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توضیح: 

این جزوه حاوی خالصه متن سلسله جلسات »تعیین کننده ترین عامل در مقّدرات بشر« می باشد 

که در محرم سال92 و در دانشگاه امام صادق)ع( برگزار شده و در 11جلسه ارائه شده است.

معرفی بحث: اصلی ترین و تعیین کننده ترین عامل در مقدرات ما، »آزمایش ، ابتالء و امتحان الهی« است. ما آفریده  

شده ایم برای اینکه در این دنیا آزمایش بشویم لذا همۀ مقدرات ما بر اساس »دستگاه امتحان الهی« تعیین خواهد 

که دستگاه امتحان اجازه بدهد. باید باور  شد و سایر عوامل تعیین کنندۀ مقدرات ما تنها در صورتی مؤثر خواهند بود 

خ نمی دهد.  ج از امتحان الهی ر که دنیا برای ما آزمایشگاه و محل امتحان است و حتی یک اتفاق در زندگی ما خار کنیم 

که هرلحظه داریم با پروردگارمان زندگی می کنیم.  گر چنین نگاهی به زندگی داشته باشیم، آن وقت احساس می کنیم  ا

که  که خداوند را مانند یک مربی دلسوز و ماهر می دانیم  یعنی نگاه مان به زندگی و امتحانات الهی این گونه خواهد بود 

که به سمت چپ و راست ما می فرستد، در واقع نقاط  در آن سوی میز پینگ  پنگ زندگی ما ایستاده و با توپ هایی 

کنیم. ضعف مان را به ما نشان می دهد تا خودمان را اصالح و تقویت 
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 غفلت از »واقعیت ها« بیش از غفلت از »ارزش ها« به ما ضربه می زند
کاهش احساس معنوی می شود بی توجهی به واقعیت ها باعث 

غفلت از »واقعیت ها« بیشتر از غفلت از »ارزش ها« به ما ضربه 
را  انسان  نفس  هوای  م، 

َ
عال واقعیت های  به  توجه  می زند/ 

نابود می کند
یک سری  که  هستند  این  دنبال  شدن،  خوب  برای  خیلی ها 
کنند و آنها را انجام دهند  »بایدها« یا »دستورالعمل هایی« پیدا 
باید ها،  از  بیشتر  که  حالی  در  برسند.  می خواهند  آنچه  به  تا 
را  انسان  شدن،  واقعیت ها  تسلیم  و  هست ها  از  داشتن  خبر 
که ما نمی توانیم روی  رشد می دهد. البته معنایش این نیست 
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تغییر دهیم، ولی الاقل یک بار  را  آنها  و  تأثیر بگذاریم  واقعیت ها 
به  توجه  چون  ببینیم؛  درستی  به  را  واقعیت ها  این  است  الزم 
واقعیت های عاَلم، هوای نفس انسان را نابود می کند، و انسان را 

به سعادت نزدیک می کند. 

که انسان با توجه به »هست ها« می تواند به خدا تقرب  آن مقدار 
پیدا کند، با عمل به »بایدها« تقرب پیدا نخواهد کرد. آن مقدار که 
کردن به واقعیت های حیات، انسان را رشد می دهد  معرفت پیدا 
و به خدا نزدیک می کند، به دست آوردن فضائل و خوبی ها انسان 

را رشد نخواهد داد. 

چه بسا بی توجهی به واقعیت های موجود در عالم موجب شود 
کار برایش  کسی باید ها و دستورات را هم انجام دهد، این  گر  که ا
که ما را احاطه  بی ثمر و حتی مضّر باشد. غفلت از واقعیت هایی 
که  کرده اند به ما خیلی بیشتر ضربه می زند، تا غفلت از دستوراتی 
به ما می رسند. به تعبیر دیگر، غفلت از واقعیت ها خیلی بیشتر از 

غفلت از ارزش ها به ما آسیب می زند.

»اختیاری نبودن بخش هایی از زندگی ما« یک واقعیت مهم 
ی اهَّلل«یک واقعیت است، نه یک باید!

َ
راُء ِإل

َ
ق

ُ
ف

ْ
ْنُتُم ال

َ
است / »أ

کنارش  در  الاقل  می آیید،  دینی  دستورات  سراغ  به  وقتی  شما 
کجا  یک نگاهی به واقعیت ها داشته باشید، یعنی ببینید اصاًل در 
کرده؟ اسیر چه اموری  هستید؟ چه واقعیت هایی شما را احاطه 
که ندارید را  هستید و چه اختیاراتی ندارید؟ یعنی اول اختیاراتی 
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که دارید  کردن اختیاراتی  بشمارید، بعدًا دربارۀ چگونگی مصرف 
کنید و تصمیم بگیرید. فکر 

ما در دینداری و برنامه ریزی برای زندگی خود، بیشتر دنبال این 
این  به  توجه  و  کنیم،  رفتار  »باید«  چگونه  ببینیم  که  هستیم 
»باید ها« به بخِش اختیاری زندگی ما مربوط می شود، اما قبل از 
اینکه برای این بایدها نقشه بکشیم، باید لحظه های بی اختیاری 
که ما در بسیاری از امور،  کنیم  خودمان را ببینیم و به این توجه 
نیسیتم  بی اختیار  ما  که  البته معلوم است  نداریم.  اختیار  اصاًل 
ای  است  اختیار  دلیل  کنم/خود  آن  یا  کنم  این  گویی  »این که 

که ما مختاِر مختاِر مختار نیستیم. کنیم  صنم« ولی باید توجه 

در  که  زندگی مان  از  بخش هایی  آن  فهرست  هم  یک بار  الاقل 
کنیم و به  اختیار ما نیست ولی در زندگی ما دخالت دارد را نگاه 
این  به  گر  ا کنیم.  توجه  کرده اند  احاطه  را  ما  که  »هست هایی« 
کوچک و متواضع  کنیم، خود به خود یک مقدار  هست ها نگاه 
گرفت. اثر  خواهیم شد و از احساس تکّبر و تفرعن فاصله خواهیم 
که ضعف و فقر خودمان را می فهمیم  وضعِی این نگاه، این است 
ُخِلَق  است؛  شده  آفریده  ضعیف  »انسان  که  می کنیم  درک  و 
نَسُن َضِعیًفا«)نساء/28( و »شما فقیر و محتاج خدا هستید؛ 

ْ
اال

»بایدها«  جزء  دیگر  که  اینها  اهَّلل«)فاطر/15(  ِإَلی  اْلُفَقراُء  ْنُتُم 
َ
أ

نیست، اینها جزء »هست ها« یا واقعیت های حیاِت بشر است. 
اول هست ها و واقعیت ها را انکار نکنیم تا بعدًا به سراغ بایدها و 
آرمان ها برویم. یعنی اول آن چیزهایی که محقق شده را ببینیم تا 

که باید محقق شود برویم.  به سراغ چیزهایی 
ً
بعدا
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کند  غافل  واقعیت ها  از  را  ما  که  است  فیلمی  ابلیسی  فیلم 
و بگوید »می توان همۀ این واقعیت ها را تغییر داد!«/ آموزۀ 

کاذب برخی عرفان های 
که نتیجه اش  گاهی یک فیلم ابلیسی، داستانی را تعریف می کند 
تقویت نخوت و تکّبر در انسان است - و امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: 
»تکبر بدتریِن عیب هاست؛ اْلِکْبُر َشّرُ اْلُعُیوب« )غررالحکم/ص38/

ح611(- یک فیلم ابلیسی، لزومًا فیلمی نیست که صحنۀ بد نشان 
که ما را احاطه  که ما را از واقعیت هایی  دهد، بلکه فیلمی است 
کرده است غافل کند و به دروغ به ما بگوید که می توانیم همۀ این 
واقعیت ها را تغییر دهیم. این حرف، عیِن کفر است و دروغ است 

چون ما نمی توانیم همۀ این واقعیت ها را تغییر دهیم.

که با سخنانی به ظاهر  کرده است  اخیراً مکتب هایی رواج پیدا 
را  چیز  همه  می توانی  »تو  می گوید:  روحیه دهنده  و  انرژی بخش 
 - بگیری!«  کمک  از خدا هم می توانی  راه  این  و در  تغییر دهی 
از این سخنان می گویند- در حالی  کاذب  از عرفان های  بخشی 
که خوِد خدا می گوید تو نمی توانی خیلی از چیزها را تغییر دهی، 
تو فقط بعضی چیزها را می توانی تغییر دهی. )در ادامه به آیات و 

روایت مربوطه اشاره می شود(

کرده ، عین »ذکر  که زندگی ما را احاطه  کردن به واقعیت هایی  نگاه 
اهَّلل« است/ بی توجهی به واقعیت ها باعث کاهش احساس معنوی

که ما خیلی چیزها را نمی توانیم تغییر دهیم و  واقعیت این است 
که می توانیم تغییر دهیم، مقدار تغییری  حتی در مورد چیزهایی 
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که  کنیم محدود است. حتی برخی چیزها را  که می توانیم ایجاد 
تغییر می دهیم دوباره به جای اولش برمی گردد.

را  واقعیت ها  برخی  می گیرد  تصمیم  انسان  نیز  اوقات  گاهی 
می شود.  گرفته  حالش  و  دهد  تغییر  نمی تواند  ولی  دهد،  تغییر 
امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »خدا را با به هم خوردن تصمیم ها 
اهَّلَل  ُسْبَحاَنُه  َعَرْفُت   و عزمها و شکسته شدن همت ها شناختم؛ 
البالغه/ اْلِهَمم«)نهج  َنْقِض  َو  اْلُعُقوِد  َحّلِ  َو  اْلَعَزاِئِم  ِبَفْسِخ  

اساسًا  انسان  که  است  مواردی  از  غیر  این  تازه  حکمت250(  
نمی تواند واقعیت ها را تغییر دهد.

که واقعیت ها  یک اصل یا شیوۀ تربیتِی صحیح، شیوه ای است 
باشد.  رفیع  جایگاه  و  اولویت  دارای  شیوه،  آن  در  »هست ها«  و 
از  برخی  که  جابیفتد  باید  و  شود  فهرست  باید  »هست ها« 
دست  به  تغییر  قابل  و  هستند  ما  اختیار  از  ج  خار »هست ها« 
احاطه  را  ما  زندگی  که  هست ها  این  به  کردن  نگاه  نیستند.  ما 
کرده اند عین ذکر اهَّلل است و عین آمادگی برای ذکر اهَّلل است و به 
انسان صفای باطن و روحیۀ معنوی می دهد. هم زشتی ها را از 
انسان می گیرد و هم زیبایی ها را به انسان هدیه می دهد. هم فقِر 

ما را نشان می دهد و هم الی اهَّلل بودن فقر ما را نشان می دهد.

ْنُتُم 
َ
»أ احساس  و  دعا  احساِس  که  دیدید  و  گذشت  مدتی  گر  ا

که نگاه  اْلُفَقراُء ِإَلی اهَّلل« بودن به شما دست نمی دهد، بفهمید 
شما به واقعیت هایی که شما را احاطه کرده اند کم شده است، نه 

کم شده باشد.  اینکه لزومًا ایمان شما 
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داشته  را  قدر  شب  معنوی  احساس  همیشه  که  کنیم  چه 
باشیم؟/ توجه به مقدرات نباید فقط یک بار در سال باشد

گاهی اوقات از این واقعیت ها و هست هایی که ما را احاطه کرده با 
کلمۀ »تقدیر« و »مقدرات« یاد می شود. توجه به مقدرات خیلی 
که فقط یک بار در سال یعنی در  مهم است و نباید این طور باشد 
کنیم. اصاًل چرا شب قدر چنین تأثیر  شب قدر به مقدرات توجه 
معنوی خوبی روی ما می گذارد؟ چون به این فکر می کنیم، که 
ج از اختیار و قدرت ما قرار دارد،  که خار امشب خیلی از اتفاقاتی 
گر در ایام دیگر سال هم به  رقم می خورد و تعیین می شود. ُخب ا
که بسیاری از امور در اختیار و قدرت ما  کنیم  این مسأله توجه 
نیست بلکه خداوند برای ما »مقّدر« کرده، شبیه همان احساس 
معنوی را خواهیم داشت. چون خداوند در هر لحظه از زندگِی ما، 
خ  ج از اختیار ما برایمان ر که خار مدام دارد مقدرات ما و حوادثی 
اختیاراتی  هم  خودمان  اینکه  ضمن  می کند،  کنترل  را  می دهد 
داریم و می توانیم تأثیراتی در آنها داشته باشیم و خداوند بالفاصله 
که با اختیار خودمان انجام داد ه ایم، مقدرات  کارهایی  با توجه به 
و  تصادف ها  مقدرات  این  می کند.  تعیین  را  ما  بعدی  لحظات 
که ما اسیر آنها باشیم و بخواهیم از شّر آنها به  حوادثی نیستند 
قدرت خدا پناه ببریم تا خدا ما را از صدمات این تصادفات نجات 

کاماًل در دست خدا هستند. بدهد، بلکه این مقدرات 

که »چقدر در اختیار خدا« هستیم،  کنیم  گر به این مسأله نگاه  ا
کرد و یک احساس معنوی بسیار زیبا  کاماًل تغییر خواهد  حال ما 
پیدا خواهیم کرد، شبیه احساس کسی که در شب قدر مقدراتش 
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در حال تعیین و تصویب است. چه چیزی مثل توجه به مقدرات، 
کرد؟ آیا توجه به قیامت  رابطۀ ما با پروردگار عالم را تنظیم خواهد 
که  که ندیده ایم، چنین اثری بر ما خواهد داشت؟! کسی  و آخرتی 
کنونی خودش تحت تأثیر قرار نگیرد، آیا  با نگاه و توجه به مقدرات 

گرفت؟! تحت تأثیر قیامِت ندیده قرار خواهد 

فقط  و  نیست  ما  اختیار  در  که  واقعیت هایی  به  کردن  نگاه 
به  کردن  عمل  و  کردن  نگاه  از  بیشتر  است،  خداوند  دست  در 
»بایدها« روحیۀ معنوی به انسان خواهد داد؛ توجه به واقعیت ها 
کرده اند،  احاطه  را  ما  وجود  که  »سیال«  یا  »ثابت«  مقدراِت  و 
گاهی اوقات برخی از آنها را می توان تغییر داد  که  واقعیت هایی 

و نه همۀ آنها را.

کس بخواهد بسیار،  قرآن: بگو پروردگار من روزى را براى هر 
مردم  بیشتر  ولی  می سازد،  اندک  بخواهد  کس  هر  براى  و 

نمی دانند
خداوند می فرماید: »هر چیزی نزد خداوند با اندازه هایش است؛ 
 َشْی ٍء ِعْنَدُه ِبِمْقداٍر«)رعد/8( همه چیز نزد خدا حساب و کتاب 

ُ
ُکّل

مقادیر معین  این  از  ذّره ای  نمی شود  اصاًل  دارد،  و مقدار معین 
ا 

َ
ِإّن کرده ایم؛  با َقَدرش خلق  جابجا شود. »ما هر چیزی را همراه 

برنامه  چیزی  هر  برای  یعنی  ِبَقَدٍر«)قمر/49(  َخَلْقناُه  َشْی ٍء   
َ

ُکّل
عوامانۀ  تصور  متاسفانه  است.  شده  تنظیم  معینی  حساب  و 
را  که خداوند ما  این  گونه است  خیلی ها به زندگی و حیات بشر 
کسی  هر  تا  است  کنده  پرا دنیا  این  در  همین طوری  و  آفریده 
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کند؛ - نعوذ با هَّلل - چیزی شبیه به زندگی  برای خودش زندگی 
جوجه ها در یک مرغداری! ما بندگان خدا هستیم و برای خدا 
خیلی ارزشمند هستیم؛ هر یک از ما مورد عنایت پروردگار عالم 
جوجه های  مثل  خداوند،  به  نسبت  را  خودمان  نباید  است. 
گر مثاًل  که ا یک مرغداری نسبت به صاحب آن مرغداری بدانیم 
چند تا از این جوجه ها تلف شدند، صاحب مرغداری بدون هیچ 

کند. دلسوزی و عاطفه ای فقط به ضرِر مالی خودش نگاه 

ما  نزد  چیز  همه  »خزائِن  می فرماید:  دیگری  آیۀ  در  خداوند 
از آن خزائن همه چیز را به اندازۀ مشخص و معلومی  است و ما 
 
َ
ِإاّل ُلُه  ُنَنّزِ ما  َو  َخزاِئُنُه  ِعْنَدنا   

َ
ِإاّل َشْی ٍء  ِمْن  ِإْن  َو  می کنیم؛  نازل 

آیه  این  می فرماید  طباطبایی  عالمه  َمْعُلوٍم«)حجر/21(  ِبَقَدٍر 
زیباترین  از  یکی  و  می دارد  بر  پرده  عالم  حقایق  عجیب ترین  از 
حقایقی است که در عالم ذکر شده است. )ترجمه المیزان /ج 12/

صص 207تا213(

خداوند در آیۀ دیگری می فرماید: »بگو پروردگار من روزى را براى 
کس بخواهد اندک می سازد،  کس بخواهد بسیار، و براى هر  هر 
ْزَق ِلَمْن َیشاُء َو  ی َیْبُسُط الّرِ ولی بیشتر مردم نمی دانند؛ ُقْل ِإّنَ َرّبِ
که خدا  کنید  اِس ال َیْعَلُمون«)سبأ/36( دقت  ْکَثَر الّنَ

َ
َیْقِدُر َو لِکّنَ أ

که مردم »نمی دانند« روزی دست من است،  در اینجا می فرماید 
نمی فرماید »ال یؤمنون؛ اینها ایمان ندارند« بلکه می فرماید: »ال 
گفت باوِر این واقعیت زیاد  یعلمون؛ نمی دانند« در واقع می توان 
نیاز به ایمان هم ندارد، بلکه تصورش تصدیقش را الزم می آورد. 
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که  فهمید  کنیم، خواهیم  نگاه  مسأله درست  این  به  همین که 
اصاًل نمی شود همه چیز در عالم مقدر نشده باشد.

را  عالم  تغییرات  شود،  زیاد  مقدرات  به  ایمانش  که  کسی 
کوچک می شمارد/ نمونۀ جالبی از امیرالمؤمنین)ع(

که عقل یک آدم بیشتر  امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »هر مقدار 
تغییرات  و  پیدا می کند  افزایش  الهی  به مقدرات  ایمانش  شود، 
ِإیَماُنُه   َقِوَی   ُجِل  الّرَ َعْقُل  اْزَداَد  َما 

َ
ُکّل می شمارد؛  کوچک  را  عالم 

علم  اول  مرحلۀ  ِباْلِغَیر«)غررالحکم/ص535(   
َ

اْسَتَخّف َو  ِباْلَقَدِر 
کند، ایمان مان به  کنیم و عقلمان افزایش پیدا  گر توجه  است و ا
تقدیر الهی بیشتر می شود. در این صورت تغییرات عالم برایمان 

مهم نخواهد بود.

توسط  عالم  تغییرات  شمردن  کوچک  از  جالب  نمونۀ  یک 
امیرالمؤمنین)ع( وقتی بود که بعد از جنگ صفین داشتند با مالک 
اشتر درِد دل می کردند و از بی وفایی یارانشان شکایت می کردند. 
ْصَحاِبِه َو ِفَراَر َبْعِضِهْم ِإَلی 

َ
ْشَتِر َتَخاُذَل أ

َ ْ
اَلُم ِإَلی ال )َفَشَکا َعِلّیٌ َعَلْیِه الّسَ

ُمَعاِوَیَة؛ شرح ابن ابی الحدید/197/2( مالک اشتر از باب همدردی 
گفت: ما به هر حال دو جنگ سخت را پشت سر گذاشته ایم و مردم 
گر یک مقدار پول خرج  هم طبیعتًا به سمت دنیا مایل هستند، ا
کنید مردم به سمت شما تمایل پیدا می کنند! امیرالمؤمنین)ع( در 
پاسخ به مالک فرمودند: »اینکه از بیت المال بخواهیم به بعضی ها 
اِس  ِإَلی   ْنُفُس  الّنَ

َ
زیادی بدهیم امکان ندارد! )فقال االشتر: َفَتاَقْت  أ

َجاِل ...فقال علی ع:  ْعَناُق الّرِ
َ
ْنَیا ... َفِإْن َتْبُذِل اْلَماَل َتِمْل ِإَلْیَک أ

ُ
الّد
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ْن 
َ
 َیَسُعَنا أ

َ
ُه ال

َ
َجاِل، َفِإّن ْمَواِل َو اْصِطَناِع الّرِ

َ ْ
ا َما َذَکْرَت ِمْن َبْذِل ال ّمَ

َ
َو أ

گر خدا  ِه()همان( بعد فرمودند: »ا ْکَثَر ِمْن َحّقِ
َ
 ِمَن اْلَفْی ِء أ

ً
ُنْؤِتَی اْمَرأ

گر نخواهد،  کار صورت می گیرد و پیروز می شویم و ا بخواهد، این 
کار صورت نمی گیرد و ما شکست خواهیم خورد؛ َو ِإْن ُیِرِد اهَّلُل  این 
ْل َلَنا َحْزَنُه« یعنی حضرت  ْل َلَنا َصْعَبُه، َو ُیَسّهِ ْمَر ُیَذّلِ

َ ْ
َیَنا َهَذا ال ْن ُیَوّلِ

َ
أ

کن  نگاه مالک را به یک جای دیگری بردند و فرمودند به خدا نگاه 
که تغییرات عالم را کوچک و  و به زمین نگاه نکن! این نگاهی است 

بی مقدار می بیند و فقط نگاهش به خداست.

چگونه می توانیم بر مقدرات خود تأثیر بگذاریم؟
ذهن  به  که  موضوعی  می کند،  نگاه  مقدرات  به  انسان  وقتی 
بر  می توانم  چگونه  »من  که  است  این  می کند  خطور  قلبش  و 
که  مقدرات خودم تأثیر بگذارم« خوب است فهرستی از عواملی 

کنیم: می توانند بر مقدرات ما تأثیر بگذارند را مرور 

یکی از عوامل تأثیرگذار بر مقدرات ما »افکار« ما هستند.

باشند.  تأثیرگذار  ما  مقدرات  بر  می توانند  هم  ما«  »عالقه های 
گاهی ما به یک چیزهایی عالقه داریم بعدًا خدا به خاطر همان 
عالقه ها، امتحانات یا بالهایی بر سِر ما می آورد. )حتی عالقه های 
گاه( »آرزوهای« ما نیز مانند عالقه های ما بر روی مقدرات  ناخودآ

ما تأثیر دارند.

»اعتقادات« ما نیز روی مقدرات ما تأثیرگذار هستند؛ اینکه ما به 
خدا، به فضائل امیرالمؤمنین)ع( و به اسماء حسنِی خدا ایمان 
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داشته باشیم، بر مقدرات ما اثر دارد.

َعِلّیُ  )َیا  دارند.  تأثیر  ما  مقدرات  بر  نیز  ما«  اقدامات  و  »اعمال 
ِحِم َتِزیُد ِفی  ْبِرَم ِإْبَرامًا َیا َعِلّیُ ِصَلُة الّرَ

ُ
ِذی َقْد أ

َ
 اْلَقَضاَء اّل

ُ
َدَقُة َتُرّد الّصَ

اْلُعُمر؛ من ال یحضره الفقیه/ج3/ص368(

»نیت های ما« که برآمده از عالیق و عقاید ما هستند نیز مقدرات 
ْزَق؛ محاسن/ ْنَب َفُیْحَرُم الّرِ

َ
ما تأثیر دارند.)ِإّنَ اْلُمْؤِمَن َلَیْنِوی الّذ

ج1/ص116(

»محبت خدا به ما« و »محبت اولیاء خدا به ما« نیز بر مقدرات ما تأثیر 
دارد، کما اینکه امام زمان)ع( فرمود: من شما را فراموش نمی کنم و 
ا َغْیُر ُمْهِمِلیَن ِلُمَراَعاِتُکْم 

َ
به یاد شما هستم و برایتان دعا می کنم)ِإّن

َواُء ؛ احتجاج/ج2/
ْ َ
الّل ِبُکُم  َلَنَزَل   َذِلَک 

َ
َلْو ال َو  ِلِذْکِرُکم   َناِسیَن 

َ
َو ال

ص497( و این قطعًا خیلی بر مقدرات ما تأثیر دارد. حتی رفتارها و 
اقدامات خوب و بد دیگران  نیز بر مقدرات ما بی تأثیر نیست؛ البته 
در محدودۀ اذن خداوند. اما مهمترین عامل تأثیرگذار بر مقدارت 
که انشاءاهَّلل می خواهیم در  ما عاملی غیر از همۀ عوامل فوق است 
که چه عاملی  کنید  جلسۀ بعد به آن بپردازیم. به این موضوع فکر 

بیشترین تأثیر را بر مقدرات ما خواهد داشت؟

گر برخی  که بر مقدرات خود تأثیر بگذاریم/ ا ما خلق شده ایم 
کوفه فدای نائب حسین)ع( می شدند  یاران حسین)ع( در 

چه بسا مقدرات تغییر می کرد!
آیا اساسًا ما باید بر مقدرات خودمان تأثیر بگذاریم؟ بله، اصاًل ما 
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که  سرنوشت خودمان را خودمان باید بسازیم. این طور نیست 
دهیم.  تغییر  را  خود  مقدرات  نتوانیم  و  باشیم  دنیا  زندان  اسیر 
دایرۀ  و  است  سخت  مقدارت  بر  تأثیرگذاشتن  که  است  درست 
بر  که  شده ایم  خلق  ما  اصاًل  ولی  است،  محدود  ما  تأثیرگذاری 
که ما بتوانیم  مقدرات خود تأثیر بگذاریم. هدف خلقت این است 
بر مقدرات خود تأثیر بگذاریم و آیندۀ خود را بسازیم ولی باید به 

محدویت های خودمان توجه داشته باشیم.

یکی از علمای بسیار تیزبین در مسائل تاریخی می فرمودند: چند 
کوفه غریب  که وقتی مسلم در  نفر از یاران مسلم بن  عقیل بودند 
که جان  کمک نکردند اما قصدشان این نبود  کوفه  شد، او را در 
کنند و شهید نشوند، یعنی از مرگ نترسیده بودند،  خود را حفظ 
که دیگر ارزش ندارد ما فدا بشویم،  ولی تشخیص شان این بود 
هم  کربال  در  و  حسین)ع(  امام  برای  داشتند  نگه  را  خودشان 
می آمدند  میدان  به  کوفه  همان  در  اینها  گر  ا اما  شدند.  شهید 
چه بسا  می شدند  شهید  و  می کردند  حمایت  مسلم  از  محکم  و 
ورق برمی گشت و یک اتفاق دیگری رقم می خورد! این »شاید« 
گر آنها  بر اساس یک سلسله از معادالت خیلی قابل تأمل است؛ ا
که نائب امام حسین)ع( بود می کشتند  خودشان را برای مسلم 
شهید  خوِن  چون  می کرد  تغییر  مقدرات  شاید  می کردند  فدا  و 
کشته  که در راه خدا  خیلی اثر دارد. خداوند می فرماید: »کسانی 
ُقِتُلوا فی   ذیَن 

َ
اّل شدند خداوند هرگز اعمالشان را نابود نمی کند؛ 

ْعماَلُهْم«)محمد/4( اما آنها خودشان را نگه 
َ
 أ

َ
َسبیِل اهَّلِل َفَلْن ُیِضّل

گر خودشان  ا امام حسین)ع( چون فکر می کردند  برای  داشتند 
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که اثِر خون  کشتن بدهند، اثر ندارد! در حالی  را برای مسلم به 
شهید را خدا تعیین می کند!

را هم  کنیم، ما حتی »حّر«  تقبیح  را  کس  ما نمی خواهیم هیچ 
آنها  رفت.  دست  از  که  بود  فرصتی  این  ولی  نمی کنیم  تقبیح 
می توانستند با پایداری پای رکاب مسلم؛ بر عالم تأثیر بگذارند، 
اقتضا  تواضع  اتفاقًا  می دهد.  »تأثیر«  شهید  خون  به  خدا  چون 
می کرد وقتی می خواهی فدای حسین)ع( بشوی، فدای مسلِم 
حسین)ع( بشوی و شاید این قشنگ تر باشد. لذا امام حسین)ع( 
در رثای هانی بن عروه )که فدای مسلم بن عقیل شد( سخنی 
خبر  وقتی  برد.  باال  عقیل  بن  مسلم  حّد  در  را  هانی  که  فرمود 
حضرت  دادند،  حسین)ع(  امام  به  را  هانی  و  مسلم  شهادت 

فرمود: »ال خیر فی  العیش  بعد هؤالء«)وقعه الطف/165(

گر خرج  یک وقت خودت را دست باال نگیری! خودت را خرج کن، ا
صرِف  را  خودش  که  کسی  داد.  خواهی  دست  از  را  فرصت  نکنی 
که خودش  کسی  سینه زن های امام حسین)ع( می کند ارزشش از 
کمتر نیست و چه  بسا بیشتر هم  را صرف امام حسین)ع( می کند 
باشد. حضرت امام)ره( همراه عده ای از دوستانشان برای زیارت 
حرم  به  زیارت  برای  وقتی  بودند،  رفته  مشهد  به  رضا)ع(  امام 
می رفتند امام)ره( زودتر از بقیه برمی گشت تا برای همراهان خود 
رضا)ع(  امام  زائر  از  پذیرایی  ثواب  می گفت:  و  کند  آماده  صبحانه 
کمتر از زیارت نیست. حتمًا حضرت امام)ره( معتقد بودند در برخی 

شرایط ثوابش باالتر هم است، که از آن صرفنظر می فرمودند.
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کردن به عزاداران اباعبداهَّلل)ع(  بعضی ها در ماه محرم با خدمت 
می داند  خدا  و  می کنند  عشق بازی  حسین)ع(  امام  با  واقع  در 
دستگاه  این  گر  ا می دهد.  انسان  به  نورانیت  چقدر  این کار  که 
چرا  که  فهمید  خواهید  بشناسید  درست  را  اباعبداهَّلل)ع( 
گر به هیأت می روی  حضرت امام)ره( به شهید بابایی فرمود: »ا
و می خواهی استکان های هیات را بشویی، دو تا استکان هم از 
که هیاتی بشوید،  کند  کاری  طرف من بشوی!« از خدا بخواهید 
انجام دهید؛  برای عزاداران حسین)ع( خدمتی  باشید  دنبالش 

انشاء اهَّلل راهش باز می شود.

کاش  ای  جان!  »حسین  نگویید  کنید،  مناجات  خواستید  گر  ا
کاش  که به تو می زدند به من می خورد«، بگویید: ای  تیرهایی 
کاش  می خورد!  من  به  می زدند  تو  خیمه های  به  که  تیرهایی 
که به یاران تو می زدند به من می خورد! این نشانۀ ادب  تیرهایی 

و احترام برای امام حسین)ع( است ...



| جلسه دوم |
ضرورت واقع بینی در کنار ایمان

امروز برای ایستادگی جلوی آمریکا بیشتر به واقع بینی احتیاج داریم 
 تا ایمان

 بر اساس آمارها، آمریکا یک قدرت پوشالی است
کار دین را جلو  گاهی اوقات توجه به واقعیت ها حتی بیش از ایمان 

می برد

اوایل انقالب برای عبور از مشکالت، الزم بود بیشترازایمان مایه 
بگذاریم ولی امروز در جمع بین ایمان و نگاه به واقعیت ها بیشتر 
به واقع بینی نیاز داریم یعنی امروز با واقع بینی می شود با خیلی 
کرد و زیاد الزم نیست از ایمان به غیب خرج  از مشکالت مقابله 
بیشتر  واقع بینی  به  آمریکا  جلوی  ایستادگی  برای  االن  کنیم. 
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این  مصداق  آمریکا  وضعیت  االن  ایمان.  به  تا  داریم  احتیاج 
ضرب المثل است: »گر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی« امروز 
واقع بینی این است که آمریکا یک قدرت پوشالی است و آمارها نیز 

این را نشان می دهد و این نیاز به ایمان به خدا ندارد.

همۀ  نیست؛  زندگی  خاص  اتفاقات  شامل  فقط  مقدرات 
ج از اختیار ماست را شامل می شود بخش های زندگی که خار
موضوع بحث ما پاسخ به این سؤال است: »مهمترین عامل در 
زندگی چه عاملی است؟« در جلسۀ قبل  ما در  تعیین مقدرات 
اعتقادات،  آرزوها،  و  عالیق  افکار،  برشمردیم:  را  زیادی  عوامل 
اعمال و اقدامات، نیت ها و همچنین »دعای« ما روی مقدرات ما 
ج از اختیار ما نیز عواملی مثل: محبت خداوند به  تأثیر دارد. خار
ما، محبت اولیاء خدا به ما و رفتارهای خوب و بد دیگران در اطراف 
ما، نیز بر مقدرات ما تأثیر دارند. اما گفتیم تعیین کننده ترین عامل 
مؤثر بر مقدرات ما چیزی غیر از آن عوامل مذکور است. یعنی غیر 
که در مقدرات  کلیدی دیگری نیز هست  از همۀ اینها یک عامل 

ما تعیین کننده است.

گفتگو در مورد تعیین کننده ترین عامل در مقدرات بشر،  پیش از 
به عنوان مقدمه در مورد »لزوم توجه به اصل مقدرات در زندگی 
که چیزی  کردیم. ما همیشه باید متوجه باشیم  انسان« صبحت 
به نام مقدرات در زندگی خودمان داریم. منظور از مقدرات، بخش 
که توسط خداوند تعیین می شود و خیلی  ج از اختیار ماست  خار
از اوقات، ما آنها را امور تصادفی یا طبیعی نامگذاری می کنیم و 
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یا خیلی از اوقات چون آن امور تکرار می شوند، آنها را امور عادی 
تلقی می کنیم ولی همۀ اینها طراحی های تحت حکمت و مشیت 
الهی هستند و همگی در اختیار پروردگار عالم هستند که هر لحظه 

کند می تواند آنها را تغییر دهد. اراده 

کنیم.  باید به مفهوم مقدرات و مصداق واقعی اش بیشتر توجه 
و  ندارند  خبر  مقدرات  بحث  از  کافی  قدر  به  همه  متاسفانه 
مقدرات  بعضی ها  هستند؟  چیزهایی  چه  مقدرات  نمی دانند 
الهی را فقط در مورد امور درشت و عظیم می دانند نه تمام امور 
زندگی؛ از کوچکترین تا عظیم ترین  آنها. زیرا چنین نیست که فقط 
می دهند،  خ  ر گهان  نا ما  زندگی  در  که  خاصی  اتفاقات  از  برخی 
ج از اراده و  که خار مقدرات باشند، بلکه تمام جزئیات زندگی ما 
اختیار ما هستند مقدرات ما محسوب می شوند؛ از اصل وجود ما 
تا فرم وجود ما و تمام مختصات ثابت و متغییر وجود ما و شرایط 
به دنیا می آییم،  آن  که در  تا محلی  ما  و مادر  پدر  از  ما،  اطراف 

همگی مقدرات ما هستند.

انجام  خواست  دلش  که  جنایتی  هر  نمی تواند  کسی  هر 
دهد؛ مقدرات الهی باید به او اجازه بدهد/چرا بعضی ها با 

فرعون ها محشور می شوند؟
که ما در میان مقدرات، یک مقدار فرصت و اختیار و  درست است 
امکان تغییر داریم، ولی ما با اختیار خودمان نمی توانیم هر چیزی 
که خداوند  را تغییر دهیم، بلکه این تغییر فقط در محدوده ای 
کرده است می تواند ایجاد شود. ضمن اینکه آن جاهایی  معین 
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کنیم، باز هم هر عملی را  که ما اختیار داریم و می خواهیم عمل 
کسی، چه آدم بدی باشد و چه آدم  نمی توانیم انجام دهیم. هر 
خوبی باشد حتی در محدودۀ اختیار خودش هم نمی تواند هر 
می فرماید:  رضا)ع(  امام  کند.  محقق  را  خود  ارادۀ  کرد  اراده ای 
سلب  را  بندگانش  عقل  دهد،  انجام  کاری  بخواهد  خدا  »وقتی 
کار خودش را انجام می دهد، و  می کند، و با تصمیم آن بندگان 
کرد،  محقق  را  خود  ادارۀ  وقتی  می کند،  محقق  را  خودش  ارادۀ 
عقل آن بندگان را به آنها باز می گرداند، بعد می گویند: چه شد؟! 
اهَّلُل  َراَد 

َ
أ ِإَذا  کردیم!  کاری  انجام دادیم؟ عجب  را  کار  این  ما چرا 

ْمَرُه 
َ
أ ْنَفَذ 

َ
أ َفِإَذا  ِإَراَدُتُه  ْت  َتّمَ َو  ْمَرُه 

َ
أ ْنَفَذ 

َ
َفأ اْلِعَباَد ُعُقوَلُهْم   ْمرًا َسَلَب  

َ
أ

َذا«)تحف  ْیَن 
َ
أ ِمْن  َو  َذا  َکْیَف  َفَیُقوُل  َعْقَلُه  َعْقٍل  ِذی  ُکّلِ  ِإَلی   

َ
َرّد

العقول/442(.

که به ظاهر در اختیارش هست انجام  کاری  هر کسی نمی تواند هر 
دلش  که  جنایتی  هر  نمی تواند  کسی  هر  دیگر،  بیان  به  دهد. 
خواست انجام دهد، چون باید مقدرات الهی به او اجازه بدهد که 

آن جنایت را انجام دهد.

که می خواستند  کار بد یا جنایتی  که فرصت پیدا نکردند  کسانی 
اینکه موفق به انجام آن جنایت  را انجام دهند، چه  بسا بدون 
محشور  فرعون ها  با  بعضی ها  لذا  برسد.  آنها  به  عذابش  شوند، 
گر در دنیا فرمانروایی یا ریاست یک روستا را هم  می شوند حتی ا
که خدا به  کوچکی  نداشته باشند! چون در همان فرصت های 
آنها داده، تا آخِر راه خالف رفتند، فرعون هم در آن فرصتی که خدا 
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ک، ظاهر اعمال و جنایت ها نیست.  به او داد تا آخرش رفت. مال
در جبهۀ اولیاء خدا و خوبان عالم نیز همین اتفاق می افتد. مثاًل 
خدا  اما  نبوده  عبادت  اهل  و  خوب  آدم  زیاد  ظاهرًا  فردی،  یک 
ک خودش را در آن  کوچک به او داده و او طینت پا چند فرصت 
موارد محدود بروز داده است و خدا هم او را با اولیاء خدا و شهداء 

بزرگ محشور می کند.

اوست  عمل  از  بهتر  مؤمن  نّیت   « می فرماید:  خدا)ص(  رسول 
خود  نّیت  مطابق  کس  هر  و  اوست  نّیت  از  بهتر  منافق  عمل  و 
ِمْن  َشّرٌ  اْلَکاِفِر  ُة  ِنّیَ َو  َعَمِلِه،  ِمْن  َخْیٌر  اْلُمْؤِمِن  ُة  ِنّیَ کند؛  می  عمل 
َعَمِله «)کافی/218/3( بزرگان این روایت را اینطور معنا کرده اند که 
که احیانًا در مقام عمل  همیشه مؤمن چیزهایی را نیت می کند 
کند. لذا نیت مؤمن، همیشه باالتر  نمی تواند به آنها دست پیدا 
امر قهرى  که عمل می کند؛ این یک  از آن مقدارى است  و بهتر 
کارهای بد را می خواهد  کافر هم خیلی از  است. از آن طرف هم 

که در مقام عمل نمی توان انجام دهد. انجام دهد 

توجه به مقدرات یعنی اینکه بدانیم در اتوبان زندگی نمی توانیم 
هر وقت خواستیم دور بزنیم و تغییر مسیر بدهیم

خودش،  مسیر  تغییر  برای  زمانی  هر  انسان  اینکه  دیگر  نکتۀ 
که ما  دارای اختیار نیست. توجه به مقدرات یعنی اینکه بدانیم 
آزاد نیستیم و هر لحظه  کاماًل  یا بدی،  کار خوب  انجام هر  برای 
نمی توانیم در اتوبان زندگی دور بزنیم و مسیر خود را تغییر دهیم، 
کنیم تا به دوربرگردان برسیم. مثاًل  کیلومترها راه طی  گاهی باید 
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تا  است  خورده  حرام  لقمۀ  که  کسی  می فرماید:  روایت  در  وقتی 
َکَل 

َ
چهل روز عبادتش قبول نمی شود )قال رسول اهَّلل ص: َمْن أ

َلُه َدْعَوٌة  َلْم ُتْسَتَجْب  َو  َلْیَلًة  ْرَبِعیَن 
َ
أ َلُه َصاَلٌة  ُتْقَبْل  َلْم  ُلْقَمَة َحَراٍم 

)َمْن  و  بحاراالنوار/314/63-کنزالعمال/9266(  َصَباحًا؛  ْرَبِعیَن 
َ
أ

ْرَبِعیَن  َلْیَلة؛ تفسیر قمی/180/1( به 
َ
َشِرَب اْلَخْمَر َلْم ُتْقَبْل  َلُه َصاَلٌة أ

که تا چهل روز بعد، نمی تواند دور بزند  عبارتی معنایش این است 
و تغییر مسیر بدهد.

که ما به این بخش های جبری زندگی نگاه  خیلی خوب است 
کنیم. البته طبق فرمایش امام صادق)ع( »ما نه مجبوِر مجبور 
 َجْبَر 

َ
هستیم و نه مختاِر مختار، بلکه چیزی بین این دو است؛ ال

ْمَرْین «)کافی/160/1( بحث جبر و 
َ
أ َبْیَن  ْمٌر 

َ
أ َلِکْن  َو  َتْفِویَض    

َ
َو ال

اختیار، یکی از بحث های بسیار سخت و پیچیدۀ دینی است و 
ما از پرداختن به مرز این دو منع شده ایم. اما همین  مقدار باید 
که باالخره بخشی از زندگی ما در اختیار ما  توجه داشته باشیم 

نیست.

این  که خواستیم نمی توانیم در  که هر لحظه  باید بدانیم  فقط 
ما نیست. جنبۀ  اختیار  ما هر لحظه در  ارادۀ  بزنیم.  اتوبان دور 
انسان  دل  در  عظیم  ترس  یا  عظیم  شوق  دو،  هر  شّرش  و  خیر 
خوبی های  اسیر  تعبیری  به  انسان  اوقات  گاهی  می کند.  ایجاد 
که به اهل بیت)ع( یا دوستان  گذشتۀ خودش می شود. مثاًل کسی 
اهل بیت)ع( خدمت می کند یا شعائر دینی را پاس می دارد و یک 
کسی  چنین  می دهد،  نشان  خودگذشتگی  از  خودش  از  جایی 
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دهد؟  انجام  خواست  بدی  کار  هر  که  است  خودش  دست  آیا 
گاهی اوقات ما به تعبیری  نه! خدا به او اجازه نمی دهد. یعنی 
گذشتۀ خودمان می شویم« و این به ما اجازه  »اسیر خوبی های 

نمی دهد سقوط کنیم.

امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »همراه هر انسان دو تا ملک هستند 
که او را محافظت می کنند، وقتی مقدرات الهی می آیند، این دو 
َیْحَفَظاِنِه  َمَلَکْیِن  ِإْنَساٍن  ُکّلِ  َمَع  ِإّنَ  را رها می کنند؛  انسان  ملک 
ٌة َحِصیَنة«)نهج  َجَل ُجّنَ

َ ْ
ِإّنَ ال َبْیَنُه َو  َبْیَنُه َو  َیا 

َ
َفِإَذا َجاَء اْلَقَدُر َخّل

البالغه/حکمت 201( مالئکه ما را از بالها و مریضی ها و تصادف ها 
ما  به  الهی  وقتی مقدرات  اما  و حوادث مختلف حفظ می کنند 

می رسد آنها دیگر ما را حفظ نمی کنند.

خدا  از  می خواهند  مردم  »وقتی  می فرماید:  حسین)ع(  امام 
می خواهند  وقتی  اما  نمی شود،  مانع  خداوند  کنند،  اطاعت 
گر خدا بخواهد بر آنها منت می گذارد و بین او و  کنند، ا معصیت 
اَعِة َلْم َیُکْن َلُهْم َصاّدًا  قصدش فاصله می اندازد؛ َفِإِن اْئَتَمُروا ِبالّطَ
ْن َیُمّنَ َعَلْیِهْم َفَیُحوَل 

َ
َعْنَها ُمْبِطئًا، َو ِإِن اْئَتَمُروا ِباْلَمْعِصَیِة َفَشاَء أ

َبْیَنُهْم َو َبْیَن َما اْئَتَمُروا ِبِه«)مکاتیب االئمه/151/3(

با  امید توأم  آینده، یک  انقالب به  امیدواری امام)ره( و رهبر 
واقع بینی است نه فقط یک امید متکی به ایمان

باید واقعیت ها را در نظر بگیرید و زیاد به اعتقادات خودتان فشار 
نیاورید و همه چیز را به ایمان به غیب و قیامت حواله ندهید. در 
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قرآن کریم و روایات نیز همه چیز را به قیامت حواله نداده اند، بلکه 
کنار ایمان به غیب، واقعیت های حیات بشر را  خیلی اوقات در 

کرده اند. در مسائل اجتماعی نیز همین طور است. یادآوری 

واقعیت های  به  توجه  »تأثیر  برای  اجتماعی  مثال ها  از  یکی 
زندگی«، نوع نگاه واقع بینانۀ امام)ره( و رهبر انقالب است. شما 
فکر می کنید چرا حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری در مسائل 
اجتماعی و روند پیشرفت انقالب این قدر امیدوار بوده و هستند؟ 
آیا تصور می کنید این یک ترفند تبلیغاتی یا شیوۀ مردم داری است 
یا اینکه یک واقعیتی پشت سر این امید است؟ آیا پشت سرش 

فقط ایمان به خداست؟

که جدای از ایمان به خدا، برخی محاسبات  واقعش این است 
قابل فهم در پشت این امید به آینده وجود دارد؛ مثاًل این واقعیت 
که تعدادی از مردم  ما خالصانه والیی هستند؛ که عده ای از آنها در 
این راه به شهادت رسیده اند و عده ای هستند که حاضرند در این 
راه از تمام هستی خودشان مایه بگذارند و همین االن هم دارند 
فعالیت می کنند. نور وجود همین ها آیا اجازه خواهد داد که باطل 

در جهان به حکمرانی خودش ادامه بدهد؟ هرگز!

قوم  دربارۀ  روایی  اخبار  از  برخی  به  نمی خواهیم  اینجا  در  ما 
فرمود:  صادق)ع(  امام  اینکه  )مثاًل  کنیم  اتکاء  ظهور  مقدمه ساز 
کوفه، قم محل نشر معارف دینی در جهان خواهد شد.  از  بعد 
ُکوَفُة ِمَن  و این وضع تا هنگام ظهور باقی خواهد ماند؛ َسَتْخُلو 
اْلُمْؤِمِنیَن ... ُثّمَ َیْظَهُر اْلِعْلُم ِبَبْلَدٍة ُیَقاُل َلَها ُقّمُ َو َتِصیُر َمْعِدنًا ِلْلِعْلِم 
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ی  َحّتَ یِن  الّدِ ِفی  ُمْسَتْضَعٌف  ْرِض 
َ ْ
ال ِفی  َیْبَقی   

َ
ال ی  َحّتَ اْلَفْضِل  َو 

 
َ

ی ال َراُت ِفی اْلِحَجاِل َو َذِلَک ِعْنَد ُقْرِب ُظُهوِر َقاِئِمَنا ...َحّتَ
َ

اْلُمَخّد
یُن َو اْلِعْلُم ُثّمَ َیْظَهُر اْلَقاِئُم  ْرِض َلْم َیْبُلْغ ِإَلْیِه الّدِ

َ ْ
َحٌد َعَلی ال

َ
َیْبَقی أ

ع؛ بحاراالنوار/ج 57/ص213( این یک خبر است که حضرت امام 
هم در سخنرانی خود در سال 56 به آن اشاره فرموده اند)صحیفه 
اینجا  در  اما  است،  تأمل  قابل  خود  جای  در  و  امام/331/3( 

کنیم. می خواهیم بر اساس قاعده بحث 

اساس  بر  هستند؟/  تعیین کننده  عالم  در  کسانی  چه  امروز 
والیتمداران  قدسی  نفس های  و  شهدا  خون  قرآن، 

کمتر باشد گر تعدادشان  تعیین کننده است؛ حتی ا
که در جامعه  چرا در زمان امیرالمؤمنین)ع( بعد از آن موج مثبتی 
ایجاد شده بود، آن غربت برای دین و اولیاء اهَّلل پدید آمد؟ چون 
اغلب کسانی که دور امیرالمؤمنین)ع( جمع شدند و بیعت کردند، 
خودشان  چهارم  خلیفۀ  می خواستند  بلکه  نبودند  »والیتمدار« 
از 15 خرداد 42 والیتمداری  اما در مملکت ما  کنند.  انتخاب  را 
کلید خورده است. امید حضرت امام)ره( یک امید صرفًا متکی به 
گرفتن عنصر زمان نیست، بلکه امید متکی  ایمان و بدون در نظر 
گسترۀ نصرت  که زمان و  به ایمان و توأم با دیدن واقعیت است 

الهی را معین می کند.

که  کسانی  آیا  هستند؟  تعیین کننده  عالم  در  کسانی  چه  امروز 
حرف های  می خواهند  و  می کنند  ترجمه  را  غربی ها  سخنان 
نه!  هستند؟  تعیین کننده  کنند،  تکرار  اینجا  در  را  آنها  مندرس 
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خون شهدا و نفس های قدسی والیتمداران تعیین کننده است؛ 
کمتر باشد.  گر تعدادشان  حتی ا

نگران  نباید  است  خداوند  قدرت  یِد  در  عالم  می بینید  وقتی 
و  فرهنگ  عرصۀ  در  غیرمذهبی  و  انحرافی  صحنه های  برخی 
به  واقعیت ها،  این  مقابل  در  باید  باشید.  اجتماع  و  سیاست 
را  عالم  مقدرات  که  قواعدی  به  و  جامعه  دیگر  واقعیت های 
نگاه  خودمان  شهدای  به  مثاًل  کنید،  نگاه  هم  می کنند  معین 
کنید، مگر شهید واقعیت نیست؟! مگر این سنت الهی واقعیت 
 

َ
ُیِضّل َفَلْن  اهَّلِل  َسبیِل  ُقِتُلوا فی   ذیَن 

َ
اّل »َو  که خدا فرمود:  نیست 

کار  که خدا اثر  ْعماَلُهم«)محمد-ص/4( مگر این واقعیت نیست 
َ
أ

 
َ

َضّل
َ
وا َعْن َسبیِل اهَّلِل أ

ُ
ذیَن َکَفُروا َو َصّد

َ
کافران را از بین می برد؟ »اّل

حجیم  کافران  کارهای  است  ممکن  ْعماَلُهْم«)محمد-ص/1( 
َ
أ

کارهای  باشد اما بی اثر خواهد بود، پس چرا باید از حجم باالی 
آنها بترسیم؟! 

اوائل انقالب بیشتر به ایمان متکی بودیم ولی امروز می توانیم 
کنیم بیشتر به واقع بینی تکیه 

کنیم، هم باید ایمان داشته باشیم  ما برای اینکه محکم حرکت 
که حضرت  نیستم  بنده معتقد  باشیم.  واقع بینی داشته  و هم 
کردند و واقعیت ها را  امام)ره( فقط بر اساس ایمان به خدا قیام 
کنار ایمان به خدا واقعیت های بسیار  گرفتند. ایشان در  نادیده 
می دیدند؛  هم  را  بود  پنهان  خیلی ها  چشم  از  که  قدرتمندی 
امام  اما همه مثل  به پیروزی می دادند.  امید  که  واقعیت هایی 
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که این واقعیت ها را ببینند، لذا ما در اوایل انقالب بیشتر  نبودند 
با تکیه بر ایمان حرکت می کردیم.

واقعیت هایی  چون  داشتیم،  نیاز  ایمان  به  بیشتر  انقالب  اوائل 
و  بودند  بیشتر  می کردند  منتقل  ما  به  منفی  پالس های  که 
کمتر بودند، یعنی  که پالس های مثبت می دادند  واقعیت هایی 
نمی توانستند  که  کسانی  لذا  نمی دادند.  امید  ما  به  واقعیت ها 
می گفتند:  امام)ره(  به  ببینند،  را  آنها  عمق  یا  واقعیت ها  همۀ 
»نمی شود!« و برای مسیر انقالب، پالس های منفی می فرستادند 
کرد. برخی  افزایش پیدا  با شروع جنگ این پالس های منفی  و 
که یک ذره ایمانشان ضعیف بود، می گفتند این  از سیاستمداران 

واقعیت ها داللت می کند به اینکه باید تسلیم شویم!

کدام واقعیت ها را می دید؟ امام)ره( 
عمر  آخر  سال  در  فقط  امام)ره(  حضرت  می کنند  تصور  خیلی ها 
خود دربارۀ نابودی کمونیسم سخن گفتند )از این پس کمونیسم 
کرد؛ پیام امام  را باید در موزه هاى تاریخ سیاسی جهان جستجو 
که  گورباچوف در سال1367-صحیفه امام/221/21( درحالی  به 
که سالها قبل یعنی در سال 57  امام)ره( آن قدر واقع بین بودند 
طرحی  »کمونیست  بودند:  فرموده  پیش بینی  را  مسأله  این  نیز 
شکست خورده است در دنیا. اصاًل شکست خورده، براى اینکه 
کمونیست قضیه تخدیر  که اصل قضیه مارکسیست و  فهمیدند 
شوروى  حرفها.  این  با  کنند  خواب  می خواهند  را  ملتها  است! 
کند با این حرفها،... منتها جوانهاى  می خواسته ملتها را خواب 
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که مسئله اى  ما قدرى شان هم بازى خورده اند و خیال می کنند 
کمونیست. اصاًل در دنیا دیگر این مطلب شکست  است مسئله 

خورده و قابل اعتنا نیست.«)صحیفه امام/ج 4/ص116(

که مارکسیست ها کشور  که خیلی ها نگران بودند  این درحالی بود 
می فرمود  امام)ره(  حضرت  ولی  بگیرند.  خودشان  دست  به  را 
کدام  امام)ره(  نیست.  اعتنا  قابل  و  این مطلب شکست خورده 
واقعیت ها را می دید؟ کدام واقعیت ها داشت برای امام)ره( پالس 
که امام می دید اینها دارند نابود می شوند ولی  مثبت می  فرستاد 
نمی کردند.  باور  و  ببینند  را  واقعیت ها  این  نمی توانستند  همه 
گرفته اند، نصف دنیا  را  می گفتند: »امروز مارکسیست ها همه جا 
که  پشت سر شوروی است...!« لذا ما در مقابل این قبیل افراد 
واقعیت را نمی دیدند مجبور بودیم بیشتر با تکیه بر ایمان به غیب 

و آیات و روایات سخن بگوییم.

امروز برای ایستادگی جلوی آمریکا بیشتر به واقع بینی احتیاج 
داریم تا ایمان/ بر اساس آمارها، آمریکا یک قدرت پوشالی 

گر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی است/ 
ایمان  از  بیشتر  بود  الزم  مشکالت،  از  عبور  برای  انقالب  اوایل 
مایه بگذاریم ولی امروز در جمع بین ایمان و نگاه به واقعیت ها 
بیشتر به واقع بینی نیاز داریم یعنی امروز با واقع بینی می شود با 
کرد و زیاد الزم نیست از ایمان به غیب  خیلی از مشکالت مقابله 
کنیم. االن برای ایستادگی جلوی آمریکا به واقع بینی بیشتر  خرج 
احتیاج داریم تا به ایمان. االن وضعیت آمریکا مصداق این ضرب 
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المثل است: »گر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی«

و  آمریکا یک قدرت پوشالی است  که  این است  واقع بینی  امروز 
آمارها نیز این را نشان می دهد و این نیاز به ایمان به خدا ندارد. 
نه تنها واقع بینی نسبت به وضع کنونی، بلکه واقع بینی نسبت به 
وضعیت آینده نیز ما را به همین نتیجه می رساند. اینکه حضرت 
امام)ره( می فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، فقط ناشی 
از ایمان به خدا نبود بلکه واقع بینی ایشان نسبت به مقدرات و 
سنت های الهی بود. اینکه آمریکا نمی تواند هیچ غلطی بکند، آیۀ 
کفر ورزیدند و از  که  که فرمود: کسانی  اول سورۀ محمد)ص( است 
ذیَن َکَفُروا 

َ
راه خدا جلوگیری کردند خدا اعمالشان را تباه می کند؛ اّل

ْعماَلُهْم«)محمد/1( این یک واقعیت 
َ
 أ

َ
َضّل

َ
وا َعْن َسبیِل اهَّلِل أ

ُ
َو َصّد

کسی نمی تواند این  گر  که آنها اثری در عالم ندارند. حاال ا است 
واقعیت را بفهمد، از او خواهش می کنیم الاقل با تکیه بر ایمانش 

این »واقعیت« را بپذیرد.

را  ما  کار  این  و  است  واقع بینی  زمانۀ  اجتماعی،  نظر  از  االن 
خیلی سریع تر جلو می برد

کار ما را خیلی  االن از نظر اجتماعی، زمانۀ واقع بینی است و این 
از  بخشی  که  می کند  کمک  واقع بینی  این  می برد.  جلو  سریع تر 
که ایمان ضعیفی دارند بیایند و در مسیر صحیح انقالب  کسانی 
قرار بگیرند، مثل برخی از ضد انقالب های »محترم« و واقع بین که 
کشور هستند و می گویند: »هر وقت شما مقابل آمریکا  ج از  در خار
محکم می ایستید، ما خوشحال می شویم.« اما کسی که بیماردل 
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باشد دیگر واقعیت ها را نمی بیند.

کار ما را آسان می کند و باعث می شود  که واقع بینی  درست است 
که بخشی از ضعیف االیمان ها جذب شوند اما واقع بینی نمی تواند 
قلبشان  در  بیماری  وقتی  اینها  چون  کند  درست  را  بیماردل ها 
شدت پیدا کند دیگر واقعیت را نمی بینند. یعنی چنین نیست که 
کافرانه عمل می کنند،  که به خدا ایمان ندارند  فقط به این دلیل 
بلکه حتی واقع بینی هم ندارند. خداوند دربارۀ اینها می فرماید: 
کورند و در نتیجه راهی براى تعقل ندارند؛ ُصّمٌ ُبْکٌم  گنگ و  »کر و 
ُعْمٌی َفُهْم ال َیْعِقُلون«)بقره/171( در اینجا »ُعْمٌی« معنایش این 
کور است و فقط خدا را نمی بیند، معنایش این است  که  نیست 
صداهای  یعنی   » »ُصّمٌ و  نمی بیند.  هم  را  عالم  واقعیت های  که 

واقعی را هم نمی شنود.

واقعیت ها  به  توجه  آخرالزمان-  دورۀ  اوقات-مانند  گاهی 
کار دین را جلو می برد حتی بیش از ایمان 

تحت  عالم  مردم  همۀ  که  هم  زمان)ع(  امام  ظهور  از  بعد  حتی 
همۀ  که  نیست  دلیل  این  به  می گیرند،  قرار  حضرت  حکومت 
حتی  آنهاست.  واقع بینی  دلیل  به  بلکه  می آورند،  ایمان  آنها 
در  و  نمی آورند  ایمان  حضرت  به  عده ای  یک  هم  ظهور  از  بعد 
به  با تکیه  باقی می مانند، ولی حکومت حضرت  دین خودشان 
ماند.  خواهد  مستقر  و  شد  خواهد  تشکیل  مسّلم  واقعیت های 
گرفتاری های آخرالزمان این  اصاًل خاصیت آخرالزمان و ابتالئات و 
اوقات- گاهی  می کند.  روشن  را  پیچیده  واقعیت های  که  است 
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کار  مانند دورۀ آخرالزمان- توجه به واقعیت ها حتی بیشتر از ایمان 
دین را جلو می برد.

باید واقع گرایی را در وضعیت سیاسی و اجتماعی و زندگی شخصی 
که هرکسی می تواند  خودمان باال ببریم. دِم دستی ترین واقعیتی 
واقعیت،  این  دیدن  اثر  در  کسی  هر  دارد  انتظار  خدا  و  ببیند 
کند، واقعیت مرگ است. لذا امیرالمؤمنین)ع(  تحول روحی پیدا 
ِباْلَمْوِت   َکَفی   است؛  کافی  انسان  موعظه  برای  »مرگ  می فرماید: 
که دیگر یک امر غیبی نیست، فقط  َواِعظًا«)کافی/275/2( مرگ 
کافی است به قبرستان برویم و این واقعیت را ببینیم تا بر روح ما 

اثر بگذارد.

واقعیت ها نیز مانند ایمان می توانند انسان را به سمت خدا 
سوق دهند

اختیارات  بودن  محدود  در  را  واقع بینی  مقدرات،  بحث  در  ما 
الهی  مقدرات  به  می گوییم  وقتی  می دهیم،  قرار  بحث  مورد 
نه  و  است  محدود  نا  شما  اختیار  نه  که  ببیند  یعنی  کنید  نگاه 
که  سخنی  این  دارد.  قرار  شما  اختیار  در  شرایط  همۀ  اینکه 
کنید، جهان پیرامونی شما هم  بعضی ها می گویند: »هر چه اراده 
که  همین طوری خواهد شد!« بیشتر به یک لطیفه شبیه است 
متاسفانه این را به عنوان رازهای عالم خلقت مطرح می کنند و 
آیین  و  را دین  این روش  را به خیالپردازی می کشانند و  دیگران 
کاذب  این نوع معنویت های  بازار  امروز هم  خود قرار می دهند. 
کنار این سخنان، آیات  گرم است. حتی بعضی ها در  و ساختگی 
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و روایاتی هم می آورند تا یک مقدار سخنشان اسالمی شود! ولی 
بحث ما دقیقًا برعکس اینهاست.

واقعیت ها نیز مانند ایمان می توانند انسان را به سمت خدا سوق 
که انسان را در فضای  دهند، واقعیت ها و ایمان دو بال هستند 
معنویت پرواز می دهند. گاهی اوقات واقعیت ها از اینکه ایمان ما 
یک ایمان موهوم باشد جلوگیری می کنند؛ مثل ایمان موهوم به 
کسانی که ادعای دروغین ارتباط با امام زمان)ع( دارند. واقعیت ها 
کمک  گاهی اوقات  که  کنار ایمان نقش ایفا می کنند  به قدری در 

می کند به اینکه انسان دچار ایمان های موهوم نشود.

واقعیت ها به ظاهر ممکن است زیاد معنوی جلوه نکنند. خیلی ها 
فکر می کنند واقع بینی با معنویات فاصله دارد، ولی اتفاقًا کسی که 
واقع بین شود معنویتش اوج پیدا می کند. البته باید معنویت توأم 
کنار بگذاریم. امیرالمؤمنین)ع(  با خیالپردازی و دور از واقع بینی را 
َتُکْن   

َ
ال باشید؛  به نجات نداشته  امید  می فرماید: »بدون عمل 

ِخَرَة ِبَغْیِر َعَمٍل«)نهج البالغه/حکمت150(
ْ

ْن َیْرُجو ال ِمّمَ

»تواضع«،  ایجاد  دارد:  مهم  اثر  سه  الهی  مقدرات  به  توجه 
»صبر« و »رضایت« در انسان

کردن و توجه به مقدرات الهی سه اثر مهم در انسان دارد: نگاه 

ایجاد  تواضع  ما  باشیم در  الهی »علم«داشته  به مقدرات  گر  ا  )1
کسی به مقدارات  گر  می شود و جلوی طغیان ما را می گیرد.. لذا ا
به  توجه  و  کردن  نگاه  خود  باشد،  نداشته  هم  »ایمان«  الهی 
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انسان  در  و  بگیرد  را  او  طغیان  و  تکّبر  جلوی  می تواند  مقدرات 
کند. تواضع ایجاد 

گر به مقدرات الهی »ایمان« داشته باشیم، در ما صبر ایجاد  2( ا
دست  ما  کارهای  همۀ  اینکه  به  داریم  ایمان  چون  می شود. 
خداوند است و خدا هم دلسوز ماست و مصالح ما را نگاه می کند، 

کرد. لذا در برابر نامالیمات و مقدرات الهی صبر خواهیم 

گر باالتر از »ایمان«، »محبت« به پروردگار هم داشته باشیم و  3( ا
به مقدرات نگاه کنیم، عالوه بر صبر کردن، »راضی« به رضای خدا 
هم خواهیم شد. و ذکر ما این خواهد بود: »در بال هم می کشم 
لذات او/ مات اویم مات اویم مات او« لذا ذکر آخر اباعبداهَّلل)ع( 
که خدایا راضیم به رضای تو، إلهی رضی   گودی قتلگاه این بود  در 

ک... بقضائک  ال معبود سوا
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عالی ترین عامل جوشش محبت خدا، خوف از »مقام« خداست نه 
 »خوف« از عذاب خدا

بدون اجازۀ »اصلی ترین عامل تعیین کنندۀ مقدرات«، هیچ عامل 
 دیگری بر مقدرات اثر نخواهند داشت

تعیین کننده ترین عامل در مقدرات ما »آزمایش های الهی« است

گفتن و...  کارها مثل صلۀ رحم یا ذکر  از  که برخی  درست است 
کند،  کند و روزی ما را زیاد  می تواند برخی مشکالت ما را برطرف 
عامل  »تعیین کننده ترین  همراهی  هم  آن  و  دارد  شرط  یک  اما 
از  ندهد، هیچ یک  اجازه  این عامل  گر  ا بر مقدرات« است،  مؤثر 
عواملی  حتی  شود.  واقع  مؤثر  نمی تواند  مقدارت  بر  مؤثر  عوامل 
مانند محبت خدا و محبت اولیاء خدا به ما و دعای اولیاء خدا 
گر این عامل  که خیلی بر مقدرات ما تأثیرگذار هستند، ا برای ما 
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تعیین کننده اجازه ندهد، در مقدرات ما مؤثر نخواهند بود. پیامبر 
حامل  فرشتگان  و  میکائیل  جبرائیل،  گر  »ا فرمودند:  کرم)ص(  ا
کنیم،  عرش و خود من برای اینکه چه همسری نصیبت شود دعا 
جز آن همسری که خدا برایت درنظر گرفته، نصیبت نخواهد شد.«

و  می کند  کم  را  انسان  اندوه  و  غم  الهی  مقدرات  به  توجه 
حسرت ها و حسادت ها را از بین می برد

که مقدرات الهی بر زندگی فردی و  کنیم  در مرحلۀ اول باید باور 
کم هستند و این تدبیر الهی است که حرف اول و آخر  اجتماعی حا
را دربارۀ زندگی ما می زند، هرچند می شود بر این تدبیر الهی تأثیر 
میزان  مرگ،  زمان  که  هستند  الهی  مقدرات  این  مثاًل  گذاشت. 

گرفتاری های ما را مشخص می کنند. روزی و مقدار و نوع 

که این مقدراتی  کنیم  در مرحلۀ بعدی باید به این مسأله توجه 
ک و معیاری از  کم هستند، به چه دلیلی و با چه مال که بر ما حا
مهمترین  دیگر  بیان  به  می شوند؟  طراحی  ما  برای  خدا  سوی 
ک و معیار  ک در تعیین مقدارت ما چیست؟ این مال عامل یا مال
که خودمان اجازه  بر آن بخشی  خیلی اهمیت دارد چون حتی 

کم است. داریم بر مقدرات خود تأثیر بگذاریم نیز حا

اما  بپردازیم،  پرسش  این  پاسخ  به  می خواهیم  جلسه  این  در 
کمی به آثار معنوی توجه به مقدارت بپردازیم.  ابتدا خوب است 
اثری  چه  کند،  باور  ایمان  و  علم  به  را  مقدارت  واقعًا  کسی  گر  ا
از این قرار  از »آثار فرعی«  ایجاد خواهد شد؟ برخی  در وجودش 
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کم می کند.  هستند: - توجه به مقدرات الهی غم و اندوه انسان را 
گرفتاری های  - انسان را از نظر دورنی آرام می کند؛ هم نسبت به 
خودش و هم نسبت به مناسبات اجتماعی و روابط با دیگران. 
- توجه به مقدرات الهی نمی گذارد انسان در موفقیت ها زیادی 
کم می کند یا از  کاذب را  شاد بشود؛ یعنی هیجانات و شادی های 
کینه توزی ها، نگرانی های نابجا،  بین می برد. - توجه به مقدرات 

حسرت ها و حسادت ها را از بین می برد.

باور کردن مقدرات می تواند حسادت انسان را از بین ببرد، اما این 
با  اما »فرعی!« توجه به مقدارت است.  آثار نجات بخش  از  یکی 
وجود اینکه می دانیم از بین رفتن حسادت در قلب انسان خیلی 

ارزشمند است، اما باور مقدارت، اثرات مهمتری هم دارد.

که  که همان حسادتی  کافی است  در اهمیت حسادت، همین 
کرد، در قابیل هم بود، و در دشمنان و مخالفان  ابلیس را بدبخت 
کرم)ص( هم بود. ابوجهل می گفت:  انبیاء الهی از نوح تا رسول ا
چرا نبوت باید در قبیلۀ بنی قصی باشد و در قبیلۀ دیگران نباشد 
کذب   ما  و  لصادق  إّن محمدا  اهَّلل  و  أبوجهل: ویحک!  له  )فقال 
محمد قط؛ و لکن إذا ذهب بنو قصّی باللواء و الحجابة و الّسقایة و 
الّندوة و النبّوة، ما ذا یکون لسائر قریش!؛ أمالی مرتضی، ج 2، ص 
265( و بعد از پیامبر)ص( در دشمنان امیرالمؤمنین)ع( هم این 
کریم یکی  که خداوند در قرآن  حسادت وجود داشت به حّدی 
از ریشه های مهم والیتگریزی را »حسادت« بیان فرموده  است. 
اَس َعلَی  َما َءاَتئُهُم اهَّلُل ِمن َفْضِلِه َفَقْد َءاَتْیَنا َءاَل  ُسُدوَن الّنَ ْم یَحْ

َ
)أ
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ْلکا َعِظیًما؛ نساء/54( ْکَمَة َو َءاَتْیَناُهم ّمُ ِإْبَراِهیَم اْلِکَتاَب َو الْحِ

از بین بردن ریشۀ حسادت در انسان-که این همه اهمیت  گر  ا
گیرد، معلوم  دارد-، جزء آثار و فواید فرعی توجه به مقدرات قرار 
که توجه به مقدرات چقدر می تواند دز زندگی انسان  خواهد شد 

مهم و تأثیرگذار باشد!

مقدرات  به  توجه  اثر  مهترین  خدا«  مقام  از  بردن  »حساب 
گر ببینید زندگی ات دست یک کسی است، آیا از  الهی است/ ا

او حساب نمی بری؟!
گر مقدرات را باور  که ا اما مهمترین اثر توجه به مقدرات این است 
کنی، »از خدا حساب می بری«؛ یعنی منهای بحث عذاب و عقاب 
زندگی اش  ببینید  انسان  گر  ا می بری.  حساب  خدا  از  ثواب،  و 

کسی است، آیا از او حساب نمی برد؟! دست یک 

تحت  انسان  اختیارات  که  قدرتی  آن  و  ربوبی  مقام  از  ترسیدن 
یکی  دارد:  راه  دو  می کند،  تنظیم  را  او  مقدرات  و  اوست  کنترل 
کنی.  نگاه  قدرتش  به  اینکه  دیگر  و  بترسی  او  عذاب  از  اینکه 
توجه به مقدرات، توجه تو را به قدرت خدا جلب می کند و تو را 
به خالص ترین نوع ایمان و رابطۀ با خدا و زیباترین ترس دعوت 
خ و بال، بلکه هیبت مقام ربوبی تو را می گیرد. می کند؛ نه ترِس از دوز

کن این زمین خواهم کرد که  خداوند می فرماید: »من کسانی را سا
ْرَض ِمْن 

َ ْ
ُکُم ال از مقام من بترسند و از وعید من بترسند؛ َو َلُنْسِکَنّنَ

َبْعِدِهْم ذِلَک ِلَمْن خاَف َمقامی  َو خاَف َوعیِد«)ابراهیم/14( اینکه 
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گانه از واژۀ »خاف« استفاده  خداوند برای »مقام« و »وعید« جدا
عذاب  از  ترس  باشیم  متوجه  ما  که  است  این  برای  فرموده، 
الهی با ترس از مقام الهی تفاوت دارد. خداوند در جای دیگری 
حساب  قیامت-  عذاب  از  جدای   - من  از  که  کسی  می فرماید: 
گرفته ام.  می برد و از »مقام من« می ترسد برایش دو بهشت درنظر 
تاِن«  »َجّنَ برای  تاِن«)رحمن/46(  َجّنَ ِه  َرّبِ َمقاَم  خاَف  ِلَمْن  »َو 
که   - تفسیر هایش  بهترین  از  یکی  است.  شده  مختلفی  تفاسیر 
که عالوه بر »بهشت  عالمه طباطبایی بیان فرموده - این است 

استحقاقی« یک چیزی هم خدا به او می دهد.

پروردگار  مقام  از  بعضی ها  می فرماید:  دیگری  جای  در  خداوند 
نفس  هوای  از  را  خودشان  که  است  این  اثرش  و  می ترسند 
َعِن  ْفَس  الّنَ َنَهی  َو  ِه  َرّبِ َمقاَم  خاَف  َمْن  ا  ّمَ

َ
أ »َو  بازمی دارند. 

خاطر  به  اینکه  نه  َوی«)نازعات/41( 
ْ
اْلَمأ ِهَی  َة  ّنَ الْجَ اْلَهوی*َفِإّنَ 

اینکه  بازداریم.  نفس  هوای  از  را  خودمان  الهی  عذاب  از  ترس 
خدای مقتدر و توانا را باالی سر خودمان ببینیم، بهترین راه برای 
بهشت رفتن است، باید قدرت و تسلط خدا را بر زندگی خودمان 
که هرکاری  کنیم. اصاًل این جزء آداب و سبک زندگی ماست  نگاه 
 َتُقوَلّنَ 

َ
خواستیم فردا انجام بدهیم حتمًا ان شاءاهَّلل بگوییم )َو ال

ن َیَشاَء اهَّلل؛ کهف/23 و 24(
َ
 أ

َّ
ِلَشْاْى ٍء ِإنّی ِ َفاِعٌل َذاِلَک َغًدا* ِإال

»مقام«  از  خوف  خدا،  محبت  جوشش  عامل  عالی ترین 
خداست نه »خوف« از عذاب خدا

که: »خدا چقدر اختیار ما  خوب است در این واقعیت غرق شویم 
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را در دستش دارد« و قبل از اینکه خداوند طوری از اختیاراتش 
که بفهمیم چقدر اختیارات دارد، از مقام و قدرت  کند  استفاده 
خدا حساب ببریم. ما هر لحظه در چنگ قدرت خدا اسیر هستیم 
استفاده  ما  مقدرات  تعیین  در  قدرتش  از  دارد  لحظه  هر  خدا  و 
ما  برعلیه  با شّدت  از قدرت خودش  آیا الزم است خدا  می کند؛ 

کند تا باورمان شود؟! استفاده 

گستردۀ خدا در تعیین لحظه ای مقدارت خود  گر قدرت و اختیار  ا
می دهد،  دست  ما  به  معنوی  خوِش  حال  یک  واقعًا  ببینیم  را 
که در اثر توجه به قدرت خدا در تعیین  کیزه ای  چون این خوِف پا
مقدرات ما در وجودمان شکل می گیرد زمینۀ عشق به پروردگار 
کرد. واقعًا  کاماًل متحول خواهد  خواهد شد و رابطۀ ما را با خدا 
عالی ترین  می کند؟  ایجاد  ما  قلب  در  را  خدا  محبت  چیزی  چه 
واسطۀ شکل گیری محبت چیست؟ عالی ترین واسطۀ محبت، 
خوف است آنهم نه خوف از عذاب بلکه خوف از مقام خداوند. 
مگر »مقام خدا« ترس دارد؟ بله! ترس از اینکه خداوند باالی سر 

بندگانش ایستاده و بر همه چیز احاطه دارد.

بدون اجازۀ »اصلی ترین عامل تعیین کنندۀ مقدرات«، هیچ 
عامل دیگری بر مقدرات اثر نخواهند داشت

نه تنها خداوند بر ما قدرت دارد و مقدارت ما را تعیین می کند، بلکه 
کی مقدارت ما را تعیین  گر بفهمیم خدا به چه علت و با چه مال ا
کارمان سخت تر هم می شود. یعنی بفهمیم اصلی ترین  می کند 
می کند  تعیین  را  ما  مقدارت  آن  اساس  بر  خداوند  که  عاملی 
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گر به اصلی ترین عامِل تعیین کنندۀ مقدرات خودمان  چیست؟ ا
کنیم، قدرت و غلبۀ الهی بر ما، خیلی در نظرمان باعظمت تر  نگاه 
ک تر خواهد شد و خوف ما از خداوند بیشتر خواهد شد.  و هولنا
در  می کردیم  تصور  قباًل  که  آن طور  زندگی  که  می فهمیم  چون 
که می خواهیم زندگی  دست ما نیست و ما نمی توانیم هرطوری 

کرده اند. کاماًل ما را دربرگرفته و احاطه  کنیم. بلکه مقدرات الهی 

می توانیم  مثاًل  بگذاریم،  تأثیر  خودمان  مقدرات  بر  می توانیم  ما 
 

ُ
َعاَء َیُرّد

ُ
ِإّنَ الّد »دعا« کنیم )کما اینکه امام صادق)ع( می فرماید: 

ْبِرَم ِإْبَرامًا؛ کافی/469/2( 
ُ
ْلُک َو َقْد أ اْلَقَضاَء َیْنُقُضُه َکَما ُیْنَقُض الّسِ

دهد،  اجازه  تعیین کننده«  »عامل  آن  درصورتی که  فقط  ولی 
ما  دعای  ندهد  اجازه  گر  ا و  شد  خواهد  مستجاب  ما  دعای 
گر بندۀ خوبی باشیم. همچنین ما  ا مستجاب نمی شود، حتی 
می توانیم برای تأثیرگذاری بر مقدرات خودمان و برای رفع بال و 
ِإْبَرامًا؛  ْبِرَم 

ُ
أ َقْد  ِذی 

َ
اّل اْلَقَضاَء   

ُ
َتُرّد َدَقُة  )الّصَ بیماری صدقه بدهیم 

َو  ْوِء  الّسَ ِمیَتَة  َتِقی  ِباْلَیِد  َدَقُة  الّصَ و  من الیحضره الفقیه/368/4 
من الیحضره الفقیه/66/2(  اْلَباَلء؛  ْنَواِع 

َ
أ ِمْن  َنْوعًا  َسْبِعیَن  َتْدَفُع 

که باید اجازه بدهد تا با این  ولی یک »عامل تعیین کننده » هست 
گر  که می خواست بر سر ما بیاید برطرف بشود، ا صدقه آن بالیی 

آن عامل اجازه ندهد، بال برطرف نمی شود!

گفتن و...  کارها مثل صلۀ رحم یا ذکر  که برخی از  درست است 
کند،  کند و روزی ما را زیاد  می تواند برخی مشکالت ما را برطرف 
عامل  »تعیین کننده ترین  همراهی  هم  آن  و  دارد  شرط  یک  اما 
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از  گر این عامل اجازه ندهد، هیچ یک  ا مؤثر بر مقدرات« است، 
بر مقدارت نمی تواند مؤثر واقع شود. حتی عواملی  عوامل مؤثر 
مانند محبت خدا و محبت اولیاء خدا به ما و دعای اولیاء خدا 
گر این عامل  که خیلی بر مقدرات ما تأثیرگذار هستند، ا برای ما 

تعیین کننده اجازه ندهد، در مقدرات ما مؤثر نخواهند بود.

الهی«  »آزمایش های  ما  مقدرات  در  عامل  تعیین کننده ترین 
است!/ همان همسری که خدا برایت نوشته نصیبت می شود 

کند گر پیامبر)ص( برایت دعا  حتی ا
که:  می رسیم  خودمان  بحث  کلیدی  سؤال  این  پاسخ  به  حاال 
اصلی ترین عاملی که موجب می شود خداوند مقدرات ما را تعیین 
که سایر عوامل مؤثر بر مقدرات ما فقط با اجازۀ این  کنند چیست 
عامل می توانند مؤثر باشند؟ اصلی ترین و تعیین کننده ترین عامل 
در مقدرات ما، امتحان و ابتالء و آزمایش های الهی است. اصاًل ما 

آفریده  شده ایم برای اینکه در این دنیا آزمایش بشویم.

مگر  بدهد،  مصیبت  و  بال  و  سختی  بندگانش  به  ندارد  بنا  خدا 
و  سختی  بنده ای  به  کند  اقتضا  الهی  امتحان  و  آزمایش  اینکه 
بالیی برسد. خدا بنا ندارد در این دنیا به بندگانش رفاه بدهد، 
کند. خدا بنا ندارد به بندگانش فرصت  مگر اینکه آزمایش اقتضا 
بدهد یا فرصت ها را از بندگانش بگیرد، مگر اینکه آزمایش اقتضا 
الهی  کند. این یعنی تمام لحظه های زندگی ما و تمام مقدرات 
کنیم، تحت تأثیر عامل تعیین کنندۀ  که نگاه  دربارۀ ما، از هر طرف 
آزمایش و امتحان است. خدا می خواهد در این دنیا ما را امتحان 
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که  کند، و اصاًل ما برای همین آفریده شده ایم، پس طبیعی است 
همۀ مقدرات زندگی ما بر این مبنا طراحی بشود.

مثاًل دعا می کنی و از خدا می خواهی: »خدایا! یک همسر خوب 
کن!« خداوند این دعا را در »دستگاه امتحان الهی« قرار  نصیبم 
می دهد ولی این دستگاه جواب مثبت نمی دهد و می گوید: »اصاًل 
راه امتحان این بنده از طریق یک همسر بد است نه یک همسر 
که بندۀ خوبی باشی، خدا این دعای  خوب« پس تو هرچقدر هم 
تو را مستجاب نمی کند، البته خدا به خاطر این دعا به تو ثواب 
پیامبر  می دهد.  بد  همسر  تو  به  مقدراتش  طبق  ولی  می دهد 
گر حضرت جبرائیل، میکائیل و فرشتگان  کرم)ص( فرمودند: »ا ا
شود  نصیبت  همسری  چه  اینکه  برای  من  خود  و  عرش  حامل 
گرفته، نصیبت  که خدا برایت درنظر  کنیم، جز آن همسری  دعا 
َحَملُة  و  میکائیُل  و  ِجبریُل  و  إسرافیُل  لک  َدعا  لو  شد؛  نخواهد 
لَک«)میزان  ُکِتَبت  التی  المرأَة  إاّل  جَت  َتَزّوَ ما  فیِهم  أنا  و  الَعرِش 

الحکمه/ح16500(

چرا خدا این گونه عمل می کند؟ به خاطر تعیین کننده ترین عامل 
گرفتن از ما«. همۀ اینها برای  در تعیین مقدرات؛ یعنی »امتحان 
که ما باید در زندگی خودمان امتحان پس بدهیم. مثاًل  این است 
خدا به انسان ها روزی می دهد و بعضی ها را هم فقیر نگه می دارد. 
به  گر  ا و  است  امتحان  برای  می دهد  فراوان  روزی  کسی  به  گر  ا
َر الرزاَق 

َ
کم می دهد باز هم برای امتحان است. )َقّد کسی روزی 

َعِة َفَعَدَل فیها ِلَیبتِلَی  یِق و الّسَ َمها عَلی الّضِ َلها ، و َقّسَ
َ
َرها و َقّل

َ
َفَکّث
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َمن أراَد ِبَمیسوِرها و َمعسوِرها؛ نهج البالغه/خطبه91(

کنیم/حتی  باید به آزمایشگاه بودن دنیا برای خودمان نگاه 
خ نمی دهد ج از امتحان الهی ر یک اتفاق در زندگی ما خار

اصاًل اساس زندگی ما در دنیا برای امتحان است ولی متاسفانه 
را  امتحان  اصل  گر  ا نمی کنند.  توجه  واقعیت  این  به  بعضی ها 
که موقتًا آمده ایم در این دنیا  کرد  نادیده بگیریم، تصور خواهیم 
کن شویم!  »زندگی« کنیم تا بعدًا به طور دائم در جای دیگری سا
که چون مثاًل بهشت هنوز  لذا بعضی ها این گونه تخیل می کنند 
آمادۀ سکونت دائمی نشده یا هنوز ساخته نشده ما را فعاًل به این 
از  کمتر  امکانات دنیا  باشیم، هرچند  تا سرگرم  دنیا فرستاده اند 
بهشت است! لذا وقتی زندگی به آنها فشار می آورد و شرایط برای 
کمی سخت می شود فریاد می زنند و اعتراض می کنند! اینها  آنها 
اصل هدف خلقت را نفهمیده اند، و نمی دانند اصاًل ما برای چه 
اینجا هستیم. خداوند می فرماید: »خدا مرگ و زندگی را آفریده 
ذی َخَلَق اْلَمْوَت َو اْلَحیاَة 

َ
کند؛ اّل است برای اینکه شما را امتحان 

ِلَیْبُلَوُکْم«)ملک/2(

کریم حدود 60 بار از تعابیر مختلفی مانند »فتنه«  خداوند در قرآن 
اهمیت  اینکه  برای  است  کرده  استفاده  »امتحان«  و  »ابتالء«  و 
بحث آزمایش و امتحان الهی در زندگی دنیا را به ما نشان دهد. 
که »آزمایش، همۀ زندگی ما را  کنیم  . باید به این واقعیت توجه 
که  کرده است« اصاًل ماهیت زندگی دنیایی ما این است  احاطه 

اینجا دوران امتحان است.
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کنیم  قبل از اینکه به موقت بودن حیات خودمان در دنیا نگاه 
وقتی  و  کنیم  نگاه  خودمان  برای  دنیا  بودن  آزمایشگاه  به  باید 
کنیم،  نگاه  است  کم  حا ما  بر  که  الهی  مقدرات  به  می خواهیم 
که  باید به فلسفۀ اصلی این مقدرات و تعیین کننده ترین عامل 
کنیم. بقیۀ عوامل مؤثر در مقدرات همگی  »امتحان« است نگاه 
متن  در  نیز  ما  تکالیف  می شوند.  جمع  اصلی  عامل  این  دور 
کاماًل باز و آزاد  امتحانات الهی قرار دارد، نه اینکه در یک فضای 
کاماًل طراحی شده برای امتحان  مکلف باشیم. ما در یک فضای 
از  ج  خار اتفاق  یک  حتی  ما  زندگی  در  که  حّدی  به  داریم،  قرار 
معرض  در  انسان ها  آحاد  تمام  و  نمی دهد  خ  ر الهی  امتحان 
امتحان هستند. اما یک سؤال مهم باقی می ماند و آن اینکه آیا ما 
گرفتن از خودمان هم تأثیر بگذاریم؟  می توانیم بر جریان امتحان 
که در  که بله، می توانیم اما اسرار و دقایقی دارد  پاسخ این است 

جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت.

با توجه به امتحان، انسان احساس می کند هرلحظه دارد با 
پروردگارش زندگی می کند

تعادل  انسان  به  روانی  و  روحی  نظر  از  امتحان  مفهوم  به  نگاه 
می دهد و به عقل انسان تعالی می دهد، از نظر فکری هم نگرش 
را  اجتماعی  و  فردی  زندگی  برای  انسان  برنامه ریزی  و  انسان 
توجه  امتحان  بحث  به  انسان ها  کثر  ا منتها  می دهد.  سامان 
می دهد  خ  ر برایشان  که  اتفاقاتی  فلسفۀ  نمی دانند  و  نمی کنند 
چیست یا سواالت امتحانی خداوند در زندگی آنها چیست؟ در 
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که این موضوع فوق العاده سرگرم کننده است، چون انسان  حالی 
احساس می کند هرلحظه دارد با پروردگارش زندگی می کند. زیرا 
خدا هر لحظه دارد ما را امتحان می کند. مانند مربی پینگ پنگ 
که آن طرف میز ایستاده و می خواهد شما را در حّد  بسیار ماهری 
کند. وقتی این مربی چند بار توپ  یک بازیکن تیم ملی تربیت 
را به سمت چپ شما فرستاد، باید بفهمید در آن قسمت ضعف 
زندگی  به  این دید،  با  گر  ا کنید.  تقویت  را  باید خودتان  و  دارید 
کاماًل سرگرم می شوید، و مدام مشغول خدا و امتحانات  نگاه کنید 
خ  برای شما ر که  خودتان خواهید شد. و می فهمید هر چیزی 
ک مصلحت شما نیز امتحان  می دهد به مصلحت شماست و مال
بهتر  خدا  و  است  خداوند  مقدرات،  در  شما  مربی  چون  است. 
که مصلحت شما در چیست. امیرالمؤمنین)ع( فرمود:  می داند 
»خداوند متعال به بندگانش چنین می فرماید: مصلحت خودتان 
را به من یاد ندهید، من مصالح شما را بهتر می دانم؛ َیا ِعَباِدی 
ْعَلُم ِبِه، 

َ
ُموِنی َما ُیْصِلُحُکْم، َفِإّنِی أ  ُتَعّلِ

َ
َمْرُتُکْم ِبِه- َو ال

َ
اْعُبُدوِنی ِفیَما أ

ْبَخُل َعَلْیُکْم ِبَمَصاِلِحُکْم«)مجموعه ورام/108/2(
َ
 أ

َ
َو ال
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 براساس قرآن، همه  چیز در دنیا برای امتحان ما طراحی شده
که دستورات  فرق دستورات دین با مقررات رانندگی این است 

دین برای امتحان است نه صرفا نظم دادن

که همه  چیز  کنیم این نگاه را به زندگی داشته باشیم  باید سعی 
در دنیا برای امتحان ما طراحی شده، باید این عینک را به چشم 
کنیم. در واقع  خودمان بزنیم و همه چیز را با عینک امتحان نگاه 
زندگی دنیا فقط برای امتحان است؛ در دنیا نه عشق درست و 
حسابی هست و نه لذت درست و حسابی هست و نه حتی رنج 
کسی  گر در این دنیا بخواهند  و عذاب درست و حسابی هست، ا
که  کنند، یک مقدار  را عذاب دهند و مثاًل دست و پایش را قطع 
دردش زیاد شود، از هوش می رود و دیگر درد نمی کشد. یعنی رنج 
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و عذاب واقعی هم در آخرت است. در دنیا همه چیز برای امتحان 
است و هیچ چیزی اصالت ندارد.

الهی«  امتحان  در  »موفقیت  فقط  ما  برای  موفقیت  دنیا  در 
است/سایر موفقیت های زندگی ابزار ما برای امتحان هستند
وقتی محور مقدرات ما، محور ارسال انبیاء و محور دستورات دین 
که دیگر در  گرفتن از ما« باشد، معنایش این خواهد بود  »امتحان 
کسی در این  کشیدن یا آسودگی ما نیست، دیگر  دنیا اصل بر رنج 
نباید دنبال »موفقیت«، »آسایش« و »نعمت« باشد، حتی  دنیا 
کشیدن« یا »خودزنی و سختی  کسی نباید دنبال »رنج و زجر  دیگر 

دادن به خود« باشد.

