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آثار تربیتی گرفتاریها در زندگی از نگاه امام سجاد
حجتاالسالم والمسلمینهادیعجمی


*

اشاره

انسانها در هنگام بروز مشکالت ،بهه دنبهال راهنمها و مشهاور هسهتند؛ امها هنگهام زیهاد شهدن
مشکالت ،این احساس نیاز افزونی مییابهد .بهرای نمونهه« ،از زمهان کرونها مراجعهه در فضهای
مجازی برای رصد اطالعات روانشناسی و مشاوره دو برابر شده است».1
راهکار صحیح مواجهه با مشکالت و گرفتاریهای زنهدگی ،از مسهائل مههم بشهر بهوده اسهت.
سالهاست در روانشناسی و مشاوره ،دیدگاههای مختلفی برای این مواجهه مطهر شهده اسهت.
«روانکاوی» یا «روانتحلیلگری» ،از روشهای پرطرفدار در دنیاست که امروزه نیهز بسهیاری از
مشاوران ،از این روش استفاده میکنند .این روش ،بر این فرض اساسی اسهتوار اسهت کهه بیشهتر
فعالیتهای ذهنی و پردازش آنها ،در ناخودآگاه ر میدههد؛ در نتیجهه مشهاور طهی جلسهات
متعدد و در همراهی با مراجعهکننده ،میکوشد ریشه مشکالت را از درون فهرد پیهدا کنهد 2.روش
پرطرفدار دیگر ،رفتار درمانی 3است .همانگونه که از نهام آن پیداسهت ،در ایهن روش تمرکهز بهر
رفتارهای انسان برای حذف و یا کاهش رفتارهای ناهنجار است .یکی از روشههای قابهل توجهه،
5
«معنادرمانی» 4یا «لوگوتراپی» است .معنادرمانی ،مکتبی روانشناسی است که ویکتور فرانکهل
* کارشناسی ارشد تربیت اخالقی مؤسسه اخالق و تربیت.
 . 1رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ،کرونا بیشترین آسیب را به سالمت روان مردم زده است.
 . 2ر.ک به بنجامین جیمز سادوک ،ویرجینیا الکوک سادوک و پدرو روئیز؛ خالصه روانپزشکی کاپالن و سهادوک؛
ترجمه فرزین رضاعی.
3
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آن را بنیان گذاشت .ویکتهور فرانکهل در جنهگ جههانی دوم ،روانهه اردوگهاه کهار اجبهاری شهد.
سختیهای ایهن دوره ،ایهدهای را در ذههن او بهرای مواجههه بها سهختیها شهکل داد 1.از نظهر او
معنادرمههانی عبههارت اسههت از «درمههان از رهگههذر معنهها یهها شفابخشههی از رهگههذر معنهها» یهها
2
«رواندرمانی متمرکز بر معنا».
این روشها ،نقص مهمی دارند و آن نداشتن فهم درست از خهود گرفتاریهاسهت .بها توجهه بهه
محدود بودن نگاه انسان غربی ،آنها نتوانستهاند به حقیقت و معنای واقعی خود گرفتاریها دست
یابند .اما منابع اسالمی ،بهویژه صحيفه سجادیه ،در روشی مترقی ،انسان را بها معنهایی جدیهد از
گرفتاریها مواجه میکند؛ یعنی ورای این ظاهر ناپسند ،درون و روی دیگر آنها را نمایان میکنهد.
درنتیجه کم میکند که انسان با واقعبینی ،نگاه و برخوردی صحیح با مشکالت داشته باشد.
گرفتاریهای زندگی در صحيفه سجادیه

