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صفحه 6
پنج شنبه ۷ دی ۱۳۹6 

۹ ربیع الثانی ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۸۰۴

 براى اينكه بشــر به مواهب بی شمار 
زندگی توّجــه خاّصی پيدا كند و از آنها 
و از خداوند موهبت بخش خود قدردانی 
كند، گاه و بيگاه تغييــر مختصرى در 
آنها واقع می شــود تا مــا را به ارزش 
و اهميــت نعمت ها واقف ســازد. اين 
و موّقتی همان است   تغييرات مختصر 

كه ما آن را »بال« می ناميم.

 نه تنها در نعمت و كاميابی و سالمت و رفاه 
بايد خداوند را حمد و سپاس گوييم؛ بلكه 
در بال و شّدت و مصيبت و به هنگام هجوم 
طوفان حوادث نيز بايد شاكر و سپاسگزار 
باشيم. چرا كه اّوال می دانيم خداوند متعال 
هــر كارى می كند موافق حكمت و نهايت 
مصلحت اســت، حتّی مصايبی كه براى 
آزمايش ما، يا به عنوان كّفاره گناهان ما، 
يا ســبب بيدارى ما از خواب غفلت است. 
ثانيا اين حوادث، سبب می شود كه ما اجر 
صابران و پاداش شاكران را ببريم و اين 

خود نعمت ديگرى است.

بالها سبب بيدارى و بازگشت به سوى 
خدا و ترك معاصی است؛ از بعضی آيات 
و روايات استفاده می شود كه بالها گاهی 

براى هشدار و بيدارى بندگان است.

 تصّور كنيد اگر بيمارى در جهان وجود نداشت، چگونه می توانستيم بفهميم كه سالمت و صّحت ما چه موهبت 
بزرگی اســت! يا اگر تاريكی شب نبود، چگونه می توانستيم بفهميم كه امواج نور آفتاب كه در روز بی دريغ بر 
چهره جهان پاشيده می شود، چه نعمت گرانبهايی است! اگر گاه و بيگاه زمين، اين گهواره زندگی در زير پاى ما 
مختصر لرزشی نداشت، آيا هيچ معلوم میشد كه آرامش زمين يعنی چه! و اگر گاهی خشكسالی واقع نمی شد، 

آيا ممكن بود  به درستی نقش اساسی باران را در زندگی خود متوّجه شويم!

در آموزه های قرآنی یکی از مهم ترین وظایف مومن، شــکرگزاری 
بویژه نســبت به پروردگار و نعمت های او دانســته شــده است. این 
شکرگزاری می تواند قلبی، زبانی و عملی باشد. مراد از شکر قلبی آن 
است که نعمت الهی را قدر بداند و نسبت به آن احساس تشکر داشته 
باشد و مدعی این معنا نباشد که وظیفه خدا بوده است که به او چیزی 

بدهد و خود را طلبکار بداند.
شکر زبانی به بیان نعمت هایی است که خدا به او ارزانی داشته است 
و خدا را به زبان شکر گوید و حتی نماز شکر و یا سجده شکر به جا 
آورد. بیان نعمت های الهی به خود حتی به دیگران می تواند مصداق این 
ْث؛  ا بِِنْعَمِة َربَِّک َفَحِدّ نوع تشکر زبانی از خدا باشد. خدا می فرماید: َو أََمّ

و از نعمت پروردگار خویش با مردم سخن گوی.)ضحی، آیه 11(
مهم ترین نعمتی که خدا به انســان داده است،نعمت وجود است 
که او را از عدم به وجود رســانیده و موجود کرده اســت. افزون بر آن 

نعمت اسالم و ایمان است که خدا دل انسان را به نور ایمان و اسالم 
روشــن کرده است. بنابراین، باید شاکر خدا بود و بر خدا و رسول اهلل 
منت نگذاشــت که اسالم و ایمان آورده اید؛ خدا می فرماید: از اینکه 
اسالم آورده  اند بر تو منت می نهند، بگو بر من از اسالم آوردنتان منت 
مگذارید؛ بلکه ]این[ خداســت که با هدایت  کردن شما به ایمان ،بر 

شما منت می  گذارد اگر راستگو باشید. )حجرات، آیه 17( 
شکر عملی آن است که انسان بدرستی از نعمت هایی که خدا به 
او داده اســتفاده کرده و آن را بــه جا به کار گیرد، نه اینکه آن را در 
کارهای خالف و زشت به کار ببرد و به مردم با قدرت و ثروت و دیگر 
نعمت هایش ظلم و اجحاف روا دارد. حضرت موســی)ع( می فرماید: 
َرِبّ بَِمــا أَنَْعْمَت َعلََیّ َفلَْن أَُکوَن َظِهیًرا لِلُْمْجِرِمیَن؛پروردگارا ، به پاس 
نعمتی که بر من ارزانی داشتی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. 

)قصص، آیه 17(

انواع ُشکر به درگاه خدا 

تاثیر معاشرت
 با خوبان  و بدان

قال االمام علی)ع(: »قــارن اهل الخیر تکن منهم، و باین 
اهل الشرتبن عنهم«

امام علی)ع( فرمود: با خوبان معاشــرت کن تا از آنان باشــی و از 
بدان دوری کن تا از آنان نباشی.)1(

___________________
1- نهج البالغه )صبحی صالح(، نامه 31، ص 402

با چه کسانی دوست شویم؟
پیامبر گرامی اســالم)ص( فرمود: همنشــین شایســته همان 
عطرفروش اســت، اگر چیزی به تــو ندهد، )حداقل( بوی عطرش به 

تو خواهد رسید.)1(
امام علی)ع( فرمود: برترین دوســت و برادر تو کسی است که در 
کار خیر سبقت گیرد و تو را هم به سوی خیر بکشاند، و تو را به نیکی 

فرا خواند و یاری کند.)2(
امام صادق)ع( فرمود: محبوب ترین برادرانم نزد من کســی است 
که عیب های مرا پیش من هدیه آورد )و آنها را به من گوشزد کند(.)3(

امام علی)ع( فرمود: بهترین برادران تو کسی است که با راستگویی 
خود تو را به راستگویی دعوت کند و با اعمال نیک خود تو را به بهترین 

کارها فراخواند.)4(
همچنین آن حضرت فرمود: بهترین دوســت تو کسی است که 
تو را شــیفته آخرت کند، و نســبت به دنیا بی رغبت کند و تو را در 

فرمانبرداری از خدا کمک کند.)5(
امام حســن)ع( فرمود: فرزندم با کسی دوست مشو: مگر آنکه او 

را درست بشناسی.)6(
___________________

1- کنزالعمال، ج 9، ح 24676
2- میزان الحکمه، ج 1، ص 57
3- اصول کافی، ج 4، ص 452

اختبار نفسانی قبل از دوستی)۸(
پرسش:

قبل از دوســتی و رفاقت چگونه می توان کسی را از حیث 
ویژگی های نفسانی او مورد اختبار و آزمایش قرار داد؟

پاسخ:
آزمودن دوست در بعد نفسانی

ما بعد نفســانی هم داریم که انســان باید در بحث صداقت و رفاقت 
این را هم در نظر داشــته باشــد که با هر کسی رفیق نشود و با او بساط 
دوســتی را پهن نکند. روایتی از امام صادق)ع( است که حضرت فرمود: 
»ال تسم الرجل صدیقاً سمهًْ معروفهًْ حتی تختبره«؛ کسی را به نام دوست 
نخوان تا اینکه او را بیازمایی؛ یعنی کســی را به عنوان اینکه دوســت تو 
است نخوان به طوری که مردم بگویند فالنی رفیق فالنی است، یا خودت 
بگویی، رفیقم فالنی اســت؛ اصاًل این کار را نکن، »حتی تختبره«. نکته 
اینجاســت که باید او را بیازمایی و امتحانش کنی. اختبار یعنی آزمودن. 
حاال به چه چیز او را امتحان کنیم؟ حضرت سه چیز را مطرح می فرماید؛

اولین مالک؛ هنگام غضب
اول: »تغضبه فتنظر غضبه یخرجه من الحق الی الباطل«؛ خشمش 
را آزمایش کن، ببین آیا این از افرادی است که وقتی عصبانی می شود، 
مــرزی را رعایــت نمی کند؟ آیا خشــم، او را از حق به ســوی باطل 
می کشــاند؟ آیا آنجاهایی که عصبانی می شود، چه در بعد گفتاری اش 
و چه در بعد رفتاری اش لجامی از شرع به دهانه نفسش زده است؟ یا 
نه، چون عصبانی شــده هر چه به دهانش بیاید، می گوید و هر کاری 
که از دســتش برآید، می کند؟ این اشــاره به بعد نفسانی است. رفیق 
می خواهی بگیری، از نظر خشم آزمایش و امتحانش کن. چون ممکن 
اســت نعوذباهلل- یک مقدار رذالت داشته باشد؛ لذا اول ببین آیا مثل 
حیوان می ماند یا انسان است؟ چون حیوان است که وقتی خشمگین 
می شود هر کاری می کند؛ هم گاز می گیرد، هم لگد می زند. انسان که 
این کارها را نمی کند. حاال که انسان است و زبان دارد، ببین آیا موقع 

خشم هر چه به زبانش می آید را می گوید؟
دومین مالک؛ هنگام شهوت

حضرت به عنوان دومین مالک برای آزمودن فرد پیش از دوســتی 
می فرمایند: »و عند الدینار و الدرهم«. این خشم نیست، این شهوت است؛ 
شهوت نسبت به مال است. یعنی امتحان کن، ببین این شخص راجع به 
پول چگونه اســت؟ آیا مرزهای شرعی را رعایت می کند یا اصاًل به حرام 
و حالل کاری ندارد؟ این را امتحانش کن. همین طوری او را رفیق خود 