نباید  این دنیا دنبال »موفقیت« باشیم؛ یعنی  بنا نیست ما در 
گرفته ایم،  که در نظر  که به آن نقطۀ مطلوبی  دنبال این باشیم 
امتحان دادن« است و  برای ما »درست  برسیم. نقطۀ مطلوب 
موفقیت برای ما فقط موفقیت در امتحان الهی است و بقیه اش 
بازی  میداِن  این  در  البته  باشد.  داشته  اهمیت  ما  برای  نباید 
زندگی، باید برنامه ریزی و تدبیر داشته باشیم و باید موفقیت های 
کنیم اما همۀ اینها را باید ابزارهای خودمان در  زندگی را هم دنبال 

کنیم. بازی امتحان تلقی 

نگاه امتحانی داشتن به زندگی و بندگی با نگاه غیِر امتحانی داشتن 
کاماًل متفاوت است. بر اساس نگاه امتحانی، تو  به زندگی و بندگی 
نباید بگویی: »من می خواهم نفر اوِل نماز شب خوان های عالم 
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بشوم!« چون ممکن است خداوند به اقتضای دستگاه امتحان، 
که به خاطر برخی مصالح، الزم باشد از  تو را در شرایطی قرار دهد 
کنی و حتی نمازهای یومیۀ خودت  خواندن نماز شب صرفنظر 
که  گله مند شوی  را هم پنهانی بخوانی، در این صورت تو نباید 
چرا این طوری شد؟! تو اصاًل بنا نیست در این دنیا به خواسته ای 
برسی، بلکه بناست امتحان پس بدهی و مافی الضمیر خودت را 
نشان دهی و در مقام امتحان پس دادن، انتخاب های شایستۀ 
خودت را رو کنی. می دانید که آیت اهَّلل بهجت)ره( به خاطر دستور 
که  زمانی  تا  درس،  به  پرداخت  و  مستحبات  ترک  به  پدرشان 
پدرشان زنده بودند، نماز شب نخواندند. )مصاحبه پسر آیت اهَّلل 
بهجت:»تا پدرش زنده بود نماز شب نخواند. این را یقین داریم.« 

پایگاه اطالع رسانی حوزه، خبر 93027 (

مقصد و هدف نهایی »لقاء اهَّلل«، هدف میانی »عبادت«، و 
اولین هدِف عملیاتی »امتحان« است/ همه  چیز در دنیا برای 

امتحان ما طراحی شده
گر به  وقتی می گوییم محور مقدرات الهی »امتحان« است یعنی ا
گر آسایش بدهند باز هم  تو سختی بدهند برای امتحان است، و ا
برای امتحان است. بر این اساس وقتی بال بر سرمان آمد نباید 
گر به ما نعمت  هاَنِن«)فجر/16( و ا

َ
ی أ بگوییم: »خدا مرا خوار کرد؛ َرّبِ

ْکَرَمن«)فجر/15( 
َ
أ َربّی ِ  کرد؛  کرام  دادند نباید بگوییم: »خدا مرا ا

کریم چنین  اینها امتحان است و خداوند در قرآن  نه! هر دوی 
گر بین خودمان و دیگران تفاوت هایی  ا کرده اند.  را نفی  نگاهی 
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تناقض  خدا  عدالت  با  این  و  است  تبعیض  این  نگوییم  دیدیم 
دارد! نه تنها محور تقدیر ما امتحان است بلکه محور تکلیف ما 
نیز امتحان است. یعنی دین هم چیزی نیست جز یک طرح و 

گرفتن از ما. برنامه برای امتحان 

و  خشم  ک  مال را  فرزند  و  »مال  می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع( 
خشنودى خداوند مپندارید که این ناشی از جهل شما به امتحان 
ضا و  و آزمایش الهی در توانگرى و قدرتمندى است؛ »ال َتعَتِبُروا الّرِ
خَط بالماِل و الَوَلِد ، َجهاًل بَمواِقِع الِفتَنِة و االخِتباِر فی َموِضِع  الّسُ

الِغنی و االقِتداِر«)نهج البالغه/خطبه192(

گفت: اولین هدِف عملیاتی خلقت بشر »امتحان« است  می توان 
ذی َخَلَق اْلَمْوَت َو اْلَحیاَة ِلَیْبُلَوُکْم«)ملک/2(. هدِف 

َ
که فرمود: »اّل

که فرمود: »َو ما َخَلْقُت  میانی خلقت نیز »عبادت و بندگی« است 
 ِلَیْعُبُدوِن«)ذاریات/56( و مقصد و هدف نهایی 

َ
ْنَس ِإاّل ِ

ْ
اْلِجّنَ َو ال

َکْدحًا  َرّبَِک  ِإلی   کاِدٌح  َک 
َ
»ِإّن فرمود:  که  است  »لقاءاهَّلل«  خلقت، 

ا ِإَلْیِه راِجُعوَن«)بقره/156(. به 
َ
ِ َو ِإّن

ا هَّلِلَّ
َ
َفُمالقیِه«)انشقاق/6( و »ِإّن

که ما عماًل در این دنیا با آن  تعبیر دیگر، هدف ابتدایی خلقت 
برای  دنیا  این  برنامه های  امتحان است. همۀ  مواجه هستیم، 
که می بینیم و نمی بینیم برای امتحان  امتحان است؛ هر چیزی 
قرار  ابتال  مورد  را  بندگان  همۀ  ما  »و  می فرماید:  خداوند  است. 

ا َلُمْبَتلیَن«)مؤمنون/30( می دهیم و امتحان می کنیم؛ َو ِإْن ُکّنَ

که همه  چیز  کنیم این نگاه را به زندگی داشته باشیم  باید سعی 
به  را  عینک  این  باید  شده،  طراحی  ما  امتحان  برای  دنیا  در 
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کنیم،  چشم خودمان بزنیم و همه چیز را با عینک امتحان نگاه 
از  بسیاری  آن.  امثال  و  عافیت طلبی  راحت طلبی،  عینک  با  نه 
که دینداری می کنند و مشکلی با دین و  افراد مذهبی و متدین 
اعتقادات ندارند، حتی برخی از افراد انقالبی، اصاًل عینک امتحان 
به چشم شان نیست و بدون توجه به موضوع مهم امتحان دارند 
کسی  در صحنه ها و عرصه های مختلف حرکت می کنند. مثاًل هر 
در هر دوره ای در انتخابات پیروز می شود برای امتحان است، هم 

برای خودش امتحان است و هم برای بقیه امتحان است. 

چه پیروز شدیم و چه پیروز نشدیم، همه اش امتحان است/ 
کند نتایج این دنیایی نباید ما را دچار اشتباه 

گفتیم، تمام عوامل مؤثر بر مقدرات  که در جلسۀ قبل  همان طور 
که در اختیار ما قرار  که در اختیار ما نیست و حتی آنجایی  آنجایی 
دارد، فقط به این شرط اثربخش خواهد بود که »دستگاه امتحان« 
اجازه اثر بدهد. یعنی ما از روی نتیجه نمی توانیم تشخیص دهیم 
کرده ایم یا نه. اصاًل ممکن است ما درست و  که آیا درست عمل 
کرده باشیم، اما به دلیل اینکه دستگاه امتحان به ما  دقیق عمل 
اجازه نداده، به نتیجه نرسیم. همین طور برعکس؛ یعنی ممکن 
گروهی درست عمل نکرده باشند، ولی به خاطر  است یک فرد یا 
اینکه دستگاه امتحان اجازه داده، به نتیجه برسند و عیب هایش 
به  »شانسی  می گویند:  عوام  معمواًل  موارد  این  در  بماند.  پنهان 
َلکی یا شانسی به دست آوردی و پیروز 

َ
نتیجه رسیدی یا فرصت ا

گاه می گویند: »به نتیجه رسیدن در  شدی« ولی خواص و افراد آ
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کردن ما بستگی  امور دنیایی لزومًا به تالش ما و به درست عمل 
ندارد، چون گاهی دستگاه امتحان به ما اجازه می دهد که باوجود 
عملکرد نادرست به نتیجه برسیم تا در همین نتیجه از ما دوباره 
وظیفۀ  به  کاماًل  است  ممکن  هم  جایی  یک  در  بگیرد  امتحان 
کنیم ولی به نتیجه نرسیم، در اینجا نباید احساس  خودمان عمل 

کرده ایم. کنیم، چون به وظیفۀ خود عمل  شکست 

که »آیا خدا از ما قبول می کند و به عمل ما نتیجه  حتی این نگاه 
خدا  است  ممکن  چون  است  اشتباهی  نگاِه  نیز  می دهد؟!« 
به عمل ما ندهد.  این دنیایی  نتیجۀ  کند ولی  را قبول  عمل ما 
بدهد.  این دنیایی  نتیجۀ  و  نکند  قبول  است  ممکن  برعکس؛ 
کثراً آن دنیایی است لذا نباید دنبال ثمرات  ا کارهای ما  ثمرات 
کارهایمان نیز نباید ما  و نتایج دنیایی باشیم. ثمرات این دنیایی 
گاهی به وظیفۀ خودمان درست عمل  کند، چون  را دچار اشتباه 
نمی کنیم ولی خدا به ما ثمرۀ دنیایی می دهد. باید بدانیم که چه 

پیروز شدیم و چه پیروز نشدیم، همه اش امتحان است.

خاطر  به  فقط  آیا  شدند؟  پیروز  بدر  جنگ  در  مسلمان ها  چرا 
دو  نه!  شدند؟  پیروز  جنگیدند،  خوب  و  خالصانه  خیلی  اینکه 
مسأله مؤثر بود: یکی اینکه مسلمان ها خالصانه جنگیدند و دیگر 
و  شوند،  پیروز  که  داد  اجازه  آنه  به  الهی  امتحان  دستگاه  اینکه 
اال علی رغم عملکرد خوبشان، شکست می خوردند. لذا خداوند 
دربارۀ جنگ بدر فرمود: این »بالِء َحَسن« یا »آزمایشی نیکو« بود 
)َو ِلُیْبلِیَ  اْلُمْؤِمِنیَن ِمْنُه َباَلًء َحَسًنا؛ انفال/17( یعنی این پیروزی 
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در جنگ هم امتحان بود، برای اینکه خداوند ببیند بعد از این 
پیروزی چگونه برخورد می کنند، مثاًل آیا مغرور می شوند یا نه! یعنی 
کند. حتی  خداوند این بار خواست مسلمین را با پیروزی امتحان 
بحث این نبود که چون مخلصانه عمل کردند خداوند خواست به 

عنوان پاداش این رفتار مخلصانه پیروزی نصیبشان شود.

نگاه به نقش امتحان در تعیین مقدرات ما، تا حّد زیادی ما را 
از خودبینی و تکّبر دور می کند

باشیم،  داشته  نگاهی  چنین  خودمان  بندگی  و  زندگی  به  گر  ا
کاماًل وابسته و آویزاِن خدا خواهیم شد! اصاًل نگاه به مقدرات تا 
که  امتحان  به  نگاه  و  می کند  »بی خود«  را  انسان  درجه ای  یک 
بسیار  حّد  تا  است،  انسان  مقدرات  در  عامل  تعیین کننده ترین 
زیادی انسان را »بی خود« می کند، یعنی از خودبینی، ُعجب، غرور 

و تکّبر دور می کند.

اجازه  خوب،  بندۀ  یک  به  خدا  امتحان  دستگاه  اوقات  گاهی 
دهد.  انجام  داشته،  را  قصدش  که  را  خوبی  کار  یک  نمی دهد 
مثاًل گاهی خدا اجازه نمی دهد یک بندۀ خوِب نماز شب خوان، 
بلند شود و نماز شب بخواند، چون االن دستگاه امتحان الهی 
گر االن برای نماز شب بلند شود، دچار ُعجب شده و  می گوید او ا
خراب می  شود لذا به او چنین اجازه ای نمی دهد. چون دستگاه 
را  ُعجب  امتحان  نیست  بلد  هنوز  بنده  این  می  گوید:  امتحان 
گر یک مقدار دیگر نماز شب بخواند دچار  درست پس بدهد لذا ا
ُعجب می شود و خراب می شود هنوز ظرفیت الزم را پیدا نکرده، 
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گرفته شود. )قال رسول اهَّلل ص:  لذا فعاًل امتحان ُعجب نباید از او 
ِمْن  َفَیُقوُم  ِعَباَدِتی  ِفی   َیْجَتِهُد  َلَمْن   اْلُمْؤِمِنیَن  ِعَباِدَی  ِمْن  ِإّنَ  َو 
َیاِلَی َفُیْتِعُب َنْفَسُه ِفی ِعَباَدِتی 

َ
ُد ِلَی الّل ُرَقاِدِه  َو َلِذیِذ ِوَساِدِه َفَیَتَهّجَ

ی َلُه َو ِإْبَقاًء َعَلْیِه َفَیَناُم  ْیَلَتْیِن َنَظرًا ِمّنِ
َ
ْیَلَة َو الّل

َ
َعاِس  الّل ْضِرُبُه ِبالّنُ

َ
َفأ

ی َبْیَنُه  َخّلِ
ُ
ی ُیْصِبَح َفَیُقوُم َو ُهَو َماِقٌت ِلَنْفِسِه  َزاِرٌئ َعَلْیَها- َو َلْو أ َحّتَ

ُرُه اْلُعْجُب  َو َبْیَن َما ُیِریُد ِمْن ِعَباَدِتی َلَدَخَلُه اْلُعْجُب ِمْن َذِلَک َفُیَصّیِ
ْعَماِلِه 

َ
ُکُه ِلُعْجِبِه ِبأ ِتیِه ِمْن َذِلَک َما ِفیِه َهاَل

ْ
ْعَماِلِه َفَیأ

َ
ِإَلی اْلِفْتَنِة ِبأ

گر نماز شب نخواند و بعد  َو ِرَضاُه َعْن َنْفِسه؛ کافی/60/2( یعنی ا
کند خیلی  خودش را به خاطر محروم شدن از نماز شب، مذمت 

که نماز شب بخواند و بعد دچار ُعجب شود. بهتر از این است 

که چرا خدا این قدر در  به افراد خودخواه و متکّبر برمی خورد 
امور زندگی شان دخالت دارد؟!

کرده اند  احاطه  را  ما  این گونه  الهی  مقدرات  که  می بینیم  وقتی 
خود  کارهای  و  بشویم  جبری مسلک  که  نیست  این  معنایش 
وقتی  بعضی ها  بنشینیم.  گوشه  یک  برویم  و  کنیم  تعطیل  را 
دخالت  و  است  خداوند  دست  امورشان  از  خیلی  که  می بینند 
چرا  دیگر  »پس  می گویند:  است،  زیاد  زندگی شان  امور  در  خدا 
می کنیم!«  رها  را  همه چیز  اصاًل  کنیم؟  برنامه ریزی  و  تالش 
و  متکبر  و  خودخواه  معمواًل  می کنند،  فکر  این گونه  که  کسانی 
که خدا این قدر در امور  متفرعن هستند، چون بهشان برمی خورد 
زندگی شان دخالت دارد و گاهی تصمیم ها و برنامه ریزی هایشان را 
که خیلی از امور ما دست خداست  بهم می زند. لذا می گویند حاال 
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من  می کند،  خراب  را  ما  برنامه ریزی های  خدا  اوقات  خیلی  و 
که امیرالمؤمنین)ع(  دیگر برنامه ریزی و اقدام نمی کنم! در حالی 
گشوده شدن عزمها  فرمود: »خدا را با به هم خوردن تصمیم ها و 
شناختم ؛ َعَرْفُت  اهَّلَل  ُسْبَحاَنُه ِبَفْسِخ اْلَعَزاِئِم َو َحّلِ اْلُعُقوِد َو َنْقِض 

اْلِهَمم ؛ نهج البالغه/حکمت 249(

گر بنا بود ما برای خودمان برنامه ریزی نکنیم و طبق برنامۀ  ا
خودمان اقدام عملی انجام ندهیم و فقط امتحان پس بدهیم 
اصاًل  بود.  االن  از  آسان تر  خیلی  کارمان  کنیم،  خدا  بر  توکل  و 
کند،  که انسان برنامه ریزی و اقدام  زیبایی توکل به این است 
که برای خودمان  کند لذا خداوند به ما فرموده است  بعد توکل 
کارمان هم اثر می دهد، اما در این  گاهی به  کنیم و  برنامه ریزی 
کارمان اثر نمی دهد تا  گاهی اوقات حاِل ما را می گیرد و به  میان 

کند. ما را امتحان 

چگونه می شود خدا را دید؟/ خدا از طریق امتحان، لحظه 
به لحظه دارد با ما زندگی می کند

کنیم،  گر به امتحانات الهی در متن زندگی خودمان درست نگاه  ا
کم کم  و  ببینیم  امتحانات  این  متن  در  را  خدا  می توانیم  کم کم 
حضرت  وقتی  خداست.  محضر  عالم  که  کنیم  درک  می توانیم 
امام)ره( فرمود: »عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت 
عرفایی  به  را  مطلب  این  امام/461/13(  نکنید«)صحیفۀ  خدا 
کشف و شهود هستند نفرمودند، بلکه به افرادی عادی  که اهل 
که اهل شهود قلبی نیستیم  مثل خودمان فرموده است. ولی ما 
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چگونه باید ببینیم عالم محضر خداست؟! یک راه بیشتر ندارد؛ 
گر در معادلۀ امتحان قرار بگیریم و عالم را با نگاه امتحان الهی  ا
زندگی  متن  در  را  خدا  حضور  می توانیم  صورت  این  در  ببینیم، 
کنیم و ببینیم، می توانیم فعل خدا و تمایالت و  خودمان حس 

خواسته های پروردگار را از خودمان ببینیم.

آیا برای دیدن خدا باید برویم دعا  چگونه می شود خدا را دید؟ 
اجرا  با  آیا  به ما نشان بدهد؟  را  تا خودش  کنیم  التماس  کنیم، 
از  کدام  بله، هر  ببینیم؟  را  الهی می توانیم خدا  کردن دستورات 
اینها یک سهمی در نشان دادن خدا به ما دارند، اما ما می توانیم 
که  با »امتحان« خدا را ببینیم، و خدا را در آیینۀ امتحان هایی 
گر با امتحان خدا را ببینیم، به تعبیری اخالق  می گیرد ببینیم. ا
خدا و خواسته های خدا دستمان می آید. خدا از طریق امتحان، 
ما  از  دارد  لحظه  هر  و  می کند  زندگی  ما  با  دارد  لحظه  به  لحظه 
کنیم، کم کم خدا را  گر با این نگاه با خدا زندگی  امتحان می گیرد. ا
که از ما می گیرد می فهمیم  می شناسیم و بر اساس نوع امتحاناتی 
کسی  خدا نسبت به چه اموری حساس است. چون ما تا وقتی با 

زندگی نکنیم نمی توانیم او را خوب بشناسیم.

را با »عینک امتحان« ببینیم/ در این دنیا،  باید همۀ زندگی 
همه چیز امتحان است

کاماًل فعال است و هر لحظه دارد با دستگاه امتحانش،  خداوند 
فعال  غیر  خدای  امتحان،  منهای  خدای  می کند.  تعامل  ما  با 
است و خدایی است که نمی توانیم با او زندگی کنیم. باید در همۀ 
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بزنیم و همۀ  امتحان به چشم  زندگی خودمان عینک  لحظات 
زندگی مان را با نگاه امتحان ببینیم.

دنیا،  این  در  دارند.  گسترده ای  بسیار  دایرۀ  انسان  ها  امتحانات 
همه چیز امتحان است. مثاًل خدا به ما نعمت نمی دهد به خاطر 
کنیم و بعدش دوباره به ما بال بدهد! بلکه  اینکه یک نفسی تازه 
نعمت می دهد تا امتحان کند و ببیند در نعمت چگونه هستیم، بال 
کند. همۀ روابط بین انسان ها امتحان  هم می دهد تا ما را امتحان 

است. همۀ دوستی ها و دشمنی های زندگی امتحان است.

که دارد-  کسی را - مثاًل به خاطر عیب هایی  گاهی خداوند یک 
کینۀ  کند و ما نباید  مأمور می کند تا به سراغ ما بیاید و ما را اذیت 
که ما این امتحان را پس بدهیم  او را به دل بگیریم، چون بنا بوده 
گرفته  که خدا از طریق او از ما امتحان  و او هم وسیله ای است 
که این امتحان را به خوبی  است. باید تمام تالشمان این باشد 
که وسیلۀ این امتحان بوده، کینه  کسی  پس بدهیم، نه اینکه از 

به دل بگیریم.

در این دنیا همۀ روابط اجتماعی و حتی خانوادگی وسیلۀ امتحان 
هستند. حتی فرزندان ما هم وسیلۀ امتحان ما هستند. )َو اْعَلُموا 
ْوالُدُکْم ِفْتَنٌة؛ انفال/28( امیرالمؤمنین)ع( فرمود: 

َ
ْمواُلُکْم َو أ

َ
ما أ

َ
ّن

َ
أ

کسی از شما دعا نکند که خدایا! از امتحان به تو پناه می برم! چون 
کسی نیست مگر اینکه مشمول امتحان شود. خداوند می فرماید: 
 

َ
ال هستند«؛  شما  امتحان  مایه  فرزندانتان  و  اموال  که  »بدانید 
 َو ُهَو 

َّ
َحٌد ِإال

َ
ُه َلْیَس أ

َ
ّن
َ
ُعوُذ ِبَک ِمَن اْلِفْتَنِة ِل

َ
ُهّمَ ِإّنِی أ

َ
َحُدُکْم الّل

َ
َیُقوَلّنَ أ
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ِت اْلِفَتِن 
َ

ُمْشَتِمٌل َعَلی ِفْتَنٍة َو َلِکْن َمِن اْسَتَعاَذ َفْلَیْسَتِعْذ ِمْن ُمِضاّل
ْوالُدُکْم ِفْتَنة«)نهج 

َ
ْمواُلُکْم َو أ

َ
ما أ

َ
ّن

َ
َفِإّنَ اهَّلَل ُسْبَحاَنُه َیُقوُل- َو اْعَلُموا أ

البالغه/حکمت 93(

کند! زندگی این دنیا لهو  اصاًل بنا نیست کسی در این دنیا زندگی 
و بازی است، زندگی واقعی در عالم آخرت است »َو ما هِذِه اْلَحیاُة 
ِخَرَة َلِهَی اْلَحَیواُن«)عنکبوت/64( 

ْ
اَر ال

َ
 َلْهٌو َو َلِعٌب َو ِإّنَ الّد

َ
ْنیا ِإاّل

ُ
الّد

در واقع زندگی دنیا فقط برای امتحان است؛ در دنیا نه عشق 
و  نه لذت درست و حسابی هست  و  درست و حسابی هست 
گر در این دنیا  نه حتی رنج و عذاب درست و حسابی هست، ا
کنند،  بخواهند کسی را عذاب دهند و مثاًل دست و پایش را قطع 
درد  دیگر  و  می رود  هوش  از  شود،  زیاد  دردش  که  مقدار  یک 
نمی کشد. یعنی رنج و عذاب واقعی هم در آخرت است. در دنیا 
همه چیز برای امتحان است و هیچ چیزی اصالت ندارد. مثاًل 
اینکه ما در این دنیا غذا می خوریم، همین غذا خوردن هم مایۀ 
امتحان است. - با عرض معذرت- حتی اینکه مجبور هستیم، 
این طور  یعنی  است.  امتحان  مایۀ  هم  برویم  دستشویی  به 
که دستشویی رفتن هم اصالت داشته باشد، چون خدا  نیست 
به دفع  نیاز  که  کند  را طوری طراحی  انسان  بدن  می توانست 
ضایعات نداشته باشد و مثاًل ضایعات بدن از طریق یک عرِق 
خوشبخو در هوا پخش شود - مانند بدن بهشتیان - لذا امام 
باقر)ع( یکی ازکاربردهای این خاصیت در بدن انسان را جلوگیری 
از دچار شدن انسان به خودبینی و تکبر برمی شمرد)َعْن َجْعَفِر 
َتْصِغیرًا  َفَقاَل:  اْلَغاِئِط،  َعِن  ْلُتُه 

َ
َسأ َقاَل:  ع  ِبیِه 

َ
أ َعْن  ٍد  ُمَحّمَ ْبِن 



تعیین کننده ترین عامل در مقّدرات بشر 58

الشرایع  علل  َمَعُه؛  َغاِئَطُه  َیْحِمُل  ُهَو  َو  َر  َیَتَکّبَ ِلَکْیاَل  آَدَم  اِلْبِن 
صدوق/275/1( امیرالمؤمنین)ع( هم توجه به همین ضایعات 
را عاملی برای دفع عجب و تکبر می شمارند)َما اِلْبِن آَدَم َو اْلُعْجِب 
َیْحِمُل  َذِلَک  َبْیَن  ُهَو  َو  َقِذَرٌة  ِجیَفٌة  آِخُرُه  َو  َمِذَرٌة  ُنْطَفٌة  ُلُه  ّوَ

َ
أ َو 

اْلَعَذَرَة؛ غررالحکم/ص696 (

که خدا در آن بخش به وسیلۀ  آیا هیچ بخشی از زندگی ما هست 
زندگی  بخش های  همۀ  نه.  نزند؟!  حرف  ما  با  گرفتن  امتحان 
وسیلۀ امتحان ما هستند. مثاًل خداوند می توانست در طراحی 
زندگی ما خواب را قرار ندهد. یکی از امتحانات خواب این است 
که ببیند آیا ما سحرها برای نماز بیدار می شویم یا نه! اصاًل شیرین 
که خدا ببیند آیا ما حاضر هستیم از  بودن خواب برای این است 

کنیم؟! این شیرینی خواب برای خدا صرفنظر 

چه  من  از  تو  »خدایا!  که  پرسیده ایم  خدا  از  بحال  تا  آیا 
می خواهی؟!«/خدا با ما به زبان امتحان سخن می گوید

این همه به درگاه خدا رفته ایم و از خدا چیزهای زیادی خواسته ایم 
که »خدایا! تو از من چه  اما آیا تا بحال یک بار از خدا پرسیده ایم 
چیزی می خواهی؟! من چه چیزی باید از خودم نشان دهم؟!« 
»قربانی  به  کار  تا  پرسیده ای  این قدر  خدا  از  را  سؤال  این  آیا 
زبان  با  آن قدر  ابراهیم)ع(  حضرت  شود؟!  کشیده  اسماعیلت« 
گذاشت تا  کرد و امتحانات را پشت سر  امتحان با خدا صحبت 
کارش به قربانی اسماعیل)ع( کشیده شد. مدام دِر خانۀ خدا رفت 
که با  و پرسید: خدایا! تو از من چه چیزی می خواهی؟! خداوند 
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کسی سخن می گوید، از ابراهیم)ع( امتحانات  زبان امتحان با هر 
کار به قربانی اسماعیل)ع( رسید. یعنی حضرت  گرفت تا  مختلفی 
او چه  از  که خدا  از امتحاناتش فهمید  ابراهیم)ع( در هر مرحله 
می خواهد و درست جواب داد. لذا خداوند می فرماید: ما هر چه 
ابراهیم را امتحان کردیم و او را مبتال کردیم او درست جواب داد »َو 

ُهن«)بقره/124( َتّمَ
َ
ُه ِبَکِلماٍت َفأ ِإِذ اْبَتلی  ِإْبراهیَم َرّبُ

اینکه حضرت ابراهیم)ع( در هر امتحانی »فهمید« خداوند دقیقًا 
امتحانی  هر  در  باید  ما  است.  مهم  خیلی  می خواهد  چه  او  از 
بفهمیم خدا دقیقًا از ما چه می خواهد تا بتوانیم درست جواب 
دهیم. برای اینکه ما بفهمیم خدا هر لحظه از ما چه می خواهد 
که داریم در داِر ابتال و امتحان زندگی می کنیم و  ابتدا باید بدانیم 

در این دنیا هیچ خبر دیگری غیر از امتحان نیست.

که دستورات  فرق دستورات دین با مقررات رانندگی این است 
دین برای امتحان است نه صرفا نظم دادن

مقررات راهنمایی رانندگی برای ایجاد نظم و رفاه عمومی طراحی 
که آیا مثاًل از چراغ قرمز  گرفتن از ما  شده است نه برای امتحان 
کنیم، پلیس با ما  گر این مقررات را رعایت  عبور می کنیم یا نه! لذا ا
گر رعایت نکنیم فقط جریمه می کند. اما دستورات  کاری ندارد و ا
دین این طوری نیستند. فرق دستورات دین با مقررات راهنمایی 
تو  ببیند  تا  می کند  قرمز  را  چراغ  »خدا  که  است  این  رانندگی  و 
کار می کنی و در این امتحان چگونه جواب می دهی« یعنی  چه 
همۀ دستورات دین برای امتحان ما طراحی شده است، حتی 
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مقدرات ما هم برای امتحان ما طراحی شده است نه صرفا نظم 
دادن به زندگی فردی یا اجتماعی ما. 

تا  نگاه می کند  دارد  ما  به تک تک  اذان، خداوند  لحظۀ  در  مثاًل 
ببیند در این امتحان چگونه رفتار می کند؛ آیا به خاطر نماز اول 
آیا حاضر است  فکر خود دربیاید،  از  بالفاصله  وقت حاضر است 
کاری که به شّدت سرگرمش کرده رها کند، آیا حاضر است از خواب 
شیرین سحرگاه صرفنظر کند، آیا حاضر است از این حالی که در آن 
ج شود و به سراغ نماز برود. اذان هر دفعه می خواهد ما  است خار

را از یک حالی دربیاورد و همین یک امتحان است.



| جلسه پنجم |
لزوم نگاه به »دستگاه امتحان«

که باعث می شود از ما بهتر امتحان  »مصلحت ما« آن چیزی است 
 گرفته شود

 مقدرات ما بر اساس امتحاناتی که باید از ما گرفته شود، تنظیم می شوند
نمی شود فلسفۀ زندگی ما »امتحان« باشد ولی فلسفۀ دین، حکومت، 

و تعلیم و تربیت ما »امتحان« نباشد

نمی شود نظام دستورات دینی تحت تأثیر عامل امتحان باشد، 
متاسفانه  نباشد.  امتحان  دستگاه  تأثیر  تحت  حکومت  ولی 
می بینیم،  مشکلی  وقتی  اجتماعی  مسائل  در  اوقات  گاهی 
کنیم. گاهی  بالفاصله می خواهیم از نزدیک ترین راه مسأله را حل 
گذاشتن قانون اضافی است. گاهی نزدیک ترین  نزدیک ترین راه 
راه اعمال قدرت است. ولی اولیاء خدا این گونه عمل نمی کردند 
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در  است.  مظلومیت  از  سرشار  خدا  اولیاء  حکومت های  لذا 
حکومت دینی »امتحان« یک اصل مهم است. حکومت دینی 
بلکه  باشد،  قمیتی  به هر  نتیجه  دنبال  به  که  نیست  حکومتی 
»امتحان« برایش خیلی اهمیت دارد، لذا به افراد مختلف فرصت 
کردن افراد استفاده  کنترل  می دهد و زیاد از قدرت حکومت برای 
می شود  موجب  اوقات  خیلی  فرصت دادن ها  این  لذا  نمی کند 

بعضی ها سوء استفاده کنند.

شود،  گرفته  ما  از  باید  که  امتحاناتی  اساس  بر  ما  مقدرات 
باعث  که  است  آن چیزی  ما«  می شوند/»مصلحِت  تنظیم 

گرفته شود می شود از ما بهتر امتحان 
کم بر زندگی ما هستند«  گفته می شود »مقدرات الهی حا وقتی 
که تمام این مقدرات در »دستگاه امتحان« تعیین  باید بدانیم 
امتحاناتی  اساس  بر  ما  مقدرات  یعنی  می شوند؛  اندازه گذاری  و 
یک  را  امتحان  ما  می شوند.  تنظیم  شود،  گرفته  ما  از  باید  که 
دستگاه  این  بر  مختلفی  عوامل  که  می کنیم  فرض  »دستگاه« 
اشاره  پیشتر  که  مقدرات  بر  مؤثر  عوامِل  این  هستند؛  تأثیرگذار 
کردیم)افکار، عالیق و آرزوها، اعتقادات، اعمال، نیت ها و دعاها، 
اطرافیان  بد  و  رفتارهای خوب  ما،  به  اولیاء خدا  و  محبت خدا 
ما( در واقع ورودی های این دستگاه امتحان هستند و خروجی  
که محدودۀ اختیار ما را  این دستگاه نیز مقدرات ما خواهند بود 

مشخص می کنند و حتی بر اختیار ما نیز مؤثرند.

امور  من  می فرماید:  خداوند  پیامبر)ص(،  فرمایش  طبق  اینکه 
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بندگانم را بنا بر مصالح آنها تدبیر می کنم و هرچه صالح آنها باشد 
ُر ِعَباِدی  ِبَما ُیْصِلُحُهم ؛  َدّبِ

ُ
ّنِی  أ

َ
خودم مقدماتش را فراهم می  سازم  )أ

بر اساس  این مصلحت ها  امالی طوسی/ص167( در واقع همۀ 
که مصلحت نهایی ما  دستگاه امتحان است و اال معلوم است 
که  مصلحتی  این  ولی  است.  آخرت  و  دنیا  سعادت  و  عبودیت 
خداوند مقدرات ما را بر اساس آنها تنظیم می کند، یعنی آن چیزی 
آفریده  امتحان  برای  ما  چون  کند؛  اقتضا  امتحان  دستگاه  که 
که باعث شود بهتر از ما  شده ایم لذا مصلحت ما آنچیزی است 
گر مصلحِت بندگان را به معنای نفِع بندگان  امتحان گرفته شود. ا

گفت: »نفِع ما در امتحان است«. درنظر بگیریم، باز هم می توان 

مستجاب  هرگز  که  دعایی  نگیر!«؛  امتحان  من  از  »خدایا! 
چون  کنی،  فرار  الهی  امتحانات  از  نکن  نمی شود/سعی 

بی فایده است
ذی 

َ
خداوند ما را در این دنیا آفریده است تا از ما امتحان بگیرد )اّل

می دانیم  که  هم  ما  ملک/2(  ِلَیْبُلَوُکْم؛  اْلَحیاَة  َو  اْلَمْوَت  َخَلَق 
ِمْن  اْلِفَراُر  ُیْمِکُن    

َ
ال شویم؛  ج  خار خدا  حکومت  از  »نمی توانیم 

که از امتحان  ُحُکوَمِتک«)دعای کمیل( پس راه عاقالنه این است 
فرار نکنیم و خودمان به امتحانات الهی تن بدهیم؛ چون فرار از 
امتحان بی فایده است و خدا باالخره امتحاناتش را از ما می گیرد. 
پس چرا بیهوده خودمان را به در و دیوار بکوبیم؟! به جای فرار 
و  بهترین  »خدایا!  بخواهیم:  خدا  از  می توانیم  مثاًل  امتحان،  از 
آسان ترین امتحان را از من بگیر...« یا بخواهیم: »خدایا! امتحان 
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من سخت شده است، یک مقدار آسان تر امتحان بگیر...« ولی 
نمی توانیم از خدا بخواهیم: »خدایا! از من امتحان نگیر!!« باید 
تا امتحان  که اصاًل ما به این دنیا آمده ایم  کنیم  باور  بپذیریم و 

پس بدهیم.

تنظیم  برای  امتحان، یک مبنای نظری  به دستگاه  نگاه  این 
روابط اجتماعی و نظامات حقوقی است

کنیم مقدرات الهی چقدر بر  گر باور  که ا گفتیم  جلسات قبل هم 
شد  خواهد  متواضعانه تر  رفتارمان  واقعًا  دارد،  احاطه  ما  زندگی 
)و غم ها و شادی های بی خود از قلب مان بیرون خواهد رفت و 
دچار ُعجب و غرور نخواهیم شد و بسیاری فواید دیگر...( حاال 
تأثیر  تحت  مقدارت  این  نهایی  تنظیم  کنیم  باور  گر  ا می گوییم 
که همین »دستگاه  عامِل »امتحان« صورت می گیرد، و بفهمیم 
در  می کند،  اداره  را  ما  زندگی  دارد  لحظه  هر  که  است  امتحان« 
کاماًل عوض خواهد شد و خیلی بیشتر  این صورت حال و روزمان 

متواضع و افتاده حال خواهیم شد. 

برای  نظری  مبنای  یک  هم  امتحان،  دستگاه  به  نگاه  این 
برنامه ریزی های فردی و اجتماعی است، هم یک مبنا برای درک 
اجتماعی ماست، هم یک مبناست  روابط  تنظیم  و  الهی  احکام 
و  برنامه ریزی  شیوۀ  مبنا  این  بر  می توانند  هم  حقوق  علمای  که 
کنند و هم نگاهی  قانون گذاری و نظامات حقوقی خود را تنظیم 

که به انسان روحیه می دهد.  است 
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نمی شود فلسفۀ زندگی ما »امتحان« باشد ولی فلسفۀ دین، 
حکومت و تعلیم و تربیت ما »امتحان« نباشد

نمی شود فلسفۀ زندگی ما »امتحان« باشد ولی فلسفۀ دین ما 
ولی  باشد  امتحان  ما  دین  فلسفۀ  نمی شود  نباشد.  »امتحان« 
فلسفۀ حکومت ما و فلسفلۀ تعلیم و تربیت ما امتحان نباشد. 
را  تربیتی  نظام  امتحان،  مقولۀ  گرفتن  درنظر  بدون  نمی شود 
امتحان  برای  را  ما  کنیم. چون نمی شود خدا  تنظیم  و  طراحی 
به این دنیا آورده باشد و بعد دین و احکام خود را بدون درنظر 

کرده باشد.  گرفتن امتحان تنظیم 

که امکان امتحان را باقی  نوع فرامین الهی به گونه ای است 
گنهکاران  کردن غیبت، خواسته به  می گذارد/خدا با ممنوع 

فرصت امتحان بدهد
کسی دارد  گر دیدیم  ا که  به عنوان مثال، به ما امر شده است 
از  را لو بدهیم. یکی  گناهی مرتکب می شود نباید آن  مخفیانه 
گرفتن از او -  که با لو دادن، امکان امتحان  دالیلش این است 
در آن مورد - منتفی می شود. لذا وقتی به پیامبر)ص( گزارش 
ابتدا  و  برقرار است،  گناه و فحشاء  دادند در فالن خانه بساط 
که برود و آنها را  یک نفر بلند شد و از پیامبر)ص( اجازه خواست 
کند، پیامبر)ص( به او اجازه نداد و به علی)ع( مأموریت  مجازات 
گنهکاری دیدی، نزد ما بیاور«  گر  داد و فرمود: »علی جان! برو و ا
علی)ع( هم وقتی به آن خانه رسید، با چشم بسته وارد شد و 
کسی را ندیدم!  کشید و بیرون آمد و فرمود من  دست به دیوار 
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کرده و فرمود: »تو جوانمرد  کار حضرت را تأیید  پیامبر )ص( نیز 
یا علی انت فتی هذه االمه«)تحفه االخوان،  این امت هستی؛ 

دامادی/ص13(

که امکان امتحان را باقی  اصاًل نوع فرامین الهی به گونه ای است 
کاماًل هماهنگ  می گذارد و دستورات الهی نیز مانند مقدرات الهی 
غیبت  داده اند  دستور  اینکه  مثاًل  هستند.  امتحان  دستگاه  با 
گناه می دهد و باعث  گنهکار فرصت  نکنیم، در واقع به آدم های 
کردن غیبت،  که رسوا نشوند. یعنی خداوند با ممنوع  می شود 
گر ما  کاران داده شود. ا گنها خواسته است این فرصت امتحان به 
اجازه داشتیم غیبت کنیم، بساط کسانی که پنهانی گناه می کنند 
گناه  کسی  خیلی راحت تر برچیده می شد، چون می توانستیم هر 
ما  به  را  اجازه  این  خدا  ولی  بدهیم.  لو  می دهد،  انجام  پنهانی 
نداده است چون لو دادن اینها باعث می شود به عملکرد دستگاه 

امتحان خدشه وارد شود.

کنند/حتی پیامبر)ص( هم  همه باید از دستگاه امتحان عبور 
کند او را  کسی از دستگاه امتحان عبور  نمی تواند بدون اینکه 

هدایت نماید
نداری؛  سیطره  آنها  بر  »تو  فرمود:  پیامبر)ص(  به  خداوند  چرا 
بر  می خواست  پیامبر)ص(  ِبُمَصْیِطر«)غاشیه/22(  َعَلْیِهم  ْسَت 

َ
ّل

کند؟ نعوذ باهَّلل پیامبر)ص(  مردم سیطره داشته باشد، تا چه  کار 
کند! بلکه  کند تا به آنها ظلم  نمی خواست بر مردم سیطره پیدا 
کند. لذا  کند تا آنها را هدایت  می خواست بر مردم سیطره پیدا 
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»تو  می فرماید:  کرم)ص(  ا رسول  به  دیگری  جای  در  خداوند 
َک ال َتْهدی 

َ
نمی توانی هرکسی را که دوست داری، هدایت کنی؛ ِإّن

ْحَبْبَت«)قصص/56( اینها یعنی باید اجازه بدهی همۀ مردم 
َ
َمْن أ

کنند. از دستگاه امتحان عبور 

ایمان  اینکه  از  بعد  می کنند  فکر  مردم  »آیا  می فرماید:  خداوند 
از  که قبل  را  کسانی  ما  که  امتحان نمی شوند؟ در حالی  آوردند 
و  راستگویان  خداوند  باید  چون  کرده ایم،  امتحان  بودند  آنها 
ا  ن َیُقوُلوْا َءاَمّنَ

َ
ُکوْا أ ن ُیتْرَ

َ
اُس أ َحِسَب الّنَ

َ
کند؛ أ دروغگویان را معلوم 

ِذیَن 
َ
ِذیَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَیْعَلَمّنَ اهَّلُل اّل

َ
ا اّل  ُیْفَتُنون*َو َلَقْد َفَتّنَ

َ
َو ُهْم ال

َصَدُقواْ َو َلَیْعَلَمّنَ اْلَکاِذِبین«)عنکبوت/2و3( امام محمد باقر)ع( 
کرم)ص( دوست داشتند  در شأن نزول این آیه می فرماید: پیامبر ا
بدون  ایشان  از  بعد  علی)ع(  که  شوند  طراحی  طوری  مقدمات 
که خداوند مقرر فرموده قرار بگیرد. اما  اختالف در آن جایگاهی 
کردند. )ِإّنَ َرُسوَل اهَّلِل ص  خداوند با این عالقۀ پیامبر مخالفت 
َعَلی  َبْعِدِه  ِمْن  ع  َطاِلٍب  ِبی 

َ
أ ْبُن  َعِلّیُ  َیُکوَن  ْن 

َ
أ َعَلی  َحِریصًا  َکاَن 

ِبَذِلَک  َعَنی  َو  َفَقاَل  َذِلَک  ِخاَلُف  اهَّلِل  ِعْنَد  َکاَن  َو  َخِلیَفَة  اِس  الّنَ
َو ُهْم  ا  آَمّنَ َیُقوُلوا  ْن 

َ
أ ُیْتَرُکوا  ْن 

َ
أ اُس  الّنَ  َحِسَب 

َ
أ َو َجَل : الم  َعّزَ  َقْوَلُه 

ْلَف 
َ
ی أ ْلُت َرّبِ

َ
ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم ... ( و)َفَقْد َسأ

َ
ا اّل ال ُیْفَتُنوَن َو َلَقْد َفَتّنَ

ی  ْلُت َلَک َرّبِ
َ
ْلُت َلَک ِمْثَلَها َفَقَضاَها َلَک َو َسأ

َ
َحاَجٍة َفَقَضاَها ِلی َو َسأ

 َحِسَب 
َ
ی َفَقاَل  الم أ َبی َعَلّیَ َرّبِ

َ
ِتی ِمْن َبْعِدی َفأ ّمَ

ُ
ْن َیْجَمَع َلَک أ

َ
أ

ا َو ُهْم ال ُیْفَتُنون() عیاشی/197/1 و  ْن َیُقوُلوا آَمّنَ
َ
ْن ُیْتَرُکوا أ

َ
اُس أ الّنَ

تأویل االیات/ص420(
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گوسالۀ  معجزه گونۀ  صدای  فرمود:  موسی)ع(  به  خداوند 
سامری فتنۀ خودم بود تا امتحان مردم سخت تر شود!/چرا 

کردن داد؟ خدا به ابلیس قدرت وسوسه 
از طال  گوساله  این  را شنیده اید.  گوسالۀ سامری  حتمًا داستان 
تا  داد  خرج  به  هنر  خیلی  آن  ساختن  در  سامری  و  شد  درست 
مردم را فریب دهد. طبق برخی روایات، حضرت موسی)ع( دربارۀ 
این مسأله به پروردگار عرضه داشت: این سامری هنری داشت 
و  آن صدای عجیب  اما  بفریبد،  را  مردم  تا  بسازد  گوساله ای  که 
کجا آمد؟ آیا صدای  گوساله شنیده می شد از  که از  معجزه گونه ای 
گوساله نیز جزء هنر سامری بود؟ خداوند فرمود: این فتنۀ خودم 
ِبی 

َ
کردم و خواستم امتحان سخت تر بشود! )َعْن أ که اضافه  بود 

ا َقْوَمَک ِمْن َبْعِدَک  ا َقْد َفَتّنَ
َ
ْوَحی اهَّلُل ِإَلی ُموَسی: ِإّن

َ
َجْعَفٍر ع : ... ُثّمَ أ

اِمِرّیُ َو َعَبُدوا اْلِعْجَل َو َلُه ُخواٌر َفَقاَل ُموَسی ع: َیا َرّبِ  ُهُم الّسَ
َ
َضّل

َ
َو أ

ا  ی َیا ُموَسی ِإّنِی َلّمَ ْن؟ َفَقاَل: ِمّنِ ، َفاْلُخَواُر ِمّمَ اِمِرّیِ اْلِعْجُل ِمَن الّسَ
تفسیر  ِفْتَنة؛  ِزیَدُهْم 

َ
أ ْن 

َ
أ ْحَبْبُت 

َ
أ اْلِعْجِل  ِإَلی  ی  َعّنِ ْوا 

َ
َوّل َقْد  ْیُتُهْم 

َ
َرأ

قمی/ج2/ص62(

که خداوند به ابلیس هم دارد، برای همین منظور بود.  قدرتی 
خاطر  به  گفت:  خدا  به  شد،  رانده  خدا  درگاه  از  ابلیس  وقتی 
که انجام داده ام در همین دنیا به من پاداش بده!  عبادت هایی 
خداوند فرمود چه می خواهی تا به تو بدهم؟ گفت: می خواهم تا 
روز قیامت به من عمر بدهی، خداوند فرمود به تو عمر طوالنی 
می دهم. گفت: می خواهم مانند خون در رگ های فرزندان آدم 
کنم، خدا فرمود این قدرت را به تو می دهم. گفت: به ازای  نفوذ 
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هر فرزند آدم به من دو فرزند بده! خدا فرمود به تو می دهم. بعد 
َکرمت نیز یک چیز بیشتری به من عطا  گفت: از فضل و  ابلیس 
کنی و نفس  کن! خدا فرمود: کاری می کنم در سینۀ ابناء بشر نفوذ 
که حرف دل خودشان است. )َفَقاَل ِإْبِلیُس  کنند  بزنی و آنها تصور 
 -

َ
 َتُجوُر- َفَثَواُب َعَمِلی َبَطَل َقاَل ال

َ
ِذی ال

َ
ْنَت اْلَعْدُل اّل

َ
َیا َرّبِ َکْیَف َو أ

ُل  ّوَ
َ
ْعَطْیُتَک َفأ

َ
ْنَیا َما ِشْئَت َثَوابًا ِلَعَمِلَک َفأ

ُ
ْمِر الّد

َ
ْل ِمْن أ

َ
َو َلِکِن اْسأ

ْطِنی  ْعَطْیُتَک َقاَل َسّلِ
َ
یِن َفَقاَل اهَّلُل َقْد أ َل اْلَبَقاَء ِإَلی َیْوِم الّدِ

َ
َما َسأ

ِم  ِفی  
َ

ْجِرِنی ِمْنُهْم َمْجَرى الّد
َ
ْطُتَک- َقاَل أ

َ
َعَلی ُوْلِد آَدَم َقاَل َقْد َسّل

اْثَناِن  َیِلُد ِلی  َو   
َّ

ِإال َوَلٌد  َلُهْم  َیِلُد   
َ

ْجَرْیُتَک َقاَل َو ال
َ
أ اْلُعُروِق  َقاَل َقْد 

ُکّلِ ُصوَرٍة ِشْئُت َفَقاَل َقْد  ُر َلُهْم ِفی  َتَصّوَ
َ
 َیَرْوِنی َو أ

َ
َراُهْم َو ال

َ
َقاَل َو أ

ْوَطانًا 
َ
ْعَطْیُتَک َقاَل َیا َرّبِ ِزْدِنی َقاَل َقْد َجَعْلُت َلَک ِفی ُصُدوِرِهْم أ

َ
أ

َقاَل َرّبِ َحْسِبی؛ تفسیر قمی/ج1/ص42(

کرد،  برآورده  را  ابلیس  خواسته های  خداوند  اینکه  از  بعد 
حضرت آدم)ع( به درگاه خداوند عرضه داشت: خداوندا! با این 
من  فرزندان  و  من  بر  او  کردی،  عطا  ابلیس  به  که  قدرت هایی 
مسلط خواهد شد. به من و فرزندانم نیز عنایتی بفرما. لذا خداوند 
ْعَطی اهَّلُل 

َ
ا أ کرد. )َلّمَ خواسته های حضرت آدم)ع( را نیز به او عطا 

ْطَت 
َ
ِة َقاَل آَدُم: َیا َرّبِ َسّل ْعَطاُه ِمَن اْلُقّوَ

َ
َتَباَرَک َو َتَعاَلی ِإْبِلیَس َما أ

ِإْبِلیَس َعَلی ُوْلِدی ... ؛ تفسیر قمی/42/1(

را  بشر  ابناء  تا  کرد  عطا  ابلیس  به  را  قدرت ها  این  خداوند  چرا 
کردن  امتحان  برای  را  ما  خدا  اساسًا  اینکه  برای  کند؟  وسوسه 
گرفتن از ما. و  آفریده است و اینها نیز ابزاری هستند برای امتحان 
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که همۀ انسان ها بدون دردسر  کند  کاری  اال خداوند می توانست 
تسبیح گوی خدا شوند؛ مثل مالئکه. اما خدا در مورد انسان ها، 
شدن  خوب  فرآیند  به  بشر(،  ابناِء  شدن  )خوب  نتیجه  از  بیش 

اهمیت می دهد. 

نمی شود فلسفۀ مقدرات ما امتحان باشد، اما فلسفۀ دستورات 
الهی و احکام دینی امتحان نباشد/ چند مثال...

فلسفۀ  ولی  باشد،  امتحان  انسان  خلقت  فلسفۀ  نمی شود 
مقدراتی که برای بشر تعیین کرده است امتحان نباشد. نمی شود 
فلسفۀ  ولی  باشد  امتحان  او،  مقدرات  و  بشر  خلقت  فلسفۀ 

دستورات الهی و منظومۀ احکام دینی امتحان نباشد.

به عنوان مثال، اینکه فرموده اند خانم ها در چند مورد باید حرف 
که آقایان بر خانم ها  کنند )البته نه به معنا  گوش  همسر خود را 
والیت مطلقه داشته باشند( برای چیست؟ این در واقع طراحی 
فضا برای امتحان است. هرچند این به خاطر تناسب های زن و 
حاال  می پرسند:  است.  امتحان  برای  اساسًا  اما  هست،  نیز  مرد 
که این  کرد، چه می شود؟ پاسخ این است  گر یک آقایی، اشتباه  ا
پیچیدگی ها  این  گر  ا اال  و  امتحان است  از  نیز جزئی  اشتباهات 

که امتحان نمی شد! نبود 

کنند،  گوش  اینکه فرموده اند: بچه ها باید حرف پدر و مادر خود را 
برای چیست؟ این هم طراحی فضا برای امتحان است. باز هم 
نباید بگویید: چون پدر و مادر برای یک نسل هستند و فرزندان 
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برای یک نسل دیگر هستند، این معمواًل موجب اختالف می شود. 
به خاطر  را  این دستور  ولی  را می دانسته  این  چون خداوند هم 
کافر و ملحد  گر پدر یا مادرت  کرده است. حتی ا امتحان ما صادر 
که  باشند باید به آنها احترام بگذاری و حرف او را)به جز در مواردی 
که به  کنی، مثل اویس قرنی  برخالف دستورات خدا باشد( گوش 
خاطر خواستۀ مادرش )که آن موقع ملحد بود( فقط یک روز در 

مدینه ماند و برگشت نتوانست رسول خدا)ص( را ببیند.

چرا حکومت های اولیاء خدا سرشار از مظلومیت است؟/ در 
حکومت دینی »امتحان« یک اصل مهم است

نمی شود دستگاه امتحان فقط برای یک بخش از زندگی انسان 
تعیین کننده باشد و برای بخش های دیگر تعیین کننده نباشد. 
نمی شود نظام دستورات دینی تحت تأثیر عامل امتحان باشد، 
متاسفانه  نباشد.  امتحان  دستگاه  تأثیر  تحت  حکومت  ولی 
می بینیم،  مشکلی  وقتی  اجتماعی  مسائل  در  اوقات  گاهی 
کنیم. گاهی  بالفاصله می خواهیم از نزدیک ترین راه مسأله را حل 
گذاشتن قانون اضافی است. گاهی نزدیک ترین  نزدیک ترین راه 
راه اعمال قدرت است. ولی اولیاء خدا این گونه عمل نمی کردند 

لذا حکومت های اولیاء خدا سرشار از مظلومیت است. 

در حکومت دینی »امتحان« یک اصل مهم است. حکومت دینی 
بلکه  باشد،  قمیتی  هر  به  نتیجه  دنبال  به  که  نیست  حکومتی 
»امتحان« برایش خیلی اهمیت دارد، لذا به افراد مختلف فرصت 
کردن افراد استفاده  کنترل  می دهد و زیاد از قدرت حکومت برای 



تعیین کننده ترین عامل در مقّدرات بشر 72

می شود  موجب  اوقات  خیلی  فرصت دادن ها  این  لذا  نمی کند 
بعضی ها سوء استفاده کنند.

نیاز  که عده ای مواد مورد  یک بار به رسول خدا)ص( خبر رسید 
کاالهای  دادند  دستور  پیامبر)ص(  کرده اند،  احتکار  را  مردم 
گفت: یا رسول اهَّلل)ص(  احتکارشده را به بازار برگردانند. یک نفر 
کنید. حضرت فرمود: من قیمت  برای این اجناس قیمت تعیین 
تعیین  قیمت  این  طبیعی  صورت  به  بگذارید  نمی کنم.  تعیین 
ُه َقاَل: َرَفَع اْلَحِدیَث ِإَلی َرُسوِل اهَّلِل 

َ
ّن

َ
ِبی َطاِلٍب ع أ

َ
شود؛ َعْن َعِلّیِ ْبِن أ

ْسَواِق 
َ ْ
َج ِإَلی ُبُطوِن ال ْن ُتْخَر

َ
َمَر ِبُحْکَرِتِهْم أ

َ
ُه َمّرَ ِباْلُمْحَتِکِریَن َفأ

َ
ّن

َ
ص أ

ْمَت َعَلْیِهْم  ِإَلْیَها َفِقیَل ِلَرُسوِل اهَّلِل ص َلْو َقّوَ ْبَصاُر 
َ ْ
َو َحْیُث َتْنُظُر ال

ُم  َقّوِ
ُ
َنا أ

َ
ی ُعِرَف اْلَغَضُب ِفی َوْجِهِه َفَقاَل أ َفَغِضَب َرُسوُل اهَّلِل ص َحّتَ

ْعُر ِإَلی اهَّلِل َیْرَفُعُه ِإَذا َشاَء َو َیْخِفُضُه ِإَذا َشاَء«)تهذیب  َما الّسِ
َ
َعَلْیِهْم ِإّن

قیمت  که  داشتند  قدرت  اینجا  پیامبر)ص(  االحکام/161/7( 
تعیین کنند اما حضرت از قدرت به هر شکلی استفاده نمی کردند.

چرا به برخی بیماران شفا داده می شود و به برخی شفا داده 
نمی شود؟/بعضی ها فقط با بیماری اصالح می شوند

سؤاالتی  خداوند  از  معراج  شب  در  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر 
مقدرات  موضوع  به  وقتی  می دهند.  پاسخ  خداوند  و  می پرسند 
که  هستند  من  بندگان  از  برخی  می فرماید:  خداوند  می رسند، 
که  اصالحشان نمی کند، مگر ثروت )یعنی مصلحتشان این است 
ک می شوند، و برخی از بندگان  کنم هال گر فقیرش  پولدار باشند( و ا
گر به آنها ثروت بدهم  که فقط با فقر اصالح می شوند و ا من هستند 
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گر  ک می شوند، برخی از بندگان مصلحتشان در بیماری است، ا هال
ک می شوند و اینها را فقط خودم می دانم  به آنها صحت بدهم هال
 

َّ
 ُیْصِلُحُه  ِإال

َ
کار خودم است؛ َو ِإَن  ِمْن  ِعَباِدَی  اْلُمْؤِمِنیَن َمْن ال و فقط 

اْلِغَنی َو َلْو َصَرْفُتُه ِإَلی َغْیِر َذِلَک َلَهَلَک َو ِإَن  ِمْن  ِعَباِدَی  اْلُمْؤِمِنیَن َمْن 
 اْلَفْقُر َو َلْو َصَرْفُتُه ِإَلی َغْیِر َذِلَک َلَهَلَک«)کافی/352/2( 

َّ
 ُیْصِلُحُه  ِإال

َ
ال

که  دارند  العالجی  بیماری  فرزندشان  یا  خودشان  بعضی ها  لذا 
چون  نمی دهد  شفا  آنها  به  خدا  می کنند،  توسل  و  دعا  چه  هر 
را  مصلحت ها  این  و  است.  بیماری  آن  داشتن  در  آنها  مصلحت 
بعضی ها  البته  می کند.  تعیین  کسی  هر  برای  امتحان  دستگاه 
بیماری هایی  مثاًل  و  داشته اند  خداوند  از  درخواست هایی  نیز 
گرفته اند، این هم بستگی به دستگاه امتحان  که شفا  داشته اند 

دارد، این دستگاه خیلی پیچیده و قابل تأمل است.

آدم)ع(  حضرت  فرزندان  همۀ  خداوند  می فرماید:  باقر)ع(  امام 
آدم)ع(:  حضرت  می دهد.  نشان  او  به  را  بشر(  ابناء  آخر)همۀ  تا 
پرسید:  بعد  است!  زیاد  من  فرزندان  این  تعداد  چقدر  خدایا! 
به  تفاوت ها  این  می کنند؟  فرق  هم  با  من  فرزندان  چرا  خدایا! 
کرده ام  خاطر چیست؟ خداوند فرمود: من اینها را متفاوت خلق 
کنم )چون این تفاوت موجب  تا آنها را در هر حالتی امتحانشان 
گر می شد اینها را بدون تفاوت  امتحان می شود( آدم)ع( فرمود: ا
می آفریدی بهتر نبود؛ چون این تفاوت ها مشکالت زیادی ایجاد 
کرد؟ خداوند به او توضیح می دهد: من این تفاوت ها را  خواهد 
عمل  بهتر  کدام یک  ببینم  و  کنم  امتحان  را  شما  تا  داده ام  قرار 
و  حیات  و  آخرت  و  دنیا  که  است  همین  برای  اصاًل  می کنید. 
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کرده ام. یعنی همۀ دستگاه عالم  مرگ و بهشت و جهنم را خلق 
گرفتن است. و من در تقدیر و تدبیر خودم  برای همین امتحان 
کرده ام. و این تفاوت ها را به علم نافذ خودم در بین  این گونه اراده 
 ِلَدَم اْنُظْر َما َذا َتَرى َقاَل 

َ
کرده ام؛ َقاَل اهَّلُل َعّزَ َو َجّل ابناء تو ایجاد 

َماَء َقاَل آَدُم ع َیا َرِب  َما  ِتِه َو ُهْم َذّرٌ َقْد َمَلُئوا الّسَ ّیَ َفَنَظَر آَدُم ع ِإَلی ُذّرِ
ُکّلِ  ْبُلَوُهْم ِفی 

َ
 َکَذِلَک َخَلْقُتُهْم ِل

َ
ِتی  ...َفَقاَل اهَّلُل َعّزَ َو َجّل ّیَ ْکَثَر ُذّرِ

َ
أ

ْحَسُن 
َ
ُکْم  أ ّیُ

َ
ْبُلَوُهْم  أ

َ
ْبُلَوَک َو أ

َ
َما َخَلْقُتَک َو َخَلْقُتُهْم ِل

َ
َحاالِتِهْم ... َو ِإّن

ْنَیا 
ُ

ْنَیا ِفی َحَیاِتُکْم َو َقْبَل َمَماِتُکْم َفِلَذِلَک َخَلْقُت الّد
ُ

َعَماًل ِفی َداِر الّد
َو  اَر  الّنَ َو  َة  اْلَجّنَ َو  اْلَمْعِصَیَة  َو  اَعَة  الّطَ َو  اْلَمْوَت  َو  اْلَحَیاَة  َو  ِخَرَة 

ْ
ال َو 

اِفِذ ِفیِهْم َخاَلْفُت  َرْدُت ِفی َتْقِدیِری َو َتْدِبیِری َو ِبِعْلِمَی الّنَ
َ
َکَذِلَک أ

ْرَزاِقِهْم َو َطاَعِتِهْم 
َ
ْعَماِرِهْم َو أ

َ
ْلَواِنِهْم َو أ

َ
ْجَساِمِهْم َو أ

َ
َبْیَن ُصَوِرِهْم َو أ

َو َمْعِصَیِتِهْم«)کافی/9/2(

نشد  راضی  آخر  لحظۀ  تا  حسین)ع(  امام  که  بود  صحنه ای 
پیش بیاید اما دستگاه امتحان آن را پیش آورد

البته  داد،  انجام  را  خود  تکلیف  کربال  در  الحسین)ع(  اباعبداهَّلل 
و  بیاید  پیش  کربال  در  صحنه ها  از  بعضی   که  نداشت  دوست 
تمام تالش خود را انجام داد تا پیش نیاید ولی نشد! در بعضی 
مثاًل وقتی  راضی شد،  ولی  نداشت  اینکه دوست  با  از صحنه ها 
بچه های حضرت زینب)س( آمدند اجازۀ میدان بگیرند، حضرت 
باالخره راضی شد. وقتی قاسم بن الحسن آمد اجازه بگیرد، آقا 

دوست نداشت ولی باالخره راضی شد.

راضی  آخر  لحظۀ  تا  حسین)ع(  امام  که  بود  صحنه ای  یک  ولی 
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آورد  وجود  به  را  صحنه  این  باالخره  امتحان  دستگاه  ولی  نشد 
امام  بود.  الحسن)ع(  بن  عبداهَّلل  رفتن  میدان  به  هم  آن  و 
حسین)ع( مدام به زینب)س( می فرمود: مراقب این بچه باش، 
نمی خواهم او به میدان بیاید. حضرت به هیچ وجه راضی نبود، 
گودی قتلگاه بود،  که امام حسین)ع( در  اما در آخرین لحظات 
کرد و دوان  این بچه دستش را از دست عمه اش زینب)س( جدا 
دوان به میدان آمد و خودش را روی سینۀ اباعبداهَّلل الحسین)ع( 
انداخت و گفت: به خدا از عموی خودم جدا نمی شوم، نمی گذارم 
َبی 

َ
ْخِتی َفأ

ُ
عموی مرا بکشید... )...َفَقاَل َلَها اْلُحَسْیُن اْحِبِسیِه َیا أ

ی ... ؛ ارشاد  َفاِرُق  َعّمِ
ُ
 أ

َ
َو اْمَتَنَع َعَلْیَها اْمِتَناعًا َشِدیدًا َو َقاَل َو اهَّلِل ال

مفید/110/2(
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گرفت« یعنی نمی شود زمینۀ امتحان  گناه را  »نمی توان زیادی جلوی 
 را از بین برد

درغرب آزادی برای بد بودن هست، ولی آزادی برای خوب بودن 
محدودیت دارد

انسان وجود داشته  برای  افزدوه  ارزش  تولید  امکان  اینکه  برای 
باید  بد-  و  خوب  عالئق  -تعارض  درونی  شرایط  بر  عالوه  باشد 
شرایط بیرونی هم برای امتحان مهیا باشد. شرایط بیرونی اقتضاء 
کردن فراهم باشد و هم امکان ثواب  گناه  که هم امکان  می کند 
نیست  این  معنایش  البته  باشد.  فراهم  خوب  کاراهی  انجام  و 
که در یک جامعه، هم باید مکانی برای عرق خوری باشد و هم 
خانه اش)به  در  کسی  گر  ا که  است  این  معنایش  بلکه  مسجد! 
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کرد، نباید او را بگیرید و حتی نباید او را  صورت پنهانی( عرق خوری 
کنید. کنید و حتی نباید غیبتش را  لو بدهید و رسوا 

که  آفریده  موجودی  می گیرد؟/خدا  امتحان  ما  از  خدا  چرا 
کند نه اینکه از اول خوب باشد »کسب ارزش« 

اساسًا چرا خداوند متعال از ما امتحان می گیرد؟ دلیل امتحانی 
که خداوند از ما می گیرد خیلی ساده و روشن است. ما »انسان« 
افزوده  ارزش  بتواند  که  انسان موجودی است  و  آفریده شده ایم 
تولید کند. برای اینکه یک کسی ارزش افزوده تولید کند چه اتفاقی 

کند؟ باید بیفتد؟ انسان چه باید بکند تا ارزش افزوده تولید 

بعضی ها تصور می کنند خداوند می خواسته موجوداتی بیافریند 
نیز  مالئکه  را  تصور  این  باشند!  مطیعی  و  خوب  موجودات  که 
داشتند به همین خاطر وقتی خدا می خواست آدم را بیافریند، 
که  گر می خواهی موجود خوبی بیافرینی، ُخب ما  گفتند: خدایا! ا
هستیم! ما مدام داریم تو را تسبیح می کنیم! دیگر چرا این موجود 
ِإّنِی  ِلْلَمالِئَکِة  َک  َرّبُ ِإْذ قاَل  کنی؟! »َو  )انسان( را می خواهی خلق 
 َتْجَعُل فیها َمْن ُیْفِسُد فیها َو َیْسِفُک 

َ
ْرِض َخلیَفًة قاُلوا أ

َ ْ
جاِعٌل ِفی ال

ال  ما  ْعَلُم 
َ
أ ِإّنِی  قاَل  َلَک  ُس  ُنَقّدِ َو  ِبَحْمِدَک  ُح  ُنَسّبِ َنْحُن  َو  ماَء  الّدِ

َتْعَلُموَن«)بقره/30( 

خدا  ولی  بودند،  خوب  ابتدا  همان  از  و  خود  به  خود  مالئکه 
که »کسب ارزش« یا »تولید ارزش  می خواست موجودی بیافریند 
افزدوه« کند؛ نه اینکه از همان اول خوب باشد، بلکه خوب بشود. 
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از امام صادق)ع( پرسیدند: »چرا خداوند بندگانش را طوری خلق 
که خدا به این  که همگی مطیع و موحد بشوند در حالی  نکرده 
گر خدا اینها را مطیع خلق می کرد  کار قادر بود؟ حضرت فرمود: ا
کرد  که ثواب و عقاب معنا نداشت اما خدا بندگان را طوری خلق 
که مستحق ثواب و عقاب بشوند؛ َقاَل  کنند  کاری  که خودشان 
ُهْم ُمِطیِعیَن 

َ
ُکّل اْلَخْلَق  َیْخُلِق  َلْم  َکْیَف   

َ
َو َجّل َعّزَ  ْخِبْرِنی َعِن اهَّلِل 

َ
َفأ

ِدیَن َو َکاَن َعَلی َذِلَک َقاِدرًا َقاَل ع َلْو َخَلَقُهْم  ُمِطیِعیَن  َلْم َیُکْن  ُمَوّحِ
ِذیَن  ُیِطیُعوَن َو َیْعُصوَن َو َیْسَتْوِجُبوَن 

َ
َلُهْم َثَواٌب ...ِلَیُکوُنوا ُهُم اّل

اْلِعَقاب  «)احتجاج  اُه  ِإّیَ ِبَمْعِصَیِتِهْم  َو  َواَب 
َ

الّث َلُه  ِبَطاَعِتِهْم 
طبرسی/340/2(

کسب ارزش دو نوع شرایط  انسان برای امتحان پس دادن و 
می خواهد: 1. شرایط درونی 2. شرایط بیرونی

که تولید ارزش افزدوه  انسان برای اینکه تبدیل شود به موجودی 
کند باید یک سری شرایط درونی داشته باشد  کسب ارزش  کرده و 

و یک سری شرایط بیرونی. 

1. شرایط درونی: انسان برای تولید ارزش افزدوه باید دو نوع عالقه 
شدن.  بد  به  عالقۀ  و  شدن  خوب  به  عالقۀ  باشد.  وجودش  در 
گر فقط یک نوع عالقه در وجودش باشد، نمی تواند ارزش  چون ا
افزوده تولید کند و نمی شود او را امتحان کرد. باید هم به خوبی ها 
کم و بد عالقه  و ارزش ها عالقه داشته باشد، و هم به چیزهای 
داشته باشد تا بتواند بین این دو عالقه تصمیم بگیرد. وقتی این 

کند. شرایط درونی را داشته باشد، می تواند ایجاد ارزش افزدوه 
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گر فقط یک عالقه)خوب یا بد( داشته باشی، دیگر اختیار برایت  ا
معنا نخواهد داشت، چون قطعًا همان عالقه را دنبال می کنی. 
یکی  و  باشد  قوی تر  آنها  از  یکی  که  باشی  داشته  عالقه  دو  گر  ا
ضعیف تر باشد، باز هم همیشه عالقۀ قوی تر را انتخاب می کنی 
گر دو عالقۀ مساوی داشته  یعنی باز هم امکان انتخاب نداری. ا
باشی، هیچ وقت انتخاب نمی کنی و همیشه بر سر این دوراهی، 

حیران می مانی.

دادن  قرار  امتحان:  درونی  شرایط  ایجاد  برای  خدا  طراحی 
عالیق قوی تر و پنهان در مقابل عالیق ضعیف تر و آشکار

باشیم  داشته  را  خود  عالیق  بین  انتخاب  امکان  ما  اینکه  برای 
کاماًل معنادار باشد و منجر به تولید ارزش افزوده  و این انتخاب 
شود، خداوند یک طراحِی بسیار زیبا و حکیمانه انجام داده است؛ 
یک عالقه را قوی تر قرار داده و یک عالقه را ضعیف تر. اما عالقۀ 
کم ارزش تر  کرده است و عالقۀ ضعیف تر و  قوی تر و بهتر را پنهان 
کرده  کرده است و یک تعادل عجیبی بین این دو ایجاد  را آشکار 
کنی. به این ترتیب، انتخاب  است تا بتوانی بین این دو انتخاب 
تو همیشه سر یک دوراهی است؛ یکی به سمت عالقه های قوی تر 
ولی پنهان تر، و یکی به سمت عالقه های ضعیف تر ولی آشکارتر. 
ارضاء  را  ارزشمندتر خود  و  الهی تر  شما وقتی عالقه های قوی تر، 
را  خود  فطری  عالقۀ  وقتی  می برید.  لذت  بیشتر  واقعًا  می کنید 
که این  پاسخ می دهید، بیشتر لذت می برید. ولی نکته اینجاست 
گر آشکار بودند، از همان اول  عالقه های قوی، پنهان تر هستند. ا
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مثل فرشتگان به سراغ همین عالقه های خوب می رفتید و اصاًل 
سراغ عالقه های بد نمی رفتید.

و  »ضعیف تر  عالقه های  پنهان«،  و  »قوی   عالقه های  مقابل  در 
تجربه شده تر  و  آشکارتر  عالقه ها  این   ولی  دارند  قرار  کم ارزش تر« 
را  تو  بعد دِل  تجربه می کنی،  اول  را  این عالقه ها  یعنی  هستند. 
می برد. عالقه های دنیوی و شهوات ضعیف تر هستند ولی ظاهرتر 
هستند و چون ظاهرتر هستند، قوی تر به نظر می آیند. ولی آن 
عالقه های عمیِق خوب، قوی تر اما پنهان تر هستند. خداوند با 
که در درون ما ریخته است، امکان امتحان و امکان  این طرحی 

انتخاب ارزشمند را پدید آورده است.

گذاشتن روی عالقه های سطحی، نمی شود دینداری  بدون پا
کرد

پا  باید  دهی  انجام  ارزشمند  عمل  یک  بخواهی  موقع  هر  شما 
از عالقه های سطحی ولی آشکار خودت بگذاری. لذا  روی یکی 
همراه  کراهت  و  سختی  با  طاعتی  »هر  فرمود:  امیرالمؤمنین)ع( 
گناهی با شهوت همراه است؛ َما ِمْن َطاَعِة اهَّلِل َشْی ٌء  است و هر 
ِتی ِفی  َشْهَوٍة«)نهج 

ْ
 َیأ

َّ
ُکْرٍه َو َما ِمْن  َمْعِصَیِة اهَّلِل َشْی ٌء ِإال ِتی ِفی 

ْ
 َیأ

َّ
ِإال

با هوای  را یک جوری  البالغه/خطبۀ176( پس سعی نکن دین 
هم  گر  ا کنی.  دینداری  این طوری  و  دهی  تطبیق  خودت  نفس 
به  مردم  جذب  برای  نباید  کند،  تبلیغ  را  دین  خواست  کسی 
و  بگوید  را  حقیقت  باید  بلکه  بگوید،  غیرواقع  سخن  دینداری 
گر می خواهی دین داشته باشی باید روی  که ا حقیقت این است 
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عالقه های سطحی خودت پا بگذاری. نمی شود که دینداری کنی 
و روی عالقه های سطحی ات پا نگذاری. اصاًل انسان همین طوری 

ارزش پیدا می کند.

کلمات »فتنه«، »امتحان« و »ابتالء« همگی  که  جالب اینجاست 
ک استخراج شده اند. اصل بال  که از الفاظ دردنا کلماتی هستند 
کشته شود  با زجر  که یک شتری  بوده است  این  لغت عرب  در 
که یک آهن در  نیز وقتی است  کلمۀ »امتحان«  یا بمیرد. اصل 
که به این آهن می دهند،  گداخته می شود، به رنج و محنتی  کوره 
گفته می شود. چون ذات امتحان همین است. اصاًل از  امتحان 
ما امتحان می گیرند تا ببینند آیا ارزش افزوده پیدا می کنی یا نه؟!

که از ما می گیرند و در هر انتخاب خوبی باید  یقینًا در هر امتحانی 
رنج آور است.  و  کار سخت  این  البته  و  پا بگذاریم  روی عالقه ای 
فرآیند عبور از عالقه های سطحی و رسیدن به عالقه های عمیق 
و پنهان، تنها راه تولید ارزش افزوده برای انسان است و البته این 
فرآیند همراه با زجر و سختی خواهد بود. لذا خداوند می فرماید: 

َک کاِدٌح ِإلی  َرّبَِک َکْدحًا َفُمالقیِه«)انشقاق/6(
َ
ْنساُن ِإّن ِ

ْ
َها ال ّیُ

َ
»یا أ

آخرت  اهل  خصوص  در  معراج،  حدیث  در  خدا)ص(  رسول 
با  مبارزه  اثر  بر  آنها  ولی  میرند  می  بار  یک  »مردم  می فرماید: 
شیطانی  با  ستیز  و  خواهشهایشان  با  مخالفت  و  نْفسهایشان 
بار می میرند؛  که در رگ و ریشه شان جریان دارد، روزى هفتاد 
کّلِ یوٍم سبعیَن مّرًة من  یموُت الّناُس مّرًة ، و یموُت أحُدهم فی 
اّلذی َیجری فی  الّشیطاِن  و  َهواُهم  أنفِسِهم و مخاَلَفِة  مجاَهَدِة 
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ُعروِقِهم«)میزان الحکمه/2916(

نفس  روی  »پا  تمریِن  محل  باید  سالگی   14 تا   7 از  مدرسه 
جمع آوری  و  دانش آموزساالری  محل  نه  باشد  گذاشتن« 
بار  لذت طلب  و  راحت طلب  را  خود  محفوظات/بچه های 

می آوریم و بعد انتظار داریم دیندار بشوند!
کردن برای جاافتادن این معنا در آموزش و  زمان آموزش و تمرین 
که بنده خبر دارم اصاًل  پرورش از 7 تا 14سالگی است اما تا جایی 
خبری از آموزش این معنا در مدارس نیست. مدرسه برای سن 
گذاشتن باشد نه  7 تا 14 سالگی باید محل تمرین پا روی نفس 
محل جمع آوری محفوظات و نه محل دانش آموز ساالری، و نه 
که بعضًا در خانه هم ساالر هستند  محل لوس بارآوردن فرزندانی 

و پدر و مادر بردۀ آنها هستند!

باید  سالگی   14 تا   7 از  مادر  و  پدر  اهلبیت)ع(،  تربیتی  روش  در 
که باید مثل عبد و سرباز، مطیع پدر  ارباب باشند و این بچه است 
و مادر باشد. چون 7 تا 14 سال دوران ادب است و محیط خانه 
که فرزند این معنا را تمرین و تجربه  و مدرسه باید طوری باشد 
کند و البته آمادگی اش را هم از نظر فطری دارد. این طرحی است 
که ائمۀ هدی)ع( برای شیوۀ تربیت فرزند در سنین مختلف قرار 
ٌد َسْبَع  ِسِنیَن  َو َعْبٌد َسْبَع ِسِنیَن  داده اند. )قال النبی ص: اْلَوَلُد َسّیِ
 

َّ
ْحَدى َو ِعْشِریَن َسَنًة َو ِإال َو َوِزیٌر َسْبَع ِسِنیَن َفِإْن َرِضیَت َخاَلِئَقُه ِلِ
ْعَذْرَت ِإَلی اهَّلل ؛ وسائل الشیعة/476/21- 

َ
ُضِرَب َعَلی َجْنَبْیِه َفَقْد أ

ْب َسْبَع ِسِنیَن 
َ

اِدُق ع: َدِع اْبَنَک َیْلَعْب َسْبَع ِسِنیَن َو ُیَؤّد َقاَل الّصَ
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 َخْیَر ِفیِه؛ 
َ

ْن ال ُه ِمّمَ
َ
 َفِإّن

َّ
ْفَلَح َو ِإال

َ
ْلِزْمُه َنْفَسَک َسْبَع ِسِنیَن َفِإْن أ

َ
َو أ

من الیحضره الفقیه/3 /492(

از 7  است؛  همینطور  هم  خانواده  در  بلکه  مدرسه،  در  فقط  نه 
بچه  سن،  همین  از  شود.  شروع  فرزند  ادب  دورۀ  باید  سالگی 
باید به سختی هایی بیفتد. ولی متاسفانه این مسأله جانیفتاده 
و  گذاشته اند  فرزندان  راحتی  و  آسایش  بر  را  اصل  خیلی ها  و 
نمی گذارند بچه دست به سیاه و سفید بزند. یعنی خواه ناخواه 
می گویند  بعد  بیایند؛  بار  راحت طلب  بچه ها  می شوند  باعث 
»نمی دانیم چرا بچه های ما خراب می شوند؟!« باید ببینیم از 7 

تا 14 سال بچه ها را چگونه بار آورده ایم؟

نظر  از  هم  لحظه  یک   را  »لذت بری«  که  باشیم  اینطور  باید  چرا 
غذاهای  ما  جامعۀ  در  امروز  گر  ا مثال،  عنوان  به  نکنیم؟!  دور 
حاضری یا »فست فود« زیاد مصرف می شود به خاطر این است 
که فرهنگ جامعه و آموزش و پرورش ما ضعیف است، چون علت 
غالب استفاده از این نوع غذاها، مزۀ آنهاست؛ مگر ما باید غذا را 
صرفًا به خاطر مزه اش انتخاب کنیم و بخوریم؟! ما بچه های خود 
بعد  و  می آوریم  بار  فودی«  »فست  و  لذت طلب  راحت طلب،  را 
انتظار داریم این بچه ها خیلی دیندار هم بشوند! )البته بسیاری 
از اوقات فطرت و محبت به اولیاء خدا مانع سقوط می شود، اما 

این هم تابع قواعدی است(

َخَلْقَنا  َلَقْد  آفریده ایم؛  رنج  در  را  انسان  »ما  می فرماید:  خداوند 
ْنساَن فی  َکَبٍد«)بلد/4( آن وقت ما همه اش دنبال جذابیت ها،  ِ

ْ
ال
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که همیشه در لذت  سرگرمی ها و خوشی ها هستیم و انتظار داریم 
که به این  و راحتی و آسایش غوطه ور باشیم. جالب این جاست 
آرزوهای خودمان هم نمی رسیم و همه اش زمین می خوریم ولی 
که  می بینید  امروزه  لذا  نمی کنیم.  رها  را  خیاالت  و  آرزوها  این 
کالس های موفقیت می گذارند و پول هم از ما می گیرند  بعضی ها 
تا به ما یاد بدهند چگونه به آرزوهای خودمان برسیم! در حالی 
اولین خطابش به جوان می فرماید: »به  امیرالمؤمنین)ع( در  که 
ِإَلی  آروزهایش نخواهد رسید؛  که به  جوانی دارم نامه می نویسم 
کسانی  پس  البالغه/نامه31(   ُیْدِرُک «)نهج   

َ
ال َما  ِل  اْلُمَؤّمِ اْلَمْوُلوِد 

که می گویند: »تو می توانی عالم را تغییر دهید و به همۀ آرزوهایت 
برسی« علنًا دارند دروغ می گویند.

کم  را فدای عالیق خوب  کنیم/در مراحل  ابتدا باید عالیق بد و 
کنیم بعد باید عالیق خوب را فدای عالیق خوب تر 

ما برای امتحان پس دادن باید یک سری شرایط درونی داشته 
که دو  باشیم. این شرایط درونی هم این طور طراحی شده است 
نوع عالقۀ معارض داشته باشیم؛ برخی عالقه ها آشکار و ظاهرشده 
اما  لذت بخش تر  و  قوی تر  نیز  برخی  و  هستند  سهل الوصول  و 
پنهان تر هستند. البته این لذت، لذت معنوی است و نه مادی، 
فرآیند  خداوند  طراحی  این  است.  عمیق تر  و  بیشتر  خیلی  لذا 
گرفتن  امتحان  شرایط  باید  چون  می سازد.  ممکن  را  امتحان 

فراهم باشد تا خدا امتحان بگیرد.

عالقه های  باید  ارزشمند،  و  خوب  عالقه های  مقابل  در  تنها  نه 
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کم ارزش را زیر پا بگذاریم بلکه در مراحل بعدی، در مقابل  بد و 
پا بگذاریم و  زیر  را هم  باید عالقه های خوب  عالقه های خوب تر 
ادامه دارد.  تا آخرین لحظۀ زندگی  با هوای نفس  این مخالفت 
اْلَهَوى.  ِخاَلِف  ِفی  َفَقاَل ع:  اَحِة؟  الّرَ َطِریُق   ْیَن  

َ
أ للصادق ع  )ِقیَل 

ِفی  َیِصیُر  َیْوٍم  ِل  ّوَ
َ
أ ِعْنَد  ع:  َفَقاَل  اَحَة؟  الّرَ َعْبٌد  َیِجُد  َفَمَتی  ِقیَل: 

گر کسی آدم خوبی شد، نوبت این  ة؛ تحف العقول/370( لذا ا اْلَجّنَ
می شود که همان عالقه های خوب را به خاطر یک عالقۀ برتر دیگر 
گیر  از بچه مذهبی ها همین جا  کنید. متاسفانه بسیاری  قربانی 
می کنند. ابلیس هم که اهل عبادت بود همین جا گیر کرد. ابلیس 
گفت: مرا از سجده  کند! فقط به خدا  که نمی خواست عرق خوری 
کن تا به جای سجده بر آدم سال ها برایت عبادت  بر آدم معاف 
ْعِفِنی 

َ
اِدُق ع: ... َفَقاَل ِإْبِلیُس َیا َرّبِ أ کنم و نماز بخوانم )َقاَل الّصَ

 
َ

ٌب َو ال ْعُبُدَک ِعَباَدًة َلْم َیْعُبْدَکَها َمَلٌک ُمَقّرَ
َ
َنا أ

َ
ُجوِد ِلَدَم َو أ ِمَن الّسُ

َنِبّیٌ ُمْرَسٌل؛ تفسیرقمی/42/1(

پا  زیر  ابراهیم)ع(  حضرت  مثل  شخصی  برای  نفس  با  مبارزه 
محبت  مثل  خوبی  عالقۀ  بلکه  نبود،  بد  عالقه های  گذشتن 
پا  زیر  باید  خدا  محبت  خاطر  به  را  اسماعیل)ع(  فرزندش  به 
می گذاشت. امیرالمؤمنین)ع( عشقش به امانت داری و محافظت 
که به خاطر خدا  از فاطمۀ زهرا)س( بود اما صحنه به جایی رسید 
-آن عالقۀ برتر- دست به شمشیر نبرد تا از فاطمۀ زهرا)س( دفاع 
کند و این برای علی)ع( خیلی سخت بود و حضرت این زجر را با 

خودش تا آخر عمر برد.
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گناه باشد  شرایط بیرونی امتحان اقتضاء می کند هم امکان 
گنهکاران فرصت و مهلت  و هم امکان ثواب/چرا اسالم به 

می دهد؟
برای  افزدوه  ارزش  تولید  امکان  اینکه  برای  بیرونی:  شرایط   -2
)تعارض  درونی  شرایط  بر  عالوه  باشد  داشته  وجود  انسان 
عالقه های خوب و بد( باید شرایط بیرونی هم برای امتحان مهیا 
گناه  امکان  هم  که  باشد  به گونه ای  باید  بیرونی  شرایط  باشد. 
کاراهی خوب فراهم  کردن فراهم باشد و هم امکان ثواب و انجام 
باید  هم  جامعه،  یک  در  که  نیست  این  معنایش  البته  باشد. 
مکانی برای عرق خوری باشد و هم مسجد! بلکه معنایش این 
گر کسی در خانه اش)به صورت پنهانی( عرق خوری کرد،  است که ا
کنید و حتی  نباید او را بگیرید و حتی نباید او را لو بدهید و رسوا 
گناه را دیروز  گر این  کنید. حتی بر اساس روایت ا نباید غیبتش را 
که  انجام داده بود، و شما فردا او را دیدید باید بنا را بر این بگذارید 
او همان دیشب توبه کرده است، یعنی نباید به دید یک گنهکار به 
که این نگاه و این نحوۀ برخورد  کنید. البته طبیعی است  او نگاه 
کنند  گناه  که باز هم  کاران، به آنها فرصت و مهلت می دهد  گنها با 
کاران را ُپررو بار می آورد. و به خاطر رعایت همین  و این شیوه، گنها
شیوه است که 124هزار پیامبر الهی، در ظاهر موفق نشدند. چون 
گر خدا می خواست انسان ها با نوعی جبر و بدون شرایط انتخاب  ا

خوب شوند، اساسًا انسان را خلق نمی کرد.

در اینکه امکان گناه کردن باید وجود داشته باشد تردیدی نیست 
که  کنیم  را طوری خراب  که ما فضا  منتها معنایش این نیست 
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گونه ای  دیگر امکان ثواب کردن وجود نداشته باشد و یا فضای به 
گناه سوق داده شوند. که عمال انسان ها به سمت  شود 

مقدسات  هستیم/تمسخر  امتحان  صحنۀ  حفظ  طرفدار  ما 
به  را  گناه  زمینۀ  نمی شود   / امتحان  صحنۀ  زدن  هم  به  یعنی 
هست،  بودن  بد  برای  آزادی  برد/درغرب  بین  از  کامل  صورت 

ولی آزادی برای خوب بودن محدودیت دارد
که غربی ها خیلی به خاطرش  همین جا مفهومی مطرح می شود 
ک کرده و مدعی اش هستند، و آن »آزادی« است )جالب  سینه چا
کریم این مفهوم را نمی بینید(  که شما اصاًل در قرآن  این جاست 
ولی ما مفهومی به نام »فرصت امتحان و انتخاب« را داریم؛ یعنی 
کامل در محیط بیرونی  گناه را به صورت  هیچ گاه نمی شود زمینۀ 
از بین برد. البته بحث »آزادی« )به مفهوم لیبرالیسم( با مفهوم 
که آنها می گویند در  »فرصت امتحان« متفاوت است. آزادی ای 
را طوری  بیرونی  که جّو جامعه و محیط  این معناست  به  اصل 
کسی جرات نکند به سمت ثواب برود.  که دیگر  خراب می کنند 

کسی سمت مسجد رفت، تحقیر و تمسخر شود. مثاًل اینکه هر 

تحمیل  بودن  بد  حتی  و  هست  بودن  بد  برای  آزادی  درغرب 
بودن  خوب  و  نیست  بودن  خوب  برای  آزادی  ولی  می شود، 

محدودیت دارد.

گناه را  که هم زمینۀ  که دارد در غرب می افتد، این نیست  اتفاقی 
آماده می کنند و هم زمینۀ ثواب را آماده می کنند؛ بلکه آنها طوری 
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کار خوب و ثواب  که امکان  را آماده می کنند  گناه  پررنگ زمینۀ 
و  خوب ها  تمسخر  نمونه اش  یک  برود.  بین  از  یا  شود  محدود 
مقدسات و پیامبران در غرب به اسم آزادی بیان و آزادی اظهار 

نظر است.

برخورد رسول خدا)ص( با تمخسر مقدسات در این زمینه خیلی 
کرم)ص( که در عمل نشان داده بودند  درس آموز است. پیامبر ا
فتح مکه  در جریان  و  نمی برند  بین  از  را  گناه  و  امتحان  فرصت 
همه را بخشید و حتی قاتل حمزه سیدالشهداء را هم بخشید اما 
همین پیامبر)ص( که این قدر بزرگوارانه برخورد می کرد، فرمود آن 
که با شعرهای خودشان پیغمبر را هجو و مسخره  دو سه نفری 
کعبه آویختند و  گر به پردۀ خانۀ  کشته شوند حتی ا می کردند باید 
پناه بردند. )کان رسول اهَّلل ص قد عهد الی أمرائه من المسلمین 
حین امرهم ان یدخلوا مکة اال یقتلوا أحدا اال من قاتلهم اال انه 
قد عهد فی نفر سماهم امر بقتلهم و ان وجدوا تحت استار الکعبه 
بقتلهما معه؛  فامر  بهجاء رسول اهَّلل ص  تغنیان  ...وکانتا  منهم 

تاریخ  الطبری/ 58/3(

که در اشعار خودشان حضرت  کسانی  چرا پیامبر)ص( دستور داد 
صحنۀ  اینها  چون  شوند؟  اعدام  باید  بودند  کرده  مسخره  را 
به هم زدن  یعنی  به هم می زنند. تمسخر مقدسات  را  امتحان 

صحنۀ امتحان. 

صحنۀ  حفظ  برای  و  هستیم  امتحان  صحنۀ  حفظ  طرفدار  ما 
کرده  ع تعیین  که شار گناه در حدی  امتحان باید فرصت و زمینۀ 
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کرده است، وجود داشته باشد.  و احکام اسالم حدود آن را بیان 

زمینۀ  جلوی  نباید  کرده،  تعیین  ع  شر که  حدی  از  بیش 
گرفته شود /گاهی حقوق دانان با وضع قوانین اضافه،  گناه 

 از بین ببرند
ً

کال گناه، ظلم و بی نظمی را  می خواهند زمینۀ 
گناه، زمینۀ ثواب هم هست، ولی این به معنای آن  اواًل: زمینۀ 
از  ثواب هم  زمینۀ  که  باشد  باز  گناه  زمینۀ  که آن قدر  نیست 

بین برود.

گناه  کرده، نباید جلوی زمینۀ  ع تعیین  که شر ثانیًا بیش از حدی 
کرد. یکی از اصحاب امام  کنترل  گرفته شود و نباید بیش از حد 
در  را  غالمم  کردم:  عرض  حضرت  به  که  می کند  نقل  صادق)ع( 
انجام برخی از محّرمات می زنم. حضرت پرسیدند: چه اندازه وى 
با تعجب فرمودند: صدتا!  را می زنی؟ گفتم: گاه صد تا. حضرت 
شایسته  اندازه  چه  شوم!  فدایت  گفتم:  بترس.  خدا  از  صدتا! 
که  گر بداند  است؟ حضرت فرمود: یکی. گفتم: به خدا سوگند! ا
گوش نمی دهد، سپس  او می زنم، حرف  به  تنها یک ضربه  من 
حضرت پس از توضیحات او، تا 5 تا را اجازه فرمودند، اما پس از آن 
گر تو خود حّد جرم وى را می شناسی،  کردند و فرمودند: ا غضب 
ِبی 

َ
حّد را درباره وى جارى کن و از حدود الهی تجاوز مکن.) ُقْلُت ِل

َما َضَرْبُت اْلُغاَلَم ِفی َبْعِض َما َیْحُرُم ...کافی/267/7(  َعْبِد اهَّلِل ع ُرّبَ
کنترل بیش از حد را ندادند. یعنی حضرت اجازۀ 

دهند.  قرار  مدنظر  باید  محترم  حقوق دانان  را  دوم  تذکر  این 
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گناه  زمینۀ  کاًل  می خواهند  حقوق دانان  اوقات  گاهی  چون 
و ظلم و بی نظمی را از بین ببرند لذا قوانین و مقررات اضافی 
است.  نکرده  را  کار  این  اسالم  که  حالی  در  می کنند،  تنظیم 
کاملی است و  که اسالم دین  همیشه باید توجه داشته باشیم 
کم بر قوانین هیچ گونه نقصی ندارد، که ما بخواهیم  در روح حا

کنیم. آن نقص را جبران 

رفتار  کنترل  برای  اضافه  قوانین  دوم)وضع  نکتۀ  این  در  اتفاقًا 
انسان ها(، غربی ها خیلی مشکل دارند. مثاًل می گویند: ما برای 
که  کردن مرد به زن را بگیریم، قانون می گذاریم  اینکه جلوی ظلم 
گر مردی خواست زنش را طالق دهد، باید نصف دارایی هایش را  ا
گرفته شد؟  به زنش بدهد! آیا با این قانون جلوی ظلم مرد به زن 
نه، اتفاقًا این قانون باعث می شود مردها دیگر ازدواج نکنند و در 
کنند  گر هم ازدواج  کنارش زمینۀ ظلم های دیگری فراهم شود. ا
آمار طالق در آن جامعه باال می رود؛ چون یک خانمی که می تواند 
کار را نکند؟!  گرفتن این همه پول به جیب بزند، چرا این  با طالق 
یعنی قانون گذاران غربی به اسم عدالت و جلوگیری از ظلم مرد به 

کاًل به هم زده اند و به بیراهه رفته اند. زن، سیستم را 

گرفت« یعنی نمی شود زمینۀ  گناه را  »نمی توان زیادی جلوی 
امتحان را از بین برد / حکومت فقط تا حّدی می تواند جلوی 

گنه کاری را بگیرد
زمینۀ  نمی شود  یعنی  گرفت«  را  گناه  جلوی  زیادی  »نمی توان 
امتحان را از بین برد. زمینۀ امتحان باید فراهم باشد و این یعنی 
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نباید  دیگر  تعبیر  به  و  باشد  فراهم  گناه  زمینۀ  باید  حّدی«  »تا 
ما در عمل  البته  گرفته شود.  به طور مطلق  گناه  زمینۀ  جلوی 
گر  ا را به طور مطلق بگیریم و  گناه  هم نمی توانیم جلوی زمینۀ 
جلوی  خودمان  مقررات  و  قوانین  با  یک  جاهایی  بخواهیم  هم 
کار را خراب تر می کنیم چون با این  گناه را بگیریم، در اصل  زمینۀ 
کار صحنۀ امتحان را به هم می ریزیم. مثل قوانین ازدواج و طالق 
با  را  به زن  که مثاًل خواسته اند جلوی ظلم  کشورهای غربی  در 
که وضعیت بدتر  قوانین حقوقی بگیرند ولی در نهایت می بینیم 

شده است.

