و انسان را هم خ بود ن

هایی را بگیهری. ای انسهان! تهو فقهط حهقّ داری ننهین تبهمیم :به او گفبه است

ها فاقهههد اذن سهههایر تبهههمیم های دارای اذن تشهههریعی اینهههها هسهههبند وتبهههمیم

 ند.اتشریعی

ئهیس رو برابر سند نک بنویسهد  امّها نوشهت مثل حسابدار اه مجاز نبود د 

د اذن اهه فاقه بگیرداگر برخالف دسبور الهی تبمیمی  نیزانسان   امضا اردهم 

خدای مبعال به آن تبهمیم  اذن تکهوینی  باشد  ممکن استتشریعی و غیرمجاز 

  بها وجهود ایهن آید.صورت یک عمل خارجی درو به هدن دو امکان عملی شد
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اهه بهه تهو بگوید  درحهالی د خدا به آن بند آیا من قی و عادءنه است و جا دار

مهورد نیست  نرا ننین تبمیمی گرفبهی؟ دراعالم ارد  بودم این تبمیم مجاز 

تبمیم گنا  و خالف شرعی اه به یک عمل خارجی منجر شد  است  با اینکهه 

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

نه است و جا دارد بنهد  را مّاخهذ  انهد اهه تحقّق پیدا اند  آیا من قی و عادء

مجاز است!؟ آیا اذن تکوینی خداوند بهر نگفبه بودم این تبمیم حرام و غیرمگر 

مجاز و فاقد به تبمیم غیرلیّت انسان را نسبتتحقّق خارجی تبمیم انسان  مسّو

 اند؟ هرگز!اذن تشریعی اه آزادانه گرفبه است  رفع می

گویههد نههرا خههودت اذن تکههوینی دادی؟ اگههر بههه خههدا بتوانههد نمیبنههد  

اذن مهن  خواسبی آن عمل خالف شرع انجام شود  به عملهی شهدن تبهمیمنمی

 مورّهف نیسهتاوّءی خهدا نهون . بی نهدارمدادی؛ پهس مهن مسهّولیّتکوینی نمی

طور اهه رئهیس ؛ همهان3ا  پاسهخگو باشهداارههایش بهه بنهد  مورد نراییِدر

اذن  ثانیهای .باشهدیش به اارمندان پاسهخگو درمورد اارها مورّف نیستشرات 

گهرفبن آن تبهمیم خهالف بر تحقّق خارجی یک تبمیم خالف   تکوینی الهی

قبهال رت او را در پیشهگا  خداونهد داند و مسهّولیّط شخص را توجیه نمیتوسّ

دلیل طوراههه در موضههوع نههک  رئههیس بههههمان سههازد؛آن تبههمیم منبفههی نمی

انست و بها امضهای خهود امکهان داد آن نهک اطاّلعات خاصّ خود مبلحت د

مضهافای بهر اینکهه  .ت حسهابدار نبهودپرداخت شود  و امضای رئیس رافع مسّولیّ
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خداوند به آن امکان عملی  یستص ن  مشخّیردگمیخالف تبمیم  وقبی فردی

شدن و اذن تکوینی خواهد داد یا خیر؛ تها شهخص پهس از عملهی شهدن آن  در 

 به اذن تکوینی الهی اسبناد اند.  الف شرع خودتوجیه علّت اخذ تبمیم خ

گیرد  دزدی اند تا از این را  حرام پولی بهرای فری انید اسی تبمیم می

و بینهد ونهد میخدا انهد.ای را برای دزدی نشهان مینهدست آورد. خاعیّاشی به

محبّهت ها خیلی صهمیمی و باای هسبند اه مدّتدر این خانه خانواد داند اه می

امّا اخیرای یک فامیهل پولدارشهان مُهرد  و پهولی بهه آنهها ارث  ؛اردنددگی میزن

 یکهیاین زن و شوهر شد  است. مهثالی  ی اخبالفرسید  است و همین پول مایه

گوید ما خانه نهداریم و می دیگریگوید با این پول به سفر دور دنیا برویم و می

سو اخهبالف سهلیقه بهر د از یکبینمی ی مبعالبهبر است با آن خانه بخریم. خدا

د  است و زندگی سر این قضیّه به قهر و ادورت شدید بین زن و شوهر منجر ش

سوی دیگر دزد هم همهین مشبرک آنها را درمعری تالشی قرار داد  است و از

خانه را برای دزدی نشان ارد  است. خدا به تبمیم خالف شرع این دزد بهرای 

ی شهود بهه خانههدهد و او موفّق میعملی شدن می  امکان حرامدسبیابی به پول 

ی خر  اردن آن نزاع برپا شهد  آن زو  دسببرد بزند و پولی را اه بر سر نحو 

 و با خود ببرد. دبود  بدزد

ی دعهوایی اهه بهر سهر در ادامههشوند تا و شوهر بیدار می فردا صبح آن زن

شوند پهولی در اهار وجّه میپول داشبند  برای جدایی و طال  اقدام انند؛ امّا مب

میان برداشبه شدن نیزی اه بر سهر آن دعهوا یست و دزد آن را برد  است! با ازن
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شدن نجات پیهدا آن خانواد  از مبالشی  انند ود  درنهایت با هم آشبی میداشبن

 اند.می

دانسهت ایهن خدای مبعال با اطاّلعی اه اخبباصای از این جریان داشت و می

 ی فبنه شد  است  مبلحت دیهد اهه آن دزد در عملهینواد  مایهپول در این خا

دزد اه از این مسائل خبر نداشت و  ولی ساخبن تبمیم نامشروعش موفّق شود؛

اینکهه خداونهد مشکالت آن خهانواد  تبهمیم بهه دزدی نگرفبهه بهود.  برای حلّ

لحت و اخبباصی خهود  تحقّهق عمهل دزد را مبه العاد به اطاّلعات فو توجّهبا

به تبمیمی اه بهرای اسهب پهول حهرام گرفبهه دانست  مسّولیّت دزد را نسبت

انههد. او درقبههال آن تبههمیم خههالف شههرع مسههّول و مسههبحقّ اسههت  رفههع نمی

 مجازات است.

 

دههد و بهه شهدن می نرا خدا بهه یهک تبهمیم سهو، امکهان عملهیپرسش: 

 دهد؟دیگری نمی

بهلحت دیهد  و ر  به مدر جهان خارا تبمیم  یک ی شدنخدا عمل پلسخ:

 دیگری را ندید  است.

 

نه در جهان خار  مبلحبی وجود داشبه است؛ امّا برای این دو گرپرسش: 

شود اه یکی را در اار خهالف موفّهق نسهاخبه و نفر  آیا عدالت خدا نقض نمی

د  و بها او بهه عهدل رفبهار انهد و دیگهری را موفّهق اهربا او بهه فضهل رفبهار می

 اند؟می
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ضل فراتر از عدل است. عدالت این است اه طلب هراس را بهه او ف پلسخ:

دهم. بدهند. فضل این است اه شما طلبی ندارید؛ امّا من به شما یهک هدیهه مهی

ام. رلهم ای دادم و به دیگری نهدادم  بهه دیگهری رلهم نکهرد وقبی به شما هدیه

ه اگهر وقبی است اه طلب و حهقّ او را نهدهم. ایهن هدیهه اسهت؛ نهه طلهب. الببّه

. خهدا بگویید آیا حکمبی در آن است؟ بله؛ ولی عهدالت بها حکمهت فهر  دارد

اه به یکی هدیه داد و به دیگری نهداد؛ امّها ایهن  حکیم است؛ حبمای حکمبی بود

. اگهر حقّهی 3اِع بن ُ کُبلِّ ذح حَب ٍّ حَقَّب ُ :اند. عدالت یعنیعدالت را نقض نمی

 ام. نداشبید و نیزی به شما ندادم  رلم نکرد

 

 .آید، کار خداستها پدید میدست انسانهایی که بهحوادث و موقعيّت. 3

دیههد اههه اههرد  میهههای مّسّسههه نگهها  میاگههر اسههی از بیههرون بههه پرداخت

ها اار رئیس مّسّسه است. اگر اسی از بیرون به این دزدی نگا  انهد  پرداخت

 داند؟ آیا این هم اار خداست؟آن را اار نه اسی می

نام اهه رئههیس مّسّسهه خههود  تبههمیم گرفبهه بههود اهه اسههی بهههطورنهما

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

قالهب موجهودی دریم گرفبه است انسهان را خداوند هم خود تبم  او سپرد  بود

یهین مجاز را تعهای مجاز و غیرخلق اند؛ سپس خود تبمیمبرخوردار از اخبیار 

                                                 
 کُبلَّ ذح ٰ  اِ َّ اللّ َ... اَع ب : اهللقنُ رسوُ: 555  ص 57   الشیعةوسنئل. حرّ عاملی  3

 همانا خداوند حقّ هر صاحب حقّی را به او ع ا ارد.:  ُحَقَّ حَ ٍّ
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ها اار رئیس طوراه در آن مّسّسه پرداختو به او اعالم ارد  است. پس همان

داد و بود و حسابدار فقط یک مرحله از روال اداری اار پرداخهت را انجهام مهی

  تحقّهق پیهدا پولی از خود نداشت اه به اسی بدهد  آنچه هم در جههان خهار

 اند  اار خداست.می

خانواد  بیرون آورد و فبنه را خواباند. آن عمل خدا بود اه آن پول را از آن 

خارجی اار خداست. آنچه بد  زشت و قابهل نکهوهش اسهت  تبهمیم خهالف 

سهت؛ امّها وااهار   فقط همین تبمیمشرع دزد است. تبمیم دزد زشت است و 

فعل خارجی اه اتّفا  افباد اار خداست و خیر است. خدا خواسهت آن پهول از 

  شهود و او بهود اهه جلهوی مبالشهی شهدن خهانواد  را آن خانه و خانواد  خار

 گرفت.

 

 آیا خدا مسّول این حوادث است؟پرسش: 

؛ امّها 3شهودمسّول یعنی مورد سّال؛ خداوند مهورد سهّال واقهع نمی پلسخ:

اار  اار خداست و مبوجّه خداسهت. خهدا بهود اهه پهول را از آن خانهه بیهرون 

شهود و عهات آن را ههم مبحمّهل میآورد. تبمیم بد مبعلّق بهه دزد اسهت اهه تب

 بیند؛ امّا عملی اه در خار  واقع شد  عین خیر بود.عذا  می
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ی مهههم ایههن اسههت اههه در فعههل اخبیههاری انسههان  بخشههی اههه بنههابراین نکبههه

شود  از تبهمیم درونهی فهرد جداسهت و اهار صورت عمل خارجی دید  میبه

اهه اببهدای بحهث انسان نیست؛ اار خداست. این درست خالف نیهزی اسهت 

دانند انند  نون میشد. تبوّر بر این بود اه اارهایی اه دیگران میتبوّر می

انهد آن را انجهام دهنهد  اهار خهود نون خودشان تبهمیم گرفبهو انند  نه می

نسبت به ها دست انسانااری اه بهاانون دریافبیم اه ننین نیست. هرآنهاست. 

دسههت درنبیجههه حههوادثی هههم اههه به شههود  اههار خداسههت.انجههام میدیگههران 

طریههق هههایی اههه ازدهههد  یهها موقعیّتد میهای دیگههر در زنههدگی مهها رانسههان

 آید  درواقع اار خداست.های آگا  و مخبار در زندگی ما پیش میانسان

 

 .آفرینی جز خدا در زندگی انسان وجود نداردحادثه

ان دریافت اهه تمهامی توبه آنچه از آغاز مبحث تاانون گفبه شد  میباتوجّه

آید  نهه ازطریهق عوامهل هایی اه در زندگی انسان پیش میحوادث و موقعیّت

شهعور و شعور و غیرمخبار  مثل عوامل طبیعی  و نه ازطریهق عوامهل ذیغیرذی

طریهق عوامهل طبیعهی یها ها  همه اار خداست. خداست اه ازمخبار  مثل انسان

آورد. غیرخهدا در زندگی ما پهیش مهی های دیگر  این حوادث رادست انسانبه

معنی جبری بودن نیست. اخبیار انسان ای نیست. این بهاحدی در زندگی ما اار 

هایی اهه درقبال تبهمیمجاست؛ مسّولیّت انسان گیرد برایی اه میهدر تبمیم

جاسهت. بها همهه بر جاست؛ و همچنین اسبحقا  ایفر و پهادا  الههیگیرد برمی

دست عوامل انسهانی ها  بهآنها  آنچه از حوادث و موقعیّت یمحفوظ بودن همه
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اهه حهافظ طوردهد  اار خداست و ءغیر. همانیا طبیعی  در زندگی ما رد می

 اند:مسلک دانسبهغلط او را جبریگفبه است و برخی به

  گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم

 نسبهت مهکن به غیهر اهه اینهها خهدا انههد 

ندهید؛ همه آید  به غیرخدا نسبت پیش می رنج یا راحبی اه در زندگی هر 

 طریق عوامل انسانی.اند؛ نه ازطریق عوامل طبیعی  نه ازرا خدا می

 

 ی خداست؟عهد نند درصد اار بهپرسش: 

میلیاردم هم اار غیرخدا نیسهت. ی خداست. یکعهد صد درصد به پلسخ:

 .1واِ اِالَّ اهللُال مُؤَثِّرَ فِی الوُجثّر نیست: جز خدا احدی در زندگی انسان مّ

 

 اار  است؟انسان هیک پسپرسش: 

درصهد مسهبحقّ  اار  و صهددرصهد همهه انسهان در تبهمیمش صهد پلسخ:

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

بههه اذن تکههوینی و اههار خههدا و نههدارد؛ نرااههه تحقّههق عمههل در بیههرون منههوط 

صهورت به خداست و به انسان هیک رب ی ندارد. یعنی وقبهی آن عمهل بهمنسو 

یک حادثه به شخص مقابل رسید  اار خداست. وقبی تبمیم درون فهرد شهکل 

ت و هایش اسهگیهرد و خهود او مسهّول تبهمیمگیرد  با اخبیار او شهکل میمی
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د؛ تبمیم مهال آن فهرد اسهت؛ امّها گیرهایش را از خدا مییفر تبمیمپادا  یا ا

 رسد  اار خداست.ی خارجی اه به شخص مقابل میحادثه

 

 .ای نيستاحدی جز خدا در زندگی ما کاره

رسهد ن میدسهت انسهابه ای نیست. هرنیزدر زندگی ما اار احدی غیرخدا 

 رود  خدا برد  است.او می از دست خدا رساند  است و هرنیز

 یهبباِل: دهدارنه میهداوند عرضهبانیّه به خهات شعهدر مناج رالمّمنینهامی

 توسهت و دسهتخهدایا به؛ 3حزِیناَتی وَ نَقصی وَ نَفعی وَ ضَرّرِکَ ال بِیَدِ غَی بِیَدِکَ

های دیگر نه ازطریق انساندست آورم  گردست احدی غیر تو نیست؛ هرنه به

و هرنهه از  ؛ایزنهدگی مهن وارد اهرد  بههبه من برسد  درواقع تویی اه آن را 

دسبم برود  گر نه دزد یا هر عامل دیگهری آن را از زنهدگی مهن خهار  انهد  

و وقبهی سهودی بهه مهن  ؛ایدرواقع تویی اه آن را از زندگی من خهار  سهاخبه

رسهانی؛ و وقبهی خسهارتی بهه مهن وارد رسد  تویی اه آن سود را به مهن میمی

 سازی.ه آن ضرر را به من وارد میرسد  تویی اشود و ضرری به من میمی

منلِکَ المُلکِ تُؤتِی المُلکَ مَن تَشن ُ َو  مَّبهُبقُل اللّخوانیم: می نیزدر قرآن 

بگو : 5ِدکَ الخَیرُ وَ تُعِزُّ مَن تَشن ُ وَ تُذُُِّ مَن تَشن ُ بِیَ ن تَشن ُتَنزِعُ المُلکَ مِمَّ

(؛ به هراه بخواهی خدایا تو صاحب فرمانروایی هسبی )تو صاحب عالم مُلکی
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بخشی و از هراه بخواهی قدرت و فرمانروایی را ریاست می فرمانروایی و

انی؛ بخواهی خوار می انی و هراه راگیری؛ هراه را بخواهی عزیز میمی
دست خداست و دست خدا هم خیر است. در . همه بهدست توستخیر فقط به

 .3ای ندانیمخدا نبینیم و اار احدی را غیر زندگی

 

ا مسبحقّ پادا  و ایفهر اسهت؛ امّها عملهی اهه نرا تبمیم و نیّت مپرسش: 

انهد  مسههبحقّ پهادا  و ایفهر نیسهت؟ نگونهه خههدا خهدا در خهار  محقّهق می

 اند اه عمل بد محقّق شود؟خود  اراد  می

ا  باشهد  سهخن سبب اارهایش مسبحقّ ایفر یا پاداینکه خداوند به پلسخ:

بهه او پهادا  و  نهه اسهی برابر نه اسی مسّول باشهد ودرسبی نیست. خدا در

 ایفر دهد؟

فرماید این اار درست اسهت  بکهن و اند این است اه میآنچه خداوند می

این اار غلط است  نکن. مثالی غذای سالم بخور؛ غهذای مسهموم نخهور. شهمایید 

توانید غذای سالم بخوریهد و قهوی شهوید؛ یها غهذای مسهموم بخوریهد و اه می

خلق ارد  است؛ امّها خهدا راهنمهایی مریض شوید. درست است اه غذا را خدا 

گیریهد ارد  اه نه بخوریم و نه نخوریم؛ شما هسهبید اهه آزادانهه تبهمیم می

ضهمنای آنچهه  د.شهویمیبخورید یا نخورید و تبعات تبهمیم خودتهان را مبحمّهل 

                                                 
ی توحید افعالی  نگا  انیهد بهه: مههدی . برای آشنایی بیشبر با آیات و احادیث حاوی آموز 3

 .317-315طیّب  شرا  طهور  ص 
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اند عملی شود بد نیست و خیر محض است؛ نیّت و تبمیم مها خداوند اراد  می

 3 بر انجام آن بد است.

 

 نکته

گههوییم دشههوار اسههت. آنچههه اینجهها قبههول و پههذیر  و اعبههراف بههه آنچههه می

گوییم  شکسبن باوری است اه یک عمر در اهل طبیعت شکل گرفبه اسهت می

صددیم غیرخدا را پهاک انهیم و بینند. ما درنند و غیرخدا را میبیاه خدا را نمی

دشوار اسهت اهه انسهان  ای نیست؛ بسیارفقط خدا را در زندگی ببینیم. اار ساد 

 غیرخدا را نبیند؛ ولی به خواست خدا انجام خواهد شد.

 

 آثار و نتایج نگاه توحيدی

اگر اسی در زنهدگی خهود از نیهزی دلخهور  بنابر آنچه تاانون روشن شد 

مَن اَصحَحَ عَلَی فرماینهد: می است  درواقع از خدا دلخور است. پیامبر اارم

اهه از اسهی اهه صهبح انهد درحالی :صبحَحَ عَلَبی اهللِ سبناِ ن اَ الدُّنین حَزینن  فَقَد

حهالی صهبح اهرد  اهه بهر همانها در؛ وضعیّت زندگی دنیوی خود محزون است

پهول مثالی اسی با خود بگوید این نه وضعی است؟ نهه  خداوند غضبناک است.

دست خدایی اه این وضعیت را ایجاد ؛ او درحقیقت ازقیافه ...؛ نه دارم؛ نه ش ل

خهدا ایجهاد نکهرد  جهز ارد  غضبناک است؛ زیرا وضعیّت دنیهوی او را اسهی 

                                                 
 این نکبه را در فبل آیند  روشن خواهیم ساخت.. 3
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: و ههراس صهبح 1وَ مَن اَصحَحَ یَشکوا مُصیحَة  نَزَلَت بِ ِ فَنِنَّمن یَشبکوا رَبَّب ُاست. 

دست خهدا او وارد شد  شاای است  درواقع ازه اه از مبیببی اه باند درحالی

حهال بگیهرد و ی عریننین اسی باید به دادگسبری بهرود؛ برگهه شاای است.

ای نبهود  خهدا اسهی در زنهدگی او اهار علیه خدا دادخواست بدهد! نون غیر

 است.

 

 تلقين مکرّر به خویشتن

ی مها اانون اه ازنظهر عقلهی فهمیهدیم و دانسهبیم غیرخهدا احهدی در زنهدگ

ای نیست  برای رسیدن به باور قلبی  این م لب را درانار حوادث زنهدگی اار 

بعد ههر رخهدادی برایمهان پهیش آمهد  نهه آور شویم. از این لحظه بهبه خود یاد

شههعور و طبیعههی و نههه ازطریههق علههل و عوامههل ازطریههق علههل و عوامههل غیرذی

ر این م لب را اهرارای بهه ها  به خود بگوییم اار خداست. اگشعور مثل انسانذی

شهود. وقبهی ام این تبدیق عقلی به بهاور قلبهی تبهدیل میخود تلقین انیم  ام

ای نیسهت  ت ییهرات مان شد اهه احهدی غیرخهدا در زنهدگی مها اهار باور قلبی

توانهد بهه شود. وقبی یقین اردیم اه جز خدا احدی نمیبسیاری در ما ایجاد می

ن به غیرخهدا یعنهی نهه؟ وقبهی غیرخهدا احهدی ما سودی برساند  پس طمع بسب

رسهیدن از غیرخهدایی اهه ههیک ضهرری تواند به مها ضهرری برسهاند  پهس تنمی

ای نیسهت  یها بهیم تواند بزند نه معنی دارد؟ امید بسبن بهه اسهی اهه اهار نمی

شود. اگر بهاور انهیم معنی و غیرمن قی میای نیست  بیداشبن از اسی اه اار 
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 بندیمای نیست  دیگر نه به غیرخدا دل میدر زندگی ما اار  اه غیرخدا احدی

نه تهرس و نگرانهی از  ه نشم طمع به غیرخدا خواهیم داشت و  نانیمو تکیه می

 قول سعدی:به غیرخدا خواهیم داشت.

 ر ههنهدی نهی بر س نه شمشیر  زی زر های ریهدر پ ههموحّهد ن

 سهد و بهحیوت بنهیادت هاس بر این  سهها زد هباشهش نهید و هراسهام

 

 اخـتـيـار

بههه نههک بیههان شههد  در بحههث اخبیههار انسههان نیههز همههان نکههاتی را اههه راجع

 گوییم.می

های مّسّسه نقدر بود؟ نقش انسان در اارههایی نقش حسابدار در پرداخت

آیهها قابههل تبههوّر اسههت فعههل  قههدر اسههت.همان شههوددسههت او صههادر میاههه به

بزند اه خود او در ایجاد آن هیک نقشهی نداشهبه باشهد؟  از انسان سر ییاخبیاری

د در ذهن خود تبهوّر و تبهدیق انهد؛ بعهد خیر؛ نون هر فعلی را انسان اوّل بای

سپس خدا اذن تکوینی دهد تا آن عمل از او سر بزند. اگر انسهان  تبمیم بگیرد؛

ا عملی را در ذهنش طرّاحی و تبوّر نکرد  باشد و خود  هم آن طر  را امضه

دسهت او محهال به م نشد  باشد  عملی شهدن آن اهارنکرد  و به انجام آن مبمّ

 اار  نیست.زند هیکاه از او سر می ییاست. لذا انسان در فعل اخبیاری

 

اهه نهامیم؟ درحالیشود فعل اخبیاری مینرا ااری را اه انجام میپرسش: 

بهرای آن  درمورد نک گفبهیم هرنهه بخواههد طرّاحهی شهود  ازقبهل دسهبوری

 صادر شد  است.
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ساخبار این مّسّسه به اخبیار حسابدار نیسهت. رئهیس مّسّسهه و طر   پلسخ:

توانست مّسّسه را طوری طرّاحهی انهد تبمیم گرفت حسابدار داشبه باشد؛ می

اه حسابدار نداشبه باشد. خدا هم عالم را طوری آفرید اه انسهان در آن مخبهار 

گونهه نیافرینهد؛ یها اصهالی انسهان را نیافرینهد. خهدا توانست انسان را اینباشد؛ می

نام انسان بیافریند؛ بنابراین اصل آفرینش ما تبمیم گرفت اه موجود مخباری به

شهود. زمهان به اخبیار ما نیست. انسان با اخبیار خود  مّنّث یا مذاّر مبولّد نمی

ی ههم امهروز تولّد او به اخبیار خود  نیست. یکی هزار سال قبل مبولّد شد؛ یک

صهورت اخبیهار انسهان نیسهت. اینکهه مها بهه شود. اینها قهری است و بهمبولّد می

ایم و مثالی گربه یا درخت یا سنگ نیسبیم  یک موجود مخبهار و انسان خلق شد 

صورت یهک خدا قهرای انسان را به ایم  به اخبیار و انبخا  ما نیست.صاحب اراد 

و اار خداسهت احی سازمان خلقت قهری است موجود آزاد و مخبار آفرید. طرّ

 و اراد  و خواست انسان در آن نقش ندارد.

 

این اخبیار هم اامل نیست؛ بلکه تاحدّی است؛ نون خدایی اه مها پرسش: 

 آفریند.دانسبه نه می  ازقبل میرا آفرید  است

گیری از انسان سهلب گفبیم اه محال است بشود اخبیار را در تبمیم پلسخ:

گیهرد. ی فعل اخبیاریش با آزادی صهد درصهد تبهمیم میانسان در حوز  ارد.

ی لولهدیدیم گیرد. طرّاحی و امضا در درون انسان  صد درصد آزاد صورت می

 توانیم آزادی او را سلب انیم.میی اسی بگذاریم  نتفنگ را هم روی شقیقه
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 پس جبر در اصل خلقت انسان است؟پرسش: 

ی یهک اهار. خلقهت اهار انسهان دهنهد ر بودن انجامجبر یعنی مجبو پلسخ:

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 

گیرد. اار آفرینش اخبیهاری اسهت؛ و اخبیار انسان به اصل آفرینش او تعلّق نمی

امّا اخبیار خدا نه انسان. آفرینش اار خداست؛ خدا هم با اخبیهار اامهل تبهمیم 

ی جبر یا اخبیهار انسهان در اارههای گرفت انسان را آزاد و مخبار بیافریند. مسأله

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

گیری آزادی و می تبهمیدههد در مرحلههانسان در اارههایی اهه انجهام می

درقبال تبهمیم خهود مسهّول اسهت و  ونداخبیار اامل دارد؛ لذا در پیشگا  خدا

اند. اگر انسان تبمیم نگیرد  عملی از او صهادر اسبحقا  پادا  و ایفر پیدا می

طوراهه اار  نیست. همانزند  هیکمید. پس انسان در عملی اه از او سرشونمی

شهود ون نوشبن و امضای او نکی صهادر نمیاار  نیست؛ نون بدحسابدار هیک

ری تبهمیم نگیهرد  آن انسان هم اگر بر انجام اها .گیردو پرداخبی صورت نمی

 اار  نیست.هیک  گیری آزاد استزند و نون در تبمیمنمیاار از او سر

 

آزادی عمهل انسهان بها حسهابدار مّسّسهه  تفهاوت دارد. آنجها اوّل پرسش: 

نهد اارد؛ امّا اینجا اوّل خدا تأیید میعد رئیس تأیید میارد؛ بحسابدار امضا می

 گیرد.و انسان درآخر تبمیم می
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گیرد  بعد خدا اگر مبلحت بداند  امکهان خیر؛ اوّل انسان تبمیم می پلسخ:

دههد. الببّهه دههد؛ اگهر ههم مبهلحت ندانهد  امکهان نمیعملی شهدن بهه آن می

و  ه بهه لحظهه منهوط بههه اراد گونهه اهه حضهور حسهابدار در مّسّسههه لحظههمان

خواست رئیس است؛ وجود و صاحب اخبیار بهودن انسهان ههم لحظهه بهه لحظهه 

گیری منوط به اراد  و خواست تکوینی خداوند است؛ امّا خداوند حهین تبهمیم

کهه انسهان تبهمیم گرفهت  بنها بهه حکمهت و اند و پس از آنانسان مداخله نمی

 دهد.دهد یا نمیدن میان عملی شدید خود  به آن امکمبلحت

 

رسد اوّل تبمیمِ خداست؛ مثل روشهن شهدن ءمهپ؛ مهن نظر میبهپرسش: 

انم الیهد را بهزنم؛ امّها قبهل از آن اگهر خواهم ءمپ روشن شود و اراد  مهیمی

ان اشی نباشد  گرنهه مهن اراد  اهنم  امکهنیروگاهی وجود نداشبه باشد و سیم

 ندارد ءمپ روشن شود.

گنجهد. وقبهی اصهالی نیروگهاهی سهاخبه ی فعل شهما نمیحوز  این در پلسخ:

نشد  است  نراغ و الیدی ههم وجهود نهدارد و روشهن اهردن نراغهی م هر  

اشی بر  وجود داشبه باشد  نهراغ و الیهدی وجهود نیست. اگر نیروگا  و سیم

زنیهد و خواهید نراغ را روشن انیهد و الیهد را میاینجاست اه می  داشبه باشد

یم بعد از زدن الید  روشن شدن نراغ به عوامل زیادی بسبگی دارد اهه گویمی

گیری مها وجهود دارد. عوامل زیهادی قبهل از تبهمیم از اخبیار شما خار  است.

توانسهت طوراه اصل وجود حسابدار در مّسّسه  تبمیم رئهیس بهود و میهمان

توانسههت یمهها خههدا مهها را آفریههد و م اار نگیههرد  قبههل از تبههمیمحسههابداری بههه
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نیافریند؛ پس نقهش خهدا قبهل از آفهرینش مها ههم م هر  اسهت. امّها خهدا مها را 

صورت یک موجود آزاد آفرید  مها ههم تبهمیم آزاد گهرفبیم؛ و بعهد از ایهن به

 به تبمیم ما امکان عملی شدن داد.تبمیم آزاد  خدا 

 روشهنی اسهت. حضهرت ابهراهیم مثهال ماجراهای حضرت ابهراهیم

را ببرد؛ امّا خهدا بهه  گرفت اه به امر خدا سر پسر  اسماعیلتبمیم جدّی 

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

 را بسوزانند؛ امّا خدا به آتش گفت  نسوزان. گرفبند حضرت ابراهیم

 

 خواندیم  در اارهایی اه انسهان انجهامدر ابا  بینش دبیرسبان میپرسش: 

نیز ی انسهان اسهت. قبهل از آن همههی علهل  اراد دهد  آخرین جهز، حلقههمی

اند. آخرین جز، این است اهه انسهان اراد  انهد آن دست خدا تحقّق پیدا میبه

 را انجام دهد یا نه؟

لحاظ فعهل در علل  آخری و اوّلی  زمانی نیست؛ رُتبی اسهت. امّها بهه پلسخ:

  اوّل حضههرت جرای ذبههح اسههماعیلاخبیههاری در عههالم خههار   همچههون مهها

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

 

 برید  شود. اوّل خدا نخواست سر حضرت اسماعیلپرسش: 

اینکه خدا در علم ازلی خهود نخواسهت یها خواسهت  بحهث دیگهری  پلسخ:

انهد امهر می تکلیف اه خدا بهه حضهرت ابهراهیم است. اانون در این عالمِ

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



70    طبیب عشق 

مبهمّم  دهد. نمرودیان ههم در سهوزاندن حضهرت ابهراهیمعملی شدن نمی

 دهد.ن تبمیم امکان عملی شدن نمیهسبند؛ امّا خدا به ای

ی فری انید دو نفر هسبند و یکی روی دو  دیگری رفبه است تا از قفسهه

ابابی بردارد. اینکه فرد باءیی ببواند ابا  را بهردارد  منهوط اسهت بهه ابابخانه 

توانهد اءیی نمیاینکه فرد پایینی همراهی اند؛ اگر او از قفسه دور شهود  فهرد به

 ابا  را بردارد.

 

 ی خدا قبل است.ولی اراد پرسش: 

 . اگهر قبهل بهه ایهن3قبلِ زمانی نیست؛ قبلِ علّی  رُتبی و وجودی است پلسخ:

 ی خداست.نیز اراد از همه معنی مورد نظر باشد  قبل

 

 پس ما خیلی آزادی نداریم.پرسش: 

ی قهری خهود شهما را آزاد آفریهد  اسهت. شهما در آزاد خدا با اراد  پلسخ:

بودن خودتان آزاد نیسبید؛ اساسای آزاد آفرید  شهدن اهار شهما نیسهت تها در آن 

یعنهی ههم اید  آزاد هسهبید؛ آزادی   شهد آزاد باشید؛ امّا اانون اه آزاد آفریهد

 مجبور نبودن.

 

                                                 
ای را درنظر بگیرید توان بیان ارد: نویسند می گونه. تقدّم رتبی و وجودی را با یک مثال این3

همزمان است؛ امّا تردیدی  یاتوأم ازنظر زمانی اه مش ول نوشبن است؛ حرات دست و قلم او 
 آید.نیست اه وجودای حرات اببدا در دست و سپس در قلم پدید می
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شوم  انبخا  اهنم ای را اه در آن مبولّد میمن آزاد نبودم خانواد پرسش: 

 و نیزهایی مانند این.

اینها همهان خبوصهیّاتی اسهت اهه درمهورد وجهود شماسهت و اهار  پلسخ:

ید؛ ولی اانون اهه خداوند است نه اار شما تا در آن اخبیار و انبخابی داشبه باش

ی مشخّباتی اهه داریهد  خداوند شما را در این خانواد  و در این زمان و با همه

زند  اخبیهاری مید آفرید  است  فعلی اه از شما سهرصورت یک موجود آزابه

 بعد م ر  است.این به است. مسّولیّت شما از

و ایفر یا مورد اینکه زن یا مرد مبولّد شد  است  مسّول نیست اس درهیک

انهد مسهّول اسهت و بایهد شود. انسان درقبال اارهایی اهه میپادا  داد  نمی

پاسخگو باشد. بحث ما هم فعل اخبیاری انسان است. گفبهیم در فعهل اخبیهاری  

وصهف  آیها ممکهن است و اذن تکوینی با خدا. بهااینطرّاحی و تبمیم با انسان 

در آن نقهش داشهبه  خهود اونکهه آبزند  بیاز انسان سر عمل اخبیارییک است 

 باشد؟

 

گویند خدا توفیق نداد. توفیق خواهد و میگاهی انسان نیزی را میپرسش: 

 اخبیار دارد؟نه نسببی با 

ام ی تبمیم بهر انجهانند ی مساعد و تسهیله یک معنی زمینهتوفیق ب پلسخ:

ر اگه ی از امضای دوم در اارههای خیهر اسهت.معنی دیگر جزئاار خیر است. به

ولهی خهدا توفیهق ندههد  آن عمهل صهادر  بگیرد  تبمیم اار خیری برایانسان 

شود انسان هیک شود؛ امّا اگر عمل صادر شد و تحقّق خارجی پیدا ارد  نمینمی
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زند میاهه از او سهر یینقشی در آن نداشبه باشد. پهس انسهان در فعهل اخبیهاری

 اار  نیست.هیک

 

های بد عضی دیگر تبمیمهای خو  و بها تبمیمنرا بعضی انسانپرسش: 

 گیرند؟می

های مورد بهاور آنهها ریشهه ها در ارز های خو  یا بد انسانتبمیم پلسخ:

بهه عهواملی نهون و گیهرد ها نگونه در هراس شهکل میدارد. اینکه این ارز 

ی اخال  بررسهی های محیط  وراثت و ف رت و ... وابسبه است  در فلسفهآموز 

هها هرنهه باشهند و موضهوع بحهث فعلهی مها نیسهت. امّها ایهن ارز  شود اههمی

انهد و ترتیب اه درون فرد شکل گرفبه باشهند  فهرد بها اخبیهار انبخها  میهربه

مجبهور نیسهت بهه آن  ها تبعیّهت انهد یها نکنهد.آن ارز  گیرد اه ازتبمیم می

خهاطر بهه  تواند بکند. انسهان بها رضهایتاعبنایی هم میها تمکین اند؛ بیارز 

دهد و معنی آزادی هم همین اسهت؛ یعنهی بها رضهایت و رغبهت ها تن میارز 

ی شهد ههای پذیرفبهسهمت ارز سمت نیزی رفهبن. انسهان ههم بها رغبهت بهبه

هها آیها وراثهت گیری آن ارز های شهکلرود. امّا اینکهه ریشههدرونی خود می

ل تربیبی و اجبمهاعی  یها است  یا شرایط محیط زیست در آن تأثیر دارد  یا عوام

ههای انهد  بحثی اقببادی اه فهرد در آن زنهدگی میعوامل اقببادی و طبقه

 خود باید مورد بررسی قرار گیرد. ی اخال  است و در جایفلسفه
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ها رصهد تبهمیمرسد درانهار ایهن عوامهل بیشهبر از نهود دنظر میبهپرسش: 

 دست خود فرد نباشد.

و اینجها  3امر مباحث اخهال  بهه آن پرداخبههاین موضوعی است اه د پلسخ:

هایی وجهود دارنهد اهه از هرلحهاظ انسهانانم. با یک مثال به آن اشار  میفقط 

نظهر از گیرنهد. هابیهل و قابیهلوتی میهای مبفهاشرایط مشابهی دارند؛ امّا تبمیم

و محهیط زیسهت و محهیط تربیبهی  وراثبی  شرایط زنهدگی  محهیط ج رافیهایی 

گیرنهد. ایهن نشهان ن یکهی اسهت؛ امّها دو تبهمیم اهامالی مبفهاوت مینیزشاهمه

گیری آزاد است و تمامی عوامل فقط او را ی تبمیمدر مرحله دهد اه انسانمی

 د؛ نه ملزم و مجبور.نانگیری مسبعد میبرای یک نوع تبمیم

ی اند. علّهت مُعِهدّ  علّبهدر فلسفه علل مُعِدّ  و علل تامّه از ههم تفکیهک شهد 

اند تا ااری انجام شود؛ ولهی تحقّهق آن را است اه زمینه را مساعد و آماد  می

اند. علّت تامّهه علّبهی اسهت اهه وقبهی وجهود داشهت  ق عهای ایجا  و الزام نمی

ی ضرورت بهین علّهت و معلهول معلول وجود خواهد داشت. در علّت تامّه راب ه

. عوامل تربیبی  وراثبی  اقببادی  گونه نیستبرقرار است؛ امّا در علّت مُعدّ  این

محیط زیست یا هر عامل دیگری  فقط نقش علّت مُعِدّ  دارنهد و زمینهه را بهرای 

انند؛ نه اینکه انسان تر میتر و فراهماینکه انسان نوع خاصّی تبمیم بگیرد آماد 

 .گیری انندرا مجبور به آن نوع تبمیم

 

                                                 
قسهمت ر د سهایت اههل وء،در  درآمهدی بهر مبحهث اخهال با نام . فایل صوتی این مباحث 3

 در دسبرس است. سخنان اسبادبخش  مباحث عرفانی
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 ی علم ازلی خدا و اختيار انسانرابطه

پیش در لو  محفوظ نوشهبه شهد  اسهت. آیها نیز از گویند همهمی رسش:پ

 ندارد؟ تضاداین با اخبیار 

ندارد. لو  محفوظ بهه ایهن معناسهت اهه هرنهه در عهالم  تضادخیر؛  پلسخ:

دانسهبه اهه نهه شود  قبالی در علم خدا وجود داشبه اسهت و خداونهد میواقع می

ر ذهن انسان ایجاد شود اه اگر خهدا خواهد شد. اینجا ممکن است این اشکال د

دانست عمل انم. ایهن توانم خالف آنچه خدا میدانست  پس من نمیقبل میاز

 در اشعار  آن را م ر  ارد  است. اشکال سابقه دارد و خیّام هم

  اهل بودنو من اه هرمن می خورم و 

 زد او سههل بهودههن به نهوردن مهمی خ 

  دانستل میّق ز ازهوردن من حهخ می

 ل بهودهدا جهههم خهورم علهر می نخگ 

 گفت:خواباند و میالببّه اگر اسی دو تا سیلی در گو  او می

  ل بهودنهو مهن اههاه م و هرزنمن می

 ودهل بههم بهه نهزد او سهههههلهی زدنهسی 

  تهدانههسهقّ ز ازل میهم حهلی زدنهسیه

 ودهل بههم خهدا جههههن نهزنم علهگر م 

  آیهدزد! مشکل خیّام یا هراه این سّال به ذهنش میآنگا  ننین حرفی نمی

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 

المعلهوم اسهت؛ علمهی اسهت قبهل از قبهل ا علم ازلی  علم بالمعلوم وانیم. امّمی
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. لهذا در پاسهخ خیّهام 3پدید آمدن معلوم. علهم ازلهی الههی بها علهم مها فهر  دارد

 اند:گفبه

 ودههل بههههت جههایهال ز غهقهزد عههن  ردنهان اهیهت عبههلّهی عهم ازلهلهع

علم الزامای دلیهل وقهوع نیهزی نیسهت. اگهر مهن  حبّی در علم بشری هم خودِ

افبد  آیا علم من علّت آن اتّفها  خواههد درصد نه اتّفاقی می اه فردا صد بدانم

اننهد و بها گونه نباشد. بهرای مثهال دانشهمندان محاسهبه میبود؟ ممکن است این

گوینهد  در فهالن مها  و فهالن روز و سهاعت  خورشهیدگرفبگی رد قاطعیّت می

شهود؟ اگهر ی میدهد. آیا علم این دانشمندان سبب و علّهت خورشهیدگرفبگمی

گرفههت؟ دانشههمندان بههه علههل و عوامههل دانسههبند خورشههید نمیایههن را نمی

ز و سههاعبی قبههل فهمیدنههد اههه در نههه رو خورشههیدگرفبگی واقههف شههدند و از

امّا خورشید طبق علل و عوامل ایهانی خود  گرفت؛  خورشید خواهد گرفت؛

 دانشمندان سبب خورشیدگرفبگی نشد.علم 

 

فهمهد نهه گهذرد  میجلسهه از تهرم می لّم وقبی یکی دوال دیگر اینکه معمث

مهردود  ی  ؛ یا نه اسهیگیرد و نه اسی نمر ی الف میاسی آخر ترم نمر 

سبب دریافت معلّم  ایهن ترم بعد دوبار  مهمان این االس است. آیا به شود ومی

دانشجو شاگرد اوّل شد و آن دیگری از درسهش افبهاد؟ آنهها بها علهل و عوامهل 
                                                 

علمی اه ما به آن آشناییم  آگاهی از خبوصیّات نیزی است اهه وجهود دارد و درنبیجهه . 1
بهر الو وجود آنچه بر آن آگاهیم )معلوم(  بر آگهاهی مها )علهم( مقهدّم اسهت. امّها خداونهد عه

اه به آن علهم   علم داردنیز به آنها خدادها آمدن موجودات و ر دوجوگونه علم  قبل از بهاین
 گویند.بالمعلوم می
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بیاری خودشان شاگرد اوّل شدند یها افبادنهد؛ امّها معلّهم بهه آن علهل و عوامهل اخ

مثالی دیهد ایهن دانشهجو یهک جلسهه درمیهان غایهب اسهت؛  ؛واقف و مشرف شد

ی آ  بهانههآید؛ وسط االس بهه جلساتی هم اه حاضر است دیر به االس می

دفبهر و  زنهد ورود؛ وقبی هم حضور دارد ته االس نهرت میخوردن بیرون می

آورد. برای معلّم بدیهی است اه ایهن دانشهجو تهرم آینهد  قلمی هم با خود نمی

هم مهمان همین االس است. یک دانشجوی دیگر هر جلسه سر وقت به االس 

ها را یادداشههت دهههد و نکبهههنشههیند و دقیههق گههو  میآیههد؛ ردیههف اوّل میمی

های او انهد؛ بهه پرسهششود؛ از معلّم سّال میاند. وارد بحث و گفبگو میمی

اند. برای دهد؛ در پایان االس منابع م العاتی بیشبری درخواست میجوا  می

شود. نمهرات ی عالی قبول میمعلّم روشن است اه این دانشجو آخر ترم با نمر 

علهل و این دانشجویان معلول این نبود اه معلّم از پیش خبهردار بهود؛ آنهها طبهق 

 ند.عوامل خودشان نمر  گرفب

شود حهوادث جبهری باشهند. خهدا از پهیش بنابراین هر علم پیشینی سبب نمی

دانست هریک از ما نه خواهیم ارد؛ امّا به این معنی اه او آگا  است مها بها می

اخبیار و آزادی خودمان نگونه رفبار خواهیم اهرد و درنبیجهه نگونهه خهواهیم 

 ندارد.شد. این علم هیک تعارضی با اخبیار و آزادی انسان 

 

 معنا ندارد؟ گیریم  اخبیاریهایمان اسبخار  موقبی برای تبمیمپرسش: 
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گهوییم اهه بها علهم و عقهل ما در این مباحث از تبهمیمی سهخن می پلسخ:

سهمت اسهبخار   خهود  یهک اهار شود؛ گرنه نفس رفبن شخص بهاتّخاذ می

 .3ی اسبخار  هم اخبیاری استاخبیاری است. تمکین وی به نبیجه

 

 ی مبحثتيجهن

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  

انند؛ امّها ای اه مبّهم بسیار دارد؛ د   بیست نفر را دسبگیر میاست. مثل پروند 

ی شهود همههو آخهر اهار معلهوم میشهوند یکهی تبرئهه میبعد از بازجویی یکی

ی زندگی خود را بگردیم  معلهوم اارها زیر سر یک نفر بود  است. اگر پروند 

ای نبهود  ی اارها زیر سر خدا بود  و احهدی در زنهدگی مها اهار شود همهمی

اسهت. اگهر ههم دلخهور هسهبیم  بایهد تکلیفمهان را بها خهدا یکسهر  انهیم. اگهر 

ا بد است  سراغ خدا برویم؛ نون غیرخهدا احهدی حوادث زندگی مپنداریم می

 ای نیست.اار 

                                                 
ی جبر و اخبیار  نگا  انید به: مهدی طیّب  سرّ حهقّ  . برای آشنایی با نکات دیگری درزمینه3

 .356 -351ص 





 

 گفتار دوم 
 
 
 زندگیرشایط و حوادث خیر بودن  

 





 

 

 

 

 

 حوادث و شرایط زندگی خير بودن
 

ی رخدادهای زنهدگی مها اهار خهدا بهود  اسهت و اانون اه مسلّم شد همه

د  اسهت؛ ای نبهواسی جز خدا در پیش آمدن حوادث و شرایط زندگی ما اار 

خواهیم ببینیم اتّفاقاتی اه خدا در زندگی مها پهیش آورد   نگونهه اتّفاقهاتی می

 یا ترایبی از حوادث خو  و بدند؟ است؟ آیا همگی خو  یا همگی بد 

دهیم اهه اغلهب خوبی تشهخیص مهیبه  های اطرافماندر نگا  اوّلیّه به انسان

. ن خههو  اسههتی حههوادث زندگیشههااههه همههه اندیشههندننههین نمیاشههخاص 

دهد اه صهاحبان آنهها از وضهعیت های گرفبه و دلخور و افسرد  نشان مینهر 

نگهران و هراسهان و  ههایدانند. نهر زندگیشان خشنود نیسبند و آن را خیر نمی

ی ادث آینهد دهند اه صاحبان آنها معبقهد نیسهبند حهومض ر  هم گواهی می

ی شهود اهه همههی یافهت مینهدرت اسه. بهزندگیشان خو  و خیر خواهد بود

 فاقات زندگیش را خو  تلّقی اند.اتّ

ا توانیم حوادثی را اهه در زنهدگی مها پهیش آمهد  اسهت یهنگونه می ببینیم

مها ارزیابی من قی درمورد حوادث زندگی  و  خواهد آمد  ارزیابی من قی انیم

 .حاصل آن نیستو رساند ای میرا به نه نبیجه
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 پذیر است.نیابی به دو گونه امکاارز

 

 . ارزیابی تفصيلی 1

انم و او پهس از شهوم و بهه پزشهک مراجعهه مهیفری انید  مهن بیمهار می

نویسهد. بیهرون م هب  پهیش از آنکهه ای میبنا به تشهخیص خهود نسهخه  معاینه

شهوم و از رو میبههداروها را تهیّه و مبرف انم  با دوسبی اه پزشک اسهت رو

ی خهوبی اسهت یها نههه. او انهد و بگویهد نسهخه خهواهم نسهخه را ارزیهابیاو می

انههد و درد و را انبههرل می نبضههمبینههد؛ ههها و نههوار قلههبم را میی آزمایشنبیجههه

ینه و بررسهی دقیهق  نهوع پرسد. پس از معاانم میرا اه احساس می ییناراحبی

 نهاراحبیدانهد ایهن دهد. او با اطاّلعات پزشکی خود میرا تشخیص میبیماری م

های شهیمیایی و ز بروز نه اخباللی در درون بدن است و نه نوع ترایبناشی ا

به نه میزان باید مبرف شود تا آن اخبالل برطرف و آن بیماری درمان شهود و 

های شیمیایی در نه داروهایی وجود دارد. براسهاس ایهن داند آن ترایبنیز می

خهوبی اسهت یها ی اند اهه نسهخهاند و قضاوت میاطاّلعات نسخه را نگا  می

گوینهد اهه در آن  اهلّ مسهأله خیر. به این اار اصه الحای ارزیهابی تفبهیلی می

 شود.جز، بررسی میبهصورت دقیق و جز،به

ی اسهی اهه انداز تواند انجام دهد اه ءاقل بهمی ارزیابی تفبیلی را اسی

ثهال دار باشهد؛ در ایهن ماار مورد ارزیهابی را انجهام داد  اسهت  از علهم برخهور

است  اطاّلعهات پزشهکی داشهبه ی پزشکی اه نسخه را نوشبه  اندازام بهدست

 باشد.
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بهه توانهد حهوادث زنهدگیش را ارزیهابی تفبهیلی انهد؟ باتوجّهآیا انسان می

ی خهدا انداز ی حوادث زندگی ما خداست  آیا هیک بشری بهاینکه پدیدآورند 

تعبیر قهرآن علهم قلیلهی  ست و بشر بهنهایت اعلم دارد؟ مسلّمای خیر؛ علم خدا بی

و به شهما جهز انهدای از علهم داد   :3یال تُم مِنَ العِلمِ اِالّ قَلیوَ من اُوت دارد؛ فرمود:

توانهد اهاری را اهه خهدا بها علهم پس انسان با علهم قلیهل خهود نمی نشد  است.

