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ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در اﯾﺠﺎد آن
ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻠﻖ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارد؟
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ دارم ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر را ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﺠﺎد و ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارد؟
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﺟﺒﺮ وﺟﻮد دارد و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻪ ﻣﺬﻫﺐ و ﻧﮋاد و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .درﻫﺮﺻﻮرت اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪﺻﻮرت واﺣﺪ و ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب
ﮔﺮاﻧﺶ
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ
ﮐﺎرﻣﺎ و دارﻣﺎ و ...
اﯾﻦﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ،ﻓﮑﺮی ،ﻓﺮدی و  ...ﯾﮏ ارﺗﻌﺎش دارد و ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺎن ارﺗﻌﺎش را ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦﯾﮏ ﺟﺒﺮ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﻧﺶ زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﺒﺮ ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ از ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪی ﭘﺮت ﺷﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
زن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺮد ،ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺮ ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ.
درﻫﺮﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻓﺮد ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻣﺎ اﺧﺘﯿﺎر:
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اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻫﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺮ ﻓﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف آن.
ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺟﺎدهای ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﻐﻮل راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ اﯾﻦﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ آﺳﯿﺐ و ﺟﺮاﺣﺘﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و اﯾﻦﯾﮏ ﺟﺒﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ
اﯾﻦ در داﯾﺮه اﺧﺘﯿﺎر و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟
 -۱اﻓﺮاد ﺧﻮدﺷﺎن آنﻫﺎ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۲دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
 -۳ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﮐﺎﺋﻨﺎت آنﻫﺎ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﺪا در ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻨﺒﯿﻪ:
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داﺷﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ
اﻣﺮارﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﺮد ،رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﭼﻮﭘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ آب ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر و رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺳﻮدش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪای
از ﻫﺰاران ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داﺷﺖ .ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ را ﺑﻪ ﭼﺮا ﺑﺮده ﺑﻮد ﺑﺎران وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪ ﮐﺮد و ﺳﯿﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ در دره ﺑﻪ
راه اﻓﺘﺎد و ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ در آب ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﻮب ﺑﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺒﺮ ﻋﻤﻞ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪاش را ﺧﻮاﻫﯿﻢ
دﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮد ﭼﻮﭘﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻨﺒﯿﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﺗﺮﻓﯿﻊ:
ﭘﺪر و ﻣﺎدری را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ  ۴ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮﺷﺎن را در ﺟﺒﻬﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺮ  ۴ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ازﻧﻈﺮ ﻫﺮ
ﻓﺮدی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺎﻟﺶ و ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ درﺟﻪای از ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎلاﻧﺪ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ در ﻣﻨﻈﺮ اﻟﻬﯽ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰی ﻗﯿﺎس ﮐﺮد.
ﺗﻌﺪﯾﻞ:
روزی ﻣﺮدی ﺷﺮﯾﻒ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺸﯽ اﻣﺮارﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﺮروز ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد
و روزی ﺣﻼل ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﯾﮏﺷﺐ ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺗﺼﺎدف وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﺮد و ﻫﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺮاﺿﻪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮد
ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ...ﻣﺮد داﺳﺘﺎن از ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻧﺎﻻن ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﻧﺎن ﺷﺐ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎورم؟ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮد از آن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ
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ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی رﻓﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽاش را دﯾﺪ و ﭘﺲ از ﮐﻠﯽ
ﺣﺮف زدن دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﺶ ﺑﺮود .آن ﻣﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد و ﻣﺮد داﺳﺘﺎن ﻣﺎ در آن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش آن ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎری و درآﻣﺪی ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﯿﺎس ﻧﺒﻮد.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهاش ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻧﺖ ﮐﺎری ﮐﻦ.
ﺗﺪﺑﯿﺮ:
ﺑﻪ دراﯾﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ »اﻟﺨﯿﺮ ﻓﯽ ﻣﺎ وﻗﻊ«
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از رگ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﺎ دﻟﺴﻮزﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮا ﺑﮑﻨﯿﻢ و
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪای ﭘﺸﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.
روزی ﻣﺮدی از ﻣﺴﯿﺮی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻨﺎر اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪن ﭼﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻋﺼﺮ از ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و دﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪن ﭼﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﺸﻐﻮل ﭼﻪﮐﺎری ﻫﺴﺘﯽ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭼﺎﻟﻪای ﺑﮑﻨﻢ و آب اﻗﯿﺎﻧﻮس را در آن ﺟﺎی دﻫﻢ .در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮد ﺧﻨﺪه ﻣﻀﺤﮑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮد
دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد آب اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﭼﺎﻟﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﺎی داد؟ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ:
ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯽ وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺖ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﯽ :ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﺮا ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮا ﮐﻮر آﻓﺮﯾﺪی؟
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺳﺮ راه ﺗﻮ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آب اﻗﯿﺎﻧﻮس در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻬﯽ ﻫﻢ در ذﻫﻦ
ﺑﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻨﺠﯿﺪ.