که در آن احکام اسالمی  بهترین صحنۀ امتحان صحنه ای است 
گناه، چهار  رعایت شود. مثاًل در احکام اسالمی برای اثبات فالن 
گر سه تا شاهد بیایند  شاهد می خواهیم تا جرم ثابت شود، ولی ا
و تعداد شاهدها به چهار نرسد، هر سه شاهد باید شالق بخورند. 
گناه و  که باعث می شود در نهایت امکان  این طراحی دین است 

ثواب به صورت بسیار زیبا فراهم شود. 

کنید، ولی  گناه را فراهم  دین نمی گوید برای فرزند خودتان امکان 
گناه ها را نمی توانید از بین ببرید و برخی از ثواب ها  امکان بعضی از 

کنید. را هم نباید به فرزندتان تحمیل 

صحنۀ  در  را  خودتان  شما  است  بهتر  که  نمی گوید  هرگز  دین 
در  دارد:  اجتماعی  و  فردی  بعد  دو  مسأله  این  دهید.  قرار  گناه 
در  را  خودت  و  بکشی  دیوار  گناه  و  خودت  بین  باید  فردی  بعد 
گناه قرار ندهی. و در بعد اجتماعی نیز حکومت فقط تا  معرض 
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مرز  و  حّد  این  البته  بگیرد.  را  گنهکاری  جلوی  می تواند  حّدی 
که احکام دینی خیلی  خیلی دقیق و پیچیده  است و اینجاست 

نجات بخش می شوند.

در غرب به اسم آزادی و حّق انتخاب، آن قدر صحنۀ گناه را افزایش 
می دهند )مثل تمسخر مقدسات( که باعث می شوند فضا برای 
انتخاب خوب از بین برود. از سوی دیگر، با وضع قوانین و مقررات 

اضافه، صحنۀ امتحان را از بین می برند و مخدوش می کنند.

به عنوان مثال در غرب به اسم دفاع از حقوق زن، آن قدر فضا را 
که وضعیت  خراب تر  کردن مردها تنگ می کنند  برای امکان ظلم 
می شود و مردها از جهت دیگری بیشتر به زن ها ظلم می کنند. 
است،  کم  حا غرب  در  که  حقوقی  قوانین  این  باشید  مطمئن 
را  این قوانین  بلکه  طراحی اش نتیجۀ رشد علم حقوق نیست، 
کرده اند و در جوامع غربی به  صهیونیست های جنایتکار طراحی 
تصویب رسانده اند تا بتوانند با این نظام حقوقی، جوامع را فاسد 
بلکه  انسانی نیست،  و  نیتجۀ مباحث علمی  این قوانین  کنند. 
صهیونیست ها  چون  است.  سیاسی  و  امنیتی  مباحث  ثمرات 
فاسد  را  جامعه  قوانین،  طراحی  با  می توان  چگونه  می دانند 
کار را در غرب انجام داده اند و حاال دارند ما را  کنند و امروز این 
به سلب آزادی و حقوق بشر متهم می کنند! خودشان با قوانین 
خود حقوق بشر را سلب می کنند، بعد ما را -که در بعضی زمنیه ها 

کمتر داریم-، متهم به سلب حقوق بشر می کنند. قانون 
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را به هم زد!/  با وضع قوانین اضافی، صحنۀ امتحان  نباید 
هم  اخالق  گرفت،  »قانون«  با  را  ظلمی  هر  جلوی  نباید 

سهمی دارد
احکام  در  آنچه  از  اضافی)بیش  قوانین  وضع  با  نمی توانید  شما 
اسالم آمده( صحنۀ امتحان را به هم بزنید و جلوی ظلم بعضی ها 
گر بخواهید برای از بین بردن یک ظلم،  به بعضی دیگر را بگیرد، و ا
گرفته شود ولی ده تا  قانون اضافه بگذارید شاید جلوی آن ظلم 
کنارش اتفاق خواهد افتاد. نباید جلوی هر ظلمی را  ظلم بدتر در 

گرفت. با قانون 

ما  اما بحِث  نهایی، دادگاه دارد  نقطۀ  نهایتًا در  البته هر ظلمی 
پیشگیری از ظلم و جرم است. شما نمی توانید برای پیشگیری از 
هر نوع ظلمی با قانون حقوقی دخالت کنید، بلکه برخی از ظلم ها 
گر اخالق درستش نکرد، دادگاه  کنید به اخالق و ا گذار  را باید وا
گاهی می خواهیم از همان اول با وضع  هست. ولی متاسفانه ما 
باعث  و  دهیم  انجام  پیشگیری هایی  یک سری  اضافه  قوانین 
می شویم صحنۀ امتحان به هم بخورد. که این اتفاق در جوامع 

خ داده است. غربی خیلی بیشتر ر

َکما  »َفاْسَتِقْم  می فرماید:  پیامبر)ص(  به  هود  سورۀ  در  خداوند 
ِمْرَت َو َمْن تاَب َمَعَک َو ال َتْطَغْوا؛ همان طور  که به تو امر شده، 

ُ
أ

همینطور؛  هم  آمده  خدا  سوی  تو  با  کس  هر  و  کن  استقامت 
پیامبر  که  است  آیه ای  این  نکنید«)هود/112(  طغیان  و 
شیبتنی   کرد؛  پیر  مرا  آیه  »این  فرمود:  خاطرش  به  کرم)ص(  ا
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ِمْرت«)شرح 
ُ
أ َکما  َفاْسَتِقْم   قوله   فقال  ذلک  فی  له  فقیل  هود 

ابن ابی الحدید/213/11(  عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه و آیۀ 
بعدش می فرماید: نباید در ادارۀ جامعه سنت ها و قوانین اضافه 

وجود داشته باشد.

پس می شود با قانون اضافی علیه حدود الهی طغیان کرد! اما چرا 
کار به نوعی صحنۀ  وضع قانون الهی این قدر بد است؟ چون این 

امتحان را به هم می زند.

کار را سخت می کند تا انتخاب  گرفتن، کمی  خدا برای امتحان 
کند ما ارزش پیدا 

ما  از  می خواهد  خدا  و  است  گرفتن  امتحان  بر  اصل  چون 
کار را سخت می کند تا انتخاب ما  امتحان بگیرد، لذا یک مقدار 

کند. ارزش پیدا 

را  آدم  حضرت  می خواست  خدا  گر  ا می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع( 
کند و عقل ها را در حیرت  که نور او چشم ها را خیره  طوری بیافریند 
کند این  که نفس ها بگیرد و مدهوش  بگذارد و عطری داشته باشد 
کرده بود همه به او تواضع می کردند و  کار را  گر این  کار را می کرد و ا
که چرا این آدم  دیگر مالئکه به این خلقت خدا اعتراض نمی کردند 
را آفریدی و ولی خدا از خلق خودش امتحان می گیرد به واسطۀ 
ْن َیْخُلَق آَدَم ِمْن 

َ
َراَد اهَّلُل أ

َ
که مردم از اصلش خبر ندارند؛ َو َلْو أ چیزی 

ْنَفاَس 
َ ْ
ُخُذ ال

ْ
ْبَصاَر ِضَیاُؤُه َو َیْبَهُر اْلُعُقوَل ُرَواُؤُه َو ِطیٍب َیأ

َ ْ
ُنوٍر َیْخَطُف ال

ِت اْلَبْلَوى ِفیِه 
َ

ْعَناُق َخاِضَعًة َو َلَخّف
َ ْ
ْت َلُه ال

َ
َعْرُفُه َلَفَعَل  َو َلْو َفَعَل َلَظّل
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َیْجَهُلوَن  َما  ِبَبْعِض  َخْلَقُه  َیْبَتِلی  ُسْبَحاَنُه  اهَّلَل  َوَلِکّنَ  اْلَماَلِئَکِة  َعَلی 
ْصَلُه«)نهج البالغه/خطبۀ 192(

َ
أ

از  بگیرد،  امتحان  اولیاء خودش  از  آیا خدا وقتی می خواهد 
آنها آسان امتحان می گیرد؟

آنها  از  بگیرد،  امتحان  اولیاء خودش  از  آیا خدا وقتی می خواهد 
می گیرد.  امتحان  سخت تر  اتفاقًا  نه،  می گیرد؟  امتحان  آسان 
مثاًل خداوند به امام حسین)ع( یک قلب رئوف و حساس داده 
یتیم،  این  گر  ا حاال  است  دلسوز  ایتام  همۀ  به  نسبت  که  است 
فرزند برادرش باشد معلوم است امام حسین)ع( چه محبتی به 
حضرت  از  و  آمد  الحسن  بن  قاسم  وقتی  لذا  داشت.  خواهد  او 
اجازۀ میدان خواست، سخت ترین امتحان ها برای اباعبداهَّلل)ع( 
بود. ممکن است در نظر برخی آدم های خودخواه این امتحان 
زیاد سخت به نظر نرسد، اما این لحظه برای امام حسین)ع( که 
سرشار از محبت و رأفت است، خیلی سخت بود، کسی نمی تواند 
بفهمد وقتی قاسم آمد تا اجازۀ میدان بگیرد، به اباعبداهَّلل)ع( چه 
کرد تا  گریه  گرفت و آن قدر  که قاسم را در آغوش  گذشت به حّدی 
کرد و روی زمین افتاد )فلما نظر الحسین إلیه قد برز اعتنقه و  غش 

جعال یبکیان حتی غشی علیهما؛ بحاراالنوار/ج45/ص34(
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که قدرت انتخاب  کنیم  خدا اجازه نداده سخن درست را طوری بیان 
گرفته شود  از مردم 

یک دستگاه تربیتی درست، هم مالک اشتر درست می کند،و هم 
 ممکن است از آن شمر بیرون بیاید

گاهی امتحان »ما فی الّضمیر« انسان را ظاهر می کند تا تقویت شود

که غربی ها با تبلیغات  اسالم به ما اجازه نمی دهد همان طوری 
سنگین خودشان آدم ها را به نفع ابلیس و به نفع بی دینی مسخ 
مسخ  را  مردم  سنگین،  بسیار  دینی  تبلیغات  با  هم  ما  می کنند 
کردن  کرده و به سمت دینداری ببریم، چون در اینجا اصاًل مسخ 
گر بشود حقیقت را طوری به مردم نشان داد که همه  غلط است. ا
کار را انجام دهیم،  مات و مبهوت شوند و بپذیرند، ما نباید این 
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چون باید مردم امتحان شوند و اال خدا خودش همه را هدایت 
که  کننده ای  مسحور  دینی  تبلیغات  اجازۀ  ما  بنابراین  می کرد. 

کند، نداریم. کرده و تسلیم خدا  مردم را سحر 

که تلخی هایی  دین تلخی ندارد؛ این ذات زندگی دنیاست 
شیرینی  هم  دارند  تلخی  هم  الهی،  مقّدرات  هست/  آن  در 

ولی اصل بر تلخی است 
شود  دیده  تلخی هایی  ظاهر  به  امتحان  بحث  در  است  ممکن 
دنیا است. چون  واقعیِت حیات  از  ناشی  تلخی ها  این  البته  که 
دین  اتفاقًا  که  دارد  وجود  تلخی  واقعیت های  دنیا  در  باالخره 
اما  می دهد  نجات  تلخی ها  این  از  را  انسان  حّدی  تا  و  می آید 
متاسفانه خیلی ها بنا ندارند این تلخی ها را صریحًا به زبان جاری 
که در  گفتن دربارۀ تلخِی واقعیت های عینی  کنند. نباید از سخن 
از دین زده  کسی  تا مبادا  کنیم  کرده اند پرهیز  را احاطه  دنیا ما 
که خوِد دین تلخی ندارد بلکه این  شود. چون واقعیت این است 
که در آن تلخی هایی وجود دارد و خداوند  ذات حیات دنیاست 
متعال بر این تلخی ها تصریح فرموده است: »ما انسان را در رنج 

ْنساَن فی  َکَبٍد«)بلد/4( ِ
ْ

آفریده ایم؛ َلَقْد َخَلْقَنا ال

که اصل در حیات بشر بر  کنید، می بینید  کریم نگاه  گر به قرآن  ا
همین تلخی هاست. مقّدرات الهی، هم تلخی دارند هم شیرینی؛ 
اما اصل بر تلخی است. امتحان هم چیزی از همین قبیل است. 
امتحان های الهی نیز دو وجه دارند، خداوند گاهی با نعمت دادن، 

گاهی با نقمت دادن امتحان می کند. ما را امتحان می کند و 
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هم  آسانی  دشواری،  و  سختی  »همراه  می فرماید  خداوند 
دوباره  بعدی  آیۀ  در  ُیْسرًا«)انشراح/5(  اْلُعْسِر  َمَع  َفِإّنَ  هست؛ 
اْلُعْسِر  ِإّنَ َمَع  کید می فرماید: »با سختی، آسودگی هم هست؛  تأ
این  کنار  در  بعد  و  بر سختی است  انگار اصل  ُیْسًرا«)انشراح/6( 
این باره  کریم در  قرآن  سختی، آسودگی هم هست. عبارت های 
کنیم. نباید  بسیار روشن هستند و ما باید خیلی واضح صحبت 
کلمات تلخی دارد که ما برای جذب مردم  کریم  کنیم که قرآن  فکر 
به دین نباید آنها را با مردم در میان بگذاریم و نباید از آن تلخی ها 

حرف بزنیم.

مورد  را  جوانش  نهج البالغه   31 نامۀ  آغاز  در  امیرالمؤمنین)ع( 
خطاب قرار می دهند و واقعیت ها و سختی های زندگی را صراحتًا 
بیان می فرماید )این نامه در واقع اولین سند مکتوب آموزشی و 
گذاشته اند و  امیرالمؤمنین)ع( شخصًا وقت  که  تربیتی ما است 
آن را برای نسل های بعدی نوشته اند. این در واقع سند انتقال 
دین به جوانان است( حضرت در ابتدای نامه، چهارده خصلت 
که غالب این خصلت ها بار منفی  برای دورۀ جوانی ذکر می فرماید 
آغاز  در  ایشان  می کند.  حکایت  زندگی  تلخی های  از  و  داشته 
 ُیْدِرُک، 

َ
ِل َما ال می فرماید: »ِمَن اْلَواِلِد اْلَفاِن ... ِإَلی اْلَمْوُلوِد اْلُمَؤّمِ

ِة  اِم َو َرِمّیَ ّیَ
َ ْ
ْسَقاِم َو َرِهیَنِة ال

َ ْ
اِلِک َسِبیَل َمْن َقْد َهَلَک، َغَرِض ال الّسَ

فانی  پدرى  از  نامه  این  یعنی  البالغه/نامه31(  اْلَمَصاِئِب«)نهج 
راه  روندۀ  آرزوهای خود نخواهد رسید،  به  که  فرزندى است  به 
مردگان است، در دنیا هدف بیمارى ها و در تیررس بالها و مصائب 

قرار دارد...
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شدن  نمازخوان  که  است  دین  از  عامیانه  تصور  یک  این 
کند مشکالت را برطرف 

زندگی  سختی های  توصیف  در  امیرالمؤمنین)ع(  عبارت های 
کاماًل صریح است! حضرت هیچ وقت برای جذب جوان به دین 
که دنیا  - نعوذباهَّلل - به او دروغ نمی گوید بلکه واقعیت را می گوید 
دادن  پس  امتحان  محل  دنیا  نیست،  آرزوها  به  رسیدن  جای 
که این سختی ها و  است و در مقّدرات تو سختی هایی وجود دارد 
تلخی ها جزء دنیای تو است. دین می گوید دستت را به من بده 
تلخی هایت  و  بدهم  نجات  »تا حّدی«  تلخی ها  این  از  را  تو  من 
این  نمی شدی  هم  نمازخوان  گر  ا شما  دهم.  قرار  ثمر  مثمر  را 
و  مشکالت  وقتی  شده ای  نمازخوان  که  حاال  بود،  مشکالت 
گر نمازخوان هم  گرفتاری هایت را تحمل می کنی، نور می گیری. ا
نور  اینکه  بدون  کنی  تحمل  را  مشکالتی  بودی  مجبور  نبودی، 
بگیری و بعدش هم - نعوذباهَّلل - به جهنم می رفتی. بنا نیست 
کند، این چه تصور  نمازخوان شدن شما مشکالت شما را برطرف 
که در میان بسیاری از مردم رواج دارد؟! عوامانه ای از دین است 

محبوبیت  جلب  برای  بعضی ها  پیامبر)ص(:  پیش بینی 
کم  دین  از  و  کرده  تبعیت  مردم  نفس  هوای  از  عمومی، 

می گذارند!
گرامی اسالم)ص( می فرماید: »بعد از من اقوامی را خواهید  پیامبر 
پیش  زورگویی  و  قتل  با  جز  حکومت شان  و  پادشاهی  که  دید 
 ِباْلَقْتِل 

َّ
 َیْسَتِقیُم َلُهُم اْلُمْلُک ِإال

َ
ْقَواٌم  ال

َ
أ نمی رود؛ َسَیُکوُن  َبْعِدی  
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کنید؛  نگاه  را  دنیا  شما  امروز  العقول/ص60(  ِر«)تحف  َجّبُ الّتَ َو 
کرم)ص( صریحًا  که پیامبر ا دنیا سرشار از این ویژگی هایی است 
 و البد 

ّ
که اال کرده اند. االن حکومت های غربی را می بینید  بیان 

کار خودشان را پیش می برند. مثاًل می گویند: ما این  با زورگویی 
انرژی را داریم ولی شما نباید داشته باشید و بعد تهدید می کنند 
دیگر  سوی  از  می کنیم!  چه کارها  باشید  داشته  بخواهید  گر  ا که 
سوریه  به  را  تروریست ها  خودشان،  قدرت  و  ثروت  بقاء  برای 
کنند. اصاًل حکومت و  می فرستند تا آدم ها را سر بُبرند و جنایت 
دموکراسی غرب صدسال است که با تکیۀ بر خون های مظلومینی 

که در جهان ریخته شده دارد ادامه پیدا می کند.

به  »ثروت  می فرماید:  شریفشان  کالم  ادامۀ  در  کرم)ص(  ا رسول 
اْلِغَنی  َلُهُم  َیْسَتِقیُم   

َ
ال َو  ورزیدن؛  بخل  با  مگر  نمی آورند  دست 

خودشان  برای  نمی توانند  نورزند،  بخل  تا  یعنی  ِباْلُبْخِل«   
َّ

ِإال
کنند.  بی نیاز  مادی  امور  در  را  خودشان  و  کنند  ثروت  تجمیع 
وقتی  بعضی ها  دید،  خواهید  آینده  در  »شما  می  فرماید:  بعد 
کنند، از هوای نفس مردم  می خواهند بین مردم محبوبیت پیدا 
جلوه  هست،  که  آن چیزی  از  ساده تر  را  دین  و  می کنند  تبعیت 
ُة ِفی  اْلَمَحّبَ َلُهُم  َتْسَتِقیُم   

َ
َو ال کم می گذارند؛  از دین  می دهند و 

یِن« َباِع اْلَهَوى َو الَتْیِسیِر ِفی الّدِ  ِباّتِ
َّ

اِس ِإال الّنَ

که در  گرامی اسالم)ص( پیش بینی فرموده  است  در واقع پیامبر 
نفسانی  اهواء  از  عمومی  محبوبیت  جلب  برای  بعضی ها  آینده 
یا در هر  گر در جمهوری اسالمی  ا مردم تبعیت می کنند. این  کار 
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کسی برای اینکه  جای دیگری انجام شود، فرقی ندارد. مثاًل یک 
کشیدن  کند می خواهد از اموری مانند قلیان  خودش را محبوب 
یا سیگار کشیدن بهره  گیری کند که اصاًل امر ضروری و پسندیده ای 

کار هوسی است. نیست بلکه یک 

بعضی ها نیز برای جلب محبوبیت مردم، می آیند و دین را ساده تر 
الّدین«  ِفی  یسیر  »والّتَ می دهند.  جلوه  هست،  که  آن چیزی  از 
محبوبیت  تا  می کنند  آسان  را  آن  دین،  از  گذاشتن  کم  با  یعنی 
گر نمازهایت را یکی  کسی بگوید: ا به دست بیاورند مثل این که 
درمیان هم خواندی اشکالی ندارد! چون این جوری من بیشتر 

محبوب می شوم!

تلخ  سخِن  دینی  معارف  و  زندگی  حقایق  از  هم  بعضی ها 
کمی تلخ باشد  که ممکن است احیانًا یک  نمی گویند، مثاًل آیاتی 
را  آسانش  قسمت های  فقط  می کنند،  پنهان  و  نمی گویند  را 
که اخالق و  کنند. البته معلوم است  می گویند تا محبوبیت پیدا 
رفتار ما نباید با مردم تلخ باشد تا مردم به خاطر تلخ بودن ما از 

دین زده بشوند.

آثار روحی توجه به امتحان / توجه به امتحان از نظر روحی، 
فوق العاده برای انسان مفید است

قباًل  که  همان طور  دارد؟  فوایدی  و  آثار  چه  امتحان،  به  توّجه 
اشاره شد، توجه به امتحان از نظر روحی، فوق العاده برای انسان 
بیهوده  را دچار شادی ها و غم های  آدم  اینکه  مفید است؛ مثاًل 
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و زیادی نمی کند، دچار ترس ها و اضطراب های نابه جا نخواهد 
آرامش  انسان،  به  و  می برد  انسان  دل  از  را  بیجا  کینه های  کرد. 
می دهد. ارتباط انسان با خدا را درست می کند، تکّبر انسان را از 
بین می برد. البته آدم را در مقابل پروردگارش یک مقدار ترسان و 
نگران می کند ولی بعد از این ترس و نگرانی یک مقدار هم محّبت 
وابسته  به خدا  آدم  و  ایجاد می شود  آدم  به خدا در دل  نسبت 
که زیاد هم روی پای خودش نایستاده  می شود؛ چون می فهمد 
است. التماس و اتکائش به خدا بیشتر می شود. اینها آثار روحِی 

توجه به امتحان است.

امیرالمؤمنین  سفارش  این  باید  می ترسد،  امتحان  از  کسی  هر 
را  خودت  می ترسی،  هرچه  »از  فرمود:  که  کند  اجرا  را  علی)ع( 
داخلش بینداز، زیرا شّدت بیم و هراس تو بزرگتر از آن چیزی است 
ْعَظُم 

َ
أ یِه  َتَوّقِ َة 

َ
ِشّد َفِإّنَ  ِفیِه  َفَقْع  ْمرًا 

َ
أ ِهْبَت  ِإَذا  آن می ترسی؛  از  که 

داخل  اینکه  از  بعد  البالغه/حکمت175(  ِمْنه «)نهج  َتَخاُف  ا  ِمّمَ
که فکر می کردی ترس نداشته یا  کار شدی می بینی آن قدرها  آن 
گر وارد امتحان  اصاًل خبری نبوده و ترست بی مورد بوده است. لذا ا

شوی به آرامش می رسی.

آثار فکری توجه به موضوع امتحان/دین اجازه نمی دهد با 
کنیم و به سمت خدا ببریم/  را مسخ  تبلیغاِت زیادی، مردم 
که قدرت  کنیم  خدا اجازه نداده سخن درست را طوری بیان 

گرفته شود انتخاب از مردم 
اما آثار فکرِی توجه به موضوع امتحان چیست؟ یکی از آثارش 
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بر  کم  تربیت دینی، فضای سیاسی حا که »فضای  این است 
جامعۀ دینی و فضای تبلیغاتی دین را ضعیف تلقی نمی کنی« 
زیادی،  تبلیغاِت  با  نمی دهد  اجازه  دین  که  می فهمی  چون 
کنیم و به سمت خدا ببریم. یعنی اسالم به ما  مردم را مسخ 
سنگین  تبلیغات  با  غربی ها  که  همان طوری  نمی دهد  اجازه 
مسخ  بی دینی  نفع  به  و  ابلیس  نفع  به  را  آدم ها  خودشان 
می کنند ما هم با تبلیغات دینی بسیار سنگین، مردم را مسخ 
مسخ  اصاًل  اینجا  در  چون  ببریم،  دینداری  سمت  به  و  کرده 

کردن غلط است.

َعَلْیَک  َکُبَر  کاَن  ِإْن  »َو  می فرماید:  پیامبرش  به  صریحًا  خداوند 
ِفی  مًا 

َ
ُسّل ْو 

َ
أ ْرِض 

َ ْ
ال ِفی  َنَفقًا  َتْبَتِغَی  ْن 

َ
أ اْسَتَطْعَت  َفِإِن  ِإْعراُضُهْم 

ِتَیُهْم ِبآَیٍة َو َلْو شاَء اهَّلُل َلَجَمَعُهْم َعَلی اْلُهدى  َفال َتُکوَنّنَ 
ْ
ماِء َفَتأ الّسَ

اعراض  هرچند  پیامبر!  ای  یعنی  اْلجاِهلیَن«)انعام/35(  ِمَن 
از دل  آیه  و نشانه ای  برایت سخت است و دوست داری  کافران 
آسمان یا از اعماق زمین بیرون بکشی و مردم را تسلیم حقیقت 
کار را انجام دهی! خدا  کنی، ولی نباید این  کرده و آنها را هدایت 
گر بخواهد همۀ آنان را هدایت می کند، پس جزء جاهالن نباش!  ا

گر بشود حقیقت را طوری به مردم نشان داد که همه مات و مبهوت  ا
کار را انجام دهیم، چون باید مردم  شوند و بپذیرند، ما نباید این 
امتحان شوند و اال خدا خودش همه را هدایت می کرد. بنابراین ما 
اجازۀ تبلیغات دینی مسحور کننده ای که مردم را سحر کرده و تسلیم 
کند و  کند، نداریم. کسی منتظر نباشد فیلمی بیاید او را تسخیر  خدا 
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گر بخواهد کسی را به سمت خودش  به سمت خدا ببرد. ولی ابلیس ا
تبلیغاتِی مسحورکننده ای  از هر شیوۀ  تزیین و استفاده  با  بکشاند 
کند تا قدرت انتخاب را از او بگیرد و به  سعی می کند او را استحمار 
سمت خودش بکشاند. ولی ما حتی اجازه نداریم سخن درست را 

که قدرت انتخاب را از مردم بگیرد. کنیم  هم طوری بیان 

کنار هم به مردم  در تبلیغ دین باید سخن تلخ و شیرین را در 
دیگر  باشید،  شده  متوّجه  را  امتحان  بحث  گر  ا بگوییم/ 

نمی گویید تبلیغات دینی ضعیف است
یکی از اصول و مبانِی تبلیغ در اسالم این است، که در تبلیغ دین 
یعنی  بگوییم،  به مردم  کنار هم  را در  تلخ و شیرین  باید سخن 
که مردم از خوف  شوق و خوف باید با هم باشد، هرچند می دانیم 
روش  ما  کنیم.  صحبت  شوقی  فقط  نمی شود  می آید.  بدشان 
صرفًا تبشیری )شبیه آنچه در تبلیغ مسیحیت انجام می دهند( 
بترسانیم،  را  مردم  اینکه  هم  و  بدهیم  بشارت  باید  هم  نداریم. 
می شود.  خلوت  ما  دور  بترسانیم  را  مردم  گر  ا می دانیم  هرچند 
کنار سخن پرجاذبه اش،  کند و در  که بخواهد فقط جذب  مبّلغی 
سخن پردافعه نگوید، به تعبیری دارد »غّش در معامله« می کند. 

نمی شود از جهّنم نگوییم و فقط از بهشت بگوییم. 

نمی گویید  دیگر  باشید،  شده  متوّجه  را  امتحان  بحث  شما  گر  ا
حتی  خداوند  که  می بینید  چون  است.  ضعیف  دینی  تبلیغات 
و  سنگین  خیلی  تبلیغات  نمی دهد  اجازه  هم  پیغمبرش  به 
که موجود  مسحورکننده انجام دهد. البته بنده نسبت به تربیتی 
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است اعتراض دارم. در تربیت دینی ما، وجه رحمانِی دین دارد 
تلخ  واقعیت های  بیان  که  و وجوه دیگر دین  پیدا می کند  غلبه 
حیات هستی است، پنهان می شود، لذا وضع تربیتی ما ایده آل 
که با تبلیغات  نیست. ولی وضع تربیتی ایده آل هم این نیست 
باید  بیایند،  دینداری  سمت  به  کنیم  مجبور  را  افراد  سنگین، 

کرد. فضای امتحان را حفظ 

یک دستگاه تربیتی درست، هم مالک اشتر درست می کند،و 
هم ممکن است از آن شمر بیرون بیاید

که  مذهبی   - علمی  مجموعه های  بهترین  در  دیگر،  سوی  از 
تربیت  احتمال  می کنند،  تربیت  دانشجو  یا  طلبه  دانش آموز، 
این  و جلوی  دارد  آنها وجود  میان  در  نیز  عناصر  ک ترین  خطرنا
طراحی  خدا  که  است  سیستمی  این  گرفت.  نمی شود  هم  را 
این  از بندگانش امتحان بگیرد و شما نمی توانی بگویی  تا  کرده 
که  نیست  آن  درست،  تربیتی  نظام  است.  بوده  غلط  سیستم 
تولید  با  کار  این  دربیایند؛  آب  از  خوب  خروجی هایش  تمام 
تربیت گاهی  درست،  تربیت گاه  یک  اصاًل  می کند!  فرق  ماشین 
شمربن  هم  شود،  درست  رکابش  پای  مالک اشتر  هم  که  است 
ذی الجوشن. این تربیت گاه امیرالمؤمنین علی)ع( است. لذا امروز 
که خودشان را در قرن اخیر روشنفکر  کسانی  هم می بینیم تنها 
نازل نشده  که »به پیامبر)ص( وحی  می دانند و مّدعی هستند 
گفته اند یا همه اش خواب و  است و - نعوذباهَّلل - حضرت دروغ 
که از مذهبی ترین مدارس تهران  رؤیا بوده است!« کسانی هستند 
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درآمده اند! و این، اصاًل دلیل بر خراب بودن آن سیستم آموزشی 
و تربیتی نیست هرچند ممکن است در آن سیستم، نواقصی هم 

کرد.  باشد ولی نباید سطحی نگرانه درباره اش قضاوت 

این  به  که  می دانیم  این  را  امتحان  بحث  اندیشه ای  اثر  ما 
نه.  یا  است  درست  برنامه  کدام  کرد  قضاوت  نمی شود  سادگی 
پیچیدگی های بسیار زیادی دارد. در قانون گذاری و در جلوگیری 
کرد. مثاًل گاهی برای  از ظلم و ایجاد نظم هم نباید سطحی نگری 
گرفته شود، قانون هایی وضع  اینکه جلوی ظلم مردها به زن ها 
می کنند ولی ظلم بیشتر می شود. به عنوان مثال دیگر، در تربیت 
باید  کرد.  سطحی نگری  نباید  شود  نمازخوان  اینکه  برای  فرزند 
کم بر مقّدرات  که قاعدۀ امتحان، یا دستگاه امتحان حا بدانیم 

کار را خیلی پیچیده می کند. بشر است و این 

کارها را به خودش نسبت می دهد؟/چون  چرا خداوند همۀ 
کند کارهای ما باید از دستگاه امتحان عبور  همۀ 

از  باید  باشد  داشته  اثر  بخواهد  گر  ا هم  شما  اختیاری  اعمال  حتی 
بسیار  اقتصادی  تدبیر  کسی  یک  مثاًل  کند.  عبور  امتحان  دستگاه 
دقیق انجام می دهد تا وضعیت معیشت زندگی اش را طبق دستور 
کند اما نتیجه ای نمی گیرد بلکه خرابت تر هم می شود.  اسالم درست 
امام  لذا  است.  نداده  اجازه  او  به  امتحان  دستگاه  چون  چرا؟ 
تا  کرده،  زیاد  را  تعالی روزى احمقان  صادق)ع( می فرماید: »خداى 
کوشش  که دنیا نه با تالش و  خردمندان درس عبرت بگیرند و بدانند 
ْرَزاِق  

َ
أ َع  ِفی  َتَعاَلی َوّسَ ِإّنَ اهَّلَل  به دست می آید و نه با زرنگی و تدبیر؛ 
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ْنَیا َلْیَس ُیَناُل َما ِفیَها ِبَعَمٍل َو 
ُ

ّنَ الّد
َ
اْلَحْمَقی  ِلَیْعَتِبَر اْلُعَقاَلُء َو َیْعَلُموا أ

هوشمندانه  و  زیرکانه  تدبیر  خداوند  لذا  ِحیَلٍة«)کافی/83/5(   
َ

ال
بعضی ها برای رسیدن به مال را خراب می کند تا به مال نرسند، بعد 
اقتصادی  نتایج  به  را  آنها یک آدم بی تدبیر ساده لوح  مقابل چشم 
کار دست خداوند است و دست آنها  باال می رساند تا همه بفهمند 
ما  نکنیم.  تدبیر  و  تالش  ما  که  نیست  این  معنایش  البته  نیست. 
وظیفه  داریم سعی و تالش و تدبیر خودمان را انجام دهیم ولی نباید 
مشرکانه تدبیر کنیم، یعنی باید بدانیم اصل کار دست خداوند است.

که به ثروتی می رسند، تصور می کنند فقط  از سوی دیگر بعضی  ها 
می گفت:  که  قارون  مثل  است.  بوده  خودشان  زرنگی  خاطر  به 
»این مال و ثروت فراوان با علم و تدبیر خودم فراهم شده؛ َقاَل 
به  قارون فکر می کرد  ِعنِدی«)قصص/78(  ِعْلٍم  َعلَی   وِتیُتُه 

ُ
أ َما 

َ
ِإّن

که این قدر ثروت به دست آورده  خاطر شایستگی خودش است 
گذاشته بود و زحمت  کرده بود، وقت  است. البته واقعًا هم تدبیر 
کشیده بود ولی خدا می فرماید اینها را من به تو دادم، یعنی تدبیر 
تو از دستگاه امتحان من عبور کرده و اجازه دادم نتایج زحماتت را 
کارها را به خودش نسبت  کریم، همۀ  بگیری. لذا خداوند در قرآن 
می دهد، چون همۀ کارهای ما باید از دستگاه امتحان عبور کند و 
گر قرار است اثر و نتیجه داشته باشد باید خدا اجازه اش را بدهد. ا

دو وجه امتحان: 1. شرایط انتخاب ما را مهیا کند 2. خوبی ها 
و بدی های پنهان ما رو می  آورد

کند تا ما بتوانیم  که شرایطی را مهّیا  یک هدف امتحان این است 
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کنیم. یعنی شرایط انتخاب را ایجاد می کند چون انسان  انتخاب 
ارزش  انسان  یا  نباشد،  انتخاب  گر  ا ارزشمند می شود.  انتخاب  با 
که از اول خوب بوده و خوب  ندارد؛ یا مثل فرشته ها خواهد بود 
و  معصیت  بتواند  که  است  شده  انسان  او  ولی  می مانند.  باقی 
یک  لذا  بدهد.  ارزش  او  به  انتخابش  این  و  دهد  انجام  طاعت 
معنای امتحان این است که خدا صحنه ای را برایت درست می کند 

کنی. که در آن صحنه بتوانی انتخاب قشنگ انجام دهی و رشد 

را  شرایطی  خداوند  گاهی  دارد.  هم  دیگری  وجه  امتحان  اما 
چون  انتخاب-  شرایط  این  در  است  معلوم  که  می کند  فراهم 
چرا  اما  کرد،  خواهی  خوبی  انتخاب  قطعًا  هستی-  خوبی  آدم 
که نتیجۀ امتحان معلوم است، خدا باز هم  در چنین شرایطی 
صحنۀ امتحان برای تو پیش می آورد؟ برای اینکه خوبی ها و ما 

فی الّضمیر تو بیرون بریزد.

پس خداوند در امتحاناتش دو غرض را دنبال می کند، غرض اولیۀ 
امتحان این است که تو انتخاِب قشنگی انجام دهدی و ارزش پیدا 
که انتخابشان  کنی. غرض ثانویه هم این است که خدا از آدم هایی 
معلوم است، امتحان می گیرد تا خوبی های خود را بروز دهند. خدا 
گزینۀ خوب را انتخاب می کند،  به تعبیری می فرماید »می دانم او 
کند«  اما می خواهم خوبی اش را بروز بدهد و این خوبی تجّلی پیدا 
کار است، لذا به او میدان می دهم  مثاًل می گوید: این بندۀ من فدا
کاری کند. مثاًل دفاع مقدس فرصتی ایجاد کرد تا نوری که در  تا فدا
کند؛ این تجلّیاِت خوب در سختی ها  دل خیلی ها بود، تجّلی پیدا 
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ظاهر می شود. در مورد افرادی که بد هستند نیز تجلّیات بد باز هم 
در سختی ها ظاهر می شود.

گر خداوند  که ا گاهی اوقات معلوم است  در مورد آدم های بد نیز 
این آدم را سِر دو راهی قرار بدهد حتمًا راه بد را انتخاب می کند ولی 
خداوند به او میدان می دهد تا خودش را نشان دهد و خباثت 
کافران مهلت می دهد تا ما  درونی خود را بیرون بریزد. لذا خدا به 

فی الضمیر خود را بیرون بریزند.

گاهی امتحان »ما فی الّضمیر« انسان را ظاهر می کند تا تقویت 
که هنوز خبر نداری و با امتحان  شود /تو خوبی هایی داری 

رو می آید 
و  فی الّضمیر  ما  تو  که  است  این  برای  امتحان  وجه  یک  پس 
خوبی هایت را بروز بدهی. اما چه ضرورتی دارد خوبی های درونی 
وقتی  اینکه  برای  و ظاهر بشود؟  کند  پیدا  بیرونی  تجلی  انسان 
کنی؟!  رشد  نمی خواهی  مگر  شما  می شود.  تقویت  شد  ظاهر 
بیرون  باید  هست  دلت  در  که  خوبی  نیت های  و  خوبی ها  پس 
گر نّیت های خوب داشته  کند. لذا ا بیاید و در عمل تجلی پیدا 
کند.  باشید، خدا از شما امتحان می گیرد تا این نّیت ها بروز پیدا 
کاری توأم است. مگر  معمواًل هم این امتحانات با سختی و فدا
شما نگفتی »خدایا! من خیلی تو را دوست دارم«؟ ُخب خدا هم 
کنی.  کاری  زمینه ای درست می کند تا برایش قربانی بدهی و فدا
به این ترتیب خدا به تو ثابت می کند خیلی بیشتر از اینها خوب 
که  تو  ترا به قربانگاه ببرد. یک دفعه ای  تا خدا  کن  هستی. صبر 
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قباًل از امتحان و قربانی دادن می ترسیدی، آنجا شجاع می شوی 
چقدر  می فهمی  آمدی  بیرون  سرافراز  امتحان  از  اینکه  از  بعد  و 
یعنی  خبرنداشتی!  هم  خودت  و  داشتی  شجاعت  خمیرمایۀ 

که هنوز خبر نداری.  خیلی از خوبی ها در درون تو هست 

کرم)ص( می فرمود: »خداوند متعال به سّر بندۀ خودش  رسول ا
نگاه می کند، و هر چه تِه دلش باشد بیرون می آورد و آن را مانند 
لباس بر تنش می کند چه خوب باشد و چه بد باشد؛ ِإّنَ َرُسوَل 
ْلَبَسُه  اهَّلُل ِرَداَءَها ِإْن  َخْیرًا َفَخْیٌر 

َ
َسّرَ َسِریَرًة أ

َ
َکاَن َیُقوُل َمْن أ اهَّلِل ص 

«)کافی/296/2( »ِسّر« با »باطن« فرق دارد، ِسّر آن  َو ِإْن  َشّرًا َفَشّرٌ
اما  نداریم.  خبر  آن  از  هم  خودمان  که  ماست  درون  از  قسمتی 

که خودمان خبر داریم. باطن آن جایی از درون ماست 

داشتند  بالفعل  یزید  و  معاویه  چه  آن  بهجت)ره(:  اهَّلل  ایت 
چنین  ما  باطن  سّر  در  که  مطمئنیم  کجا  از  داریم/  بالقوه  ما 

خباثتی پنهان نشده نباشد؟
کسی  پس امتحان محل رو آمدن »ما فی الّضمیر« انسان است و 
برای  بهجت)ره(  آقای  است؟!  کرده  پنهان  چه  که  می داند  چه 
موعظه می فرمود: »آن چه معاویه و یزید بالفعل داشتند ما بالقوه 
داریم.« )در محضر بهجت/ شماره ٢٧١( به تعبیری یعنی همۀ ما 
شمر و یزید بالقوه هستیم و می توانیم شمر باشیم. از کجا مطمئن 
پنهان  خباثتی  و  پستی  چنین  یک  ما  باطن  سّر  در  که  هستیم 
کرد؟! مبانی خوف و  نشده و در موقع امتحان بروز پیدا نخواهد 
شوق و نگرانی از عاقبت به خیری همین مسائل است و یک بحث 
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تعارفی نیست. واقعًا ترس دارد و باید نگران بود. لذا امام سجاد)ع( 
من  می دانستم  کاش  ای  »خدایا!  می فرمود:  خود  مناجات  در 
ی  ّمِ

ُ
َقاِء َوَلَدْتِنی  أ

َ
 ِللّش

َ
باالخره شقی هستم یا سعید؛ َلْیَت َشْعِری أ

 ِمْن 
َ
ْتِنی، َفَلْیَتَها َلْم َتِلْدِنی َو َلْم ُتَرّبِِنی، َو َلْیَتِنی َعِلْمُت أ ْم ِلْلَعَناِء َرّبَ

َ
أ

َعاَدِة َجَعْلَتِنی«)مناجات خمس عشر-مناجات خائفین(  ْهِل الّسَ
َ
أ

این قدر احساسات خوب در یک چنین فضایی پدید می آید، اصاًل 
که از ائمۀ  ترجمان احساسات ناب عبد، در همین ادعیه ای است 

هدی)ع( به ما رسیده است.

انتخاب  برای  گاهی  و  ماست  انتخاب  برای  گاهی  امتحان  پس 
نیست، چون قباًل در ِسّر باطن خودمان، انتخاب خود را انجام 
یعنی  روبیاورد.  را  ما  باطن  سّر  این  امتحان  بناست  و  داده ایم 
هستی  خوب  گر  ا که  کند  کاری  یک  امتحان  با  می خواهد  خدا 
گر هم بد هستی رو بیایی و مایۀ عبرت  کنی و ا رو بیایی و رشد 
دیگران بشوی. بعد هم خدا خودش می داند روز قیامت چطور 

کند.  با ما برخورد 

با این حساب نه در درون خود و نه در بیرون خودمان به هیچ 
راه  یک  فقط  باشیم.  داشته  اعتماد  و  اتکاء  نمی توانیم  چیزی 
می ماند، اینکه برویم در خانۀ خدا و متضرعانه بگوییم: »ِإَلِهی َو 
کمیل( خدایا! من هیچ چیزی ندارم و  ی َمْن  ِلی  َغْیُرک«)دعای  َرّبِ
کنم،  کسی )حتی به خودم( نمی توانم اتکا  به هیچ چیزی و هیچ 

َکرم تو می توانم اتکاء کنم. فقط به لطف و 
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کرد، ولی  خدا می دانست حسین)ع( قربانی را انتخاب خواهد 
امتحان گرفت تا اهل عالم همه خوبی اش را ببینید

می کند،  انتخاب  را  قربانی  خلیل الرحمان  ابراهیم  می داند  خدا 
ولی باز هم از او امتحان می گیرد تا خوبیِ  ابراهیم را به اهل عالم 
دو  سِر  بر  اباعبداهَّلل الحسین)ع(  که  می داند  خدا  دهد.  نشان 
کند، قربانی را انتخاب  گر بنا باشد انتخاب  راهی قرار نمی گیرد و ا
از حسین)ع( هم امتحان می گیرد تا خوبی ها  می کند، ولی خدا 
و زیبایی های او را به اهل عالم نشان دهد، البته خیلی بیشتر از 

آن چه از ابراهیم)ع( نشان داد.