بهرای براسهاس آن علهم داد  و حهوادث و شهرای ی را اهه  نهایت خود انجهامبی

 شکل تفبیلی ارزیابی اند.است  بهانسان پیش آورد  

ادث زنهدگیمان تک حهوتک انبظار و توقّع بیجایی است اه بخواهیم نراییِ

جا زلزله که بخواهیم بدانیم نرا فالنی تبادف ارد؟ نرا فالنرا بفهمیم؛ مثل این

ای بیمار شدند؟ نرا فالنهی را از نرا میکرو  آمد و عدّ آمد و بسیاری مردند؟ 

پول شد؟ و ... . این انبظار معقولی نیست و من قای جا ادار  اخرا  اردند؟ نرا بی

ندارد ننین توقّعی داشبه باشیم. امااینکه اسی اه پزشهکی نخوانهد  اسهت و از 

روههایی را اهه دا داند  جها نهدارد انبظهار داشهبه باشهد نرایهیِپزشکی هیک نمی

 پزشک برایش نوشبه است  بفهمد.

شهکل تفبهیلی اگر بخواهیم جهز، بهه جهز، رویهدادهای زنهدگی خهود را به

ی آنهها  یعنهی ی پدیدآورنهد انهداز ام بهبررسی و ارزیابی انهیم  بایهد دسهت

  علم داشبه باشیم. حال اه بشهر ننهین علمهی نهدارد  بایهد دنهدان طمهع وندخدا

ههیک بشهری توانهایی ارزیهابی نهه گرا بکند و بهه دور افکنهد. ای رهننین خواسب

                                                 
 .81ی ی إسرا،  آیه. سور 3
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تفبیلی و جز، جز، حوادث زندگی را ندارد؛ امّا این بدان معنهی نیسهت اهه را  

روی بشر بسبه است. را  دیگری وجهود بی حوادث و شرایط زندگی االًّ بهارزیا

 دارد و آن ارزیابی اجمالی است.

 

 . ارزیابی اجمالی2

فری انید هنگام بیرون آمهدن از م هب  دوسهت دیگهری را در مثال قبلی  

خواهم نسخه را ارزیهابی انهد. او م لقهای بینم اه پزشک نیست  ولی از او میمی

علههم پزشههکی نههدارد؛ امّهها بههه ننههد نیههز یقههین دارد. اوّل اینکههه ایههن پزشههک را 

بهی های دنیا و در باءترین سه و  تخبّداند در بهبرین دانشگا شناسد و میمی

البّحبهیل شهد  اسهت و مراجهع رسهمی و تحبیل ارد  و با باءترین نمهر  فارغ

ی دانشهگا  و مهدرک نامههاننهد. پایانصهالحیّت پزشهکی او را تأییهد می  معببر

ی نظام پزشکی او را دید  است و هیک تردید ندارد اهه البّحبیلی و تأییدیّهفارغ

درمان آنها را درست تشخیص دههد. ها و را  تواند بیماریازنظر علم پزشکی می

دوم  یقین دارد انسان خیراندیش و خیرخواهی است و مثل بعضی دابرها نیست 

تا از آنها ق هع امیهد  ؛دهند اه حال مریض امی خو  شوداه طوری نسخه می

نکند؛ امّا اامالی درمان نشهود؛ تها مجبهور شهود ننهدین بهار مراجعهه انهد و پهول 

ترین اوشهد در اوتها اقعای انسان شریفی اسهت و میویزیت بدهد. این پزشک و

د. سوم  یقین دارد با آزادی اامل و با تشخیص خود   اندرمان را زمان بیمار 

اس آزادی عمهل او را آنچه را خواسبه  نوشبه است و هنگام نوشبن نسخه  هیک

وادار نکهرد  اسهت و در نوشهبن داروههای  سلب نکرد  و او را به نوشبن نیهزی

 بی نداشبه است.د نظر  هیک ناتوانی و محدودیّمور
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 شد  با اتّکا، به این سه نکبه  یعنی علم و تخبّص  خیرخهواهیدوست اشار 

گویهد  محهال اسهت   و آزادی عمل و قدرت پزشک  قاطعانهه میو خیراندیشی

گهویی؟ پاسهخ پرسهم  ن هور بها ایهن قاطعیّهت میاین نسهخه خهو  نباشهد. می

خه خو  نباشد  به این معنی اسهت اهه پزشهک یها نبوانسهبه دهد  اگر این نسمی

را تشهخیص دههد؛ اهه یقهین دارم از ایهن نظهر  ی آنبیماری شهما و را  معالجهه

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

بیمهاری در اوّلهین فرصهت  یصدد معالجههیّت  ااسبکارانه رفبار ارد  و درانسان

اسههت؛ اههه ایههن هههم محههال اسههت و یقههین دارم انسههان بسههیار شههریف و  نبههود 

خیرخواهی است؛ یا اینکه تشخیص داد  و نیّت خیر هم داشبه اسهت؛ امّها آزادی 

خواسهبه  بنویسهد؛ اهه یقهین اند آنچهه را میاند و نگذاشبهعمل او را سلب ارد 

بهودن نسهخه دارم ننین نبود  است. بنابراین هیک احبمال عقالیهی بهرای خهو  ن

 وجود ندارد.

شناسهد ترتیب اسی اه هیک اطاّلعات پزشکی ندارد و بیماری مهرا نمیبدین

گوید محال اسهت ایهن درسبی میتواند بخواند  قاطعانه و بهنمی و حبّی نسخه را

هایی اهه در نسخه خو  نباشد. این ارزیابیِ اجمالی است؛ یعنهی براسهاس زمینهه

یهن نسهخه م مّنّهای توان اجماءی ارزیابی اهرد اهه امیپدید آمدن نسخه اثر دارد  

 خو  یا بد است.

ها یها عوامهل دسهت انسهانرا  ارزیابی تفبیلیِ حهوادث زنهدگی اهه خهدا به

آورد  بهرای مها بسهبه اسهت؛ نهون نیازمنهد علمهی همبهراز علهم طبیعی پیش می

 مّا را  ارزیابی اجمالی باز است.خداست اه بشر به آن را  ندارد؛ ا
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آورد  بهه مبهلحت هایی اهه در زنهدگی مها پهیش مهیآیا خداوند در حادثه

به مبهالح است و ق عای نسبت 3یمبِکُلِّ ءَی ٍ عَلا  آگا  است یا جاهل؟ خدا بند 

ا  بند  جهل و ناآگاهی ندارد. دوم  خدایی اه این حوادث را در زندگی بنهد 

طهور اسهت. جوی بند  است؟ ق عای همینرخوا  و مبلحتآورد  آیا خیپیش می

سهوم  آیها خهدا قهدرت و آزادی  اسهت. 1رَؤوفٌ بِنلعِحنا و 5منِ الرَّحیباَلرَّحم خدا

ا  را عملی اند؟ آیها قهدرتی بهاءتر از او وجهود دارد اهه عمل دارد تا خواسبه

آزادی عمل او را سلب یا محدود اند یا او را بهه اهاری جهز آنچهه خهود ند ببوا

خواهد وادار سازد یا نهاتوانی و ضهعفی در عملهی سهاخبن آنچهه اراد  اهرد  می

ی ٍ قَبدیر عَلیتواند انجام دهد. خدا ؟ خیر؛ هرنه بخواهد میاست دارد  4کُلِّ ءبَ

خواهد انجهام دههد  غالهب و خدا بر ااری اه می :1اَمرُِِ نلِبٌ عَلیغوَ اهللُ است؛ 

ها و قهدرت او ی دسهتخهدا بهاءی همهه: دست 6هِمیَدُ اهللِ فَوقَ اَیدی. نیر  است

 .هاستی قدرتباءتر از همه

تههوان مههورد خههدا تردیدناپههذیر اسههت  میگههی اههه درسههه ویژاسههاس ایههن بر

صههورت اجمههالی  قاطعانههه داوری اههرد اههه آنچههه خههدا در زنههدگی مهها پههیش به

                                                 
 نیز داناست.خدا به همه؛ 513ی ی بقر   آیه. سور 3
 .مهرگسبر بر همگان و مهرافزای بر خاصان؛ 1ی ی حمد  آیه. سور 5
 به بندگان مهربان است.؛ 507ی ی بقر   آیه. سور 1

 بر هرنیزی تواناست.؛ 50ی ی بقر   آیه. سور 4

 .53ی ی یوسف  آیهسور  1.

 .30ی ی فبح  آیه. سور 6
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آورد  محال است خیر نباشد. زیرا اگر خیهر نباشهد  یها خهدا بایهد خیهر مها را می

درست تشخیص ندهد و به مبلحت ما جاههل باشهد  اهه ایهن محهال اسهت؛ یها 

اه این   ص دهد؛ امّا قبد خیر رساندن به ما را نداشبه باشداینکه خیر ما را تشخی

نهایهت اسهت؛ یها اینکهه ههم خیهر مها را هم محال است؛ نهون خهدا رحمهت بی

ا قهدرت و توانهایی نهدارد دههد  ههم تبهمیم دارد عملهی انهد؛ امّهتشهخیص می

ایهن اهه ل او را سلب ارد  اسهت؛ ا  را عملی اند یا اسی آزادی عمخواسبه

 نهایت خدا محال است.به قدرت بیههم باتوجّ

نهایهت خهدا  نهایهت و قهدرت بینهایت  رحمت بیبه علم بیتوجّهبنابراین با

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 

ه آن حادثه را پدید آورد  نیازمند اسهت و ههیک مخلهوقی ننهان خدا ا یهمپایه

علمی ندارد. امااینکه به اتّکای شناخبی اهه از پزشهک و شهرایط نوشهبه شهدن 

توانم بگویم این نسخه محال است خو  نباشد؛ امّها اگهر بپرسهید  نسخه دارم می

نهون  این دارو یا قرص یا اپسول نه آثار مثبت درمهانی دارد؟ پاسهخی نهدارم؛

تهوان گونه اه با شناخبی اه از پزشهک وجهود دارد  میدانم. همانپزشکی نمی

توان قاطعانهه ترتیب میهمانبه  ا  خو  نباشدقاطعانه گفت  محال است نسخه

 آورد  محال است خیر نباشد.یگفت آنچه خدا در زندگی ما پیش م

 

 تأثير و طعم حوادث زندگی

ی تهأثیر و وری است؛ و آن تفهاوت دو مقولههبه یک نکبه ضردر اینجا توجّه

گوییم داروهای این نسخه حبمای خو  است؛ یعنی تأثیر ایهن طعم است. وقبی می
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است؛ نه اینکه طعم آنها حبمای مورد پسند بیمهار اسهت.  و شفابخش داروها خو 

نظر طعم  برخی شیرین و برخی تلخند؛ امّا یقینای بهرای نجهات داروهای خو   از

معنای ؛ بلکهه بههمعنای شیرینی آن نیستمفید و مّثّرند. خو  بودن دارو به بیمار

 شفابخشی آن است.

ی پزشهک  تهأثیر بهه نسهخهمالک قضاوت من قهی و علمهی و عاقالنهه راجع

؛ گویهد  عجهب پزشهک خهوبیداروهاست؛ نه طعم آنها. هیک انسان عهاقلی نمی

ی اسههت اههه پزشههک خههو  پزشههک نویسههد  خوشههمز  اسههت!هرنههه دارو می

و لذیههذ. داروهههای مههّثّر و  مههّثّر و شههفابخش باشههند؛ نههه خوشههمز داروهههایش 

شفابخش برخی شیرین و برخی تلخ هسبند. هیک انسان عاقلی براساس طعهم دارو 

 اند.قضاوت نمیا  و نسخهی پزشک دربار 

طریهق عوامهل ها و ازدسهت انسهانر زنهدگی مها بهحوادثی هم اه خداوند د

گونه اسهت. حهوادث ههم تهأثیر دارنهد و ههم طعهم؛ آورد  همینطبیعی پیش می

گوییم محال است حوادث خیر نباشند  یعنی تأثیر حوادث همیشهه خیهر اینکه می

است؛ امّا ازنظر طعم  برخی از حوادث زندگی شهیرین و برخهی تلخنهد. مهالک 

 هاست.ها نیست؛ بلکه تأثیر حادثهقضاوت من قی درمورد حوادث  طعم حادثه

ی شهیرین اهه حادثههطورهمان گرنهه .ی شرّی وجود نداردپس هیک حادثه

ای اهه خیهر نباشهد وجهود ی تلخ هم وجود دارد؛ امّها حادثههوجود دارد  حادثه

وجود نهدارد؛ ولهی  خاصیّت یا مضرّندارد. امااینکه اه در آن نسخه  داروی بی

 درانار داروهای شیرین وجود دارد.داروهای تلخ 
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انه براساس طعم است. وقبی پزشک شکالت و بسهبنی و بهازی قضاوت بچّگ

انهد و ی بیمهار ممنهوع میی سهه  نههار سهالهوخیز را برای یهک بچّههو جست

گویهد  نهه پزشهک اند  بچّهه میاسبراحت و آمپول و داروی تلخ را تجویز می

بدی! هرنه خو  بود را ممنوع ارد و پرهیز داد و هرنه بد بود را ملزم ساخت 

مورد پزشهک ایهن اسهت اهه نهه امّا قضاوت من قی و عاقالنه در تجویز ارد.و 

نههه د را ممنههوع اههرد و پرهیههز داد و هربخش بههوپزشههک خههوبی! هرنههه زیههان

شفابخش بود را ملزم ساخت و تجویز ارد. قضاوت عاقالنهه و من قهی درمهورد 

 های زندگی هم براساس تأثیر است؛ نه طعم.حادثه

دلیل علم و رحمت و قهدرت ی حوادث زندگی ما بههاانون اه دریافبیم هم

نهایت الهی یقینای خیرند؛ قضهاوت مها بایهد مبّکهی بهر ایهن باشهد؛ نهه بهر طعهم بی

اَ   وَ عَسبی اَ  تَکرَهُوا ءَیئن  وَ هُوَ اَیرٌ لَکُبم عَسیها. قرآن نه زیبا فرمود: حادثه

بسها نیزههایی اهه ؛ نه3تُاِحّوا ءَیئن  وَ هُوَ ءَرٌّ لَکُم وَ اهللُ یَعلَبمُ وَ اَنبتُم ال تَعلَمبو َ

اراهت دارید و دوست ندارید در زندگی شهما اتّفها  بیفبهد  امّها خیهر شهما در 

انید در زنهدگی بسا نیزهایی اه دوست دارید و آرزو میوقوع آن است؛ و نه

داند نه نیهزی اه برای شما شرّ است. خداست اه میدرحالیشما اتّفا  بیفبد  

ماند اهه بهه آن دهید. درست به این میبه مبلحت شماست و شما تشخیص نمی

بسها آمپهول و قرصهی اهه تهو اراههت داری و ی مریض بگویید  عزیزم! نهبچّه

بسها آید  امّا نجهات تهو از بیمهاری و مهرگ بهه آن وابسهبه اسهت؛ و نهبدت می
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ینی و شکالتی اه دوست داری بخوری  ولهی بهرای تهو ضهرر دارد و تهو را شیر

دهد نه نیز برای تهو خهو  اسهت؛ اُشد. این پزشک است اه تشخیص میمی

 همین سادگی است.دهی. بهتو تشخیص نمی

دههد و خواههد داد  اهار بنابراین آنچهه در زنهدگی مها رد داد  اسهت و می

 گوید:ظ میال است خیر نباشد. حافخداست و مح

  به دُرد و صاف تو را اار نیست  دم دراش

 اه هرنه ساقی ما ریخت عین ال اف است 

؛ امّها بهاءی آن سهتنشهین شهد  و زءل نیدُرد شرابی است اهه در خمهر  ته

حافظ دُرد و صاف را برای حوادث تلخ و شهیرین زنهدگی  .3صاف و زءل است

ها تهو را اهار نیسهت؛ شهیرین حادثههگوید  بهه تلهخ و اسبعار  گرفبه است و می

ها طعم آنها نیست. هرنه ساقی مها ریخهت عهین ی حادثهمالکِ قضاوت دربار 

آورد  نهه تلهخ و نهه شهیرین  ای اه خدا پیش میال اف است؛ یعنی هر حادثه

 عین ل ف و خیر است.
 

 شود  خیر است؟لهی هم اه نازل میعذا  اپرسش: 

ت و محال است خیهر نباشهد؛ نهون از علهم و بله؛ مثل داوری تلخ اس پلسخ:

حَقَت  ؛خیزد و رحمت خدا بر غضبش سبقت داردرحمت و  قدرت خدا برمی سبَ

                                                 
 ی را بچشیم و بفهمیم یعنی نه!ی ما روزی شرا  محبّت اله. امیدواریم همه3



   93   و شرایط زندگیخیر بودن حوادث 

 

آلود خهدا یهک مِههر بهزرگ خوابیهد  ؛ یعنی در دل رفبار غضهب3رَحمَتُ ُ غَضَحَ ُ

 ورت راهریش قهر و باطنش مهر است.است؛ ص

ی تبمیم خود انسان است. انسان خود را با تبمیم آید  نبیجهمیآنچه پیش 

ه او انهد؛ دارویهی اهه بهرویّه و فاقهد اذن تشهریعی الههی مهریض میبر رفبار بی

 ه حال بیماری او  برایش خیر است.بست  باتوجّه تلخ ادهند اه بعضامی

ل عهذا   اثهر نهزوگر و فسادپیشهه دربین رفبن اافران سهبمبر اینکه ازعالو 

اهه بها افهر و رلهم و فسادشهان ههر برای خود آنها نیز برای دیگران خیر است؛ 

افزایند  خیر است و مانع از تشدید عذابشان های اخروی خود میلحظه بر عذا 

 شود.اثر ارتکا  گناهان بیشبر میدر 

 

ص آیا ممکن است دلیل یک اتّفا  و خیر بودن آن بهرای مها مشهخّپرسش: 

 شود؟

هایی از خیر بودن یهک اتّفها  را بله؛ گاهی ممکن است انسان گوشه پلسخ:

ی دلیهل و حکمهت آن حادثهه باشهد. بفهمد؛ امّا معلوم نیست آنچه فهمیهد  همهه

اعبمهاد و  توانهد دریابهد؛ ولهی بهاگی را  نمیی حهوادث زنهدانسان نراییِ همهه

ه را بهه همهی حادثهه دارد  به خهدای پدیدآورنهد رنّ و باوری اهه نسهبتحسن

 شود.گوارایی پذیرا می
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انهد و هرنهه افبد  خدا میقبول دارم هرنه در زندگی ما اتّفا  میپرسش: 

افبد؛ ولهی های تلخ در زندگی من میاند خیر است؛ امّا نرا فقط اتّفا خدا می

شهد ؛ در شخص دیگری است اه تمام حوادث زندگیش شیرین است. پولهدار 

شد ؛ ش ل خو  پیدا ارد ؛ ازدوا  موفهق و خهوبی  انکور  بهبرین رشبه قبول

ی خهوبی قبهول نشهدم؛ نبیبش شد  و ...؛ امّا من بهرعکس او فقیهر شهدم؛ رشهبه

بیکارم و زندگیم پر از مشکل است. قبول دارم اه هرنه در زنهدگی مهن پهیش 

شهد در زنهدگی اند؛ امّها نهه میآمد   خدا ارد  است و خدا هم جز خیر نمی

گفهت پارسهال از افباد؟ یا مثالی دوسبم میخیرهای شیرین اتّفا  میمن هم از آن 

افبهاد؛ امسهال های شیرین و شاد در زندگیم اتّفا  اوّل تا آخر سال یکسر  حادثه

 شد اگر امسهالآید. نه میهای تلخ پیش میبرعکس شد  است و یکسر  اتّفا 

 آمد؟های شیرین پیش میهم حادثه

شهما دو مهریض دهیم؛ فهری انیهد مثال شهر  مهیجوا  را با یک  پلسخ:

ش و دارای آزادی عمل اامهل اندیو نزد یک پزشک بسیار حاذ  و خیر هسبید

 دوسهببانی دهد. نسهخهی مبفاوت میاند و دو نسخهما را معاینه میش؛ رویدمی

ی شما تمام داروهایش تلهخ. نهون داروهها تمام داروهایش شیرین است و نسخه

اهه ههر دو  و دارای آزادی عمل نوشبه  معبقدیهدو خیراندیش  را پزشک حاذ 

پرسهید  نهه لحاظ تأثیر خیر نباشهد. امّها شهما میبخش است و محال است ازشفا

شد داروهای من هم شیرین بود؟ پاسخ ایهن اسهت اهه علّهت تفهاوت داروی می

ی آنهها بها داروههای مخبلفهی ماسهت اهه معالجههشما دو نفر تفهاوت بیمهاری ش

گونهه اسهت اهه بها داروی تلهخ پرسید  نرا بیماری من اینپذیر است. میانامک
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د اه دارویهش شهیرین اسهت؟ جهوا  ایهن دار ییاو بیماریقابل معالجه است و 

اید  بها اثهر آنهها بیمهار شهد ایهد و درای اهه شهما ارد رویّههیاست: اارههای ب

او در خهوردن نربهی  انهد. مهثالیای اه او ارد  است  فهر  میرویّهاارهای بی

و داروی نربی خهون شهیرین اسهت. است افراط ارد  و نربی خون او باء رفبه 

و داروی قنهد  اسهت ای و قنهد خونهت بهاء رفبههشما در خوردن قند افراط ارد 

ران و خون تلخ است. بنابراین آنچه سبب تفهاوت داروهاسهت  عمهل خهود بیمها

 پزشک است. اارست  آنها یشفابخش ی اشبراک داروها  یعنیآنچه نق ه

هایی اه در زندگی دو نفر پیش آمهد   یکهی تلهخ و دیگهری شهیرین حادثه

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 

لهخ؟ نهون حهاءت درونهی و های شهیرین پهیش آمهد  و بهرای دیگهری تحادثه

 است. داشبهروحی این دو با هم فر  

آیههد  مثههل فقههر  غنهها  قههدرت  ضههعف  هایی اههه در بیههرون پههیش میحادثههه

سالمت  بیماری  و ... داروهایی شفابخش اسهت اهه خهدا بهرای درمهان رو  و 

فر  دارد  دهد. وقبی حال روحی دو نفر با هم درون انسان در اخبیار او قرار می

 مانشان هم فر  دارد.در

ها در بههدو تولّههد تقریبههای درحالههت یکسههان و بهها تعههادل ف ههری مبولّههد انسههان

هایی د هم آسهیبشوند؛ الببّه تقریبای و نه تحقیقای. ممکن است انسان قبل از تولّمی

های آزاد  در عالم ذرّ و نهه دید  باشد؛ نه به دید الهی نگا  انیم  از انبخا 

ی مهادر های ژنبیهک یها مسهائل دوران بهارداری و ت ذیههیبلحاظ دنیوی  آسبه
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ها تقریبهای درحالهت ای براودک بگهذارد. بنهابراین انسهانتواند تأثیرات اوّلیّهمی

ی همهه :3فِ برَۀِالْ کُلُّ مَولُواٍ یولَدُ عَلَبیشوند. یکسان و با تعادل ف ری مبولّد می

هها و امّها در جریهان زنهدگی بها انبخا  ؛شهوندنوزادان با ف رت الهی مبولّهد می

گذارنهد و رو  گیرند  بر رو  و روان خود تهأثیر میهای آزادی اه میتبمیم

ها در هایی اهه انسهانشهود. نهوع تبهمیمآنها از حهال تعهادل ف هری خهار  می

انهد؛ از تعهادل فهر  میگیرند و نوع خرو  آنهها های زندگی خود میدوراهی

زگشهت شوند؛ بنابراین بهرای بامثالی برخی به راست و برخی به نپ منحرف می

اهه بهه نهپ منحهرف جهت مبفاوت ءزم اسهت. آنآنها به تعادل  نیروهایی در

اهه بهه شد  است  برای بازگشبن به تعادل به نیرویی از راست نیازمند است و آن

ی بازگشهبش بهه پ نیازمند اسهت تها زمینههراست منحرف شد   به نیرویی از ن

 ی بازگشهت ایهنءزم اسهت تها زمینهه های مخبلفیتعادل فراهم شود. لذا حادثه

 شد  از تعادل فراهم شود.ای خار هرو 

هها ههای مخبلهف آنها و انبخا ها نیز تبهمیمعلّت تفاوت حال روحی انسان

ل درونهی آنهها را های مبفهاوت حهاهای زنهدگی اسهت. ایهن تبهمیمراهیدر دو

های هههای روحههی مبفههاوت  نیازمنههد حادثهههانههد و درمههان ایههن حالمبفههاوت می

هایی های زندگی ما همین عامل اسهت. حادثههمبفاوت است. علّت تفاوت حادثه

اه داروهای پزشهک تهابع طورد  تابع حال روحی ماست؛ همانفرسباه خدا می
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خهود  را ءزم دارد؛ اگهر نوع بیمهاری شهخص بیمهار اسهت. ههر بیمهار داروی 

 شود.یگری به او بدهند درمان نمیداروی د

گذارد اه فهراهم شهدن های آزاد خود تأثیری بر روحش میانسان با انبخا 

های بیرونی است اه نقهش دارو را بهرای حالهت ی ترمیم آن مسبلزم حادثهزمینه

دارو را ت ییهر حالت بیمار ت ییهر نکنهد  پزشهک اه رونی وی دارد؛ لذا تازمانید

ترتیب هماندهد. بههدهد. اگر حال بیمار ت ییر اند  پزشک دارو را ت ییر مینمی

دههد. های بیرونی زندگی ما را ت ییر نمیتا حال درونی ما ت ییر نکند  خدا حادثه

  آیهدپهیش میآنچه برای قهومی ؛ 3یُغَیِّروا من بِنَنفُسِهِم اِ َّ اهللَ ال یُغَیِّرُ من بِقَومٍ حَتّی

 تابع حال درونی و نفسانی آن قهوم اسهت و تها حهال آنهها ت ییهر نکنهد  خهدا آن

 دهد.شرایط بیرونی را ت ییر نمی

اِ َّ مِبن دههد: خداوند در یک حدیث قدسی این م لب را اامالی توضیح می

اَّةِ فِب حَ المُؤمِنینَ عِحناا  ال یُصلِحُ لَهُم اَمرُ اینِهِم اِالّ بِنلغِنیعِحنا ی وَ السَّعَةِ وَ الصبِّ

لحَدَ ِ فَیُصلِحُ عَلَی ِ اَمبرُ ایبنِهِم؛ وَ اِ َّ ی اوَ السَّعَةِ وَ الصِّاَّةِ فِ الحَدَ ِ، فَنَبلوهُم بِنلغِنی

مِن عِحناحَ المُؤمِنینَ لَعِحناا  ال یُصلِحُ لَهُم اَمرُ اینِهِم اِالّ بِنلفنقَةِ وَ المَسکَنَةِ وَ السُّقمِ 

ن وَ اَنَبفَیُصلِحُ عَلَیب ِ اَمبرُ ایبنِهِم؛  فی اَبدانِهِم، فَنَبلوهُم بِنلفنقَةِ وَ المَسکَنَةِ وَ السُّقمِ

از بنهدگان مهّمن مهن  گروههی؛ 5اَعلَمُ بِمن یُصلِحُ عَلَی ِ اَمرُ اینِ عِحناحَ المُبؤمِنینَ

مگهر بها ثهروت و  ؛شهودهسبند اه امر دین آنها  یعنهی بهاطن آنهها  اصهال  نمی
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گشادگی روزی و سالمبی جسمانی. منِ خدا ههم آنهها را بهه گشهادگی روزی و 

درنبیجه امر دین آنهها  یعنهی بهاطن و رو  آنهها  انم؛ سالمبی جسمانی مببال می

ای از بندگان مّمن مهن هسهبند اهه امهر دیهن آنهها  یعنهی شود. دسبهاصال  می

مگر بها فقهر و مسهکنت و بیمهاری  ؛شودحالت باطنی و درونی آنها  اصال  نمی

انم؛ درنبیجهه جسمی. منِ خدا هم آنها را به فقر و مسکنت و بیمهاری مبهبال مهی

شود؛ و من اه خهدا هسهبم  دانهاترم بهه اینکهه امهر دیهن ین آنها اصال  میامر د

 ای قابل اصال  است.با نه حادثه هریک از بندگانم

آورد  از فقر یا ثروت انسان پیش میهر هایی اه خدا در زندگی پس حادثه

یا غنا یا سالمبی یا ...  تابع شرایط روحی آن انسان است. شهرایط روحهی را ههم 

های آزاد خود  در خویش ایجهاد اهرد  اسهت. لهذا ها و تبمیمبا انبخا  انسان

شهود  از خهدا ای جهز آنچهه باعهث درمهان رو  او میمعقول نیست اهه حادثهه

شهود  آرزوی فقهر اهردن نیهز بخواهد. اگر امروز رو  من با ثروت درمان می

وی د  آرزشهوطوراه اگر رو  من با فقر درمان میای است؛ همانیاو  و بیهود 

 ثروت اردن بیهود  و باطل است.

ی دوقلهو دارد و ههردو را ههم بهه یهک ای دو بچّههفری انید  مادر فهمید 

ها بهه افهراط شهیرینی و شهکالت و خرمها و انداز  دوست دارد. یکی از این بچّه

ی دوم ههم در ههم خهورد  اسهت. بچّههاز شدّت گرمی حالش بهعسل خورد  و 

شدّت سردی حالش بد شهد   مر هندی افراط ارد  و ازآلو و ت خوردن لواشک

نهه   خواهد هردو بچّه را به حالهت اوّل برگردانهدفهمید  اه می است. این مادرِ

ی اوّل اه دنار گرمی شد  است  لواشک آلو یا تمهر هنهدی و اند؟ به بچّهمی
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دهد؛ و به دیگری اهه دنهار سهردی شهد  لیموی شیرین میهندوانه و آ  آ  

دهد. به هریهک بهه اقبضهای حالشهان خهوراای شربت عسل و آبنبات می است 

ی اوّل بگوید  اا  مامان به من هم شربت عسهل و دهد. معنی ندارد اه بچّهمی

 داد  او را به اشبن داد  بود.میداد. اگر آبنبات می

آورد. در ای را بهرای اسهی پهیش نمهیطور تبهادفی حادثههخدای مبعال به

ی شهیرخوار زنهد  از زیهر آوار بیهرون بعهد از پهنج  شهش روز بچّههی بم  زلزله

دهد اارها تبادفی نیست. اسهانی آید. این خیلی قابل تأمّل است و نشان میمی

شهد  اسهت. خهدا بهدون حکمهت عمهل اه مردند و اسانی اه ماندنهد  حسا 

 پهیش و براسهاس اقبضها وآید  ازها پیش میتک انسانی تکاند. آنچه برانمی

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 

مورد مبناسب با شهرایط دهد. هرر این عالم رد نمیی اتّفاقی داست. هیک حادثه

خهدا آن حادثهه را ت ییهر  روحی شخص است و تا آن شرایط روحی ت ییر نکند 

 دهد.نمی

 

اند  تقهدّم ها و اارهایی اه خدا در عالم محقّق میبنابراین تبمیمپرسش: 

 دارد؟

ها و خههدای مبعههال براسههاس نیههازی اههه در رو  شههما براثههر تبههمیم پلسببخ:

زند. شهما خودتهان ها را رقم میهای خودتان به وجود آمد  است  حادثهانبخا 

دهد. اگر خودتهان انید  آنگا  پزشک این دارو را میمببال می را به این بیماری
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داد. معنهی را به بیماری دیگری مببال ارد  بودیهد  پزشهک داروی دیگهری مهی

ا  را مقدّرات الهی همین است؛ یعنی خدای مبعال به تناسهب آنچهه شهما زمینهه

را خهدا زنهد. همهه اید  حوادث زندگی شما را رقهم  میدر خودتان فراهم ارد 

ای نیسههت؛ امهها خههدا بههه اقبضههای حههالی اههه شههما بهها انههد و غیرخههدا اههار می

زند. دارو را پزشهک انید  رقم میهای آزادتان در درون خود ایجاد میانبخا 

دهد؛ امّا براساس نوع بیماری شما؛ لذا اخبیار شهما  در نهوع بیمهاریی اهه در می

ههای آزاد  در ها و انبخا میمانید  برجاست. انسان با نوع تبهخود ایجاد می

اند و خدا ههم بهرای درمهان ی عزم و نیّت درونی  رو  خود را بیمار میمرحله

 فرسبد.ها را میشود و آن حادثهیاو وارد عمل م

 

 ه خير بودن حوادث و شرایط زندگیآثار و نتایج اعتقاد ب

د اهار شهوبهر اینکهه آنچهه در زنهدگی مها واقهع مهیحال اه دریافبیم عالو 

آورد خیهر اسهت؛ ایهن نکبهه را ههم درانهار خداست؛ آنچه هم خهدا پهیش مهی

نه خدا اه در هر اتّفاقی اه افباد  و هرآور شویم های زندگی به خود یادحادثه

ود تلقین انیم تها برایمان پیش آورد   حبمای مبلحت و خیری است. این را به خ

   به باور قلبی تبدیل شود.نظر ذهنی و عقلی برایمان حل شدپس از اینکه از

ونی افبد و نقهدر دگرگهداند وقبی این امر یقینی شود نه اتّفاقی میخدا می

ه آید!پیش می  وقبی شخص این مسأله را باور ارد  دیگر هیک دلیلی بهرای غبهّ

ر زندگی او افبهاد  اسهت  نیهزی . هر اتّفاقی دنخواهد داشتو ناراحبی  خوردن

  بهه آرزویهی دسهت یافبهه یها بهه اسهت ز دسهبش رفبههدسبش آمد  یا نیزی ابه

او را عملهی یهر آرزویی دست نیافبه است  همه اار خدا بود  و خدا ههم جهز خ
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بهرایش رد داد  و پهیش  یخیهر امهرخاطر اینکهه نکرد  است. انسان عاقل اه به

خورد! ازطرف دیگر  برای آینهد  ههم ههیک دلیلهی بهرای غبّه نمیاست  آمد  

. هیک راهی نیست اه انسان برای فهردای زنهدگی خهود مضه ر  نگرانی ندارد

شههود؛ نرااههه فههردای زنههدگی هههم مثههل دیههروز زنههدگی اسههت. در زنههدگی او 

. خدای فردا همهان 3ال مُؤثِّرَ فِی الوُجواِ اِالَّ اهللُ: ای نیستاس جز خدا اار هیک

دسهت سهت. هرنهه خداونهد بهی دیروز همهان خهدای فرداوز و خداخدای دیر

؛ پهس نخواههد بهودآورد  جز خیهر ها یا عوامل طبیعی در زندگی او پیش انسان

 شود.نیزی اه خیر است نگران نمی برای نه مض ر  باشد؟ انسان اه برای

اض را  و افسردگی اه دو بیماری بزرگ قرن ماست  دارویش این است؛ 

  شود. راهش فقط همین است و همهین نگها ولی درمان نمیبا هیک قرص و اپس

هاسهت و دهد. افسردگی حاصل تلنبار شهدن غبّهانسان را در زندگی نجات می

د  پیش خواهد اه در آیناست هایی اسبرس و اض را  حاصل نگرانی از اتّفا 

ی حهوادث تلهخ ی زندگیش همهبرد اه در گذشبه و آیند آمد. وقبی انسان پی

هو ش ه بخهورد تها غبهّ ها یرین به نفع او و خیر و مبلحت اوست  برای نهه غبهّ

انبار شود و افسردگی پیدا اند؟ مگهر اسهی بهرای اتّفاقهات خهوبی اهه بهرایش 

و دنهار اسهبرس  دباشها  نگهران خورد؟ نرا بهرای آینهد افباد  است غبّه می

د نگهران مگر اسی برای حوادث خوبی اه قرار است بهرایش اتّفها  بیفبه ؟شود

 شود؟می
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؛ دوسهبان 3اَال اِ َّ اَولین َ اهللِ ال اَوفٌ عَلَبیهِم وَ ال هُبم یَازَنبو َقرآن فرمود:  

خدا نه خوف دارند اه فردا نه خواهد شد و نه حهزن و انهدو  اهه دیهروز نهرا 

انهد؛ و و جهز خیهر نمی انهدمی  خهدا بشهوددانند فهردا هرنهه طور شد. میاین

به آیند  نه جایی برای خوف نسبت .دیروز هرنه شد  خدا ارد و جز خیر نکرد

 به گذشبه.وجود دارد و نه جایی برای حزن نسبت

 

 خورند؟اولیا،ا  اصالی غبّه نمیپرسش: 

ورنهد. ایهن سهخن خانیم غبّه نمیبرای نیزهایی اه اینجا بحث می پلسخ:

خداست و تردیدی در آن نیست؛ نون غبّه و نگرانی مال اتّفاقات بهد اسهت و 

یش آمهد  اسهت و ی بدی نه پهی اتّفاقات بد را اند. حادثهخدا با این نگا  ریشه

 نه پیش خواهد آمد.

ریزم. یک روز هم اینهها بهرای هم میانم در این بحث خیلی نیزها را بهدمی

دههد. خیلهی یفهمم نهه حهالی بهه انسهان دسهت مه است و میهم ریخبخودم به

هم نریهزد  نیزههای ریزد؛ ولی تا نیزهای قدیمی بههم مینیزها در ذهن فرد به

 شود.نو ساخبه نمی

 

 واقعای هیک شرّی وجود ندارد؟ حبّی جهنّم؟پرسش: 
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هیک شرّی وجود ندارد؛ این یقینی است. جههنّم نیهز خیهر اسهت. اگهر  پلسخ:

هها برایبهان ثابهت خهواهم اهرد. در ایهن ی بحثری حوصله انید در ادامههمقدا

ی باورههای پیشهین را دور خهواهیم ریخهت. تمهام نیزههایی اهه در بحث همهه

فهانی ت ییهر اید  در ایهن بحهث عرذهنبان با یک ساخبار سنّبی اعبقادی یاد گرفبه

 اند. می

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

 زدگی نداشبه باشید.نیز بدی نیست؛ امّا در رسیدن به پاسخ شبا 

 

اند و باور دارد اه غیرخهدا اسهی در زنهدگیش طور نگا  میانسانی اه این

دسهت آورد  آورد  اگهر نیهزی بههخیر پهیش نمهی ای نیست و خدا هم جزاار 

دسهبش بی بههشود. وقدسبش رفت  غمزد  نمیشود و اگر نیزی اززد  نمیذو 

ی نیههزی و حبمههای خیههر مههن در داشههبن آن اسههت. وقبهه گویههد خههدا دادآمههد  می

گویهد خهدا گرفهت و حبمهای خیهر مهن در نداشهبن آن اسهت؛ دسبش رفت  میاز

اگرنه دزد برد  باشد یا زلزله خهرا  اهرد  باشهد. بنهابراین روزِ داشهبن بها روزِ 

مبن فبنتَکُم وَ ال  ا عَلبیلِکَیال تَأسَوْنداشبن برایش یکی است. مگر قرآن نفرمود: 

و ناراحت نشوید؛ وقبهی دسببان رفت  غمناک ؛ وقبی نیزی از3تَفرَحوا بِمن آتنکُم

توحیهدی  زد  نشوید. اگهر ایهن نگها ِدسببان رسید  فرحناک و ذو هم نیزی به

دست آورم  خوشهحال نیست اه من یک میلیارد تومان به د  این حرف زورنباش
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نشوم؟ یا یک میلیارد تومان پولم جلهوی نشهمم آتهش بگیهرد و بسهوزد یها دزد 

دسهبم رسهید  نگا  توحیدی اه آمد  وقبهی پهول بههببرد  ناراحت نشوم؟ امّا این 

الحمهد . اگهر گویم خدا رساند و از این لحظه خیر من در داشبن آن اسهت؛ می

گویم خدا گرفت نون از این لحظهه خیهر مهن فردا آتش گرفت یا دزد برد  می

دسهت دادن دسهت آوردن یها ازنبیجهه بههشبن آن بود؛ باز هم الحمد . دردر ندا

بِبذِکرِ اهللِ تَ مَبئِنُّ  ااَل فرمایهد:تواند رو  مرا مهبالطم انهد. وقبهی قهرآن مینمی

  یعنی همین؛ یعنی وقبی یادتهان باشهد احهدی غیرخهدا در زنهدگی شهما 3القُلوبُ

انهد  خیهر اسهت  و هرنهه خهدا میانهد شود خدا میای نیست  هرنه میاار 

رسهید. تواند روحبان را مبالطم انهد؛ بهه یهک آرامهش روحهی مینیز نمیهیک

یبن گوییهد: خهدا می انید. در مقام دعا بههاطمینان روحی و نفس م مّنّه پیدا می

دههی  بها ؛ ای خدایی اه وقبی نیزی به انسهان میُُ عَ ن ٌ وَ مَنعُ ُ عَ ن ٌمَن عَ نؤُ

انی؛ یعنی هم دادنهت دهی  با ندادن ع ا میانی؛ و وقبی هم نمیدادن ع ا می

و هم ندادنت خیر رساندن است. ایهن همهان آرامهش روحهی خیر رساندن است 

 ی بشر است.گمشد 

ی اربالسههت. اگههر بخواهیههد های بشههری حادثهههی تمههام مبههبیتعبههار 

ی ها را بگیرید و با آن یک اپسول درست انید  حادثهی مبیبتی همهعبار 

 یهک شود. مبیببی برای بشر مببوّر نیست اه در ماجرای اربالاربال ایجاد می

به اولیها، بهزرگ نماد آن نباشد. وقایع عاشورا درنهایت تلخی و فشردگی نسهبت
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در  و حضهرت زینهب دهد. تا بعدازرهر عاشورا امام حسینالهی رد می

ها همدو  هسهبند؛ امّها بعهد از شههادت امهام ها و سخبیها و شهادتتحمّل داغ

اشهند؛   میا بهه دوها را تنههبار غم و مبهیبت   حضرت زینبحسین

ها  تازیانهه اند. ماجرای به آتهش اشهیدن خیمههالمبائب لقب گرفبهلذا ایشان امّ

های سههفر اسههارت را ها در بیابههان  اسههارت و سههخبیههها  آوارگههی بچّهههخوردن

ی عاشهورا و پهس از اننهد. بعهد از واقعههتنهایی تحمّل میبه حضرت زینب

اههه زیههاد آوردنههد؛ درحالیابن را بههه اوفههه و دربههار بیههتهمههه داغ  اهلآن

 را بهه العابدینو امام زین بودند بسبهیک سر طنا   را به حضرت زینب

زیهاد ههم در وسهط بسهبه شهد  بودنهد. ابن بیتی اهلسر دیگر طنا  و بقیّه

ارد مجلس شد همه ی قدرت و پیروزی. وقبی وفرماندار اوفه است و مست باد 

اه پشبشان به او بود  درحالی ند؛ امّا حضرت زینبجا برخاسببه احبرام او از

ود شهدّت تحقیهر شهد  بهزیاد اه با ایهن اهار بهبنا به او ازجا بلند نشدند. ابناعبی

ایهن  :شناخت  برای تالفی گفتخوبی میرا به وجود اینکه حضرت زینببا

زن ناشهناس ایسهت؟ یها ایهن زن مبکبّههر ایسهت؟ وقبهی گفبنهد او زینهب دخبههر 

بپاشهد؛ بهه  طالب است؛ خواست نمکی بر زخم دل حضرت زینبابیبنعلیّ

نگونه دیهدی ؛ کَیفَ رَأیتِ صُنعَ اهللِ بِنَایکِ الاُسَینِحضرت نگا  ارد و گفت: 

مبن رَأیبتُ حضرت جوا  دادنهد:  بالیی را اه خدا بر سر برادرت حسین آورد؟

تکّهه را جلهوی نشهمم تکّهه یعنهی وقبهی دو پسهرم زیبایی ندیدم!جز ؛ 3اِالّ جَمیال 
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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 

ایی دیهدم. زدند  زیبهرا به شهادت رساندند  زیبایی دیدم. وقبی تازیانه بر من می

مبن رَأیبتُ اِالّ اردم  زیبایی دیدم. ... وقبی تشنگی خودم و اصحا  را لمس می

این همهان  اه هرنه ساقی ما ریخت عین ال اف است.؛ جز زیبایی ندیدم. جَمیال 

 د خدا ارد و خدا هم جز خیر نکرد.نگا  توحیدی است اه هرنه ش

اریم؛ ولی عین خیر اسهت. تر ندتلخ ی شهادت اباعبدا  الحسیناز حادثه

ترین بسههیار پلیهد اسهت و بههد تبهمیم شهمر ملعهون بههر شههادت امهام حسهین

ای شهید شدند  عهین خیهر اسهت. بقه که امام حسینها را دارد؛ امّا اینعقوبت

شهدند  اسهالم گهر حضهرت شههید نمیاسالم به ایهن شههادت بسهبگی داشهت. ا

در االبهد اسهالم دمیهد  شهد. رسید. با این شههادت رو  حماسهه دست ما نمیبه

خود امام هم با این شهادت به مراتبی از امال و قر  الههی رسهیدند اهه جهز از 

ی شد به آن مراتب رسید. اجای این شهادت شرّ اسهت؟ ایهن واقعههاین را  نمی

خارجی عین خیر است؛ امّا نیّت شمر اه تبمیم گرفت ننهین جنهایبی مرتکهب 

ی نیّهت پلیهد خهود را خواههد دیهد؛ ولهی واقعههشود  عین شهرّ اسهت و او ایفهر 

اهار خهدا و عهین خیهر و براهت  خارجی اار خداست. شهادت امام حسین

 بود؛ نه برای خود امام و نه برای جهان اسالم.

شهود اهار خداسهت و اگر انسان این سخن بزرگ را باور اند اه هرنهه می

شهود. مگهر می ویهش بهازاند عین خیر است  درهای بهشت بهه رهرنه خدا می

 بهشت اجاست؟
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 دهاشهی اهاری نبهی را با اسهاس  دهت اازاری نباشهت آنجاسهبهش

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 

 شت است. حافظ بیهود  نگفت:جا بههست؟ اگر نگا  را عوی انید  همین

  شهودمن اه امروزم بهشت نقد حاصل می

 ی فهردای زاهههد را نهرا بهاور انهموعهد  

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 

 های زندگی  باور انیم و مثل ابراهیم خلیهلمکرّر آن درانار حادثهبا تلقین 

 .3شویم اه اگر ما را وسط آتش هم بیندازند  برایمان گلسبان باشد

 

 آیا شرّی در عالم وجود دارد؟

 رسد خداوند خود شرّ بودن بعضهی نیزهها را قبهول اهرد نظر میبهپرسش: 

رسد از خودتان است و هر خیهری یفرماید هر شرّی اه به شما ماست؛ نون می

 ارد.؛ بنابراین خدا پذیرفبه است اه شرّ وجود د5رسد ازجانب خداستمی

                                                 
انهد و شهود  خهدا می. برای آشنایی بیشبر با آثار ارزشمند باور به این حقیقت اه هرنهه می3

و 346 -319اند  خیر است  نگها  انیهد بهه: مههدی طیّهب  شهرا  طههور  ص هرنه خدا می

317-563. 
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رسهد آدمهی بهه بینید و خدایی؛ امّا این جایی است اه شما خودی می پلسخ:

 شود.حید است اه غیرخدا دید  نمی. این وادی توجز خدا نبیندجایی اه به

 ندیدند یهاردا هیرخهغجها همهیعنی   دریدندی پنهدار رد هدا پهردان خهم

 ایم.آورد هیک ندیدیم  از وادی توحید سردر اگر غیرخدا

گونه سخن دارد؛ یکی در وادی اثرت و یکی در عالم وحدت؛ لذا قرآن دو

یِّئَةٍ فَمِبن جا اه فرمود: همان من اَصنبَکَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اهللِ وَ من اَصنبَکَ مِبن سبَ

: همهه ازجانهب خداسهت. دو نهوع نگها  5کُلٌّ مِن عِنبدِاهللِ؛ قبلش گفهت: 3نَفسِکَ

گوید هر بینید  هم خدا را؛ آنجا میاست؛ یک نگا  این است اه هم خود را می

یری به شما برسد ازجانب خداست و هر بدی برسد ازجانب خودتان است. امّا خ

ی آنچهه بهه شهما ؛ همههکُلٌّ مِن عِنبدِاهللِگوید  بینید؛ میجایی اه غیرخدا را نمی

گهوییم؛ بحهث مها در فضهای رسد ازجانب خداست. ما در این فضا سخن میمی

و رحیم و قهدیر اسهت  توحید است. وقبی همه ازجانب خداست و خدا هم علیم 

 شود خیر است.شکّی نیست اه آنچه از خدا صادر می

 

توانیم با راهر آیات ننین آید؟ آیا میاین معنی از راهر آیات برمیپرسش: 

برخوردی انیم و بگهوییم ایهن در افهق اثهرت م هر  شهد  اسهت و مها در افهق 

                                                 
  .79ی ی نسا،  آیه. سور 3

 .78ی ی نسا،  آیه. سور 5



   307   و شرایط زندگیخیر بودن حوادث 

 

رداشهت اه اگر با دیهد دیگهری نگها  انهیم بانیم؟ درحالیوحدت صحبت می

 ی اه پدید آمد  پیامد اار ماست.بینیم شرّمبفاوتی خواهیم داشت و می

و بههدون هههر تههأویلی بههود.  آنچههه گفبههه شههد براسههاس رههاهر آیههات پلسببخ:

جانهب خهدا و بهار دیگهر ی حهوادث را ازبار همهآیات یک اه دیدیدطورهمان

د اهار نگها  دوم  حهوادث پیامه مبائب را به خود ما منبسهب دانسهبند. براسهاس

بعد ات خودت را مریض اردی  رویّهاه اوّل شما با رفبار بیطورست. همانشما

بهود اهه دارو را  را به شما داد. امّا این پزشهک پزشک داروی مبناسب با بیماری

ها را گرفبهی و روحهت را از و نه هیک شخص دیگهری. اوّل خهودت تبهمیم داد

ی ها را پهیش آورد تها زمینههدثهتعادل خار  ساخبی؛ بعد خدا مبناسب با آن  حا

ها پیامد تبمیم شماست؛ ولهی بازگشت روحت به تعادل فراهم شود؛ پس حادثه

 ی دارویی است اه پزشک داد  و جز پزشک اسی نداد  است.منزلههب

 

 های خود ماست؟حوادث شیرین هم پیامد تبمیمپرسش: 

های ماسهت. میمی حوادث  نه تلخ و نه شیرین  پیامهد تبهبله؛ همه پلسخ:

گهذاریم و براسهاس آن خهدا های خودمان بر روحمهان تهأثیراتی میما با تبمیم

 آورد.وجود میخوا  شیرین را به ی مبناسب با آن  خوا  تلخ وحادثه
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 هاحادثههی و تلخی دلیهل بهدی آن نیسهت؛ همهه  شیرینی حادثه دلیل خوبی

دسهت ؛ همهه بهه3بِیَدِکَ الخَیرُ؛ یکسر  خیر است؛ و کُلٌّ مِن عِندِاهللِ؛ ستاار خدا

 توست و دست تو هم خیر است.

 

 درست شد  است؟ آیا تفاوتی بین حوادث بود  اه خیر و شرّ پرسش:

تفاوت بود  است؛ نه به این معنی اه یکی خو  و خیر باشد و یکهی  پلسخ:

رین خو  نیست؛ تلهخ ههم بهد نیسهت؛ ههر دو خوبنهد و ههر دو بد و شرّ. تنها شی

به قضهاوت مّثّرند. این همهان اشهبباهی اسهت اهه در قضهاوت اوداانهه نسهبت

دانههد؛ عالمانههه وجههود دارد. قضههاوت اوداانههه طعههم شههیرین را دلیههل خههوبی می

اه طعم دارو اصالی مهم نیست؛ تأثیر دارو مهم است و اینکهه انسهان را از حالیدر

همان میهزان خیهر اسهت اهه داروی گ و بیماری نجات دهد. داروی تلهخ بههمر

 شیرین؛ سر سوزنی امبر خیر نیست.

 

 تعریف خداوند از خیر و شرّ نیست؟ پرسش:

وقبهی منظر عالم اثرت است؛   دو نوع نگا  داریم. یک نگا  ازگفبیم پلسخ:

 هر  اسهت. یهک م بینید؛ آنجا خو  و بهدوسیله هسبید و اسبا  را می در عالمِ

شود؛ جایی است اه فقط منظر وحدت است و اصالی وسایل دید  نمینگا  هم از

 بینید.بینید و دیگر سبب را نمیاءسبا  را میمسبّب
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 نهههخ و بهند از بیهب را براهتا سب  انای خواهم سبب سورادد هدی

آیهه آنجا بد و شرّ وجود ندارد و جز خیر نیزی نیست. خهود قهرآن دو نهوع 

؛ هرنه از حسنه و سهیّّه در زنهدگی شهما کُلٌّ مِن عِندِاهللِفرماید: جا میدارد. یک

جها در ی قهرآن اسهت. همانآید  همه ازجانب خداست. این یهک آیههپیش می

جانهب خداسهت و ههر مبهیببی هر خوبی اه به شما برسد از ی دیگر فرمود:آیه

گویی نکهرد  اسهت. ایهن شود از خود شماست. قرآن اه تناقض اه به شما وارد

 ین دو سخن در دو فضای مخبلف است.دهد اه انشان می

 

 خير بودن حوادث و صفات جالليّه

دانیم خدا هم رحمهان و نیز خیر است؛ ازسوی دیگر میگفبیم همه پرسش:

، و اسهبدرا    هم منبقم و قهّار و ... است و سنّت امالو رحمت دارد رحیم است

 دارد.

 حبّهی غضهب و قههر  را. ؛گرفبه اسهتنیز را دربررحمت خدا همه پلسخ:

رحمت خدا بر غضهبش پیشهی  ؛5سَحَقَت رَحمَتُ ُ غَضَحَ ُ ؛3 ٍوَسِعَت کُلَّ ءَی یرَحمَت

ا  ی قههر. مثهل پهدری اهه بهر بچّههست در جامههگرفبه است. قهر خدا مهری ا

انهد؛ امّها ایهن اخهم اهردن و تنبیهه اند؛ حبّی بچّهه را تنبیهه مهیر میغضب و قه

ا  را دوسهت رسهاند. اگهر پهدر بچّهها  میاردن  نهایت محبّت پدر را به بچّه

وقهت دربرابهر نداشت و برایش مهم نبود اه فرد خو  و صالحی شود یا نه  هیک
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ارد. قهر خهدا مههری ارد و او را تنبیه نمیااری و خ اهای بچّه اخم نمیدانمن

صورت قهر نمودار شهد  اسهت؛ نهون در لباس قهر؛ محبّت خداست اه به است

رحمت خدا بر غضب او پیشهی گرفبهه اسهت. هرآنچهه غضهب اسهت  رهاهر  

 غضب و باطنش محبّت است.

 

 طبيب دوّار

ر بهرای درمهان بیمهاری تبهمیم در بحث م ر  شد اهه خهود بیمها پرسش:

گونههه نیسههت؛ حههوادث امّهها در حههوادث این ؛گیههرد بههه پزشههک مراجعههه انههدمی

افبد. اینجا نقش بیمهار یها شهخص در تهأثیر ناخوا  در زندگی همه اتّفا  میخوا 

 حوادث نیست؟

ی بحث به این نکبه خواهیم رسهید؛ امّها اینجها اجمهاءی اشهار  در ادامه پلسخ:

نوع عمل بیمار به دسهبورالعمل پزشهک و تجویزهها و پرهیزههای او انیم اه می

ی پزشههک آن را طبههق نسههخهتههأثیر دارد. دارو شههفابخش اسههت؛ امّهها بیمههار بایههد 

 مبرف اند.

هها گونه نیست اه بعضهی از مریضدهد؛ اینی بیماران نسخه میخدا به همه

 یرالمهّمنینتعبیری اهه امبه پزشک مراجعه نکنند. این پزشکی است اهه بهه

؛ طبیبهی اسهت اهه 3طَحیببٌ اَوّارٌ بِ ِحِّب ِ اار بردنهد بهه به پی مبر اارمراجع

نشهینند ها در م ب میگردد تا مریض پیدا اند و معالجه اند. پزشکجا میهمه
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  افظقول حهبههرود. تا مریض سراغشان برود؛ امّا اینجا پزشهک سهراغ بیمهار مهی

هها و ی رو خهدای مبعهال اهه طبیهب همهه طبیب عشق مسیحادم است و مشفق!

رود و بهرای درمهان اند؛ سراغ همه میهاست  هیک بیمار روحی را رها نمیجان

 فرسبد.روحشان و برای هراس مبناسب با حالت روحی اه دارد  حادثه می

 

 داروی حوادث مختلف هاینقش

های ی تبهمیمآید  نبیجهها پیش میانسان گفبیم  حوادثی اه برای پرسش:

آیهد  نگونهه حوادثی اه برای اولیا، و انبیها، پهیش می نادرست خودشان است.

 است؟

بیوتیهک و برخی داروهها آنبی وادث نند دسبه هسبند؛ مثل داروها.ح پلسخ:

بهین و  را ازمیکهر ونبی در بدن وجود دارد و آن دارواش هسبند؛ عفمیکرو 

خواهنههد در درون شههخص عههدم انههد و میگونهخههی حههوادث هههم اینبههرد. برمی

رویّهه و تعادلی را به تعادل تبدیل انند. این برای اسی است اه بها رفبارههای بی

ننهین های غلط  خود  را از تعادل خار  ارد  اسهت. امّها معبهوم اینتبمیم

شهد   توانیم بگوییم  تبمیم غل ی گرفبه و روحش از تعهادل خهار نیست. نمی

خواهد با ایهن حادثهه رو  او را بهه تعهادل برسهاند. او در نهایهتِ است و خدا می

ها بههرای ایههن رو  نقههش داروهههای تقههویبی را دارد؛ مثههل تعههادل اسههت. حادثههه

 حوادث برای آنها باعث رفعت است. ویبامین.مولبی



335    طبیب عشق 

 

 اند: بهرای اشهقیاآید بر سه دسهبهدر حدیث آمد  است: اتّفاقاتی اه پیش می

اش آنهها را ی گناهان اسهت و مثهل میکهرو عقوبت است؛ برای مّمنان افّار 

 .3اند؛ برای اولیا، باعث رفعت مقام است؛ مثل داروی تقویبیپاک می

 

 های پيش از تولّد بر تعادل روحی نوزادتأثير انتخاب

ریبای درحالت تعهادل روحهی آید تقای اه به دنیا مینرا گفبیم  بچّه پرسش:

 ای باید درحالت تعادل روحی باشد.رسد  واقعنظر میبهاست؟ 

برم. علّبش این است اهه اار میتقریبای  نون عبارات را دقیق بهگفبم  پلسخ:

ما قبل از دنیا هم در برخی عوالم صاحب اخبیار بودیم؛ مثل عالم ذرّ. ما در عهالم 

رفبهه اسهت؛ لهذا ذرّ انبخابی اردیم و براساس نوع انبخا   رو  ما تهأثیراتی پذی

ها در اببدای تولّد در یک تعادل نسبی هسبند  نه م لهق  و مثهل ههم نیسهبند. بچّه

     های آگاهانهه و آزادانهه اشهار  اهرد  اسهت:قرآن حدّاقل به یکی از این انبخا 

هِ آاَمَ مِن ظُهورِهِم ذُرِّیَّتَهُم وَ اَءهَدَهُم عَلیوَ اِذ اَاَذَ رَبُّکَ مِن بَنی م اَلَسبتُ اَنفُسبِ

هِدنن قببنلوا بَلببی بِببرَبِّکُم آدم  از صُلبشههان و آنگهها  اههه پروردگههارت از بنههی: 5ءببَ

رفت اهه آیها مهن پروردگهار اوءدشان را برگرفت و آنها را بر خودشان گوا  گ

فرمایهد: ی دیگهری ههم میخداوند در آیه شما نیسبم؟ گفبند  بله گواهی دادیم.

اِعحُدونی وَ اَ  اِنَّ ُ لَکُم عَدُوٌّ مُحینٌ؛  آاَمَ اَ  التَعحُدوا الشَّی ن َاَلَم اَعهَد اِلَیکُم ین بَنی
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ای فرزندان آدم  آیا از شما پیمهان نگهرفبم اهه شهی ان را : 3مُستَقیمٌ ذا صِراطٌبه

نپرسبید اه او ق عای برای شما دشمنی آشکار است؟ و فقط مرا بپرسهبید اهه ایهن 

 را  مسبقیم است؟

و  به پی مبرخهاتمدر احادیث آمد  اسهت اهه خهدا در عهالم ذرّ نسهبت

به وءیهت بیعهت گرفبهه اسهت. نسهبت م انبیا، و پی مبراناز تما بیتاهل

 .5هم پیمان گرفبه است المّمنینامیر

ههها یکسههان عمههل ها دربرابههر آن انبخا ی انسههاندر عههالم ذرّ و میثهها  همههه

بالفاصله بله گفبنهد؛ بعضهی  نکردند و در بله گفبن یکسان جوا  ندادند؛ بعضی

از  اسهاس رو  انسهانبهرایننگفبنهد. ی بلهه مواردبههها سخبی گفبنهد و بعضهیبه

ها در بهدو ی عالم ذرّ تبعاتی پذیرفبه است و انسهانهای آزادانه و آگاهانهانبخا 

تولّد صد درصد مثل هم نیسبند. شاید علّت تفاوت شرایط محی ی اه اطفهال در 

 شوند نیز همین باشد.آن مبولّد می

                                                 
 .63-60ی یس  آیات سور  3.

 .567  ص 56مجلسی  بحاراءنوار     5.
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 رهآنچه هستو خیر بودن  دعا
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 دعا و خير بودن هرآنچه هست
 

آنچهه خداونهد پهی بحهث از خیهر بهودن هرهای مهمّی اه دریکی از پرسش

ی دعاست. سّال این اسهت زمینهشود  درپیش آورد  است  م ر  می برای فرد

اه اگر آنچه اانون در زندگی مها وجهود دارد و آنچهه در آینهد  پهیش خواههد 

ن نیست؟ دعا یعنهی  خهدایا آنچهه را هسهت  آمد  بهبرین است  معنی دعا ارد

بهین ببهر و سهالمم اور. خدایا مریضهم  بیمهاریم را ازازبین ببر و آنچه را نیست  بی

بهین ببهر و ارم  بیکهاریم را ازان؛ فقیرم  فقرم را ازبین ببهر و پولهدارم اهن؛ بیکه

دعا یعنهی  دارم ان.بین ببر و بچّهرا از شوم  تنهاییمدار نمیبد ؛ بچّهش لی به من 

باشد. اگهر آنچهه هسهت   خواهیم آنچه هست نباشد و نیز دیگری اه نیستمی

بهبرین است  و آنچه نیست به این دلیل وجود ندارد اهه بهبهرین نبهود   نهرا از 

ا اهردن اساس دعهد و نیز بدی جایش بگذارد؟ براینخدا بخواهیم بهبرین را ببر

 شود.ربط میمعنی و بیبی
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تهوان جمهع اهرد. خداونهد در دعا را به این سادگی نمی ازطرف دیگر بساط

مرا بخوانیهد تها : 3اُاعونی اَستَجِب لَکُمقرآن بارها به دعا امر ارد  است؛ فرمود : 

اُجیبُ اَعبوَۀَ  وَ اِذا سَألَکَ عِحناح عَنّی فَنِنّی قَریبٌ. فرمود : برای شما اجابت انم

ی مهن بپرسهند  پهس مهن ق عهای و نهون بنهدگانم از تهو دربهار : 5الدّاعِ اِذا اَعبن ِ

خداونهد  انم.نزدیکم  هنگامی اه دعاانند  مرا بخواند  دعایش را اجابهت مهی

و : 1 ِوَ اسئَلوا اهللَ مِن فَضلِفضل خویش امر ارد  اسهت:  به درخواست بندگان را

دعا ازنظر قرآن سبب اعبنای خداوند بهه بنهدگان از خداوند از فضل او بخواهید. 

بگو اگر دعای شما نباشهد خهدای مهن : 4قُل منیَعحَؤُا بِکُم رَبّی لَوال اُعنؤُکُماست: 

 .ی به شما اندنه توجّه

. م ز نها  عبهادت اسهت دعا :1اَلدُّعن ُ مُخُّ العِحناَۀِفرمودند:  پیامبر اارم

قرآن اریم دعاهای بسهیاری از زبهان پیهامبران و مّمنهان نقهل اهرد  اسهت و در 

شهد  روایهت  و ائمّه های دعا نیز دعاهای فراوانی از زبان پیامبرابا 

 است.

 اری بین این دو مفهوم را حل ارد؟توان تعنگونه می

                                                 
 .60یی غافر  آیه. سور 3

 .386ی ی بقر   آیهسور  5.

 .15ی ی نسا،  آیهسور  1.

 .77ی ی فرقان  آیه. سور 4
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ی دعا را خو  اید مقولهاگر بخواهیم به پاسخ این پرسش دست پیدا انیم  ب

 بشناسیم.

 

 تحليل دعا

دعا مثل یک مثلّث  سهه رأس دارد: دعااننهد ؛ اسهی اهه از او درخواسهت 

رأس  تأمّهل در ایهن سههانیم. تحلیهل دعها انیم؛ و آنچه از او درخواست میمی

 است.

خهواهیم  یعنهی خهدا  دعها تنهها از خهدا خواسهبن اه از او میبه اعببار اسی 

ن. دعا  تنها است. در این جمله دو تأاید وجود دارد؛ یکی تنها و دیگری خواسب

 از خدا خواسبن است.

خواههد و از ای نیسهت  تنهها از خهدا میاسی اه یقهین دارد غیرخهدا اهار 

؛ از خواههدخدا را اهار  بدانهد  تنهها از خهدا نمیاه غیرخواهد. آنمیغیرخدا ن

. دعا به این اعببهار  هماهنهگ و من بهق بهر بحهث انددیگری هم درخواست می

ال مُبؤَثِّرَ فِبی الوُجبواِ  ای نیست.ماست؛ اینکه غیرخدا در زندگی ما احدی اار 

 .3اِالَّ اهللُ

اگر دعای ما تنهها از خهدا خواسهبن نباشهد  اصهالی دعها نیسهت و اجابهت ههم 

گوید  اگهر خهدا دعهایم را اجابهت انهد و رئهیس شود. اسی اه در دل مینمی

شهود؛ شکنی نکند  اارم درسهت میادار  هم موافقت اند و آن اارمند هم اار

                                                 
 .68حید  پاورقی ص صدو   البّو .3
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رد. دعا تنهها از خهدا امید داخواهد. ننین اسی به خلق هم نشم تنها از خدا نمی

 خواسبن است.

ی وجود خواسبن اسهت. دعا  خواندن یا گفبن و بر زبان راندن نیست؛ با همه

ی وجهود  ای اهه در بیابهانی گهرم و داغ درحهال جهان دادن اسهت  همههتشنه

ا   خهورد ههای خشهکید  و ترکا   لبسو شهد گوید آ ! نشمان اممی

گویهد آ  و طالهب آ  اسهت؛ لفهظ وجهود  میی ا   همهشد پوست جمع

و بهه خهوا  ههم  ودرمهق شهحهال بیآ  تنها بر زبانش جاری نیست. اگر درآن

 ی وجود.است؛ یعنی خواسبن با همهبیند. این دعرود  خوا  آ  می

خهوانیم. بسیاری از دعاهای ما اصالی دعا نیست؛ مثالی دعایی را برای ثهوا  می

های بلندی اهه در دعهای امیهل انیم؛ آیا خواسبهخوشب جمعه دعای امیل می

خوانیم. لذا پهس های ماست؟ خیر؛ این دعا را برای ثوا  میاست  واقعای خواسبه

  خهدایا بنسمک العظبیم االعظبمگویند  از اینکه دعای امیل تمام شد  تاز  می

 هایشهاناهه پهول نهدارد؛ ... . خواسبهاهه خانهه نهدارد؛ هردارد؛ هر هراه قهری

شان نبود؛ برای هااینهاست. آن مضامین بلندی اه در دعای امیل است  خواسبه

 ثوا  خواندند.

ای را اه درحال توانید انسان تشنهی وجود است. آیا میدعا  خواسبن با همه

جههان دادن اسههت  از فکههر آ  منبههرف انیههد؟ هرگههز. بسههیاری از دعاهههای مهها 

ای بعهد زودگذر اسهت اهه لحظههگونه نیست. شاید ببوان گفت  یک هوس این

انهد و خواند؛ بها نهه حهالی گریهه میشود. اسی اه دعای ندبه میفرامو  می

یگویهد: می ی التَخلبوا مِبنَ العِتبرَۀِ یَّبةُ اهللِ الَّتبنُ... اَیبنَ بَقاَینَ الاَسَنُ اَیبنَ الاُسبَ
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حیلٌ فَتُلقبییَةِالهنا اجاسهت حسهن و اجاسهت  :3... هَبل اِلَیبکَ یَبنبنَ اَحمَبدَ سبَ

... آیها ؟ اه از خاندان ههدایبگر جهدا نیسهتاللّهی بقیة... اجاست ؟حسین

 ی دنیا را دنبال امام زمانهمه راهی هست؟ سوی تو ای فرزند احمدبه

بعد نگا  انید؛ ننان با رفیقش نشسهبه  ا دعا اه تمام شد  یک دقیقهگردد؛ امّمی

توانسهبید بهود  می ی مالقهات بها امهام زمهانزند! اگر تشهنهاست و قهقهه می

  را احواسش را پرت انید؟ دعا  خواسبن با تمام وجود اسهت اهه تها خواسهبه

 ندهند محال است آرام بگیرد.

سهت؛ خوانهدن اسهت. دعها خوانهدن؛ دعها بسیاری از دعاهای مها خواسهبن نی

هایی نیست. الببّه بخوانیم هم خو  است. بخوانیم تا بفهمیم در این عالم خواسهبه

ام دعاهایمان عوی بزرگبر از خانه و ماشین و زن و بچّه هم وجود دارد؛ تا ام

حال بدانیم اه دعا خوانهدن شود و نیزهای بزرگبری بخواهیم. بخوانیم و درعین

شهود  دعها نیسهت؛ ا اردن است. بسیاری از دعاههایی اهه مسهبجا  نمیغیر دع

ای بعهد رانیم و لحظهنون اصالی خواسبن نیست؛ هوسی آنی است اه بر زبان می

 رود.از یاد می

ای سازیم؛ خواسهبهخوانیم یا بر زبان جاری میدعای ما الماتی نیست اه می

ی ی آن است؛ آرزوهایتشنه ی وجودماناست اه در درون ما وجود دارد و همه

 روید.است اه در زمین دل ما می

                                                 
 الجنان  دعای ندبه.محدّث قمی  مفاتیح .3
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های حقیقی افراد در دعاهایشهان  تهابعی از سه ح معرفهت و درک و خواسبه

هایش بزرگبهر شناخت آنهاست. هرنه فهم و درک انسهان بهاءتر رود  خواسهبه

خواههد؛ وقبهی بهزرگ شهد خهودِ شود. انسان تا اودک اسهت عروسهک میمی

خواههد؛ وقبهی بزرگبهر شهد خواهد؛ تا بچّه است ماشین اوای میعروس را می

ها و خواههد. خواسهبهخواهد؛ بعهد موتورسهیکلت و بعهد ماشهین میدونرخه می

تناسهب سه ح فههم و آرزوهای انسان تابعی از س ح فهم و درک اوست. دعها به

 شود.ان به س و  مخبلفی تقسیم میدرک انس

 

های مشهخّص دنیهوی اسهت؛ مثهل بها  خواسهترین س ح دعترین و نازلپایین

 ای به من بد .که خدایا پول بد ؛ ش لی برایم فراهم ان؛ خانهاین

ی دنیوی خهود را نهزد لحاظ اه خواسبهاند  بدینگونه دعا میاسی اه این

خواهد  اار  سبودنی و ارزشمند اسهت. امّها خلق نبرد  است و فقط از خدا می

  در س ح نازلی است. اگر عهارفی شهاهد دعهای او خواهدلحاظ نیزی اه میبه

گوید: رفیهق! دسهت باشد و بخواهد او را تکانی دهد تا امی رشد اند  به او می

دهههی! خههدا شههما درد نکنههد؛ خیلههی ممنههون اههه اشههببا  خههدا را بههه او تههذاّر می

دانست برای تو نهه نیهزی ءزم اسهت و اشهبباهی بهه تهو فقهر داد! بهه خهدا نمی

دادی! ای؛ بایههد غنهها مههیانههی اههه ببخشههید  خههدایا اشههببا  اههرد ییههادآوری م

خواهی معلّم خهدا شهوی و بهه خهدا یهاد بهدهی و مبهلحت خهودت را بهه او می

 بفهمانی!؟ خدا مبلحت تو را تشهخیص نهداد؟ تهو بهبهر تشهخیص دادی و بهه او

     خهدای مبعهال در حهدیث قدسهی فرمهود: گویی نه نیز برایهت ءزم اسهت؟می
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نخواهید آنچه را به مبلحت شماست بهه  :3ی اَعلَمُ بِ ِمن یُصلِاُکُم فَنِنّ یعَلِّمُونال تُ

 .من بیاموزید؛ من به مبلحت شما داناترم

بیند درسهت اسهت؛ خهدا بهبهر از مهن اند و میبار  تأمّل میدعاانند  دراین

دهد. من از اجا بدانم غنها بهرایم بهبهر اسهت یها فقهر؟ را تشخیص میمبلحت م

بیماری برایم بهبر است یا صحّت؟ شاغل بودن برایم بهبر است یا بیکاری؟ خهدا 

نظهر معرفبهی یهک و ازتر است. وقبی این نکبهه را دریافهت به مبلحت من آگا 

ز مشخّبهی شود. در این مرحله هنگام دعا نیهدرجه باء آمد  دعایش عوی می

دانهی مبهلحت مهن در نیسهت؛ گوید: خدایا تو بهبر از من میخواهد و مینمی

 الهی ما را آن د  اه آن به.همان را اه مبلحت من است  ع ا ان. 

بهردار نیسهت؛ ترتیب دعا یک درجه باءتر رفت؛ امّها آن عهارف دسهتبدین

ت شهما را خبهر گوید: ببخشید  دست شما درد نکند؛ خدا مبلحدوبار  به او می

داشت و نداد؟ بخیل بود؟ یا فقیر بود و نداشت بدهد؟ یا مثل بعضی اشخاص اه 

برند از اینکه دیگران مهدام البماسشهان اننهد  خواسهت دوست دارند و لذّت می

وَ ال همان حهدیث قدسهی فرمهود: خداوند در برد؟!شما البماس انی و او لذّت ب

 .ورزمدر آنچهه بهه مبهلحت شماسهت  بخهل نمهی مهن: اَبخَلُ عَلَیکُم بِمَصَنلِاِکُم

شود؛ مثل پزشک حاذقی اه سراغ یک بیمار خدای مبعال منبظر خواست ما نمی

انهد و اند و سِرُم و دارویش را تزریق میبیهو  آمد  است؛ بیمار را معاینه می

به جبرئیل شود. ازهمین جهت حضرت ابراهیممنبظر خواسبن بیمار نمی
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ؤالیعِلفرمودند:  آگهاهی خهدا بهه حهال مهن  مهرا از : 3مُ ُ بِانلی حَسبحی مِبن سبُ

عِلمُبکَ عَبنِ  هی کَفبیببباِل :خهوانیم. در دعاها نیز میاندنیاز میدرخواست بی

خدایا آگاهی تو بر نیازههایم مهرا از گفهبن و : 5کَرَمُکَ عَنِ السُّؤاُِ المَقنُِ وَ کَفی

. پهس هرآنچهه خهدا ع ها اهرد   بهبهرین اندنیاز میارم تو مرا از خواسبن  بی

ین مَن یُع ی مَن لَم یَسأل ُ شهود: است. خدا برای ع ا اردن منبظر سّال بند  نمی

اهه نهه از او درخواسهبی ای اسی اهه بهه آن: 1ن  مِن ُ وَ رَحمَة وَ مَن لَم یَعرِف ُ تَاَنُّن

. خدا به اسهی اهه نهه اندشناسد  از سر مهر و محبّت ع ا میدارد و نه او را می

یبن مُحتَبدِ   انهد. جهودی  ع ها میدرخواست زبانی دارد  و نه حبّی درخواست و

ای اسی اه پیش از اسبحقا  انسان  نعمت دادن بهه او را : 4بِنلنِّعَمِ قَحلَ استِاقنقِهن

اونهد شهود. بنهابراین آنچهه خد. خهدا منبظهر طلهب ذاتهی ههم نمهیانهیآغاز می

 اانون داد   بهبرین است.هم

بینهد  خهدا نهه فقیهر اسهت و نهه بخیهل؛ و نهه از اند و مهیانند  تأمّل میدعا

شود. وقبی این برد و نه برای ع ا اردن منبظر درخواست میالبماس ما لذّت می

یابد آنچه خیر من بود   رود و درمیباءتر می ی دیگرنکبه را فهمید  یک درجه
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و فضهل خهود ع ها اهرد  و  درسبی تشخیص داد  و بها جهود و سهخاوتخدا به

 عملی شد  است و همین اه هست  بهبرین نیز است. اانونهم

شهود ر اجاست؟ مبوجّهه میاند  اشکال اادر این مرحله دعاانند  فکر می

همین است اه نفهمیدم آنچه دارم  بهبرین نیز است؛ اشکال از درون اشکال در

هبرین اسهت. لهذا دعها را من است؛ نه آنچه در بیرون است. بیرون هرنه هست  ب

خواسهت بیهرون را درسهت گرداند. اببدا بها دعها مهیسمت درون خویش برمیبه

اندیشد  مهن اند؛ اانون دریافت اه بیرون درست است؛ درون خرا  است. می

های آزادی اه گرفبم  درونم را خرا  اردم؛ بایهد بها ها و انبخا با این تبمیم

د: خدایا به من ایمانی ع ا ان اه در پرتو آن گویدعا درونم را درست انم. می

تو هموار  در قلب من حضور داشبه باشی؛ یقینی عنایت ان اه درک انم غیهر 

ای نیست و معرفبی ع ا ان اه زیبایی مقدّرات تهو تو اسی در زندگی من اار 

ل رضها  اههل شهکر و را بفهمم. خدایا مرا از صابران قرار د ؛ از اهل تسلیم  از اه

عهها درون خههود را اصههال  انههد و آیههد بهها دصههدد برمیدرد . ل تقههوی قههرار اههه

 آید.یب دعایش یک درجه باءتر میترتبدین

از این باءتر هم ممکن است و آن وقبی اسهت اهه درون دعااننهد  اصهال  

گویههد: خههدایا نهه بیههرون و نههه درون؛ اصهالی نیههزی از تههو شهد  و او در دعهها مهی

خواهم. خهدایا لقها،ت و خواهم؛ دیدارت را میا میخواهم. خدایا خودت رنمی

 خواهم.وصالت را می

  ان اوسههتهشمهت بر احهسههر از دوسهت نهگ

 د دوسهههتهی نهه در بهنههد خهویهشهنههو در بهت 
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*** 

  اهههقهههت بههههود اهاولهههههیههههالف طهههریهخه

 اهز خهههههدههههدا جههههد از خههنهههنهها اههتهمههنّ 

*** 

  خواهیمما زدوست غیراز دوست مقبدی نمی

 یهاد ارزانهههد بر تهو بههنّهت ای زاههحهور و ج 

*** 

  هتهاسهشهت هرص بهما را نه غم دوزد و نه ح

 ههمهقهاییها  لهشهههبهردار ز رد پهههرد  اهه مهبه 

*** 

  دهههدا را مپهههسنهههیهههم خههنهههد وصهالهآرزوم

 هالههرم مههاءمهشنههه و دریهای اهت ا نهنیهنههم 

نبیجهه . درخواههدواهد؛ نیهز دیگهری نمیخدر دعا از خدا  خود خدا را می

؛ یعنهی دو اهردخواسهت می  همان اسی شد اهه از او درواستخنیزی اه می

 شدند و مثلّث به یک خط تبدیل شد.رأس مثلث دعا بر هم من بق 

 

 دعای اولياء

شود انسان ذهن بیاید اه اگر رشد معنوی باعث میممکن است این سّال به 

رسهید   و ائمّهه جز خدا نیزی نخواهد  نرا در دعاهایی اه از پیامبر

شود؟ یعنی درجهات پهایین های خیلی مشخّص دنیوی هم دید  میاست  خواسبه

دعا هم م ر  است؛ خدایا رز  حالل ع ها اهن؛ خهدایا فرزنهد سهالم؛ سهالمبی 
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ی امال معنویند  ن هور ننهین اه در او  قلّه و ائمّه رپیامببدن؛ ... . 

 انیم.قالب یک مثال بیان میاند؟ پاسخ را اببدا درهایی ارد دعا

ها لیلی را ندید  بود و خیلی دلبنگ او بود. لیلی ههم گویند  مجنون مدّتمی

ای بود و هیک راهی برای دیدار  وجود نداشت. فکهر اهرد و ی دربسبهدر خانه

افهش پهار  پوشهید و هی برای دیدار لیلی به ذهنش رسید. یک لباس اهنهه و را

ها بها دست گرفت و برای گدایی به را  افباد. بهار اوّل در اونههای گلی بهااسه

ی لیلهی ارد. از این اونه به آن اونه  تا به اونهصدای بلند لباس گدایی می

نجهر  آمهد؛ سهری بیهرون رسید. لیلی در خانه صدای مجنون را شهناخت. انهار پ

ارد و دیدار میسّر شد. ننهد روز گذشهت و مجنهون دوبهار  دلبنهگ لیلهی شهد. 

