ﺗﮑ ﻠ ﯿﻒ
ﭘﺮﺳﺶ :آﯾﺎ ﺑﯿ ﻤﺎر رواﻧﯽ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ؟
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﺑﯿ ﻤﺎر رواﻧﯽ اﺳﺖ آﯾﺎ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﮑﻠﯿﻒ اطﺮاﻓﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪر ﺟﺎت
 - ١اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ اﻋ ﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ
 - ٢ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ وﺑﯿ ﻤﺎر رواﻧﯽ
 - ٣ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ دارای طﺒﻘﺎت ھﺴﺘﻨﺪ
 - ۴اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻓﮑﺮیوﻣﺸﯿﺖ ﺧﺪا
 - ۵ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ا ﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿ ﻤﺎری رواﻧﯽ دارد ،ھ ﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺣﺮﮐﺎت و ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻗﺒﺎل اﻋ ﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﻋ ﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
ﮐﺮده ھﺎ و ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد آﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،اطﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻮظﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ھﺮ ﮐﺎر ﻣ ﻤﮑﻨﯽ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻘﻞ،
ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد اﻣﺎ در ﻗﺒﺎل اﻋ ﻤﺎل و رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی او ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ وﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ:
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺑﻪ طﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﺎب ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ در راه ﮐﻔﺮ و ﺿﻼﻟﺖ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ در راه اﯾ ﻤﺎن وﻋﻘﺎﯾﺪ درﺳﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺮزخ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ دوزخ و ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽروﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی در ﺣﺎل اﺳﺘﻀﻌﺎف ﻓﮑﺮی ﺑﻮده و از رﺷﺪ ﻻزم و ﻣﻄﻠﻮب ﻓﮑﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾ ﻤﺎن و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺣﻖ راه
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻔﺮ و ﺿﻼﻟﺖ ،در ﺑﺮزخ و ﻗﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﺮوز و ظﮫﻮرﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن ﻓﻄﺮت اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽﺷﺎن از اﻧﺤﺮاف ﮐﺎﻣﻞ و ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﺪن اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻄﺮی در وﺟﻮدﺷﺎن و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ھﺪاﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﻄﺮت ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮگ و ﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮزﺧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐ ﻤﺎل اﺳﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻟﻘﺎء رب ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻓﻄﺮت آﻧﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺒﻮده و
اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺬاب ﻣﯽروﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ:
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ دارای طﺒﻘﺎت ھﺴﺘﻨﺪ
 -١ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت و رواﯾﺎت ،ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ دارای طﺒﻘﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ اﻧﻮاﻋﯽ دارد ﻣﺜﻞ طﺒﻘﻪای از اھﻞ اﯾ ﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ظﺎھﺮ اﯾ ﻤﺎن داﺷﺘﻪ وﻟﯽ در ﺗﻌ ﻤﯿﻖ و
ﺗ ﻤﺤﯿﺾ آن از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻋ ﻤﻞ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ طﺒﻘﻪای از اﺻﻞ اﺳﻼم ،ﯾﺎ طﺒﻘﻪای از ارﺑﺎب ﻣﺬاھﺐ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از اﺳﺘﻀﺤﺎف ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در طﺮﯾﻘﻪ ﺧﻮد
ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘ ﻤﺎل ﻧ ﻤﯽدادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻔﮫﻮم اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و از ﺳﺎدﮔﯽ
ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ دﯾﻮاﻧﻪھﺎ ﯾﺎ ﺑﭽﻪھﺎ.
اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻓﮑﺮیوﻣﺸﯿﺖ ﺧﺪا
 -٢ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ از ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻓﮑﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺑﻮده و ﯾﺎ در طﺮﯾﻖ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ در طﺮﯾﻖ ﺟﮫﻨﻢ.
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﯿﺖ ﺣﻖ درﺧﺼﻮص طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و اﻓﺮاد ھﺮ طﺒﻘﻪای ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و در ﻣﻮرد ھﺮ ﻓﺮدی از ھﺮ طﺒﻘﻪای ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻧﺠﺬاب او ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻀﺮت ﺣﻖ در ﻣﺠ ﻤﻮع ،ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻓﺮار و دوری و ﻋﻨﺎد وی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻋﻮاﻟﻢ و دﯾﺪن
ﻋﺬابھﺎ و ﺳﺨﺘﯽھﺎ و اﺣﯿﺎﻧﺎً آﺗﺶھﺎ ،ﺑﻪ ﺟﻮار ﺣﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮار و ﻋﻨﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﮫﻨﻢ ،ﺟﮫﻨﻢھﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ھﺮ ﻓﺮدی از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارد و ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﮐﺘﺴﺎب آﻧﮫﺎ ﺧﻮد او ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ
ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺮزخ ﺷﺮوع ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ھﺴﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد او و ﻧﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﮫ ﻤﺪ ﮐﻪ او در ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎر او ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﻧﻪ در دﻧﯿﺎ و ﻧﻪ در ﺑﺮزخ و ﻧﻪ در اول ﺣﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮم
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ وی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ او ﺑﻪ ﻣﺮور و ﺑﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸ ﻤﻮل ﻏﻔﺮان ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﻣﺸ ﻤﻮل ﻋﺬاب او[١] .
ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ
 ↑ .١ﻣ ﻌ ﺎ د ﯾ ﺎ ﺑ ﺎز ﮔ ﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧ ﺪا ،ا ﺳﺘ ﺎ د ﷴ ﺷﺠ ﺎﻋ ﯽ

ﺷﮫﺮﺳﻮال

ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔ ﺤﻪ  :ﻋﺪل اﻟﮫﯽ | ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻓﮑﺮی

