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ــٍد َواِل  ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعل ــمَّ َص »اَللَُّه
ــْدِق  ــى الصِّ ــْض َعَل ِ ــٍد، َواْقب ُمَحمَّ
نْیــا حاَجتى،  نَْفســى، َواْقَطــْع مـِـَن الدُّ
َواْجَعــْل فیمــا عِنْــَدَك َرْغبَتــى 
ــى  ــْب ل ِــَك، َو َه ــى  لِقآئ ــْوقًا اِل َش
ــئَُلَك  ــَك. اَْس ِل َعَلیْ ــَوكُّ ــْدَق التَّ ِص
مـِـْن َخیـْـرِ كِتــاٍب َقــْد َخــا، َواَُعوُذ 
ــْد َخــا«. ــاٍب َق ـِـَك مِــْن َشــرِّ كِت ب

بی تدبیری انسان و عوامل  
محیطی، دو منشأ غم و اندوه

نکتــه بســیار جالبــی را امــام )علیه الســام( 
ــگاه  ــه در ن ــد ک اینجــا مطــرح می کنن
ــد.  ــه چشــم نمی آی ــری اصــًا ب ظاه
قواعــد  طبــق  و  عــادی  نــگاه  در 
ظاهــر، آنچــه باعــث غــم و انــدوه و 
گرفتــاری در زندگی انســان می شــود، 
حتــی یــک مقــدار عمیق تــر هــم 
ــم، فهرســتی از دالیلــی کــه  کــه ببینی
می توانــد اســباب دردســر و ناراحتــی 

و  انــدوه  پیوســتش  و  و شکســت 
ــه  ــد ک ــن می آی ــه ذه ــود، ب ــم ش غ
ــی  ــه گاه ــت ک ــی اس ــوالً عوامل معم
ناشــی از ســوءتدبیر و بی برنامگــی 
خــود انســان اســت و گاهــی ناشــی 
از عوامــل محیطــی؛ یعنــی ناشــی 
ــران  ــوءتدبیر دیگ ــوءرفتار و س از س
اســت؛ چــون بــه هــر حــال مــا 
اجتمــاع هســتیم. گاهــی هــم  در 
ناشــی از عوامــل تکوینــی اســت، 
ــارج از  ــه خ ــیل ک ــه و س ــل زلزل مث
اراده انســان ها، و ناشــی از تقدیــر 
الهــی اســت کــه حاصلــش بــاز 
ــود. ــاری می ش ــج و گرفت ــم و رن غ

این مــوارد را انســان فهرســت می کند 
و بعــد هــم برایشــان دالیلی مــی آورد.

تبدیل شدن غم به پلی برای  
ارتباط با خداوند در پرتو نگاه 

توحیدی

امــام )علیه الســام( تــا اینجــا مــا را از ایــن 
مراحــل عبــور دادنــد و وارد مرحلــه 
ــود از  ــارت ب ــد و آن عب ــر کردن دیگ
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ــدا  ــات پی ــم نج ــر بخواهی ــه اگ اینک
کنیــم، بــرای مــا کشــف و فتــح 
بیفتــد،  اتفــاق  گشــایش  و  شــود 
بایــد وارد حیــات برتــری شــویم 
کــه زیســت موحدانــه اســت. در 
ــح داده  ــئله توضی ــن مس ــته ای گذش
ــبک  ــن س ــه چنی ــیدن ب ــد. راه رس ش
زندگــی را هــم امــام )علیه الســام( بــه مــا 
ــد شــما بایــد  ــد و فرمودن نشــان دادن
زاویــه دیدتــان را اصــاح کنیــد، 
ــا  ــد ت ــدی باش ــگاه توحی ــان ن نگاهت
ــدوه و گرفتاری هــا در یــک  غــم و ان
ــل و ســببی شــوند  ــر، پ ــه باالت مرحل
بــرای اینکــه ارتبــاط شــما بــا خــدای 
ــی از  ــود. بعض ــر ش ــال نزدیک ت متع
ــادی  ــت ع ــه در وضعی ــا ک حجاب ه
انســان بــه آن مبتــا هســت، و در 
ــوب  ــان محج زندگــی عــادی، انس
ــا  ــی ی ــا ناراحت ــاق ی ــک اتف اســت، ی
ــی  ــج و محنت ــه از آن رن ــاری ک گرفت
ــرای  ــت ب ــی اس ــده، فرصت ــش آم پی
ظاهــری  عوامــل  ایــن  از  اینکــه 
ــال  ــدای متع ــه خ ــم و ب ــور کنی عب
پناهنــده شــویم. جلســه پیــش در 
ایــن بــاره مقــداری توضیــح دادم.

ایــن یــک دریافــت باالتر و فهــم برتر 
اســت کــه کامــًا ذیــل جهان بینــی و 
ــان  ــاد و ایم ــدی و اعتق ــگاه توحی ن
قــوی بــه پــروردگار متعــال مــی رود. 
وضعیــت و اندوهــی کــه برایتــان 
پیــش آمــده، یــک بهانــه جدیــد 
ــال  ــه خــدای متع ــی ب ــرای پناهندگ ب
می شــود و ایــن پناهندگــی و ارتبــاط 
ــی  ــق و کمک خواه ــرت ح ــا حض ب
از خداونــد متعــال، خــودش آن فــرج 
ــت. ــر اس ــایش برت ــر و گش بزرگ ت

معنا و مفهوم قضا و قدر 

یــک  ســراغ  می رویــم  حــاال 
مرحلــه ای  پیچیده تــر؛  مرحلــه 
کــه اساســًا از دایــره فهــم عــادی 
کامــًا  معمولــی  برداشــت های  و 
ــئَُلَك  ــه ی »اَْس ــت. جمل ــارج اس خ
مِــْن َخیْــرِ كِتــاٍب َقــْد َخــا، 
َواَُعــوُذ بـِـَك مـِـْن َشــرِّ كِتــاٍب َقــْد 
َخــا« ناظــر بــه ایــن مرحلــه اســت.