خوب  چقدر  من  حسیِن  نمی دانید  »شما  می فرماید:  خداوند 
کربال  در  خداوند  لذا  بدهم!«  نشانتان  بگذارید  است.  نازنین  و 
ببینند؛  را  حسین)ع(  خوبی های  عالم  اهل  همۀ  تا  کرد  کاری 
زد:  صدا  آخر  لحظات  در  احساساتی  حسیِن  عاطفی،  حسیِن 
ِلَزْیَنَب  َقاَل  َو  کنم؛  خداحافظی  او  به  تا  بدهید  را  »علی  اصغرم 
َلُه َفَرَماُه   ِإَلْیِه ِلُیَقّبِ

َ
ْوَمأ

َ
َخَذُه َو أ

َ
َعُه َفأ َوّدِ

ُ
ی أ ِغیَر َحّتَ َناِوِلیِنی َوَلِدَی الّصَ

َسِدّیُ َلَعَنُه اهَّلُل َتَعاَلی ِبَسْهٍم َفَوَقَع ِفی َنْحِرِه 
َ ْ
َحْرَمَلُة ْبُن اْلَکاِهِل ال

علی  لب های  با  داشت  حسین)ع(  َفَذَبَحه«)لهوف/ص117( 
که حرمله... اصغرش بازی می کرد 

که بنده های خوبش را با امتحان نشان می دهد،  خدا همان طور 
تصمیم دارد بنده های بدش را هم نشان دهد. اما امان از اینکه 
به  را  او  بالقوۀ  بودن  شمر  استعداد  و  کند  غضب  کسی  به  خدا 

صورت بالفعل درآورد و به همۀ عالم نشان دهد...
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وابسته شدن به خدا از راه توجه به تقدیر و امتحان، یک مسیر 
کاماًل عرفانی است

اثر توّجه به تقدیر و امتحان، پدید می آید،  که در  وابستگی هایی 
و  هیجانی  وابستگی های  نه  است،  عاقالنه«  »وابستگی های 
سطحی و زودگذر که اوج و فرود دارد و زود فروکش می کند. یعنی این 
وابستگی، بر اساس یک سلسله استدالالت عقلی انسان را عمیقًا 
گر کسی می خواهد وابستگی عاقالنه و عمیق  وابستۀ خدا می کند. ا
که به مقّدرات و  کند، راهش این است  و باثباتی به خداوند پیدا 
که واقعًا دستش به جایی بند  کند و ببیند  امتحانات الهی توجه 
گر انسان ببیند که  نیست، و فقط باید به خداوند متعال پناه ببرد. ا
مدام دارد امتحان می شود و راه فراری از امتحان های الهی ندارد، 
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همین مسأله یک نوع خوف و خشیتی در او ایجاد می کند، آن هم 
نه خوف و خشیت از عذاب، بلکه خوف از مقام و قدرت ربوبی.

موضوع  به  توجه  از  بیش  امتحان،  موضوع  به  توجه  اصل 
تقدیر به انسان آرامش می دهد

بعد از اینکه اهمیت »امتحان« و تأثیرگذاری »دستگاه امتحان« بر 
همۀ حیطه های زندگی ما معلوم شد، حاال باید تکلیف خودمان 
کنیم و اطالعات بیشتری دربارۀ  را در قبال امتحانات الهی درک 
این  با  بیشتری  آرامش  با  تا  بیاوریم  دست  به  الهی  امتحانات 

امتحانات برخورد کنیم.

اصل توجه به موضوع امتحان، حتی بیشتر از توجه به موضوع 
بر  که  امتحان،  واقعیت  اصل  می دهد.  آرامش  انسان  به  تقدیر 
کم است، وابستگی انسان را به خداوند متعال زیاد  حیات ما حا
به اصل  اثر توجه  که در  از آن وابستگی ای  بیشتر  می کند، حتی 
دست  مقّدراتش  بداند  انسان  وقتی  می آید.  وجود  به  تقدیر 
پیدا می کند،  وابستگی  به خداوند  عالم است، طبیعتًا  پروردگار 
یک  می کند،  امتحان  را  او  دارد  مقّدرات  این  که  بداند  وقتی  و 

دفعه ای وابستگی اش به پروردگار عالم، بیشتر می شود.

»وابستگی   شود؟/  زیاد  خدا  به  وابستگی مان  تا  کنیم  چه 
عاقالنه و عالمانه« و »وابستگی هیجانی«

پدید  امتحان،  و  تقدیر  به  توّجه  اثر  در  که  وابستگی هایی  این 
می آید، »وابستگی های عاقالنه« است، نه وابستگی های هیجانی 
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که اوج و فرود دارد و زود فروکش می کند. یعنی  و سطحی و زودگذر 
این وابستگی، بر اساس یک سلسله استدالالت عقلی انسان را 

عمیقًا وابستۀ خدا می کند.

اینکه به معنویت و احساسات  از خوبان می گفت: به جای  یکی 
با  آیا  که  ببینید  باید  کنید،  نگاه  عرفا،  از  برخی  معنوی  خوِب 
بعضی ها  سادگی شان؟!  با  یا  رسیده اند  اینجا  به  عقل شان 
و  هستند  خوب  خودشان  برای  که  هستند  ساده ای  آدم های 
باشند،  الگو  نمی توانند  اما  رسیده اند،  هم  باالیی  کرامات  به 
را به این سادگی ها نصیحت  نتوانند دیگران  حتی ممکن است 
کسانی مثل حضرت آیت اهَّلل العظمی  کنند یا آموزش بدهند. اما 
بهجت)ره(، حضرت آیت اهَّلل بهاءالدینی)ره(، مرحوم قاضی)ره(، 
که داشتند  و عقلی  درایت  از شّدت  که  امام)ره(  و خوِد حضرت 
و  باشند  الگو  بودند، می توانند  و معنویت رسیده  این عرفان  به 

کنند یا آموزش بدهند.  دیگران را نصیحت 

شنیدن  گاهی  شود؟  زیاد  خدا  به  وابستگی مان  تا  کنیم  چه کار 
یک داستان زیبا باعث می شود یک احساس تعّلقی به خدا پیدا 
کرد. گاهی در فشار  کنم، اما روی این مورد زیاد نمی شود حساب 
قرار می گیریم و مضطرب می شویم و این اضطراب باعث می شود 
به خدا پناه ببریم. اما روی این مورد هم زیاد نمی شود حساب 
کرد. خود خداوند متعال صریحًا می فرماید: بعضی ها وقتی سوار 
ِکشتی می شوند و در طوفان  قرار می گیرند و دارند غرق می شوند، 
که به ساحل می رسند  مخلصانه خدا را صدا می زنند، اما وقتی 
دوباره مشرک می شوند؛ َفِإذا َرِکُبوا ِفی اْلُفْلِک َدَعُوا اهَّلَل ُمْخِلصیَن 
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ُیْشِرُکوَن«)عنکبوت/65(  ُهْم  ِإذا  اْلَبّرِ  ِإَلی  اُهْم  َنّجَ ا  َفَلّمَ یَن  الّدِ َلُه 
به  گذرا  و  هیجانی  معنوی  ارتباط های  معمواًل  موارد،  این گونه 

دنبال خواهد داشت نه یک حالت پایدار و عمیق.

گر کسی می خواهد وابستگی عاقالنه و عمیق و باثباتی به خداوند  ا
که به مقّدرات و امتحانات الهی توجه  کند، راهش این است  پیدا 
که واقعًا دستش به جایی بند نیست، و فقط باید به  کند و ببیند 
که مدام دارد امتحان  گر انسان ببیند  خداوند متعال پناه ببرد. ا
مسأله  همین  ندارد،  الهی  امتحان های  از  فراری  راه  و  می شود 
یک نوع خوف و خشیتی در او ایجاد می کند، آن هم نه خوف و 
خشیت از عذاب، بلکه خوف از مقام و قدرت ربوبی. اصاًل »رب« 

که بر تو سیطره دارد و دارد تو را مدیریت می کند. کسی  یعنی 

یک  امتحان،  و  تقدیر  به  توجه  راه  از  خدا  به  شدن  وابسته 
 عرفانی است

ً
کامال مسیر 

به  امتحان،  و  تقدیر  به  نسبت  عمیق  فهم  و  توجه  با  ما  اینکه 
عالمانه  و  عاقالنه  وابستگی  همان  این  شویم،  وابسته  پروردگار 
است و کسی که این گونه، به پروردگار وابستگی پیدا کند، خوابش 
باارزش تر  نکرده،  پیدا  را  وابستگی  نوع  این  که  کسی  عبادت  از 
کلیدی هستی »از خود،  است. چون روی فهم و درکش از مسائل 
بی خود« شده است. این مسیر برای وابسته شدن به پروردگار، 
گرفت! آن  کم  کاماًل عرفانی است و نباید آن را دست  یک مسیر 
که عرفا تحت عنوان »توحید« از آن یاد می کنند و اینکه  کلمه ای 
با  نظری اش  مقدمات  برسد،  »فنا«  مقام  به  می توانند  انسان 
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گر آدم به همین مسائل، واقعًا ملتزم  همین بحث ها پدید می آید. ا
 اهَّلل « خواهد رسید، 

ّ
کم کم به مفهوم »ال مؤثر فی  الوجود اال باشد 

کسی را غیر از خدا نمی بیند. یعنی 

را  هستی  عالم  واقعیت های  این  و  مبانی  این  انسان  نمی شود 
من  اداره کنندۀ  شما  می خواهم  من  »خدایا!  بگوید:  بعد  نداند، 
باشی!« اصاًل همیشه خداوند اداره کنندۀ ما بوده است، فقط باید 
که از این مسیر وارد بندگی خدا  متوجِه این واقعیت باشیم. کسی 
شود، یک مسیر بسیار مستحکم برایش خواهد بود و در بحران ها 

و زلزله ها خانۀ معنویت او به این سادگی فرو نخواهد ریخت.

یکی از وجوه معنوی توجه به موضوع تقدیر و امتحان، این است 
َلکی انجام  که شما دیگر نمی توانید در خانۀ خدا ابراز احساسات اَ
این طور  ثمالی،  ابوحمزۀ  دعای  اوایل  در  سجاد)ع(  امام  دهید. 
مناجات می کند: »خدایا! تو را ستایش می کنم، و غیر از تو، کس 
َغْیَرُه«)مصباح  ْدُعو 

َ
أ  

َ
ال ِذی 

َ
اّل  ِ

هَّلِلَّ اْلَحْمُد  نمی زنم؛  صدا  را  دیگری 
کس  گر غیر از تو  المتهجد/582/2( بعد بالفاصله می فرماید: »و ا
َغْیَرُه  َدَعْوُت  َلْو  َو  دیگری را صدا بزنم، او جواب مرا نخواهد داد؛ 
که دارم تو را صدا  َلْم َیْسَتِجْب ِلی ُدَعاِئی« یعنی من هنر نکرده ام 
کس دیگری جوابی به من نمی دهد.  می زنم، چون غیر تو هیچ 
و  می ریزد  آدم  سِر  به  که  است  سردی  آب  یک  انگار  جمله  این 
احساسات توخالی آدم را از بین می برد! البته یک منطق بسیار 
به  ما  وابستگی  آن  و  دارد.  وجود  کالم  این  در  محکم  و  قوی 

پروردگار است.
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گریه ات بیاید، اول الزم است  اول الزم نیست در خانۀ خدا 
تکّبرت ریخته شود

مقدار  یک  است  ممکن  عاقالنه،  نگاه  این  که  است  درست 
چون  ندارد،  اشکالی  اما  کند،  سرد  را  ما  عاشقانۀ  احساسات 
برخی از معنویت ها و احساسات عاشقانه، چندان اصیل و عمیق 
نیستند، نوساناتشان زیاد است و به ما اشک پایدار نمی دهند، 
و  منطقی  مسیر  یک  در  و  گذاشت  کنار  را  معنویت ها  این  باید 
مطمئن حرکت کرد، البته این مسیر، اول کمی سردت می کند مثاًل 
با همین عبارت ها، که »خدایا! من مجبور هستم و چاره ای ندارم 

به درگاه تو بیایم.«.

این مضمون فقط در دعای ابوحمزۀ ثمالی نیست، در دعاهای 
ی َمْن   دیگر مثل کمیل هم هست، مانند این عبارت ها: »ِإَلِهی َو َرّبِ
 ُیْمِکُن اْلِفَراُر ِمْن  ُحُکوَمِتک « اصاًل یکی از پایه های 

َ
ِلی  َغْیُرک« و »ال

که ما را در تقدیر و  مناجات در ادعیه، همین فشار جبری است 
کرده است. دستگاه امتحان الهی اسیر 

پایۀ معنویت باید بسیار استوار باشد، و استحکام داشته باشد. 
عاطفی،  هیجانات  اثر  در  و  مبنا  بدون  احساسات  با  که  کسانی 
مدتی،  از  بعد  که  دارد  وجود  خطر  این  می روند،  خدا  خانۀ  دِر 
داغ  دفعه ای  یک  بعضی ها  برگردند.  اول  جای  سِر  و  شوند  زده 
می شوند و وارد این مسیر می شوند و بعد مدتی دلسرد می شوند 
گر آمده ای، هنر  و برمی گردند. این افراد باید به خودشان بگویند: ا
کسی باید این  نکرده ای! اصاًل جای دیگر نمی توانستی بروی! هر 
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کند. البته ممکن است در ابتدا  واقعیت را به خدا بگوید و اعتراف 
گریه اش نیاید، و زیاد حال مناجات پیدا نکند،  آدم با این چیزها 
گریه ات بیاید،  اما عیبی ندارد، چون اول الزم نیست دِر خانۀ خدا 

اول الزم است تکّبرت ریخته شود!

ندانستن سؤال امتحانی، از ارکان امتحان است/خدا برای 
گرفتن از بندگانش از عنصر جهل استفاده می کند امتحان 

توجه به اصِل امتحان یک نوع آرامش به ما می دهد، اما معمواًل 
آرامش ها هستیم؛ مثاًل می خواهیم  از  انواع دیگری  به دنبال  ما 
اینکه  یا  خدا!  دست  نه  باشد  خودمان  دست  زندگی مان 
امتحان  تو  از  دیگر  باش،  راحت  »برو  بگویند:  ما  به  می خواهیم 
نیازی  اصاًل  چون  است  آرامش  نوع  یک  هم  این  نمی گیریم!« 
نیست دیگر نگران چیزی باشی! ولی این نوع آرامش ها اصیل و 
پایدار نیست. امتحان، یک نوع آرامش دیگر به انسان می دهد. 
گر خدا دارد تو را می پیچاند، حتمًا در  امتحان به انسان می گوید: ا

این پیچیدن یک خیری هست.

در امتحان یک رکن اساسی وجود دارد و آن جهل و نادانی ماست. 
وقتی از آدم امتحان می گیرند، معمواًل سؤاالت امتحانی را از قبل 
به او نمی دهند، باالخره یک نوع پنهان کاری در جریان امتحان 
هست. در امتحانات پروردگار عالم نیز همیشه یک پنهان کاری 
هست. برای اینکه خداوند متعال از بنده هایش امتحان بگیرد، 

از عنصری به نام عنصر جهل استفاده می کند.
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امیرالمؤمنین)ع( در خطبۀ قاصعه می فرماید: »خداوند بندگانش 
گاه  که نسبت به آنها جهل دارند و به اصل آن آ را به واسطۀ اموری 
نیستند امتحان می گیرد و دچار ابتال می کند؛ َو َلِکّنَ اهَّلَل ُسْبَحاَنُه 
ْصَلُه «)نهج البالغه/خطبۀ192( 

َ
أ َیْجَهُلوَن   َما  ِبَبْعِض   َخْلَقُه  َیْبَتِلی 

که شما در جهل اسیر هستید و این جهل را  واقعیت این است 
کرده است. خدا خیلی اوقات با همین جهل، بندگان  خدا تعبیه 
خود را درست می کند و میزان ایمان شان را مشخص می کند اما 
گاهی اوقات، بندگان خدا، زیادی دوست دارند از این جهل در 

بروند!

نباید  او  خضر)ع(  مقابل  موسی)ع(  پیچیدۀ  امتحاِن  در  چرا 
را  جهل  باید  الهی  امتحان  جریان  می پرسید؟/در  سؤال 

کنی!  تحمل 
امتحان  اصل  از  وقتی  کرد.  تقدیر  حّدی  تا  باید  جهل  این 
به  امتحان  ارکان  از  یکی  از  که  نداریم  چاره ای  کردیم،  تقدیر 
می فرماید  علی)ع(  امیرالمؤمنین  کنیم.  تقدیر  نیز  جهل  نام 
گاهی اش او را نجات می دهد؛ ُرَب  َجاِهٍل   که ناآ »چه بسا جاهلی 
َنَجاُتُه  َجاِهٍل   »ُرَب   یا  َجْهُله «)عیون الحکم/ص266(  َنَجاُه 
َجْهُله «)غررالحکم/ص381( پس جهل، به طور مطلق بد نیست. 
که نافع تر  حضرت در سخن دیگری می فرماید: »چه بسا جهلی 
ْنَفُع  ِمْن ِعْلٍم «)عیون الحکم/ص266( در 

َ
از علم است؛ ُرّبَ َجْهٍل  أ

کریم هم اشاره به این معنا را داریم. در قصۀ امتحاِن  آیات قرآن 
را  امتحان  پیچیده ترین  خضر)ع(  مقابل  در  موسی)ع(  حضرت 
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جلوی چشم آدم می گذارد.

»تو  فرمود:  موسی)ع(  حضرت  به  ابتدا  همان  خضر)ع(  حضرت 
که  کنی. و چگونه می توانی در مورد چیزى  نمی توانی با من صبر 
َمِعَی  َتْسَتِطیَع  َلن  َک 

َ
ِإّن کنی؟!  صبر  ندارى  علم  و  گاهی  آ آن  به 

ْط ِبِه ُخبرًا«)کهف/67 و 68( بعد  َصبرًا. َو َکْیَف َتْصبِرُ َعلَی  َما َلْم تُحِ
حضرت موسی)ع( اصرار کرد و گفت: نه! من صبر می کنم. حضرت 
کنی، از هیچ چیز  گر می خواهی از من تبعیت  خضر)ع( فرمود: »ا
َبْعَتنِی َفاَل 

َ
اّت َفِإِن  که خودم به تو بگویم؛ َقاَل  سؤال نکن تا وقتی 

ْحِدَث َلَک ِمْنُه ِذْکًرا«)کهف/70( یک مقدار 
ُ
ْلنِی َعن شَی ٍْء َحتّیَ أ َتْسَ

کنید، اینها افسانه نیست، بلکه داستان  روی این مسأله تأمل 
قرآن است.

که می دانید موسی)ع( نتوانست این جهل را تحمل  همان طور 
کند و سؤال پرسید. ما نه از جهل، بلکه از »تحمل جهل« باید 
است.  »جهل«  امتحان  ارکان  یا  عناصر  از  یکی  کنیم.  صحبت 
که خضر)ع(  در داستان حضرت موسی)ع( و خضر)ع( می بینید 
صریحًا می  فرماید: سؤال نکن! باید جهل و نفهمیدن را یک مقدار 
کن تا خودش برایت آشکار  شود. لذا خضر)ع(  کنی! صبر  تحمل 
که خودم برایت توضیح  کن تا موقعی  به موسی)ع( فرمود: صبر 
بدهم. خضِر عاَلم عرفان و معنویت هم به شما می فرماید: صبر کن 
تا مسأله برایت روشن شود. حضرت آیت اهَّلل العظمی بهجت)ع( 
آن  کن،  عمل  می دانی  که  آن چیزهایی  به  شما  می  فرمودند: 
که نمی دانی خداوند از در و دیوار برایت می ریزد و به  چیزهایی 
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تو می رساند. به تعبیری یعنی خضِر طبیعت و »جهان هستی«، 
گفت.  خودش توضیحات الزم را سِر موقع به تو خواهد 

گاهی اوقات دور زدن این جهل ها و تالش برای فهمیدن برخی 
که آدم می خواهد ایمانش را درست نکند،  امور، برای این است 
کند. مثاًل  ُپر  گاهی  کسرِی ایمانش را با علم و آ یعنی می خواهد 
کسی می گویند: خدا واَمت را درست می کند، او می گوید  وقتی به 
توکل  خدا  به  و  باش  آرام  برو  می گویند:  بهش  چه جوری؟!  آخر 
گر علم غیب داری بگو  گر می دانی و ا کن! می گوید: »نمی توانم، ا
کند تا من خیالم راحت شود!« در  خدا چه جوری می خواهد جور 

حالی که انسان باید بتواند با ایمان به خدا آرام بگیرد.

را  تکلیفش  نمی تواند  و  می شود  حیرت  دچار  آدم  گاهی 
تشخیص دهد؛ این هم خودش جزء امتحان است/امتحان 

در مقام تشخیص تکلیف، سخت است
ما  ثانیًا  می گیرد.  ما  از  دارد  امتحانی  چه  خدا  نمی دانیم  ما  اواًل 
نمی دانیم چرا خدا دارد این امتحان را از ما می گیرد. و نمی دانیم 
اینکه  از  بعد  ثالثًا  دربیایم؟  امتحان  این  از  تا  کنیم  چه کار  باید 
درآمدیم، باز هم نمی دانیم آیا در این امتحان قبول شده ایم یا نه. 
مثاًل گرفتاری هایی برایم پیش می آید، که در میان آنها دارم تالش 
خودم را انجام می دهم و زجر می کشم. اما آثارش را نمی بینم و 
که آیا من در این امتحان قبول شده ام یا نه؟  نمی توانم بفهمم 
نمی دانم آیا خدا االن از من راضی هست یا خیر؟! نمی دانم چه 
نمی دانم  نیست؟  راضی  مقدار  چه  و  است  راضی  من  از  مقدار 
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یا  کرده  را قبول  توبه هایم  نه؟ نمی دانم  یا  با من قهر است  خدا 
نه؟ نمی دانم چقدر دیگر فرصت دارم؟ خداوند با این جهل، ما 
را در خوف و رجا قرار داده است. اصاًل خوِد این حالت خوف و رجا 

تربیت کننده است.

از سوی دیگر تشخیص تکلیف در جریان »امتحان تصمیم گیری«، 
سخت و پیچیده است. چون وقتی داری تصمیم می گیری زیاد 
تصمیم  داری  نفست  هوای  مطابق  درصد  چند  نیست  معلوم 
موقع  گفته اند  مثاًل  عقلت.  مطابق  درصد  چند  و  می گیری 
هوای  مطابق  صورت  این  در  چون   نگیرید.  تصمیم  عصبانیت 
کاّلً تصمیمت خراب خواهد شد.  گرفت و  نفست تصمیم خواهی 

کنی. کمک بگیر تا ان شاءاهَّلل درست تصمیم گیری  از خدا 

شرایط  این  در  تکلیفش  دهد  تشخیص  نمی تواند  انسان  گاهی 
کنم تا  خاص چیست؟ مثاًل آیا االن باید این آدم متکّبر را تحمل 
کنم و محکم در مقابلش بایستم؟ چون  آدم بشوم، یا باید تقابل 
باید  نیز  گاهی  و  کنی،  تحمل  باید  شرایط  برخی  در  فرموده اند 
کنی! گاهی آدم دچار حیرت و حیران می شود و نمی تواند  تقابل 
جزء  خودش  هم  این  و  چیست  تکلیفش  که  دهد  تشخیص 
گاهی اوقات باید دِر خانۀ خدا  امتحان است. در چنین شرایطی 
باید  گاهی هم  و  کن  را هدایت  قلب من  که خدایا!  بزنی  ضّجه 

متوسل شوی. 

گرفته  که تو نمی دانی چرا خدا این امتحان را از تو  درست است 
و  کنی،  تالش  مقدار  یک  و  باشی  داشته  آرامش  گر  ا اما  است، 
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علم  با همان  و  به خدا  ایمان  با  و  باشی  را هم داشته  ظرفیتش 
کم کم  است  امید  بروی،  جلو  خودت  حداقلی  گاهی های  آ و 
یک چیزهایی دربارۀ دلیل بالها و امتحانات خودت بفهمی. گاهی 
کسی را  کند و یا  هم ممکن است خدا به یک وسیله ای به تو الهام 
که مشکلت حل شود و جواب  سِر راهت قرار دهد و او چیزی بگوید 

مسأله ات را بفهمی.

گرفتاری ها هم وجود دارد  راه های برون رفت از بحران ها و 
دچار  که  شود  موجب  نباید  تکلیف  ندادن  تشخیص  و  حیرت 
گرفتاری ها  تردید بشوید. چون راه های برون رفت از بحران ها و 
کار انداختن عقل، و بعد  کردن، به  هم وجود دارد، مثاًل مشورت 
گر به نتیجه نرسیدید مثاًل می توانید استخارۀ طلب  از اینها هم ا
خیر انجام دهید؛ یعنی اینکه دو رکعت نماز بخوانید، و بعد از نماز 
صدمرتبه بگویید: »استخیرک یا اهَّلل« بعد بلند شوید و با توکل به 
خدا، آنچه به ذهنتان رسید، انجام بدهید. ضمنًا یادتان باشد 
کار  کار می اندازید عقل تان را به  که دارید عقلتان را به  آن وقتی 

بیاندازید، نه هوای نفستان را!

گناهی  بعضی ها می پرسند: من نمی دانم این امتحان، مجازات 
که انجام دادم یا اینکه خدا می خواهد مرا با این امتحان  است 
رشد بدهد؟ باید از او پرسید: برای چه می خواهی این را بدانی؟ 
کن و  را تحمل  انجام بده و زجرت  را  تو استغفارت  در هر حالت 
عکس العمل مناسب از خودت نشان بده. چرا می خواهی بدانی؟ 
گرفتاری را خدا بر سرت نیاورده است؟ پس بگو خدایا!  مگر این 
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من تسلیمت هستم. می گوید: من می خواهم دلیلش را بدانم تا 
آرامش  ایمانت  با  گفت:  باید  کنم!  آرامش پیدا  حداقل یک ذّره 
از  بهتر  را  تو  مصلحت  و  دارد  دوستت  خدا  که  بدان  کن.  پیدا 
می دانم  بهتر  خودم  من  می فرماید:  خداوند  می داند.  خودت 
ْعَلُم 

َ
ُموِنی َما ُیْصِلُحُکْم، َفِإّنِی أ  ُتَعّلِ

َ
مصلحت بنده ام چیست؛ َو ال

َنا 
َ
ْبَخُل َعَلْیُکْم ِبَمَصاِلِحُکْم«)مجموعه ورام/108/2( و »أ

َ
 أ

َ
ِبِه، َو ال

ْعَلُم ِبَما ُیْصِلُح َعْبِدی َفْلَیْصِبْر َعَلی َباَلِئی َو ْلَیْشُکْر َنْعَماِئی َو ْلَیْرَض 
َ
أ

خداوند  دیگری،  روایت  طبق  مفید/ص93(  ِبَقَضاِئی«)امالی 
کس قضا و قدر و مصلحت های من را قبول ندارد،  می فرماید: هر 
برود یک خدای دیگر پیدا بکند! ؛ َمْن َلْم َیْرَض ِبَقَضاِئی َو َلْم ُیْؤِمْن 

ِبَقَدِری َفْلَیْلَتِمْس ِإَلهًا َغْیِری «)توحید شیخ صدوق/ص371(

همین  استغفار؛  هم  و  کن  شکر  هم  گرفتاری ات،  خاطر  به 
می شود حالت خوف و رجا

به  چرا  بیماری  این  بدانم،  باید  حتمًا  »من  می گویند:  بعضی ها 
بناست  تو  می کند؟  فرقی  چه  تو  برای  است!«  آمده  من  سراغ 
می گوید:  بده.  نشان  ُخب  بدهی،  نشان  مناسب  عکس العمل 
کنم.« می گویم: تو  گناه است استغفار  اثر  گر در  ا که  »باید بدانم 
گناه  اجمااًل استغفار کن. می گوید: آخر شاید این بیماری به خاطر 
من نباشد، من چرا َاَلکی این قدر استغفار کنم؟ می گویم: تو هرچه 
ک نمی شوی،  گناه پا کنی، کم است و به این سادگی از  استغفار 
اصاًل  گرفتاری  یا  بیماری  این  هم  شاید  بکن.  را  استغفارت  برو 
کنم یا  می خواهد تو را رشد بدهد و باال ببرد. می گوید: پس شکر 
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استغفار؟ می گویم: هر دویش را انجام بده؛ اصاًل همین می شود 
حالت خوف و رجا.

کم کم  کن  با صبر، تحمل، توجه، محاسبۀ نفس و تزکیه سعی 
بفهمی خدا در هر امتحانی از تو چه می خواهد

این  در  نمی دانیم.  بگیرد؟  ما  از  می خواهد  امتحاناتی  چه  خدا 
گر به همان چیزهایی  کنیم؟ ان شاءاهَّلل ا امتحانات ما چه کار باید 
این  ببینید  می کند.  کمک مان  خدا  کنیم،  عمل  می دانیم  که 
چه  و  می کند  چه کار  آدم  با  نهفته  امتحان  متن  در  که  جهلی 
دارد  خدا  چرا  نمی فهمی  مثاًل  همین که  می آورد!  آدم  سِر  بالیی 
کم کم با توجه و با  این امتحان را از تو می گیرد. البته ان شاءاهَّلل 
زبان  با  خدا  اصاًل  بفهمی.  و  کنی  درک  بتوانی  نفس،  محاسبۀ 
امتحان با بندگان خود سخن می گوید. پس برای اینکه زود بتوانی 
گر  منظور خدا از یک امتحان را بفهمی، میانبر نزن و مترجم نگیر، ا
الزم باشد خدا خودش مترجم سر راهت قرار می دهد؛ ولی سعی 
البته این نیاز به صبر و تحمل دارد.  کم کم خودت بفهمی،  کن 

کن تا بفهمی.  کن و تزکیه  ک  خودت را پا

علی)ع(  امیرالمؤمنین  نزد  بود  زده  نیشش  عقرب  که  را  کسی 
را  تو  این عقرب  برای چه  فرمود: می دانی  او  به  آوردند. حضرت 
زد؟ گفت نه آقا! نمی دانم. فرمود: یادت هست در یک جلسه ای 
فالنی به خاطر اینکه سلمان دوست ما اهلبیت است، یک زخم 
دفاع  سلمان  از  و  نزدی  حرفی  تو  اما  زد،  او  به  طعنه ای  و  زبان 
کنی.  که دفاع  نکردی در حالی که در آن امتحان تکلیفت این بود 
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فرمود:(  امیرالمؤمنین)ع(  کند؟  دفاع  بود  این  تکلیفش  )چرا 
که در جلسه نشسته  گر دفاع می کردی آن آدم هایی  برای اینکه ا
بودند نه به مال تو ضرر می زدند و نه به جان تو ضرر می زدند. 
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن 

َ
که این بال سرت آمد»َدَخَل َعَلی أ برای همین بود 

ٍة َفَلَدَغْتُه، َو َوَقَع  َحُدُهَما َعَلی َحّیَ
َ
ْصَحاِبِه، َفَوِطَئ أ

َ
ع َرُجاَلِن ِمْن أ

َخِر ِفی َطِریِقِه ِمْن َحاِئٍط َعْقَرٌب َفَلَسَعْتُه .. َفَتْذُکُر َیْوَم َغَمَز 
ْ

َعَلی ال
َلَنا.  ِلُمَواالِتِه  َعَلْیِه  َطَعَن  َو  ُفاَلٌن  اهَّلُل  َرِحَمُه  اْلَفاِرِسّیِ  َسْلَماَن  َعَلی 
 

َ
ال َو  َنْفِسَک  َعَلی  َخْوٌف  ِبِه  ااِلْسِتْخَفاِف  َو  ّدِ  الّرَ ِمَن  َیْمَنْعَک  َفَلْم 
اْسَتْحَیْیَتُه،  َک 

َ
ّن

َ
أ ِمْن  ْکَثَر 

َ
أ َماِلَک،  َو  ُوْلِدَک  َعَلی   

َ
ال َو  ْهِلَک 

َ
أ َعَلی 

دفاع  گر  ا تو  الوسائل/336/12(  َصاَبَک .«)مستدرک 
َ
أ َفِلَذِلَک  

که دفاع نکردی.  نکردی، فقط به خاطر رودربایستی با آنها بود 
کاِر تو اشتباه بود. یعنی تشخیِص تو آنجا غلط بود. لذا در  و این 
آن امتحان رفوزه شدی، باید دقت می کردی و خودت تکلیفت را 
گر او خودش آدم دقیقی بود می توانست تکلیف  می فهمیدی. ا
که هر  خودش را در آن امتحان تشخیص دهد. ان شاءاهَّلل بفهمی 
امتحان الهی برای چیست و اصاًل خودت دست خدا را بخوانی و 
این با اطالع رسانی از طرف دیگران نمی شود؛ خودت باید بفهمی. 
باید آن قدر در رابطۀ بین خودت و خداوند، دقت و مراقبت داشته 

باشی تا این چیزها را بفهمی.

ما  از  گرفتاری  و  بال  این  بستر  در  که  امتحانی  این  نمی دانیم  ما 
گرفته شده برای چیست؟ ما نمی دانیم قرار است چه امتحانی از 
گرفته شود؟ و نمی دانیم تکلیف ما در این امتحان چیست؟ و  ما 
نمی دانیم این امتحان هدفش چیست و می خواهد ما را به چه 
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کم کم بتوانیم همۀ این ها را بفهمیم  نقطه ای برساند؟ ان شاءاهَّلل 
کرد. و این جز با دقت و ممارست و مراقبه تحقق پیدا نخواهد 

برخی از بالها با درست شدن آدم برطرف می شود/ هر موقع 
کن گرفتاری هایت زیاد شد، رابطه ات را با خدا خوب 

خدا  می شود.  برطرف  آدم  شدن  درست  با  بالها  از  بعضی  
شد،  درست  بردارید.  را  بال  فهمید،  »بنده ام  می فرماید: 
خودش  رفت،  تکّبرش  ببرم.  بین  از  را  تکّبرش  می خواستم 
فهمید، خجالت کشید، پس حاال این بال را از سرش بردارید.« لذا 
گرفتاری هایت زیاد شد، رابطۀ خودت را با خدا خوب  هر موقع 
کن، تا خدا رابطۀ تو را با اهل عالم درست کند. امیرالمؤمنین)ع( 
ْصَلَح 

َ
أ  

َ
َجّل َو  َعّزَ  اهَّلِل  َبْیَن  َو  َبْیَنُه  ِفیَما  ْصَلَح 

َ
أ »َمْن  می فرماید: 

اِس«)کافی/307/8( هر  الّنَ َبْیَن  َو  َبْیَنُه  َتَعاَلی ِفیَما  َو  َتَباَرَک  اهَّلُل 
سختی و رنجی به تو رسید، بگو: شاید این سختی می خواسته 
کند. ُخب، من خودم می روم و آدم می شوم! مثاًل اینکه  مرا آدم 
کن،  تقویت  را  خدا  با  رابطه ات  و  بخوان  قشنگ تر  را  نمازت 
کم شد. عجیب  که درجۀ این سختی یک مقدار  بعد می بینی 
رابطۀ  کن، من  با من خوب  را  رابطۀ خودت  است؛ می فرماید 
که همۀ  کنم. البته معنایش این نیست  تو را با اهل عالم خوب 
که یک مرحله  مشکالتت برطرف می شود، معنایش این است 
امتحاناتت  سری  یک  می رود.  جلوتر  امتحانت  دشواری های 
باالتر،  مرحلۀ  برای  دوباره  اما  بشود  حذف  است  ممکن 

امتحانات و سختی های جدید پیش می آید.
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شود،  تبدیل  علم  به  امتحان  در  نهفته  جهِل  گر  ا سؤال: 
صحنۀ امتحان به هم نمی ریزد؟/ علم، اولیاء خدا را خراب  

نمی کند
امتحان،  در  نهفته  جهل های  این  روزی  یک  است  ممکن  آیا 
امتحان  صحنه های  آیا  صورت  این  در  شود؟  علم  به  تبدیل 
به  تبدیل  این جهل  که  اولیاء خدا  برای  مثاًل  خراب نمی شود؟ 
علم می شود، صحنۀ امتحانشان به هم نمی ریزد؟ چون معمواًل 
ببیند،  را  امتحان  یک  پشت  در  نهفته  گرفتارِی  و  بال  آدم  وقتی 
که به این بالها برخورد نکند! پاسخش این است  کاری می کند 
که مثل ما نیستند! یعنی علم، اولیاء خدا را خراب   که: اولیاء خدا 
اثر  آنها  روی  علم  این  هستند،  خدا  مست  چون  آنها  نمی کند. 
گر مست خدا نباشد،   آدم ا

ّ
منفعت طلبانۀ سوء نمی گذارد. و اال

کند بالفاصله شروع می کند از علمش برای منافع  وقتی علم پیدا 
خودش استفاده می کند، لذا سعی می کند به یک شکلی صحنۀ 

امتحان را به هم بزند تا دچار بال نشود.

که به  خداوند متعال این علم ها را فقط به اولیاء و خوبان می دهد 
مالئکه نشان شان بدهد و بگوید: ببینید! علم و قدرت دارد که همۀ 
کار را انجام نمی دهد.  صحنه های امتحان را به هم بریزد، اما این 
کنید: فقط  کند. به او نگاه  ادب بندگی به او اجازه نمی دهد خطا 

متوّجه خداست، مست الیعقل و مدهوش پروردگار است.

آیا  علقمه،  نهر  کنار  بود  رفته  اباالفضل العّباس  که  موقعی  آن 
به  می دانست  نه؟!  یا  شد  خواهد  باب الحوائج  می دانست 
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می دانست  حتمًا  نمی دانست؟  یا  می رسد  معنوی  مقام  چنین 
به  او  عشق  شّدت  چون  نزد؛  به هم  را  اخالصش  علم،  این  اما 
کرده بود و موجب می شد به  اباعبداهَّلل الحسین)ع(، مدهوشش 

این علم نگاه نکند... 



| جلسه نهم |
امتحان به واسطۀ دیگران

گر همۀ تلخ و شیرین زندگی را »امتحان« بدانیم، هیجان زندگی مان  ا
 از بین نمی رود؟

گاهی به واسطۀ دیگران  از طرف خداست و 
ً
گاهی مستقیما  امتحان 

مهمترین امتحان ما »امتحان به واسطۀ ولّی خدا« است

که در اثر توّجه به تقدیر و امتحان، پدید می آید،  وابستگی هایی 
و  هیجانی  وابستگی های  نه  است،  عاقالنه«  »وابستگی های 
که اوج و فرود دارد و زود فروکش می کند. یعنی  سطحی و زودگذر 
این وابستگی، بر اساس یک سلسله استدالالت عقلی انسان را 
کسی می خواهد وابستگی عاقالنه  گر  عمیقًا وابستۀ خدا می کند. ا
که به  کند، راهش این است  و عمیق و باثباتی به خداوند پیدا 
دستش  واقعًا  که  ببیند  و  کند  توجه  الهی  امتحانات  و  مقّدرات 
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ببرد.  پناه  متعال  خداوند  به  باید  فقط  و  نیست،  بند  جایی  به 
از  فراری  راه  و  می شود  امتحان  دارد  مدام  که  ببیند  انسان  گر  ا
امتحان های الهی ندارد، همین مسأله یک نوع خوف و خشیتی 
بلکه  عذاب،  از  خشیت  و  خوف  نه  هم  آن  می کند،  ایجاد  او  در 

خوف از مقام و قدرت ربوبی.

کنی، در حوادث تلخ  گر زندگی را زاویۀ »امتحان الهی« نگاه  ا
و شیرین، آرامش خواهی داشت

وقتی انسان موضوع امتحان را در زندگی خودش جّدی بگیرد، به 
کرد. لذا  هر حادثه ای-تلخ یا شیرین- از موضِع باال نگاه خواهد 
هم در ارتباط با اتفا ق های خوشایند، هم در ارتباط با اتفاق های 
اصل  کسی  گر  ا می کند.  برخورد  آرامش  نوع  یک  با  ناخوشایند، 
برایش  رنجی  و  سختی  که  وقتی  بپذیرد،  را  آزمایش  و  امتحان 
اینکه دنبال مقصر باشد و بخواهد عوامل  از  پیش می آید، قبل 
کند، یک نگاه به پروردگار عالم  پدیدآورندۀ این سختی را مؤاخذه 
سختی  این  با  خواسته ای  تو  حتمًا  »خدایا!  می گوید:  و  می کند 
کنی« لذا با پدیدآورندۀ آن مشکل، با آرامش برخورد  مرا آزمایش 
منشأ  دو  با  مشکلی  و  گرفتاری  هر  در  می داند  چون  می کند؛ 
مواجه است: 1- پروردگار عالم)دستگاه امتحان خدا( 2- عوامل 

گرفتاری. پدیدآورندۀ آن مشکل و 

که برایش  کسی  گر در شرایط خاصی الزم باشد انسان با  ا حتی 
مشکل بزرگی پدید آورده است، درگیر شود و بجنگد و او را به قتل 
با  نه  دهد،  انجام  آرامش  با  باید  هم  را  مهم  کاِر  همین  برساند، 
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نگرانی و اضطراب. لذا وقتی صّدام معدوم و ملعون یک جنگ 
بجنگیم،  او  با  که  بود  الزم  ما  بر  و  کرد  تحمیل  ما  به  را  سنگین 
حضرت امام)ره( که از زاویۀ امتحان به جنگ نگاه می کرد و الطاف 
آرامش، در  کمال  امتحان می دید، در  این  را هم در  الهی  خفیۀ 
آمده است یك سنگی  فرمود: »یك دزدى  اول جنگ  روز  همان 
انداخته و فرار کرده، ... من به ملت ایران سفارش می کنم که چند 
خودشان  خونسردى  اینکه  جهت  یك  کنند:  مالحظه  را  جهت 
امام/ج13/ص223(  صحیفۀ  کنند...«)59/06/31-  حفظ  را 
که جنگ تحمیلی ناشی از تعرض و ظلم صّدام و  شکی نیست 
کشور ما بود، اما در واقع یک امتحان الهی  قدرت های جهان به 
نیز بود. حتمًا بخشی از این آرامِش امام)ره( در مواجهه با مسألۀ 
جنگ و حملۀ عراق، ناشی از توّجه ایشان به امتحان بودِن کّل 

زندگی بوده است. 

که دست  معنای حفظ آرامش در جریان امتحان این نیست 
کاری نکنی روی دست بگذاری و 

کنیم،  ما همیشه در مواجهه با امتحان، باید آرامش خود را حفظ 
که  اما معنای حفظ آرامش در جریان امتحان الهی این نیست 
وظیفۀ  باید  نه؛  نکنیم!  کاری  و  بگذاریم  دست  روی  دست 

خودمان را انجام دهیم؛ اما با آرامش.   

گر اتفاق خوشایندی هم برایتان پیش بیاید، شما باز هم باید  ا
خودتان را با دو منشأ مواجه بدانید: یکی خداوند و دیگری عامل 
کنید، و هم از کسی که موجب  پدید آورندۀ آن. لذا هم خدا را شکر 
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که  کنید. این نگاه باعث می شود  این اتفاق خوشایند شده تشکر 
که به شما انجام داده است، خودتان را بیش  به خاطر خدمتی 
از حّد مدیون او ندانید چون طرِف اصلی خود را خدا می دانید، 

ضمن اینکه از آن شخص هم تشکر می کنید. 

دریچۀ  از  که  باشد  این گونه  زندگی اش  همۀ  به  انسان  نگاه  گر  ا
اتفاقات  سایر  صورت  این  در  کند،  نگاه  اتفاقی  هر  به  امتحان 
مثبت زندگی را هم هنِر خودش نمی داند، بلکه هنِر خدا می داند. 
لذا امام)ره( بعد از آزادی خرمشهر ضمن تشکرکردن از رزمندگان 
کرد.« این یک نگاه عرفانی توحیدی  فرمود: »خرمشهر را خدا آزاد 

کند، به آرامش می رسد. گر این نگاه را انسان باور  است، که ا

بدانیم،  »امتحان«  را  زندگی  شیرین  و  تلخ  حوادث  همۀ  گر  ا
هیجان زندگی مان از بین نمی رود؟

و  حساسیت ها  آدم  که  است  این  امتحان  تربیتی  آثار  از  یکی 
هیجانات زیادِی خود را نسبت به دنیا از دست می دهد؛ نه زیاد 
روحیۀ  یک  بلکه  می شود،  خوشحال  زیاد  نه  می شود،  عصبانی 

متعادل پیدا می کند.

زندگی-که  به  نگاه  این  با  اینجا یک سؤال مطرح می شود:  در 
کنیم-  تلقی  امتحان  را  ناخوشایند  و  خوشایند  اتفاقات  همۀ 
اتفاقی  هر  دیگر  چون  می رود؛  بین  از  انسان  زندگی  هیجان 
تفاوتی ندارد؛ وقتی مشکلی پیش می آید،  زیاد  برایش  بیفتد، 
کمال آرامش، فقط به انجام وظیفه و تکلیفش در آن  انسان در 
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گر هم به پیروزی و موفقیتی برسد، زیاد  امتحان فکر می کند، و ا
خوشحال و سرمست نمی شود چون آن را هم امتحان می داند 
و این نگاه، هیجان زندگی را می گیرد. اما باالخره زندگی انسان 
کجا باید  نیاز به شور و حال و هیجان دارد! پس این هیجان از 

تأمین شود؟! 

زمینی«  »هیجانات  زیاد  مؤمنانه،  زندگی  که  است  این  واقعش 
می کند.  نگاه  امتحان  چشم  به  را  همه چیز  چون  ندارد، 
امیرالمؤمنین علی)ع( دربارۀ مؤمنان می فرماید: »حالِت روحی 
َلْت   ُنّزِ که در آسایش دارند؛  آنها در بال مانند همان حالتی است 
)نهج البالغه/ َخاء«  الّرَ ِفي  َلْت  ُنّزِ ِتي 

َ
َکاّل اْلَباَلِء  ِفي  ِمْنُهْم   ْنُفُسُهْم  

َ
أ

خطبۀ 193( حضرت امام)ره( در بهمن 57 که در هواپیما نشسته 
بود و از پاریس به تهران می آمد، وقتی خبرنگار از ایشان پرسید: 
ندارم!  احساسی  هیچ  فرمود:   ایشان  دارید؟  احساسی  چه 
که حاِل من در بهمن 57  حضرت امام)ره( بعدها فرموده بودند 
که در سال 42 مرا  آن وقتی  با  برمی گشتم،  ایران  به  که داشتم 
کردند-و معلوم نبود مرا اعدام می کنند یا زندانی  در قم دستگیر 

می کنند- فرقی نداشت.

وقتی مؤمن همۀ زندگی را امتحان ببیند؛ هیجان و سرگرمِی او 
کجا تأمین می شود؟ از 

هیجان های زمینی در نظر مؤمن، مثل هیجانی است که جغجغه 
وقتی  که  به حّدی  می کند  ایجاد  کودک  برای  اسباب بازی  و 
اسباب بازی را از او می گیرند، ناراحت می شود و گریه می کند. کسی 
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گرفته می شود.  که موّحد شود، یک مقدار هیجانات دنیایی از او 
که سرگرمی و لذت زندگی این آدم موّحد  حاال سؤال این است 
چگونه تأمین می شود؟ در این دنیا از چه چیزی لّذت می برد؟ 
مگر سرگرمی زندگی به همین تلخ و شیرین ها نیست؟! واقعش 
است؛  عادی  مردِم  برای  کودکانه،  هیجانات  این  که  است  این 

سرگرمی اصلِی مؤمن در ذکر و یاد موالی خودش است. 