یکی از منابع مهم و ویژه برای تغییر نگهاه انسهان بهه مشهکالت ،گرفتاریهها و مسهائل پیرامهونی
انسان ،صحيفه سجادیه یا زبور آلمحمد است .صحيفه سجادیه را میتوان منظومه فکهری ه
تربیتی امام سجاد دانست که در قالب دعا ،به دنبال ایجاد نگرش و معنایی صحیح از زنهدگی
است .از حمد و سپاس الهی و ترسیم صهحیحی از سهیره و روش زنهدگی پیهامبر و یهاران آن
حضرت تا ترسیم سیمای حقیقی خضوع ،فروتنی و تبیین معنهایی انهدوه را در بهر میگیهرد .ایهن
معارف ،تبیینکننده منظومهای فکری و معنایی جامع است .در این میان ،ایجاد نگرشهی صهحیح
از گرفتاریهها و مشههکالت زنهدگی ،جایگههاهی ویههژه در ایهن سههند باالدسهتی شههیعه دارد .امههام
سجاد در چهار دعا به تبیین ابعادی از گرفتاریها در زندگی و بیان آثار آنها پرداخته است
دعای هفتم «دعا هنگام امور مهم یا رنج و اندوه»
دعای پانزدهم «دعا هنگام بیماری یا در وقت اندوه و گرفتاری»
دعای بیست و دوم «دعا هنگام رنج و سختی»
دعای پنجاه و چهارم «دعا در رفع غم و اندوه»
از آنجا که هدف امام چیزی جز تربیت و هدایت نیست ،در این ادعیه به آثار تربیتی و هدایتی
 .1ویکتور فرانکل؛ ان ان در ج تجوی معنی؛ ص .15
 .2از آنجا که معن ادرمانی ،به دنبال تغییر نگرش افراد به زندگی و مشکالت است؛ امروزه از این روش برای کم بهه
معنا دادن به زندگی افراد افسرده ،آنهایی که قصد خودکشی دارنهد و آنههایی کهه عزیزانشهان را از دسهت دادهانهد،
استفاده میشود .او تالش میکند که فرد ،معنایی برای زنده بودن پیدا کند؛ .مانند زنده بودن برای فرزندان.
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گرفتاریهای زندگی انسان پرداخته اسهت .فههم آثهار و کارکردههای تربیتهی گرفتاریهها ،معنها و
شناختی جدید از گرفتاریها را به انسان ارائه میدهد که اثرات ویژهای بر مقابلهه و مواجههه بها آن
گرفتاریها و حل آنها میگذارد.
امام سجاد در این تصویر معناشناختی از گرفتاریهها ،در نگهاهی جهامع آثهار گرفتاریههای
دنیوی را در سه ُبعد آثار بینشی ،گرایشی و رفتاری ترسیم کرده است .در ُبعد بینشی ،مشهکالت و
گرفتاریها ،نگاه توحیدی آدمی را ایجاد و تقویت میکند .در ُبعد گرایشها و عواطف ،گرایش او
را از دلبستن به دست یاری دیگران کم میکند .در ُبعد رفتاری نیهز او را در مسهیر رشهد حرکهت
میدهد و به مثابه انجام عمل صالح ،او را جلو میبرد.
آثار گرفتاریها در منظومه تربيتی

از نظر برخی ،گرفتاریها آثار منفیای دارند که باید آنها را تحمل کرد؛ اما صحیفه سهجادیه ،بها
ارائه معنایی جدید از گرفتاریهها ،آثهاری مثبهت و تربیتکننهده بهرای آنهها ترسهیم میکنهد .در
منظورمه تربیتی امام سجاد  ،انسان دارای سه ُبعد مهم بینش ،گرایش و رفتار است کهه از نظهر
تربیتی باید پرورش یابد .گرفتاریها در این سه ُبعد میتوانند آثار تربیتی خوبی از خهود بهه جهای
بگذارند .در حقیقت امام سجاد با نگهاهی جدیهد بهه سهختیهای دنیهوی ،آنهها را یکهی از
روشهای الهی برای تربیت آدمی در این سه ُبعد میداند.
 .1اثر بينشی :تقویت نگاه توحيدی