نخوان و نگو فالنی رفیق ما است.
ظاهر این روایت درمورد روابط اجتماعی اســت. چون اگر او را به 
خودت نســبت دهی و بگویی فالنی رفیق من است، تو هم در اجتماع 
خراب می شوی. چون وقتی مردم جامعه ببینند این شخص در جایی 
خرابکاری کرد، آبروی تو هم می رود. اگر دیدند جایی عصبانی شــد و 
حرف های بی ربط و قبیح و ناپســندی گفت، یا دیدند از هر جایی که 
رسیده مال مردم را می خورد، می گویند رفیق تو است و کارهای ناپسند 
او آبروی تو را هم می برد. تازه اینها همه مربوط به ظاهر اســت؛ یعنی 
حضرت درباره ظاهرش این طور می فرمایند؛ چه رســد به باطن. چون 

باطن مهم تر است.
لــذا می گوییم به طریق اولی وقتــی می خواهی رفیق انتخاب کنی، 
ببین از نظر درونی اش چگونه اســت. از نظر درونی و باطنی اولویت دارد 
که ببینی این شخص کیست. چون تو می خواهی با انسان رفیق شوی و 

رابطه درونی پیدا کنی، نه با حیوان!

زندگی سالک بدون دوست نشاید!
)بدان ای ســالک راه حق!( ارسطو می گوید: انسان در هر حال محتاج به 
دوســتان می باشد تا در حال خوشــی و نعمت ندیم و مونس او باشند، و در 
حال ســختی و گرفتاری وی را کمک نماینــد... به جان خودم که هم افراد 
غنی و توانا محتاج به دوســتانی هســتند، که او را کمک و یاری کنند، و هم 
فقیر به دوستانی نیازمند است که وی را دستگیری نمایند. بایستی به اطفال 
بیاموزند که احدی قدرت ندارد بدون دوســت و رفیق زندگی نماید، اگرچه 
مالک تمام دنیا باشد و کسی که امر محبت را کوچک می شمارد خود کوچک 
اســت که گمان می کند بدون دوســت کار او انجام می گیرد! به نظر من قدر 
دوست واقعی، باالتر از تمام گنج های قارون و ذخیره های سالطین و اشیای 

نفیس از جواهرات و آنچه بر روی زمین است. )1(
____________________________________

1- آیین زندگی از دیدگاه امام رضا)ع(، محسن کتابچی، اهمیت معاشرت در زندگی 
انسان

همواره زندگی انسان با حوادث و بالیای طبیعی همچون زلزله، 
طوفان و سیل آمیخته شده است و علیرغم تمام کوشش هایی که 
برای آســایش تن، آســودگی خیال و فکر انسان می شود، عرصه 
زندگــی او جوالنگاه این گونه حوادث اســت.]1[ لذا در کنار دیگر 
نگرانی های بشر که با تغییر وضع زندگی و تمدن جدید، تغییر کرده 
است همچون بیماری های العالج ، حوادث رانندگی و از همه بدتر 
توســعه بیماری های روحی که روز به روز چهره خطرناک تری به 
خود می گیرد لیکن حوادث و بالیای طبیعی نیز در اجتماع بشــر 

بیداد می کند.]2[
هنگام وقوع حوادثی از قبیل زلزله و سیل، عّده ای از مردم سؤاالتی 
از این قبیل از خود می کنند: »چرا گاه و بیگاه زمین لرزه ها و سیل ها 
و بیماری های واگیر و مانند اینها خرمن هستی عّده ای را می سوزاند؟« 
»چرا این حوادث در بعضی از نقاط روی می دهد و بعضی دیگر ســالم 
می مانند«؟ »فلسفه نزول این آفات و بالها چیست«؟ »آیا فقط عّده ای 
گناهکارند و باید مجازات شــوند و عــّده ای دیگر بی گناهند«؟ چرا، 

چرا و...؟]3[
اساســاً، این گونه ســؤاالت همیشــه در میان عّده ای از افراد بشر 
بوده اســت، بخصوص هنگام وقوع حوادث ناگوار، بیشــتر به این فکر 
فرو می رفتند؛ حّتی تاریخ عقاید و ادیان نشــان می دهد که راه نیافتن 
به پاسخ واقعی همین گونه سؤاالت احیاناً سبب توّجه بعضی به عقیده 
»ماّدیگری« و »الحاد« و روی گردانیدن از اصل »توحید و خداشناسی« 
شده است؛ زیرا در اثر مطالعه سطحی و]4[ قضاوت عجوالنه هنگام بروز 
این قبیل حــوادث، آنها را در قیافه هولناک و تنّفرآمیزی می بینند و 
گاهی از آنها به خشم طبیعت و یا قهر آن! تعبیر می کنند، در صورتی 
که اگر قیافه واقعی آنها را با عینک عقل و اندیشــه نگاه کنیم، نتیجه 