درخواســت  دو  جملــه  ایــن  در 
ــر و  ــت خی ــی درخواس ــت: یک هس
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از شــر؛  پناهندگــی  دیگــری هــم 
ــری  ــو خی ــن از ت ــد م ــما می گویی ش
را می خواهــم کــه بــر قلــم قضــا 
ــرم از  ــاه می ب ــو پن ــه ت ــت و ب گذش
ــر  ــا و تقدی ــم قض ــر قل ــه ب ــری ک ش
ــا  ــه در اینج ــاب ک ــن کت ــت. ای رف
ــم  ــان عل ــور هم ــده، منظ ــرح ش مط
الهــی اســت و صفحــه تقدیــر و 
قضــای الهــی، صفحــه ای اســت کــه 
از آن تعبیــر می شــود بــه کتــاب. 
ــت؛  ــوب اس ــای مکت ــه معن ــاب ب کت
ــه  ــده، ب ــته ش ــه نوش ــه ک ــی آنچ یعن
ــی  ــر حتم ــک ام ــه ی ــا ک ــن معن ای
ــریعی  ــور تش ــه در ام ــت؛ چنان ک اس
از کلمــه ی کتــاب و مکتــوب اســتفاده 
شــده اســت. بــرای مثــال فرمــود: »یَا 
ــُم  ِــَب َعَلیُْك ــوا ُكت ــَن آَمنُ ــا الَِّذی أَیَُّه
ــَن  ــى الَِّذی ِــَب َعَل ــا ُكت ــاُم َكَم یَ الصِّ
ــوَن؛]۱[  ــْم تَتَُّق ــْم لََعلَُّك ــْن َقبْلُِك مِ
ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، 
ــت،  ــده اس ــرر ش ــما مق ــر ش روزه ب
همان گونــه کــه بــر کســانی کــه پیــش 
ــود.  ــده ب ــرر ش ــد[ مق ــما ]بودن از ش
باشــد کــه پرهیــزگاری کنیــد« یــا در 
جــای دیگــر فرمــود: »ُكتـِـَب َعَلیُْكــُم 

الْقِتـَـاُل َوُهــَو ُكــْرٌه لَُكــْم َوَعَســى أَْن 
تَْكَرُهــوا َشــیْئًا َوُهــَو َخیـْـٌر لَُكــْم؛]۲[ 
ــده، در  ــب ش ــما کارزار واج ــر ش ب
حالــی کــه بــرای شــما ناگــوار اســت، 
ــد  ــزی را خــوش نمی داری و بســا چی
و آن بــرای شــما خــوب اســت«.

کتــاب بــرای شــما نوشــته شــد، 
ــما  ــر ش ــم؛ ب ــَب َعَلیُك ــی »َوَج یعن
در  ایــن وجــوب  کــرد«.  واجــب 
ــل  ــت؛ مث ــریعی هس ــر تش ــک ام ی
روزه یــا جهــاد یــا هــر امــری از 
اوامــر الهــی کــه بــر مــا واجــب 
ــوب  ــوان مکت شــده باشــد. اینجــا عن
ــه  ــن ب ــا ای ــد. ام ــدق می کن ــم ص ه
ــوط می شــود. در  امــور تشــریعی مرب
امــور تکوینــی هــم مرحلــه ای داریــم 
ــت.  ــدر هس ــا و ق ــمش قض ــه اس ک
بــرای هــر کــدام از مــا در علــم 
ــت  ــدرات هس ــتی از مق ــی فهرس اله
ــد  ــه ای می رس ــه مرحل ــی ب ــه وقت ک
ــا  ــه قض ــود، از آن ب ــا می ش ــه امض ک
تعبیــر می شــود. قضــا ذیــل قــدر 
اندازه گیــری.  یعنــی  قــدر  اســت؛ 
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ــد شــوید؟  ــی کــی متول ــًا جنابعال مث
ــان چــه  ــد؟ چهره ت ــا بروی کــی از دنی
شــکلی باشــد و... اینهــا می شــود 
مقــدرات. وزنتــان چقــدر باشــد؟ 
چگونــه  جســمانی تان  وضعیــت 
ــه  ــان چگون باشــد؟ وضعیــت روانی ت
ــک  ــای ژنتی ــل و انتقال ه ــت؟ نق اس
ــر  کــه انجــام می شــود، اینهــا همــه ب
اندازه گیری هــای  همــان  اســاس 
می فرمایــد:  قــرآن  اســت.  الهــی 
ــَدرٍ؛]۳[  ــاُه بَِق ــْيءٍ َخَلْقنَ ــا ُكلَّ َش َّ »إِن
ماییــم کــه هــر چیــزی را بــه انــدازه 
ــزی  ــر چی ــا ه ــود م ــم«. فرم آفریده ای
برنامــه و  آفریده ایــم، تحــت  کــه 
ــی دارای  ــت؛ یعن ــر اس ــم و تقدی نظ
اندازه گیری هــای  و  قالب گیــری 
خــاص خــودش هســت. اصــًا عالم، 
اســت؛  اندازه هــا  و  تقدیــر  عالــم 
ــه نظــم و  همیــن چیــزی کــه از آن ب
ــم  ــم و می گویی ــر می کنی ــده تعبی قاع
هســت.  برنامــه  تحــت  همه چیــز 
اندازه هــا راجع بــه  ایــن تقدیــر و 
هــر کــدام از مــا وقتــی بــه مرحلــه ی 
قطعیــت برســد، می شــود قضــا. قضــا، 
مرحلــه ی مســتحکم اســت؛ چنان کــه 