مهمترین ُبعد بینشی انسان که نیازمند تقویت و پروش است ،نگاه توحیدی او بهه مسهائل زنهدگی
است .امام خمینی همواره نگاهی توحیدی به تمامی مسهائل زنهدگی ،حتهی مسهائل سیاسهی،
انقالب و دفاع مقدس داشت .از همین رو فرموده بود «من گاهی که وصیتنامه بعض از شههدا
را میبینم یا وضع جبههها را میبینم یا شعارهایی که در جبههها ه همان شبی که فردا احتمال دارد
1
که شهید بشوند ه میبینم؛ میبینم که ملت ،الهی شده است».
دعای هفتم صحیفه سجادیه ،دعایی است کهه امهام سهجاد هنگهام سهختیها ،گرفتاریهها و
اندوه ،آن را قرائت میکرد .حضرت در فرازهای میانی این دعا فرموده است
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َي ْنَُ ِش ُف ِم ْن َها ِإ ََّل َما كَ َش ْف َت؛ تو آنهی کهه در تمهام دشهواریها تهو را میخواننهد و در

ّ
 .1سید رو الله موسوی خمینی؛ صحيفه امام؛  ،15ص  402ه .403
 .2علی بن الحسین زینالعابدین؛ الصحيفة ال جادیة؛ ص .54
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گرفتاریها به تو پناه میآورند .غیر از بالیی که تو دفع کنی ،بالیی دور نشود و غیر از
آن گرفتاری که تو برطرف کنی ،هی گرفتاری برطرف نشود.
سید علیخان کبیر مدنی در كتاب ریاض ال رالوين کهه یکهی از شهر های بسهیار مههم کتهاب
يات» و «الْم ِلم ِ
صحیفه سهجادیه اسهت ،در تبیهین «م ِهم ِ
يات» نوشهته اسهت «مهمهات ،کارهها و
ُ َّ
ُ َّ
اتفاقهایی است که برای انسان مهم است؛ بهویژه کارهایی که موجب اندوه و سهختی میشهوند.
ملمات ،چیزهایی است که از زندگی به فرد نازل میشود و میرسد کهه بهه معنهای گرفتاریهها و
1
سختیهای زندگی است که در روزگار به انسان میرسد».
در این فراز از دعا از سویی خطاب به خداوند میفرماید « َأ ْنت الْمدعو ِللْم ِهم ِ
ات؛ تو آنهی هسهتی
َ َ ْ ُ ُّ ُ َّ
که انسانها از درون در اموری کهه برایشهان مههم هسهت یها بهه انهدوه و سهختی میافتنهد ،تهو را
يز ُع ِفيي
میخوانند» .از سویی دیگر خداوند را چنین مورد خطهاب قهرار میدههد « َو َأ ْن َ
يت ال َْم ْف َ
الْم ِلم ِ
ات؛ و در گرفتاریها و سختیها به تو پناه میبرد».
ُ َّ
اطالق خطابها در این فرازها ،یعنی حتی افرادی کهه خهدا را در ظهاهر نمیشناسهند ،بهه دلیهل
فطری بودن اعتقاد به خدا ،در کارهایی که برایشان بسیار مهم است یها بهه گرفتهاری افتادهانهد ،از
درون خدا را میخواهند؛ هر چند خدا را کامل نشناسند ،اما از درون بهه کسهی کهه ورای قهدرت
انسانی و معمولی است ،متوسل میشوند.
َ
2
قرآن در آیه  65سوره عنکبوت به این ندای درونی آدمی اینگونه اشاره کرده است «ف ِوإذا َر ِک ُبوَا
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َ َ ُ ِّ َ َ َ َّ َ َّ ُ
اه ْم إ َلى ْال َب ِّر إذا ُه ْم ُي ْشر ُک َ
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نقل شده است شخصی به امام صادق عرض کرد «ای فرزنهد رسهولخدا! مهرا بهه شهناخت
َّ
کلمه الله راهنمایی فرما؛ زیرا ستیزکنندگان مرا مورد هجوم تبلیغاتی خود قرار دادهاند .آنقدر با مهن
جدل میکنند که در وادی حیرت سرگردانم ساختهاند» .امام صادق فرمود «ای بنده خدا! آیها
تاکنون بر کشتی سوار شدهای؟» .عرض کرد «بله» .فرمود «آیا اتفاق افتاده است کهه آن کشهتی
در هم بشکند و تو در کام اموا خروشان دریا گرفتار شهوی و در آن نزدیکهی نهه کشهتی دیگهری
باشد که تو را از مرگ حتمی برهاند و نه شناگر ماهری که سینه نیلگهون آب را بشهکافد و تهو را بهه
ساحل برساند؟» .عرض کرد «بله» .فرمود «آیا در آن لحظه سرنوشتساز کهه خطهری بههطور
جدی تو را تهدید میکرد ،با ناامیدی تمام ناگهان بهه قلبهت افتهاده کهه فقهط موجهودی کهه دارای
 .1سید علیخان کبیر مدنی شیرازی؛ ریاض ال الوين ای شرح صحيفة سيد ال اجدین؛ ص .307
 .2نیز ر.ک یونس  22و 23؛ لقمان .32
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قدرتی نامحدود است ،میتواند تو را از این گرفتاری هولناک نجات دهد؟» .گفت «آری» .امهام
1
صادق فرمود «آن تکیهگاه نجاتدهنده ،خداوند قادر است».
بنابراین اگر چه انسان از درون خدا را میشناسد ،اما موانع دنیهوی و تربیتهی او را غافهل میکنهد.
گرفتاریهای شدید میتواند این پرده غفلت را کنار بزند.
 . 2اثر گرایشی :دل بریدن از غير خدا