پرداخهت ها به گداییِ افهش در اونهدوبار  به را  افباد و این بار با صدای بلند 

ی لیلی رسید. لیلی صدای او را شنید و دوبار  سهری از پنجهر  بیهرون تا به اونه

ها را  ی دیدار لیلی شد. در اونهد روز دیگر باز تشنهارد و دیدار تاز  شد. نن

ای لیلهی را انههبهمنوال ههر روز بههدینافباد به گدایی آ  و غذا مشه ول شهد. به

خواست  نه لباس و نه افش و نه هیک مبهاع حقیقت نه غذا میدید. مجنون درمی

 ارد.ی بهانه میی اینها را برای دیدار لیلدیگری؛ او طالب دیدار لیلی بود و همه

های اونهک دنیهوی آرزویشهان اولیا، خدا بزرگبر از آنند اه ایهن خواسهبه

 المهّمنینو امیر باشد؛ مثالی پول یا غذا و یا لباس بخواهند. پی مبر خهدا

بزرگبر از ایهن آرزوهاینهد. آنهان ننهین  و حضرت زهرا ی هدیو ائمّه

گشهبند تها سهر ای میدنبهال بهانهه ی گفبگو با خهدا اردنهد.هایی را بهانهخواسبه
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از گفبگهوی بها صحبت را باز انند. گفبگوی با خدا برای ایشان مهم بود. عاشق 

 برد.معشو  لذّت می

قههرآن لههذّت اولیههای الهههی از گفبگههوی بهها پروردگههار را در پاسههخ طههوءنی 

 انهد؛ آنگها  اهه خداونهد از ایشهانار میبهه خداونهد آشهک حضرت موسی

 موسهی ایهن نیسهت در دسهت توسهت؟: لکَ بِیَمینِکَ یبن موسبیمن تِپرسد: می

گونهه پاسهخ د عبها  ایننهجای اینکه در یهک المهه بگویبه حضرت موسی

غَنَمبی وَ لبیَ فیهبن مَبُرِبُ  یَ عَصنحَ اَتَوَکَّؤُا عَلَیهن وَ اَهُشُّ بِهبن عَلبیهد: ندهمی

ی گوسهفندانم انم و بها آن بهرامن است اه بر آن تکیهه مهی این عبای: 3اُارح

. نهرا جهوا  برای اارهای دیگری هم به آن نیهاز دارمریزم و برگ درخت می

بهرد و اند؟ نون از گفبگهوی بها معشهو  ازلهی لهذّت میهمه طوءنی میرا این

و  دههددست آورد   سخن را ادامه میای برای گفبگو با معشو  بهبهانهحال اه 

را  نیهزبرنهد و هربن بها خهدا لهذّت می. اولیا، خدا از سهخن گفهاندطوءنی می

 دهند.ی گفبگو قرار میبهانه

الببّه بلندتر از این هم وجهود دارد. اببهدای را  عاشهقی  عبهد از گفبگهوی بها 

ای بها اند. به هر بهانههاند و تکرار میبرد و دعا را طوءنی میخداوند لذّت می

وید: خدایا این را بد ؛ آن را بهد   هرنهه بهه نفهع مهن اسهت بهد ؛ گاو سخن می

رسهد اهه خهدا هرنه خودت دوست داری بد ؛ ... ؛ تا اینکهه اهار بهه جهایی می

بهرد. ا  لهذّت میشود و دیگر اوست اه از شنیدن سخن بند عاشق این عبد می
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فَیُقنُُ لِلمَلَکِ  االَمرِ؛ یَنوبُ ُ یَِّ هللِ یَدعوا اهللَ فِیاِ َّ العَحدَ الوَلدر حدیث آمد  است: 

: 3المُوَکِّلِ بِ ِ اِقضِ لِعَحدح حنجَتَ ُ وَ ال تُعَجِّلهن فَنِنّی اَءتَهی اَ  اَسمَعَ نِدا َُُ وَ صَوتَ ُ

انهد؛ خواند؛ خداونهد بهه او توجّهه مییای از اولیای الهی در امری خدا را مبند 

ام را بهرآور ولهی شهبا  فرماید: حاجت بند ی مواّل بر آن امر میپس به فرشبه
. خدا عاشق ایهن بنهد  اسهت و بهه مکن؛ زیرا من مشبا  شنیدن ندا و صدای اویم

گوید: فعالی بهه او ندهیهد؛ دوسهت دارم صهدایش را بشهنوم؛ بگذاریهد مالئکه می

ا ادامه دهد. درمقابهل  فهرد دیگهری اسهت اهه خهدا او را دوسهت درخواسبش ر

انهد: زود بهه او بدهیهد و سهاابش گوید خدایا بهد   خهدا امهر میندارد و تا می

 خواهم صدایش را بشنوم.انید؛ نمی

 

های بنابراین اوّلین نکبه در پاسخ سّال مهورد بحهث ایهن اسهت اهه خواسهبه

وجههود دارد   در دعاهههای ائمّههههای دنیههوی و مههادّی اههه مشههخّص و جنبههه

 ها م لو  ایشان نیست.اصل خواسبهای برای گفبگو با خداست؛ بهانه

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، 

خواسههبند ت اردنههد  نبودنههد؛ میدرصههدد رسههیدن آنچههه در دعایشههان درخواسهه

ی مراتهب هسهبیت ی مراتب وجودم نیازمنهدم و تهو در همههبگویند  من در همه

اننهد؛ ی مراتب وجود خویش این نیهاز را ابهراز مینیازی. آنها در همهغنی و بی
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ام و تو رزّاقی؛ من فقیهرم و تهو غنهی هسهبی؛ مهن سهائلم و تهو مع هی من گرسنه

در مناجات خویش در مسجد اوفهه همهین را بهه  لمّمنیناهسبی؛ و ... . امیر

ن العَحدُ وَ هَل یَرحَمُ العَحبدَ وَ اَنَ مَوالحَ ین مَوالحَ! اَنتَ المَولیدارند: خدا عرضه می

سرور من  ای سرور من!  تو سروری و من بند  و آیا اسی جهز : 3... ؟اِالَّ المَولی

ی مراتهب وجهودیش  حبّهی در مراتهب ... . در همههاند؟سرور به بند  رحم می

خواهد بگوید  خدایا مهن ند. میامی ارهارراهری  نیاز خود و غنای خداوند را 

 ی راهری هم نیازمند توام.مرتبه همیندر

روزی انههد و در مسههجد اوفههه در محههرا  مبعههال  امیههدواریم خداونههد

 این مناجات را بخوانیم. امیرالمّمنین

 

تواند مسبجا  شهود؛ امّها اسهبجابت دعای حاوی طلب لقا، و وصال الهی می

شهود تها بهه او  ای داریهم اهه بایهد طهیّآن نگونه است؟ مگر ما با خهدا فاصهله

؟ در مناجات سحرهای مها  من نزدیکم: 5اِنّی قَریبٌبرسیم؟ مگر خداوند نفرمود: 

سوی تو سفر اند هراس به: 1مَسنفَةِالرّاحِلَ اِلَیکَ قَرِیبُ ال اَ َّخوانیم: رمضان می

ای برای خود اشید  است اه باید برافبد تها مگر خدا پرد  .راهش نزدیک است

                                                 
 الجنان  اعمال مسجد اوفه.. محدّث قمی  مفاتیح3

 .386ی ی بقر   آیه. سور 5

 ی ثمالی.الجنان  دعای ابوحمز . محدّث قمی  مفاتیح1



      313دعا و خیر بودن هرآنچه هست

 

تهو   :اَنَّبکَ ال تَاتَجِببُ عَبن اَلقِبکَخهوانیم: د  شود؟ در همهان مناجهات میدی

 .ایحجابی دربرابر آفریدگانت بر خود نکشید 

  تهل نیهسهایهک حهعشهو  هیهق و مهان عاشهیهم

 یزهظ ازمیان برخهود حجا  خودی حافهو خهت 

لقا، و دیدار حقّ است  خودبینی است. تها وقبهی خهودت  آنچه مانع وصال و

ای  بهه لقها، و وصهال خهدا بینی. تا وقبی خودت در میانههبینی  خدا را نمیرا می

نخواهی رسید. شهرط اجابهت ایهن دعها ایهن اسهت اهه انسهان خهود  را نبینهد. 

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

دعا مواهول  . اجابت اینآفریدگانش حجا  و مانعی جز خود آفریدگان نیست

؛ حهافظ ازمیهان برخیهزمیان نباشند. اجابت این دعا یعنهی به این است اه خود در

ی فنها هی دعااننهد  بهه مرتبهی فنا؛ یعنی خود را ندیدن. وقبیعنی رسیدن به مرتبه

 شود.رسید  دعا اجابت می

ی باقیمانهد  از دعها نق هه ای درمیان نیست و یکی از دوآنجا دیگر دعاانند 

ادامهه دارد و پهس از  این آسبانهبین رفبه است؛ لذا دعایی هم نیست. دعا تا نیز از

ل بعد المحو نائهی بعد از فنا و صحو آن دعایی نیست؛ مگر اینکه دعاانند  به بقا

 .شودشود اه در آنجا دعا با محبوایی دیگر آغاز می
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 چه شده و خواهد شد، خير است.که هرباور غایرت دعا با این عدم م

ی دعا گفبه شد  این عقید  اهه آنچهه در بیهرون و در زمینهبه آنچه درباتوجّه

م هایرت دارد ترین انواع دعها زندگی ماست  بهبرین است  فقط با نوعی از پایین

بنهدد؛ یعنهی دعهای اسهی اهه وقهایع و شهرایط و دست ما را از این نوع دعها می

خواههد بها دعها آن را اصهال  پندارد و میبیرونی را عیبناک و دارای ااسبی می

ننهین  هبرین است اند. اگر شخص به این باور رسید اه آنچه در بیرون است  ب

شهود. مییسهت اهه بسهاط دعها جمهع نمعنا دعایی نخواههد اهرد؛ امّها ایهن بهدان

آیههد صههدد برمیگردانههد و دربیههرون بههه درون برمی پههس جهههت دعهها را ازازآن

بخشهد و خواسهبار ی باءتر دعا را او  میدرونش را با آن اصال  اند. در مرتبه

شود. بین مراتب باءی دعا بها ایهن بهاور اهه آنچهه در لقا، و وصال خود خدا می

 است  هیک م ایرتی وجود ندارد. ینبیرون است  بهبر

 

 بودن آنچه پيش از دعا وجود دارد.چگونگی اجابت دعا با وجود خير 

انهد اینجا ممکن است این سّال پیش آید اه دعاهایی اه خهدا اجابهت می

نگونه است؟ اگر وضع موجود زندگی ما بهبرین است  پس نرا خدا دعاهها را 

 گذارد؟دارد و نیز بدی جایش مییها را برماند؟ آیا بهبریناجابت می

اُاعونی اَسبتَجِب های محکم خداوند اه  ی قولرغم همهاببدا باید دید  علی

ت   حقیقبهای نهه تعهداد از دعاههای مها اجابه5اُجیبُ اَعوَۀَ البدّاعِ اِذا اَعبن ِو  3لَکُم
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شهود؛ نهون آنچهه شود؟ واقعیّت این است اه بسیاری از دعاهها اجابهت نمیمی

ایم  به مبلحت مها نبهود  و ضهرر دارد. خهدای ایم و در دعا خواسبههوس ارد 

ه را در دعها مبعال هم ما را دوسهت دارد و خواههان مبهلحت ماسهت؛ لهذا آنچه

 دهد.ایم نمیخواسبه

ها بیش شود  انساند و حقایق آشکار میروها انار میفردای قیامت اه پرد 

ی خود شاار خدا هسبند  بهرای دعاههایی اهه شد از آنچه برای دعاهای اجابت

گویند: خدایا سپاس! آنچه را ما مبرّانه از شوند. میخدا اجابت نکرد  شاار می

همه گریه اردیم و نذر اردیم و نماز حاجت خواسبیم و برای اجاببش آنتو می

 آمد.و دخیل بسبیم و ...  اگر داد  بودی نه بالیی بر سرمان می خواندیم

انهد. الببّهه نه خو  است اه خداوند بسیاری از دعاهای مها را اجابهت نمی

لحاظ خود دعها  روز قیامهت خداونهد ننهان ی ماست؛ امّا بهلحاظ خواسبهاین به

یا ما اهاری گویند: خدازد  میدهد اه آنها شگفتع اهای بزرگی به برخی می

جای آن دههد: بههایم اه مبناسب بها ایهن ع ایها باشهد. خداونهد پاسهخ مینکرد 

نکردم  ایهن را در آخهرت  دعایی اه اردی و نون به مبلحت تو نبود  اجابت

 نیهزگویهد: خهدایا اها  دعاههای دیگهرم را نظر گهرفبم. آن بنهد  میبرایت در

هها شوند؛ این اجابتیها اجابت محال برخی از دعااجابت نکرد  بودی! امّا بااین

 نگونه است؟

 

 اجابت دعا

های دنیههوی و اند؛ خواسههبهشههوند  دو دسههبههایی اههه اجابههت میخواسههبه

 دنیوی از سه حال خار  نیست. هایهای معنوی. اجابت خواسبهخواسبه
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 های دنيوی. اجابت خواسته1

ترین مناسهبحالت اوّل این است اه آنچه قبل از دعها وجهود داشهت   ایف.

نیز با حال درونی فرد بود؛ امّا او سراغ دعها و گفبگهوی بها خداونهد و نیهایش و 

تهأثیر قهرار داد و درونهش عبادت رفت و نفس نیهایش  حهال درونهی او را تحت

عوی شد. اقبضای حالت روحی و درونی جدید آن است اه خداوند در بیرون 

گاهی  تبادفای و نهه همیشهه   هم نیزی مبناسب با حال درونی جدید ایجاد اند.

آنچه مبناسب با حال درونی جدید فرد است  همانی اسهت اهه در دعها خواسهبه 

اهه ننهین اند  نون او خواست  خداوند ع ا اهرد؛ درحالیبود. فرد گمان می

نیست. نون حال درونی جدید او مبناسب با آن خواسبه اسهت  خهدا آن را ع ها 

اسب با آن خواسبه نباشهد  خهدا نیهز دیگهری فرمود. اگر حال درونی جدید مبن

اند. این شکل اوّل اسبجابت است اهه دراثهر دعها حهال درونهی عهوی ع ا می

ی انهد و تبهادفای حادثههی بیرونهی جدیهد را میشود و اقبضای یهک حادثههمی

ی تلقّهی بیرونی جدید همانی است اه فرد در دعا م ر  ارد  است. الببّه تبادف

اند؛ ولی برای خدا تبهادفی طرف نگا  می  است اه از اینبرای دعاانند شدن

 نیست.

 

خواههد یها میرا دومین شکل اجابت دعا وقبی اسهت اهه اسهی نیهزی   .

ا به من بد ؛ و ننهد دقیقهه بعهد دارد خدایا فالن نیز راند و عرضه میهوس می

آورد بهه او پندارد اه تا بر زبان می ُالدّعومستجنبرسد. او خود را دسبش میبه

اه این هیک رب ی به دعای او ندارد. نیزی از قبهل مقهدّر شهد  ع ا شد؛ درحالی

و  ؛خهدایا بهد  :بود و در را  بود؛ وقبی به نزدیکی او رسید  هوس اهرد و گفهت
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ی بهاءتر اینکهه ههوس و پنداشت اهه ایهن ع ها اثهر دعهای او بهود  اسهت. نکبهه

او بهوی نیهزی را اهه در مسهیر  ا ِی او نندان تبهادفی نبهود. ناخودآگهخواسبه

و آن خواست در او پدید آمد  شد اسبشمام ارد؛مقدّرات الهی به او نزدیک می

 پی آن  دعا ارد.و در

سهمت فری انید شما صبح تا رهر سر االس بودیهد. سهپس از دانشهکد  به

شهوید و از پلّکهان اید. وارد سهاخبمان منزلبهان میروید و بسهیار گرسهنهخانه می

حهال بهوی غهذایی را اهه انید. دراینسمت طبقه و آپارتمان خود حرات میبه

ی وجهود ههوس انیهد و بها همههخیلی دوست داریهد در سهاخبمان اسبشهمام می

گویید: اا  ما هم امروز این غذا را داشبیم. این خواسهت یها دعها انید و میمی

بینیهد می  انیهدمی رسید و در را بهازآید؛ به آپارتمان خود اه میبه دل شما می

ی خودتهان بهود  بوی غذایی اه آن خواسبه را در شما ایجاد ارد  بود  از خانهه

ی شهما بهود. اوّل اجابهت شهد  است. یعنی این آرزو اثر وجود آن غهذا در خانهه

 شد و دعا از آثار آن اجابت بود. بود  بعد دعا در شما ایجاد

ند  دعا انیهد تها گویهمیشه می اجابت است  بعد دعا.نکبه اینجاست اه اوّل 

بهود  دعها در فهرد خدا اجابت اند؛ اانون معلوم شد نهون خهدا اجابهت اهرد  

اُجیبُ اَعوَۀَ الدّاعِ فرمایهد: دارد و می د. قرآن اریم هم به این نکبه اشار ایجاد ش

انم  دعهای دعااننهد  را و بعهد فرمهود: بت مهیاجا :اُجیبُاوّل فرمود   .اِذا اَعن ِ

وقبی مرا بخواند. اببدا اجابهت را م هر  اهرد و سهپس دعها را؛ یعنهی اوّل  :اَعن ِ

 اجابت است  بعد دعا.
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های دنیوی نندان شیرین و م لو  سومین حالت برآورد  شدن خواسبه ج.

. ننهد سهال خواههدها آن را از خهدا مینیست. اسی دعا و آرزویی دارد و سال

گوید؛ خواند؛ در قنوت نماز شب میاند؛ نماز حاجت میاند؛ گریه میدعا می

دهد؛ نون برایش ضرر دارد. ل؛ زیارت؛ دخیل؛ ...؛ امّا خدا به او نمیدعای توسّ

خهورد و از خهدا هم میا  با خدا بههام میانهشود  اموقبی دعایش اجابت نمی

 شود.میخاطر و رنجید دلخور 

ی مثال  نندی پیش دانشجویی نزد مهن آمهد و بها حهالبی بسهیار عبهبانی برا

خهوانم. خیلهی گفت: دیگر نه من و نه خدا؛ دو سه روز اسهت اهه نمهاز ههم نمی

را دوسهت دارم و از  : نه شد ؟ گفت: نند سهال اسهت فالنهیدلخور بود. گفبم

قهدری . بهخوانمدهند؛ من هم ازین پس نماز نمیخواهم؛ ولی به من نمیخدا می

نقههدر  :دلهش سههوخبه بههود اههه گریههه اههرد. اببههدا بهها او شههوخی اههردم و گفههبم

نهه ای خهدا از گرسهنگی دانهی ایهن ننهد روز اهه نمهاز نخوانهد رحمی! میبی

برد و خهدا بهه نمهاز او خواسبم مبوجّه شود خود  از نماز بهر  می اشید  است!

پاسههخ گههذاردن فههی بیاحبیهها  نههدارد تهها بههرای در تنگنهها قههرار دادن خههدا و تال

درخواست خود  او را عبادت نکند. الببّه وقبهی صهحبت اهردیم و فهمیهد آنچهه 

حهقّ او بهود  اسهت  مشهکلش حهل شهد و ترین اار در ارد  بهبرین و نافع خدا

 ا  گرفت.اردنش خند  ی تالفیخود  از غبّه خوردنش و نحو 
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گویهد  خهدایا مگهر یخهورد. مهم میا  با خدا بههگاهی اوقات انسان میانه

هایت ؛ امّا گویا نندان به وعد 3ال یُخلِفُ اهللُ وَعدَُُ انم؟نگفبی خلف وعد  نمی

همهه دعها اهردم؛ پهس انم؛ مهن اینپایبند نیسبی! گفبی دعای شما را اجابت می

ی بند  با خدا راب ه گونهاند؟ اینهایم در دلت اثر نمیشنوی؟ نرا نالهنرا نمی

ا  را بیند ایهن بنهد  بهر سهر دوراههی اسهت. اگهر خواسهبهشود. خدا میتیر  می

اشهد. عقهل شود و از خهدا دسهت میاند و اگر ندهد  اافر میبدهد  ضرر می

باید به ضرر امبر تن داد تا ضرر بزرگ برطرف شهود. بهدیهی اسهت   گویدمی

ای را اهه ضهرر دارد و ا خداونهد خواسهبهاه اافر شدن ضرر بیشبری دارد. اینج

شهود و بها خهدا اند. این بند  ههم شهاد میداد  عملی مینند سال بود به او نمی

 اند.اند و از افر نجات پیدا مییآشبی م

شود. آنگها  آشکار می ام ضررهای آن خواسبهگذرد و امنندصباحی می

خواسهبم؟! خهدایا بهرای  اند اه این نهه بهودبار خود  را لعنت میروزی هزار

ی بدی بودم اه نفهمیدم و لجاجت بهه خهر  دادم. دادی؛ من نه بند همین نمی

این هم حالت سوم است اه خداوند نیزی را اه ضرر دارد  برای جلوگیری از 

های مشخّص دنیهوی اند. این در مواردی است اه خواسبهضرر باءتر عملی می

 رسد.دست ما میهشود و آنچه دعا اردیم بجابت میا
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 های معنوی. اجابت خواسته2

های معنوی دو حالت دارد. برای مثال اسی خالبانه دعها اجابت درخواست

را نبهیبم  اند اه خدایا تع یالت نزدیک است؛ زیارت حرم امهام رضهامی

بیند  اجابت این دعا هیک تبعات منفی نهدارد. ان. در حالت اوّل خدای مبعال می

زیارت خهوبی  شود به مشهد برود واند و دعاانند  موفّق میجابت میبنابراین ا

 گردد.اند و برمیمی

اند؛ امّا عملی شهدن بیند  این بند  خالبانه دعا میحالت دوم خداوند میدر

ایسباد  است و با حال  ی او تبعات منفی دارد. مثالی در حرم امام رضاخواسبه

ریهزد؛ اند و اشهک میمناجات میم دل اند؛ از صمیمعنوی خوشی زیارت می

ای اه او درحال مناجات اسهت  قضا اسباد او هم به زیارت آمد  و همان لحظهاز

انهد ننهدان افبد. این شخص احسهاس میشود و نشمش به او میوارد حرم می

بد نشد! اسباد من را در خو  حالبی دید. شاید امی هم سهرک بکشهد تها بهبهر 

دههد  ههم گنها  ریها بهرای او ثوا  زیارت را از دسهت می دید  شود. اینجا  هم

 شود. نوشبه می

انهد و طالهب زیهارت اسهت  ایهن خداوند همان دم اه او خالبهانه دعها می

داند اه دعایش خالبانه است و قبد ریا نهدارد. بنهابراین بیند و میصحنه را می

؛ یعنهی سهازندگی دهدا  را عملی اند  اجر زیارت را به او میآنکه خواسبهبی

 اند.نی زیارت را در او ایجاد میمعنوی و درو

های معنوی مها عملهی شهود  غهرور و عُجهب پیهدا گاهی اوقات اگر خواسبه

شهویم؛ لهذا خداونهد آن جهانی میجهانی یا آنانیم و دنار تبعات منفی اینمی

 اند.اند؛ ولی اجر آن را به ما ع ا میخواسبه را عملی نمی
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رَبَّنبن ال تُبزِ  دههد؟ این دعاهای قرآنی درهمین راسهبا معنهی می آیا پرسش:

ههای مها را پهس از اینکهه ههدایبمان اهردی پروردگهارا دل: 3قُلوبَنن بَعدَ اِذ هَدَیتَنن

پروردگارا و آنچه بدان طاقت  :5رَبَّنن وَ ال تُاَمِّلنن من ال طنقَةَ لَنن بِ ِ ؛منحرف مکن

 نداریم بر ما تحمیل مکن.
این دو آیه دو معنی مبفاوت دارند. گاهی خدای مبعال مانع رفبارهای  پلسخ:

فَلَمّبن زاغبوا اَزا َ اهللُ گیهرد. فرمهود: شود و جلوی تبعهات آنهها را نمیمنفی نمی

. یعنهی هایشهان را منحهرف اهردپس نون منحرف شدند  خداونهد دل: 1لوبَهُمقُ

رسهد. فرمهود: ی عمل به مها میگیرد و نبیجهخداوند جلوی پیامد عمل ما را نمی

بود  خدا هم بهر  یییهای آنان بیماردر دل: 4فی قُلوبِهِم مَرَضٌ فَزااَهُمُ اهللُ مَرَضن 

 ال تُبزِ  قُلوبَنبنگردانهد. . بازتا  عمل خودشان را به آنهها برمیبیماریشان افزود

همین معنی است؛ یعنی ما را دنار خهذءن نکهن؛ خهودت بهه مها توفیهق بهد  و به

بحههث دیگههری اسههت و  اَمِّلنببنوَ ال تُی جلههوی اشههبباهات مهها را بگیههر. امّهها آیههه

 شویم. در تفاسیر قرآن  مانند تفسیر صهافیهایی دارد اه اانون وارد نمیل افت

ی بقهر  مهورد ایهن آیهات پایهانی سهور فیض ااشانی روایهات زیبهایی در تألیف
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ی رسهول ی معراجیّههوجود دارد. شأن نزول این آیات سفر معرا  است و هدیهه

 .3دارد است و معانی ل یفی ا 

                                                 
 .590 -557دیدار  ص  توشهبرای آشنایی بیشبر با مبحث دعا نگا  انید به: مهدی طیّب  ر  3.
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 معنای خير بودن حوادث
 

این اندیشه اه هرنه در زندگی ما رد داد  اار خداست و هرنه خدا ارد  

اند. مقبهود از خیهر بهودن آنچهه خهدا خیر است  پرسشی را در ذهن ایجاد می

خیهر اسهت؟ اند نیست؟ حوادث زنهدگی از نهه جهبهی و بهه نهه لحهاری می

پاسهخ ایهن  هسبند؟ را  یافبن بهه حوادث حاوی نه تأثیر خیری در زندگی انسان

 سّاءت مسبلزم توجّه به نکات زیر است.

 

نام رو  دارد. اصهل وجهود انسهان غیر از جسهم مهادّی  حقیقبهی بهه انسان .1

ی عبهور از ی مرابهی اسهت اهه در مرحلههمنزلههمان رو  مجرّد است و بدن به

طبیعهت ایهن  طبیعت در اخبیار رو  قرار گرفبه است. رو  قبل از ورود به عهالم

آن عهالم در یهک از عهوالم پیشهین مرابهی مناسهب بها مراب را نداشت؛ در هر

جها رهها اخبیار او بود. بعهد از خهرو  از عهالم طبیعهت نیهز ایهن مراهب را همین

یک از عوالم پس از مرگ نیهز مرابهی مبناسهب بها آن عهالم در اند و در هریم

؛ حقیقهت وجهود او روحهی اخبیار خواهد داشت. بنابراین انسان این بهدن نیسهت

 مجرّد است.
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ههای اثبهات رو  فهراوان اسهت. ابا  فلسفی و االمهی  های عقلیاسبدءل

 ؛3انهدمفبّل بهه ایهن موضهوع پرداخبه  ی اسالمی در مبحث علم و ادراکفلسفه

پردازند تا ثابت اننهد اهه های االمی نیز در مبحث معاد به اثبات رو  میابا 

آنکهه وارد مانهد. بیشود و برای عوالم بعد بهاقی میانسان بعد از مرگ نابود نمی

ی وجهود رو   های پیچید  و دشوار فلسفی و االمهی شهویم؛ در زمینههاسبدءل

 انیم.تنها به ذار شواهدی بسند  می

 

ی یهک حقیقهت غیرمهادّی در انسهان  منزلهیکی از شواهد بارز رو  به ایف.

ثبات شخبیّت و وحدت شخبیّت انسان درعین تبدّءتی است اه جسهم پهذیرا 

ومیهر هسهبند ولد و مرگدن پیوسبه درحال زاد های بسلّولدانیم اه شود. میمی

و وجود انسان مثل یک رودخانه است اه راهر آن ثابت است؛ امّا آ  همهوار  

اند و تمام ق هرات آ  رودخانهه در جریهان اسهت. بهدن انسهان از آن عبور می

روند و از بهدن بین میهای قبلی ازاند و سلّولولید میهای جدید تپیوسبه سلّول

های عبهبی. هایی اه عمر طوءنی دارند؛ مانند سهلّولشوند؛ حبّی سلّولجدا می

حبّههی اگههر سههلّولی باشههد اههه در تمههام عمههر ثابههت بمانههد و نمیههرد  ذرّات 

شههود. خههون همههوار  ذرّات مههادّی ی آن از را  ت ذیههه عههوی میدهند تشههکیل

                                                 
اثهر عالّمهه طباطبهایی و شهر  اسهباد م هّهری و  رو  رئالیسم اصول فلسفه وازجمله ابا   3.

محمّدباقر صهدر بهدین منظهور قابهل ا  شههید سهیداثر آیهت فلسفبنای ترجمه ی مافلسفهابا  

 اند.مراجعه
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سهلّول سازد. لهذا اگهر اند و ذرّات دیگری را خار  میجدیدی وارد سلّول می

 حال ت ییر است.د  ذرّات آن درالعمری هم در بدن انسان باشمادام

گوید: این من بهودم اهه هشهباد راحبی میحال یک انسان هشباد ساله بهبااین

سال پیش در فالن تاریخ مبولّد شدم؛ این من بودم اه شش سال بعهد بهه دبسهبان 

البّحبهیل از دانشگا  فارغرفبم یا دوازد  سال بعد دیپلم گرفبم و شش سال بعد  

دار شههدم ...؛ ردم و بچّهههشههدم؛ ایههن مههن بههودم اههه در فههالن تههاریخ ازدوا  اهه

اه یک ذرّ  از ذرّات مادّی اه در بهدن آن نهوزاد هشهباد سهال پهیش درصورتی

بهود  در بهدن ایهن انسههان نیسهت. اگهر مهنِ او همههین تهن او بهود  بهرای وحههدت 

ن بدن این انسان و آن نهوزاد هشهباد سهال ی مشبرک مادّی بیشخبیّت باید نق ه

ههایی اهه هها و مولکول. تمهام اتم؛ در حالیکه وجود نداردقبل وجود داشبه باشد

ههای ولهها و مولکدر بدن آن نوزاد بهود  از وجهود او خهار  شهد  اسهت و اتم

ی اشهبراای بهین ایهن دو ساله وجود دارد. نه نق ههدیگری در این انسان هشباد 

تهوان فهمیهد اهه تواند بگوید  من همهانم؟ میرغم ت ییر جسم میاه علی هست

هشباد سهال قبهل تهاانون منِ او  تن او نیست؛ بلکه حقیقبی غیرمادّی است اه از 

 وجود دارد.

 

مههادّی در انسههان ایههن اسههت اههه اگههر شههاهد دیگههر بههر وجههود رو  غیر  .

شد  با ناقص شدن تهن  پندارند  منِ ما برآیند تن ما باگرایان میطوراه مادّیآن

ای مثل انفجار مین  دو دسهت و منِ ما هم باید ناقص شود. اگر اسی براثر حادثه

بین برود و بسیاری از اجزای بهدنش از هایش ازیش ق ع شود  یکی از الیهدو پا
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او جدا شود  پس از اینکه نزدیک به نیمی از بدنش جدا شد  آیا در منِ خهویش 

من اند  تا دیروز مهن بهود  و حهاء نهیما احساس میاند؟ آیاحساس ااسبی می

شد  است؟ وقبی الیه یا قلب یا اعضای شخص دیگری را به بهدن اسهی پیونهد 

 انهدشود و احساس میار اخبالل میزنند  آیا او در من و شخبیّت خود دنمی

ای از شخبیّبش  شخبیّت فرد دیگری است؟ ننین نیست؛ من و شخبیّت پار 

دهند اه منِ ما غیهر از تهن ها نشان میهمان منِ قبلی است. این واقعیّتانسانی او 

 .نام رو  استحقیقت غیرمادّی به ماست. منِ ما یک

 

های خود تعریفی دارنهد اهه ها و ررفیّتاغلب درمورد توانمندی هاانسان .2

اننهد. مهثالی انسهان موجهودی همان محهدود میرا از خود و دیگران به انانبظارش

تها فهالن فاصهله و عمهق را بها دقّهت و  دههدست اه قهدرت بینهاییش اجهاز  میا

توانهد ی بهین بهنفش و قرمهز را میهای نوری دامنههنظر فراانست ببیند. ازشفّافیّ

ها را تها فهالن توانهد. گهو  انسهان صهداببیند؛ ولی مهاورا و مهادون آنهها را نمی

. اینهههها  ...و  توانهههدرا نمیتر و بهههاءتر از آن شهههنود؛ ولهههی پهههایینفراهههانس می

انبظارمان را از خهود های بشری داریم و هایی است اه غالبای ما از ررفیّتتعریف

 و فراتر از آن را توقّع نداریم. ایمهمان محدود ارد و دیگران به

رغم این واقعیّت  واقعیّت انکارناپهذیر دیگهری ههم وجهود دارد. دربهین علی

هایی بسهیار هها و قهدرتاند اهه ررفیّتدی دیهد  شهد های مبعدّافراد بشر انسان

های معمهولی فراوانهی فراتر از این تعاریف دارند؛ نه انبیا، و اولیها،؛ بلکهه انسهان
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ل ایهن آنها فو  این تعاریف اسهت. اینهک بها ننهد مثها اند اه تواناییدید  شد 

 انیم.واقعیّت را بررسی می

ه نور بهه یهک شهی، مهادّی برخهورد گونه است اتعریف دیدن در انسان این

ی اند و روی لکّهشود؛ از عدسی عبور میاند و بازتا  نور داخل نشم میمی

شود و یک تحریهک بیوالکبریهک زرد تبویر معکوس ریز آن شی، تشکیل می

ی شهود؛ نق ههاند؛ ایهن جریهان ازطریهق سیسهبم عبهبی وارد م هز میایجاد می

امّها  دههد.درنهایهت ادراک بینهایی رد میو انهد ادراک بینایی را تحریهک می

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

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

 انیم.ذار میاست  جوامع دینی  گزار  شد  

 

ادّعها اهرد  بهدون نشهم  کهساهودا بُنام آقهای در انگلسبان فردی بهه ایف.

تواند ببینهد. سروصهدای زیهادی را  انهداخت و قضهیّه ننهان جهدّی شهد اهه می

تبمیم گرفبند ادّعای او را بررسی انند تا اگر شهیّاد باشهد بها او برخهورد اننهد. 

پزشهکی  های مخبلف فیزیهک اپبیهک  نشمگروهی از اساتید دانشگا  در رشبه

های انگلهیس سهی شهدند. او را بهه یکهی از دانشهگا روانشناسی ... مأمور این برر

هایش را پوشهاندند. آوردند؛ بر یک صندلی نشاندند و با خمیهری ضهخیم نشهم

سپس دورتادور سر  را با ااغذ آلومینیومی بسهبند و روی آن ههم یهک اهش 

ترتیب محال بود هیک نوری به نشم او برسهد. پهن سیا  ءسبیکی انداخبند. بدین

مکان فکرخوانی و ارتباط م زی  همان لحظه اسی را از داخل جلسه برای نبود ا
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یهک از اعضهای جلسهه فرسبادند تا نند روزنامه و مجلّه و ابا  روز را اه هیک

ی اوّل نخواند  بودند  تهیّه اند. ابابی را به آقای اودا بُکهس دادنهد. از صهفحه

از اردنهد  ننهد شروع ارد و نند صفحه را خواند. ابا  دیگری را از وسط به

ایهن گهرو  ای دادند  همه را خواند. درنهایهت صفحه خواند. هر مجلّه و روزنامه

اهه ازنظهر علمهی نگهونگی آن بهرای مها قابهل فههم و نحویداوران نوشبند  بهه

توانهد ببینهد. مسلّم است اه این شخص بدون اسبفاد  از نشم می  توضیح نیست

ن آمهد و در حرابهی نمایشهی  سهوار سپس آقای اودا بُکس با همان وضع بیرو

ههای پرترافیهک شههر راننهدگی اهرد؛ دونرخه شد و نندین سهاعت در خیابان

 آنکه اونکبرین تبادفی اند یا نراغ قرمزی را رد اند.بی

 

اههه در یکههی از  پیبههر هههوراسنام ی دیگههر شخبههی اسههت بهههنمونههه  .

ی رادار داشهت. پیبهر نام آقهاای بههی زنهد های تلویزیهونی آمریکها برنامههشبکه

نشست. هنگام پخش برنامه از هوراس پشت یک میز اه تلفنی روی آن بود می

خهورد و آقهای توانسبند تماس بگیرند. تلفن زنگ میهای آمریکا میتمام ایالت

گفت شما اه با من صهحبت ارد و میداشت؛ سالم میهوراس گوشی را برمی

ی سیزدهم ساخبمانی بیست طبقهه در طبقهانید در فالن شهر و فالن خیابان و می

ی اتا  و مبلمان شما این رنگی اسهت. خوابه است؛ پرد هسبید. آپارتمان شما سه

داد. رنگ لباس  رنگ نشم و رنگ موی سهر و تمهام مشخّبهات طهرف را مهی
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ها فاصهله برنامه زند  بود و هیک را  فریبی در آن وجهود نداشهت. او بها فرسهنگ

 ؟3دیدنگونه شخص را می

 

ههای های ایهران خبهری را از قهول خبرگزاریروزنامهه 3116 حدود سال ج.

حاای از اینکه در اشور امونیسبی شوروی اه هیک  ؛شوروی سابق نقل اردند

اعبقادی به خدا و رو  و ماورا،ال ّبیعه نداشبند  یهک خهانم روس دراثهر تمهاس 

شد و پهس از معالجهات گرفبگی شدید بدنش با اابل بر  فشار قوی  دنار بر 

هو  آمد  قدرت عجیبی پیهدا اهرد  بهود. او هرنهه را زیهر بیمارسبانی وقبی به

ی آ  رد گفت مثالی اینجا لولههارد  میدید. وقبی به زمین نگا  میزمین بود می

اهه بهرای ی گاز یها اینجها اابهل بهر  اسهت و ... درحالیشد  است یا اینجا لوله

 دید؟به نشم برسد؛ نگونه او عمق زمین را میدیدن  باید بازتا  نور 

ی دینهی و مهذهبی ندارنهد تها پهذیر  آن بهه اعبقهاد ها ههیک جنبههاین نمونه

های آن در جههان اهم ههای موجهود اسهت و نمونههشخص وابسبه باشد. واقعیّت

نیست. ننین مواردی با تعریفی اه از بینایی بشر داریم  ت ابق ندارد. وقبی انسان 

به تعریفهی اهه از توانهایی محهدود بشهر شهود  نسهبتها مواجهه میصهحنهبا این 

اندیشهد  اگهر توانهایی بشهر بهه ایهن تعهاریف مرسهوم اند و میداشت  شک می

ی ایهن وقهایع غیرعهادّی ثابهت محدود باشد  این امور امکان وقوع نداشبند. همه

                                                 
 -36احیا، منزلت انسانی و ایجاد ملکات نفسانی در مکبب اخالقی اسالم؛ مهدی طیّب  ص  3.

  سهال یهازدهم؛ 1056و  1050  1034های جمهوری اسهالمی  شهمار ی   به نقل از روزنامه51

 مبنوعی؛ سیّد عبدا  سیّار  قوای مخفیّه. یعبادزاد  ارمانی  سه خواسبه
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شهود می جاداند اه تعریف ما از انسان درست نیست و این آمادگی در ما ایمی

 نظر انیم.اه در باورهای خود تجدید

 

 انسان از نگاه قرآن

سمت قرآن رویم تا ببینیم قرآن درمهورد انسهان نهه اانون آمادگی داریم به

اِنّبی فرمایهد: انهد. خداونهد در قهرآن میگوید و نگونه انسان را معرفهی میمی

. جانشهین و دهمهمانا من در زمین جانشهینی  قهرار مهی: 3جنعِلٌ فِی االَرضِ اَلیفَة 

ی قدرت و اخبیارات رئیس را دارد. مثالی وقبی یهک مقام در هر سازمان همهقائم

مقام وزیر تمام اارههایی را اهه وزیهر رود  در غیا  او قائموزیر به مسافرت می

 مقهام بها مقهامهها تفهاوت قائمدههد. تنداد  انجهام میدر زمان حضور  انجام می

از سههایر  انههه بههه خههود  مبّکههی اسههت واصههلی ایههن اسههت اههه وزیههر در وزارتخ

جمههور او را بهه مجلهس گیهرد. رئیسخانه قدرت نمیاارمندان و اعضای وزارت

معرفی ارد  و مجلس هم به او رأی اعبمهاد داد  و وزیهر شهد  اسهت. امّها تمهام 

موجب آن حکههم بههه زیههر اسههت اههه بهههمقههام از ننههد سهه ر حکههم وقههدرت قائم

مقامی منبهو  شهد  اسهت. اگهر آن حکهم ل هو شهود  حبّهی ممکهن اسهت قائم

 رتخانه هم جوا  سالم او را ندهد.نظافبچی وزا

خهواهم در زمهین   میاِنّبی جنعِبلٌ فِبی االَرضِ اَلیفَبة وقبی خداوند فرمهود: 

ت خهدا را دارد. تنهها ی قهدرمقهام همههمقامی برای خود قرار دهم  این قائمقائم

                                                 
 .10ی ی بقر   آیه. سور 3
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تفاوت او این است اه خدا قائم به ذات است و روی پای خهود  ایسهباد ؛ امّها 

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

ای مردم! شما فقیران و نیازمنهدان بهه : 3یُّ الاَمیدُاِلَی اهللِ وَ اهللُ هُوَ الغَناَنتُمُ الفُقَرا ُ 

انسان از خود هیک ندارد؛ امّا اانهون  خدایید و خداوند همان غنیّ سبودنی است.

مقامی خود را به او داد  است  هرنهه داشهبه  یعنهی تمهام قهدرت و اه خدا قائم

 ننین است.و داد  است. انسان اینبه اعلم خود را 

در ماجرای خلقت آدم  مالئکه نبوانسبند به حکمت جانشینی آدم پی ببرنهد؛ 

بخشهد  بهه میاو ولی خداوند صالحیّت آدم و تناسب او را با این منزلبی اهه بهه 

؛ بهر آدم سهجد  انیهد: 5وا ِآلاَمَاُسجُدُآنها تفهیم ارد؛ سپس به مالئکه امر اهرد: 

 پهس فرشهبگان همگهی یکسهر  سهجد  اردنهد.: 1ئِکَةُ کُلُّهُم اَجمَعو َفَسَجَدَ المَال

معنای مالئکه نماد و مظهر نیروهای حاام بر ملک و ملکوت عالمند و سجد  بهه

های حاام بر ملک و ملکوت هسهبی ی تسلیم است. یعنی تمام نیرونهایت درجه

خَّرَ لَکُبم مبن فِبی ی تسهلیمند. قهرآن فرمهود: دربرابر انسهان در نهایهت درجهه سبَ

ها و آنچهه را در زمهین خداوند آنچه را در آسهمان: 4السَّمنواتِ وَ من فِی االَرضِ

ی آسهمان ی مالئکههاگر انسان بهه همهه و رام ارد  است.است برای شما مسخّر 
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خداوند خورشید و مها  : 3سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمسَ وَ القَمَرَانند. دسبور دهد اطاعت می

سمت آنهها برویهد؛ بلکهه مسهخّر توانید به. نفرمود  با سفینه میرا مسخّر شما ارد

وَالنُّجبومُ اننهد. ت؛ یعنی اگر به خورشید و ما  دسهبور دهیهد  اطاعهت میشماس

. این قدرت انسان اسهت اهه بهه و سبارگان به امر خدا مسخّرند: 5مُسَخَّراتٌ بِنَمرُِِ

 برند.سمانی دسبور دهد  فرمان میارات آ

شهود: اد  اند نیزی ایجاد شود  ایجاد میگونه است اه تا ارقدرت خدا این

همانا شهأن او ایهن اسهت اهه اگهر : 1اِنَّمن اَمرُُُ اِذا اَرااَ ءَیئن  اَ  یَقوَُ لَ ُ کُن فَیَکو ُ

خداونهد در حهدیث  .شهودگوید: با ! پس ایجاد مینیزی را بخواهد  به او می

اَمَرتُکَ اَجعَلْکَ ی فیمن کُن فَیَکو ُ اَطِعن ی ِن ابنَََ آاَمَ اَنَن اَقوُُ لِلشَّیَقدسی فرمهود: 

شود؛ من به نیزی بگویم با  ایجاد میای فرزند آدم! : 4ی ِکُن فَیَکو ُتَقوُُ لِلشَّ

 در آنچه به تو  امر اردم مرا اطاعت ان تا بهه هرنهه بگهویی بها  ایجهاد شهود.

 انسان ننین قدرتی دارد.