خداونــد متعــال وقتــی دربــاره ی 
ــد  ــرش می خواهــد بگوی بعضــی اوام
مطلــب خیلــی جــدی هســت، از 
می کنــد؛  اســتفاده  قضــا  کلمــه ی 
ــُدوا  ــَك أَلَّ تَْعبُ ُّ ــى َرب ــًا: »َوَقَض مث
ــِن إِْحَســانًا؛]۴[ و  ــاُه َوبِالَْوالَِدیْ إِلَّ إِیَّ
پــروردگار تــو مقــرر کــرد کــه جــز او 
را مپرســتید و بــه پــدر و مــادر ]خود[ 
احســان کنیــد«. آنجــا هــم مســئله از 
امــور تشــریعی اســت، ولــی محکــم 
ــما  ــه ش ــداق ب ــا دو مص ــت. آنج اس
ــارت  ــداق عب ــک مص ــت؛ ی داده اس
اســت از زندگــی موحدانــه کــه غیــر 
از خــدای متعــال را نپرســتید. شــرک 
بــه هیــچ مرتبــه ای و بــه هیــچ وجهی، 
ــی اش، در  ــه باطن ــه ظاهــری اش و ن ن
نیســت.  پذیرفتــه  الهــی  دســتگاه 
فقــط توحیــد از شــما خواســته شــده 
ــان  ــد احس ــه ی توحی ــت. در ادام اس
ــد  ــادر از طــرف خداون ــدر و م ــه پ ب
متعــال و تبــارک و تعالــی بــه عهده ی 
ــاال  ــت. ح ــده اس ــته ش ــما گذاش ش
خــود شــما در عالــم محاســبه ببینیــد 
مطلــب دوم چقــدر بایــد مهــم باشــد 
ــه ی  کــه در ردیــف پرســتش موحدان
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ــه اســت.  ــرار گرفت ــق ق حضــرت ح
ــه  ــن رتب ــری در ای ــز دیگ ــراً چی ظاه
نداریــم. مطلــب خیلــی قــوی اســت.

همه چیز در جهان، حساب و  
کتاب دارد

ــارک و  ــد تب ــن خداون ــم تکوی در عال
ــدازه ای  ــزی ان ــر چی ــرای ه ــی ب تعال
عالــم  در  اســت.  کــرده  معیّــن 
انــدازه  طبــق  همه چیــز  خلقــت، 
فرمــود:  کــه  همان طــور  هســت؛ 
ــَدرٍ؛]۵[  ــاُه بَِق ــْيءٍ َخَلْقنَ ــا ُكلَّ َش َّ »إِن
ماییــم کــه هــر چیــزی را بــه انــدازه 
آفریده ایــم«. در آیــه بعــد فرمــود: 
ــٍح  ــَدٌة َكَلْم ــا إِلَّ َواِح ــا أَْمُرنَ »َوَم
ــا جــز یــک  ــان م ــرِ؛]۶[ و فرم بِالْبََص
ــم  ــون چش ــم[ چ ــت، ]آن ه ــار نیس ب
یعنــی  تقدیــر،  قلــم  به هم زدنــی«. 
ــت  ــده عل ــه در قاع ــی ک ــیت اله مش
ــببات در  ــباب و مس ــول و اس و معل
ــما  ــد و ش ــدا می کن ــان پی ــم جری عال
ــدا  ــّدرات راه پی ــم مق ــه عال ــی ب وقت
ــم شــما  ــن آگاهــی و عل ــد، ای می کنی
اینکــه  بــرای  می دهــد  دسترســی 

ــررات  ــن و مق ــن قوانی ــد از ای بتوانی
بــرای اِعمــال اراده خودتــان اســتفاده 
کنیــد؛ چیــزی کــه مــا تحــت عنــوان 
ــیمی و  ــک، ش ــکی، فیزی ــش پزش دان
علــوم مختلــف داریــم، ایــن دانش هــا 
ــّدرات  ــه مق ــم ب ــع عل ــه در واق هم
الهیــه هســت؛ قوانیــن و مقرراتــی 
کــه در ایــن عالــم حاکــم اســت. 
خــدای متعــال بــه مــا دسترســی داده 
اســت تــا از طریــق فعالیت هــای 
علمــی، مقــّدرات الهــی را کشــف 
کنیــم و بدانیــم ایــن مقــّدرات را 
ــا  ــم ت ــرار دهی ــم ق ــار ه ــه کن چگون
بــه فــان نتیجــه برســیم. ایــن لطفــی 
ــارک و  ــه حضــرت حــق تب اســت ک
ــت.  ــته اس ــان ها داش ــه انس ــی ب تعال
ــبت ها  ــا و نس ــه اندازه ه ــم ب ــا عل م
ــن  ــب ای ــرای ترکی ــم ب ــدا می کنی پی
نســبت ها بــا همدیگــر و رســیدن 
ــازه کــه آن نتیجــه  ــه یــک نتیجــه ت ب
از  مرتبــه ای  خــودش  هــم  تــازه 
تقدیــر الهــی محســوب می شــود.
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تفاوت قضا و قدر

ــت  ــّدرات هس ــن مق ــه ای از ای مرتب
ــا.  ــه قض ــود ب ــر می ش ــه از آن تعبی ک
جایــی کــه از دســترس انســان ها 
خــارج می شــود و اراده و علــم و 
تصمیم گیــری و برنامه ریــزی شــما 
بــه ایــن مرحلــه هیــچ راهــی نــدارد. 
لــذا قضــا ذیــل قــدر هســت. بینشــان 
ــت؛  ــق هس ــوص مطل ــوم و خص عم
ــی  ــر اله ــی، تقدی ــر قضای ــی ه یعن
اســت؛ منتهــا هــر تقدیــری قضــا 
ــه ی  ــه مرحل ــه ب ــری ک ــت. تقدی نیس
حتمیــت برســد، قضــا نــام دارد. البتــه 
ــی دارد و  ــودش مراتب ــم خ ــا ه قض
ــون  ــه اکن ــده ای اســت ک بحــث پیچی
ــم.  ــر کن ــان را درگی نمی خواهــم ذهنت
مرتبــه نهایــی اش امضــا هســت. مثــًا 
راجع بــه جنابعالــی می گویــد کــه 
شــما اجلــی داریــد کــه قطعی اســت. 
ــل  ــه اج ــد ک ــم داری ــل ه ــک اج ی
ــن  ــه بی ــا ک ــه ما ه ــت. البت ــق اس معل
خودمــان می گوییــم اجــل معلــق، 
می کنیــم.  تصــور  دیگــری  چیــز 
ــق  ــل اجــل معل ــی مث ــم فان می گویی