گرایشهای درونی انسان ،از مسائل مهم تربیتی است .آدمی گاه علیرغم اعتقاد به کم گهرفتن
از خدا ،به سوی خل خدا گرایش دارد و دسهت دلهش را بهه سهوی آنهها دراز میکنهد .یکهی از
کارهای مهم مربی شایسته ،اصال گرایشهای درونی متربی است .امام سجاد در دعای 22
صحیفه سجادیه که به هنگام سختی ،مشقت و دشواری کارها تالوت مینمود ،گرایش بهه سهوی
خل را چنین توصیف کرده است
َف ِإنَّك ِإ ْن و َك ْلت ِني ِإلَى َن ْف ِسي عجزت عنها و لَم ُأ ِقم ما ِف ِ
یه َم ْصيل ََحتُ َهاَ ،و ِإ ْن َو َك ْلتَ ِنيي ِإلَيى
َ
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يوا َقليیَل َنُيداَ ،و
َدلْق َ
ك َت َج َّه ُمونيَ ،و إ ْن أل َْجأ َتني إلَى َق َر َابتي َح َر ُمونيَ ،و إ ْن أ ْع َط ْوا أ ْع َط ْ
َمنُّوا َعل ََّي َط ِويَلَ ،و َذ ُّموا َك ِثیرا؛ 2اگر مرا به خود واگذاری ،از انجام آن کارها ناتوان خهواهم
شد و به آنچه مصلحتم در آن است ،همت نمیگمارم .اگر مرا به خله خهو یش واگهذاری،
با ترشرو یی به من بنگرند .اگر مرا به خو یشانم واگذاری ،از مساعدت محروم و نومید کنند.
اگر ببخشند ،اندک و ناگوار ببخشند و ّمنت فراوان بگذارند و نکوهش بسیار روا دارند.

«وکل» به معنای اعتماد بر غیر ،در امور زندگی استَ « 3.ت َج َّه ْمت له» به معنای توجه کردن همهراه
َ َ 4
اْلمر إلى كَا» نیز بهه معنهای اضهطرار پیهدا کهردن بهه
اکراه و سختی ،به او توجه کنند« .أل َْجأنا ُ
دیگران است 5.امام سجاد در این فهراز دعها ،رویگردانهی دیگهران از کم رسهانی را مقدمهه
خوبی برای دل بریدن از دیگران و تغییر گرایش درونی کم گهرفتن از دیگهران ،بهسهوی کمه
گرفتن از خدا و توجه به خود او دانسته است .اگر گرایش درونی انسهان از دیگهر انسهانها ،قطهع
شود و آدمی فقط به خداوند توجه داشته باشد ،معنای حقیقی بندگی را میفهمد .دوسهت شههید
 .1محمد بن علی صدوق؛ التوحيد؛ ص .231
 .2علی بن الحسین زینالعابدین؛ الصحيفة ال جادیة؛ ص.108
ُّ
َ
غیرك فی أمرك».
 .3احمد بن فارس القزوینی؛ معجم مقایيس اللغة؛  ،6ص « 136یدل علی اعتماد
ِ ِ