گونه است. در همان ماجرای خلقت آدم؛ وقبهی مالئکهه علم انسان نیز همین

انهی اهه در آیها اسهی را جانشهین می: فیهناَتَجعَلُ فیهن مَن یُفسِدُ سّال اردند: 

                                                 
 .11ی ی ابراهیم  آیه. سور 3

 .35ی ی نحل  آیهسور  5.

 .85ی ی یس  آیهسور  1.

 .176  ص 90مجلسی  بحاراءنوار    4.
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مهن نیهزی : 3اِنّی اَعلَمُ من ال تَعلَمو َ؟ خداوند پاسهخ داد: زمین فساد خواهد ارد

شهما . مهن از نیهزی در وجهود انسهان خبهر دارم اهه دانیهددانم اه شهما نمیمی

و : 5وَ عَلَّمَ آاَمَ االَسبمن َ کُلَّهبنگونه نشان داد: دانید. آنگا  عظمت آدم را ایننمی

، الههی را بهه انسهان یهاد ی اسهمافرمود: من همه ی اسما، را به آدم آموخت.همه

 ام.داد 

 داد  است  نیست؟ لمش را به انسانمقبود از اسما، اه خداوند ع

مَه  یعنهی جههت و عالمهت  گرفبهه شهد  اسهت. اسهم  اسم ازنظر ریشه از سهِ

ی انهد. وقبهی المهههرنیز مثل یک فلش شهما را مبوجّهه صهاحب آن اسهم می

انیهد؛ فقهط یهاد ی المهه فکهر نمیشنوید  به امالی آن یها ریشههفردوسی را می

 اند.می سمّیمبوجّه مُافبید. اسم ما را فردوسی شاعر معروف ایرانی می

گوینهد؛ مثهل اند؛ یک دسبه لفظند اه به آن اسهما، لفظیّهه میها دو دسبهاسم

ا  را ببینیهد  شهما را بهه یهاد لفظ فردوسی؛ نه صدایش را بشهنوید  نهه نوشهبه

هسهبند؛ یعنهی موجهودات  ی دوم اسهما، خارجیّههاندازد. دسبهفردوسی شاعر می

اندازنهد. می نند و مثل فلش انسان را به یاد مسهمّیاخارجی اه همین اار را می

انهدازد. آن ی وسط میدان فردوسی هم شما را به یاد آن شاعر قدیمی میمجسّمه

 اند و اسم است.ی فردوسی عمل میمجسّمه هم مثل واژ 
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خداوند هم دو نوع اسم دارد؛ یکی اسهما، لفظیّهه مثهل ا   رحمهان  رحهیم  

جوشن ابیر هزار اسم خدای مبعال آمد  است. وقبی ایهن  اریم ... اه در دعای

ی افبیم. امّها اسهما، خارجیّههبینیم  به یاد خهدا مهیشنویم یا میاسما، لفظی را می

اندازنهد. بهه بینیم  ما را یاد خهدا میخدا نیست؟ موجوداتی اه وقبی آنها را می

ههر مخلهوقی را  ی خهدا هسهبند؛ نهونی مخلوقات اسما، خارجیّههاین معنا  همه

گوید: من مخلوقم  پهس خهالقی هسهت. مهن مبهنوعم  پهس صهانعی ببینیم  می

ای هسهت. دهند م هسبم  پس نظمهست. من معلول هسبم  پس علّبی هست. منظّ

دههد. پهس سمت خهالق اهه خهالق خهود را نشهان میهر موجودی فلشی است به

ا  بعهال و اسهما،ی خهدای ما، خارجیّههی مخلوقات و موجودات عالم اسهمهمه

 هسبند.

ی اسههما، را بههه آدم علههم همههه ونههداانههون معنههی ایههن آیههه نیسههت اههه خدا

آموخت؟ اسبعداد یادگیری آن را نداد؛ علمش را داد. اگر تمام مخلوقات اسما، 

ی خدا باشند  پس خدا علم تمام موجهودات جههان آفهرینش را بهه آدم خارجیّه

ود اهه علهم آن در وجهود انسهان نباشهد؟! شوصف آیا نیزی یافت میبااین داد.

 این عظمت انسان و قدرت و علم او از نگا  قرآن است.

ترین امّا این علهم و قهدرت اجاسهت؟ نهرا مها اگهر درس نخهوانیم از سهاد 

ترسیم؟ پاسخ این است م الب ناآگاهیم یا نرا در مواجهه با امبرین خ ری می

رد؛ در خویشهبن خهویش ماسهت؛ جهای دا اه آن قدرت و علم در منِ حقیقی ما

یم و مهنِ خهود را بها تهن ا امّا خویشبن ما گم شد  است. ما خودمان را گم اهرد
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و علهم از دسهبرس مها خهار  همه قهدرت ی آنیم و گنجینهاهخود عوضی گرفب

 شد  است.

 

 انسان خودفراموشی

تر در شهوید و راننهد  بها سهرعت هرنهه تمهامفری انیهد سهوار ماشهینی می

اند تا شما را به مقبد برسهاند. بهین را  راننهد  وخم حرات میهای پرپیکجادّ 

گوید: بنزینم تمهام شهد  اسهت و پرسید؛ میاند. دلیلش را میسرعت را ام می

زنهد و دوبهار  باسهرعت حراهت گهردم. سهپس بنهزین میدنبال پمپ بنهزین می

گویهد:   میسهیدپرعلّهت را اهه میانهد. اند. بعد از مدّتی ناگهان ترمهز میمی

انهد. گیهرد و دوبهار  حراهت مینرخم پنچر شد  است. پنچهری ماشهین را می

گویهد: ههوا بهارانی نرا؛ می پرسیدید  ناراحت و االفه است. میبینامی بعد می

بینم. امهی جلهوتر بهاز   را خهو  نمهیانم خرا  است و جادّپاکشد  و برف

ه ن اسهت و مهن ءمهپم سهوخبحال تاریک شهددر گوید: هواناراحت است و می

 شوند.هایم روشن نمیاست؛ نراغ

اانون بار دیگر به سخنان رانند  توجّهه انهیم. او گفهت: بنهزینم تمهام شهد ؛ 

هههایم سههوخبه اسههت و انم خههرا  اسههت؛ ءمپپههاکنههرخم پنچههر شههد ؛ برف

نهد ؟ نهرد ماشهین یها ران شوند. آیا بنزین ماشین تمام شهدیهایم روشن نمنراغ

ههای ماشهین ان ماشین خرا  شد یا رانند ؟ ءمپپاکانند ؟ برفیا ر دپنچر ش

انم ... ؟ علّت این پاکگوید: بنزینم  نراغم  برفیا رانند ؟ نرا او می سوخت

است اه ننان محو رانندگی با ماشین شد  است اهه خهود را فرامهو  اهرد  و 

افبهد بهه خهود نسهبت جایش نشسبه است. لذا هر اتّفاقی برای ماشهین میماشین به
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شود؛ امّها دهد. جالب اینکه او خالی شدن باک بنزین را خیلی زود مبوجّه میمی

هار  بگذرد و مبوجّهه نشهود. وقبهی بهه مقبهد اها از وقت نممکن است ساعت

ازرهر اسهت. یابد ساعت سه بعدفهمد نقدر گرسنه است و درمیرسید  تاز  می

بود؟ او خود را فرامهو  ت پیش گرسنه نآیا همین لحظه گرسنه شد و یک ساع

 ارد  بود.

این همان اتّفاقی است اه برای ما افباد  اسهت. رو  در عهالم طبیعهت ننهان 

جایش نشسبه غر  رانندگی با بدن شد  است اه خود را فرامو  ارد  و بدن به

دههد. بهدن افبد  به خود  نسهبت میاست. لذا تمام اتّفاقاتی را اه برای بدن می

ام. بدن سرد یا گرم ام؛ من تشنهگویید من گرسنهشود؛ شما میسنه و تشنه میگر

اهه رو  گوییهد مهن سهردم اسهت؛ مهن گهرمم اسهت؛ درحالیشود؛ شما میمی

تشنگی و گرسنگی یا گرمی و سردی ندارد. خویشبن خویش ما فرامو  شد  و 

مراهب ماسهت؛ جایش نشسبه است. قبالی گفبیم ما این بهدن نیسهبیم؛ بهدن بدن به

بن مها از دسهبرس مها خهار  شهد  یم و خویشها ولی ما خودمان را فرامو  ارد

 است.

های بهانکی او داسبان بشر  مثال انسان ثروتمندی اسهت اهه پهول در حسها 

های زند و غر  در امکانهات مهادّی اسهت. انهواع خهدم و حشهم و خانههمو  می

اههه بهها ماشههین خههود در الیحننههانی دارد. یههک روز درهای آنل و ماشههینمجلّهه

اثهر شهود و درانهد  دنهار سهانحه میمی سرعت راننهدگیای اوهسبانی بهجادّ 

بیههو  بهه و  انهد؛میی جلوی اتومبیهل برخهورد شدّت تبادف سر  به شیشه

اند. مردم روسبای ته درّ  او را پیهدا و به ته درّ  سقوط می شودمیبیرون پرتا  
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پرسهند: نهه شهد ؟ شهما اهه هسهبید؟ تهه درّ  و می آورندهو  میانند و بهمی

ا  را از ی شدیدی اه به م ز  خورد   حافظههانید؟ او براثر ضربهاار مینه

فهمهد و نههه خهود را بهه یههاد را می آنهانههای دسهت داد  اسهت؛ نهه معنههی حرف

اننهد. نهون برند و درمهانش میآورد. مردم برای امک  او را به دهکد  میمی

گذارنهد. بهرای اینکهه ببوانهد زنهدگی بهرایش اسهمی می  را به یاد نداردنام خود 

وشهیدن و اند  طبهق ادبیّهات و عهادات و سهنن خهود بهه او حهرف زدن  لبهاس پ

 دهند.زندگی اردن یاد می

خانمان و ی زندگی در دهکد  بود را آموخت  تاز  فرد بیوقبی آنچه ءزمه

ه نهه خانهه و زنهدگی دارد و نهه ی این دهکد  است اهوااری در گوشهاسبی

نانی خوابد و روزها مردم لقمهای میی اونهها در گوشهفامیل و بسبگانی. شب

تمندی اسهت اه او همان شخص ثرودهند تا از گرسنگی نمیرد؛ درحالیبه او می

های مجلّلههی در شهههر بهها زنههد و خانهههش مههو  میاههه پههول در حسهها  بههانکی

همهه همهانی اسهت اهه آن ؛اشهندانبظهار او را میخدمبکارانی آماد  به خدمت 

خدم و حشم دارد. با داشبن آن همه اموال و دارایی نرا بهه ایهن زنهدگی محقّهر 

ه یاد نیهاورد  ای اه خود را بافباد  است؟ نون خود را فرامو  ارد  و تا لحظه

 سرنوشبش همین است.

 

همهه ی اهه آنمقهام خداسهت؛ انسهاناین تراژدی بشر اسهت. انسهانی اهه قائم

اننهد؛ بهه قدرت در وجود  دارد اه اگر بهه مالئکهه دسهبور دههد اطاعهت می

ی اانون با نه ذلّبی در ایهن گوشهه انند ت میارات آسمانی دسبور دهد اطاع
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ای اهه وارد عهالم اند. آیها انسهان در لحظههخاک و د  عالم طبیعت زندگی می

ی د اهه گذشهبهم زی شهی   به خاک خورد و دنار ضربه  سرشدطبیعت می

 خود را فرامو  ارد؟

شروع زندگی ما با تولّد دنیوی نبود  است. مها عهوالم زیهادی را قبهل از دنیها 

 همه عوالم را طیّایم؛ عالم انوار  عالم اشبا   عالم ارلّه و عالم ذرّ؛ اینارد  طیّ

اجا بودیم و نه اه  اس؛ اصالی فرامو  شدد دارد؟ هیکاسی به یا اردیم. نه

به این عالم طبیعت وارد شدیم؛ پدر و مادر اسمی بهر مها گذاشهبند؛ وقبی بودیم! 

غذا خوردن و حهرف زدن و آدا  زنهدگی دنیهوی را یادمهان دادنهد. اانهون بها 

عوالم ملهک و ملکهوت ی اه همهانیم؛ درحالیحقارت در این دنیا زندگی می

ی ی ایهن اهر ذلّبهی در گوشههدراخبیار ماست. ما ننین ثروتی داریم؛ امّا با نهه 

ایم؟ نهون خویشهبن خهویش را انیم. نرا بهه ایهن روز افبهاد خاای زندگی می

 ایم.فرامو  ارد 

 ی مههرد هدایهز ج با وصههل بزاد  و  گشههایی مهههرد ای در طلههب گر 

 رد هی مههدایهز گههج ار گنهس انهدر  د هنه درخاک شهتش ای بر لب بحر

خویش را فرامو  ارد و به ننین وضهعیّبی دنهار شهد؟  شبننرا انسان خوی

همهان محهدود شهود  ررفیّهت او بههنیهز مبمراهز میوقبی توجّه انسان بهه یهک 

هبهان از اطهراف بریهد  شهوید  توجّشود. وقبی شهما بهه یهک نق هه خیهر  میمی

 توانید ببینید؛ ولی اگهر بههحالت عادّی مبوجّه اطراف هم هسبید و میشود. درمی

جاهها را توانیهد سهایر مییک نق ه خیر  شوید  فقط آن نق ه را خواهید دیهد و ن

 ببینید.
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و اسهت مندی اه به جسم پیهدا اهرد   بهه آن خیهر  شهد  دلیل عالقهرو  به

تمام ررفیّت عظیمی را اه در خود دارد فرامهو  اهرد  و از دسبرسهش خهار  

یها بها  دو روزن نشم ببیند اه رو  مثل بدن نیست اه فقط باشد  است. درحالی

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

جسم نیست اه در یهک مکهان مهادّی محهدود شهود. رو  جها و مکهان نهدارد؛ 

نام بدن محبوس شود. رو    مثل باد نیست اه در بادانکی بهجا هست. روهمه

هها و ی زمانواحد در همهه ود؛ لذا در آنِشغیرمادّی است و به مادّ  محدود نمی

ها حضور دارد و یکپارنهه نشهم و بینهایی اسهت. عجیهب نیسهت اگهر آن مکان

طرف زمین را و اهرات آسهمانی را ببینهد؛ عهالم غیرمهادّی را ببینهد. ایهن حالهت 

توانیم ببینیم؟ نون رو  مها بهه بهدنمان خیهر  طبیعی رو  است. پس نرا ما نمی

قالب بهدن قابهل رههور اسهت چه در  تنها آنآنی ررفیّت عظیم شد  ولذا از همه

 باشد.فعّال می

این تراژدی تنزّل و هبوط مها از آن مقهام بلنهد فرمهانروایی بهر اهلّ عهالم بهه 

ثهر بیمهاری مقامی خداوند است. این ذلّت زنهدگی حقیهر در عهالم خهاک  اقائم

 خویشبنی انسان است.بی

 

 قابهل توضهیحهای زنهدگی مها دن حادثههبا آنچهه گفبهه شهد معنهای خیهر بهو

آورد  داروهههای درمههانگر هایی اههه خههدا بههرای مهها پههیش مههیشههود. حادثهههمی

فراموشهی مها را درمهان توانهد بیمهاری خودخویشبنی ماست. داروهایی اه میبی

اند و ما را به خویشبن بازگرداند؛ تا به تمامیّت و عظمبی اه در خهویش داریهم 
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 بودن حوادث زندگی ما همین است. ریابیم. وجه خی دست

اند ما را به خویشبن خویش برگرداننهد و امّا نرا این حوادث تاانون نبوانسبه

بهه  پرسشی است اهه در مبحهث بعهد  شودداروی حوادث نگونه مّثّر واقع می

 پردازیم.آن می



 

 گفتار پنجم
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رات رات و مقر   تسلیم ردربارب مقد 
 الهی
 



 

 

 

 

 

 دّرات و مقرّرات الهیتسليم دربرابر مق
 

 ثشرط اثربخشی حواد

شهود در مباحث پیشین به این نبیجه رسیدیم اه آنچه در زندگی ما واقهع می

ها دثههاار خداست و محال است خیر نباشد. وجه خیر بودن آن نیهز در تهأثیر حا

آیهد اهه خویش است. اانون این سّال به ذههن میبرای بازگشت ما به خویشبن

های ها در بازگشت ما به خویشهبن اسهت  بها وجهود حادثههحادثه اگر خیر بودن

ها یا عوامل طبیعی  از آغاز عمر تاانون در دست انسان  بهفراوانی اه حقّ تعالی

زندگی ما پیش آورد  است  از فقر  ثروت  بیمهاری  صهحّت  قهدرت  ضهعف  

ادث واقعهای ایم؟ اگهر حهوخویش بازنگشبه...  نرا ما به خویشبن گمنامی  شهرت

نسانی برنگشبه و دسهت ننین تأثیری دارند  نرا ما تاانون به تمامیّت و عظمت ا

 ایم؟نیافبه

انیم. شرط بهبهود حهال بیمهار  داشهبن پاسخ را با مثال دارو و درمان بیان می

داروی شفابخشی است اه پزشک حاذ   خیراندیش و دارای آزادی عمهل  در 

ن شهرط ءزم اسهت؛ امّها اهافی نیسهت. اگهر بیمهار دههد. ایهاخبیار بیمار قرار می

العمل پزشک داروها را مبرف بخواهد بهبود پیدا اند  باید طبق نسخه و دسبور

اخبیهار ترین داروهها را درر پزشک شهفابخشی خود. اگاند؛ نه با سلیقه و ذائقه
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مهان د  دراهر ی خهود اتّکهااسهبفاد  از آنهها بهه سهلیقهد  امّها او در بیمار قهرار دا

شود. مثالی شرببی را اه باید روزی یک قاشهق مبهرف انهد  نشهید و دیهد نمی

جا سراشید؛ یها قرصهی را اهه بایهد ی شربت را یکعجب شیرین است و شیشه

روزی نهار عدد بخهورد  نشهید و دیهد عجهب بهدمز  اسهت و همهه را بهه دور 

تههأثیر  گونههه رفبههار شههود  طبیعبههایترین داروههها اینبهها شههفابخشاگههر  .انههداخت

این تقبهیر دارو  گذارد؛ حبّی ممکن است مریض را بکشد.جا نمیدرمانگری به

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.

 هههاییهیههز؛ یعنههی  دارودسههبورالعمل پزشههکان ترایبههی اسههت از تجههویز و پر

دهنههد. شههرط بهبههود بیمههار عمههل بههه پرهیههز می ییاننههد و از  نیزهههاتجههویز می

  پزشهک شد  طبق دسهبور  یعنی اسبفاد  از داروهای تجویزدسبورالعمل پزشک

 ست.واساس دسبور امراعات پرهیزها بر و

خویشهبنی و خودفراموشهی ههم تهابع همهین قاعهد  اسهت. درمان بیمهاری بی

ها یها عوامهل طبیعهی در دسهت انسهانهایی اه خدای مبعال بهموقعیّت حوادث و

خویشهبنی و خودفراموشهی آورد  همان داروی شهفابخش بیزندگی ما پیش می

است و شرط اثربخشی آنها این است اه طبق دسبورالعمل پزشک با آنها مواجه 

فقههی  و تعهالیم اخالقهی وشویم و رفبار انیم. دسبور پزشک نیهز همهان احکهام 

 دین است.

ههها را در زنههدگی پههیش فرسههبد و موقعیّتها را میخداونههدی اههه حادثههه

گفبهه اسهت اهه قالهب احکهام دیهن درهر حادثهه و موقعیّهت   قبال آورد  درمی
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و  نگونه باید عمل ارد و نه نباید ارد. اگر فقیرت اهردم  نگونهه عمهل اهن

. اگهر بهه قهدرت نکهن رفبار ان و نه ؛ و اگر ثروتمندت اردم  نگونهنه نکن

. در ایهن اقدام اهن و نهه نکهن رسیدی یا در موضع ضعف قرار گرفبی  نگونه

ها طبهق آن ی رفبار با داروها تعیین شد  است. اگهر مها انسهانی الهی نحو نسخه

قالب احکهام دیهن نهه قبی فقیر شدیم  ببینیم خداوند درنسخه عمل انیم  مثالی و

رد و نه نباید اهرد؛ وقبهی غنهی شهدیم  ببینهیم گفبه است و نگونه باید رفبار ا

گذارد و د را میاین داروها تأثیر درمانگر خو  م ابق دین نگونه باید رفبار ارد

ی خود مبّکی شویم  یعنهی گرداند. امّا اگر به ذائقهخویش بازمیما را به خویشبن

خهدا نهه گفبهه اسهت  بلکهه هرطهور  ثروتمند شدیم ااری نداشهبه باشهیم وقبی

بنهدوباری انهیم؛ اسهراف انهیم؛ پولمهان را در آید رفبهار انهیم؛ بیخوشمان می

قبهی فقیهر شهدیم ویها اار اندازیم تها زیهاد شهود؛ های مخرّ  اقببادی بهفعّالیّت

خهدا نهه گفبهه اسهت؛ بهرای حهلّ مشهکل نهداریمان رشهو   ااری نداشبه باشیم

لکردی درقبهال حهوادث بگیریم؛ دزدی انیم؛ سو،اسبفاد  انیم؛ طبیعبای ننین عم

بسهها بیمههاری گردانههد و نهخههویش بازنمیههها  انسههان را بههه خویشههبنموقعیّت و

 دید اند.خویشبنی انسان را تشبی

بنابراین شرط اثربخشی داروی حوادث  مبرف درست داروست؛ داروهای 

 شود اه بدان سبب بیماری انسان برطرف نشود.الهی هرگز اشببا  یا تقلّبی نمی

 

 ات تکوینی و تشریعی الهیمقدّر

آیهد  اصه الحای مقهدّرات هایی اه در زندگی ما پیش میحوادث و موقعیّت

ا حهوادث و ی مواجههه بهمهورد نحهو های دیهن درنی الهی  و دسهبورالعملتکوی
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برابههر آنههها  اصهه الحای مقههدّرات تشههریعی الهههی نامیههد  ههها و رفبههار درموقعیّت

 .3شوندمی

دسبورات پزشک  ههم پرهیهز دارد  ههم تجهویز.  گفبیم  دسبورات دین مثل

و آنچه بهبر است انجهام دههیم  واجبآنچه تجویز شد  و حبمای باید انجام دهیم  

و آنچهه بهبهر  حهرامو م لقای نباید انجام دهیم  اند است. آنچه پرهیز داد  مسبحب

ر تهأثیاست. آنچه انجام و عدم انجهام آن یکسهان و بی مکرو است انجام ندهیم  

 .شودنامید  می مبا است  

 

 ليمـتس

مههمّ تمهام مباحهث پیشهین دسهت ی توان به نبیجهپس از ذار این نکات  می

 یافت.

 یکهی از مهمبههرین مقامهات عرفههانی  مقهام تسههلیم اسهت. حضههرت علههی

الّ اسالم نیهزی جهز  ت.اسالم همان تسلیم اس: 5االِسالمُ هُوَ التَّسلیمُفرمایند: می

تسههلیم نیسههت؛ تسههلیم دربرابههر مقههدّرات تکههوینی الهههی اههه همههان حههوادث و 

های زندگی است؛ و تسلیم دربرابهر مقهدّرات تشهریعی الههی اهه همهان موقعیّت

ها نیهز دو بُعهد احکام و مقرّرات اخالقی و فقهی دین است. هریک از این تسهلیم

 .دارد: تسلیم عملی و تسلیم قلبی

                                                 
باید توجّه داشت مقدّرات تکوینی و تشریعی با اذن تکوینی و تشریعی اه در مباحث پیشین  .3

 د  مبفاوت است.م ر  ش

 .351البالغه  حکمت . سیّد رضی  نهج5
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 تسليم دربرابر مقدّرات تکوینی الهی. الف

 

 تسليم عملی. 1

ی تسلیم عملی دربرابر مقدّرات تکوینی آن است اه انسان مهانع تحقّهق اراد 

اند  اتّفاقی برایم بیفبد  خداوند در وقوع یک فعل نشود. وقبی خداوند اراد  می

؛ اراد  اند  مریض شهوم  جلهویش را نگیهرمجلویش را نگیرم. خداوند اراد  می

اند  پیر شوم  بمیرم  جلویش را نگیرم. امّا مگهر اسهی قهدرت دارد جلهوی می

اس ننهین قهدرتی نهدارد؛ ی خدای مبعال را بگیرد؟ خیر؛ هیکعملی شدن اراد 

ی لذا تسلیم عملی دربرابر مقهدّرات تکهوینی الههی جبهری و قههری اسهت. همهه

هسهبند و ههیک موجهودی  موجودات دربرابر مقدّرات تکوینی الهی تسلیم عملهی

ی تکوینی الههی را نهدارد. انسهان نهه خهدا را قبهول تا  ایسبادگی دربرابر اراد 

شهود. درمورد او واقهع می  داشبه باشد  نه نداشبه باشد  آنچه خداوند اراد  اند

خداوند اراد  ارد  است انسان پیر شود؛ اراد  اهرد  اسهت روزی از دنیها بهرود؛ 

ی تکهوینی الههی ع شود؟ نه بخواهید نهه نخواهیهد  اراد تواند ماننه اسی می

 شود. این تسلیم عملی دربرابر مقدّرات تکوینی است.درمورد شما اجرا می

 

 تسليم قلبی .2

بُعد دیگر  تسلیم قلبی دربرابر مقدّرات تکوینی است. انسان ممکن اسهت در 

د. مهثالی اسهی عمل نبواند جلهوی اهاری را بگیهرد؛ امّها روحهای پهذیرای آن نباشه

خوا  بهه نهارسهد و خهوا مهن زورم بهه او نمیخواهد مرا از اتا  بیرون ببهرد و می

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 

ای و روحهای پهذیرای شهرایط و وقهایعی باشهد اهه خداونهد در الهی  یعنی فهرد قلبه

 مود  است؛ اعمّ از تلخ یا شیرین.زندگیش مقدّر فر

دربرابهر غالهب مهردم های شیرین را پذیرا هسهبند؛ امّها حادثهی اشخاص همه

رود  وقبهی ثهروت فهرد از های تلخ ننین نیسبند. وقبی عزیزی از دنیها مهیحادثه

در اینگونهه   شهود ...ا  ویهران میشود یا خانههبیکار میرود  از اار دسبش می

عههه نیسههبند. اگرنههه تههوان بُرنههد و پههذیرای آن واقها میبسههیاری از انسههان مههوارد

و جلوگیری از وقوع آن را ندارند؛ ولی روحای اعبرای دارند. نگونهه ایسبادگی 

دّدی تواند روحای پهذیرای رخهدادهای تلهخ زنهدگی شهود؟ عوامهل مبعهانسان می

 شود.سبب تسلیم قلبی می

 

 برابر مقدّرات تکوینیهای نيل به تسليم قلبی درراه

اند خیر اوست. اگهر انسان با تمام وجود باور اند  آنچه خدای مبعال می .3

شود اه نجهات از ی تلخ مثل داروی تلخی میانسان به ننین یقینی برسد  حادثه

برای نجات داروی تلخی پزشک ی اه بیماری ق عای وابسبه به آن است. مثل فرد

تجویز ارد  است و او یقین دارد اه جز ازطریق این دارو از مرگ  او بیماری از

زنهد تها دارو را پیهدا انهد؛ تمهام انهد. ایهن فهرد بهه ههر دری مینجات پیدا نمی

شهود و گردد و وقبی پیدا ارد نقدر خوشحال میها و بازار آزاد را میداروخانه

انهد. خرد و با نه عالقمندی از آن داروی تلخ اسبفاد  میی آن را میبه هر قیمب

 دارد خیر  در اسبفاد  از آن است.با اینکه دارو تلخ است  او یقین 
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قدر اه به تأثیر مثبهت داروی تلهخ یقهین داریهم و نجهات از بیمهاری را همین

دا ههم اعبمهاد دانیم و به اار پزشک اعبماد داریم  اگر به اار خوابسبه به آن می

بهردارد و ی تلهخ خیهر و مبهلحت مها را درادثههداشبه باشیم و یقین انیم اهه ح

  بهه تسهلیم قلبهی دربرابهر مقهدّرات خویشبنی اسهتی نجات ما از بیماری بیمایه

 شویم.ل میتکوینی الهی نائ

اهه درحالی ؛بهردای بهه سهر میدر اونهه ی د مثل آن ثروتمند اهه گوشهه

هایی در شهر داشت و بازگشت او به شههر و رسهیدن بهه   و اادهای انبوسرمایه

بهرای درمهان  یش  در گرو اسبفاد  از داروی تلهخهمه قدرت و راحت و آساآن

خویشهههبنی و از بیمهههاری بیش اگهههر انسهههان بدانهههد  نجهههات و بهههود؛افراموشهههی 

اهه خداونهد  استو دشواری تلخ  هایگرو حوادث و موقعیّتخودفراموشی در 

های تلهخ هها و حادثهه  بها رویهی بهاز بهه اسهبقبال موقعیّتآوردپیش مهی برای او

 اند.های شیرین را اسبقبال میها و حادثهطوراه موقعیّترود؛ همانمی

 

ساز پذیر  روحی و قلبی حهوادث تلهخ تواند زمینهی دیگری اه مینکبه .5

ی انسهان انهد. وقبهباشد  محبّت و عشق به اسی است اه حهوادث را ایجهاد می

انههد نیههز دوسههت دارد. آنچههه محبههو  اسههی را دوسههت دارد  آنچههه را او می

آنچهه آن خسهرو انهد شهیرین بهود و داشبنی اسهت. اند  برای محبّ دوستمی

ی اهار را دوسهت دهنهد وقبهی انجامانسهان ! رسد نیکوسهتهرنه از دوست می

 خواهد داشت.دهد دوست و انجام میبدارد  آنچه را ا
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  داروههههههوشهههو نهههههل تهههبَهههِر از قههههههزه

 تههههات اسههبهّیهو طههن تهههش از دههههحههف 

*** 

  اه شاهد ساقهی است حالوت بخورم زهربه

 تهان هم از اوسهبرم درد اه درمهبه ارادت ب 

عبا  یار پریچههر  اند شیرین است؛ اگرنه راهر  تلخ باشد. هرنه او می
اند  عاشقانه بکش و لهذّت ببهر! انسهان معشو  عبا  هم می . اگرعاشقانه بکش

داشههبنی و م لههو  و محبههو  ازجانههب معشههو  بیایههد دوسترا عاشههق  هرنههه 

 تلخ و شیرین آنها هر دو یکی است.یابد؛ می

تحویل  جاکسر  و یکیای خدا بفرسبد  اه خدا را دوست دارد  هر حادثهآن

انهد. انهد؛ تلهخ و شهیرین نمیت نمیی محبو  را ریهز و درشهگیرد؛ هدیهمی

بهه ایهن اسهت اهه معشهو   انهد؛ ارز  آنی معشو  را قیمهت نمیهعاشق هدی

 مهم نیست. فرسباد  است؛ قیمت تجاری آن

ای بهه نقل است اه وقبی اسی خوراای یا تحفهه ا در حاءت رسول

 خوردنههد. مههثالی اگههر سههیبی بههه ایشههان تعههارفداد  بالفاصههله نمیحضههرت مههی

اردند؛ با احساس سیب را اببدا عاشقانه به آن نگا  میآن را گرفبه و اردند  می

نهادند؛ یعنی ایهن سهیب را محبهو  و بوسیدند؛ بر روی دید  میبوییدند؛ میمی

معشو  من برایم فرسباد  است. انسانی اه عاشق خداست  هرنهه خهدا بفرسهبد 

 داشبنی است؛ نه تلخ و نه شیرین.برایش دوست
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  دهرآیههان سهار جهو ارنه روزی اهق شهعاش

 یهسبهود از اارگا  ههد  درس مقبهوانهناخ 

شهود. شه لی اهه داشبنی مینیز دوستاگر عشق الهی در زندگی بیاید  همه

همهه را خهدا  ؛خهورم ...ای اه دارم؛ فرزندی اه دارم؛ غذایی اهه میدارم؛ خانه

داشبنی است. اگر نهان خشهک ههم ستنیز دوداد  است. با این نگا  نقدر همه

خورم؛ نون معشو   مرا بهه ایهن نهان مهمهان ام باشد  با عشق آن را میدر سفر 

ا  دعهوت انهد  ارد  است. اگر معشو   عاشق را بعد از مدّتی فرا   به خانهه

؟! آیها هرگهز و لهذّت خواههد بهرد ی او شاد خواهد بودعاشق نقدر بر سر سفر 

بهرنجش ایرانهی اسهت یها یی اه معشو  آماد  ارد  است  غذاتوجّهی دارد اه 

خارجی؟ گوشبش تاز  است یا منجمد؟ ننان غر  در لذّت حضهور و پهذیرایی 

اندیشد. اگر انسان بر سر سفر  یاد  باشد اه معشو  است اه اصالی به اینها نمی

اند  نون رزّا  خداسهت و غیرخهدا نیسهت  نهه نهان معشو  از او پذیرایی می

 اند.برگ  برایش فرقی نمیابا  در سفر  باشد  نه نلوخشک 

 رمهذیهت پهنّهمد هرم زنههیهتر هو گ  رمهیش نگدسبد شهاُگر م هتی به 

 یرمهش دست و بازویت بمهاه پی  هرهزن تیهو بهرا گ رویتهان ابهام

*** 

 ات اوهم؛ مهات اویهم؛ مهمات اوی  شهم لههذّات اوههنا میههالیههدر ب

داشهبنی اسهت؛ در دل اشق خداست  هرنه خدا اند بهرایش دوستاه عآن

ی تسهلیم قبلهی را فهراهم بالیا غر  لذّت است. بنابراین دومین نیهزی اهه زمینهه

 آفرینی جز او نیست.اند  عشق به خداست اه حادثهمی
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نهایت الهی  رو  رضایت و پذیر  به جهل م لق خویش و علم بیتوجّه .1

خوریهد  بهه اند. برای مثهال وقبهی شهما سهرما میفراهم می به رخدادها رانسبت

ی خود فو  دابری داشهبه باشهید و انید. شاید شما در رشبهپزشک مراجعه می

آن پزشک دابر عمومی باشد و تعداد سنوات تحبیلش از شما امبر باشد؛ امّها 

 انید اه آقای دابر فهالننویسد  هیک ارهارنظری در اار  نمیوقبی نسخه می

دارو را بنویس و فالن دارو را ننویس. دربرابر اار او سکوت م لق هسبید؛ حبّی 

انید؛ نون تأیید مسهبلزم دانسهبن و تشهخیص اسهت. اگهر بگوییهد تأیید هم نمی

از اجا فهمیدی اه این دارو خهو  اسهت؟  :گویدآفرین نه داروی خوبی  می

نویسهد و رقهم چهه او میوقبی علم او و جهل خودتان را بهاور داریهد  دربرابهر آن

هسبید؛ ذهن و فکرتان هم ساات است و زند  سکوت م لق و پذیر  م لق می

 گذرد.در خاطرتان هم نیزی نمی

وقبی انسان دربرابر انسانی دیگهر اهه فقهط ننهد سهال درس خوانهد  اسهت  

اند  اگر خود را در دست خدا ببیند نه خواهد اهرد؟ آیها گونه سکوت میاین

ای داشههبه باشههد و نهایههت خداونههد  نظریّهههسههان دربرابههر علههم بیممکههن اسههت ان

ارهارنظری اند؟ اگر اسی به همین نکبه توجّهه انهد  وجهود  دربرابهر آنچهه 

 رسد.اند  به سکوت م لق میخدا می

نُِی یُقَلِّحُب ُ کَیبفَ اند: اهل معرفت گفبه لِ االغَسبّ اَلعَحدُ کَنلمَیِّتِ بَینَ یَدَحِ الغنسبِ

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

                                                 
 .350  ص 3. دیلمی  ارشادالقلو     3
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ای ندارد. آیا ممکهن اسهت جنهاز  درمهورد اهار . جناز  هیک نظریّهگرداندرا می

 د؟ سکوت م لق است.ن ارهارنظری انی شسبشوی و نحو مرد 

عبد حقیقی خدا بین دو دست جمال و جالل خدا مثل جنهاز  اسهت. دربرابهر 

 ند  پذیر  م لق و سکوت م لق است.اآنچه خدای مبعال می

ی تسلیم قلبی انسان دربرابهر مقهدّرات تواند زمینهی فو  میتوجّه به سه نکبه

 تکوینی الهی را فراهم اند.

 

 الهی ات تشریعیتسليم دربرابر مقدّرب. 

مقهدّرات تشههریعی یهها احکههام و مقههرّرات اخالقههی و فقهههی دیههن  نگههونگی 

های و رفبار ما را در شرایط و موقعیّت  و رخدادها واانش ما را دربرابر حوادث

 انند.زندگی مشخّص می

 

 تسليم عملی. 1

تسلیم عملی دربرابر مقدّرات تشریعی الهی  به این معنی است اه وقبی خهدا 

ی الههی ثه و موقعیّبی را در زندگی انسهان پهیش آورد  درسهت طبهق نسهخهحاد

ی ی خود اعبنا نکند. اگر غنی شد  ببیند طبهق گفبههرفبار اند و به سلیقه و ذائقه

خداوند نگونه باید رفبار ارد و اگر فقیر شد  ببیند سخن خداوند نیست و نهه 

ی   رفبهار  طبهق گفبههباید ارد. اگر به قدرت رسید یها از قهدرت برانهار شهد

تسلیم عملی  خداوند باشد. این تسلیم عملی دربرابر مقدّرات تشریعی الهی است.

 ی مبشرّعان است.در برابر مقدّرات تشریعی الهی شیو 
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 تسليم قلبی. 2

بسیاری از اسانی اهه در عمهل دربرابهر مقهدّرات تشهریعی الههی تسهلیمند و 

اننهد؛ در دل بهق احکهام دیهن عمهل میهای مقدّس و مبشرّعی هسبند و طانسان

گذارنهد و طبهق دسهبور آرزو دارند اار دیگری انند. آنها بر دلخوا  خود پا می

انند؛ ولی دلخوا  خودشان نیز دیگری است. فری انید شهما را خدا عمل می

ای از غههذاهای خههو  آ  و رنههگ انههد و سههفر بههه یههک مهمههانی دعههوت ارد 

اید و منبظر اه صهاحبخانه تعهارف انهد. درسهت هاند  شما هم بسیار گرسننید 

گویهد  گوید بفرمایید  اسی در گو  شهما میای اه صاحبخانه میهمان لحظه

فالنی! این غذاها از پول حرام تهیّه شد  است. اگر شما دربرابر مقدّرات تشریعی 

بسها در دل خداوند تسهلیم عملهی باشهید  بهه ایهن غهذا لهب نخواهیهد زد؛ امّها نه

 گفبهی! در ایهنیید  اآلن وقت حرف زدن بود؟ اا  خورد  بهودم  بعهد میبگو

 صورت شما فقط تسلیم عملی هسبید.

تسلیم قلبی  یعنی فرد قلبای و روحای طالب واانش یا رفباری جز آنچه خدا امهر 

ی خدا شد  است. درسهت ا  درست مثل سلیقهارد   نباشد. ننین اسی سلیقه

وست دارد اه خهدا امهر اهرد  اسهت. از وااهنش و همان واانش و رفباری را د

سلیقه اسهت. هم رفباری نفرت دارد اه خدا هم از آن نهی ارد  است. او با خدا

اار دلبان امر و نهی خودم را پس گرفبم؛ هر منبرف شدم و اگر خداوند بگوید

خواهد انجهام دهیهد؛ دیگهر بهشهت و جهنّمهی در اهار نیسهت؛ ایهن فهرد بهاز می

ی انهد؛ نهون سهلیقهدر احکام الهی بدان امر شد  اسهت  عمهل مهی نه راهمان

 خود  همین است.
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ی مها گونه باشد؟ بلهه؛ همههشود اسی ایننظر برسد؛ مگر میشاید عجیب به

کُبلُّ انهد. ی خهدا بود سهلیقهها اببهدا همایم. تمهام انسهانطور بود اوّل عمر همین

. اهودای شوندی نوزادان با ف رت الهی مبولّد میهمه: 3ۀِفِ رَالْمَولواٍ یولَدُ عَلَی 

ی خداسهت. ا  عین سهلیقهاه هنوز از ف رت پاک الهی جدا نشد  است  سلیقه

تهوانیم و سخبی انجام دهیم یها نهدهیم و نمیانیم بههمان اموری اه ما تال  می

راحبی انجهام بهه  ورد  اهودک بهدون امهر و نههیخباألخر  هم دسبمان خط می

انیم دروغ نگوییم  باز دروغ از دهانمهان بیهرون دهد. مثالی ما نقدر سعی میمی

س اودک وجهود نهدارد؛ صهد  نام دروغ در قامواه نیزی بهآید؛ درحالیمی

 محض است.

وشبه شد  است؛ این حرف بزرگی ی انسان ناساسای احکام دین از روی سلیقه

احکام را ننوشبند تا بعد انسان خود را با آنهها ت بیهق دههد. انسهان را خلهق  است؛

از روی اهه سهالم بهود و از ف هرت خهود منحهرف نشهد  بهود  اردند و درحالی

آمد  حرام آنچه را دوست داشت  واجب اردند و آنچه را بد  میی او  سلیقه

یعنهی خلقهت؛ اینکهه اردند. یکی از معانی ف ری بودن دین همین است. ف رت 

گوییم دین ف ری اسهت  یعنهی دیهن را از روی خلقهت انسهان نوشهبند. دیهن می

ا  را بها دیهن د سهلیقهی انسان نوشبه شد؛ نه اینکه انسهان ملهزم شهوم ابق سلیقه

 ت بیق دهد.

                                                 
 .579  ص 1؛ مجلسی  بحاراءنوار    31  ص 5. الینی  اافی    3
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گونه برای ما سهخت اسهت؟ بهه پس نرا اانون احکام دین و اجرای آن این

یم. برای مثال اسی اه سهیگاری ا  ری خار  شداین دلیل اه ما از آن حالت ف

بهرد. اگهر مجبهور  اننهد ل یف لذّت میپاک و طور طبیعی از هوای نیست  به

افبهد و سهرگیجه سیگار بکشد یا به اتهاقی پهر از دود سهیگار بهرود  بهه سهرفه می

گیرد؛ نون درحالت سالمت است. همین فرد اگهر خهود را بهه سهیگار معبهاد می

اهه اگهر ننهد سهاعت سهیگار نکشهد  سهردرد طوریشهود؛ بهمیاند  برعکس 

پهاک و گیرد. اانون از ههوای س نکند  آرام نمیگیرد و تا دود سیگار را تنفّمی

 ایم. گونه شد گردد. ما هم اینل یف ناراحت است و دنبال دود می

وقبی خدا ما را آفرید  ف رت و خلقت ما عین دین بود؛ ولی ما بهه روحیّهات 

خالقیّات غیرالهی و غیرف ری  معباد شدیم و حاء قضهیّه عکهس شهد  اسهت؛ و ا

آنچه در دین است برای مها سهخت اسهت و آنچهه خهالف دیهن اسهت بهرای مها 

ای اه در آغاز  صد  محض است  و پدر و مهادر نقهدر راحت است. مثل بچّه

گوینهد: می نام دروغ را به او بفهمانند و یاد دهند. بعهدانند تا نیزی بهتال  می

این بود ام تا تو را تربیت انم. تربیبشان دانی نقدر زحمت اشید بچّه جان! نمی

 اه از ف رت خارجش اردند.

فرمود: اگر انسان درحالت سالمت ف ری خود باشهد  احکهام می اسباد ما

اام اهه وسهط رههر دین برای او گواراتر از آن اسهت اهه بهه یهک انسهان تشهنه

عربسبان درحال مرگ است  یک لیوان آ  خنهک بدهیهد! تابسبان در صحرای 

احکام دین برای اسی اه سالمت ف هری دارد  از ایهن ههم گهواراتر اسهت. امّها 

 ایم.برای ما ناگوار است؛ نون از ف رت دور و به اخال  غیرالهی معباد شد 
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طوراه فرد سیگاری با تهرک سهیگار توان ترک ارد. همانالببّه اعبیاد را می

 پهاک و  شود و از ههوایگردد و دوبار  از دود ناراحت میالمت خود برمیبه س

ی نفهس  اعبیادههای تهوانیم بها تههذیب و تزایههبهرد  مها ههم میل یف لذّت می

اخالقههی و روحههی را تههرک انههیم و بههه سههالمت ف ههری خههود بههازگردیم. 