ــروکله اش  ــی س ــی ناگهان ــید، یعن رس
ــی  ــق یعن ــل معل ــود. اج ــدا می ش پی
ــا  ــی علت ه ــه خیل ــه ب سررســیدی ک
تعلیــق شــده اســت. اگــر کســی مثــًا 
فــان ناپرهیــزی را بکنــد، فــان ســم 
وارد بدنــش شــود یــا فــان بیمــاری 
ــل  ــل از اج ــد، قب ــش بیای ــش پی برای
قطعــی از دنیــا مــی رود. بــر اثــر 
بی احتیاطــی تصــادف کنــد و بمیــرد، 
ــوده اســت. اجــل  ــی نب ــش حتم اجل
حتمــی اش ایــن بــوده اســت کــه مثًا 
شــصت و یــک ســال و این قــدر مــاه 
و این قــدر روز و این قــدر ســاعت 
ــه  ــدر ثانی ــه و این ق ــدر دقیق و این ق
ــال  ــدای متع ــن را خ ــد. ای ــر کن عم
ــرآن از آن  ــت. ق ــته اس ــش نوش برای
ــرده  ــر ک ى« تعبی ــمَّ ــل ُمَس ــه »اََج ب
ى  مَُّســمًّ أَجــٌل  »َو  می فرمایــد:  و 
ــش او  ــن پی ــل معیّ ــَدُه؛]۷[ و اج عِن
اســت«. از اجــل مســّمی کســی خبــر 
ــال هســت؛  ــزد خــدای متع ــدارد، ن ن
همــان اســت کــه فرمــود: »إَِذا َجــاَء 
ــاَعًة َوَل  ــتَْأِخُروَن َس ــْم َل یَْس أََجُلُه
یَْســتَْقِدُموَن؛]۸[ پــس چــون اجلشــان 
ــاعتی  ــد[ س ــه ]می توانن ــد، ن ــرا رس ف
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آن را پــس اندازنــد و نــه پیــش«. 
آنکــه برســد، تقــّدم و تأخــری در 
کارش نیســت؛ نــه جلــو می افتــد 
ــش  ــر وقت ــت س ــب، درس ــه عق و ن
ــد. ایــن می شــود قضــا؛  اتفــاق می افت
یعنــی بــه اجــل الهــی رفتــه و بــرای 
جنابعالــی امضــا شــده اســت کــه در 
فــان مقطــع مرگتــان خواهــد رســید.

ــه  ــت ک ــم هس ــن ه ــر از ای ــا غی ام
اجــل تعلیقــی اســت و مــی رود ذیــل 
نهایی شــده  کــه  مقّدراتــی  همــان 
نیســت. مثــًا دختــری کــه چنــد 
ــن  ــودش بنزی ــش روی خ ــت پی وق
ــا  ــوزاند، آی ــودش را س ــت و خ ریخ
ــا  ــود؟ م ــیده ب ــی اش رس ــل حتم اج
خبــر نداریــم. گاهــی بیــن اینهــا 
ــر  تطبیقــی وجــود دارد کــه از آن خب
نداریــم. ولــی حــاال مــا طبــق قاعــده 
ــرض  ــم؛ ف ــت می کنی ــان صحب خودم
ــود  ــوده ن ــا ب ــم بن ــن خان ــم ای می کنی
ــد،  ــی کن ــا زندگ ــن دنی ــال در ای س
ولــی خــودش را ســر بیســت و چنــد 
ــی  ــا کس ــرد. ی ــص ک ــالگی مرخ س
کــه ســمی می خــورد یــا ســمی 

تصــادف  یــا  می خوراننــد  او  بــه 
ناپرهیــزی  هــزاران  یــا  می کنــد 
می کنــد کــه بــر اثــر آن، بیمــاری 
برایــش پیــش می آیــد، قلبــش را 
ــوراک و  ــا در خ ــد ی ــض می کن مری
ــث  ــد، باع ــاده روی می کن ــهوت زی ش
شــود.  کوتــاه  عمــرش  می شــود 
یک ســری علت هــای باطنــی هــم 
وجــود دارد، مثــل خوش اخاقــی، 
بداخاقــی، صله رحــم و قطــع رحــم 
ــد.  ــاه می کن ــد و کوت ــه عمــر را بلن ک
اینهــا همــه در دایــره مقــّدرات اســت. 
ــت. ــا اس ــم تقدیره ــم عال ــن عال ای

امــا تقدیــری وجــود دارد کــه دیگــر 
و  مســببات  و  اســباب  دایــره  از 
تنظیمــات خــارج اســت؛ اراده الهــی 
ــه اســت و امضــا  ــق گرفت ــه آن تعل ب
ــن  ــد. ای ــاق بیفت ــان اتف ــه ف شــده ک
اتفــاق حتمــًا می افتــد و از اراده آن 
ــت.  ــارج اس ــران خ ــخص و دیگ ش
اجــل  ســاعت  فــان  در  فانــی 
حتمــی اش  و  قطعــی  و  مســّمی 
ــع  ــم جم ــم ه ــام عال ــد، تم می رس
ــش  ــوی مرگ ــد جل ــوند، نمی توانن ش
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را بگیرنــد. امــا در آن فــرض ممکــن 
اســت پزشــکی از راه برســد کــه 
یک دفعــه  کنــد.  پیــدا  نجــات 
می دهــد،  انجــام  خوبــی  کار 
صله رحمــی  می دهــد،  صدقــه ای 
همچنــان  می دهــد،  انجــام 
می کنــد. پیــدا  ادامــه  زندگــی اش 

نقش انسان در تعیین  
سرنوشت خویش

لــوح  در  هرکســی  مقــّدرات 
ــدر  ــب ق ــت. ش ــت اس ــوظ ثب محف
برنامــه ســاالنه افــراد و جوامــع و 
محیــط پیرامونــی شــما نوشــته و 
ارزاق  و  آجــال  می شــود.  تقدیــر 
و... در آن شــب نوشــته می شــود. 
ــد  ــکان داده ان ــم ام ــان ه ــه خودت ب
کــه در شــب قــدر حضــور پیــدا 
ــید  ــته باش ــت داش ــد و درخواس کنی
ــدر  ــب ق ــما در ش ــای ش ــه تقاض ک
درخواســت های  می شــود.  شــنیده 
شــود،  مســتجاب  وقتــی  شــما 
نوشــته  مکتــوب  نامــه ی  آن  در 
می شــود. مثــًا کســی از خداونــد 