کریه».
 .4خلیل بن احمد فراهیدی؛ كتاب العين؛  ،3ص« 397نی استقبلته بوجه ٍ
 .5همان« 178 ،6 ،أي :اضطرني ِلیه».
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ابراهیم هادی میگوید
در دوران مجروحیت ابراهیم ،به یکی از زورخانههای تهران رفتیم و در گوشهای نشستیم .با
وارد شدن هر پیشکسوت ،صدای زنگ مرشد به صدا در میآمد و کار ورزش چند لحظهای
قطع میشد .تازهوارد هم دستی از دور برای ورزشکاران تکان میداد و با لبخندی بر لب در
گوشهای مینشست .ما هم به کارهای ورزشکارها و مردم نگاه میکردیم .ابراهیم در حهالی
که با دقت به حرکات مردم نگاه میکرد ،برگشت و آرام گفت «این مهردم را کهه اینگونهه از
صدای زنگ خوشحال میشوند ،ببین .برخی از آنها عاشه زنهگ زورخانهه هسهتند .اگهر
آنها به این اندازهای که عاش این زنگ هستند ،عاش خهدا میشهدند؛ دیگهر روی زمهین
نبودند .در آسمانها راه میرفتند» .سپس گفت «دنیا همینگونه است .تا هنگامی که آدمی
عاش دنیاست و به آن تمایل دارد ,حال و روزش همین است ،اما اگهر سهرش را بهه سهمت
آسمان بلند کند و کارهایش را برای رضای خدا انجام دهد ،مطمئن باش زندگیاش عهوض
میشود و معنای زندگی کردن را میفهمد».

1

 .3اثر رفتاری :حرکت و رشد انسان

انسان برای حرکت ،رشد و تعالی در ُبعد رفتاری ،ابتدا باید موانع حرکت را برطهرف کنهد ،سهپس
آمادگی برای حرکت را در خود ایجاد کند و آنگاه به سوی حرکت و رشد قدم بردارد .در این مسهیر
مهمترین مانع رشد ،گناه است؛ زنجیری که به پای انسان میپیچد ،مانع حرکهت او میشهود و او
را از مسیر رشد به بیراهه میبرد .بنابراین ابتدا باید این زنجیر از پای انسهان بهاز و گنهاهش شسهته
شود؛ سپس با توبه به مسیر صحیح بازگردد و در آن مسیر حرکت کند .سهختیها و گرفتاریههای
دنیوی میتواند هر سه اثر را برای سال به دنبال داشته باشد.
الف) بخشش گناهان

نخستین اثر رفتاری گرفتاریها ،بخشش گناهان است .دعهای پهانزدهم صهحیفه ،دعهای هنگهام
بیماری یا در وقت اندوه و گرفتاری است .امام سجاد در فرازی از آن میفرماید

ِ
يت
َف َما َأ ْد ِريَ ،يا ِإل َِهيَ ،أ ُّي ال َْحال َْی ِن َأ َح ُّق ِبالشُّ ُْ ِر ل ََكَ ،و َأ ُّي ال َْو ْقتَ ْی ِن َأ ْولَى ِبال َْح ْمد ل َ
َيك َأ َو ْق ُ
الصح ِة َ ...أم و ْقت ال ِْعل َِّة ال َِّتي محصت ِني ِبها ،و ال ِّنع ِم ال َِّتي َأ ْتح ْفت ِني ِبها ،تَ ْخ ِفیفا ِلميا ثَ ُقيل ِب ِ
يه
َ
ْ َ ُ
ِّ َّ
َ َ َ
َ َّ ْ َ َ َ َ
َ
ِ 2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يیئَات؛ ای خهدای مهن!
َعل ََّي َظ ْهري م َن ال َْخطیئَاتَ ،و تَ ْطهیرا ل َما ا ْن َغ َم ْس ُ
يت فیيه م َ
ين َّ
الس ِّ

 .1گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی؛ سالم بر ابراهيم؛ ص .176
 .2علی بن الحسین زینالعابدین؛ الصحيفة ال جادیة؛ ص .76
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نمیدانم کدامی از این دو حالت به سپاسگزاری تو شایستهتر و کدامی از این دو هنگام،
برای ستودنت سزاواتر است .آیا هنگام تندرستی  ...یا اکنون که بیمارم و مرا بدان ،آزمهوده و
پاک میکنی و این دردها را بر من پیشکش نمودهای تا از گرانبهاری گناههانی کهه بهر دوش
دارم ،بکاهی.