َي 
َ

امام سجاد)ع( در دعای ابوحمزۀ ثمالی عرضه می دارد: »َمْوال
ِبِذْکِرَك َعاَش َقْلِبي « )مصباح المتهجد/592/2( خدایا! عیِش دل 
من به ذکر تو است، اصاًل من به عشق تو زنده هستم. هیجانات 
تأمین  همین جا  می بیند،  امتحان  را  همه چیز  که  مؤمن  آدِم 
می شود؛ یعنی با ذکر بهشت و جهّنم، با ذکر فراق و وصال. همین 
که هرگز  ذکر، آن چنان التهاب و تالطمی در درونش ایجاد می کند 

با هیجانات دنیایی ایجاد نمی شود. 

از محّبت خدا، کمتر صحبت می کنند،  اولیاء خدا معمواًل  البته 
دعاهای آنها معمواًل دعاهای عاشقانه نیست؛ اولیاء خدا بیشتر 
خدا  با  »مؤدبانه«  کنند،  مناجات  »عاشقانه«  بخواهند  اینکه  از 
سخن می گویند، چون وقتی یک عبد بخواهد با موالی خودش 
از محّبت مستقیمًا دم نمی زند.  مؤدبانه سخن بگوید، معمواًل 
کثر ادعیۀ اهل بیت)ع( سرشار از استغفار و خوف  که ا لذا می بینید 
زیاد  نمی دهد  اجازه  خودش  به  عبد  چون  هستند.  عذاب  از 
را دوست دارم!« غالبًا وقتی بخواهد  تو  بگوید »من  به موالیش 
من  ندارم،  را  جهّنم  طاقت  من  می گوید:  دهد،  بروز  را  محبتش 
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و  تواضع  کن، چون در همین لحِن سخن، یک  وارد بهشتت  را 
فروتنی نسبت به خدا وجود دارد.

هیجان روضۀ امام حسین)ع( نمونه ای از هیجانات اصلی و 
حقیقی عالم است

شما خودتان را در هیجانات دنیایی متوقف نکنید و تصور نکنید 
که عزا و عروسی، مرگ و ماتم، تصادف و جایزه بردن و این اتفاقات 
دنیایی، خیلی هیجان انگیز است! خودتان را از این امور دنیایی 

بیرون بیاورید تا ببینید واقعًا در عالم چه خبر است! 

روضۀ  در  را  عمیق  هیجانات  از  خوب  نمونۀ  یک 
هیجانی  و  التهاب  کنید.  درک  می توانید  اباعبداهَّلل الحسین)ع( 
که در روضۀ اباعبداهَّلل الحسین)ع( در دل انسان ایجاد می شود، 
غمش  در  نه  و  لّذتش  در  نه  دنیایی،  مسائل  در  هیچ وقت 
روضۀ  اندازۀ  به  هیجانش،  و  شکوه  و  زیبایی  و  نمی شود  پیدا 
غرق  که  کسانی  به  واقعًا  آدم  لذا  نیست.  اباعبداهَّلل الحسین)ع( 
هیجانات  از  نمونه ای  این  می خورد.  غبطه  می شوند،  عزاداری 
اصلی و حقیقی عالم است. انسان با درک این هیجانات تازه وارد 
هیجانات حقیقی عالم می شود که بسیار بزرگ و تأثیرگذار هستند.  

گر همه چیز را به چشم امتحان ببینی، کم کم می توانی »فصل  ا
یا زمان امتحان« خودت را تشخیص بدهی  

گر  ا که  است  این  امتحان  به  توجه  برکات  و  آثار  از  دیگر  یکی 
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یک مدتی به طور دقیق اتفاقات زندگی ات را به دید امتحان نگاه 
کنی، کم کم می توانی فصل های امتحانی خودت را هم درک  کنی. 
که از روی زمان و با توجه به فصل های سال،  مانند هواشناسی 
کند  می تواند تا حدود زیادی تغییرات آب و هوایی را پیش بینی 
برف  باران،  طوفان ،  با  مواجهه  برای  را  خودش  آن،  اساس  بر  و 
که  می داند  است،  زمستان  گر  ا مثاًل  کند.  آماده  دیگر  حوادث  و 
ابرهای باران زا در هوای سرد چگونه حرکت می کنند و دمای هوا تا 
چه حّد پایین می آید. اتفاقات جزئی تر هم با یک مقدار نگاه کردن 
به آسمان، قابل تشخیص است. شما هم می توانید در آسمان 

امتحانات خودتان شبیه این هواشناسی را انجام دهید. 

که جهل در امتحان، یکی از ارکان امتحان  است،  درست است 
که در مسائل، خیلی  ولی برای انسان های فرهیخته و برجسته 
دقت می کنند، کم کم این جهل ها برطرف می شوند. مثاًل مؤمن 
گرفتاری باشد. امام  که هر چهل روز باید منتظر یک بال و  می داند 
صادق)ع( می فرماید: »هیچ مؤمنی نیست، مگر اینکه هر چهل 
گرفتاری یا در مالش یا  که این  روز، گرفتارى و بالیی به او می رسد 
که  در فرزندانش یا در خودش خواهد بود، و یا غم و غصه اى است 
 َو ُهَو ُیْذَکُر ِفي 

َّ
کجاست به او می رسد؛ َما ِمْن ُمْؤِمٍن ِإال نمی داند از 

ْو ِفي َنْفِسِه 
َ
ْو ِفي َوَلِدِه أ

َ
ا ِفي  َماِلِه  أ ْرَبِعیَن  َیْومًا ُیِصیُبُه ِبَباَلٍء ِإّمَ

َ
ُکِل  أ

و  )جامع االخبار/114(  ُهو«  ْیَن 
َ
أ ِمْن  َیْدِري   

َ
ال َهّمٍ  ْو 

َ
أ َعَلْیِه  َفُیْؤَجُر 

ُر 
َ
ّک

َ
ْمٌر َیْحُزُنُه َو َیّذ

َ
 َعَرَض َلُه أ

َّ
ْرَبُعوَن َلْیَلًة ِإال

َ
 َیْمِضي َعَلْیِه أ

َ
)اْلُمْؤِمُن ال

ِبه ؛ مشکات االنوار/ص293( 
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تو می توانی فصل ها یا زمان های امتحانات خودت را بفهمی و 
می فهمی  کنی،  درک  را  امتحانت  فصل  وقتی  دهی.  تشخیص 
که مثاًل هر چهل روز یک امتحان باید از آسمان برسد. به عنوان 
مثال-بعد از یک دورۀ چهل روزه- تلفنت زنگ می خورد، گوشی 
را برمی داری و یک خبر بد، به تو می دهند... تو لبخند می زنی! 

که امتحان است. چون می دانی 

گر پولی هم به تو برسد باز در قالب  نداشتن هایت امتحان است و ا
داد!  من  به  را  پول  این  آمد  فالنی  نگویید:  پس  است،  امتحان 
کار را انجام  ُخب، معلوم است، فالنی هم در قالب امتحان این 
گر این پول حقوق سِر ماهت باشد این حقوق  داده است، حتی ا

کرده و به تو رسیده است.  سِر ماه نیز از قالب امتحان عبور 

و  بالها  دلیل  کنی،  محاسبه  دقیق  را  خودت  حاالت  گر  ا
امتحان های خودت را می فهمی

کنید، کم کم زمان ها دست تان  گر همه چیز را از منظر امتحان نگاه  ا
می آید. کم کم حاالت خودتان هم دست تان می آید. مثاًل می فهمی 
کرده ای )یعنی یک حالت َفرح  گر االن یک مقدار ُعجب پیدا  که ا
که یک ضربه ای به تو  و شادِی توأم با غفلت( باید منتظر باشی 
کسی پیدا می شود و چند تا ناسزا  بخورد، مثاًل یک دفعه ای یک 
به تو می گوید! )حاال ممکن است او مقصر باشد و یا خودت مقصر 
که  کاری نداریم( اما تو می فهمی  باشی، فعاًل به این بخش ماجرا 

کرده بود.  که به دلت راه پیدا  این مسأله به خاطر ُعجبی بود 
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گر نسبت به این جزئیات، دقت و مراقبت داشته باشی و خودت را  ا
گوشۀ  گر پایت به  که مثاًل ا کنی، کم کم به جایی می رسی  محاسبه 
گر آدم به  میز برخورد کرد، می فهمی این بالی کوچک برای چه بود. ا
که این جزئیات را بفهمد، حتمًا موضوع مهمی مانند  جایی برسد 
گر وقت رفتنش نزدیک  »مرگ« را هم به موقعش می فهمد، یعنی ا

که به زودی از این دنیا خواهد رفت. شود، خودش می فهمد 

امتحانی  و  بال  هر  پشت  در  را  خدا  مهربانی  کنی،  دقت  گر  ا
خواهی دید 

گر این دقت ها و مراقبت ها را داشته باشی، یک اتفاق مهم دیگر  ا
امتحان  پردۀ  پِس  در  که  مهربانی  »خدای  می افتد؛  برایت  هم 
کجا باید بفهمد؟  است را خواهی دید.« اصاًل آدم مهربانی خدا را 
از ما امتحان می گیرد  که وقتی  را آنجا باید بفهمد  مهربانی خدا 
رنج  ما  به  مالیم  و  آرام  خیلی  برساند،  ما  به  بالیی  می خواهد  و 

می دهد، یعنی خیلی مراعات می کند. 

بدهد،  بنده اش  به  بالیی  یا  گرفتاری  می خواهد  وقتی  خداوند 
اول به ظرفیت و توان او نگاه می کند و متناسب با توانش به او 
رنج و سختی می دهد. ضمن اینکه خداوند به بنده اش امکاناتی 
کمی  راحت تر شود.  که تحمل آن رنج و سختی برایش  می دهد 
کمکش  که در آن مصیبت  مثاًل رفیق و همراه خوبی به او می دهد 
کند. محّبت خدا را در بال و امتحان ببینید! خدا وقتی می خواهد 
بنده اش را بزند، یواش و مهربان می زند. مهربانی خدا را می توان 

در پشت همین بالها و امتحانات دید. 
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کی نیست؛ خدا متناسب  فضای امتحاِن الهی، فضای هولنا
با ظرفیت هرکس به او رنج می دهد

و  ک  وحشتنا فضای  امتحان،  فضای  که  است  این  واقعش 
با  متناسب  خدا  کنید؛  فرار  آن  از  و  بترسید  که  نیست  کی  هولنا
ظرفیت هرکس به او رنج می دهد. خدا این قدر زیبا به انسان رنج 
می دهد؛ مثل مادری که می خواهد بچه اش را آمپول بزند! شدت 
مهربانی و دلسوزی خدا به بنده اش را در این روایت ببینید: رسول 
در  هیچ وقت  من  فرمود:  متعال  »خداوند  می فرماید:  کرم)ص(  ا
کاری مرّدد نشده ام، جز در یک مسأله! فقط در یک  انجام هیچ 
را  خود  مؤمن  بندۀ  جان  می خواهم  وقتی  می شوم:  مرّدد  مورد 
بگیرم و او دوست ندارد بمیرد، مرّدد می شوم. از یک طرف، من 
دیدار او را دوست دارم و از سوی دیگر او مرگ را نمي خواهد؛ َقاَل 
ِدي ِفي َمْوِت َعْبِدَي 

ُ
َنا َفاِعُلُه َکَتَرّد

َ
ْدُت ِفي َشْي ٍء أ

َ
 َما َتَرّد

َ
اهَّلُل َعّزَ َو َجّل

ِحّبُ ِلَقاَءُه َو َیْکَرُه اْلَمْوَت« )کافی/246/2(
ُ َ
ِني ل

َ
اْلُمْؤِمِن  ِإّن

که  یک جلوۀ دیگر از مهربانی خدا در موضوع امتحان، این است 
کند، یا در  مثاًل بنا بوده خدا یک بالیی بفرستد تا بنده اش رشد 
کند یا اینکه  جریان یک ابتالء یا امتحاِن سخت قرار بگیرد و رشد 
اما  می آمد،  سرش  بر  بالیی  یک  باید  که  بود  داده  انجام  گناهی 
یا  کار خوب-مانند صدقه  بندۀ خدا یک  این  بال،  آمدِن  از  قبل 
صلۀ رحم یا استغفار- انجام می دهد و این بال از سرش برداشته 
که  می شود و خداوند به مالئکه می فرماید: همان اجر و پاداشی را 

در صورت نزول بال بنا بود به بنده ام بدهم، االن به او بدهید!
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گاهی  و  می رسد  خدا  طرف  از   
ً
مستقیما گاهی  امتحان 

غیرمستقیم؛ یعنی به واسطۀ دیگران
گاهی امتحان مستقیمًا از طرف پروردگار  که  نکتۀ دیگر این است 
می رسد.  ما  به  باواسطه  و  غیرمستقیم  گاهی  و  می رسد  عالم 
واسطۀ امتحان، گاهی اوقات، ذوی الحقوق  و نزدیکاِن ما هستند، 
که حقی  مثاًل پدر و مادر، همسر، همسایه، معلم، استاد و هر کسی 
به گردن ما دارد. اینها ممکن است محل امتحان ما بشوند و شاید 

ما را اذّیت هم بکنند. 

یک مقدار  برسند،  ما  به  مستقیم  به صورت  امتحانات  وقتی 
گر این امتحانات غیرمستقیم  راحت تر با آنها تعامل می کنیم. اما ا
و باواسطه برسند، احکامی دارد. مثاًل یک وقت بناست سختی و 
رنجی به من برسد، لذا یک آدم بد، از راه می رسد و این سختی را 
که بیان شد-  به من تحمیل می کند. در این صورت -همان طور 
کنیم و بعد با آن آدِم بد، برخورد  باید اول آرامش خود را حفظ 
این  و  برساند  نیز خدا می خواهد یک نعمتی  گاهی  البته  کنیم. 
نعمت را از طرف یک آدم بامعرفت می رساند. در چنین مواردی، 
که  کسی   از آن 

ً
شما اول باید این لطف را از طرف خدا بدانی و بعدا

کنی. واسطۀ رسیدن نعمت است هم تشکر 

خودت را در امتحاناِت سخت، نینداز!
می شود.  گرفته  ما  از  دیگران  به واسطۀ  گاهی  الهی  امتحانات 
دیگران چه خوب باشند و چه بد، ما را امتحان می کنند و ما در 
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پشت صحنۀ این امتحانات، اول باید خدا را ببینیم و بعد دیگران 
کسی بشویم.  کنیم، نه ذلیل  کینۀ سنگین پیدا  را؛ نه 

الزم نیست خودت را در امتحانات سخت بیندازی! مثاًل چرا با 
کنند؟!  که دیگران هم با تو بد برخورد  دیگران بد برخورد می کنی 
که تو را در  چرا با آدم های نادرست، نشست و برخاست می کنی 
یک  به  را  خودت  رفیق بازی ِ  چرا  بیندازند؟!  سخت  امتحاناِت 
حّدی می رسانی که در رودربایستی قرار بگیری؟! یک کمی محکم 

گفتن« ندارند و این بد است. باش! بعضی ها قدرِت »نه 

گرفته  ذوی الحقوق  طریق  از  ما،  سازمانِی  امتحانات  از  یکی 
 به واسطۀ پدر و مادر 

ً
می شود؛ مثال

قرار  ما  امتحان  محل  و  واسطه  ما،  ذوی الحقوِق  اوقات  گاهی 
پروردگار  ثابت  یا  سازمانی  امتحان های  از  یکی  اصاًل  می گیرند. 
عالم، امتحان شدن و ابتال از طریق ذوی الحقوق است. )منظور 
پیش  همه  برای  تقریبًا  که  است  امتحانی  سازمانی،  امتحان  از 
که تقریبًا از همه  می آید( مثاًل یکی از امتحانات مهم نسل جوان 

گرفته می شود، امتحان به واسطۀ پدر و مادر است. 

که شما با پدر و مادرت تفاوت فرهنگ، تفاوت  خداوند می داند 
دست مایۀ  تفاوت ها  همین  اتفاقًا  و  دارید  سن  تفاوت  و  زمان 
با  شما  تفاوت ها،  همین  خاطر  به  مثاًل  می گیرد.  قرار  امتحانات 
را  پدرت  نظر  باید  اما  می کنی  پیدا  سلیقه  و  نظر  اختالف  پدرت 
که پدر یا مادرت، بداخالق هم  ترجیح بدهی. حتی ممکن است 
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گر اینها نبود، پس  کنی. ا باشند و تو باید بداخالقی آنها را تحمل 
خدا چه جوری باید از تو امتحان می گرفت؟! مراقب باشید؛ کسی 
گناهش خیلی  که در این امتحان های تفاوت نسلی، رفوزه شود 

سنگین است، مثل »عاق والدین«

شروع  جوان  از  را  امتحان گرفتن  خدا  که  جایی  اولین  معمواًل 
می کند، به واسطۀ پدر و مادر است. و بچه ها هفت سال فرصت 
که  که این مسأله را در مدرسه یاد بگیرند. لذا مدرسه ای  دارند 
ندارد.  فایده ای  نداد،  آموزش  بچه  به  سال  هفت  از  بعد  را  این 
که بعد از هفت سال تربیت، فرزنِد مؤدب  نظام آموزش و پرورشی 
بار نیاورده باشد، آن نظام تربیتی درستی  نسبت به پدر و مادر 

نیست، این مسئولیت نظام تعلیم و تربیت است.

که ازدواج می کند، فصل جدیدی از امتحانات به رویش  کسی 
باز می شود

قرار  او  امتحان  محل  معمواًل  که  انسان  نزدیکان  از  دیگر  یکی 
که محل امتحان فرزندان  می گیرد، همسر است. بعد از پدر و مادر 
اصاًل  می گیرند.  قرار  یکدیگر  امتحان  محل  هم  زوجین  هستند، 
از  جدیدی  عرصۀ  یک  وارد  واقع  در  می کند،  ازدواج  که  کسی 
امتحان می شود و فصل جدیدی از امتحانات برایش باز می شود. 
یعنی زن و شوهر واسطۀ امتحان همدیگر قرار می گیرند و از هم 
امتحان های  هم  شوهر  و  زن  امتحان های  می گیرند.  امتحان 
غیرت  مثاًل  می شود(  گرفته  همه  از  تقریبًا  است)یعنی  سازمانی 
مرد نسبت به زن، یک امتحان سازمانی است. گاهی یک مرد، 
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که البته این صحیح نیست، ولی این محل  زیادی غیرت ورز است 
این  مثاًل  که  می شود،  اذّیت  خانم  و  می گیرد  قرار  خانم  امتحان 

کند؟ غیرت را چگونه تمکین 

از  یکی  مثاًل  آقاست.  امتحان  محل  هم  خانم  دیگر،  سوی  از 
همسرشان  به  نسبت  گاهی  خانم  ها  که  است  این  امتحانات 
ناشکری  می خواهند  وقتی  خانم ها  اساسًا  می کنند.  بدزبانی 
کنند و  باید سکوت  آقایان  کنند، مبالغه می کنند. در این موارد 
صبر داشته باشند و بدزبانِی خانم شان را جدی نگیرند. این هم 

به تعبیری یک امتحان سازمانی است.  

گفت: آقا  به عنوان یک قاعدۀ مهم در روابط خانوادگی می توان 
نشکند،  را  دلش  و  باشد  داشته  رحم  همسرش  به  نسبت  باید 

خانم هم باید غرور شوهرش را نشکند و به او احترام بگذارد.

کدام یک بیشتر محل امتحان دیگری  در روابط زن و شوهر، 
است؟

کسی بیشتر محل امتحان آن دیگری  در روابط زن و شوهر، چه 
محل  بیشتر  مادر  و  پدر  فرزند،  و  مادر  و  پدر  امتحان  در  است؟ 
و  پدر  که  باشد  مراقب  باید  فرزند خیلی  یعنی  امتحان هستند، 
کند و »َچشم« بگوید )البته نه َچشم به  مادر خودش را مراعات 
کلمه( هرچند روابط زن و مرد، مثل روابط پدر و  معنای مطلق 
که در مورد  مادر و فرزند نیست، اما رسول خدا)ص( به خانمی 
کرد، فرمود: »حقوق شوهرت از تو بیشتر  حقوق زن و شوهر سوال 
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 ، ِة 
َ
اْلَمْرأ َعَلی  َحّقًا  اِس  الّنَ ْعَظُم 

َ
أ َمْن  اهَّلِل  َرُسوَل  َیا  )َفَقاَلْت  است« 

 َو 
َ

َقاَل َزْوُجَها َقاَلْت َفَما ِلي  َعَلْیِه  ِمَن  اْلَحِق  ِمْثُل َما َلُه َعَلّيَ َقاَل ال
که می دانید   ِمْن ُکّلِ ِماَئٍة َواِحَدٌة؛ کافی/507/5( و همان طور 

َ
ال

حق ها  آن  باشد،  داشته  زن  گردن  به  شوهر  که  حقی  تعداد  هر 
همسرانشان،  توسط  خانم ها  لذا  امتحان.  محل  می شود  همه 
بیشتر امتحان می شوند؛ یعنی مردها محل امتحان بانوان شان 
امتحان  محل  زیاد  زن ها  یعنی  نیست،  برعکس  این  و  هستند 
می فرماید:  جعفر)ع(  موسی بن  امام  لذا  نیستند.  شوهرانشان 
ُحْسُن  ِة 

َ
اْلَمْرأ ِجَهاُد  است؛  کردن  شوهرداری  خوب  زن  »جهاد 

که بدخلقی ها و  ل «)کافی/507/5( یک معنایش این است  َبّعُ الّتَ
کن. بعضی از خانم ها  برخی از رفتارهای نامربوط شوهر را تحمل 
کنند، که این امکان  می خواهند حتمًا شوهر خودشان را درست 

کنند. ندارد، باید به یک صورتی آن را تحمل و مدیریت 

بر  مرد  »حق  می فرماید  صریحًا  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر  اینکه 
گردن زن، بیشتر از حق زن به گردن مرد است« یعنی اینجا بیشتر، 
و  قدرت  یعنی  چیست؟  معنایش  این  است.  امتحان  محل  زن 
بیشتری  مسئولیت  که  است  باالتر  یک جنبه هایی  از  زن  توان 
در  زن  قدرت  که  است  این  هم  واقعش  است.  شده  داده  او  به 
هم  او  مسئولیت  لذا  است،  مرد  از  باالتر  همسری  روابط  تنظیم 
بیشتر است؛ مثل اینکه مسئولیت یک رئیس، باالتر از رعایاست. 
کنند  خانم ها استعدادی دارند و می توانند از روش هایی استفاده 
کنند. اما خیلی  که در عین تواضع و فروتنی، همسرشان را درست 
از خانم ها هنرمندی و تدبیر به خرج نمی دهند و از توانایی ها و 
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استعدادهای خودشان درست استفاده نمی کنند و با همسرشان 
که استفاده  صبورانه برخورد نمی کنند و به جای آن، اولین ابزاری 
که همه چیز را  کنند از زبان تلخ و تند و تیزشان استفاده می کنند 
که محل   قدرت خانم ها برای اصالح شوهری 

ّ
به هم می زند و اال

امتحان اوست، خیلی باالست.

در  و  باشند  خوش رفتارتر  هرکدام  نیز،  شوهر  و  زن  بین  در  البته 
خواهند  را  اجرش  و  نور  کنند،  کمک  همسرشان  به  امتحان ها 
برکات  و  دید  خواهند  خود شان  فرزندان  در  را  اثرش  و  گرفت 
کنیم همیشه  بسیار زیادی برایشان خواهد داشت. ما باید سعی 
جمله  دیگران)از  امتحان  برای  خوبی  واسطۀ  و  امتحان گیرنده 

همسر و فرزندان خود( باشیم. 

مهمترین امتحان در زندگی ما »امتحان به واسطۀ ولّی خدا« 
است

کسانی که محل امتحان ما قرار می گیرند، گاهی اوقات ذوی الحقوق 
و نزدیکان ما هستند، مثل پدر و مادر، همسر و فرزند. گاهی اوقات 
که محل امتحان ما قرار می گیرد »ولّی خدا« است.  کسی  هم آن 
که ذوی الحقوِق ما بیشتر محل امتحان ما هستند  درست است 
گردن ما  اما در بین ذوی الحقوِق ما، ولّی خدا بیشتر از هر کسی به 

حّق دارد، لذا ولّی خدا می شود محل امتحان ما. 

یکی از محل های امتحان برای انسان، که به تعبیری مهمترین 
خدا«  ولّی  والیت  »امتحان  است،  امتحان  محل  سخت ترین  و 
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گر در آن روسفید شوی، خدا در  ا که  امتحانی است  این  است. 
کرد، چون روسفیدی در  بقیۀ امتحانات با تو سهل گیری خواهد 
کسی باید  این امتحان از سالمت عمیق قلبی تو خبر می دهد. هر 

ببیند در این امتحان چگونه دارد برخورد می کند؟

گر امتحان با »ولّی خدا« را خوب پس ندهی، در امتحان با  ا
گرفتار می شوی »عدّو خدا« 

گر امتحان با ولّی خدا را  ولّی خدا، محل امتحان دیگران است. ا
خوب پس ندهی، خدا تو را در امتحان با »عدّو خدا« گیر می اندازد 
زندگی  امتحان در  تو مسّلط می کند. مهمترین  بر  را  و عدّو خدا 
ولّی  چه  حاضر،  ولّی  چه  خداست؛  ولّی  واسطۀ  به  امتحان  ما 
غایب! این ولّی خدا، هم چهارده معصوم)ع( هستند، هم برخی 
که احیانًا در شهر شما زندگی می کنند. امام محمد  از اولیاء خدا 
را در میان مردم پنهان  اولیاء خود  باقر)ع( می فرماید: »خداوند 
کرده است، پس به همۀ آدم ها احترام بگذار و هیچ کسی را تحقیر 
ْشَیاَء ِفي 

َ
 َثاَلَثَة أ

َ
نکن، مبادا آن یک نفر ولّی خدا باشد؛ ِإّنَ اهَّلَل َخَبأ

ه َذِلَك 
َ
َحدًا َفَلَعّل

َ
َرَن  أ ْوِلَیاَءُه ِفي َخْلِقِه َفاَل ُتَحّقِ

َ
 أ

َ
ْشَیاَء...َو َخَبأ

َ
َثاَلَثِة أ

اْلَوِلي«)نزهة الناظر/ص99(  

کند خداوند با او خیلی سخت  که به ولّی خدا بی احترامی  کسی 
»خداوند  می فرماید:  خدا)ص(  رسول  می کند.  برخورد  شدید  و 
کند، به  که به یکی از اولیاء من بی احترامی و اهانت  فرمود: کسی 
َهاَن  ِلي  

َ
جنگ با من برخواسته است؛ َقاَل اهَّلُل َتَباَرَك َو َتَعاَلی َمْن  أ

ْرَصَد ِلُمَحاَرَبِتي «)کافی/351/2( آیت اهَّلل شاه آبادی)ره( 
َ
َوِلّیًا َفَقْد أ
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ایشان  به  طاغوتی  افسر  یک  که  می آمد،  بیرون  حمام  از  داشت 
کرد. فردای  کرد و یک سخن زشتی به زبانش جاری  بی احترامی 
را تشییع جنازه می کنند.  کسی  آقای شاه آبادی)ره( دید  روز  آن 
که دیروز به شما  کیست؟ گفتند: همان افسر طاغوتی  پرسید او 
آمد  بیرون  از حمام  از آن بی ادبی، وقتی  بعد  کرد. دیروز  اهانت 
بیمارستان  به  کارش  روز  همان  می کند.  درد  زبانم  نوِک  گفت: 
که ُمرد. بی احترامی به ولّی خدا  کشید و 24ساعت طول نکشید 

این  گونه است. 

اهل بیت)ع( محل امتحان مردم هستند/ علی)ع(: من محل 
امتحان و ابتالء شما هستم

گر در این  که ولّی خدا محل امتحاِن تو باشد چون ا امان از وقتی 
ک است. در زیارت جامعه  امتحان شکست بخوری خیلی خطرنا
هستید؛  مردم  امتحان  محل  اهل بیت)ع(  »شما  می خوانیم: 
یعنی  )من الیحضه الفقیه/613/2(  اس«  الّنَ ِبِه  الُمبَتَلی  َوالباُب 

خداوند ما را به واسطۀ شما اهل بیت)ع( امتحان می کند.

خطبه ای  در  نهروان،  از  برگشتن  از  بعد  علی)ع(  امیرالمؤمنین 
واسطۀ  به  هستم؛  شما  ابتالء  و  امتحان  محل  »من  فرمود: 
بغض من منافقین شناخته می شوند و به واسطۀ محّبت من، 
ِمیُراْلُمْؤِمِنیَن 

َ
مؤمنین امتحان می شوند و رشد می کنند؛ َخَطَب أ

َقْد  َو  ْهَرَواِن...  الّنَ ِمَن  ُمْنَصَرِفِه  َبْعَد  ِباْلُکوَفِة  ِبي َطاِلٍب ع 
َ
أ ْبُن  َعِلّيُ 

ِتي اْمَتَحَن اهَّلُل  ُجِعْلُت  ِمْحَنَتُکْم  ِبُبْغِضي ُیْعَرُف اْلُمَناِفُقوَن َو ِبَمَحّبَ
اْلُمْؤِمِنیَن«)معانی االخبار/ص60(
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اْلُمْمَتَحُن   اْلَباُب   »َو  می خوانیم:  امیرالمؤمنین)ع(  زیارت  در 
)المزار  َهَوى«  َعْنُکْم  َف 

َ
َتَخّل َمْن  َو  َنَجا،  ُکْم  َتا

َ
أ َمْن  اُس ،  الّنَ ِبِه  

الکبیر/249( یعنی شما باب و محل امتحان مردم هستید، کسی 
که از شما فاصله  کسی  که به سمت شما بیاید نجات می یابد و 

بگیرد نابود می شود.

گر من در وطن خود بمانم پس این مردم به  امام حسین)ع(: ا
چه وسیله ای امتحان شوند؟

علی)ع( هفت روز بعد از رحلت پیامبر گرامی اسالم)ص( برای مردم 
گفتند و فرمودند: »خدا به واسطۀ من بندگان خودش را  سخن 
اَس ِباْلَمِدیَنِة َبْعَد  ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن ع َخَطَب الّنَ

َ
امتحان می کند؛ ِإّنَ أ

اٍم ِمْن َوَفاِة َرُسوِل اهَّلِل ص ... َفِإّنَ اهَّلَل َتَباَرَك  اْسُمُه  اْمَتَحَن   ّیَ
َ
َسْبَعِة أ

ِبي  ِعَباَده«)کافی/26/8( 

کردند، در  که آن حرکت تاریخی خود را آغاز  امام حسین)ع( وقتی 
گر من در وطن خود بمانم پس  کالم شریفی چنین فرمودند: »ا
ا  َلّمَ َقاَل:   اِدِق ع  الّصَ امتحان شوند؟  این مردم به چه وسیله ای 
َة ِلَیْدُخَل اْلَمِدیَنة...

َ
ُبو َعْبِد اهَّلِل اْلُحَسْیُن ْبُن َعِلّيٍ ص ِمْن َمّک

َ
َساَر أ

َقْمُت ِفي َمَکاِني َفِبَما ُیْمَتَحُن َهَذا اْلَخْلُق اْلَمْتُعوُس َو ِبَما َذا 
َ
َفِإَذا أ

ُیْخَتَبُروَن«)لهوف/ص66 و67(

سخت ترین  امتحان  این  و  هستند  امتحان  محل  خدا  اولیاء 
این  کسی در  گر  ا گرفته می شود.  کسی  از هر  که  امتحانی است 
امتحان پیروز شد، خدا در امتحانات دیگر نیز دست او را می گیرد 
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در  خدا  شد،  رفوزه  و  نشد  موفق  امتحانات  این  در  کسی  گر  ا و 
امتحانات دیگر هم برای او ارزش قائل نخواهد شد.

در  و بعضی ها  امتحان است  امام حسین)ع( هنوز هم محل 
این امتحان رفوزه می شوند! 

امتحان پس دادن نسبت به ولّی خدایی که از دنیا رفته و خصوصًا 
به شهادت رسیده، آسان تر از امتحان دادن به  واسطۀ ولّی خدایی 
گر امام حسین)ع(  که در زمان خودتان حاضر است. مثاًل ا است 
در زمان ما بودند و می گفتند: »َهل ِمن ناِصٍر َینُصرنی« ما امتحان 
سختی را باید پس می دادیم اما االن این امتحان نیست و امتحان 
که شهید شده، آسان تر است. اما همین  ما در قبال امام حسینی 
امام حسین)ع( هنوز هم محل امتحان است و بعضی ها در این 
امتحان رفوزه می شوند! خیلی ها امام حسین)ع( را دوست دارند، 
گریه می کنند، سینه زنی و عزاداری می کنند اما بعضی ها  برای او 
که وقتی این محبت مردم نسبت به امام حسین)ع(  هم هستند 
که چرا مردم  را می بینند، ناراحت می شوند و حرصشان درمی  آید 

این قدر امام حسین)ع( را دوست دارند؟! 

بعضی از سایت ها -که بعضًا در فهم معارف دینی هم اّدعاهای 
این  از  را  خود  ناراحتی  مختلف،  شیوه های  به  دارند-  زیادی 
حرف های  عاشورا،  علیه  و  می دهند  نشان  عزاداری ها  و  گریه ها 
منفی و نادرست منتشر می کنند، مثاًل گریه ها را یک احساسات 
این سایت ها یک  تلقی می کنند! در  بی ارزش  هیجانِی سطحِی 
کلمه تقدیر از عزاداری اباعبداهَّلل الحسین)ع( نمی بینید! تا جایی 
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که بتوانند توی سِر نوحه خوان ها، مداح ها، گریه کن ها، مجالس و 
هیئت های عزاداری می زنند. متاسفانه امروزه تعداد سایت های 
اینها  نیست.  کم  اباعبداهَّلل الحسین)ع(  عزاداری  علیه  منفی باف 
امام حسین)ع(  امتحان  در  هم  االن  همین  که  هستند  کسانی 
دربارۀ  پس دادن  امتحان  االن  که  حالی  در  می شوند  رفوزه 

امام حسین)ع( آسان است.   

عزاداری ها  ضعف  نقاط  یاد  خیلی ها  می رسد،  محرم  ماه  تا 
قّوت  نقاط  به  صریحًا   امام)ره(  حضرت  که  حالی  در  می افتند! 
گریه ها و دسته های عزاداری را برای  عزاداری می پرداخت و ارزش 
گریه ها حفظ  ما مشخص می کرد و می فرمود: »سید الشهدا را این 
کرده است و مکتبش را، این مصیبتها و داد و قالها حفظ کرده؛ این 
گر فقط مقّدسی  کرده. ا سینه زنیها و این دستجات و اینها حفظ 
بود و توى اتاق و توى خانه می نشست براى خودش و هی زیارت 
عاشورا می خواند و تسبیح می گرداند، نمانده بود چیزى، هیاهو 
می خواهد. هر مکتبی هیاهو می خواهد، باید پایش سینه بزنند، 
کن نباشد، تا  گریه  هر مکتبی تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش 
)صحیفۀ  نمی شود«  حفظ  نباشد،  زدن  سینه  و  سر  توى  پایش 
امام/526/8و527( حاال شما ببینید چند نفر از سیاسیون ما به 

کرده اند؟! رونق دسته های عزاداری امام حسین)ع( خدمت 

هم  و  است  امتحان  سخت ترین  هم  خدا  ولّی  امتحان 
آسان ترین!

امتحان ولّی خدا از یک جهت سخت ترین امتحان است و از یک 
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چون  امتحان«  »سخت ترین  می گوییم  گر  ا آسان ترین!  جهت 
از یک جهت،  اما  ک است.  امتحان بسیار هولنا این  سقوط در 
بگیرد.  بنده اش  از  می تواند  خدا  که  است  امتحانی  آسان ترین 
دلسوز  و  مهربان  دوست داشتنی،  فوق العاده  خدا  ولّی  چون 
اباعبداهَّلل الحسین)ع(  گر  ا آیا  است.  ذوالفضائل  خدا  ولّی  است، 
برای  آدم  گر  ا اصاًل  نه!  است؟  سخت  باشد،  ما  امتحان  محل 
می دانید  است،  کم  باز  بشود،  هم  قطعه  قطعه  امام حسین)ع( 
چرا این طور است؟ چون آدم مسِت محبت حسین)ع( می شود. 
که مستغرق در محّبت  نمونۀ اعالیش اباالفضل العّباس)ع( است 
که  موالیش حسین)ع( بود، آن قدر مست محبت حسین)ع( بود 
اصاًل خودش را نمی دید، فقط در آن لحظات آخر یک خواسته از 

موالیش داشت، گفت: »آقا جان! بدن من را به خیمه نبر...«
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 وقتی »ولّی خدا« دستور می دهد، امتحان ما پیچیده تر می شود
 در شرایط خاص می آید لذا پذیرش آن نسبت 

ً
امر »ولّی خدا« معموال

 به اوامر ثابت دین، سخت تر است
ِک مهمی در امتحان والیت است احترام به ولّی خدا، مال

آسان تر  اوامر  می گوید؛  ما  به  را  سخت تر  اوامِر  معمواًل  خدا  ولّی 
الهی،  اوامر  معمواًل  چون  است.  گفته  ما  به  خداوند  خوِد  را 
دستورات ثابِت دین هستند و اوامر ولّی خدا دستورات متغیر یا 
سیال هستند. مثاًل قوانین راهنمایی رانندگی )مانند چراغ قرمز(، 
که تبعیت از آنها سخت نیست، اما در  دستورات ثابتی هستند 
مواقع خاصی که خوِد پلیس دخالت می کند و برخالف چراغ قرمز و 
سبز، دستور می دهد، پذیرِش آن برای راننده سخت تر است چون 
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که چراغ سبز است ولی پلیس می گوید بایست! راننده می بیند 

خدا  به  را  ما  که  است  این  الهی  امتحان  دستگاه  هدف 
کند مقّرب 

دستگاه  خداوند  شد،  بیان  قبل  جلسات  در  که  همان طور 
و  مقدرات  همۀ  که  امتحان«  »دستگاه  نام  به  دارد  پیچیده ای 
می کند.  عبور  دستگاه  این  از  می دهد،  خ  ر ما  برای  که  اتفاقاتی 
بر اساس ظرفیت آدم ها، عالقه ها، استعدادها  دستگاه امتحان 
کسی، محاسباتی را انجام می دهد و از او امتحاناتی  و فضائِل هر 
یک  از  می شود،  گرفته  صبر  امتحان  کسی  یک  از  مثاًل  می گیرد. 

گرفته می شود و...   کسی امتحان سخاوت 

که از ما می گیرد، دنبال  دستگاه امتحان الهی در همۀ امتحاناتی 
کند. چون دِل  را به خداوند مقّرب  اینکه ما  یک امر است و آن 
کند، باید یک ویژگی هایی  گر بخواهد به خدا تقرب پیدا  انسان ا
کند. برای رسیدن  داشته باشد و یک تناسبی با پروردگارش پیدا 
گرفته شود، تا هم شایستگی  به این تناسب، باید از ما امتحاناتی 
لیاقت  اینکه  و هم  »انتخاب های خود« نشان دهیم  را در  خود 
نعمت ها،  قبال  در  خودمان  »عکس العمل های  در  را  خود 

نقمت ها، فشارها و بحران ها« نشان بدهیم.

آدم ها باهم متفاوتند لذا امتحانات آنها هم متفاوت است
ما برای اینکه به خدا مقّرب شویم باید ظرفیت و »سعۀ وجودی« 
کنیم و به عبارت دیگر، یک تناسبی با موالی خودمان پیدا  پیدا 
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با  »تناسب  و  وجودی«  »سعۀ  »ظرفیت«،  مفهوِم  سه  هر  کنیم. 
پروردگار« در واقع سه توصیف برای یک حالت، در وجود انسان 
با  گاهی  می رسد،  حالت  این  به  صبر  با  انسان  گاهی  هستند. 
و  مقام  نداشتن  یا  مقام  با  گاهی  فقر،  یا  ثروت  با  گاهی  نعمت، 
اینها موضوعیت ندارند. مهم  اما خوِد  امتحانات دیگر،  با  گاهی 
که انسان به یک طریقی، ظرفیت و شایستگی تقّرب  این است 
کند. پس حتمًا الزم نیست همۀ انسان ها در همۀ  به خدا را پیدا 

موضوعاِت ثروت، فقر، مقام یا بال و مصیبت امتحان شوند. 

حتمًا الزم نیست همۀ آدم ها برای تقرب به خدا، در یک مسیر 
حرکت کنند. ما باید یک اصل مهم را قبول کنیم و آن اینکه آدم ها 
کنند.  زندگی  هم  با  نمی توانند   

ّ
اال و  باشند  متفاوت  هم  با  باید 

وقتی خداوند این تفاوت را قرار داده است، طبیعتًا متناسب با 
کسی، باید امتحانات  کلۀ روحِی هر  استعدادها، ظرفیت ها و شا
کسی در امتحاِن مخصوص به  گرفته شود تا هر  متفاوتی از آدم ها 
خودش، رشد کرده و سعۀ روحی پیدا کند و میزان اتصال و ارتباط 
و ایمان و محّبت خودش را به پروردگار عالم نشان دهد و معلوم 

کرده است. شود چه مقدار با پروردگارش تناسب پیدا 

حّدی  تا  الهی  امتحان  دستگاه  ترومن«  »نمایش  فیلم  در 
شبیه سازی شده است! 

و  مقدرات  و  می کند  فعالیت  دارد  مدام  الهی  امتحان  دستگاه 
اتفاقات زندگی ما را معین می کند. مالئکه به عنوان عوامل )یا مثاًل 
کارمندهای( خداوند در برج مراقبِت دستگاه امتحان نشسته اند 
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و هر لحظه، بر اساس ظرفیت ، تناسب ها، آزادی ها و خواسته های 
ما، امتحانات ما را طراحی می کنند. یعنی مالئکۀ امتحان گیرنده، 
در محاسبات مربوط به نوع امتحانات ما، متغییرهای زیادی را 
در نظر می گیرند مثاًل هر لحظه ارادۀ ما، تقاضاهای ما، تمایالت 
ما، دعاهای ما، افکار ما و همۀ رفتارهای ما را لحاظ می کنند و 
بالفاصله عکس العمل نشان می دهند و آنها را در امتحانات بعدِی 

ما مؤثر قرار می دهند.

که خداوند متعال به عنوان  کاری  در فیلم »نمایش ترومن« این 
کارگردان زندگِی ما در تنظیم مقدرات و امتحانات ما انجام می دهد 
به یک نوعی شبیه سازی شده است. این فیلم، زندگی مردی را 
کارگردان  یک  توسط  او  اطراف  اتفاقات  همۀ  که  می دهد  نشان 
قوی، طراحی شده است و همۀ اطرافیانش در واقع، دارند برای 
این مسأله بی اطالع  از  او،  اما خوِد  بازی می کنند  فیلم  آن مرد، 
که از زندگی او دارد فیلم برداری می شود، یعنی او  است و نمی داند 
که در داخل یک استودیوی بزرگ، دارد زندگی می کند  نمی داند 
و همۀ حوادث اطراف او ساختگی است و برای امتحان کردِن او 
آن  قبال  در  او  طبیعی  عکس العمل های  تا  است  شده  طراحی 
با دستگاه  که خداوند متعال  کاری  فیلم برداری شود.  حوادث، 
پیچیدۀ امتحان الهی دربارۀ تک  تک ما انسان ها انجام می دهد، 
انشاءاهَّلل فیلم های بومی شدۀ  چیزی شبیه به این فیلم است. 
که قطعًا بسیار جّذاب و  این دستگاه امتحان هم ساخته شود 

سرگرم کننده خواهد بود.
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بعضی ها، مانند ذوی الحقوق، نقِش بیشتری در امتحانات 
ما دارند

ما در یک شبکۀ پیچیدۀ امتحان الهی قرار داریم و دیگران نیز در 
امتحانات ما نقش دارند. در چنین فضای پیچیده ای روابط ما با 
آدم های دیگر یکسان نیست یعنی بعضی ها، مانند ذوی الحقوق، 
معمواًل  مثال،  عنوان  به  دارند.  ما  امتحانات  در  بیشتری  نقش 
آدم ها با همسایه های خود مورد امتحان قرار می گیرند. در روایت 
هست: انسان مؤمن حتمًا با همسایۀ خودش امتحان می شود. 
 َو َلُه  َجاٌر 

َّ
 َیُکوُن َو َلْیَس ِبَکاِئٍن ُمْؤِمٌن ِإال

َ
َکاَن َو ال )امام صادق)ع(: َما 

ُیْؤِذیِه  ؛ کافی/251/2( 

الاقل  امتحان-یا  سه  این  از  »مؤمن  می فرماید:  امام صادق)ع( 
اذیت  را  او  یا شریک خانه اش  کند:  فرار  اینها- نمی تواند  از  یکی 
بر  رهگذری  یا  می دهد  آزار  را  او  که  دارد  همسایه ای  یا  می کند، 
سِر راهش قرار می گیرد و او را اذیت می کند )یا در راه رسیدن به 
ِمْن  َواِحَدٍة  ِمْن  اْلُمْؤِمُن  ْفَلَت 

َ
أ »َما  شد(  خواهد  اذیت  نیازهایش 

اِر َمْن 
َ

ْن َیُکوَن َمَعُه ِفي الّد
َ
ا أ اَلُث َعَلْیِه ِإّمَ

َ
َما اْجَتَمَعِت الّث َثاَلٍث َو ُرّبَ

ْو َشْي ٌء ِفي َطِریِقِه َو َحَواِئِجِه 
َ
ْو َجاٌر ُیْؤِذیِه أ

َ
ُیْغِلُق َعَلْیِه اْلَباَب ُیْؤِذیِه أ

ُیْؤِذیِه« )التمحیص/ص35(

کنی، خدا از تو  گر از امتحان بترسی و فرار  که ا این طور نیست 
امتحان نگیرد!

تو  از  خدا  کنی،  فرار  و  بترسی  امتحان  از  گر  ا که  نیست  این طور 
کنی، باالخره  گر تو از یک امتحان بترسی و فرار  امتحان نگیرد. ا



| جلسه دهم |
امتحان والیت؛ مهمترین امتحان 159

خداوند یک  جور دیگری از تو امتحان خواهد گرفت؛ چون خداوند 
کرد. لذا از  ما را برای امتحان ساخته است و نمی توان از آن فرار 
گر انجام  که الزم است انجام بده؛ ا کاری را  امتحان فرار نکن و آن 
کرد و امتیاز خواهی  بدهی، به تو آسان می گیرند و رشد خواهی 
گرفت  کنی، امتیاِز منفی خواهی  گر از زیر امتحان فرار  گرفت، اما ا
اذیت هم  و  گرفته می شود  امتحان  تو  از  بعد یک جور دیگری  و 

خواهی شد، بدون اینکه این بار امتیازی به تو داده شود. 