ــا  ــد، آنج ــری می خواه ــال همس متع
مســتجاب می شــود و برایــش نوشــته 
می خواهــد،  فرزنــدی  می شــود. 
معنــوی  رتبــه  یــک  می نویســند. 
ــه  ــود. البت ــته می ش ــد، نوش می خواه
بســته بــه ایــن اســت کــه شــما 
ــتیابی  ــرای دس ــب را ب ــرایط مناس ش
ــد. ــم آوری ــی فراه ــر اله ــه آن تقدی ب

لــذا خیلــی از مقــّدرات خــوب بــرای 
ــا  ــا ب ــا م ــود، منته ــته می ش ــا نوش م
اعمــال بدمــان آنهــا را از نامــه تقدیــر 
خودمــان خــارج می کنیــم و تقدیرهــا 
جایگزیــن می شــوند. هیچ کــس از 
محیــط تقدیــر الهــی خارج نمی شــود؛ 
بلکــه تقدیرهــا جایگزیــن و جابه جــا 
مــی رود  تقدیــر  ایــن  می شــوند. 
جــای آن تقدیــر. آنچــه بــه نفــع 
ــه ضــررش  ــا آنچــه ب ــوده ب طــرف ب
چــه  می شــود.  جابه جــا  هســت، 
کســی ایــن کار را کــرد؟ خــودش بــا 
ــه ســرش  ــا را ب ــن ب ــش ای رفتارهای
ــا   ــت م ــا سرنوش ــی جاه آورد. خیل
ــه  ــا ب ــای م ــر و تقدیره ــه یکدیگ ب
هــم گــره می خــورد. ایــن یــک 



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

تقدیرهــای  مــا  اســت.  واقعیــت 
جمعــی هــم داریــم و تقدیرهــای 
ــذارد. ــر می گ ــر تأثی ــا روی همدیگ م

عالــم بســیار پیچیــده و پررمــز و 
ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــم. توج رازی داری
شــخص  در  را  توحیــدی  حالــت 
وارد  وقتــی  می کنــد.  تقویــت 
الهیــه می شــود،  مقــّدرات  عوالــم 
و  می گیــرد  نضــج  او  در  توحیــد 
تقویــت می شــود. می فهمــد عالــم 
طبــق  همه چیــز  و  دارد  صاحــب 
ــر  ــی ب ــم دقیق ــت و نظ ــده هس قاع
هســتی حاکــم اســت. منتهــا بخشــی 
اراده  اختیــار و  را در حــوزه  آن  از 
ــد و بخشــی از  ــرار داده ان انســان ها ق
ــت. ــان ها اس ــارج از اراده انس آن خ

حــاال جنابعالــی اینجــا مطلبــی را 
ــاب  ــه کت ــه ب ــد ک درخواســت می کنی
مقــّدرات مربــوط می شــود؛ منتهــا 
بــه یــک مرحلــه باالتــر رفته ایــد. 
ــته  ــی قضــا، نوش ــه ی خــاء یعن کلم
ــه  ــم ب ــرآن ه ــب؛ در ق ــده، واج ش
همیــن معنــا آمــده اســت: »َوإِْن مـِـْن 

ــٌر؛]۹[ و  ــا نَِذی ــاَ فِیَه ــةٍ إِلَّ َخ أُمَّ
ــه در  ــر اینک ــوده، مگ ــی نب ــچ امت هی
ــت«.  ــته اس ــداردهنده  ای گذش آن هش
برایشــان  پیامبــری  آن  در  یعنــی 
مقــّدر و نوشــته شــده کــه ایــن 
پیــام  و  برســد  آنهــا  بــه  پیامبــر 
ــاند.  ــا برس ــه آنه ــال را ب ــدای متع خ
برســاند. می خواهــد  را  حتمیــت 

امــام )علیه الســام( اینجــا بــه مــن و شــما 
می گویــد  و  می کنــد  یــادآوری 
مرحلــه ای وجــود دارد کــه در آن 
ــرای شــما نوشــته شــده  ــی ب چیزهای
کــه خــارج از دســترس شــما اســت؛ 
یعنــی هــم بــه آن علــم نداریــد 
اینجــا  البتــه  دسترســی.  هــم  و 
علــم و دسترســی یکــی هســت. 
ــن  ــرای م ــزی ب ــه چی ــد چ بی خبری
و شــما نوشــته اند و چــه اتفاقــی 
بیفتــد. مــا  بــرای  می خواهــد 

فهرســتی از مقــّدرات هســت کــه 
ــم  ــی نداری ــچ اطاع ــا هی ــا از آنه م
نداریــم.  هــم  تصرفــی  آن  در  و 
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همیــن اکنــون برایتــان نوشــته اند، 
ــع خــوب  ــما از وقای ــن و ش ــی م ول
ــوب  ــور از خ ــم. منظ ــد بی خبری و ب
کــه  اســت  شــر  و  خیــر  بــد،  و 
ــان  ــا سودرس ــار ی ــع و ض ــا ناف اینج
می شــود. معنــا  ضررزننــده  و 

تفاوت کتاب اعمال با کتاب  
مقّدرات

ــال  ــاب اعم ــر از کت ــاب غی ــن کت ای
مــا  را  اعمــال  کتــاب  اســت. 
ــم  ــزی ه ــه هرچی ــیم. نتیج می نویس
ــک  ــده نزدی ــیم، در آین ــه می نویس ک
یــا دور بــه گــردن خودمــان می باشــد. 
ــوق  ــن ط ــه ای ــتیم ک ــان هس خودم
ــم.  ــان می اندازی ــردن خودم ــه گ را ب
ــم، حرفــی کــه  هــر کاری کــه می کنی
می زنیــم، قضاوتــی کــه می کنیــم، 
تصمیمــی کــه می گیریــم، عملــی 
ــردن  ــال گ ــم، وب ــام می دهی ــه انج ک
ایــن  آیــه اش  می شــود.  خودمــان 
اســت: »َوُكلَّ إِنَْســاٍن أَلَْزْمنـَـاُه َطائـِـَرُه 
فـِـي ُعنُقـِـهِ َونُْخــرُِج لـَـُه یـَـْوَم الْقِیَاَمةِ 
كِتَابـًـا یَْلَقــاُه َمنُْشــوًرا اْقــَرأْ كِتَابـَـَك 