1

2

ِ
الم ْحص» به معنای «دلوص الشيي » اسهت .بیمهاری ،انسهان را
«العلَّة» ،به معنای بیماری و « َ
پاک و خالص میکند .حضرت در دو فراز ،دو ُبعد آن را اینگونه بیان میکند
َ .1ت ْخ ِفیفا ِلما ثَ ُقل ِب ِه علَي َظه ِري ِمن ال َْخ ِطیئ ِ
ات
َ
َ
َ َ َ َّ ْ
ِ
درباره ریشه و معنای «ال َْخ ِطی َئات» آمده است «اگر انسان از حد صحیح چیزی عبور کنهد ،خطها

کرده و جنبه صحیح چیزی را انجام نداده است؛ مانند زناکار که جنبه صحیح ارتباط بها نهامحرم،
یعنی ازدوا را انجام نداده و با عبور از حدود ارتباط با نامحرم ،جنبه صحیح ایهن ارتبهاط را تهرک
3
کرده است».
قرآن در آیات متعددی از گناه ،به «وزر» و سنگینی تعبیر کرده است کهه نمیتهوان آن را بهه گهردن
ٌ
ُ ْ
َ
واز َرة ِو ْز َر أخر » .4بیماریها و گرفتاریها ،بهار سهنگین گناههان بهر
دیگری انداخت « َو َل تز ُر
ِ ِ
دوش آدمی را کم میکند.

یه ِمن السیئ ِ
ِ ِ
ِ
ات
 .2تَ ْط ِهیرا ل َما ا ْن َغ َم ْس ُت ف َ َّ ِّ َ
«ا ْن َغمست» ،یعنی بردن چیزی در آب 5و «السیئ ِ
ات» از ریشه «سو » است .ابنفهارس در معجرم
َّ ِّ َ
َ ْ ُ

مقایيس اللغة مینویسد «سو  ،به معنای زشتی اسهت .گنهاه از ایهن جههت کهه زشهت اسهت،
«س ّیئة» نامیده شده است» 6.بنابراین معنای جمله چنین است بیمهاری ،کسهی را کهه در زشهتی
گناه فرو رفته است ،پاکیزه میکند؛ مانند اینکه لباسی را که به گهل آغشهته شهده اسهت ،بشهوییم.
شستشو ،زشتی آن کثیفی را از بین میبرد و دوباره زیبایی را به لباس باز میگرداند.
اگر چه موضوع مقاله ،بررسی آثار گرفتاریها و این فرازها ،دربهاره بیماریهاسهت؛ امها حقیقهت
 .1خلیل بن احمد فراهیدی؛ كتاب العين؛  ،1ص .88
 .2همان ،ص.127
 .3احمد ابن فارس القزوینی؛ معجم مقایيس اللغة؛  ،2ص .198
 .4ر.ک ننعام 164؛ إسرا 15؛ فاطر 18؛ زمر .7
 .5خلیل بن احمد فراهیدی؛ كتاب العين؛  ،4ص.380
 .6احمد ابن فارس القزوینی؛ معجم مقایيس اللغة؛  ،3ص .113
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بسیاری از گرفتاریها ،همان انواع بیمارشویها و یا همهراه آن اسهت .بهه عبهارتی منهاط آن ،عهام
است و به قرینه روایاتی که این اطالق را دارند ،هر نوع گرفتاری دنیوی سبب کهم شهدن سهنگینی
1
گناه و پاک شدن آن میشود.
ب) آمادهسازی برای توبه