دیگری به دست می آید.]5[
با این اوصاف باید فلســفه بالها، آفات و دردها را دریابیم، باید به 
حقیقت بزرگی که در نظم شگفت انگیز عالم آفرینش وجود دارد دست 
یافت؛ اگر چه بعضاً مشاهده می شود وقوع بالیای طبیعی، جمعی را در 
مسئله نظم جهان هستی مرّدد ساخته و موجب شده که آن همه آثار 
عجیب و حیرت انگیز خدا را در ســرتا سر عالم هستی نادیده گرفته و 

راه الحاد را در پیش گیرند.]6[
در هر حال این بحث حّساسی است که باید با دّقت و حوصله بیشتر 
تعقیب شود تا ما نیز از لغزش های فکری این گونه افراد بر کنار بمانیم.]7[
آیا مصائب و بالیای طبیعی برهان نظم را نقض مي کنند؟

از قدیم آنچه در کلمات ماّدی گرایان با آب و تاب زیاد دیده می شود، 
مسئله آفات و بالهاست. آنها می گویند اگر طرح سازمان وسیع جهان 

4- غررالحکم، ج 3، ص 434
5- همان، ص 436

6- روضه بحار، ج 2، ص 105

پانوشتها
1و2. آفریدگار جهان؛ ص242.
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فلسفهوچراییحوادثوبالیایطبیعی
آیت اهلل مکارم شیرازی

آنچه در پی می آید بازخوانی سخنان و مباحث ارائه شده از 
سوی آیت اهلل مکارم شیرازی پیرامون رخدادها، آفات ، مصائب 
و بالیای طبیعی اســت که آن را به نقــل از حوزه نیوز تقدیم 

خوانندگان عزیز می کنیم.

هســتی بر طبق اراده یک مبدأ دانا و تواناست و تمام پیچ و مهره های 
این کارخانه عظیم )جهان خلقت یا طبیعت( مطابق حساب های صحیح 
و حکیمانه ای کار می کند، چرا گاه و بیگاه از نسیمی، دفتر ایّام بر هم 
می خورد؟ و طوفان، سیل و زمین لرزه، لرزه بر اندام ناتوان این موجود 
)انســان( می اندازد؟ و گوشه ای از آسایش و محّل زندگی او را در زیر 
چکمه هــای خود ُخرد می کند؟ چرا همه روزه مصائب و دردها، روح 

لطیف او را مجروح می سازد؟ چرا؟... و چرا؟...]8[
اگر بگوییم عرصه پهناور هستی، میدان تاخت و تاز قوانین کور و کر 
طبیعی است، پاسخ این چراها آسان است و خواهیم گفت: طبیعت است، 
گاهی بر سر قهر و زمانی از در مهر و آشتی در می آید، در هر حال از قهر 
و آشتی خود نیز بی خبر است و به این ترتیب عذر خود را خواسته است! 
اّمــا اگر همه حوادث و رویدادهای ایــن جهان را از کاه تا کوه، مطابق 

نقشه صحیح و حکیمانه ای بدانیم، پاسخ این چراها مشکل می شود!]9[
شــاید یکی از عوامل مهّم توّجه گروهی از ماّدی ها به ماّدی گری، 
همین موضوع ]10[ بوده باشــد، زیرا در کلمات آنها عبارات مختلفی به 
صورت نظم و نثر به چشــم می خورد؛ حّتی آن شاعر عرب در هنگام 

اظهار تمایل به این مسلک می گوید:]11[
هذا الذی ترک االوهام حائره و 

                                              صیر العالم النحریر زندیقا!
یعنی: این است که عقل ها را حیران ساخته و دانشمندان ماهر را 

به الحاد کشانده است!
تنها چیزی که ماّدی های معاصر بــه این ایراد افزوده اند، موضوع 
بی نظمی ها و اعضای زاید است و می گویند: بر خالف عقیده موّحدین 
و خداپرستان، قانون نظم، یک قانون عمومی و عالم گیر نیست و گاهی 
در گوشه و کنار این جهان، بی نظمی هایی می بینیم که حکایت از آن 

دارد که در آفرینش، هدف و مقصودی در کار نبوده است.]12[
حال آنکه نظم ثابــت و قوانین بدون تغییر طبیعت نه تنها وجود 
آن مبدأ بزرگ را نفی نمی کند، بلکه روشــن ترین و قاطع ترین دلیل 

بر وجود اوست.]13[
فرض کنید تابلوی زیبایی را در یکی از موزه های معروف دنیا ببینیم؛ 
تابلوی مزبور منظره یک شب مهتابی را مجّسم می سازد که پرتو کم رنگ 
ماه، دل تاریکی را شکافته و از پشت ابرهای پراکنده خودنمایی می کند. 