َعَلیْــَك  الْیَــْوَم  بِنَْفِســَك  َكَفــى 
َحِســیبًا؛]۱۰[ و کارنامــه هــر انســانی 
روز  و  بســته ایم  او  گــردن  بــه  را 
ــه آن را  ــه ای ک ــرای او نام ــت ب قیام
ــم.  ــرون می آوری ــد، بی ــاده می بین گش
نامــه ات را بخــوان، کافــی اســت 
حســابرس  خــودت  امــروز  کــه 
هــم  خودتــان  باشــی«.  خــود 
ــه  ــزی ک ــد چی ــد و ببینی محاســبه کنی
نوشــته اید، مجــازات و پــاداش آن، 
ــده  ــات تکان دهن ــت. از آی ــه هس چ
و بیدارکننــده قــرآن کریــم اســت.

ایــن کتابــی اســت که مــا می نویســیم؛ 
ــه آن  ــت ک ــری هس ــاب باالت ــا کت ام
را بــرای مــا می نویســند و مــا از 
آن خبــری نداریــم. آیــا مــا در آن 
دخالتــی داریــم؟ هــم بلــه و هــم 
نــه. بعضــی از چیزهایــی کــه در 
می شــود،  نوشــته  مــا  مقــّدرات 
ــی اســت  ــر وضعــی کارهای نتیجــه اث
کــه بــه اختیــار خودمــان انجــام 
کــه  دارد  هــم  بخشــی  می دهیــم. 
مــا  برنامه هــای  و  اراده  و  اعمــال 
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هیــچ نــوع دخالتــی در آن نــدارد. 
مثالــش را هــم آوردم. در مــورد اجــل 
ــداری  ــث مق ــا بح ــم ت ــخن گفتی س
ــر شــود. ــه ذهــن دوســتان نزدیک ت ب

آثار توجه به مقّدرات الهی 

امــام )علیه الســام( در اینجــا توحیــد را 
در انســان تقویــت می کنــد. شــما 
ــر  ــبات و تدابی ــزی  و محاس برنامه ری
ــد، بعــد یــک دفعــه  ــان را داری خودت
نشــان  بــه شــما  دیگــری  جــای 
مرحلــه ای  می گوینــد  و  می دهنــد 
ــر  اســت کــه خــارج از همــه ی تدابی
و برنامه ریــزی تــو اســت؛ کتــاب 
سرنوشــتی هــم مــاورای اینهــا داریــد.

ــه آن  ــاد ب ــاور و اعتق ــر ب ــن اث اولی
مرحلــه، ایــن اســت کــه در جنابعالــی 
ــه  ــاده ای ب ــرار فوق الع ــت اضط حال
وجــود مــی آورد. مثــًا یکــی از آنهــا 
همیــن مــرگ اســت کــه چــه وقتــی 
هســت؟ آن چیــزی کــه حتمــی و 
قطعــی بــرای مــن نوشــته اند، کــی از 
راه می رســد؟ نمی دانــم. مــا هیــچ 

ــه  ــاور ب ــم. ب ــه آن نداری ــی ب دسترس
ــود دارد،  ــزی وج ــن چی ــه چنی اینک
در انســان حالــت فوق العــاده ای را 
ــه  ــک مرحل ــه ی ــد ک ــکل می ده ش
بــه درگاه خــدای  فقــر  از  باالتــر 
متعــال اســت. اگــر بــه آن بــاور 
دســت پیــدا کنیــد، مرتبــه ای از انقطاع 
الــی اهلل و اضطــرار بــه حضــرت 
حــق بــه شــما دســت می دهــد.

ــاور  ــای ب ــد و کارکرده یکــی از فوای
داشــتن اینکــه مرحلــه ای از مقــّدرات، 
ــوب و  ــا خ ــر ی ــر و ش ــم از خی اع
بــد، بــرای جنابعالــی هســت کــه 
بــه آن دسترســی نداریــد و در آن 
هیــچ دخالتــی نداریــد، همیــن اســت. 
ــه  ــد اینک ــی بپرس ــر کس ــن اگ بنابرای
ــی هســت  ــوح و کتاب ــن ل ــم چنی بدان
ــدارم،  ــی ن ــه آن دسترس ــن ب ــه م ک
چــه فایــده ای برایــم دارد، پاســخ 
از برکاتــش  آن اســت کــه یکــی 
تقویــت بنیــه توحیــدی در انســان 
ــما  ــرار ش ــاع و اضط ــت انقط و حال
ــت. ــق اس ــرت ح ــاحت حض ــه س ب
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ــم  ــا نمی دانی ــه م ــام ک ــن ابه خــود ای
ــرای  ــزی ب ــه چی ــدوق چ در آن صن
ــه آن  ــا را ب ــا هســت، هــم طمــع م م
ــت  ــدوق هس ــه در آن صن ــری ک خی
هــم  می کنــد؛  تقویــت  خیلــی 
نگرانــی مــا را از آن شــری کــه آنجــا 
هســت، تقویــت می کنــد. حاصــل 
رغبــت،  و  رحمــت  آن  هــردوی 
و حالــت شــوق و خــوف اســت 
ــده  ــی پیش برن ــن خیل ــود ای ــه خ ک
ــد. ــرواز می ده ــان را پ ــت و انس هس

امــام )علیه الســام( اینجــا مــن و شــما 
و  می کنــد  مرحلــه  ایــن  وارد  را 
ــْب  ــد: »َو َه ــه می گوی ــد از اینک بع
ــه  ــَك«، ب ِل َعَلیْ ــَوكُّ ــْدَق التَّ ــى ِص ل
ــئَُلَك  ــی دارد: »اَْس ــد عرضــه م خداون
مِــْن َخیْــرِ كِتــاٍب َقــْد َخــا، 
ــاٍب  ــرِّ كِت ــْن َش ــَك مِ ِ ــوُذ ب َواَُع
ــن  ــن آن بهتری ــی م ــا«؛ یعن ــْد َخ َق
ــده  ــته ش ــم نوش ــه برای ــزی را ک چی
ــت  ــؤال و درخواس ــا و س ــو تمن از ت
بــدی  سرنوشــت  از  و  می کنــم 
ــده  ــته ش ــن نوش ــرای م ــا ب ــه آنج ک
می بــرم. پنــاه  تــو  بــه  اســت، 