ی صههورت دوبههار  احکههام دیههن بههرای مهها گههوارا و دسههبورات دیههن سههلیقهآندر

اه اگر امر و نهی را نیز بردارند  م ابق الگوی دیهن دمان خواهد بود؛ تاجاییخو

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

ترین مرتبهه  تسهلیم پهایین مرتبهه تقسهیم اهرد.توان به ننهد می مقام تسلیم را

ی ری اسههت و مقههام همهههقهههعملهی دربرابههر مقههدّرات تکههوینی الهههی اسههت اههه 

: 3نِ عَحبدا بآتِبی الرَّحمباِ  کُلُّ مَن فِی السَّمنواتِ وَ االَرضِ اِالّ موجودات اسهت. 

وار نهزد خهدای رحمهان ها و زمین نیسهت  مگهر اینکهه بنهد اس در آسمانهیک

برابر ی مخلوقات از انسان و حیوان و گیا  و جماد و جنّ و ملک درهمه آید.می

ی دوم  تسهلیم عملهی ی تکوینی الههی عمهالی تسهلیم محهض هسهبند. مرتبههاراد 

ام مبشرّعان و اسانی است اه خالف دربرابر مقدّرات تشریعی الهی است اه مق

برابر مقدّرات تکوینی الهی است اه ی سوم  تسلیم قلبی درانند. مرتبهشرع نمی
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ن اامل اسهت؛ انسهانی ی نهارم یا نهایی  مقام انسامقام عارفان الهی است. مرتبه

خویش بازگشبه و به تمامیّت انسانی و ف هرت الههی خهود رسهید  اه به خویشبن

ای  اماءت مراتب پیشین نیهز همهرا  انسهان در هر مرتبه د توجّه داشتبای است.

و مخلوقهات دربرابهر مقهدّرات تکهوینی  همچهون دیگهرانسان عارف مثالی  است.

 اسهت؛ عهالو  براینکهههمچون مبشرّعان دربرابر مقدّرات تشریعی تسهلیم عملهی 

 .است قلبای تسلیمدربرابر مقدّرات تکوینی 

 

 .استاسالم همان تسليم 

؛ اسهالم االِسبالمُ هُبوَ التَّسبلیمُاانون معنای تسلیم را دریافبیم و دانسهبیم اهه 

ین عِحناَ اهللِ اَنتُم کَبنلمَریضِ فرمایند: می پیامبر اارم .نیزی جز تسلیم نیست

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

لِّموا هلِلِ اَمبرَُُ تَکونبوا مِبنَ الفبنئِزینَ ای : 3فیمن یَشتَهی ِ المَریضُ وَ یَقتَرِحُ ُ؛ اَال فَسبَ

نهون پزشهک؛ پهس بندگان خدا شهما همچهون بیماریهد و پروردگهار جهانیهان 

اند  نهه دهد و تجویز میمبلحت بیمار در نیزی است اه پزشک تشخیص می
دهد؛ پس هوشیار باشید و دربرابهر امهر اند و ترجیح میدر آنچه بیمار هوس می

یعنهی اگهر دربرابهر امهر تکهوینی و امهر  خدا تسلیم شوید تا از رسهبگاران باشهید.

به مقام امال انسهانی و بازگشهت   باشید مبعال عمالی و قلبای تسلیمتشریعی خدای 

 شوید.به خویشبن نائل می
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اهی انسان ردربارب العملعکس
 زندگیحوادث  

 



 

 

 

 

 

 زندگیهای انسان دربرابر حوادث العملعکس
 

اینک زمان آن فرارسید  است اه به رفبارهای خود از دیدگا  توحید افعالی 

 حائز اهمّیّت است. کبهنجا نند ننگا  انیم. در ای

 

 برخاسته از باور به توحيد افعالی "شاءاهللان". 1

ی منزلههها و رفبارهای ما دربرابر حوادث زندگی  بهالعملپدید آمدن عکس

ی ی اوّل عزم و نیّت درونهی و مرحلههیک فعل اخبیاری  دو مرحله دارد. مرحله

ی عهزم و نیّهت در مرحلههدوم تحقّق خارجی عمل است. ننانکهه دیهدیم انسهان 

گیری اامالی آزاد اسهت و اهونکبرین تحمیلهی وجهود نهدارد. درونی یا تبمیم

گیری را از انسهان سهلب اهرد. امّها تحقّهق محال اسهت ببهوان آزادی در تبهمیم

خارجی منوط به اذن تکوینی الهی است و خداوند باید امکان عملی شدن به آن 

گیرد نه واانشی دربرابر یهک حادثهه انجهام تبمیم را بدهد. اینکه فرد تبمیم ب

د  دهد  اار خود اوست؛ امّا اینکه موفّق شود این واانش را در خار  انجام دهه

 منوط به اذن تکوینی الهی است.

ا  به اسی تضمین های آیند ی رفبارتواند دربار وصف  آیا انسان میبااین

خواهید یک مجلس شما میانیم دهد اه حبمای فالن اار را خواهم ارد؟ فری 



385    طبیب عشق 

 

تهوانم بها قاطعیّهت انیهد؛ آیها مهن میمهمانی ترتیب دهید و مهرا ههم دعهوت می

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 

توانهد بهرای اارههای شود؛ لهذا احهدی نمینمیشود و اگر اذن ندهد  عملی می

ی ٍ  ا  قول ق عی بدهد. این همان است اه قرآن فرمهود:آیند  وَ ال تَقبولَنَّ لِشبَ

ر ههیک اهاری مگهو مهن فهردا و هرگهز د: 3اِالّ اَ  یَشبن َ اهللُ لِکَ غَبدا فنعِلٌ ذاِنّی 

 .؛ مگر آنکه )بگویی اگر( خدا بخواهدی آنمدهند انجام
عملی شهدن هراهار نیازمنهد دو نیهز اسهت؛ یکهی خواسهت مهن و دیگهری 

توانم بگویم  خواسهبم؛ امّها بها خواسهبن مهن اهار تمهام خواست خداوند. من می

رداخهت تنههایی نهک را قابهل پایهن امضهای اوّل نهک اسهت اهه بههشود. نمی

یعنی  اگر رئیس مّسّسه نیز امضها  شا،ا اناند؛ امضای دوم هم ءزم است. نمی

یعنهی  اگهر خهدا ههم بخواههد اهار  شا،ا انشود. اند  نک قابل پرداخت می

غلهط در ننین تفکّری است؛ نه آنچه ما بههبر مببنی شا،ا انشود. گفبن انجام می

ی ال در آن دعوت به مهمانی  من بهبریم. برای مثاار میمحاورات به دلیل خاصهّ

جهای گفهبن خواهم شما را دلخور انم؛ لذا بههحال نمیخواهم بیایم؛ درعیننمی

گفهبن غلهط اسهت؛  شا،ا ان. این خواهم آمد شا،ا انگویم آیم؛ میاینکه نمی

ه؟ یعنهی نه( )اگر خدا بخواههد ا شا،انوجود ندارد   ()من خواسبم شِّتُوقبی 

گویهد اگهر رئهیس مثل اینکه حسابدار امضهای اوّل نهک را نکهرد  اسهت و می
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منهد و اگهر مهن عالقه مبقهابالی شود. مّسّسه نک را امضا اند  پول پرداخت می

م باشم به مهمانی بیایم و تحقّق خارجی آن را منهوط بهه اذن تکهوینی خهدا مبمّ

سرم  ماشا،ا   شا،ا اند: من خواهم آمد  و شما بگویی شا،ا انبدانم  و بگویم 

تحقّهق  ؛ نهونرب هی اسهتآیی یا نهه؟ ایهن ههم حهرف بیشود  باءخر  مینمی

 خارجی تبمیم دست من نیست.

 

 ؟. به نتيجه منتهی شدن اقدامات کار کيست2

. عزم و نیّهت مها 3شود: ها و رفبارهای ما به سه مرحله تقسیم میالعملعکس

ای . نبیجه1العمل؛ . عملی شدن آن عکس5خاص؛  العملبرای انجام یک عکس

ی زنهدگی  اببهدا تبهمیم آورد. درقبال ههر حادثههالعمل به بار میاه آن عکس

شود و درنهایهت بهه نبیجهه گیریم فالن اار را بکنیم؛ سپس آن اار عملی میمی

یک از این سه مرحله اار ماست و ادام اار خداسهت؟ دانسهبیم رسد. اداممی

ی عزم و نیّت درونی اهار انسهان اسهت. ایهن خهود مهاییم اهه آزادانهه لهاه مرح

العملهی نشهان دههیم؛ امّها تحقّهق خهارجی آن  اهار گیریم نهه عکستبمیم می

 م  یعنی نبیجه  نه اسی نقش دارد؟ی سوخداست. در مرحله

ی عهزم انیم. مرحلههبرای پاسخ به این سّال از نند تمثیل قرآنی اسبفاد  می

درونی مثل ااشبن یک بذر اسهت و تحقّهق خهارجی عمهل مثهل روییهدن و نیّت 

اَفَرَ َیتُم من تَارُثبو َ  َاَنبتُم تَزرَعونَب ُ اَم گیا  است. خدای مبعال در قرآن فرمود: 
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رویانید یها مها اید؟ آیا شما آن را میارید  دید اآیا آنچه را می: 3نَانُ الزّارِعو َ

شهکل تبهمیم رویانهد. مها بهذر عمهل را به؟ روشن است اه خدا میایمرویانند 

شهکل رفبهار خهارجی اهار خداسهت. امّها نبیجهه اهار ااریم و روییهدن آن بهمی

 ایست؟

مثال دیگر جهاد است اه خداوند در قرآن مّمنان را به آن امر ارد  اسهت: 

و با مال و جانبان در را  خدا جههاد : 5جنهِدوا بِنَموالِکُم وَ اَنفُسِکُم فی سَحیلِ اهللِ َ و

تبمیم یک مسلمان برای جهاد اار اوست. وقبی عمهالی در میهدان جنهگ  انید.

پایهان ایهن یا شکسبی اهه در  جنگد  اار خداست. پیروزیشود و میحاضر می

وَ مَن النَّصبرُ اِالّ مِبن عِنبدِ اهللِ العَزیبزِ آید اار ایست؟ فرمود: دست میمبارز  به

نهابراین بناپذیر حکهیم نیسهت. و پیروزی جز ازجانب خداونهد شکسهت: 1الاَکیمِ

العمل ما در جههان بیهرون دست خداست. تحقّق عکساار بهرجی هری خانبیجه

ای خاص  هر دو اار خداست. اگر خدا بخواهد وااهنش و منبهی شدن به نبیجه

جنگیم؛ پیهروزی یها رویم و مهیشهود؛ آنگها  بهه میهدان جنهگ مهیما عملی می

 آنچه خدا بخواهد  همان خواهد شد.کست ما هم اار خداست. درحقیقت هرش

 دهشان هت همهدا خواسهچه خهآن  دهشه آن هت نهخواس چه دلهمآنه
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شهویم. پیهروزی و شویم و اگر نخواهد پیروز نمیاگر خدا بخواهد پیروز می

ی ی مشیّت الهی است. این یهک نکبههی جنگیدن ما نیست؛ نبیجهشکست نبیجه

بخشهی عمهل  اهار خداسهت. گمهان نکنهیم اگهر رریف معرفبی است اهه نبیجه

شهویم. بسهیار اسهان خهو  جنگیدنهد و پیهروز بجنگیم  حبمهای پیهروز می خو 

شهویم.  ق نگیرد  هرنقدر تال  انهیم پیهروز نمیتعلّ وندنشدند. اگر مشیّت خدا

 شود.خواهد  واقع میآنچه خدا میدرنهایت 

مبن  یدُ وَ اُریدُ وَ ال یَکُو ُ اِالّین ااواُ تُرفرمود:  خدای مبعال به داود پیامبر

یدُ اَتعَحتُکَ فیمبن اَع َیتُکَ من تُریدُ وَ اِ  لَم تُسلِم لِمن اُر یدُن اُر؛ فَنِ  اَسلَمتَ لِمریدُاُ

انی و من نیز دیگری ای داود تو نیزی اراد  می: 3تُریدُ ثُمَّ ال یَکُو ُ اِالّ من اُریدُ

ام؛ پههس اگههر تسههلیم شههود جههز آنچههه مههن اراد  اههرد انم و واقههع نمیمههی اراد 
خواست من شوی  هرنه اراد  انی به تو خواهم داد؛ و اگر تسلیم خواست مهن 

افکنم؛ سپس جز آنچهه مهن اراد  ای به رنج مینشوی  تو را در آنچه اراد  ارد 
انهی و تهو اراد  می انم تهو فقیهر شهوی. مثالی من اراد  میشودام واقع نمیارد 

شود. اگر آنچه را من پهیش ام واقع میمنِ خدا اراد  ارد  اهپولدار شوی؛ همان

ات مثهل مهن شهد   انم. نون سهلیقهآوردم پذیرا شدی  هرنه بخواهی ع ا می

ی خهودت اسهت اهه عملهی شهد  اسهت. شهود  گهویی خواسهبههرنه واقهع می

شهدی   ست. وقبهی تسهلیم مشهیّت مهندا ارد  اات با مشیّت من ت بیق پیخواسبه

وَ مبن تَشبن و َ اِالّ اَ  یَشبن َ خواسهبی. شود  گویی همان شد  اه میهرنه واقع 
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. اولیهای خهدا جهز مشهیّت خهدا خواهید  مگر آنکه خدا بخواهدو شما نمی: 3اهللُ

ی اهللِ رِضبننن اَهبلَ الحَیبتِ فرمودنهد: مشیّبی ندارند. امام حسین آنچهه : 5رِضبَ

ای نهداریم؛ حهدّ . مها خشهنودی علیبیت اسهترضای خداست  رضایت ما اهل

 پسندیم.پسندد  میاه خدا میمانه

اگر  :اِالّ من اُریدُیدُ ثُمَّ ال یَکُو ُ وَ اِ  لَم تُسلِم لِمن اُریدُ اَتعَحتُکَ فیمن تُرفرمود: 

ات بههه سههخبی ی مههن نشههوی  تههو را در را  رسههیدن بههه خواسههبهتسههلیم خواسههبه
بهه در و دیهوار  ام واقع نخواهد شهد.اندازم؛ سرانجام هم جز آنچه من خواسبهمی

ام نبهیبت زنی اهه پولهدار شهوی  و بهاءخر  همهان فقهری اهه مهن خواسهبهمی

 دست اسی ریخت؟! اای برشود آ  پتر میاز این قشنگشود. می

دههد و اار انید و خدا به این تبمیم اذن تکوینی می گیریدشما تبمیم می

خواهیههد انیههد و میپردازیههد؛ تجههارت میشههود؛ بههه اههار تولیههدی میعملههی می

دست آورید تا مایحبا  زندگی خود را از آن تأمین انیهد. بهه نبیجهه درآمدی به

اهار  ؟ 1فراهم آمهدن رز  اهار ایسهت رسیدن تال  شما برای اسب درآمد و
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انهد؛ امّها ی. رز  غیر دارایی است؛ رز  آن مقدار از امکاناتی است اه فرد واقعهای مبهرف م1

نام اوست. گا  اسی دارایی زیهادی دارد؛ امّها رزقهش اهم دارایی نیزهایی است اه سند  به

شود و دیگهران می ا  نید  است. مثل اسی اه ثروتمند است و غذاهای مبنوّعی بر سر سفر 

 تواند بخورد.ارد  میخورند؛ ولی خود  فقط یک پیاله سوپ صافمی
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رسهان همانها خداونهد خهود روزی: 3اِ َّ اهللَ هُوَ البرَّزّاقُشما یا خدا؟ قرآن فرمود: 

وَ مبن ریزی اقببادی ما سبب رز  نیست. خداونهد فرمهود: تال  و برنامه است.

ای نیست  جهز آنکهه روزیهش هیک جاندار و جنبند : 5مِن اابَّةٍ اِالّ عَلَی اهللِ رِزقُهن

. روزی هنر شهما نیسهت؛ نهه اصهل روزی هنهر شماسهت و نهه ی خداستبرعهد 

 ۀِوبفِی الاَیببَینَهُم مَعیشَتَهُم  نَانُ قَسَمننگیرد. امی و زیادی آن از شما تأثیر می

ماییم اه معیشهت آنهها را در زنهدگی : 1رَفَعنن بَعضَهُم فَوقَ بَعضٍ اَرَجنتٍ الدُّنین وَ

. به یکهی اهم دنیا بینشان قسمت اردیم و برخی را بر برخی مراتبی برتری دادیم

پروردگهار : 4رَبَّکَ یَحسُطُ الرِّزقَ لِمَن یَشبن ُ وَ یَقبدِرُ اِ َّه دیگری زیاد دادیهم. و ب

. اصهل گیهرددهد یها تنهگ میتوست اه روزی را بر هراه بخواهد گشایش می

من ِ رِزقُکُبم وَ مبن  وَیک اار شهما نیسهت. رز  یا ام و بیش آن  هیک فِبی السبَّ

من ِ روزی شهما و آنچهه وعهد  داد  : 1الَرضِ اِنَّب ُ لَاَب ٌّوَ اْ توعَدو َ؛ فَوَ رَبِّ السبَّ

ه پروردگار آسمان و زمین اهه خورد؛ پس سوگند بشوید در آسمان رقم میمی
گویم! سخنم را باور انیهد؛ قسم به خدا اه منِ خدا راست میاین حقیقت است. 

                                                 
 .18ی ی ذاریات  آیه. سور 3

  .6ی ی هود  آیه. سور 5

 .15ی ی زخرف  آیهسور  1.

 .10ی ی إسرا،  آیهسور  .4

 .51-55ی ذاریات  آیات . سور 1
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ا را هههم بههه قسههم خههوردن روزی اههار شههما نیسههت. نقههدر مهها نابههاوریم اههه خههد

 واداشبیم!

فرمایههد  رز  اههار ماسههت؛ نههه شههما. خههدای مبعههال بهها تأایههد بسههیار می

زقُ رِزقن ِ؛ رِزقٌ تَ لُحُب ُ وَ رِزقٌ یَ لُحُبکَ فَبنِ  لَبم اَلرِّفرمودند:  امیرالمّمنین

 یهییاه تهو در طلهب آنهی و روز ییروزی بر دو نوع است؛ روزی: 3تَأتِ ِ اَتنکَ

. جز همان نزدت خواهد آمدبه سویش نرویاه آن در طلب توست؛ پس اگر به

یهدی و بهه روزی دود  به تو نخواهد رسید. اگر تهو دودنبالت میاه به ییروزی

دویههد. پیههامبر ای اههه روزی بههه طرفههت میجهبههی دویههد رسههیدی  تبههادفای در

مَ لَب ُفرمودند:  اارم روزی : 5اِ َّ الرِّزقَ مَقسبومٌ لَبن یَعبدُوَ امبرُؤٌ مبن قُسبِّ

بندی شد  است؛ هرگز اسی به بهیش از آنچهه بهرایش تعیهین شهد  اسهت سهمیه

 ال تَموتُ نَفسٌ حَتّبینقل اردند اهه:  . آن حضرت از جبرئیلیابددست نمی

طور اامهل مبهرف میرد؛ مگر اینکهه رزقهش را بههاحدی نمی :1تَستَکمِلَ رِزقَهن

 .اند

بم شاهد بودیم اهه پهس از شهش یها هفهت روز اسهانی ی در ماجرای زلزله

زند  بیرون آمدند. باور انیم اهار دسهت خداسهت و تها اسهی تمهام رزقهش را 

ی آخر مبرف نکند  محال است بمیرد؛ حبّی اگر د  روز زیر آوار بماند؛ تا ذرّ 
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 ی جهانمیرد. در روایات آمد  اسهت اهه در لحظههزقش را مبرف نکند  نمیر

آیند. ملک اوّل مواّهل بهر غذاسهت؛ بهه محبضهر دادن  سه مَلَک سراغ انسان می

ی شما ی عالم را گشبم؛ یک سر سوزن غذای این عالم اه سهمیّهگوید: همهمی

لحظهه ههر غهذایی در ایهد. از ایهن باشد  باقی نماند  است؛ همه را مبرف ارد 

گوید: تواند بخورد. ملک دوم مواّل بر آ  است؛ میدهان محبضر بریزند  نمی

ی عالم را گشبم؛ یک ق ر  آ  اهه سههم شهما باشهد  بهاقی نمانهد  اسهت. همه

گوید: یک ذرّ  از ههوای ایهن عهالم اهه سههم ملک سوم مواّل بر هواست؛ می

ی آخر برنج و گنهدم و شود. تا دانهشما باشد  نماند  است. اار محبضر تمام می

یم  حسهابش از قبهل انی آخهر ههوایی اهه مبهرف مهیی آخر آ  و ذرّ ق ر 

 مشخّص شد  است.

توان مبهرف اهرد. رز  مقدّر و مقسوم است؛ سر سوزنی بیشبر یا امبر نمی

شهوید و بایهد اگر امی بیشبر مبرف انید و در خوردن افراط انید  مریض می

تا مدّتی اه آن زیاد خوردن جبهران شهود  نخوریهد. اگهر شهیرینی  پرهیز انید و

دهد اه شش مها  مهوادّ آید و پزشک پرهیز میمیزیاد بخورید  قند خونبان باء 

ی قندتان را زودتهر خوردیهد  اانهون بایهد صهبر انیهد تها قندی نخورید. سهمیّه

ادامهه ی پزشهک گهو  نکنیهد و بهه خهوردن حالبان خو  شود. اگر به توصهیه

میههرد. انیههد و میخوریههد و سههکبه میی قنههدتان را میی سهههمیّهمانههد دهیههد  ته

ی آخهر را مبهرف شود مبرف ارد؛ باید تا ذرّ عجیب است اه امبر هم نمی

انید؛ مثالی اگر نفس خود را نگه دارید  بعهد از امهی تحمّهل  نفهس را اهه رهها 

هههای نکشههید  را جبههران اشههید اههه نفههساخبیههار نفههس عمیقههی میانیههد  بیمی
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نشهد  جبهران ههای اشهید اشهید و نفسدتر نفهس میخود تنهاند؛ یا خودبهمی

 شود.می

افزایهد و نهه انفها  از بهر رز  اسهی می براساس روایات  نه تال  و حرص

اند؛ حبّی اگهر دزدی ااهد. هراس روزی معیّن خود را مبرف میرز  او می

زی خود را نجس اهرد  اسهت. مضهمون شود؛ فقط روارد  روزیش اضافه نمی

حدیث است اه اگر اسی یک قرص نان دزدید و خهورد  همهین رزقهش بهود؛ 

رسید. او به رزّاقیّت خدا اعبمهاد نکهرد و اگر صبر ارد  بود از را  حالل به او می

 بیش از رز  خود مبرف نکرد  است. روزی خود را آلود  ارد؛ واءّ

ای اهردیم تها از نگها  الحهادی و اشهار بحث رز  بسیار مفبّل است؛ فقهط 

خدافراموشی اه در زندگی بشر این عبر حاام اسهت  بیهرون بیهاییم و خهدا را 

 .3ببینیم

 

راسبی رز  اار خداست و خداوند مقهدار روزی ههراس را اگر به پرسش:

اند  نرا باید تال  ارد؟ آیا بهبهر نیسهت بنشهینیم تها رز  مها برسهد؟ مقدّر می

تر از روزی سهخت: 5یَ لُبُ العَحدَ اَءَدَّ مِن اَجَلِ ِ اَلرِّزقُفرمودند:  پیامبر اارم

ترتیهب هرگونهه تالشهی بیههود  بهدین آیهد.اجل درپی بند  است و سهراغش می

پیهروز انهد است. در جهاد نیز پیروزی و شکست اار خداسهت؛ خهدا مقهدّر می

                                                 
ی رز   نگا  انید به: مهدی طیّهب  شهرا  طههور  رزمینهبرای آشنایی بیشبر با نظر اسالم د 3.

 .506 -501و  346 -319ص 
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ه میهدان جنهگ شک همان خواهد شد؛ پس نرا بشویم یا شکست بخوریم و بی

 برویم و تقالّ انیم؟

داننهد در اند و میهای عارف و اهل معرفهت ایهن راز را شهناخبهانسان پلسخ:

انهد برد خواههد و پهیود؛ نه آنچه انسان میشخواهد واقع میعالم آنچه خدا می

انند و اتّفاقهای تهال  آنهاسهت اهه حال تال  میایناه تقالّی بشر هیک است. با

شود؛ من ههم گویند  آنچه خدا بخواهد محقّق میراسبین و اامل است. آنها می

ای ندارم؛ نهه پیهروزی و نهه شکسهت؛ مهن فقهط رضهای محبهوبم را هیک خواسبه

رضای او در این است اه انسان دربرابر رلم و فسهاد سهکوت نکنهد.  .خواهممی

ی خههود ی مبهارز انم تها پیهروز شههوم و پیهروزی را ههم نبیجهههز  نمههیمهن مبهار

 انم تا رضای محبوبم را تأمین انم.دانم؛ مبارز  مینمی

و  تولیهدآید  نرا عهارف دسهت بهه اگر رز  اار خداست و دنبال انسان می

زند؟ نون خداوند انسان عاطهل و باطهل و سهربار جامعهه را دوسهت تجارت می

انم؛ نهون گوید تال  میرتحرّک و سازند  را دوست دارد. میندارد؛ انسان پ

رضای محبو  در حرات و تال  من است؛ نه طالب افزونی دارایی خویشهم و 

 پندارم.ی تال  خود میرا نبیجه نه روزی

واار دسههت در او  عرفههان قههرار دارنههد؛ امّهها نههه از اسههب امیرالمههّمنین

همهه نهمه نخلسهبان دایهر اردنهد و آآناشیدند و نه از جنگ و میدان اارزار؛ 

 همه جهاد و مبارز  اردند.نا  و قنات حفر اردند و آن

انهد و تهال  برجهای خهود تنها انسان را از تال  منبهرف نمیاین نگا   نه

ون مراتهب نه ؛سهازدگیرتهر میباقی است؛ حبّهی تهال  انسهان را شهدیدتر و پی
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ی تکهاپو و معنای تال  و انگیهز امّا رو  اوشش  رضایت الهی نامحدود است.

ی اهار خهود انند؛ نهون رزقشهان را نبیجههشود. مثالی دیگران تقالّ میعوی می

نون خهدا  ؛اندداند؛ امّا اار میدانند. انسان موحّد و عارف راز  را خدا میمی

 خواهد محبو  خود را خشنود سازد.اار و تال  را دوست دارد. او می

 

 رزق و مرگ

پول باشد  دزدی هم نکند و منبظر بماند خدا ر اسی گرسنه و بیاگ پرسش:

دهد  آنگا  روزی نرسد و او بمیرد  آیا سهمش از دنیا همین بود  اسهت؟ روزی 

 نرا قبل از اینکه از گرسنگی بمیرد با یک اتّفا  دیگر نمرد؟

اسی اهه گرسهنه اسهت و بهه رزّاقیّهت خهدا اعبمهاد دارد  ولهی اهار  پلسخ:

آیهد و از دسهبش نمیانهد و نیهزی بههامّا اگر تهال  می مقبّر است. اند نمی

همهین لحظهه روزی او تمهام شهد  میرد  به این معنی اسهت اهه در گرسنگی می

 است.

شهود؛ یکهی تبهادف میهرد؛ یکهی مهریض میهراس بهه سهبب و علّبهی می

ای اهه میرد. خدای مبعال ههر انسهانی را در لحظههاند؛ یکی از گرسنگی میمی

انهد. مثهل سهیبی اهه بایهد بهه برای انبقالش از این عالم مناسب است  منبقهل می

ترین حالت خود برسد تا باغبان آن را از درخت بچیند؛ اگر زودتر بچینهد رسید 

ی مناسهب اال است؛ دیرتر بچیند لک افباد  اسهت. خداونهد درسهت در لحظهه

  مبفاوت اسهت. یکهی در ی مناسب برای افراداند؛ ولی لحظهانسان را منبقل می

میهرد؛ یکهی در جهوانی؛ یکهی شود؛ یکی در اودای میرحم مادر  سقط می

میرد. مثل انهواع گونهاگون شود و سپس میشود و یکی بسیار اهنسال میپیر می
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انهد و ههم مهدّتی اهه بایهد روی درخهت ی آنها فهر  میها اه هم انداز سیب

رسهد  ابعهاد و ارد و هنگامی اه میی مناسب نیدن دباشند. هر سیبی یک لحظه

وقهت بایهد داند اهه ههر سهیب را نههان خبر  میی خاصّی دارد؛ فقط باغبانداز 

ترین لحظههه مهها را از درخههت عههالم طبیعههت نیههد. خههدای مبعههال هههم در مناسههب

 اند.نیند و به عالم دیگر منبقل میمی

 

ر اارهها و توان گفت تأثیر خدا در تحقّهق خهارجی عمهل  دآیا می پرسش:

 خیر ما بیشبر است؟های نیّت

خداوند در اار خود به نیّت مها اهاری نهدارد. الببّهه بهه نیّهت مها جهزا  پلسخ:

دههد و یها دهد؛ اگر نیّت خیر است  پادا  و اگر نیّت سهو، اسهت  ایفهر میمی

انهد و نظر از نیّت  بهه مبهلحت نگها  میبخشد؛ امّا برای تحقّق عمل  صرفمی

 رد اذن تکوینی بدهد یا ندهد.گیتبمیم می

 

 در مواضع انتخاب، مسؤوليّت انسان متوجّه تصميم است یا عمل خارجی؟

ههی اسهت  اگهر ها خیرند  انسانی اه بر سر دورای حادثهوقبی همه پرسش:

نفع اوست؛ پس جایگا  ست و اگر را  دوم را برود باز بهنفع اورا  اوّل را برود به

احبیاطی اند  باز هم خیهر اگر او در انبخا  را  بی احبیاط و مشورت اجاست؟

 اوست؟

افبهد  خیهر انسهان را دربهردارد. گفبهیم  آنچهه در زنهدگی اتّفها  می پلسبخ:

ها و رفبارهای ما دربرابر حوادث دو مرحله دارد. یک مرحله عزم و العملعکس

ی دوم تحقّههق خههارجی آن اسههت. مهها در تبههمیم و نیّههت ماسههت؛ و مرحلههه
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تهوانیم تبهمیمی م هابق اذن گیری و عزم و نیّت  آزادی اامل داریم. میتبمیم

آفرین اسهت. بخش و امالتشریعی الهی بگیریم؛ خود این تبمیم برای ما تعالی

تههوانیم تبههمیمی م ههایر اذن تشههریعی الهههی بگیههریم؛ خههود ایههن تبههمیم می

 بخش است. م ابق آنچهه در مباحهث پیشهین م هر  شهد  تبهمیمی اههانح اط

تر خهویش نزدیهکشهود  مها را بهه خویشهبناتّخهاذ می موافق اذن تشریعی الههی

شود  ما را از خویشهبن دور اند و تبمیمی اه خالف اذن تشریعی اتّخاذ میمی

افزایهد. خهود تبهمیم پهیش از آنکهه بهه عمهل سازد و بر از خودبیگهانگی میمی

ت یا معبیت  تبمیم ما گذارد. تبمیم ما برای طاعتبدیل شود  بر انسان اثر می

برای خیر رساندن به دیگران یا بدی اردن به آنان  قبل از اینکه به عمهل برسهد  

ی بهر روی مها تههأثیر دارد. لهذا تبهمیم  بههه خیهر و شهرّ قابههل تقسهیم اسهت. همههه

ها خیر نیسبند. تبمیمی اه م ابق اذن تشریعی الهی اسهت  خیهر اسهت و تبمیم

   شرّ است.م ایر با اذن تشریعی تبمیم

تبدیل شدن تبمیم به عمل  مواول به اذن تکوینی الهی است. خداوند بایهد 

ما در تبمیم خود جدّی باشهیم  اگهر هم به آن امکان عملی شدن بدهد. هرقدر 

شود. خدایی اه عمل را محقّهق خداوند امکان ندهد  تبمیم به عمل تبدیل نمی

اسهت. همهان خهدای حکهیم  نیهز آگها سازد  همان خدایی است اه بر همههمی

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 

دهد؛ بنابراین محال است خدا به تبمیمی امکان عملی شدن دهد اه خیهری می

اهه دههد؛ درحالیرا تشهخیص نمی در آن نباشد. واءّ باید گفهت  خهدا یها خیهر
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دهد؛ امّا قبهد خیررسهانی نهدارد؛ دانیم خدا علیم است. یا اینکه تشخیص میمی

عملهی  رت. یها اینکهه قبهد خیهر دارد؛ امّها بهاه خدا رحمان و رحیم اسدرحالی

 اه خدا برهمه نیز تواناست.رحالیا  قدرت ندارد؛ دخواسبه ساخبن

تبمیم در خار   اذن وقوع یابد و خیهری در ترتیب احبمال اینکه یک بدین

الّی منبفهی اسهت. ههر تبهمیمی اهه عملهی شهود  یقینهای در عملهی آن نباشد  به

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؛ 

محال است خیر نباشد؛ نون با اذن خدا محقّق عمل بدیل شد  امّا وقبی به عمل ت

شد  است و خدا هم براساس علم و رحمت و قدرت و حکمت و جود و ارم و 

بخشد. درنبیجهه تبهمیم بهه عمهل سخا و خیرخواهی برای خلق  آن را تحقّق می

اهه موفّهق  ییجهدّی بسها تبهمیممگهر خیهری در آن باشهد. نه ؛شودتبدیل نمی

 ایم.ی ما بارها این را در زنهدگی تجربهه اهرد ویم آن را عملی انیم. همهشنمی

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 

ا در هر دو گزینه یکسهان نیسهت؛ آن خیر است؟ نخست باید بدانیم اه تبمیم م

ممکن اسهت یهک تبهمیم خیهر باشهد و دیگهری شهرّ؛ یهک تبهمیم سهازند  و 

بخش. دوم اینکهه ههر تبهمیمی بخش باشهد و دیگهری مخهرّ  و انح هاطتعالی

شهود؛ های ما عملی نمیشود. بسیاری از تبمیمبگیریم  الزامای به عمل تبدیل نمی

دههد. اگهر خداونهد امکهان عملی شدن نمینون خیر نیست و خدا به آن امکان 
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در جههان خهار   پی تبمیم مااد  یقین داریم  عمل خارجی اه درعملی شدن د

 واقع شد  خیر است.

باید ببوانیم دو بخهش تبهمیم انسهان و عملهی شهدن آن تبهمیم را تفکیهک 

طور مفبّل بیان اردیم اه ما در تبمیم خهود انیم و در ذهنمان جا بیندازیم. به

گیری از احدی سهلب شهود؛ د و مخبار هسبیم؛ محال است آزادی در تبمیمآزا

توانیم تبمیم خو  یا تبمیم بد بگیریم و خود تبهمیم و نون مخبار هسبیم می

بر روی ما تأثیر دارد؛ تبمیم خو  سازند  است و تبمیم بد ویرانگر. امّا بخش 

همیشهه خیهر شهکل یهک فعهل در جههان خهار   دوم  یعنی وقوع آن تبمیم به

ل خهارجی همیشهه خیهر دهد. عمهاست. اگر خیر نباشد خداوند امکان وقوع نمی

 بر یک تبمیم شرّ.بر یک تبمیم خیر باشد  نه مببنیاست؛ نه مببنی

مثل آن دزد اه تبهمیم گرفهت دزدی انهد. تبهمیم او م هایر اذن تشهریعی 

ن تبمیم امکهان عملهی گذارد؛ امّا خدا به ایالهی بود و تأثیر مخرّبی بر وجود او 

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 

از خیّهر زنهد. ا هم جز خیر سر نمیعبد است و فعل خارجی اار خداست. از خد
 محض جز نکویی ناید.

عمل خارجی اه فعهل خداسهت خیهر اسهت؛ امّها خیهر بهودن تبهمیم انسهان 

گیری مسّولیّت دارد و باید احبیاط به خر  تضمینی ندارد. انسان درقبال تبمیم

دهد و مشورت اند تا به بهبرین تبمیم برسد. اگهر خهدا اذن تکهوینی داد و آن 
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عمهل  به فعل منبهی شد  یقینای آن فعل خارجی خیر است؛ ولی خیر بهودن تبمیم

انهد. ی تبهمیم درسهت گهرفبن منبفهی نمیزمینهخارجی مسّولیّت انسان را در

انسان برای رسیدن به تبمیم درست باید مشورت اند  تفکّر و م العه و بررسی 

 اند تا به بهبرین تبمیم دست یابد.

 

توانهد تبهمیم بگیهرد؛ آیها بهبهر ای نمید مسهألهگاهی انسان درمور پرسش:

 نیست اصالی تبمیم نگیرد؟

گیری خیر؛ این درست نیسهت. خداونهد مها را دارای قهدرت تبهمیم پلسخ:

ی گیرند  را داد  اسهت. الببّهه اگهر انسهان همههخلق ارد  و به مها نقهش تبهمیم

تشخیص نرسهید و ها را ارد  م العه و مشورت ارد و واقعای به ها و تال بررسی

صهال  اسهبخار  انهد؛ امک یهک فهرد ذیبر سر دوراهی ماند  ممکن است به

گاهش نههه تفههاوت اههه اینجهها تکیهههگیری اسههت  بههااینال تبههمیمولههی بههاز درحهه

اطاّلعههات عقلههی خههود  اسههت  و نههه اطاّلعههاتی اههه دیگههران در اخبیههار  

ز تردید خهار  انهد  اه تمام اطاّلعات موجود نبوانست او را ااند. جاییگذاشبه

گیری را ان میهدان تبهمیمصورت جایز نیست انساند. درهربه اسبخار  تکیه می

 ترک اند.
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مقام تفهویض ههم جایگها  دیگهری دارد و غیهر از ایهن اسهت؛ اینکهه انسهان 

شهرا  ی دیگهری اسهت اهه در مباحهث امور  را به خدا تفویض انهد مسهأله
 .3ایمتوضیح داد  طهور

 

 شود؟حوادث تنها نصيب مؤمنان می آیا تأثير خير

آمد  است  برای انسهانی اهه  در حدیثی از امام حسن عسکری پرسش:

افبهد؛ فرمانبردار خداوند است بهبرین نیزی اهه بهه مبهلحت اوسهت اتّفها  می

ها  نه مّمن و نه اهافر  ی انساناه بنابر توحید افعالی هرنه برای همهدرحالی

 اند؟های مّمن مقیّد ارد انسان آنهاست. نرا امام به افبد  به مبلحتاتّفا  می

انههد. احادیههث های مههّمن نگفبهایههن م لههب را فقههط درمههورد انسههان پلسببخ:

 انهد. امهام صهاد ها تعمهیم داد ی انساندیگری داریم اه موضوع را به همه

خدای تبهارک : 5لَهُم الَصلَحَاْ ال یَفعَلُ لِعِحناُِِ اِالَّ اِ َّ اهللَ تَحنرَکَ وَ تَعنل فرمایند: می

 دههد.برای بندگانش جز آنچه بیشبرین مبلحت را دربردارد  انجام نمی و تعالی

را عبهاد  یاینجا منحبر به بندگان مّمن و صهالح نیسهت؛ گسهبرد  شهد  و همهه

 دربرگرفبه است.

اند  خیر و مبلحت را برای بندگان طوراه نقل ارد امّا نرا آن حدیث  آن

است؟ اببدا باید بین خیر بودن یک اتّفها  و اینکهه م یع و فرمانبردار خدا دانسبه 

مند شود  تفاوت قائل شویم و این دو را تفکیک انیم. فرد از خیر آن اتّفا  بهر 

                                                 
 .514 -515  ص شرا  طهور نگا  انید به: مهدی طیّب   3.

 .314  ص 18؛ مجلسی  بحاراءنوار    401صدو   البّوحید  ص  5.
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  اگهر آن را درسهت گیهردخش در اخبیار بیمهار قهرار میوقبی یک داروی شفاب

یابد. اگر دارو را درست مبرف نکند  مثالی شرببی را اه مبرف اند  بهبود می

میهرد. او از تهأثیر سهر بکشهد  درجها مهی جهاباید روزی یک قاشق بخهورد  یک

را برطرف اند  بههر  نبهرد.  شتوانست بیماریخیری اه در این شربت بود و می

 جای درمان  به مرگ او منجر شد.روی شفابخش بهدا

یهابیم  نهرا حهوادثی اهه بهرای بنهدگان فرمهانبردار خهدا اتّفها  اانون درمی

شهوند. مند میافبد  خیر است؛ آنان از خیری اه در حوادث وجود دارد  بهر می

حوادث برای دیگران هم خیر است؛ ولی تعامهل و رفبهار آنهها بها حهوادث غلهط 

برند؛ حبّی ممکن است و حوادث  بهر  نمی هاخیر موجود در موقعیّت است و از

 به ضررشان تمام شود.

لُّ بِب ِ کَریبرا  وَ یَهبدح بِب ِ کَریبرا ی قرآن اریم فرمود: خداوند دربار  : 3یُضبِ

زیهادی  ی. عدّ اندآن هدایت میاند و بسیاری را با بسیاری را با آن گمرا  می

هُبدح  شوند. آیا در قرآن خیر و ههدایت نیسهت؟ قهرآن با همین قرآن گمرا  می

الکِتبنبُ الرَیببَ فیب ِ هُبدح   لِبکَذ :؛ امّهااست؛ برای همه ههدایت اسهت 5لِلنّنُ

 ی هدایت پرهیزاهاران اسهت.آن ابا   هیک شکّی در آن نیست؛ مایه: 1لِلمُتَّقینَ

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

                                                 
 .56ی ی بقر   آیهسور  3.

 .381ی بقر   آیهی . سور 5

 .5ی ی بقر   آیه. سور 1
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بهرد؛ اند  خیر است؛ امّا اسی اه با آن درست رفبهار انهد  بههر  مهیعملی می

العمهل وند عمل اند و عکهساسی اه در هر موقعیّت و حادثه طبق دسبور خدا

 شود.ه در آن وجود دارد منبفع میمناسب نشان دهد  از خیری ا

 

 دهد خود را سرزنش کنيم؟هایمان نتيجه نمیوقتی تالش

شهود. آیها در ایهن مواقهع های ما همیشه به موفقیّهت خهبم نمیتال  پرسش:

 اند؟ انسان باید خود را سرزنش اند؛ یا آن را خواست خدا بداند و صبر

ی ماست و به نبیجه رساندن اار خداست. تهرک تهال  تال  وریفه پلسخ:

خالف امر خداست؛ پس مها بایهد تها سهرحدّ تهوان بکوشهیم و نبیجهه را بهه خهدا 

ی رهاهری ههم واگذار انیم تا اگر خداوند مبلحت دانست تال  مها بهه نبیجهه

ی نشهد  بهدانیم ی رهاهری منبههمنبهی شود. امّا اگر مبلحت ندانست و به نبیجهه

نبیجه نبود  است. نبیجه همهین اسهت اهه مها فرمهان خهدا را اطاعهت تالشمان بی

گشهت بهه ایم و و از تأثیر مثبت عهزم و تبهمیم بهر طاعهت خداونهد در بازارد 

 ایم.مند شد خویشبن بهر 

رسد  اگر سسبی ارد  باشد  خهود را بنابراین وقبی تال  انسان به نبیجه نمی

مّا اگهر تها سهرحدّ تهوان تهال  اهرد  و از خهدا خواسهبه اهه در سرزنش اند؛ ا

صورتی اه مبلحت باشد تهال  او را بهه نبیجهه برسهاند  جهایی بهرای سهرزنش 

 این بود  است اه به نبیجه نرسد. نیست. یقین اند اه خیر او در

 

 حدّ و مرز تالش و طلب و دعا با تسليم و رضایت به مقدّرات الهی

 و تال  ما با خواست خداوند نیست؟ن طلب حدّ و مرز بی پرسش:
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سعی و تال  انسان  با رضای به خواست الهی ههیک تعارضهی نهدارد.  پلسخ:

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

روی اهرد و اند. امّا در طلب و تال  بر اجمال تأاید شهد  اسهت؛ نبایهد زیهاد 

ی مادّی دنیوی گذاشهت. طلهب د را درپی یک خواسبهی وقت و انرژی خوهمه

نیهازی و قبهیح اسهت. انسهانی اهه ءزم است؛ نون طلب نکردن نوعی اعهالم بی

خواهد  در پیشهگا  خداونهد مهذموم اسهت. نیز نمیقدر م رور است اه هیکآن

گویهد: خهدایا مهن انهد و میخواهد  اونکی میوقبی انسان از خدا نیزی می

را و غنی هسبی. خواسبن  نه به زبان عمل درقالهب تهال  و نهه بهه ندارم؛ تو دا

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  

 ت.مبعادل و مبین  توصیه شد  اس

وزی هفت یا هشت ساعت اار برای اسی اه به رزّاقیّت خدا اعبماد دارد  ر

روز خهود داند. حیف است اه انسان تمام شهبانهاسب روزی دنیوی را اافی می

گونه ههدر دههد. ههر مهّمن بایهد را وقف پول درآوردن اند و عمر خود را این

روز را نهار قسمت اند و یهک قسهمت را بهه تهأمین معها  و رز  حهالل شبانه

شهود. اهار صهرفای ابهراز نیهاز بهه بب روزی نمیاخبباص دهد و بداند اار او سه

انهد. خداوند رزّا  است و حدّ مبعادل آن همین مقهداری اسهت اهه معهیّن ارد 

 اط در آن موجب هدر دادن عمر است.افر

 

 آیا اصرار در دعا م لو  است یا اینکه دعا حدّی دارد؟ پرسش:
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بها زبهان ابهراز ی دعا باید توجّه ارد اه دعا نیزی نیسهت اهه دربار  پلسخ:

ی دل را بیان ای است اه در دل ماست و زبان هم خواسبهانیم؛ بلکه خواسبهمی

ای در دل باشد  دعها هسهت؛ اگرنهه بهر زبهان نیهاوریم. اند. تا وقبی خواسبهمی

بنابراین باید دعا را ادامه دهیم؛ نون خدای مبعال دعا و الحا  و پیگیری در دعا 

خهواهیم  عها ایهن اسهت اهه وقبهی نیهزی از خهدا میرا دوست دارد. امّا اد  د

انم ی بشهری خهود گمهان مهیدرانار دعا بگوییم  خدایا من با عقهل اوداانهه

ولهی خهواهم آن را عنایهت انهی؛ ز تهو میای به سود من اسهت و اننین خواسبه

توانی تشخیص دهی اهه سهود مهن در نیسهت؛ نهایت خود میفقط تو با علم بی

خهواهم بهه دانهی عمهل اهن. اگهر آنچهه میدت درسهت میپس همان را اه خو

ن آن خواسهبه  خشهنود و سودم نیست  روحیّه و معرفبی ع ا ان اه بدون داشهب

 آرام باشم.