هاله زیبایی به دور قرص ماه حلقه زده و آن را زیباتر از آنچه هســت 
نشان می دهد.]14[

در یک طرف تابلو، نهر آب صافی به چشــم می خورد که از البالی 
تخته سنگ های منّظمی عبور می کند و امواج نقره ای آن در پرتو نور 
ماه، تأللؤ و زیبایی دلفریبی پیدا کرده است. در طرف دیگر، سوارانی به 
چشم می خورند که با ساز و]15[ برگ جنگی کامل به سرعت در حرکتند 

و از چهره آنها پیداست که قصد شبیخون دارند.]16[
همه چیز این تابلو، جالب و دل انگیز اســت، اّما در یک گوشه آن 
چند نقطه تاریک و مبهم دیده می شود که برای ما- که آشنایی کامل 
به نّقاشی نداریم- بی فایده و بیهوده و یا زشت و نازیبا جلوه می کند و 
از طرفی کارکنان موزه، مّدعی هســتند که این تابلو مربوط به یکی از 

هنرمندان معروف گذشته است.]17[
آیــا عقل ما اجازه می دهــد که ارتباط این تابلوی نفیس را به یک 
نّقاش چیره دست، انکار کنیم و به استناد همان چند نقطه مبهم، آن 
را نتیجه گردش نامنّظم قلم شخص بی اّطالعی بر بوم نقاشی بدانیم و 
مّدعی شویم که سازنده این تابلو، کوچک ترین آگاهی از فنون نّقاشی 

نداشته است؟!]18[
یا به عکس، باید آن همه نقاط روشن و درخشان را، دلیلی بر وجود 

اسراری در این چند نقطه مبهم بگیریم؟]19[
اگــر از دریچه مطالعات ســطحی و معمولی بــه حوادثی از قبیل 
طوفان ها، زلزله ها و... نــگاه کنیم، چهره های ناراحت کننده، هولناک 
و تنّفرآمیزی دارند و به قول ]20[ بعضی ها مظهر خشــم و قهر طبیعت 
هستند، اّما اگر مطالعات دقیق تری در این باره کرده و از قضاوت های 
عجوالنه بپرهیزیم، نتیجه طور دیگری خواهد بود، یعنی به این حقیقت 

می رسیم که حقایق مطلق را با حقایق نسبی اشتباه نکنیم.]21[

نگاه نسبی ما به حقایق عالم
همواره مطالعات ما درباره ســود و زیــان حوادث و موجودات این 
جهان، نســبی است، یعنی مقیاس سنجش را در این مطالعات، وضع 
خود و کسانی قرار می دهیم که سرنوشت آنها با ما ارتباط نزدیک دارد. 
آنچه به نفع ماســت، خوب و مفید و آنچه به زیان ماســت، بد و مّضر 
می دانیم. ما هرگز حساب نمی کنیم که فالن حادثه ای که در سرنوشت 
ما اثر بدی گذاشته، در صد سال آینده چه آثاری به بار خواهد آورد.]22[

یک ماّده شــیمیایی مخصوص، ممکن است از نظر ما سّم مهلک 
باشــد، زیرا اثر سوئی روی دستگاه های مختلف بدن ما می گذارد، ولی 
چه بســا همین ماّده برای جاندار دیگر داروی حیات بخش باشد و به 
عکس چه بســا ماّده دیگری که داروی حیات بخش ماست، نسبت به 

دیگری سّم مهلک محسوب شود.]23[
بعضی از بیماری هاســت که انسان در دوران عمر خود یک مرتبه 
به آن مبتال می شــود ولی در اثر آن برای همیشه یک حالت مصونّیت 
در مقابل آن بیماری یا بیماری های مشــابه ایجاد می کند. اگر ما آن 
بیماری را در همان لحظه ابتال، مورد مطالعه قرار دهیم باید بگوییم که 
ناراحتی و عذاب است، اّما اگر آثار آن را در تمام عمر در نظر بگیریم، 

باید آن را یکی از نعمت ها بدانیم.]24[
بایــد به طور جّدی مراقب این نکته بود که ما همواره در مطالعات 
روزانه]25[ به علّت نیازمندی های زندگی نســبی فکر می کنیم و گاه از 