ایــن  نمی تواننــد  ترجمه هــا  در 
توضیحــات را برســانند؛ ولــی اکنــون 
ــد. ــح ش ــما واض ــرای ش ــب ب مطل

مقــّدر  معنــای  بــه  مکتــوب 
برایــش  قضــا  یعنــی  اســت؛ 
منتهــا  شــده؛  امضــا  و  رفتــه 
ــت. ــم هس ــا مبه ــرای م ــش ب محیط

در کار خدا چون و چرایی وجود  
ندارد

ــود  ــدا می ش ــا پی ــؤال اینج ــک س ی
و آن اینکــه چیزهایــی کــه آنجــا 
چــه  براســاس  می شــود،  نوشــته 
قواعــدی اســت؟ آیــا مــا بــه آن 
ــم  ــم می توانی ــش ه ــد و نظامات قواع
آشــنا باشــیم؟ بــه مــن و شــما خیلــی 
صریــح و راحــت گفتــه می شــود کــه 
ــه بخشــی از آن نظامــات هیچ کــس  ب
ــم بســیار  ــم، عال ــن عال ــدارد. ای راه ن
پیچیــده و تودرتویــی هســت. بــه 
بخشــی از آن انســان دسترســی دارد؛ 
همــان چیــزی کــه بــه مــا گفتــن اگــر 
ــن نتیجــه ای  ــد، چنی ــن کار را بکنی ای
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و  می شــود  نوشــته  شــما  بــرای 
ــما دارد.  ــرای ش ــی ب ــن عوارض چنی
ــه  ــت؛ ب ــا هس ــترس م ــا در دس آنه
ایــن معنــا کــه بــه مــا از جنــس 
ــش آگاهــی داده شــده اســت؛  نظامات
ــت  ــم هس ــرش ه ــش دیگ ــی بخ ول
کــه هیــچ دسترســی بــرای مــا وجــود 
نــدارد. چگونــه نوشــته می شــود و بــر 
اســاس چــه فعــل و انفعاالتــی اســت، 
تقدیرهایــی  جنابعالــی  نمی دانیــم. 
ــو رســیده  ــه ت ــد کــه از ســابق ب داری
قواعــد زندگــی در  اینهــا  اســت؛ 
ــب  ــن قال ــًا ای ــم اســت. مث ــن عال ای
داریــد،  جنابعالــی  کــه  صورتــی 
چهــره ای کــه شــما داریــد، ایــن 
ــل  ــل قب ــن نس ــری از چندی تصویرگ
از شــما از رهگــذر تغییــرات ژنتیــک 
بــه شــما رســیده اســت. در روایــات 
ــده و  ــر ش ــرق تعبی ــه ِع ــا از ژن ب م
لنطفكــم  »تخیــروا  فرموده انــد: 
ــگاه  ــان العــرق دســاس؛]۱۱[ جای ف
)کــودک(  نطفــه  بــرای  مناســبی 
ریشــه ها  زیــرا  برگزینیــد،  خــود 
حتــی  ســرایت کننده اند«.  )ژن هــا( 
ــاد  ــد از هفت ــا بع ــه ویژگی ه دارد ک

مثــًا  و  می شــود  منتقــل  نســل 
ــود  ــی می ش ــی آب ــم یک ــگ چش رن
یکــی  آن  و  قهــوه ای  دیگــری  و 
ــات  ــا در بعضــی از روحی مشــکی. ی
مســیر  در  کــه  چیزهایــی هســت 
ــد  ــاق می افت ــرات اتف ــرات تقدی تغیی
ــم  ــی ه ــار جنابعال ــوزه اختی و در ح
زمینه هــا  آن  در  کســی  نیســت. 
در  اینهــا  نیســت.  تصمیم گیرنــده 
ــد.  ــودش می آی ــاص خ ــت خ فهرس
ــباب و  ــه اس ــت ک ــی اس ــا عالم اینج
مســببات و مقــّدرات و قوانیــن در آن 
هــم  چــرا  می کنــد.  حکم فرمایــی 
ــَأُل  ــدارد؛ »َل یُْس ــود ن ــش وج برای
آنچــه  در  ]او[  یَْفَعــُل؛]۱۲[  ــا  َعمَّ
نمی شــود«.  بازخواســت  می کنــد، 
ــد  ــه بگویی ــت ک ــم نیس ــور ه این ط
ــش  ــت ری ــان جماع ــًا ف ــرا مث چ
درنمی آورنــد؟ یکســری از نژادهــا 
کــه قیافــه زن هــا و مردهایشــان خیلی 
ــوری  ــد، این ط ــی نمی کن ــم فرق باه
اســت. ایــن عالــم این طــوری تنظیــم 
شــده اســت. نشــئه ای کــه در آن 
قــرار گرفته ایــم، این گونــه اســت. 
همــه ی اینهــا هــم علــل و معالیــل و 
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اســباب و مســببات در هــم متداخــل 
هــزار  می بینیــد  گاهــی  هســتند. 
جــور قاعــده دســت بــه دســت 
هــم می دهــد تــا اتفاقــی بیفتــد.