که  همۀ ما یک سری امتحانات سازمانی داریم؛ یعنی امتحاناتی 
این  گرفته می شود. خوب است جوان ها،  افراد  از همۀ  معمواًل 
امتحانات سازمانی خودشان را بدانند. مثاًل یکی از این امتحانات 
سازمانی، امتحان رفیق بازِی دوران نوجوانی است. عالوه بر آن، 
یکی از اولین امتحانات سازمانِی هرکسی، روابط بچه ها با پدر و 
و  پدر  واقع خداوند،  در  دارد.  احکام خاصی  که  مادرشان است 
کرده است تا امتحانات خاصی از  مادرت را مخصوص تو طراحی 

گرفته شود.   طریق آنها از تو 

مهمترین امتحانی که از ما گرفته می شود امتحان والیت است
که محل امتحان ما قرار می گیرد »ولّی خدا« است، و  کسانی  یکی از 
مهمترین امتحانی که از ما گرفته می شود امتحان والیت است. از ما 
امتحانات مختلفی گرفته می شود، مثل امتحان پدر و مادر، همسر، 
که یک سعۀ  همسایه، رهگذر و... هر یک از این امتحانات بناست 
که ما برای »لقاء اهَّلل«  کند  وجودی، ظرفیت و نورانیت در ما ایجاد 

کنیم و بتوانیم بیشتر از خدا بهره ببریم.  آمادگی و لیاقت پیدا 
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نشان  خودمان  از  خاّصی  شایستگِی  یک  باید  امتحانات  این  در 
که ما  که مختصاِت آن، دقیقًا قابل بیان نیست. آن چیزی  دهیم 
باید داشته باشیم تا در امتحانات الهی نمرۀ ما باال برود، در امتحان 

با ولّی خدا بهتر خودش را نشان می دهد.

ِک مهمی در امتحان والیت است احترام به ولّی خدا، مال
بسیار  ِک  مال می گذاری،  احترام  خدا«  »ولّی  به  چقدر  تو  اینکه 
که  مهمی در امتحان والیت است. خداوند می فرماید: »کسانی 
او احترام  را پیش پیامبر)ص( پایین می آورند-و به  صدای خود 
که خدا قلب شان را برای تقوا امتحان  می گذارند- کسانی هستند 
ْوَلئَك 

ُ
أ اهَّلِل  َرُسوِل  ِعنَد  ْصَواَتُهْم 

َ
أ وَن 

ُ
َیُغّض ِذیَن 

َ
اّل ِإّنَ  است؛  کرده 

ْقَوى «)حجرات/3(  ْم ِللّتَ ِذیَن اْمَتَحَن اهَّلُل ُقُلوبَهُ
َ
اّل

کرد. در قرآن فقط  تقوای قلب را می توان عالی ترین نوع تقوا تلقی 
یک باِر دیگر از »تقوای قلب« سخن به میان آمده است و آن هم در 
که می فرماید:  واقع دربارۀ احترام گذاشتن به اولیاء خداست؛ آنجا 
ها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب«)حج/32( 

َ
ْم َشعاِئَر اهَّلِل َفِإّن »ذِلَك َو َمْن ُیَعّظِ

کند، این احترام گذاشتن  یعنی هر کسی نشانه های خدا را تعظیم 
به نشانه های خدا از تقوای قلب است.

خدا  اولیاء  به  احترام گذاشتن  دارد  قلب«  »تقوای  که  کسی 
برایش آسان است

حّج،  در  خدا  نشانه های  از  بسیاری  می دانید،  که  همان طور 
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در واقع نشانه های اولیاء خداست و احترام به آن نشانه ها در 
نشانۀ  ابراهیم)ع(  مقام  مثاًل  خداست.  اولیاء  به  احترام  واقع 
حضرت  که  است  جایی  هم  جمرات  رمی  و  خداست  ولی 
که  هم  مروه  و  صفا  است.  زده  سنگ  ابلیس  به  ابراهیم)ع( 
ِمْن  اْلَمْرَوَة  َو  فا  الّصَ )ِإّنَ  است  الهی  شعائر  از  قرآن  آیۀ  طبق 
اهَّلِل؛ بقره/158( چرا نشانۀ خدا شده است؟ چون یک  َشعاِئِر 
مادر مهاجر فی سبیل اهَّلل، دنبال آب برای فرزندش می گشته 
این هم  آمد داشته است؛  و  رفت  و مروه،  بین صفا  و هفت بار 
به  احترام  حّج،  مناسک  پس  خداست.  ولِی  نشانۀ  واقع  در 
قلب  تقوای  از  ایشان  به  احترام  و  است  ابراهیم)ع(  حضرت 
)ِإّنَ  است.  قلب  تقوای  از  نیز  پیامبر)ص(  به  احترام  است. 
اْمَتَحَن  ِذیَن 

َ
اّل ْوَلئَك 

ُ
أ اهَّلِل  َرُسوِل  ِعنَد  ْصَواَتُهْم 

َ
أ وَن 

ُ
َیُغّض ِذیَن 

َ
اّل

ْقَوى «)حجرات/3( ْم ِللّتَ اهَّلُل ُقُلوبَهُ

اینکه قلب کسی برای تقوا امتحان شده است، معنایش چیست؟ 
که تو را سِر دو راهی  امتحان دو معنا دارد: یک معنایش این است 
قرار می دهد و تو، راه درست را انتخاب می کنی، دیگر اینکه تو را 
تحت فشار قرار می دهد و تو عکس العمل خوبی از خودت نشان 
امتحان  دوِم  معنای  به  مربوط  قلب  تقوای  امتحاِن  می دهی. 
کرده است و او از خودش تقوا نشان  کاری  است. یعنی خدا یک 
که به ولِی خدا احترام بگذارد،  داده است و حاال ظرفیتش را دارد 
یعنی احترام گذاشتن به پیامبر)ص( برایش آسان است. البته این 

احترام در سلسله مراتِب بعد از پیامبر)ص( هم ادامه دارد.
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امتحان والیت مانند ستارۀ دنباله دار است و فقط مربوط به 
شخِص ولّی خدا نمی شود 

بعد از احترام به پیامبر)ص( احترام به امیرالمؤمنین)ع( و یازده 
باید  معصوم)ع(  امام  دوازده  بر  عالوه  است.  ایشان  از  بعد  امام 
مقداد،  ابوذر،  سلمان،  مانند  پیامبر)ص(  خاص  یاران  محبت 
عمار و... را هم در دل داشته باشیم، یعنی محبت اینها هم بر ما 
گر اینها را دوست نداشته باشیم از والیت علی)ع(  واجب است و ا
َلْم  ِذیَن 

َ
اّل ِلْلُمْؤِمِنیَن  َیُة 

َ
اْلَوال َقاَل:  اِدِق ع  الّصَ )َعِن  ج شده ایم  خار

ِهْم ص َواِجَبًة ِمْثِل َسْلَماَن اْلَفاِرِسّيِ َو  َنِبّیِ ُلوا َبْعَد  ُروا َو َلْم ُیَبّدِ ُیَغّیِ
اِر ْبِن َیاِسٍر َو َجاِبِر  ْسَوِد اْلِکْنِدّيِ َو َعّمَ

َ ْ
ِبي َذّرٍ اْلِغَفاِرّيِ َو اْلِمْقَداِد ْبِن ال

َ
أ

ْنَصاِرّيِ َو ُحَذْیَفَة ْبِن اْلَیَماِن َو... َو َمْن َنَحا َنْحَوُهْم 
َ ْ
ْبِن َعْبِد اهَّلِل ال

ْتَباِعِهْم َو اْلُمْقَتِدیَن ِبِهْم َو ِبُهَداُهْم 
َ
َیُة ِل

َ
َو َفَعَل ِمْثَل ِفْعِلِهْم َو اْلَوال

محبین  به  نباید  کسی  حتی  صدوق/607/2(  )خصال  َواِجَبة« 
به  اینکه  یا  و  کند  بی احترامی  اباعبداهَّلل الحسین)ع(  عزاداران  و 

کند. محبت او نسبت به علی)ع( بی اعتنایی 

امتحان والیت به صورت یک ستارۀ دنباله دار است؛ یعنی این طور 
نیست که فقط مربوط به شخِص ولّی خدا باشد، بلکه به شیعیان 
و محبیِن اولیاء اهَّلل نیز مربوط می شود. لذا باید به محبیِن علی)ع( 
نیز احترام بگذاریم و آنها را دوست داشته باشیم. به این ترتیب 
اطرافیان  همین  واسطۀ  به  ما  امتحانات  کثر  ا گفت  می توان 
خودمان از ما گرفته می شود. مثاًل نسبت به کسی که دوست خدا 
گر معصیت کار باشد- نباید بی احترامی،  و اولیاء خداست-حتی ا

کنیم.  بدگویی یا غیبت 
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که  همۀ ما داریم توسط همدیگر امتحان می شویم/ تا جایی 
می توانیم، امتحانات همدیگر را سخت نکنیم!

زندگی  لذا  و  می شویم،  امتحان  همدیگر  توسط  داریم  ما  همۀ 
تعبیری مثل حرکت در میدان مین است؛  به  اطرافیان  کنار  در 
که از طریق اطرافیان از ما  یعنی خیلی باید مراقب این امتحاناتی 
کنیم به همۀ مؤمنین احترام  گرفته می شود، باشیم. باید عادت 
مؤمنین  همین  از  یکی  است  ممکن  یک وقت  چون  بگذاریم، 
محمد  )امام  باشد  عزیز  خیلی  خداوند  پیش  شما  اطرافیان  و 
کرده است،  باقر)ع(: »خداوند اولیاء خود را در میان مردم پنهان 
پس به همۀ آدم ها احترام بگذار و هیچ کسی را تحقیر نکن، مبادا 
ْشَیاَء... 

َ
ْشَیاَء ِفي َثاَلَثِة أ

َ
 َثاَلَثَة أ

َ
آن یک نفر ولّی خدا باشد؛ ِإّنَ اهَّلَل َخَبأ

اْلَوِلي«)نزهة  ه َذِلَك 
َ
َفَلَعّل َحداً 

َ
أ َرَن   ُتَحّقِ ْوِلَیاَءُه ِفي َخْلِقِه َفاَل 

َ
أ  

َ
َو َخَبأ

بی توجهی  روی  از  گر  ا حتی  او  به  بی احترامی  الناظر/ص99( 
باشد، اثر وضعِی خیلی بدی خواهد داشت. مثاًل به خاطر همین 

کم شد. بی احترامی ممکن است چند سال از عمر ما یا روزِی ما 

از یکدیگر است. لذا  بخِش سخِت امتحانات ما، امتحاِن آدم ها 
که می توانیم، امتحانات همدیگر را سخت نکنیم.  باید تا جایی 
آدم های  به  احترام  یکدیگر خصوصًا  به  گذاشتن  احترام  به  باید 
خوب، خیلی اهمیت بدهیم. این احترام به بزرگان جامعه یک 
کلیدی است. در فرهنگ غرب، فرقی بین آدم ها نمی گذارند  اصل 
و به خودشان اجازه می دهند هر کسی را مسخره کنند، این خیلی 
بد است و با فرهنگ اسالمِی ما خیلی فاصله دارد. در فرهنگ ما 
که پدر و مادر به فرزندان خودشان یاد می دهند،  اولین چیزی 
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آدم  این  است  ممکن  حاال  است،  خوب  آدم های  به  احترام 
خوب روحانی باشد یا نباشد، زن باشد یا مرد باشد، فقیر باشد 
یا ثروتمند باشد، مقام داشته باشد یا نداشته باشد، اینها مهم 
نیست، همین که آدم خوبی باشد باید به او احترام بگذاریم. مثاًل 
اینکه ما به سادات احترام می گذاریم در راستای همین سلسله 

مراتب احترام به فرزندان رسول اهَّلل)ص( است.

پیچیده تر  ما  امتحان  می کند،  »امر«  ما  به  خدا  ولّی  وقتی 
می شود

این  در  ما  تکلیف  و  است  امتحان  محل  خودبه خود  خدا  ولّی 
کاماًل احترام بگذاریم.  که مراقب باشیم به او  امتحان این است 
و پیچیده تر  امتحان مهمتر  این  کند،  امر  ما  به  ولّی خدا  گر  ا اما 
را  ما  امتحان  شیوه،  همین  به  گاهی  خداوند  البته  می شود. 
که  می خواهد  خودش  ولّی  از  خداوند  یعنی  می کند،  پیچیده تر 
گاهی اوقات، خداوند خودش مستقیمًا به ما  کند. لذا  به ما امر 
دستور نمی دهد بلکه به پیامبر)ص( می فرماید: پیغمبِر من! تو 
گوش  را  تو  حرِف  ببینم  می خواهم  بده!  مردم  به  را  دستور  این 
ْغ  َبّلِ ُسوُل  الّرَ َها  ّیُ

َ
أ که می فرماید: »یا  آنجایی  یا نه! مثاًل  می دهند 

گر خودش  که ا َرّبَِك«)مائده/67( خدا می داند  ِإَلْیَك ِمْن  ْنِزَل 
ُ
أ ما 

گاهی اوقات از  گوش می کنیم، اما  به ما دستور بدهد، ما راحت تر 
رسولش می خواهد به ما دستور بدهد و این »امِر ولّی خدا« محِل 

یک امتحان بسیار مهم برای ما خواهد بود.
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 در شرایط غیرمعمول می آید، لذا پذیرش 
ً
امِر ولّی خدا معموال

آن نسبت به اوامر ثابت الهی، سخت تر است
ولّی خدا معمواًل چه مواقعی به ما امر می کند؟ ولّی خدا معمواًل 
خداوند  خوِد  را  آسان تر  اوامر  می گوید؛  ما  به  را  سخت تر  اوامِر 
ثابِت  دستورات  خداوند  اوامر  معمواًل  چون  است.  گفته  ما  به 
دین هستند و اوامر ولّی خدا دستورات متغیر یا سیال هستند. 
قرمز(،  چراغ  )مانند  رانندگی  راهنمایی  قوانین  مثال،  عنوان  به 
که تبعیت از آنها سخت نیست، اما در  دستورات ثابتی هستند 
مواقع خاصی که خوِد پلیس دخالت می کند و برخالف چراغ قرمز و 
سبز، دستور می دهد، پذیرِش آن برای راننده سخت تر است چون 

که چراغ سبز است ولی پلیس می گوید بایست!  راننده می بیند 

لذا  است،  غیرمعمول  و  خاص  شرایط  در  معمواًل  خدا  ولّی  امِر 
آن  به  که  دین  روزمرۀ  و  ثابت  دستورات  به  نسبت  آن  پذیرش 

کرده ایم، سخت تر است. عادت 

در زیارت جامعه می خوانیم: »شما اولیاء خدا محل امتحان مردم 
اس« )من الیحضه الفقیه/613/2(  هستید؛ َوالباُب الُمبَتَلی ِبِه الّنَ
یعنی خداوند ما را به واسطۀ شما امتحان می کند و این امتحان 
بود،  خواهد  سختی  امتحان  کند،  امر  ما  به  خدا  ولّی  که  وقتی 
کنی و آنها  گر به آنها امر  که خداوند می فرماید: پیامبِر من! ا چرا 
حتی تِه دلشان هم نسبت به حکم تو احساس ناخوشنودی و 
کرده باشند- به خدای  گوش  گر حرف تو را  کنند-حتی ا سختی 
که ایمان ندارند! )چون پذیرفتن امر تو برایشان سخت  تو قسم 
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ُموَك فیما  ی ُیَحّکِ بود، لذا ایمان ندارند( »َفال َو َرّبَِك ال ُیْؤِمُنوَن َحّتَ
ُموا  ا َقَضْیَت َو ُیَسّلِ ْنُفِسِهْم َحَرجًا ِمّمَ

َ
َشَجَر َبْیَنُهْم ُثّمَ ال َیِجُدوا في  أ

َتْسلیمًا« )نساء/65(

به  خدا  ولّی  چون  بترسیم  خدا«  ولّی  »امر  امتحاِن  از  نباید 
کسی را به اجبار پای رکاب  ظرفیت ما نگاه می کند/ولّی خدا 

خود نگه نمی دارد  
گرفته  که به واسطۀ »امِر ولّی خدا« از ما  البته نباید از این امتحانی 
کسی  هر  ظرفیِت  به  معمواًل  خدا  ولّی  چون  بترسیم،  می شود 
که ظرفیتش را نداری، امر نمی کند. لذا  گر ببیند  نگاه می کند و ا
شب عاشورا امام حسین)ع( به اصحابش فرمود: من به شما امر 
گر می خواهید  نمی کنم اینجا بمانید. من از شما راضی هستم، ا
ِذَماٌم  ي  ِمّنِ َعَلْیُکْم  َلْیَس  ِحّلٍ  َجِمیعًا ِفي  )َفاْنَطِلُقوا  بروید.  بروید، 
ِخُذوُه َجَماًل؛ وقعة الطف/ص197( این 

َ
ْیُل َقْد َغِشَیُکْم َفاّت

َ
َهَذا الّل

که امام حسین)ع( شب عاشورا انجام داد، امام زمان)ع( نیز  کاری 
دارد انجام می دهد، یعنی به هیچ یک از ما اجبار و اصرار نمی کند 
کند. همان طور  که در خدمت او قرار بگیریم تا ایشان زودتر ظهور 
کراهت  که نوح)ع( به قوم خود فرمود: »من شما را به آنچه از آن 
کاِرُهوَن«)هود/28(  ْنُتْم َلها 

َ
 ُنْلِزُمُکُموها َو أ

َ
دارید مجبور نمی کنم؛ أ

لذا امام زمان)ع( هم وقتی می بیند ما ظرفیتش را نداریم، ما را 
وادار نمی کند و سخت نمی گیرد.

سخت  ما  امتحان  بدهد،  دستور  خدا  ولّی  گر  ا که  است  درست 
که به این  خواهد شد، اما معمواًل ولّی خدا آن قدر غریب است 
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رکاب  پای  اجبار  به  را  کسی  هرگز  و  نمی دهد  دستور  راحتی ها 
خود نگه نمی دارد، اتفاقًا افراد را خیلی راحت از خدمِت خودش 
عاشورا  شب  امام حسین)ع(  که  همان طور  می کند،  مرخص 
گفت بروید! وقتی یاران اباعبداهَّلل)ع(  کرد و  یاران خود را مرخص 
که  سخنان امام حسین)ع( را شنیدند، گویا مبهوت شده بودند 
کرد و به  چه بگویند تا اینکه اباافضل العباس)ع( شروع به سخن 
از تو  اباعبداهَّلل)ع( عرضه داشت: »یعنی ما بعد  موالی خودش، 
اُس  ْبُن َعِلي  َفقال َله:    اْلَقْول اْلَعّبَ

َ
زنده باشیم و نفس بکشیم! ؛ فَبَدأ

َبدًا« )وقعة الطف/
َ
َراَنا اهَّلُل َذِلَك أ

َ
 أ

َ
ِلَم َنْفَعُل َذِلَك؟ ِلَنْبَقی  َبْعَدَك ؟ ال

ص197( بعد از عباس)ع( هم برادرانش و سایر بنی هاشم نیز شبیه 
که امام حسین)ع(  کردند. فقط یک نفر بود  کلمات را بیان  همین 

کبری)س( بود... به او نگفت »برو!« و آن هم زینب 
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کسی متناسب با ظرفیت او امتحان می گیرد  خدا از هر 
غرِض خدا از امتحاِن اجتماعی ما یعنی »انقالب اسالمی« چیست؟

که خوبی هایش را رو می آورد تا  کارکرد امتحان برای فرد این است 
تقویت شود و بدی هایش را رو می آورد تا از بین برود. امتحان  های 
این  می آورد،  رو  را  جامعه  بدی های  و  خوبی ها  هم،  جامعه 
همان  واقع  در  می آید  رو  جامعه  در  که  بدی هایی  و  خوبی ها 
بدی های  و  خوبی ها  از  که  هستند  بد  یا  خوب  سیاست مداران 

درون آن جامعه نمایندگی می کنند.
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از  کامل  به طور  را  گناه«  »زمینۀ  نمی شود  بعضی جاها  چرا 
بین برد؟

که دین دستور داده است، باید  در ادارۀ جامعه، در آن جاهایی 
ندارد  امکان  اصاًل  جاها  بعضی  اما  ببریم  بین  از  را  گناه  زمینۀ 
که ما  کامل از بین برود، دلیلش هم این است  گناه به طور  زمینۀ 
نمی توانیم زمینۀ امتحان را از بین ببریم و این یعنی: ما نمی توانیم 

گناهان را از بین ببریم.    زمینۀ برخی از 

مثاًل ما نمی توانیم سّن بلوغ جوان ها را از 14 سالگی به 21 سالگی 
بیفتد، خودبه خود  بلوغ عقب  گر سن  »ا بگوییم:  و  تغییر دهیم 
زمینۀ بسیاری از گناهان کاسته می شود!« اینکه دست ما نیست؛ 
دست طبیعت حیات بشر است و در واقع طراحی پروردگار عالم 
است. همچنین در برخی موارد نیز بر اساس مصلحت اندیشی های 
گر یک اقداماتی انجام دهیم، زمینۀ  که ا خودمان، فکر می کنیم 
اما اسالم به ما اجازه  از بین برده ایم،  را  گناهان  برخی ظلم ها و 
نمی دهد؛ هر کسی نمی تواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد، 
کم بر  بلکه نیاز به علم و دانش دارد و قطعًا بدون توجه به روح حا

احکام اسالمی نمی شود این مصالح را تشخیص داد.

خودت  با  ارتباط  در  را  خدا  امتحان های  غرِض  کن  سعی 
تشخیص بدهی

که یک  که برایت پیش آمد باید بدانی  هر حادثۀ خوب یا بدی 
این  غرض  احتمااًل  که  ببینی  و  کنی  نگاه  بعد  و  است،  امتحان 
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تو  نقطه ضعف  کدام  امتحان  این  ببینی  مثاًل  امتحان چیست؟ 
کند و بعد تکلیف خودت را در این امتحان  را می خواهد برطرف 
باید  همسرت  بداخالقِی  قبال  در  یک جا  مثاًل  بدهی.  تشخیص 
باید  هم  یک جا  و  شود  شکسته  غرورت  تا  کنی،  تحمل  و  صبر 
کنی. هر کسی در زندگی شخصی، غرض  به صورت دیگری برخورد 
امتحان را در ارتباط با خودش باید تشخیص دهد و بر اساِس آن، 

تکلیف خود را در قبال آن امتحان بفهمد. 

در زندگی اجتماعی و در یک جامعه هم وقتی حوادث یا تحوالتی 
که غرض خداوند از آن چیست و اصاًل  پیش می آید، باید ببینیم 
گرفته است؟ به عنوان مثال، دربارۀ جامعۀ  آن امتحان را برای چه 
خ داده؛ آیا این یک  خودمان، اینکه تحولی مانند انقالب اسالمی ر
که بیان شد، هر رخدادی،  امتحان بوده است یا نه؟ همان طور 
کردیم و خواستیم  که ما قیام  یک امتحان است. درست است 
کنار بزنیم، اما همین خواسِت ملت نیز از دستگاه امتحان  شاه را 
کرده است تا این  کمک  رد شده است و خدا اجازه داده و حتی 

انقالب به نتیجه برسد و اال موفق نمی شد. 

اسالمی«  »انقالب  یعنی  ما  اجتماعی  امتحاِن  از  خدا  غرِض 
چیست؟

باید  است،  الهی  امتحان  یک  ما  انقالب  که  فهمیدیم  وقتی 
خ داده و غرِض خدا از این امتحان  ببینیم این امتحان برای چه ر
که خداوند طبق دستگاه امتحانش  چیست؟ نظر ما این است 
تا  برسد،  ثمر  به  انقالب  این  که  است  کرده  کمک  و  داده  اجازه 



| جلسه یازدهم | )جلسه آخر(
تشخیص غرض امتحان در صحنه های فردی و اجتماعی 171

روی  ولی اهَّلل االعظم)عج(  والیت  تحقق  جهت  مقّدمه ساز  قومی 
کرۀ زمین، پدید بیایند. 

کالن جهان بشریت و  خداوند بر اساس دستگاه امتحان و طرح 
اینکه ظهور حضرت نیاز به زمینه ها و مقدماتی دارد، به این حرکت 
کرده است تا به ثمر برسد و این حرکت را مایۀ  کمک  ملت ایران 

فتنه های آخرالزمان و مقدمه چینی برای ظهور قرار داده است.

مقدمه سازی  را  اسالمی«  »انقالب  امتحاِن  از  اصلی  غرض 
برای ظهور می دانیم

اصلی  جهِت  و  غرض  امتحان،  دستگاه  مطالعات  اساس  بر  ما 
یک  صرفًا  را  آن  و  می دانیم  ظهور  برای  مقدمه سازی  را  انقالب 
همین  از  ظلم  رفع  برای  و  ایران  سرزمین  به  محدود  انقالب 
از  را  ظلم  که  بود  این  مقدمه اش  البته  نمی دانیم.  سرزمین 
کنیم؛  کنار بزنیم و یک حکومت والیی ایجاد  سرزمین خودمان 

یعنی همین حکومت جمهوری اسالمی. 

نقشی  آن  در  مردم  که  نیست  این  هم  والیی  حکومت  معنای 
ندارند. اتفاقًا در حکومت والیی بیشتر از هر جای دیگری مردم 
نقش دارند؛ الاقل از حکومت دموکراسی، بیشتر نقش دارند. در 
حکومت والیِی جمهوری اسالمی، این والیت است که جمهوریت 
نظام را تضمین می کند و مردم را در میدان نگه می دارد و از حّق 
گروه هایی  مردم و رأی مردم دفاع می کند و نمی گذارد اشخاص یا 
در  آنچه  و-مشابه  کنند  مصادره  خودشان  نفع  به  را  مردم  رأی 



تعیین کننده ترین عامل در مقّدرات بشر 172

حکومت های دموکراسی می بینیم- مردم را بازی بدهند.

به قول عاّلمۀ طباطبایی)ره( دموکراسی از دیکتاتوری بدتر است؛ 
دیکتاتوری فقط به مردم خودش ظلم می کند اما دموکراسی به 
مردم جهان ظلم می کند. ایشان در تفسیر آیۀ آخر سورۀ آل عمران 
کار  اساس  که  آنجا  از  دموکراسی  حکومتهاى  »در  می فرماید: 
از  بهره کشی  و  غیر،  استخدام  روح  قهرًا  است،  مادى  بهره گیرى 
بشرى  استکبار  همان  این  و  شده  دمیده  کالبدش  در  دیگران 
که در اعصار  است... و این به عینه همان دیکتاتورى شاهی است 
که هست اسمش عوض شده و آن  گذشته وجود داشت، چیزى 
روز استبدادش می گفتند، و امروز دموکراسیش می خوانند، بلکه 
تفسیر  )ترجمۀ  است«  بیشتر  بسیار  دموکراسی  ظلم  و  استبداد 
با این همه  که دموکراسی  المیزان/ج4/ص194( امروز می بینید 
که  که در عالم انجام می دهد و با این حمایِت آشکاری  جنایتی 
از تروریست های وحشی به عمل می آورد، برای خودش حیثیت و 

شرافتی باقی نگذاشته است. 

باید  چیست؟  مردم  نقش  والیی،  حکومت  یک  در  بپرسند  گر  ا
بگوییم: هیچ کجا مثل حکومت والیی برای رأی مردم احترام قائل 
محافظت  مردم  رأی  از  والیی  حکومت  مثل  هیچ کجا  نیستند، 
از تحمیل ها جلوگیری  نمی کنند، هیچ کجا مثل حکومت والیی 
نمی کنند، بقیۀ جاها مردم نقش واقعی ندارند، به جنبش هایی 
اخیرًا که در برخی کشورهای غربی صورت گرفته است، نگاه کنید. 
گر می بینید این جنبش ها، چندان موفق نیستند، به خاطر این  ا
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که آنها »الگوی جایگزین« برای حکومت فعلی خود ندارند  است 
که ان شاءاهَّلل این الگوی جایگزین را از ایران اسالمی بگیرند. 

حکومت منجی، بر محور والیت است؛ پس قوم مقدمه ساز 
هم باید حکومت والیی تشکیل دهد

خداوند در دستگاه امتحان خود، از امتحان بزرگی به نام »انقالب 
اسالمی« چه غرضی داشته است؟ چرا در این امتحان، یک قوم 
مقدمه ساز باید بیایند و حکومت والیی تشکیل دهند؟ چرا دربارۀ 
کید شده است؟ چون  این قوم مقدمه ساز بر والیتمداری شان تأ
که می خواهد محقق بشود و جهان را نجات دهد،  آن حکومتی 
حکومتی بر محور والیت است، پس قوم مقدمه ساز هم باید بیاید 

کند. و یک حکومت والیی تشکیل دهد و آن را تقویت 

والیِی  حکومت  این  برای  که  دیگری  امتحانات  و  اتفاقات 
خ می دهد نیز بر همین مبنا طراحی شده است. مثاًل  مقدمه ساز ر
که طی آن، والیت و والیت مداری و  جنگ هم یک امتحان بود 
خاصیت های والیت در این جامعۀ مقدمه ساز جاافتاد به حّدی 
که سطح والیتمداری در آغاز جنگ در جامعۀ ما به هیچ وجه به 
اندازۀ سطح والیتمداری در پایان جنگ نبود. البته جنگ، فواید 

بسیاری داشت اما به نظر ما فایدۀ اصلی اش همین بود.

گرفته شده،  که از وصیتنامۀ شهدای دفاع مقدس  طبق آماری 
به طور متوسط در هر وصیتنامه ای چهار مرتبه از امام حسین)ع( 
کربال و عاشورا سخن به میان آمده و چهار مرتبه هم به تبعیت از  و 
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والیت فقیه و رهبری توصیه شده است )ماهنامه معرفت/ شماره 
که شهدای  65/سخنان حجت االسالم رحیمیان( لذا می بینیم 
هشت سال دفاع مقدس-که همۀ آنها در مدرسۀ جنگ تربیت 
شده بودند و در بهترین و نورانی ترین لحظات عمرشان وصیتنامه 

کید داشتند. می نوشتند- این قدر بر والیت فقیه تأ

سیاسیوِن خوب و بد، نمایندۀ خوبی ها و بدی های درون هر 
جامعه هستند

که در بحث امتحانات فردی بیان شد، وقتی خداوند  همان طور 
کسی امتحان می گیرد، عیب های او رو می آید تا برطرف شود،  از 
کارکرد امتحان  تا تقویت شود. اصاًل  او هم رو می آید  خوبی های 
و  بشود  تقویت  تا  می آورد  رو  را  خوبی هایت  که  است  همین 
بدی هایت را رو می آورد تا ان شاءاهَّلل آنها را از بین ببری. امتحان 

کار را می کند اما برای یک جامعه چطور؟  برای فرد این 

کار را انجام می دهند، یعنی  برای جامعه هم امتحانات همین دو 
خوبی ها و بدی های جامعه را رو می آورند، البته در مورد جامعه، 
رو  ابتالئات،  و  امتحانات  جریان  در  که  خوبی هایی  و  بدی ها 
می آیند در واقع همان سیاست مداران خوب یا بد ما هستند. در 
گر بخواهد بدی یا خوبی اش رو بیاید، با رفتار و  مورد یک فرد، ا
گفتاِر او رو می آید و تجلی پیدا می کند اما در مورد یک جامعه، این 
که در واقع از خوبی ها و بدی های  سیاسیون خوب و بد هستند 

درون آن جامعه نمایندگی می کنند.
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راه ازبین رفتِن بدی ها و تقویت خوبی های جامعه چیست؟
است:  این  جامعه  خوبی های  تقویت  و  بدی ها  ازبین رفتن  راِه 
کسانی رو می آیند.  ابتدا خداوند از جامعه امتحان می گیرد و یک 
گر اینها اعمال بدی انجام بدهند در واقع دارند از بدِی جامعه  ا
لو  بدی،  آن  که  می شود  باعث  این  البته  و  می کنند  نمایندگی 
گر این سیاسیون  کند. ا برود و اصالح  شود و جامعه تکامل پیدا 
آن خوبی  باعث می شود  کنند،  نمایندگی  از خوبی های جامعه 

تقویت شود و باز هم جامعه جلو برود. 

از  بخشی  نمایندۀ  من  »آیا  بپرسند:  خودشان  از  سیاسیون 
برود؟  بین  از  و  بشود  حل  بناست  که  هستم  جامعه  بدی های 
که بناست تثبیت بشود؟«  یا نمایندۀ بخشی از خوبی ها هستم 
خوبی های  نمایندۀ  که  می خواهیم  محترم  سیاسیون  از  ما 
جامعه باشند و باعث تقویت بخش های خوب جامعه بشوند. 
جامعه  بدی های  نمایندۀ  سیاسیون،  از  بعضی  متاسفانه  اما 
جامعه  خوبی های  نمایندۀ  مدتی  یک  هم  بعضی ها  می شوند. 
هستند، بعد یک دفعه ای نمایندۀ بدی های جامعه می شوند! 
گاهی از  گاهی از خوبی های جامعه نمایندگی می کنند و  یا اینکه 
بدی های جامعه! این نوع از سیاسیون واقعًا پدید ه های عجیب 

و جالبی هستند! 

این قاعده فقط مختّص جمهوری اسالمی نیست، بلکه همه جای 
دنیا همین  گونه است. یعنی سیاسیون هر جامعه ای؛ چه خوب 
نمایندگی می کنند.  آن جامعه  از درون  باشند،  بد  و چه  باشند 
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رسول خدا)ص( می فرماید: »شما هر طوری که باشید، همان طور 
رئیس پیدا می کنید؛ َکما َتُکونوا ُیَوّلی عَلیُکم« )کنزالعمال/14972( 
غربی  دموکراسِی  سیستم  چه  باشد،  دیکتاتوری  سیستم  چه 
باشد، و چه سیستم درست جمهوری اسالمی باشد، این قاعده 
صدق می کند چون اصاًل این قاعدۀ دستگاه امتحان و مقّدرات 

الهی است. 

یک  به  رسیدن  جهت  در  ما،  اجتماعی  امتحان  دستگاه 
جامعۀ والیِی مقدمه ساز ظهور است 

کالن وقتی دستگاه امتحان اجتماعی را-در جامعۀ  در یک روند 
دنبال  را  خاصی  جهت  یک  که  می بینید  کنید،  نگاه  خودمان- 
آماده  و  مقدمه ساز  والیِی  جامعۀ  یک  می خواهد  انگار  و  می کند 
نزدیک  ظهور  این  است  ممکن  حاال  کند،  تربیت  ظهور  برای 
دستگاه  این  اساس  بر  می توانید  خودتان  شما  نباشد.  یا  باشد 
کلمات حضرت امام)ره(  کنید. البته  امتحان نزدیکی آن را بررسی 
ایران  اسالمی  »انقالب  می فرماید:  مثاًل  است.  فراوان  این باره  در 
است  گسترش  حال  در  جهان  سطح  در  منان  خداوند  تأیید  با 
کشیده  انزوا  به  شیطانی  قدرتهاى  آن،  گسترش  با  ان شاء اهَّلل  و 
براى حکومت  زمینه  و  برپا  و حکومت  مستضعفان  خواهند شد 
)صحیفۀ  شد«  خواهد  مهیا  آخرالزمان)ع(  مهدى  جهانی 
که ملت  امام/349/15( و همچنین می فرماید: »مطمئن باشید 
شما مصمم است پیروزى را تا حکومت اهَّلل و تا ظهور بقیة اهَّلل- 
روحی فداه- نگهبان باشد.« )صحیفۀ امام/80/14( و می فرماید: 
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به  به دنیا داشت، توجه  انقالب توجه  از  که قبل  قلبهایی  »این 
آمال دنیوى داشت... امروز می بینیم که این جلوه ها حاصل شده 
است و این شوق و شعفها به لقاءاهَّلل براى آنها حاصل شده است 
کشیده شده  و دست عنایت خداى تبارك و تعالی به سر این ملت 
که یکی از عالئم ظهور  است و ایمان آنها را تقویت فرموده است 

بقیة اهَّلل- ارواحنا فداه- است« )صحیفۀ نور/129/16(

گر دستگاه امتحان الهی، انقالب ا برای جامعۀ ما  به نظر بنده، ا
رقم زده است، هدف و غرض اصلی از این امتحان، مقّدمه سازی 
از  از ظهور  این اساس، حکومِت پس  بر  بوده است.  برای ظهور 
هر جنسی باشد، این حکومت هم باید از همان جنس باشد. ما 
که حکومت امام زمان)ع( از جنس تحقق والیت است،  می دانیم 

لذا در این انقالب هم اصلی ترین موضوع، والیت است.

در  جامعه  بدی های  و  خوبی ها  باید  امت،  پاالیش  برای 
امتحان ها رو بیایند 

امتحانات  )مانند  می گیرد  جامعه  یک  از  خداوند  که  امتحاناتی 
کالن،  کالن. در مسیر  فردی( غرض و هدف دارد؛ هدف ُخرد و 
هدف از این امتحاِن انقالب، تثبیت والیت است و در مسیر ُخرد، 
هدِف آن، پاالیش اّمت است و برای پاالیش امت، باید خوبی ها و 

بدی های جامعه رو بیایند. 

ظهور  برای  مقدمه ساز  جامعۀ  یک  می خواهد  خداوند  وقتی 
کند و آن را دچار فتنه ها  کند، باید این جامعه را امتحان  درست 
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کند تا در این امتحانات، جامعه را رشد بدهد.  و ابتالئات مختلف 
کند، هم بدی هایش باید رو بیاید و  وقتی جامعه بخواهد رشد 
هم خوبی هایش. و این سیاستمداران جامعه هستند که بدی ها 

و خوبی های آن جامعه را نمایندگی می کنند.

کسی متناسب با ظرفیت و توان او امتحان می گیرد  خدا از هر 
ک به نظر برسد و  کمی هولنا ممکن است بحث امتحان، در ابتدا 
انسان را بترساند، اما واقعش این است که هیچ کجا مثل امتحان، 
را  امتحان ها  خداوند  کنیم.  تجربه  را  خدا  مهربانِی  نمی توانیم 
متناسب با ظرفیت و توان بندگانش می گیرد. وقتی قرار شد در 
کرم)ص( بخوابد،  لیلةالمبیت علی بن ابیطالب)ع( جای پیغمبر ا
گرامی اسالم)ص( به ایشان فرمود: »علی جان! من به تو  پیامبر 
قدر  اندازۀ  به  را  خودش  اولیاء  متعال  خداوند  که  می دهم  خبر 
ُثَم   می کند؛  امتحان  دین،  در  منزلتشان  اندازۀ  به  و  ایمان شان 
ْوِلَیاَءُه َعَلی َقْدِر ِإیَماِنِهْم 

َ
ّنَ اهَّلَل َتَعاَلی َیْمَتِحُن أ

َ
ْخِبُرَك  َیا َعِلُي  أ

ُ
ِإّنِي  أ

ِدیِنِه« )امالی طوسی/ص466( حضرت در ادامه  ِمْن  َمَناِزِلِهْم  َو 
می رسد  الهی  انبیاء  به  بالها  شدیدترین  »بنابراین  می فرماید: 
 

ُ
َشّد

َ
و بعد از آنها به اوصیاء و به همین نسبت پایین تر می آید؛ َفأ

ْمَثُل« )همان(
َ ْ
ْمَثُل َفال

َ ْ
ْوِصَیاُء ُثّمَ ال

َ ْ
ْنِبَیاُء ُثّمَ ال

َ ْ
اِس َباَلًء ال الّنَ

مثل  بعضی ها  دیدید  گر  ا حزب اللهی ها،  و  مذهبی ها  شما  پس 
شما نیستند )و مثاًل امتحانات و ابتالئات آنها با شما فرق می کند 
که امتحان شما سخت تر از آنهاست( به این  و به نظرتان می رسد 
از آنها انتظار چندانی ندارد، چون  که شاید اصاًل خدا  کنید  فکر 
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مشخص  فهمش  و  ظرفیت  به  نسبت  کسی  هر  امتحان های 
می شود. نه اینکه آنها پایین تر از شما باشند؛ بلکه ممکن است 

آنها زودتر از شما به بهشت بروند!

که ظرفیت آدم ها در ایمان با هم فرق می کند. امام  باید بدانید 
صادق)ع( می فرماید: »ایمان، مانند نردبانی است که ده پله دارد. 
که در پله اول است  کسی  که در پله دوم است نباید به آن  کسی 
که در پلۀ پایین تر از تو قرار  کسی را  بگوید تو چیزى نیستی! آن 
کسی  گر دیدى  که آن فرِد باالتر نیز، تو را می اندازد. ا دارد، نینداز 
یك پله از تو پایین تر است با مهربانی و مالیمت او را به طرف خود 
باال بکش و فراتر از توانش بارى بر دوش او نگذار که او را می شکنی؛ 
ِم ُیْصَعُد ِمْنُه ِمْرَقاًة َبْعَد ِمْرَقاٍة 

َ
ّل یَماَن َعْشُر َدَرَجاٍت ِبَمْنِزَلِة الّسُ ِ

ْ
ِإّنَ ال

ی  َفاَل َیُقوَلّنَ َصاِحُب ااِلْثَنْیِن ِلَصاِحِب اْلَواِحِد َلْسَت َعَلی َشْي ٍء َحّتَ
َیْنَتِهَي ِإَلی اْلَعاِشِر َفاَل ُتْسِقْط َمْن ُهَو ُدوَنَك َفُیْسِقَطَك َمْن ُهَو َفْوَقَك 
 َتْحِمَلّنَ 

َ
ْسَفُل ِمْنَك ِبَدَرَجٍة َفاْرَفْعُه ِإَلْیَك ِبِرْفٍق َو ال

َ
ْیَت َمْن ُهَو أ

َ
َو ِإَذا َرأ

 ُیِطیُق َفَتْکِسَرُه« )کافی/45/2(
َ

َعَلْیِه َما ال

گرفتاری و   به شما هیچ 
ً

که اصال مهربانی خدا به این نیست 
بالیی نرسد

هم  درمی آید؛  قشنگی  موضوعات  چه  امتحان،  بحث  از  ببینید 
محّبت به خدا و هم محّبت و مهربانی نسبت به مردم. اصاًل آدم 
کند، مهربان تر می شود و  گر از دریچۀ امتحان به زندگی اش نگاه  ا

خیلی از مسائل و مشکالتش حل می شود.
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که از شما می گیرد ببینید.  مهربانی خدا را در متن امتحان هایی 
همان طور که وقتی یک مادر بخواهد به بچۀ خودش آمپول بزند، 
کمتر درد بکشد، مطمئن باشید  که بچه اش  خیلی مراقب است 
خدا در امتحان گرفتن از بندگانش خیلی رعایت می کند تا امتحان 

ک نباشد.  برای آنها زیاد سخت و دردنا

که اصاًل به شما هیچ  که مهربانی خدا به این است  تصور نکنید 
گرفتاری و بالیی نرسد؛ اتفاقًا بسیاری اوقات برعکس است. کسی 
امام  کند.  شّک  خودش  به  باید  نمی رسد  او  به  بالیی  هیچ  که 
کرم)ص( را براى غذا دعوت  صادق)ع( می فرماید: »یک روز پیامبر ا
کردند، حضرت وقتی به منزل مرد میزبان وارد شد، مرغی را دید 
غ افتاد و روى میخی  که روى دیوار تخم مي گذاشت، بعد تخم مر
گرفت، نه به زمین افتاد و نه شکست. وقتی پیامبر)ص( این  قرار 
صحنه را دید، مرِد صاحبخانه عرض  کرد: از این امر تعجب نکنید، 
که من هرگز بالئی ندیده ام. رسول خدا)ص( وقتی  به خدا سوگند 
که بالئی  این را شنید بلند شد و غذاى او را نخورد و فرمود: کسی 
ِبّيُ ص ِإَلی َطَعاٍم  نبیند، خدا به او لطف و توجهی ندارد؛ ُدِعَي الّنَ
َباَضْت  َقْد  َحاِئٍط  َفْوَق  َدَجاَجٍة  ِإَلی  َنَظَر  ُجِل  الّرَ َمْنِزَل  َدَخَل  ا  َفَلّمَ
َلْم  َو  َتْسُقْط  َلْم  َو  َعَلْیِه  َفَثَبَتْت  َحاِئٍط  َوِتٍد ِفي  َعَلی  اْلَبْیَضُة  َفَتَقُع 
 َعِجْبَت ِمْن َهِذِه 

َ
ُجُل أ ِبّيُ ص ِمْنَها َفَقاَل َلُه الّرَ َب الّنَ َتْنَکِسْر َفَتَعّجَ

ِذي َبَعَثَك ِباْلَحّقِ َما ُرِزْئُت  َشْیئًا َقّطُ َقاَل َفَنَهَض َرُسوُل 
َ
اْلَبْیَضِة َفَو اّل

ِ ِفیِه 
 َفَما هَّلِلَّ

ْ
ُکْل ِمْن َطَعاِمِه َشْیئًا َو َقاَل َمْن َلْم ُیْرَزأ

ْ
اهَّلِل ص َو َلْم َیأ

ِمْن َحاَجٍة« )کافی/256/2( 
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که به  آخرین وداع حسین)ع( با اهل حرم: از مصیبت هایی 
شما می رسد شکایت نکنید

می دانید آخرین سخنان اباعبداهَّلل الحسین)ع( با اهل خیام چه 
کلمه  چند  خیام  اهل  با  آخر  لحظه های  امام حسین)ع(  بود؟ 
کرد و فرمود: اهل بیت من! خانم ها! دخترها! بچه ها!  صحبت 
و  کنید  صبر  است،  انتظارتان  در  بزرگ  مصیبت های  کوچولوها! 
بی طاقت نشوید! یک وقت شکایت نکنید! پیروزی با شماست، 
بیشتر  روز  چند  کنید  تحمل  شد.  خواهد  نابود  شما  دشمن 

که از قدر شما بکاهد...  نخواهد بود. حرفی نزنید 

کلمات، اباعبداهَّلل)ع( راهِی میدان جنگ شد. اما این  بعد از این 
ک بود و  آخرین وداع حسین)ع( به قدری برای اهل حرم سوزنا
که »شکایت  که حسین)ع( در لحظات آخر داشت  آن تقاضایی 
گر تا شام هم تازیانه می خوردند  نکنید« طوری بود که این بچه ها ا

دیگر حرفی نمی زدند و شکایتی نداشتند...
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