ای دارد  دعها را ادامهه دعاانند  باید با رعایت ننین ادبهی تها وقبهی خواسهبه

رود اهه  دهد. الببّه ممکن است انسان ننان رشد اند و افق فهم و معهرفبش بهاء

های پیشین برایش رنگ ببازد. شاید او  آرزوی ما در جذّابیّت و ارز  خواسبه

اردیم اهه بهرای مها تهیّهه بازی بود و خواهش و البماس میاودای یک اسبا 

ی بازی جذّابیّت ندارد و اصالی خواسهبهانند. اانون اه بزرگ شدیم  آن اسبا 

اند. اگهر اسهی بهزرگ شهود و افهق ما نیست و بود و نبود  برای ما فرقی نمی
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ی او نخواهد بهود. وقبهی دیگر خواسبه ی قبلی فهم و معرفبش باء بیاید  خواسبه

 .3ای نباشد  دعایی هم نیستخواسبه

                                                 
 .560و 519؛ 513و 510؛ 558و  557  ص شرا  طهور. نگا  انید به: مهدی طیّب  3





 

 گفتار هفتم
 
 

 ستبازی ا  زندگی دنیا
 





 

 

 

 

 

 ستا یباز ايدن یزندگ
 

ی ایهن برازنگ ورز   رسادر مد. میانمیمثال شروع یک  بابخش را  نیا

و روحههای شههادا   و د یههورزسههالم و جسههمای بهها ورز  اهردن ههها هبچّهه اسهت اههه

م معلّهاهه  دیهرینظهر بگدررا پسهرانه  ییراهنمها یمدرسهه کیه .شهوندباطراوت 

صهف  یروهتهوپ روبه کبا یه به صف ارد  است و اطیحدر را  هاهورز  بچّ

 ؛زنهمیمهبها پها  تهوپ را نیا نگونه دیت اندقّ  ها خوهبچّ :دیگویم و سباد یا

طرف به با پا فرسبادم  اسسمت هربهرا و توپ  دیریبگ ادی درست زدن توپ را

 انهد و قواعهد بهازیها را جمع میبعد از امی تمرین  دوبار  بچّه .دنبرگردامن 

 ؛شهودیمه یسهازمانده ینفهریهازد   میدو ته دراهه  دهدرا به آنها یاد میفوتبال 

ل اوّ ینیمهه بعهد ازو است  نیمهدو در  یبازیست؛ ن یک از بازیکنانهری فهیور

 . سهپسدههدیهها آمهوز  مههرا به بچّه یرات بازمقرّ...؛  و شودیعوی م نیزم

 یداوربهه  خهود  و دنان یبازتا اند یم میتقس ینفریازد  را به دو گرو   آنها

 .سبدیایم

تها  نهدان زیهوخجست امیند ا باشد اه آمد ادشانی یباز طیّها درهاگر بچّ

 قههینهود دق  اننهد دایپ یطراوت روح و یشاداب سالم شود و و د یان ورزشجسم

گل   ستین یجدّ است و یباشد باز ادشانیاگر  .انندیم یسرحال باز خو  و
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اننهد. خندنهد و شهادی میخواههد بهود  میمهم نبرای آنها  بخورندگل یا  بزنند

شادابی رو  است اهه ایهن سالمت و ورزیدگی جسم و طراوت و  مهمدانند می

در صهورت درایهن نه  گل بزننهد  نهه گهل بخورنهد. ؛اندبازی نبیب آنها می

  شهادا  خنهدان و  زنهدیرا م ین بازایم ورز  سوت پااه معلّ قهیدقنود  انیپا

 ادشانی یباز نیا اگر درحامّ .ندیآیم رونیب یباز یاز صحنه دست در دست هم

 و رنهدیگیمه یرا جهدّ قضهیّه ؟افبهدیمه یفاقه اتّن هسبند  یباز مش ولاه  ودبر

؛ سهالمت و ورزیهدگی جسهم و طهراوت و شهادابی رو  شهودیهدف عوی مه

 دفبرند  شهدن هه ند. وقبیبرند  شو یمبیبه هر قخواهند می شود وفرامو  می

 یبهر سهر رفقها ؛خورندیحرص م قهیدق شود. نودعوی می یباز یصحنه باشد 

؟ بهرای سهتینرا حواسهت ن ؟ستان ور پاس دادن  نیا ها دنزنیداد م انشیمت

زنند. اگهر شوند و جِر میاشند و مرتکب خ ا مینباخبن بازی را به خشونت می

شهوند  او خهالص دسهت از  داشبه باشد  برای اینکه قوی کنیبازیک مقابل  میت

  نهود دقیقهه دنبرنهد  شهو دنهخواهیمه یمبهیهر ق هبوقبی  .رسانندیم به او آسیب

زدن و بهه یکهدیگر ضهربه زدن  ادیهرف و داد خهوردن وحرص  قهیدقبازی به نود 

خهرا  اعبا  با   اشدیرا م انیم ورز  سوت پامعلّ آنگا  اه و شودبدل می

. نهدیآیمه رونیهباه همه از ههم دلخورنهد  از زمهین درحالی ی زخم یهابدن و

 هیّقضه؛ میان یزبا مای آمد رفت ادشانسالمت جسم و شادابی رو  او؟ نون ی

 و به این وضع دنار شدند.گرفبند  یجدّرا 

خداوند مثهل  ان وآموزدانشآن ها مثل انسانما ؛ مدرسه است اطیمثل ح ایدن

سههمت بهههم ورز  اههه معلّهه ندن تههوپ هسههبآههها مثههل حادثهههو  ورز  ممعلّههآن 
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خداونهد  .دیهالعمهل نشهان دههم عکهس شما گفتیم و دفرسبایم انآموزدانش

 دفرسهبیثروت را م؛ العمل نشان بد عکس دیگویم و فرسبدیرا سمت ما م فقر

احکام است اه مقرّرات آن  یزندگ یِبازاین  .العمل نشان بد عکس دیگویم و

 رطهونیها؛ طال  بهد  یاازدوا  ان  طورنیا؛ بفرو  ایبخر  گونهنیا است؛ نید

در قهرآن  ی مبعالخدا .است یباز نیرات امقرّ  نید اماحک .صلح ان یاجنگ ب

ن مَب وَ .اسهت یمنحبهرای بهاز ایهدن یزندگ :3بٌعِلَ نینالدُّ وۀُبین الاَمَنَّاِ فرمود  است:

جنهگ از قبهل  آخهراگهر  .سهتین یبهاز جز ایدن یزندگ :5بٌعِلَ الّاِ نینالدُّ وۀُبیاَال

و معلهوم  انسهاناگر رز   .میانیم یباز  گویا میزنیم ریشمشمعلوم باشد  وقبی 

انهد  د و ااسهبی میفروشهیو مه دخهریدر م از  جنس م وقبی  است مشخّص

آنچهه انسهان  پهس قبل مقرّر شد  اسهت  از اارد. وقبی آخر هرانیم یبازگویا 

 است. یبازاند  می

او در ههدف  د.انهیمه یباززیبا   است یبازداند زندگی فقط انسانی اه می

 خواههد بهود. یاله تیرضا نیمأت و یبه قر  الهو رسیدن  یتعالتمام اارهایش 

ی بندگی و اطاعت از امر خداونهد پی انجام وریفهاند دراار هم اه میواسب

ر قهدّم او رز رود؛ نهون می و بدون نگرانی به م از راحت  الیخ باصبح است. 

 ونهدخدا. دیخواههد رسه حبمای شود وینم شبینب شبریب یا  امبر ذرّ کیاست و 

را  نهانیاطم نیهاگهر ا .سهتودار رز  اعههد اند  خود  ای خلق میوقبی بند 
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جهنس  یها دانه یفروشهگهراناحبکار یا  اند. نراآرامش اار می باد  داشبه باش

ارز بهاء  مهتیق اهه دبخهورحرص  نرا د؟سر مردم اال  بگذار د وبفروش یبتقلّ

راحهت در م هاز  د اه مشبری ام است؟ با خیال ه بخورغبّ یا پایین؟ نرا رفت

 ننهین انسهانی رسهد.مقدّر او می و رز  دانمیفرو   و دیخر یِباز نشیند ومی

 پها ریهرا ز یرات بهازمقهرّ وانهد یمهنرلهم  یبه اس یباز در .اندیسالم اار م

 .گذاردیمن

را  ایهدن و ؛میانه یم بهازای آمدو  بٌعِلَ نینالدُّ وۀُبین الاَمَنَّاِاه برود  اد یاگر 

 یبهاز باشهدوقبی یاد   شود.یهدف عوی م ؟افبدیم یفاقنه اتّ  ردیبگ یجدّ

 بهود.خواههد ی اله تیرضا نیمأت و یبه قر  الهو رسیدن  یتعالاو هدف است  

بهه  یویهند تیّهالفعّ نیهمه بهااهه  بهودخواههد  نیااو فرو   و دیخر یِازهدف ب

او ههدف اسهت   یبهاز  درفرامهو  اه اانون اهها امّ .برسد یقر  اله امال و

 مهتیبه قد؛ ان یسود االن دیبای مبیبه هر ق است. در ااسبی برند  شدن   وتفوّ

 یتعهدّ رلم و متیبه ق ؛گذاشبناال  سر مردم  و یفروشگرانو ب تقلّاحبکار و 

 باشد.اه  یمبیبه هر ق ؛به حقو  مردم

 

 آورد رز  او خواهد بود؟دست میگونه ااسبی بهآنچه با این پرسش:

دارایی اوست؛ اگر مبرف ارد  رزقش است و اگر مبهرف نکهرد   پلسخ:

 رزقش نیست.

 

 پهها ریههرا زاسههب و اههار یعنههی احکههام الهههی  یرات بههازمقههرّ ننههین انسههانی

 یمشهبراه نهرا  دخوریحرص م تا عبر دائماز صبح  ؛اندیلم مر؛ گذاردیم
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 .انهدیتنش اهار مه و اض را  باعمر  ک؟ یآمد جنس پایین متیقنرا  ؟رفت

 تا از زمین اشدیرا مزندگی  یباز انیخدا سوت پاقبی وهم  قهیدقنود  انیپا در

نکبهت  یانهنگر ه وغبهّ  همه حرص ونیا با یشایدناو اه   دییابی رونیب ایدن یباز

 مال مهردم خهوردن و گرانیبه حقو  د تجاوز همه رلم ونآ ش هم باتآخربود  

 ی اجا رفهت؟اله تیرضا و قر  به خداخواهد بود. نکبت و آلودگی به حرام  

 اد ی اینهها بهرای ایهن اسهت اهه یههمه اخروی اجا رفت؟ به بهشت افبنیرا  

 یبهاز درحهال بهود اد یه اگر .گرفت یرا جدّ هیّقضاست و  یبازدرحال رفت 

 خهوردنحرص و ه غبّبرای  را ماوند خدابرد. در زندگی دنیوی لذّت می است 

 تیّانسانعدالت و  شرع و نیطبق مواز آرامش وبا   بود اد ی اگراست.  د یافرین

زندگی سرشار از آرامش خاطر و شادی داشت و بهه تعهالی و و ارد می یزندگ

 یافت.را  می یاله بهشتبه  و بودن آخرتش هم روشرسید؛ قر  الهی می

فهمد اه هرنهه خهدا را دریابد  می بٌعِلَ نینالدُّ وۀُبین الاَمَنَّاِمعنای  اگر اسی

 ۀُرَاِباآلوَ  دٌّجِب ال وَاَلدُّنین لَعِبٌ فهمد اه می ؛ای نیسبیمشود و ما اار بخواهد می

و بهازی اسهت  یآخهرت جهدّ و سهتین یجهدّ و سهتا یبهاز ایدن :ال لَعِبٌوَ  دٌّجِ

هر سر  را پایین بیاورید  سهر دیگهر  ؛ماندیالنگ ماءّ بهآخرت  و ایدن. نیست

 و ایهدنود. رود. هریهک را جهدّی بگیریهد  دیگهری بهازی خواههد بهآن باء مهی

اِ َّ البدُّنین وَ اآلاِبرَۀَ عَبدُوّا ِ  نهد:فرمود نیمنّالمهریام .هم هسبند آخرت ضدّ

آلاِرَۀَ وَ عنااهبن؛ وَ فَمَن اَحَبَّ الدُّنین وَ تَوَالّهن اَبغَضَ ا مُتَفنوِتن ِ وَ سَحیال ِ مُختَلِفن ِ

هُمن بِمَنزِلَةِ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ وَ منشٍ بَینَهُمن کُلَّمن قَرُبَ مِن واحِدٍ بَعُدَ مِنَ اآلاَبرِ؛ 
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مقابهل را   دو و نهاهمگوندشهمن  آخهرت دو و ایهدنهرآینه : 3وَ هُمن بَعدُ ضَرَّتن ِ

آخرت را  ینهیا به آن دل بست  دنیا را دوست داشت و ها؛ پس هرندیکدیگر

 یاسه و بندم ر مشر  وی منزلهو آن دو به و با آن دشمنی ورزید؛ به دل گرفت
گهردد؛ می دور دیگریشود از  کینزد یکیهرنه به را  پیماید  دو  نیا نیباه 

 سان دو هَوو با هم ناسازگارند.و آن دو به

امّها شهود. طرف را جدّی بگیرید طهرف دیگهر بهازی میاز دنیا و آخرت  هر

 زندگی دنیا بازی است. ؛نینالدُّ وۀُبین الاَمَنَّاِ فرمود: ادام طرف واقعای بازی است؟

رو  انسهان  یتعال؛ ستا یجدّ قیامت ؛ستا یخدا جدّ بگیرید  یرا باز ایدن اگر

سهود در دنیها  یمبهیبهه ههر ق و بخواهید یدریبگ یرا جدّ ایاگر دنامّا  .است یجدّ

ایهن ی است و فقط بهه باز امتیقی است؛ خدا بازیابید  ید و بر دیگران تفوّ  ان

البدریس بگیرم یا فالن مورد آن درس بدهم و حقخورد اه منِ معلّم دردرد می

ن مَبنَّاِههیک نقهش واقعهی در زنهدگی نهدارد.  واعظ منبر برود و حقّ منبهر بگیهرد.

  یاقببهاد اار  میدهیانجام م ایدن نیاه در ا یاارره یعن  یبٌعِلَ نینالدُّ وۀُبیالاَ

 همه بازی است.  ... خانواد  لیتشک  یفرهنگ تیّلافعّ  یاجبماع  یاسیس

انبخابهات  یبهازدر  آرامهشبها   شهودیمه خواهدیخدا م اههمان یاگر بدان

 هیهسهاخبن عل عهیشها و یبهازهحقّه ب وتقلّ یبرا یاز یانگ کیه و یانیم شرات

سهالم  تیّهالفعّیهک  ی.انبخابهات نهدار یجهینب دردست بردن  ای گرید نامزدهای

 ماآمهد  مهن و شهودیمه خواههدیآنچه خهدا مه یدانینون م انی؛انبخاباتی می

                                                 
 .301البالغه  حکمت سیّد رضی  نهج 3.
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 اامّه دست آورم و بهه تعهالی برسهم.و از رهگذر آن رضایت الهی را به مان یباز

م؛ به قیمهت اوریب أیر دیبا یمبیق به هر ییگویم  ستا یبرود اه باز ادتیاگر 

سهایر  هیهعل یپراانهعهیشها مهتیبهه ق ؛انبخابات یجهیاردن نب یسبکاردو  بتقلّ

و اهردن  تبلی هاتالمهال تیهپول ب با المال وتیدست بردن به ب متیق هبنامزدها؛ 

 .گریهزاران خالف د

 و شهودیسالم م و نیریش آرام و ینقدر زندگ  میریبگ یرا باز یاگر زندگ

 ایهدنننین انسانی لهذّت  .واهد داشتخالف وجود نخ ااررلم و  یبرا یاز یانگ

 مُهُنفَُت قرآن فرمهود:خداوند در  خیلی بهبر از این است.آخرتش هم  برد ورا می

 ادا و په ایهدن آنها پادا به وند خداپس  :3ۀِرَاِاآل وابِثَ سنَحُ وَ نینالدُّ وابَثَاهللُ 

...  و قبهرو  حهورو آخرت بهشهت  کیثوا  ن اگر .ا ع ا فرمودآخرت ر کین

خیالش راحت است و  منّم؛ ایدن لذّت یعنی ایدن ثوا  ؟یستن ایثوا  دنباشد  

نهه هر و دانهیمه یراحت زنهدگ برد؛یم ایدن از دنیا لذّت ندارد؛ خوفو حزن 

اَلَّذینَ آمَنُبوا و  رمود:همچنین ف د.خندیم خدا پیش آورد  خشنود و شاد است و

اسانی اه ایمهان برای  :5الدُّنین وَ فِی اآلاِرَۀِ ۀِوبالْاَی فِی حشرکننُوا یَتَّقُو َ لَهُمُ الْحُ

ر زنهدگی دنیها و در آخهرت شهادمانی و بشهارتی آوردند و پرهیزگهار بودنهد  د

 است.
 

                                                 
 .348ی عمران  آیهی آلسور  3.

 .61ی   آیهیونسی سور  5.
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 های دنيویکشيدن از فعّاليّتناسازگاری نگرش توحيدی با دست

در مدرسه ههم زنهگ درس  انیم.دیگر بحث را دنبال میمثال یک با اانون 

درس از هها هبچّه یاه وقبه این است یبرا حیزنگ تفر. میدار حیهم زنگ تفر و

 پههایینآنههها خسههبگی  قههدرت درک و فهههم درس در ثههر او در شههوندیخسههبه مهه

تا خسبگی آنهها انند  زیوخجست و یبازو امی  ندبیای رونیاالس باز   آیدمی

 سهت وامدرسهه درس اصهل  در .اهالس برونهد بهدوبار  بین برود و با شادابی از

 .استو یادگیری بهبر  یخسبگرفع  یبرا حیزنگ تفر

هسهبند اهه  یل تعداد امگرو  اوّ اند.دسبهسه  حیدر زنگ تفر نآموزادانش

و منبظهر اننهد یز مهاِه یاگوشهه درانند؛ وخیز نمیبازی و جست حیزنگ تفر

 رندها مشکل داهبچّ نیاد و دوبار  به االس روند. بخوراالس تا زنگ  مانندمی

ه بچّ ارجاع دهد.روانشناس مشاور یا  باید آنها را بهنارم مدرسه  ای یبیترب یمربّو 

 بهین بهرود و شهادابی پیهدا انهد؛ واءّ در اهالستها خسهبگیش از انهد د بازیبای

آموزان در درس معموءی خواهد داشت. این دانشن ینندان یرشد علم و ییرایگ

 ضعیفند.

بها شهو   خهوردیمه حیزنهگ تفهر یوقباه  هسبندها بچه تیّگرو  دوم ااثر

 یبهاز فوتبهال اننهد ویم یریگرایبالفاصله  وشوند میمدرسه  اطیحوارد  بسیار

و بهرای اسهت  یبهاز این رودیم ادشانی اه شوندیم یبازو ننان غر   ندانیم

برند   در فوتبال یمبیبه هر ق خواهندو می رندیگیم یجدّ را ی. قضیّهخسبگ رفع

بر سهر ههم  و خورندیحرص م قدریبه زنگ تفریح ربع کی درنبیجه در شوند.

 اهههزننهد اشهند و بههه ههم آسههیب میخشههونت میو بههازی را بهه نهد زنیم ادفریه

 بهههها هبچّه یهمهه خهورد ومیزنگ وقبی هم  شوند.قبل میتر از برابر خسبهصد
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از  . بعهدنهدغر  فوتبالهنوز  نهایا اند را شروع میم درس معلّ وروند میاالس 

م معلّه سهت.ا بهه فوتبهال حواسشاندر االس هم هنوز  و ندآییاالس م همه سر

 و ینکهرد یاهه تهو نهرا خهو  بهازاننهد با هم بحث می نهایاو  ددهیدرس م

اهالس  یهها رفهوز نههایا...؛  و میانهیمه یریارگیه یگهرید طهور گریساعت د

 هسبند.

 یبههاز نیریشه گههرم و تفهریحهسهبند اههه زنهگ  آمههوزانیدانش گهرو  سهوم

 رفهعلهذا ههم  و جهدّی نیسهت؛ میان یباز مای ست اه آمدا ادشانیا امّ ؛انندیم

 واردزنهگ خهورد  نکههیمحهض اههم بههشهوند  اننهد و شهادا  میمی یخسبگ

ل اهالس شهاگرد اوّ نههایا. سهتابهه درس  واسشهانحی همهه وشوند میاالس 

 .هسبند

ایهن  انآمهوزدانهشها انسهاناست. مها  نیهم ماجراهم  نشیآفر یمدرسه در

 نینالبدُّ وۀُیببالاَ نمَنَّاِ ست:ا یباز و حیما همان زنگ تفر یزندگ و میهسب مدرسه

  خلقهت یمدرسههدر اصهل  .سهتیاصل ن است و حیرزنگ تف ؛ زندگی دنیابٌعِلَ

امهال  قهر  خهدا و رو  و یتعهال به معرفت و دنیرس و یبندگ درس عبادت و

ی ههایبهاز گی... هم ازدوا یا فعّالیّت فرهنگی یا  یاسیس ای یاار اقبباد. است

 میبهه سهه گهرو  تقسه انآمهوزدانهش نیهزمدرسه  نیدر ا اند.مدرسه حیزنگ تفر

 .شوندیم

اسهانی  انهد.ارد ز اِ یاگوشه حیزنگ تفر درهسبند اه  اسانیل گرو  اوّ

 لیو تشهک یاسهیس و یاهار اقببهاداز  و اشهندی یک خانقها  ههو میاه گوشه

 ههانیااند. اند و تهارک دنیها شهد د های زندگی انهار اشهیو دیگر بازیخانواد  
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اینهها نهرا ؛ انهد یبهاز دیباآموز درمان شوند. دانش دیباو د ندار حیمشکل رو

یَّبةَ فِبی ال رُهحنن :مینهدار شهدن ایهرک دنات و تیّاسالم رهبان ؟ دردنانینم یباز

سهر   انهدینم یبازآموزی اه دانش د.در اسالم ترک دنیا وجود ندار: 3االِسالمِ

اسهب  وعبهادت  و یاالس بندگتارک دنیا در  .ندارد نندانیرشد هم االس 

نهون زنهگ ننانی نهدارد؛ رشد آن ی تعال   وتقرّ و بذیهتاالس در   معرفت

 .گیرایی ندارد و استاالس نشسبه  در یبا خسبگ و نکرد  یباز حیتفر

 

 به نه معنی است؟رفع خسبگی در بازی دنیا پرسش: 

اند. در م هاز   سهر بازی دنیا تفریح است و خسبگی انسان را رفع می پلسخ:

اار  در اار سیاسی  خسبگی اسب معارف بلند معنوی و انجام ورهایف خ یهر 

 شود.بندگی رفع می

 

شو  بسیار به  با  خوردیم حیزنگ تفر یوقب ند مردم تیّااثر اهگرو  دوم 

نهک مشه ول بهازار  درصهبح اوّل از  .اننهدیمه یبهاز آینهد ومیمدرسه حیاط 

ی  خسهبگ رفع یجاهب نهایااند. گرفبه یرا جدّ یبازخرید و فروشند و  و اشیدن

گردنهد. ایهن برمیبهه خانهه  خهرا شب با اعبها   و شوندیم ترصدبرابر خسبه

 اناصهالی حواسشهد  خهوریزنهگ اهالس مهاه وقبهی  ندیباز گرو  ننان مش ول

بیایید سهر  بشبابید به نماز!: الۀالصَّعَلَی  یَّحَ :دیگویخدا م شنوند اهیو نم ستین
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اهال  و  تقلّهب وفهرو  و  دیهخر سهفبه و مش ول نهک وهمچنان آنها  االس!

بنهدگی و  عبهادت واهالس  سهر اصهالیاز آنها  هسبند. بسیاری مردم گذاشبن سر

اهه آن .نهدا را راحهت اهرد خهود الیهخ و ندیآینماسب معرفت و خودسازی 

تها  خواندطالیی میباعجله یک نماز لبآفبا  غرو   نیز دیرتر از همه  دیآیم

 بهه درس نیسهت.حواسهش ههم  االس سرثبت شود. االس  حضور  در صرفای

 ؛فروشهدیمه د؛خهریمه جهنس را شهود؛  وارد بهازار میدیهگویمرا اه  رکحَاَ هللُاَ

حکهم جلهب طهرف را  خهورد؛برگشهت می ؛گهذاردیمهحسها  هها را بهه نک

المُ لسبَّ اَ :دیهگویو م اندیپولش را وصول م ؛اندازدیزندان مبه را  او ؛ردیگیم

ههای و رفوز  سهتامعلهوم  فشهانیگهرو  تکل نیها !  ُکنتُرَبَوَ  اهللِةُ حمَرَ وَ مکُیلَعَ

 .االس آفرینش هسبند

 

بهازی   دخوریم حیزنگ تفر یاه وقب نداهل معرفب یهاگرو  سوم انسانامّا 

خهانواد   واننهد اننهد  ازدوا  میو سیاسهی می یفرهنگ ی اار تجارانند؛ می

 ههم ؛سهتین یجهدّ سهت وایدن یِبهازایهن  اهه ستا انادشیا امّ؛ دندهیم لیتشک

 یویهدن یههاتیّهالفعّ صهرفرا  انعمرشتمام هم شود  آنها برطرف می یخسبگ

رونهد و یکسهر  بهازی یآموزانی نیسهبند اهه بهه اهالس نمجزو دانش انند.ینم

روند و در االس هم حواسشان به بهازی زنهگ تفهریح اسهت. انند یا دیر میمی

اسهت.  بهه درس اهامالی انحواسشه شهوند وحاضهر می موقع سر اهالسهمیشه به

وقهت  عبهادت و یبنهدگو اسب معرفت  بهرای نفس  بیتهذ یبراننین انسانی 
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به فکر مسهائل دنیهوی سر نماز و هنگام عبادت دلش پیش دنیا نیست؛  ردگذامی

 نیست.

 یجهدّ سهت وا یبهاز ایهدن یزنهدگ؛ بٌعِبلَ نینالدُّ وۀُبین الاَمَنَّاِاه  باشد انمادی

 .3ستین

 

محور نباشیم. نرا مها بها گویید پیرو اومانیسم و انساناساس میبراینپرسش: 

تریم و جوامع غربهی اهه پیهرو اومانیسهم هسهبند ی  عقبهایداشبن ننین دیدگا 

 همه از ما جلوترند؟این

محوری نیسههت؛ نفههس امّههار  محههوری اسههت؛ اوّءی اومانیسههم انسههان پلسببخ:

فانه از اینجها مانهد  و از آنجها رانهد دنیا ایم. همهین محوری اسهت. ثانیهای مها مبأسهّ

شهد  اسهت؟ نقهدر آن را  ی ما شهناخبهدیدگا  اه بیان اردیم نقدر در جامعه

فهمیم و باور داریم؟ نقدر در زندگی ما حاام است؟ مبأسّفانه مها جهاهلیم و می

راسهبی ههیک ی ما از ننین تبویر ل یف و قشهنگی اهه بهشناخت نداریم. جامعه

ایرادی بهه آن وارد نیسهت  از ایهن معرفهت و شهناخت دینهی  دور اسهت. بهرای 

رد. باید اوّل تبوّر و بعد تبدیق شهود؛ سهپس رسیدن به ننین باوری باید اار ا

 سهتا یبزرگه یهاحرف ها نیا شود.به یقین تبدیل شود؛ آنگا  آثار  راهر می

از یهک عمهر  و را  یابدان بجان دل و است. امید است درارد   ی مااه خدا روز

 برخوردار شوید. نیریش آرام و یزندگ کی
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 زندگی انسان دربرابر حوادثهای العملارزیابی عکس
 

ههایی در ارزیابی حوادث به این نبیجه رسیدیم اهه تمهام حهوادث و موقعیّت

ها و نهه عوامهل طبیعهی  خیهر دست انسهانآید  نه بهاه در زندگی ما پیش می

 د را ارزیابی انیم.های خوالعملاست. اانون برآنیم رفبارها و عکس

تهأثیری  . نخستهای ما از دو منظر قابل ارزیابی هسبندالعملرفبارها و عکس

دث و هههای مهها همههان حههواالعملاههه بههر طههرف مقابههل دارد. رفبارههها و عکس

دسهت مها بهرای طهرف مقابهل پهیش آورد  و قهبالی هایی است اه خدا بهموقعیّت

هها العملست اه آن رفبارها و عکسمسلّم شد اه خیر است. منظر دوم تأثیری ا

صددیم بهه ارزیهابی آن بپهردازیم. ایهن م لهب د اه اانون درگذاربر خود ما می

ها نزد عارفی زانهو سنگین و دشوار و عمیقی است اه شاید ءزم باشد اسی سال

ها را بردارد و به او بگوید. امیدواریم بدفهمی ایجهاد نشهود و ام پرد بزند تا ام

 مند شویم.ها بهر درسبی از این آموز بهببوانیم 

 

آینهد. پدیهد می ها و رفبارهای ما طیّ دو مرحلهالعملننانکه بیان شد  عکس

ی عزم و نیّت درونی اه اار خود ماست و دیگری تحقّهق خهارجی یکی مرحله

ی عزم و نیّت درونی یا تبمیم  مها بها آزادی اامهل اه اار خداست. در مرحله
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های مها بهه دو العملی نشهان دههیم؛ بنهابراین تبهمیمیریم نه عکسگتبمیم می

های دارای اذن تشریعی الهی. مثالی وقبی خهدا شود؛ یکی تبمیمحوز  تقسیم می

گیریم م ابق احکام فقهی و اخالقی اه خداوند آورد تبمیم میثروت پیش می

فاقهد اذن های برای فهرد ثروتمنهد مقهرّر اهرد  اسهت  رفبهار انهیم. دوم تبهمیم

ی مهم اینجاسهت ی خود رفبار انیم. نکبهخواهیم به میل و سلیقهتشریعی اه می

گذارد. تبمیم دارای اذن تشهریعی  درمهانگر اه خود تبمیم در رو  ما اثر می

خویشبنی ما تأثیر مثبت دارد؛ امّا تبمیم م هایر شهرع است و در بهبود بیماری بی

و در رو  ما اثهر  خویشبنی ماستماری بیی بیانند و خواست خداوند  تشدید

 گذارد.منفی می

خوردگی سهاد  دارد و یک سرما اببدانظر آورید اه برای مثال بیماری را در

جای اینکهه ولهی بیمهار بهه دهد؛ابل بهبود است. پزشک دارو میبا اندای دارو ق

د و انهی خود رفبهار می  طبق سلیقهو بهبود یابد ی پزشک عمل اندطبق نسخه

و از آنچهه پزشهک  خورداشد و داروی تلخ را نمیمثالی داروی شیرین را سرمی

شود. اینجا پزشک شدید میت؛ بنابراین بیماری او اندپرهیز داد  است پرهیز نمی

جای قهرص و انهد و بههتری را تجهویز میتر و معالجهات سهختداروی سهنگین

جای اسهبفاد  از داروهها بهه بیمهار بهازدهد. های قوی میشربت  آمپول و اپسول

و  انهدمهی؛ خهالف آن عمهل شهوداو منجر میدرمان  اه بهطبق دسبور پزشک 

همهین هد. این مهاجرا بهوشمیتری نیازمند بیماریش شدیدتر و به معالجات سخت

ی بحث به آن اشار  خهواهیم هدنبالرسد اه در جایی مییابد و بهترتیب ادامه می

 ارد.
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خویشبنی است. اگهر انسهان تبهمیم بگیهرد نسان مببال به بیی اها داروحادثه

خویشهبنی او بهبهود ی الهی با آنها مواجه شود و رفبار اند  بیماری بیطبق نسخه

و در شهرای ی اهه خهدا پهیش  گیهرد دربرابهر حهوادثبتبهمیم اگر  یابد؛ امّامی

ر و رفبهاالعمل نشهان دههد عکسو طبق دلخوا  خود برخالف شرع  آورد  است

شههود و بههرای درمههان بههه حههوادث و شههدید میتیمههاری خودفراموشههی او ب انههد 

ث و حههوادشههود و خههدا هههم بههرای او هههای دشههوارتری نیازمنههد میموقعیّت

اگهر فهرد در ایهن مرحلهه ههم  آورد.پیش مهیبری تر و بزرگهای سنگینموقعیّت

  رو  و عمهل انهد ند با آنها مواجهه شهودتبمیم بگیرد طبق اذن تشریعی خداو

ی سهلیقهو بهرفبهاری م هایر شهرع  دریهگب؛ امّا اگر تبمیم شوددرمان میبیمار او 

ادامهه همین روال بهقضیّه اگر  شود.بیماری او دوبار  تشدید می انجام دهد خود 

شود اه در انبههای ایهن بخهش خهواهیم گفهت. به سرانجامی دنار می اند پیدا 

 هایش بود.العملدرمورد رفبارها و عکس های انسانپیامد تبمیم ذار شد آنچه

 

منهوط بهه رسهد اهه میتحقّق خارجی عمل نوبت به   تبمیمی مرحلهبعد از 

  دارد تیهنهایبه و قهدرت تمهرح اهه علهم و ییخهدااذن تکوینی الهی است. 

 یدست ما جهارآنچه به ؛ پسدهدوقوع اذن  ستین ریاه خ یزیمحال است به ن

گیهریم  مها میاه  یمیتبمباید توجّه داشت  .ستاار خداست و خیر ا شودیم

 ریهخ اهار خداسهت و  شهودیمه یجهار مهادست هب آنچهفقط لزومای خیر نیست؛ 

تکهوینی الههی بهه آزاد بهودن و اخبیهار  مشهیّتی ماست و برعهد  میتبم. است

و مسهّولیّت نهوع تبهمیمی اهه در  گرفبه اسهتگیری تعلّق داشبن ما در تبمیم
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امّها  گهردد؛خهود مها برمی گیریم بههای زندگی میدث و موقعیّتمواجهه با حوا

 و خداسهت اارآن عمل   دوش یبه عمل منبهما  میتبم یاله ینیاذن تکوبا اگر 

 خیر است.ق عای 

. سهتیدو حال خار  ن ازشود دست ما انجام میالعمل و رفباری اه بهعکس

بهه اذن  ایم رفبههالههی گ یعیاذن تشهر م هابق پهی تبهمیمی اههدرنخست آنچه 

 م هایر بهاپی تبمیم در. دوم آنچه عمل صالح؛ یعنی شودیم یعمل یاله ینیتکو

 ؛ یعنی گنا .شودیم یعمل یاله ینیبه اذن تکو  یعیاذن تشر

 

 الف. اعمال صالح

خداسهت  اهار؛ شودیانجام م مادست به ی اهعمل صالحتردیدی نیست اه 

 واشهم زحمهت میمهن  نکهیمثل ا. دشوار نیست مورد نیاپذیر   .است ریخ و

پهس  سهت.ا  خدارزّ :دفرماییم ؛ آنگا  خداوندمنامی هیّته غذاام برای خانواد 

گمهرا  انسان  کیاسبدءل  من بایا . رساندیمرا  امخانواد دست من رز   اب خدا

گمراهههان  یهههاد فرمایههد:؛ خداونههد میمناههمههی تیهههدا و مآورمههیبههه را   ار

مهن و یها  رسهاند.مهیگمهرا   آنرا بهه  هدایت امیزبان من پ با پس خدا .خداست

خداونههد  ؛مناههمهی او را یههاریو رم یهگمههیرا  یاافبههاد و  فیضهعانسههان دسهت 

 فیضعانسان  نیااز دست من  پس خدا با .افبادگان خداست ریدسبگ فرماید:می

 اند.می دسبگیری

 نیها ؟دگویهیم خنسزبان  نیبا ا و اندیدست اار م نیبا ا سیا اینک نه

 در ههر یم!نهیرا بب خهدا یم ونشهم بهاز انه .است و بزرگی نیسنگ اریبس یآموز 

زبهان  بهااه خداست  نیا .اندیاار مدست ما بهخود خداست اه  یعمل صالح
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پهس ایهن  .شهنودیمهمها بها گهو  و  ؛اندیاار م ما دست باگوید؛ یم ما سخن

 انیم:عهری مهی نیمنّلمهاریهام ارتیهز دردست و زبان و گو  خداست. 

 کَیلَعَ المُلسَّاَ؛ خهدا یناینشم ب یا تو سالم بر :ۀَرَنظِنّال اهللِ نَیعَ نی کَیلَعَ المُلسَّاَ

 اهللِ سبن َلِ نی کَیلَعَ المُلسَّاَ ؛خهدا یگو  شنوا یتو ا سالم بر: یَةَالواع اهللِ  َذُاُ نی

سالم  :3ین یَدَ اهللِ الحنسِ َةَ کَیلَعَ المُلسَّاَ؛ خدای ایزبان گو یا توسالم بر  :ةَقَنطِنّال

 ؟!دیدید خدا رااانون  .خدای دسبان گشاد  یتو ا بر

 در لفهظ و عهبارتهم تویهی گویهایههی  یهیاهنیهب یههیوهام تد یهد ید یهد در

 یهیفرمایمن نه م توتو شد  من  یا  یهیماهیههپهیم وههرا  تهدمهم هق درههان

 

 دوآن نیهز بهودن  ریهخ. سهتا ریهخ اار خداسهت و بنابراین هر عمل صالحی

 رسهد.مها بهه او میاست اه اهار  یطرف مقابل یبرا ریخی ؛ یک جنبهدارد هوج

اهار   افبهدیمه یگهرید یانسان برا کیدست هب یفاقاتّهر  ایم اهشر  داد  قبالی

 مها دسهتبودن ااری است اهه بهه ریخ رایش خیر است. وجه دیگرو بخداست 

 بر اینکههعالو   رمگییم ای رامن دست افباد  یوقب .ما خود یبرا شودجاری می

 ریثأته است و ریخ دهمیاار را انجام م نیااه من  خود یاست  برا ریاو خ یبرا

                                                 
و زیهارت  نیمنّالمهریهامششهم  یم لقه ارتیزالجنان  برگرفبه از: محدّث قمی  مفاتیح 3.

 .ری آن حضرت در روز مولود پیامبمخبوصه
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اگهر نیکهی انیهد  بهه  :3مکُسِنفُالَم نتُحسَاَ، منتُحسَاَ  اِ .گهذاردیم روحم در مثببی

 اید.خود نیکی ارد 

 یبهیآثهار عجنهه  و یقین آن باورداند خدا می است اه یبزرگ یاین آموز 

 قینهه حقها و زنهداز قلهب و دل انسهان انهار میرا  ییههاپهرد نه  و درپی دارد

درسهبی درک سهخنان را به نیها توانهدیمه یاس الببّه .دانیم آشکار را یدنیدان

دقّت خواند  و فهمید  باشد و تأثیرات روحهی و این مباحث را از اببدا بهاه  اند

اسههرار فکهری ءزم را از آن پذیرفبهه باشههد. اگهر فهردی بههدون مقدّمهه وارد ایهن 

 دنهار سهو، برداشهت شهود. انهد و هضمنبواند شود ممکن است  انعارف یمگو

 فظ:ول حاقهب

  دههههلنهب دار رههت سههزو گشهها هارهی آن

 ردهایم دایبود اه اسرار هو نیجرمش ا 

 

 ب. گناهان

 یبهه آن امکهان عمله ونهدخدا اسهت و یعیاذن تشهر فاقداه  یمیتبمبحث 

فاقهد  میتبماست محال  است. ترینگنس تر و  از مورد قبلی پیچید دهدیشدن م

آنچهه دانیم  ازطرفی مهی .شود یعملخدا  ینیاذن تکوبدون  انسان  یعیاذن تشر

و خیر است. فهم و پهذیر  خیهر اار خداست  شودیواقع م خدا ینیبه اذن تکو

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

                                                 
 .7ی ی إسرا،  آیهسور  3.
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ای اهه پهول آنهها زد بر خهانواد آلود دگنا  مثال خیر بودن عمل ناشی از تبمیم

 ی گویایی بر این امر بود.نمونه آن دزد از زندگی ایشان خار  شد  دستبه

امّا خیر بودن برای خود فردی اه ننان تبمیمی گرفبه است  بسیار ب رنج و 

و بگوییم ایهن  دوگنا  مرتکب ش اسی اه پیچید  است. این سخن سنگینی است

ت او انجهام دسهبههاهه   بهود نیا بند  هم در نیا ریخ و است خدا بود  اار عمل

ت گنا  فرد برای خود  خاصیّ گوییماه می است یبیعج این سخن بسیار شود.