دعا، قضای حتمی را نیز تغییر  
می دهد

امــام )علیه الســام( اینجــا بــه مــن و شــما 
می فرمایــد  می دهنــد.  را  خبــری 
ــم  ــببی را می خواه ــو س ــه ت ــن ب م
ــما  ــه ش ــی ب ــه حت ــم ک ــان بده نش
ــه  ــم ک ــی می ده ــز دسترس ذره ناچی
ــی  ــید و فضول ــرک بکش ــد س بتوانی
کنیــد و در آن مرحلــه وارد شــوید 
و بــرای خودتــان کاری کنیــد؛ حتــی 
ــه  ــر نوشــته شــده باشــد. آنجــا ک اگ
فــان چیــز بــرای شــما نوشــته 
ــر  ــی تغیی ــم می توان ــا ه ــده، آنج ش
ــر آن  ــی اگ ــاوری؛ حت ــود بی ــه وج ب
ــیده  ــا رس ــه ی قض ــه مرحل ــر ب تقدی
امــام  دعــا.  بــا  باشــد. چگونــه؟ 
عــاَء  صــادق )علیه الســام( فرمــود: »إنَّ الدُّ
یَــُردُّ الَْقضــاَء َوَقــْد نَــَزَل مِــَن 
ــًا؛]۱۳[  ــرَِم إبْرام ــْد ابْ ــماءِ َوَق السَّ

ــازل  ــمان ن ــه از آس ــي ک ــا قضای دع
آن  اگرچــه  برمی گردانــد،  شــده، 
محکــم  و  مبــرم  به ســختی  قضــا 
ــده و  ــدر ش ــی مق ــد«. یعن ــده باش ش
ایــن مقــدر بــه قضــا تبدیــل شــده، آن 
قضــا هــم امضــا شــده اســت. حــاال 
ــال  ــد متع ــه درگاه خداون ــخص ب ش
ــر  ــی دارد، اگ ــد و دعای ــه ای می زن نال
ایــن دعــا اصابــت کنــد و شــرایطش 
را داشــته باشــد ـ چــون دعــا بــا 
وارد  ـ  مــی رود  بــاال  شــرایطش 
ــته  ــود و آن نگاش ــر می ش ــوح تقدی ل
دعــا  می کنــد.  منحــل  را  حتمــی 
ــوم  ــی و محت ــای حتم ــد قض می توان
اصطاحــًا  دهــد.  تغییــر  هــم  را 
ــات.  ــو و اثب ــه مح ــود ب ــر می ش تعبی
پاســخش هــم روشــن اســت. دســت 
چیــز  نیســت.  بســته  کــه  خــدا 
پیچیــده ای نگفتیــم. همــان کســی 
کــه ایــن را امضــا کــرده، حــاال 
قضــای دیگــری را جایــش قــرار 
ــته  ــدا بس ــت خ ــر دس ــد. مگ می ده
اســت؟ »بـَـْل یَــَداُه َمبُْســوَطتَاِن؛]۱۴[ 
ــذا  آری، دســتان او گشــاده اســت«. ل
ــاُء  ــا یََش ُ َم ــو اللَّ ــد: »یَْمُح می گوی
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ــاِب؛]۱۵[  ــَدُه أُمُّ الِْكتَ ــُت َوعِنْ ِ َویُثْب
خداونــد آنچــه را بخواهــد می زدایــد 
ــزد او  ــاب ن ــگارد، و اُم الکت ــا می ن ی
اثبــات  می کنــد،  محــو  اســت«. 
را می کنــد. کار خــودش  می کنــد، 

ببینیــد دعــا چــه تأثیــر شــگرفی دارد. 
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( در نامــه ۳۱ 
الباغــه می گویــد خداونــد  نهــج 
تبــارک و تعالــی بــه وســیله دعــا بــه 
تــو دسترســی داده اســت. دعــا را 
کلیــد خزائــن آســمان ها و زمیــن 
قــرار داده اســت و ایــن کلیــد را 
ــا و  ــل قض ــی قف ــما داده؛ یعن ــه ش ب
ــود.  ــاز می ش ــا ب ــد دع ــا کلی ــدر ب ق
ــی  ــت. خیل ــو هس ــار ت ــن در اختی ای
هســتید!  حــق  عزیزدردانــه  شــما 
ــد  ــته اســت! بع ــو را خواس ــدر ت چق
ماهــا  می کنــد  محاســبه  انســان 
ــای  ــب آدم ه ــم، عج ــا نداری ــه دع ک
بی عرضــه ای هســتیم! چقــدر بــد 
اســت! ایــن را خــدای متعــال بــه تــو 
داده اســت، مالــک الملــک کــه تمــام 
ــت،  ــت او اس ــه دس ــم ب ــن عال خزائ

کلیــد خزائنــش را بــه دســت تــو داده 
اســت. منتهــا انســان بایــد اهــل دعــا 
شــود، کــه عالــم و اســراری دارد. 
پــس اینجــا کــه می گویــد: »اســئلك« 
ــا  ــد از دع ــتفاده می کن ــی دارد اس یعن
مخصــوص. مرحلــه ی  آن  بــرای 

ــی  ــا«، یعن ــْد َخ ــاٍب َق ــرِ كِت »َخیْ
آنجــا  کــه  آنچــه  از  را  بهترینــش 
نمی دانیــم  هــم  مــا  و  نوشــته ای 
ــم.  ــو می خواه ــته ای، از ت ــه نوش چ
ــا« آن  ــْد َخ ــاٍب َق ــرِّ كِت ــْن َش »مِ
ــررداری  ــاک و ض ــد و خطرن ــز ب چی
کــه بــرای مــن نوشــته، از او بــه 
گفته انــد  می شــوم.  پناهنــده  تــو 
پــای  از  )علیه الســام(  علــی  حضــرت 
دیــواری کــه داشــت می ریخــت، 
ــد.  ــر رفتن ــدند و آن طرف ت ــد ش بلن
کســی پرســید: از قضــای الهــی فــرار 
می کنیــد؟ فرمودنــد: از قضــای الهــی 
ــرم. ایــن،  ــاه می ب ــر الهــی پن ــه تقدی ب
انســان اســت. در حــوزه اختیــار 

ــه آن  ــا ب ــاح دع ــا س ــما ب ــا ش اینج
تودرتــوی  پیچیــده ی  مرحلــه ی 
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ناشــناخته وارد می شــوید. تیرهــای 
ــاید  ــد، ش ــا می کنی ــه ره ــا را ک دع
ــود.  ــر ش ــی کارگ ــه یک ــن میان در ای
کــه  آنهایــی  حــال  بــه  خــوش 
ــّر  ــد. مص ــدازی می کنن ــی تیران خیل
ــت  ــا و درخواس ــل دع ــا و اه در دع
باشــید؛ بــا رعایــت آدابــش تــا مــورد 
پســند حضــرت حــق قــرار بگیریــد.
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