آن نتیجه مطلق میگیریم.]26[

لذا اگر بخواهیم سطحی فکر کنیم، باید هر حادثه ای را با منافع خود 
در نظر گرفته و]27[یک قضاوت قطعی درباره آن داشــته باشیم، اّما اگر 
بخواهیم به عنوان یک فیلسوف و متفّکر، قضاوت صحیح و همه جانبه ای 
کنیم باید تمام آثار این حادثه را در طول تاریخ و همچنین نسبت به 
مکان ها و موجودات مختلف در نظر بگیریم، اگر چنین چیزی برای ما 
ممکن بود و به طور کلّی زیان آن حادثه در مجموعه ســازمان جهان 
هســتی از منافع آن بیشتر بود، به آن عنوان بال، حادثه زیانبخش و... 
بدهیم و اگر چنین قدرتی را نداشتیم که یک مطالعه همه جانبه کنیم، 

سزاوار است از قضاوت قطعی و مطلق خودداری نماییم.]28[
در نهایت باید گفت که برخی امور نسبی هستند]29[، به عنوان نمونه 
شروری که خود امر وجودی هستند ولی منشأ امور عدمی هستند، مانند 
سیل و زلزله و نظائر اینها بدون شک، بدی اینها نسبی است.]30[و اگر 
چه در نگاه اول آنها را مضر مي دانیم اما با نگاهی دقیق تر منافع آن را 
بیشتر خواهیم دید. بنابراین اگر با تحقیق و بررسی به وقایع به ظاهر 
ناگوار نظر کنیم آنها را در تضاد با نظم جهان هستی نخواهیم دید.]31[

بالیای طبیعی؛ بوتۀ امتحان و کورۀ آزمایش الهی
یکی از علل و فلســفه های بالیا و رنجها و زحمات و مشــکالت، 

آزمایش و امتحان است.]32[

معنای اصلی »باَلء« آزمایش کردن است که گاه به وسیله نعمت ها 
و گاه به وســیله مصائب صورت می گیرد و به همین جهت بالء گاه به 
معنای نعمت و گاه به معنای مصیبت آمده اســت. ]33[ البته آزمایش 
بوسیله بالها سختتر و مشکلتر است.]34[ لذا آزمایش الهی گاه با نعمت 
است و گاه با انواع بال، نه روی آوردن نعمت باید مایه غرور گردد و نه 

بالها مایه یأس و نومیدی.]35[
در این بین حوادث و بالها و مصائب در بســیاری از موارد وســیله 
آزمایش و امتحان است.]36[ از این رو در حدیثی از امام علی علیه السالم 
می خوانیم: »اَنّ الَْبالَء لِلّظالِِم اَدٌب، َو لِلُْمْؤِمِن اْمِتحاٌن...؛»بال برای ظالم 

ادب است، و برای مؤمن آزمایش و امتحان... «.]37[،]38[
خداوند انسان را با انواع بالها آزمایش میکند تا صِف صابران را از 

دیگران جدا سازد و پاداش خیر به آنها دهد]39[
در حال عادی هر کس اّدعایی دارد. به عنوان مثال می گوید: »اگر 
جنگ بود جان و مالم را فدا میکردم«. اّما هنگامی که جنگ هشــت 
ســاله رخ داد جوانان مخلص و فداکار از مّدعیان توخالی جدا شدند. 

کسانی که قادر بر حضور در جبهه نبودند، از دریغ مال و ثروت خویش 
دریغ نکردند، هر چند مّدعیانی بودند که در این جهت نیز رو ســیاه 

شدند. شاعر گوید:]40[
خوش بود گر محک تجربه آید به میان   

                           تا سیه روی شود هر که در او غش باشد]41[
همچنین در قرآن کریم می خوانیم:» قطعاً همه شما را با چیزی از 
ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه ها آزمایش می کنیم 

و بشارت ده به استقامت کنندگان«.]42[ ]43[
چرا خداوند مردم را آزمایش می کند؟

شاید گفته شود مگر آزمایش برای این نیست که  اشخاص یا چیزهای 
مبهم و ناشناخته را بشناسیم و از میزان جهل و نادانی خود بکاهیم؟ اگر 
چنین اســت، خداوندی که علمش به همه چیز احاطه دارد و از اسرار 
درون و برون هرکس و همه چیز آگاه است چرا امتحان می کند، مگر 

چیزی بر او مخفی است که با امتحان آشکار شود؟]44[
پاسخ این مهم را در اینجا باید جست که مفهوم آزمایش در مورد 
خداوند با آزمایش های ما بســیار متفاوت است. آزمایش های ما برای 
شناخت بیشتر و رفع ]45[ ابهام و جهل است، اّما آزمایش الهی در واقع 

همان پرورش و تربیت است.]46[
در حقیقت امتحان خدا به کار باغبانی پرتجربه شــبیه اســت که 
دانه های مســتعد را در ســرزمین های آماده می پاشــد، این دانه ها با 
استفاده از مواهب طبیعی شروع به رشد می کنند، تدریجاً با مشکالت 

می جنگند و با حوادث پیکار می کنند، در برابر طوفان های ســخت و 
سرمای کشنده و گرمای سوزان ایستادگی به خرج می دهند تا شاخه 
گلی زیبا یا درختی تنومند و پرثمر بار آید که بتواند به حیات خود در 