اثر رفتاری دیگر گرفتاریها ،آمادهسازی برای توبه است .امام سهجاد در ادامهه فهراز پیشهین،
افزون بر کارکرد پاککنندگی گرفتاریها ،از آمادگی انسانها برای توبه به وسیله گرفتاریها سخن
به میان آورده است « َو َتَْ ِكیرا ِل َم ْح ِو ال َْح ْو َب ِة ِب َق ِد ِيم ال ِّن ْع َمة؛ 2با مریضی ،به درک و دستیابی به توبهه
آگاهم سازی».
سختیها و گرفتاریها انسان را از علل مادی ،جدا و توبه و بازگشت بهه مسهیر صهحیح فطهری را
برای او فراهم میکنند .این آگاهسازی ،همان یقظه است که در عرفان ،اولهین مرحلهه سهلوک بهه
شمار میآید .در حقیقت این مرحله ،پله اول برای قرار گرفتن انسان در مسهیر صهحیح زنهدگی و
توبه و بازگشت از گناهان است .بعد از بیداری است که انسان اشهتباهات گذشهتهاش را میبینهد.
چه زیبا هشدار داد حافظ
دتتاروانرزتتتوُتتودروتتوااوریارتتاندریتتیش  


دیروی،رر د یرسی،نت د تی،نتونراشتی
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ج) ثبت اعمال نيک برای انسان

سومین اثر رفتاری مشکالت ،ثبت اعمال نی برای انسان است .مشکالت افزون بر سب کردن
کولهبار گناه و روشن کردن راه بازگشت ،موجب رشد آدمی نیز میشود؛ مانند عمل صالح و نی
که آدمی را رشد میدهد .امام زینالعابدین در ادامه فراز پیشین میفرماید

ال ،ما ََل َقلْب َفَُّر ِف ِ
ِ
ِ ِ ِ
و ِفي ِد ََل ِل َذ ِلك ما كَت ِ
ِ
يان
یيهَ ،و ََل ِل َس ٌ
َ
َ َ َ َ
ب ل َي ا ْلَُات َبان م ْن َزك ِّي ْاْلَ ْع َم َ
ٌ َ
4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك إل ََّي؛ در خهالل
ك َعل ََّيَ ،و إ ْح َسانا م ْن َصنیع َ
نَ َط َق بهَ ،و ََل َجار َح ٌة تََُلَّ َفتْ ُهَ ،ب ْل إ ْف َضاَل م ْن َ
ایام بیماری دو فرشته نو یسنده اعمال ،در پرونده عملم حسناتی بهزرگ بنو یسهند کهه نهه در

ُ َّ
َ َ
 .1محمد بن محمد شعیری؛ جامع االخبار؛ ص « 113قال َر ُسوول الل ِوه
َّ َ َ
ْ
َْ
َ َ
َج َس ِدهِ َو َم ِال ِه َو ُول ِدهِ َح َّتی َیلقی الل َه ت َعالی َو َما َعل ْی ِه خ ِط َیئة».

 .2علی بن الحسین زینالعابدین؛ الصحيفة ال جادیة؛ ص .76

 .3شمسالدینمحمد حافظ ،دیوان حااظ ،ص  ،459بیت پنجم.
 .4همان.

َ
ُ ْ َ
ْ ْ
ْ ْ َ
َل َی َوزال ال َوبَل ُء ِبوال ُمؤ ِم ِن َو ال ُمؤ ِمن ِوة ِفوي
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قلب من خطور کرده و نه زبانم به آن گو یا گشته و نه عملی به جوار و انهدام از مهن صهادر
شده؛ بلکه به صرف فضل و احسان تو به من باشد.

ْ
وب ْر َعلوى موا
«اص ِ

اگر چه انسان بیمار و گرفتار ،وظیفه دارد بر سختیها و نامالیمات صهبر کنهد
ُْ
َأ َ
صاب َك ِإ َّن ِذل َك ِم ْن َع ْز ِم اَل ُمَر»؛ 1اما خداوند بر پایه رحمت واسعه خویش ،در مقابل بیمار شدن
آدمی ،اعمال صالحی رادر پرونده اعمهالش در میکنهد .بنهابراین اگرچهه انسهان بیمهار از نظهر
ظاهری در حال ناراحتی ،رنج و سختی است؛ امها در حقیقهت ،در حهال عبهادت و نزدیکهی بهه
خداوند است .از این رو بیماری ،عبادت و کم به بیمار ،کم به عارفی واصل است.
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