 دست او بود  است؛ زیرا ههر تبهمیمبهشدن آن  یدر عمل وی ریخ ونفع  رد ودا

تکهوینی بهدون اذن  اسهتمحهال ی اسهت. د به اذن الههوشمیواقع اه هم  ئیسو

ه آنچهه خیهر اسهت تعلّهق اذن الههی ههم جهز به .واقهع شهودی نیزی در عهالم اله

را گنها  مّاّهدای اهه اسهت  ینهید ی تعالیمخالف همهگیرد. راهر این سخن نمی

بها قهدرت الههی و ا امّه عجیبی است؛ ادّعای اند.ی تباهی انسان دانسبهمایه و ضرّم

 خداسهتحقیقت همین است؛ اار  ؛بله انیم اهآن را تبیین می وندامک خدابه

بهرای  های سو،از خیر بودن اعمال ناشی از تبمیم ونه. اینک نند نماست ریخو 

 .مانییم ها را بیانی آن تبمیمگیرند 

 

 . مصونيّت و نجات از عُجب1

ناشهی از عبهادت و عمهل جهب عُ یبهار ل درمفبّطور به 3در مباحث اخال 

اعمال و ارد   یّطاعت ط به عبادت و را یعمر انسانی اه .ایمسخن گفبهصالح 

                                                 
بخش سخنان اسباد در قسمت مباحث عرفانی . فایل صوتی این مباحث در سایت اهل وء،  3

 باشد.در دسبرس می
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و اعمهال خیهر عبهادات  ت وااثهرت طاعه دراثهر  انجهام داد  اسهتی بسیار خیر

حالهت انسهان خهود  را  آن در .شهودیمه یام دنهار عجهب و خودپسهندام

در  و ای بهود ی خهوبیاگر شما خدا خدایا  اندیفکر م و داندیبدهکار خدا نم

م ا نبود یبد یمن هم بند در قبال آن  ای هذاشبگام ن نم یبرا احسان و نعمت

ترتیب . بهدینمنهدار یبهده شهمابهه ؛ پهس ماهاشهبذگطاعت اهم ن و یبندگ و در

حقهارت نگها   ید یهد بهه خلهق ههم بههارد. ندپیم شد هیحسابش را با خدا تسو

درد بهه و و ارزشهی ندارنهد سهبندین ایشایسبه هایانسان نهاآ پنداردو می اندیم

 پنهدارد.شهمند و ءیهق بهشهت میو تنها خود را شایسهبه و ارز خورندیبهشت نم

از قدری بهعمل صالح  جب عبادت وعُاثر در انسان. خ رناک است بسیارجب عُ

 اسهی اهه .شهودینم دور ننانآن یبیمعب کیهارتکا  با اه  شودیخدا دور م

خهورد   آن شب زنا ارد  بود و شهرا اگر   جب شددنار عُ نماز شب خواند و

 !است یاخ رنا زیخدا اه نه ن رپنا  ب. شدیمن خدا دور از  آن انداز  بود

یتُ عَلَبیکُم مَبن هُبوَ اَکحَبرُ مِبن لَو لَم تُذنِحُوا لَخَش :ندفرمود اارم  مبریپ

 رسهیدم.تبهر شهما از نیهزی بزرگبهر از آن می مهن دردیهایمهن اگر گنا : 3لِکَذ

 ی اسهتزینگران ن و خوشحال استاردن ما گنا  از  ا رسولشگفبا اه 

 یزیهمگهر ن د:عهری اردنهگویها  اسهت.گنها  بزرگبهر  مراتب ازاه خ ر  به

عبهادت و عُجهب  جهبعُ !جببَلعُاَ! جبَلعُاَ :فرمودند وجود دارد؟بزرگبر از گنا  

اِ َّ اهللَ  :نهدفرمود اد امام صه .تر از گنا  استرناکمراتب خ بودن به گنا یب

                                                 
 .159  ص 69. مجلسی  بحاراءنوار    3
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: 1یَ مُؤمِنٌ بِبذَنبٍ اَبَبدا ابتُل لِکَ مَنلَوال ذوَ  عَلِمَ اَ َّ الذَّنبَ اَیرٌ لِلمُؤمِنِ مِنَ العُجبِ

و اگر ننین نبود  است جبمن بهبر از عُّم یاه گنا  برا دانستیم یتعال یخدا

وقهت کیه وندخدا  جب نبوداگر خ ر عُ. شدهرگز هیک مّمنی به گنا  مببال نمی

اذن   گرفهتمهی گنها بهر  میتبهم یوقب. گنا  شود یمن آلود ّم دادیامکان نم

 یعمله میآن تبهم دههدیخهدا اجهاز  مه یول ؛دادیآن نمشدن عملیبه  ینیتکو

محفهوظ  طهاعبماههل  وکه مهن گنها  نهدارم اینب جگنا  اند و از عُبند  شود تا 

ی گنهاه: 5سَیِّئَةٌ تَسُوؤُکَ اَیرٌ مِن حَسَنَةٍ تُعجِحُکَ :ندفرمود نیمنّالمریامبماند. 

 یابهبهر از حسهنه ی دانب دیب یخود را بند  اند و جادیا یتو سرشکسبگ اه در

 .اند جادیجب ااه در تو عُاست 

  سهو ب رندهخیم یدلسبههما شک یوهدر ا

 تهاس گرید یسواز آن یودفروشهبازار خ 

 انشخهاطر گناههخهود را بههفهرد کهه نیا؛ خرندیم گیدسبگا  خدا شکسب در

و مهردم را از و در محضهر خهدا سهرافکند  باشهد دانهد باار خدا تیمعبی بند 

مراتب بهبهر اسهت از اینکهه دنهار عجهب طاعهت و عبهادت و   بهندیببخود بهبر 

ر بفرد  میتا تبم دهدمیاذن  وندخدا گونه است اهاین .گنا  دیدن خود باشدبی

تهوانیم اانهون می. یابهدجهب نجهات از عُ دراثر گنها  شود و یگنا  عمل ارتکا 

من مهّدسهت گنها  را بهه ونهدخدااسهت.  ریخ تیمعبو  پروا بگوییم این گنا بی
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 ی خودپسند جب وعُ   یعنیخ رناک و بیمهیک امر از را د تا او نامی یجار

 .ستخدااار  و است ریخ ق عایبنابراین  .دهد جاتن

 

 بهشتی شدن با فراری شدن از گناه .2

آلود بهرای صهاحب گنها  ی دیگر از خیر بودن عمهل ناشهی از تبهمیمنمونه

 یهایبخاراز فبل زمسبان ش مردم در ها پیانیم. سالتبمیم را با مثال بیان می

 ییههاخهانواد هها بهرای اردند. ایهن بخاریالدّین اسبفاد  مینام عال،به یاونک

 یبخهار نیهبهه ای بهازهنگام ها هبچّدردسرساز بود. اونک داشبند  یهاهاه بچّ

 یسهوزخانهه دنهار آتهش و خهتیریمه آننفت و  افبادیم یبخار ؛خوردندیم

آن را  یلههیفب و اردنهدبخهاری را دسهبکاری می بازیگو  یهاهبچّ گا  .شدیم

ی داغ . یها هنگهام بهازی بها آن دسبشهان بهه بدنههاهردیدود مه و دندیاشیباء م

  دیهدست نزن یبه بخار گفبندیهرنه بزرگبرها مسوخت. خورد و میبخاری می

مهادر  پدر ووقبی  آمد اهگا  پیش می .بدهکار نبود آنها گو خ رناک است  

حهین  ورفهت می یسراغ بخار گو یباز و ی خردسالهبچّیک   نبودنددر اتا  

 پدر و. شدمیبلند  فریاد  و دینسبمی یداغ بخار یدسبش به بدنهبازی با آن  

. اردنهدمهیدسبش را پانسمان  و گرفبندمیه را ب ل بچّآمدند؛ می سراسیمهمادر 

را  یهروقهت بخهارآن بچّه  از آن پس اامّ؛ شدمیه خو  بچّ تدس یتبعد از مدّ

ه بچّه یشوخ یبزرگبرها برا یگاه یحبّ رفت.میعقب عقب و  ترسیدمی دیدیم

تها اهرد و تقالّ می زدیم یغه جبچّ و شدندیم یبخار کینزد اردند ویب ل م را

 .خود را نجات دهدفرار اند و 
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اِ َّ العَحبدَ لَیُبذنِبُ ین اَببنذَرٍّ فرمایند: میاه  پب مبر اارم حدیثی است از

 آن دراثهر و شهودیمرتکب گنا  م ایای اباذر همانا بند : الذَّنبَ فَیَداُلُ بِ ِ الجَنَّةَ

م جههنّبهه  یهد گنها  اناگهر   گفبنهدیمه حالبههتا شهگفبا! .شهودیوارد بهشت مه

 یهد!رویبهشهت مهبهه  یهد گنها  انفرمایهد اگهر یمه ثیحداین  اانون ید رویم

بِنَبی  لِکَکَیفَ ذفَقُلتُ وَ ؟ گنا  وارد بهشت شوداست  انسان براثر  ممکن نگونه

پس گفبم: پدر و مادرم فدای تهو بهاد ای رسهول خهدا  ن رَسُوَُ اهللِ؟اَنتَ وَ اُمّی ی

 عَبزَّ لِکَ الذَّنبُ نُصبَ عَینَی ِ تَنئِحن  مِن ُ فنرّا  اِلَ  اهللِقَنَُ یَکُو ُ ذ این نگونه اسهت؟

او خواههد  نیالعهگنا  تا آخر عمر نبهب آن :ندفرمود : 3یَداُلَ الجَنَّةَ وَ جَلَّ حَتّ 

 سهوی خداونهد عزّوجهلّ وارد بهشهت شهود.تا اینکه با حالت توبهه و فهرار به بود

 دربرابهر عمهر انیهپا تهاآن سوخبن   سوخت داغ گنا  یوار یبار دسبش با دکی

 و خواههد مانهدتا آخر عمر حالت فرار از گنها  در او اثر آن  درست و انشمش 

 حالهت در نیها  گنا  را نکرد  بهود آناگر  .شودیوارد بهشت م یحالب نیدر نن

است  ریخ  اندیم یرا بهشب انساناه  یگناه. شدینم یبهشبو  آمدپدید نمی او

 ایرادی دارد گفبه شود اار خداست؟اانون نه  !؟شرّ ای

 

 شناسی و خودسازی. خویشتن3

 میسههرگانوا دراخهبالل  کیهه یمهاریب .اسههت یمهاریاز عالئههم ب ریهغ یمهاریب

اخهبالل  خودِجو  زدن پوست بدن یا مثل تب  یماریعالئم ب. بدن است یداخل
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 و نهددیمف و خهو  اریعالئم بسه. این مظاهر آن اخبالل است و آثاربلکه  ؛ستین

اسهت  رد داد   نبهدنما یداخله میساورگانی اه در اگر راهر نشوند ما به اخبالل

 .شهداُیما را مهنهایبای  و اندیرشد ماخبالل پیشرفت و آن ؛ درنبیجه میبرینمیپ

و  میببهر یاخهبالل په بهه وجهود مها شهودیسهبب مه ینراه جو  ایتب یا درد 

اسهت و  خهون یآلهودگ عفونت و ینشانه یجو  نرا برآییم.معالجه  درصدد

عفونت خهون اببدا با داروی مناسب  پزشک یم. روپزشک  شود ما نزدباعث می

جهو  آثهار  یم تهات بمهالپوسه یرواه دهد یم یپمادسپس  اند؛را درمان می

 یبهه عفونهت خهون په؛ زیرا بدون آن پربرات است بسیارن جو  آ .پاک شود

 .شتاُیرا مما ارد و پیشرفت میخونی عفونت  و یمدبرینم

او را  و شهودیوجود انسان راهر مه یهاست اه بر پوسب ینیگنا  جو  نرا

آگها  ش روانه پنههان رو  و یههایااسهب و ههایآلهودگ هها ووجود عفونهت از

 عفونهت و   ازدومها رهاهر نشه دوجو یهگنا  بر پوسب یاگر جو  نرا .اندیم

 انیهتها پا و دنهایرشد مه رو  ما ؛ آلودگی درمویشینقص رو  خود باخبر نم

د وشهمیگنا  راهر وقبی  .بودخواهیم بدبخت  امتیق یفردا و ماندیعمر در ما م

نفهس  یهیتزا و بیسراغ تهذ در وجود ماست و یااسب نقص و نینن میفهممی

 کیه ونهدخدا. منهیامهیرو  خهود را درمهان  یلودگآ و مویرمی یخودسازو 

 نَمِب بُنئِبلتّاَ :یمشهویپاک مهاز آثار گنا   اه با آن ست  اتوبه دادنام هم بهپماد 

اهه  اسهی اسهت همچهون اه از گنها  توبهه انهد یاس: 3کَمَن ال ذَنبَ لَ ُ بِنالذَّ
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جهو   ایهنا امّه ؛دوشهمهیپهاک گنها   یپماد جهو  نراه نیبا ا هی ندارد.گنا

و بهه  اندمی مانپنهان روح یهابیه عرا مبوجّ اماه  است یرابپرب و تیّباخاص

شناسههی خویشبن :3فِعببنرِمَاَنفَببعُ ال فسِالببنَّ ةُفَببعرِمَ .رسههاندمههیفس الههنّمعرفههت

در  و مانهدیپنههان مه ههابیع  دونش اگر گنا  راهر هاست.سودمندترین شناخت

 ایه وصف گنا  خهو  اسهتبااین سازد.یرا نابود م او واند یرشد م انرو  انس

 5؟!بد

اار  یابد و محقّق شود  ینیاذن تکو روشن شد  هر عملی اهها نمونه در این

های فاقهد اذن . الببّه خیر بودن تهأثیر عمهل ناشهی از تبهمیماست ریخ خداست و

شد محدود نیست و آنچه  گیرند   به مواردی اه اشار تشریعی برای فرد تبمیم

ای از آنها بود تا درک و پذیر  آن را آسان سازد. ضمنای نبایهد گفبیم تنها نمونه

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

 خود تبمیم توأم است.

 

                                                 
 .511آمدی  غررالحکم   3.

ههای بهرد. بهرخالف امبحانتهوان پیجا به حکمت اببالئات و امبحانات الهی نیهز می. از همین5

امبحانهات الههی بهرای  شوند  است های امبحانانند  به ویژگیبردن امبحانبشری اه برای پی

  تر از خویشهبن اسهت. خداونهد آشهکار و نههان بنهدگانشوند  به شناخبی دقیهقدسبیابی امبحان

شناسهد و نیهازی بهه امبحهان بهرای شهناخت آنهان نهدارد. ایهن خهود دقّت و امال میخود را به

 باشهند و در شهرایط بندگانند اه برای رفهع نقهائص خهویش محبها  شهناخت نقهائص خهود می

 آورند.دست می  این شناخت را از خویش بههای الهیسخت و دشوار آزمون
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 های اخرویج. درمان

درپهی ی  یعنی حوادث  پیهای الهاه دربرابر درمان یفرد سرانجامِپرسش: 

 د  نیست؟ریگمیبا شرع  ریام  هایمیتبم

نهون دارو را درسهت   داشهتای سهاد  یاهه سهرماخوردگ یمهاریب پلسخ:

تجهویز اهرد  یتهرنیسهنگ دنار شد. پزشهک دارویپهلو نهیسبه  مبرف نکرد 

 سبانماریبدر  گرفت و هیالرّذاتو  ارد رفبارداروها  بازانه بادوبار  هوس ولی او

ه به حاد شهد و و بیماریش خالف تجویز پزشک عمل اردهم اینجا  شد. یبسبر

 روز کیابهد  یهادامهه همچنان روند  نیاگر ا منبقل شد. ژ یو یهامراقبت بخش

آ    نهدیبیمهیش را ههاشیآزمای آخرین و نبیجه اندیم نهیمعااه پزشک او را 

 دو یکی تمام است وبیمار  این اار :دیگویبه پرسبار م آهسبه اشد ویم یسرد

 یغهذاتزریقی انجهام ندهیهد؛  و دیبه او دارو نده گرید؛ ماندینمزند   شبریب روز

بهه  دههد او راو دسهبور می هوس ارد بخهورد ییغذا هر هم ءزم نیست؛ یمیرژ

ا  بهه خهانواد  یحبّهباشهد. المالقهات نممنوع گرید د ونمنبقل ان یبخش عموم

ی خهود سلیقه بنا به ذو  و آخر یروزها نیاببرند تا خانه  او را به اندیم هیتوص

را بهه خهود   مهاریب انهد ویمه ق عمعالجات را ترتیب پزشک عمل اند. بدین

 .دبکند دوست دار ااریهرتا اند یواگذار م

 نفرسبد  ننهیدربرابر حوادثی اه خداوند برای درمان رو  او می یاگر اس

. انهد دیق ع اماز او  خداوندبرسد اه  ییه جاممکن است ببگیرد  پیرا  یروند

 مخبلهف درصهدد هایپیش آوردن حادثهبا دیگر  و را به خود  واگذار اند او

انهد تها . خداوند ننین اسهی را رهها میدیایاو برن یشبنیخویب یماریب یمعالجه
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وَ ال تَکِلنبی  خهواهیم:از خداونهد می هادعا در اند. یهرطور دوست دارد زندگ

بیمهاری  .نشم برهم زدن مرا به خودم وامگهذار کی: 3نَفسی طَرفَةَ عَینٍ اَبَدا  اِلی

حهال را بههاهه او  رسهدجایی میاند  درنهایت بهیز پزشک عمل نمیاه به تجو

خداوند اه طبیهب د. اننی داروها و معالجات را ق ع میرند و همهگذامیخود 

 گشهتازبشود؛ گوید: او دیگر انسان نمیمورد ننین شخبی میهاست درانسان

خلهق  ایهدن نیهدر ا وانیههمهه حنیها .سهتین یاو شهدن یبهرا شیخهوشبنیبه خو

 یهیّهبق بهرای ونهدمگهر خدا .بچهردآنهها انار باشد و  آنهااز  یکی نیز وا م؛ا ارد

 یوانیهم ح وا ؟!ندزگرداب شیخوشبنیبه خو آورد تا پیش می حوادثت وانایح

راحهت  یلهیش خیزنهدگ معمهوءی پهس نیهلهذا از ا ؛وانهاتیح سایرست درانار ا

هایی خواههد بهود اهه بهرای قبیهل سهخبیسخبی مواجه شهود از اگر هم با است.

 آید.پیش می نیزحیوانات 

 را یفالنهگوینهد: افراد اه از سرّ امهر م ّلهع نیسهبند  می یبعضاساس برهمین

ننهان ش یزنهدگ؛ نهه عاطفهه! امّها تیّانسهان ؛ نههنهه شهرف؛ دارد نید! نه نگا  ان

سهردرد ههم یهک  سرشار از پهول و موفّقیّهت و رفها  و خوشهی اسهت اهه حبّهی

؛ دارد یبهده  و مبخلّقباخدا  من وّم و فیانسان شر فالنطرف از آن !ردیگینم

بی اسههت و جههوابش اههرد   مبههبالی بههه بیمههاری سههخخانه بصههاح؛ اسههت کههاریب

 ؛شهد  اسهت اشهببا  گویها .اسهت د یهچیپدرههم  یههایگرفبهارزندگیش پهر از 
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! باشهند ی و رنهجناراحبباید در بد  و اشخاص راحت باشند دیخو  با هایانسان

وجهود  تیّهقا  شهانس موفّاه در معالجهاسی را است؛ اه اشببا  نشد  یدرحال

 انهد ارد  دیق ع امرا اه از او  اسی ؛ وانندیم یاحجرّو  زنندیآمپول م دارد 

شهانس  ههرنهاننهد. رهها میحهال خهود به ؛دهندینه دارو م زنند وینه آمپول م

. در ابب احادیهث و شودیم شبریتال  پزشک ب دباش تردر معالجه باء تیّقموفّ

یّهه از بقمن ّاببالئات مه ؛« ِ المُؤمِنالبتِاِ ۀِدَّءِ بنبُ»نام به وجود دارد یبابروایات 

اِنَّمن المُؤمِنُ بِمَنزِلَةِ کِفَّةِ المیزا ِ، کُلَّمبن فرمایند: می امام صاد  .تر استدیشد

 بهرهرنهه  ؛رازوسهتت یهمن مثهال دو افّهّمثال م: 3زیدَ فی ایمننِ ِ زیدَ فی باَلئِ ِ

  باشهدبهاءتر شانس درمان  ههرن شود.می افزود  یشبال بر شود  افزود  مانشیا

 .5تر استیجدّ و شبریب ی و اقدامات درمانیپزشک داتیتمه

 

 ن پس از مرگی درماادامه

درپی با حوادث و شرای ی اه برای اصهال  او پهیش ای اه پیبند  پرسش:

راسبی خدا برای همیشهه از اند  آیا بهند رفبار میآید م ایر دسبورهای خداومی

 اند؟اند و او را برای همیشه رها میاصال  او ق ع امید می

ق هع  یمعنممکن است به یمرحله از امکانات درمان کیدر  دیق ع ام پلسخ:

 یبهه خانههاو را  و شهودیمه بیمهارد   در فهردی دیهان فهری. نباشهد یینهها دیام
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 کتنهها یهاهه  اسهت یاسهی بهداشهت درمهانگر خانهه رند.بمی روسبابهداشت 

دسهبش زخهم  بیمهاراگر  است. د ید های اوّلیّه و خدمات درمانیامک یدور 

را  توانهد اویمهداشهبه باشهد  سهاد  و سهرماخوردگی سهردرد  کیه اباشد یشد  

 یبهرا تهوانمهین نجهای: ادیهگویمه باشد  ترپیچید  یماریاگر ب یول؛ معالجه اند

اگهر ببریهد اهه پزشهک و داروخانهه دارد. شهر  به را باید او ارد؛ یاار ضیمر

؛ دیهببرههم را  اوبرویهد شههر  خواسبید بههوقت هر :دیگویم  حاد نباشد یماریب

امکانهات اگهر  تر او را به شهر برسانید.نه سریعگوید: هرولی اگر حاد باشد  می

ممکهن  وگرنهشود مان میو اافی باشد  در آنجا درا یمعالجه یبرادرمانی شهر 

د. اگر بها شو یبسبر مارسبانیب تا در دیببر ناسبا مرازبه را  ضیمر :ندیاست بگو

 ا مهثالی درته دیهببر به تههران او را :ندیگویم قابل درمان نباشد آنجا هم امکانات 

ی شهرفبهیپ یتکنولوژ ز ومجهّ یهامیتو با  شود یقلب بسبر یبتخبّ مارسبانیب

 کیه در دیهق هع امبنهابراین  شهود.وجود دارد  درمان  آنجا ه درجرّاحی قلب ا

 .ستین یینها دیق ع ام یمعنبه الزامای ی درمانامکانات  س ح از

بها   به این معنی اسهت اهه او دنامی دیق ع ام ایدن در یاسوقبی خداوند از 

  آورد شیپه توانیم ایدن دراه  ییهاتیّعقوم ها وحادثه نیبا ا و یویامکانات دن

ق هع این  ستیا معلوم نامّ گردد؛خویش بازنمیمعالجه شدنی نیست و به خویشبن

 شهود.معالجه  یاز امکانات درمان یس ح باءتر در ممکن است اشد.ب یینها دیام

 بسهیاربهرزد  .بهه شههر بهرزد منبقهل شهود عتیطبعالم  از روسبای دیبااین بیمار 

. آیها بهه رحهم مهادر اسهت ایدن تبسن لمث ایبرزد به دن تبسنست. ایدن تر ازمیعظ

قابهل محاسهبه عظمت برزد ؟ رحم مادر است برابرنند ایحسا  ارد دنتوان می
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 دارو ؛اسهت ییسهرپا ماریب ایدر دن است. مارسبانیبرزد مثل ب نکهیا نیست؛ ضمن

شهد  سهلب  اریهبهرزد اخب . درخهوردیدلش خواسهت مهو اگر  دهندیم را به او

پرسهبار  ؛سهتیخهود  ن ارید به اخبوشمی یبسبر مارسبانیب دراست. بیماری اه 

بهه بزرگهی انهد. باتوجّههتزریهق می را به بیمهار آمپولو  دیآیم نیّسر ساعت مع

های عهذا  !سهتا گونه و نه انهداز ن آنجا یهاآمپول داندعالم برزد خدا می

 ناشی از همین معالجات است. دردِ  عالم قبر و برزد

  حهاد باشههد یمهاریاگههر ب .انهدیمه دایهمعالجهات ادامههه پ بهرزد بنهابراین در

 یعنهی ؛دیبه شههر بهرزد برسهان عیسرو  دیآمبوءنس بگذار در را ماریب :ندیگویم

 حهال .است نیهم میاه در اسالم دار یحکم اعدام .ردیبم دیبالفاصله با فرد نیا

 .نهدان همعالجاو را بالفاصله منبقل شود تا در عالم برزد  دیبا واست  بیمار وخیم

اثر یک سانحه یا عارضه بمیرد. است خدا ترتیبی دهد اه فرد درممکن همچنین 

د. شوبرزد رفت معالجه  به هروقت تا اندنباشد  رهایش میحاد  یماریاگر بامّا 

در اگر  ولی .اندیم  امعالجه رود و آنجامیبرزد  و به دریمیم یباءخر  روز

 .برود بختیپابه  دیبا  شدنبامعالجه شهر برزد قابل 

بهه بهرزد  امهتینسهبت ق .از برزد است رتمیعظ و بسیار بختیپاهمان  امتیق

را  امهتیقعظمهت  .بهه رحهم مهادر اسهت ایهنسهبت دن و ایهمثل نسبت برزد بهه دن

 یبهتخبّ یههابخهش بها میعظه مارسهبانیب کی امتیق در توان تبوّر ارد.نمی

 ایهن یبهتخبّ یههاهمهان بخهش مههنّاات جرَدَ. دوزد وجود دارد نامبه  ژ یو

ههای مجهّهز پزشهکی و شهود  تیموقبی بیمار به آنجها منبقهل می .است مارسبانیب

های های عجیب و شربتآیند؛ و با آمپولپرسباران و پزشکان جرّا  سراغ او می



    519  زندگی های انسان دربرابر حوادثالعملارزیابی عکس

 

اننهد. ایهن معالجهات ممکهن های زقّهوم او را درمهان میغسلین و حمیم و قرص

ترتیب جهنّم نیز خیر است. بیمار پس ال طول بکشد. بدینلیون سیاست نندین م

اهه عذابشان را  یاهل دوزد وقب بیشبر .شودیم صیترخ مارسبانیب از  معالجهاز 

  و از بیمهاری خهالص و از ل شهدندمبحمّههمان درد ناشهی از معالجهات اسهت  

هشت ههم الببّه ب .روندیبهشت مبه  و ندیآیم رونیبگناهان پاک شدند  از جهنّم 

مراتهب پهایین بهشهت  نشینند؛ بلکهه بههی بهشت نمیدارد و اینان در قلّه درجاتی

 شوند.وارد می

خهدمت  مآ سمقهدّ فرد کیاه  قریب به این مضمون وجود دارد 3یثیحد

یهابن  عهری اهرد: .نشسهبه بودنهدراحهت حضرت در اتا   .آمد اارمامام 

انند و خود را ما منبسب مییک عدّ  از اسانی اه خود را به ش ا رسول

شههوند؛ دروغ داننههد  گناهههان عجیبههی مرتکههب میمیشههما  روانیههو پ انیعیاز شهه

بهه آنهها فاسهق  حهق داریهمما  ایآ ؛انندیم قمار خورند؛گویند؛ مال حرام میمی

پنها  حالت دوزانو نشسهبند و فرمودنهد: ؟ حضرت برآشفبه و غضبناک  بهمییبگو

 زد  شهد؛این شخص شهگفت !فاسق دیدوست ما بگو به یبرم به خدا اه اسیم

با وجهود ایهن گناههان  از اطهال  نهام  و گنا  آنان را انکار نکردندحضرت  نون

اگههر  :نههدفرمود؟ مییپههس نههه بگههو عههری اهرد: فاسهق بههه آنههها نهههی فرمودنههد.

عمل فسهق ؛ فقط شودیدوست ما خود  فاسق نم. العملفاسقبگویید   دیخواسب
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یههابن  محههال اسههت دوسههت مهها فاسههق باشههد. عههری اههرد: .تاسههاز او سههر زد  

 نیست؟ تیمعب همه گنا  ونیا باسرانجام ننین اسی  ا رسول

 فشارو  یسخب او را بهخدا  ایدن نیهمدر ؛ستین یمهمّ زین :ندحضرت فرمود

 اشهود یهیها بهه بیمهاری سهخبی دنهار می شهودمی ریفقاند؛ مببال می یگرفبار و

تنگنها واقهع نحوی در بهه ؛تواند از خود  دفاع اندیاه نم زنندیبه او م یهاماتّ

گنها  پهاک  از؛ بخشهدیاو را مو اند یم مرحّتن فشار خدا به او آ ریزو شود یم

   .رودیبهشت مبه  و شودیم

 در :نههدحضههرت فرمود ؟هاگههر نشههد نهه ا یههابن رسههول :عههری اههرد

 جهان دادن و مهرگ یسهخب ر وفشها ریز  عالم نیاز ا و انبقالجان دادن  یلحظه

زحمهت  انهدوخبنش یعمهر بهرا کیهاهه  ییزهاین بیند تمامگیرد و میقرار می

انهد یم مهرحّتخدا به او   در این حالت سخت  رودیاز دسبش م است  د یاش

 دوبار  عهری اهرد: .رودیبهشت مبه  و شودیگنا  پاک م از؛ بخشدیاو را مو 

 یکیتار   درفشار قبر عالم برزد وم نیست؛ در باز هم مه فرمودند: ؟هاگر نشد ن

خهدا بهه او  گیهرد ومیتنگنها قهرار در وحشهت قبهر تنهایی و  غربت و و یسخب و

 .رودیبهشت مبه  و شودیگنا  پاک م از؛ بخشدیاو را مو اند یم مرحّت

رها نکرد. نه رغبت بدی است اه اسی بخواهد هرطهور باز هم این شخص 

 ؟هاگهر نشهد نه ا یابن رسهول :عری اردنّم بفرسبد. شد  مردم را به جه

اهه مهردم  امهتیق یفهردا  اگهر بهاز ههم نشهد ؛ستین یمشکل :ندحضرت فرمود

آمهد   پهایین مردمسر  یباء آفبا  تا اه محشر یگرما  در آن شوندیمحشور م

ههراس  ههول و همهه فشهار وآن و تیّهانبهو  جمع ؛ در آنتابهدیعمود مه واست 
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گنها  پهاک  از؛ بخشدیاو را مو اند یم مرحّتبه او  خدا ی دگا  الهداحضور در 

 .رودیبهشت مبه  و شودیم

ناک غضهبدوبهار  حضهرت  ؟هاگر نشد نه :گفترها نکرد و باز این شخص 

شهفاعبش  ؛میهیآیخودمان م  نشم دشمنان یاگر نشد به اور :ندفرمود شدند و

 !میبریت مخود به بهش با و میریگیدسبش را مو  میانیم

. امیدواریم به یاری خداوند به ایهن مرحله به مرحله است یعالجههمان م نیا

 انسهاناگهر در دنیا خود را آلود  نکنیم و تمیز بمانیم.  و مینکن دایپ ازینمعالجات 

د و گرد و غبار گنها  بکانخود را ب  ارد فیاگر هم اثیا نکند  فیخود  را اث

 خواهد داشت.ن اینهابه  یازینبزداید  ن خ اها جبرابا توبه و اسب فار و را 

 خهاایلبهاس اگهر  .تر اسهتشدنش سخت پاک  تر شودفیاث انسانهرنه 

شسهت؛ امّها اگهر با آ   آن را دیشد با یلگِ اگر ؛شودیم زیتکان تم کیبا  دوش

تهر فیهاثه هرنهو ننگ زدن نیهاز دارد؛  ند یشو موادّ آ  داغ و بهشد  یروغن

 .ام اسههتحمّهه گههرم ینهههیخز انم همههجهههنّ تههر اسههت.سههخت شههود  شسههبن آن

جههنّم  ادیه نمیهبیوقت مههر جای خوبی است؛ام حمّ فرمودند: نیمنّالمریام

ها را در اه انسهاناست  نهیم خزجهنّ .3بردبین می؛ نرک و آلودگی را ازافبمیم

 . پس جهنّم هم خیر است.اشندیم سهیا و ندیشویمآن 
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 خلود در دوزخ

شهوند و بهه بهشهت براساس آنچه گفبه شد  همه در جهنّم پهاک می :پرسش

 روند. پس خلود در دوزد اه در قرآن م ر  شد   به نه معنی است؟می

  گها  درهمهین دنیها اسهت اهرد  اثیهف ایدن دراه خود  را  انسانی پلسخ:

 ممکهن اسهت اشود. یهتمیز می یگرفبار ایفقر  کبا ی  اشندمیبه او  سهیا کی

م جههنّ یها اینکهه در .ودش زیبکشند تا تم یترمحکم یسهیآ  گرم ا بارزد ب در

اهه  فهراوان یههااهشسهیا و هاکدءّبا  ند یشو و موادّ داغآ   یهاگیددر 

باءخر  پاک تا بکشند  سهیبه او ا یهزار سالنند  ی غاِلظ شِدادندهمان مالئکه

  .شود و به بهشت برود

 د؛زیهریمه هایشاننرک ند واشیم سهیانها را آهسبند اه هرنه  یا بعضامّ

اسهت؛ نهرک بهاز زیهر آن   اشهندیمه سههیازیر آن هم نرک اسهت. دوبهار  

 .مانهدینمهبهاقی  از آنها یزیو ن شوندیتمام م اهریزد تاجاییقدر نرک میآن

و نیزی  دزیریم متنور جهنّ درها نرک نیو ا است نرک انوجودش الّ یعنی

ونهد خدادوزخنهد. امّها اینکهه د در مخلّ ؛ بنابراینبه بهشت ببرند اهماند باقی نمی

  بحثههی اسههت اههه فرصههبی دیگههر انههدیمهه هنهه مخلّههدان در دوزدبهها سههرانجام 

 .3طلبدمی
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 گناه بودن ريخ

ا  بنههد  یمحههض بههرا ریههجههز خ یی اهههممکههن اسههت خههدا ایههآ :سببشپر

 ا مرتکهب شهود وگنها  رههم آن انسهان  ونهد ر اگنها  مقهدّ  برای او خواهدینم

 ؟ل ف خداست نیر اند اتبوّ

 یخهدا  اگر فرد اخالص داشبه باشداه  مایبیان ارد  3جای خود در پلسخ:

 ایاینکهه امهر پسهندید گمهان بهه ی راگنهاه ودنار اشببا  شود  گذاردیمبعال نم

انی اهه اسهو  :5ننلَحُسُ مدیَنَّهُهنَلَ ننیف وادجنهَ نَیذالَّ وَ فرمهود:  مرتکب شود. است

 .میانهیمه تیخهود ههدا یههابهه را  یقین آنهها رابهه  دننها مجاههدت در را  ما
را  یزیهگمهرا  شهود و ن انهد می گذارد اسی اه خالبانه تهال خداوند نمی

 .دریاشببا  بگ

عهزم مها  و تیّن یکی ؛ددار دو عنبر وجود اخبیاری لدر فع  میگفبهمچنین 

اهس کیهه. شهودیمه یدست ما جاربه و تبمیماه بعد از عزم  یلعم یگرید و

 نیهدر ا انسهان .داشبه باشد وندخدادربرابر  انیعب میتبم وگنا   تیّحق ندارد ن

از حضرت  یفرمانبر طاعت و تیّن قبد وی او فهیور واست  حوز  اامال یمخبار

طاعت نه   یبیّبا هر ن  شودیاز شخص صادر میت درنهااه  یا فعلامّ است؛ حقّ

  نهه بهرای سهتآن ا در یریهخ   نون به اذن ا  صادر شد  حبمایتیمعب و نه

 .دسبش انجام شد  استدیگران و نه برای شخبی اه عمل به

                                                 
 .88حقّ  ص  و سرّ 14 -15نگا  انید به: مهدی طیّب  شرا  طهور  ص  3.
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و گنها  خ رنهاک  تیّهن اسهت شهد   انجهامگنها   تیّهن یاهه درپه یلعمدر 

ا امّه ؛اسهت تیّمحرومو موجب عذا   و باعث تشدید خودفراموشی وبخش انیز

را  او ؛باشد  سازندبرای خود فرد  تواندیم شودیم جادیا نیّت نآ یاه درپ یفعل

 شدرونه یناشهناخبه هایضهعفو  هابیعد؛ جب نجات دهعُ ر وتکبّ از غرور و

بها آتهش  شدسباه بار کی اهاز گنا  هراسان اند ننان را  او او بشناساند؛را به 

 میب بر آن تبمفعل مبرتّ د و ... . پسان زیپرهاز آن  شهیهم یبرا  شد گنا  داغ

 میا تبهمامّه ؛داشهبه باشهد یآثهار مثببه بهرای خهود فهرد تواند در جهان خار یم

 یبنهد   فهرد ههم اسهت. اگهرو ایفر  تیّلّوموجب مس وبار انیزبرای او  برگنا  

 اسهت تهاخود واگذاشبه  را به او ونداست و خدا الهام اسبدرا  و  باشد یمعاند

های گین دنیهوی یها عهذا حوادث سخت و سههمو با  برسد شحساببه  بار کی

 تیمعبهو تبهمیم بهر خواسبن پس  .او بپردازد درماندردناک و الیم اخروی به 

 .ستین ریخ اار ماست و

 



 

 اه پیوست
 
 
 

   ی آیاتنماهی
 احادیث ینماهی
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 دیگر آثار منتشر شده از مؤلّف این کتاب

اثری عمیق  ل یف و راهگشا برای . شراب طهور، سلوک در صراط مستقيم عرفان: 1

مشباقان جوار و طالبان دیدار حضرت دوست. شرا  طهور حاوی یک 

ی سلوک  ن است: اّلیات  در آسبانهپیشگفبار و شش فبل با این عناوی

های سلوک  آدا  های حیات و سلوک عرفانی  روحیّات عرفانی  پایهبنیان

به زبانی  های وافر از قرآن اریم و سخنان معبومینسلوک. این اثر با بهر 

ی و سازگار با زندگی انسان امروز  سالکان الی ا  را با شیو  ساد  و روشن

 سازد.شِ را  سپردن در صراط مسبقیم عرفان آشنا میبخدرست و نبیجه

ی حاوی نکید  الهدی، در نگرش و روش عرفانی اهل محّبت و والء:مصباح .2

م البی اه مّلّف طیّ قریب بیست سال  از محضر عارف بزرگ شیعی معاصر  

احمد دوءبی  اسبفاد  نمود  و اوّلین اسماعیلِ خانمرحوم حا  میرزا محمّد

ترین موضوعات ی اساسید آن را ذیل قریب هشباد عنوان اه دربرگیرند مجلّ

ی اهل شیو ی سلوک الی ا  بهبینی عرفانی شیعه و نحو در شناخت جهان

 بندی ارد  است.محبّت و جذبه است  تنظیم و دسبه

ایهن ابها  بها تبیهین و صـراط مسـتقيم عرفـان:  . سرّ حقّ، در بيان طریق وسطی3

و  ی معبههومینعرفههان اسههالمی در قههرآن و احادیههث و سههیر  یسرنشههمه



 

ی مخالفان و منکران عرفان اسهالمی  تردیهدها را برطهرف بررسی و پاسخ به ادلّه

های طریههق عرفههان و را  مبههونیّت از ل زیههدن در انهد و بهها معرّفههی ل زشههگا می

 .سازدپذیر میبخش را امکانهریک از آنها  سلوای شایسبه و نبیجه

ی زیارت  اه زمینهبدیع  عمیق  دلنشین و روحنواز دراثری  ی دیدار:توشهره .4

ی سیر و سلوک عرفانی درزمینه ی آن از یکسو به اسرار بسیاریخوانند 

ی انجام زیارت را ی شایسبه و پسندید برد  و ازسوی دیگر شیو میپی

ی  اخالقی و عرفانی های عمیق و ل یف اعبقادآموزد و از دیگر سو با آموز می

 شود.ها آشنا میموجود در مبون زیارتنامه

 :عنوان بصریبه  های سلوکی امام صادقرهنمودها و دستورالعمل . حدیث دوست،5

بردن به   درپی جسبن را  امال و پی  پیرمردی نودونهار سالهعنوان ببری

رفبی رسد و آن حضرت نکات معمی ی طیّ آن به محضر امام صاد شیو 

فرمایند. ابا  های سلوای ارزشمندی را برای او بیان میعمیق و دسبورالعمل

ی سلیس فارسی سخنان امام حدیث دوست حاوی مبن عربی و ترجمه

های گرانقدر عرفانی است اه آن حضرت برای و شر  آموز  صاد 

 اند.مشباقان عرفان و طالبان سلوک الی ا  بیان فرمود 

حاوی فبولی با  :ی نهضت عاشوراهای عارفانهن، نظری بر جنبهی ُحس. کرشمه6

رّن به خدا و اارهای خداوند  تواّل  آرامش و عناوین موحّد زیسبن  حسن

صبر  رضا  عبادت  عبودیّت  آزادگی و حریّت  تسلیم و تفویض  علوّ همّت  



 

با  مناعت طبع  ارامت و عزّت نفس  جمال اخالقی  عشق و جانبازی؛ همرا 

 .ی زیارت عاشورامبن و ترجمه

در دو  نظرعلی طالقانی/ تبحیح و تعلیق مهدی طیّب(: )مولیاالسرار . کاشف7

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 

مبمّم در اصول دین. جلد دوم حاوی  یعالم آخرت و رساله شناخت قیامت و و

دوم در  یی اولی در اخال   مقالهد  فبل با عناوین: مقدّمه در اخال   مقاله

. اصل ابا   هه   3586تا  3578های مواعظ سالی محبّت و اخال   رساله

 لیتألیف عارف  حکیم  فیلسوف  مبکلّم  اخالقی و فقیه برجسبه  مرحوم مو

پاورقی  1700نظرعلی طالقانی است اه با تبحیح و تعلیقاتی شامل بیش از 

 منبشر شد  است.

ی مهدی ترجمه )سیّد محمّدباقر صدر/ی اندیشه و احساس . آیين بندگی در آیينه8

ی اخبباصی تشریع نماز  ی اّلی عبادات و فلسفهی فلسفهدر زمینه طیّب(:

ابعاد معنوی  تربیبی و اجبماعی آنها. این ابا   به روز   زاات و حجّ  باتوجّه

 باشد.ا  سیّد محمّدباقر صدر میی یکی از آثار شهید آیتترجمه

حاوی فبولی با عناوین: حکمت . حجاب و حقوق زن در ترازوی اندیشه و ایمان: 9

حجابی  مبانی و حدود شرعی حجا  در اسالم  های بیو فواید حجا  و زیان

ی ما  درمان بیماری خودآرایی  بدحجابی و حجا  در جامعه شناسیآسیب



 

فروشی برخی زنان  مردان و معضل خودآرایی و خودنمایی برخی زنان در جلو 

 ی احکام و حقو  زن در اسالم.هایی در زمینهجامعه و پاسخ به پرسش

 حاوی فبولی با عناوین نسبت میان دین و مدیریّت  مدیر مدیریّت اسالمی: .11

های مدیریّبی پدید آمد  در جوامع غربی  رو  مدیریّت مسلمان و اندیشه

اسالمی  مدیر موفّق  نقش فرد در سازمان درجهت تحقّق امال انسانی  تحلیل 

ای برای اصال  رفبار  و معیارهای عمومی شایسبگی و رفبار فرد مسلمان و شیو 

 برتری نیروی انسانی.

فبولی با عناوین: پذیر  مدیریّت  روحیّات و  حاوی . روش مدیرّیت اسالمی:11

گیری  دسبور و اقدام  انبخا  اارانان و ملکات اخالقی مدیر اسالمی  تبمیم

دفبر  انبخا  فرماندهان مقام  معاونان و رئیسانببا  مسّوءن  انببا  قائم

یر ی رفبار با اارانان  نظارت و تشویق و تنبیه  مدیر و جامعه  مدنظامی  نحو 

 و نزدیکانش  مدیر و عبادت.

ی حاوی مباحثی درزمینه شناخت انقالب اسالمی از دیدگاه شهيد مطّهری: .12

ها  انقال  اسالمی در تاریخ  شناخت انقال  اسالمی شناخت مبانی انقال 

 ایران  اراان بقا، و تداوم انقال  اسالمی  و جمهوری اسالمی.

ت  انبظار فر   غیبت و طول عمر امام زمان ی مهدویّدرزمینه پایان شب سيه: .13

زبانان برای انگلیسی The End of Darkness ی این ابا  با نام)عج(. ترجمه

منبشر شد  است.



 

 سویبه سير در اولوااللباب حدیث و نورانّيت به . حدیث معرفت اميرالمؤمنين14

ن حدیث  ی دو حدیث عمیق و ارزشمند. نخسبیمبن و ترجمه: االربابربّ

را از زبان آن امام همام بیان ارد  است. حدیث  مقامات باطنی امیرالمّمنین

 بیتا  از دیدگا  مکبب اهلدوم به تبیین مسیر منازل و رو  سلوک الی

پردازد و وجه تمایز سلوک اهل حبّ و جذ  را با سلوک اهل ریاضت و می

 سازد.اسب آشکار می



 

 