برابر حوادث سخت ادامه دهد.]47[
سربازان را برای اینکه از نظر جنگی نیرومند و قوی شوند به مانورها 
و جنگ های فرضی می برند و در برابر انواع مشکالت، تشنگی، گرسنگی، 
گرما، سرما، حوادث دشــوار و موانع سخت قرار می دهند تا ورزیده و 

آبدیده شوند و این است رمز آزمایش های الهی.]48[
وقوع ابتال و امتحان الهی در گسترۀ عمومی

از آنجا که نظام حیات در جهان هستی نظام تکامل و پرورش است 
و تمامی موجودات زنده مســیر تکامــل را می پیمایند، حّتی درختان 
استعدادهای نهفته خود را با میوه بروز می دهند، همه مردم از انبیا گرفته 
تا دیگران، طبق این قانون عمومی، باید آزمایش شوند و استعدادهای 

خود را شکوفا سازند.]49[
منظور از بســیاری از حوادث رنج آور ایجاد حالت توجه و بیداری 
است و این یکی از فلسفه های»آفات و بالها« است.]50[ لذا بالها سبب 
بیداری و بازگشــت به ســوی خدا و ترک معاصی است؛]51[ از بعضی 
آیات و روایات اســتفاده می شود که بالها گاهی برای هشدار و بیداری 

بندگان است ]52[.
در تبیین این مسئله باید گفت بعضاً بر قلب انسان پرده های غفلت 
و هوا و هوس چنان فرو می افتد که از درک حقایق مربوط به زندگی 
و ســعادت خویش باز می ماند. برای کنار زدن این پرده های غفلت و 
بینا ســاختن دل، چیزی بهتر از آن نیست که انسان حوادث تلخ دنیا 
و آفات و بالهــا و دگرگونی های ناگهانی را که در زندگی قدرتمندان 
جهــان نمونه های زیادی از آن دیده می شــود، مورد دقت قرار دهد و 

بینایی را به دل باز گرداند.]53[
بر همین اساس، زمانی که بشر خود را در برابر مشکالت و گرفتاری ها 
می بیند و هنگامی که حوادث و جریانات طبیعی همچون زلزله، سیل 
و طوفان به او روی می آورد و دســت او از تمام ابزارهای ماّدی کوتاه 
می شود و در میان امواج خروشان اقیانوس حوادث، غوطه می خورد و 
پناهگاهی ]54[ نمی یابد، خود را ضعیف و ناتوان می بیند و دست به دامن 
کسی می زند که قدرت او مافوق قدرت هاست و به پیشگاه او اظهار عجز 
کرده و از او میخواهد که با نیروی فوق العاده خود، دســت او را بگیرد 

و از این مهلکه نجات بخشد.]55[
این نقطه خاص و این نیروی مرموزی که در این زمان توّجه بشر را 

به خود جلب می کند، همان خداست، همان نیروی بی پایانی که بر جان 
جهان، مسلّط است و همان موجودی که جهان وجود از سرچشمه وجود 
او جوشیده است؛]56[اشخاصی که در هنگام قدرت و شوکت، هیچ گونه 
توّجهی به خدا نداشــتند، اّما همین که در تنگنای شکست و ناتوانی 
قرار گرفتند با رغبت هر چه تمام تر به این مبدأ مقّدس متوّجه شده و 

از جان و دل، او را پرستیدند.]57[
با این حال اقوامی بودند که در برابر این گونه حوادث واکنش مثبت 
نشــان دادند و یا در میان این اقوام ســرکش افرادی پیدا شدند که از 
آن درس گرفتند و هدایت یافتند و به این ترتیب این گونه بالها برای 

گروهی عامل بیداری بود و برای گروهی اتمام حجت.]58[
همچنین قابل انکار نیست که ما در یک دریا از نعمت و موهبت الهی 
غرق هستیم، ولی وجود بیشتر آن نعمت ها را درک نمی کنیم؛ مگر در 
صورتی که موّقتاً آن نعمت از ما سلب شود. تصّور کنید اگر بیماری در 
جهان وجود نداشت چگونه می توانستیم بفهمیم که سالمت و صّحت ما 
چه موهبت بزرگی است! یا اگر تاریکی شب نبود، چگونه می توانستیم 
بفهمیم که امواج نور آفتاب که در روز بی دریغ بر چهره جهان پاشیده 
می شود، چه نعمت گرانبهایی است! اگر گاه و بیگاه زمین، این گهواره 
زندگی در زیر پای ما مختصر لرزشی نداشت، آیا هیچ معلوم می شد که 
آرامش زمین یعنی چه! و اگر گاهی خشکسالی واقع نمی شد، آیا ممکن 

بود بدرستی نقش اساسی باران را در زندگی خود متوّجه شویم!]59[
بنابر این برای اینکه بشــر به مواهب بی شمار زندگی توّجه خاّصی 
پیــدا کند و از آنها و از خداوند موهبت بخش خود قدردانی کند، گاه 
و بیگاه تغییر مختصری در آنها واقع می شــود تا ما را به این حقیقت 
بزرگ و ارزنده واقف سازد. این تغییرات مختصر و موّقتی همان است 

که ما آن را »بال« می نامیم.]60[
حــال آیا به توّجه بــه این نکته، این »بال« برای اجتماع انســان درس 
آموزنده ای نیست و آیا اگر آنها را »نعمت بزرگی« بنامیم، جای تعّجب دارد؟]61[

 حوادث طبیعی؛کفاره گناهان و مرهمی
 برای پیشگیری و درمان

بعضاً حوادث طبیعی ظاهرا بال اســت ولی در باطن، نعمت است و 
ما تشخیص نمی دهیم. گاه کفاره گناهان است و گاهی سبب شناخت 
قدر نعمت هاست چرا که تا انسان نعمتی را از دست ندهد و به مصیبتی 
گرفتــار نشــود ارزش نعمت ها را نمی شناســد و گرنه خداوند حکیم 
علی االطالق بی جهت کسی را گرفتار بالیی نمی کند، پس بالی او هم 

رحمت است و درد او درمان.]62[
همچنین خداوند در راستای کمال و کمال خواهی انسان، باید گهگاه 
عکس العمل گناهان و خطاهای او را به او نشان دهد و بر اثر تخلف از 
فرمان خدا با ناراحتی هایی در زندگی روبرو شــود تا به عواقب زشت و 
شوم اعمال خویش آشنا گردد و رو به سوی خدا آورد. در اینجاست که 
قسمتی از بالها و حوادث ناگوار، در واقع رحمت و نعمت الهی است.]63[

همان گونه که قرآن کریم خاطرنشان می کند: »فساد در خشکی و دریا 
به خاطر اعمال مردم آشــکار شد خدا می خواهد نتیجه قسمتی از اعمال 

آنها را به آنها بچشاند شاید بیدار شوند و به سوی او باز گردند«. ]64[ ]65[
لذا در پاســخ به این پرســش که چرا این بالها در برخی از نقاط 
جهان واقع می شود و چرا دامنگیر برخی از مردم می گردد...؟]66[باید 
توّجه داشــت که بالها نیز منشأ طبیعی دارند، هر کجا شرایط ایجاب 

بکند بال رخ می دهد.]67[
همان طور که در روایت ها نیز آمده است یکی از شرایط نزول بال، 
شــیوع برخی از گناهان بزرگ در میان مردم اســت؛ در دعای شریف 
َعَم، اللُّهَمّ  ُر الِنّ کمیل چنین می خوانیم:»اللُّهَمّ اْغِفْر لَِی الُذ نُوَب الَّتی تَُغِیّ
نُوَب الَّتی تُْنِزُل الَْبالَء...؛بار خدایا!آن گناهان مرا ببخش که  اْغِفْر لَِی الُذّ
نعمت ها را دگرگون می کند، بارالها! آن گناهان مرا بیامرز که موجب 

نزول بال می شود!«.]68[
قرآن نیز می فرماید: » و از فتنه ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران 
شــما نمی رسد )بلکه همه را فراخواهد گرفت، چرا که دیگران سکوت 

اختیار کردند.(«!]69[،]70[
لذا می توان دریافت بســیاری از آفــات و بالها و تنگناها به خاطر 
گناهان مردم اســت و تا به درگاه خــدا نروند و توبه و تقاضای عفو و 

بخشش نکنند، مشکل آنها حل نمی شود.]71[
سخن آخر

در خاتمه باید گفت نه تنها در نعمت و کامیابی و ســالمت و رفاه 
باید خداوند را حمد و سپاس گوییم؛ بلکه در بال و شّدت و مصیبت و 
به هنگام هجوم طوفان حوادث نیز باید شاکر و سپاسگزار باشیم. چرا 
که اّوال می دانیم خداوند متعال هر کاری می کند موافق حکمت و نهایت 
مصلحت اســت، حّتی مصایبی که برای آزمایش ما، یا به عنوان کّفاره 

گناهان ما، یا سبب بیداری ما از خواب غفلت است.]72[
ثانیا این حوادث، سبب می شود که ما اجر صابران و پاداش شاکران 

را ببریم و این خود نعمت دیگری است.]73[
با توّجه به این امر حوادث دردناک را مصداق »شر« دانستن و از آنها 
به »بال« تعبیر کردن و آن را بر خالف عدالت الهی شمردن بسیار دور 
از منطق و دلیل و عقل است، چرا که هر قدر در این مسئله باریک تر 

می شویم به فلسفه های بیشتری دست می یابیم.]74[


