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بــه توفیــق الهــی از امشــب وارد 
از  دیگــر  بهشــتی  بوســتان  یــک 
صحیفــه  بهشت آســای  مجموعــه 
مبارکــه ســجادیه یــا بهتــر اســت 
ــر  ــتان دیگ ــک بوس ــم وارد ی بگویی
می شــویم.  صحیفــه  بهشــت  در 
ــت صاحــب  ــه عنای ــه ب ــم ک امیدواری
ــدد  ــه م ــویم و ب ــم ش ــه متنع صحیف
آنچــه  بــه  حضــرت،  آن  عنایــت 
ــه  ــی از صحیف ــه نوران ــن قطع در ای
می شــود،  رمزگشــایی  ســجادیه 
اهتمــام و التــزام داشــته باشــیم و 
ــا  ــویم ت ــد ش ــم و بهره من ــل کنی عم
نصیــب مــا از حیــات طیبــه افزایــش 
ــردد. ــر گ ــا فراوان ت ــره م ــد و به یاب

ــم ــیوهفت ــای س ــتان، دع آن بوس
ــوان  ــد. عن ــجادیه می باش ــه س صحیف
دعــا »َوَكاَنمِــْنُدَعائِــهَِعَلیْــهِ
بِالتَّْقِصیــرِ اْعتَــَرَف إَِذا ُم ــاَ السَّ
ــْکرِ« می باشــد. الشُّ َعــْنتَْأدِیَــةِ

هوشــمندانه  عنوان گــذاری  ایــن 
اول  قــدم  در  را  انســان  تکلیــف 
چــه  اینجــا  اینکــه  بــاب  در 
می کنــد. معیّــن  اســت،  خبــر 

می شــود:  شــروع  این گونــه  دعــا 
أََحــداًَلیَبُْلــُغمِــْن إِنَّ »اللَُّهــمَّ
ــهِ ــَلَعَلیْ َحَص ــًةإِلَّ ــْکرَِكَغایَ ُش
ــْکراً. ــُهُش ــایُْلِزُم ــانَِكَم ــْنإِْحَس مِ
ــَكَو ِ ــْنَطاَعت ــًامِ ــُغَمبَْلغ َوَلیَبُْل
ُدوَن ــراً ُمَقِصّ َكاَن  إِلَّ اْجتََهــَد إِِن
َفَأْشــَکُر بَِفْضلِــَك اْســتِْحَقاقَِك
ــْکرَِك،َو ــْنُش ــٌزَع ــادَِكَعاِج عِبَ
ــَك«. ِ ــْنَطاَعت ــٌرَع ــْمُمَقِصّ أَْعبَُدُه

ــد.  ــا شــکر می باش ــن دع موضــوع ای
از یــک مرتبــه عالــی و فرازمنــد 
و  بــزرگ  فضیلــت  ایــن  بــه 
و  اســت  شــده  نــگاه  باعظمــت 
ــزل  ــن من ــازه ای از ای ــاد ت ــام ابع ام
عالــی ســلوک الــی اهلل تبــارک و 
تعالــی را در ایــن دعــا تحریــر و 
رمزگشــایی می فرماینــد. از تبیینــی 
ــکر  ــئله ش ــاب مس ــا در ب ــه اینج ک
می کننــد. رونمایــی  دارد،  وجــود 
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بــه نظــر بنــده بایــد فرصــت را 
غنیمــت شــمرد و در ایــن جلســه 
بــه  را  مقدمــه ای  شــما  خدمــت 
عنــوان پایــه بحــث مطــرح کنــم. 
ــد؛  ــاد باش ــان زی خواهشــمندم دقت ت
چراکــه بعد هــا در خیلــی از مباحــث، 
دریافــت این مقدمه و فهــم آن، کار را 
خیلــی آســان می کنــد. آنچــه عــرض 
خواهــم کــرد، یــک تحلیــل مبنایــی و 
ــا در  ــه تأســیس مبن ــه منزل ــی، ب اصول
ســیر الــی اهلل و رفتــن بــه منازل ســیر 
ــه فضــل الهــی  انســانیت می باشــد. ب
ــق  ــدا توفی ــه خ ــدی ک ــت بع از نوب
دهــد، متــن را بــرای شــما می خوانــم 
می کنــم. عــرض  را  نکاتــش  و 

دو بال سیر و سلوک 

۱.صبر
مطلبــی کــه عزیــزان بایــد بــه آن 
عبــارت  باشــند،  داشــته  عنایــت 
منــازل  ســیر  در  اینکــه  از  اســت 
ــه  ــا دو مرحل ــه ی ــانیت، دو جنب انس
داریــم کــه یــک جنبــه یــا مرحلــه آن 
عبــارت اســت از جنبــه بنیان گــذاری 
ــا  ــه دوم ی ــالک و جنب ــت س و صیان

مرحلــه بعــدی رشــد و تعالــی ســالک 
ــم  ــه ه ــًا ب ــن دو کام ــد. ای می باش
ــه  ــرواز ب گــره خــورده هســتند. در پ
ــی،  ــد بندگ ــانیت و مقاص ــازل انس من
یــک  بــرای  بــال  دو  منزلــه  بــه 
ــد. ــل می کنن ــده عم ــا پرن ــر ی پروازگ

پــس یــک مرحلــه بنیان گــذاری و 
ــم  ــه ه ــک مرحل ــت اســت و ی صیان
مرحلــه رشــد، شــکوفایی، تعالــی 
و پــرواز. مرحلــه اول بــا صبــر و 
و  تعمیــم  شــکر  بــا  دوم  مرحلــه 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــق می ش محق
ــکر  ــر و ش ــه صب ــت ک ــوان گف می ت
دو رکــن اساســی از ارکان ســلوک 
فضایــل  بــه  تحقــق  و  اهلل  الــی 
می شــوند. محســوب  انســانیت 

و  عقــل  جنــود  مباحــث  در  مــا 
جهــل، فهرســت فضایــل زیــادی 
داریــم کــه در کتاب هــای علمــای 
ــورت  ــه ص ــث ب ــن مباح ــی ای ربان
اســت. آمــده  زیــاد  فصل بنــدی 

ــوان  ــه عن ــد ب ــرآن مجی ــه ق ــی ب وقت
مراجعــه  معیــار  و  مبنــا  کتــاب 
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می کنیــد و هنگامــی کــه بــه کلمــات 
اولیــای خــدا نگاهــی می اندازیــد، 
کــه  می شــود  مشــخص  برایتــان 
صبــر و شــکر بــا مــوارد دیگــر فــرق 
می کننــد. اگــر اجــازه دهیــد ایــن دو 
مبنــا را توضیــح دهــم؛ از ایــن جهــت 
دوســتان  هســتم  عاقه منــد  کــه 
هندســه ی  در  را  شــکر  جایــگاه 
ــد.  ــد و ببین ــد درک کنن ــال و رش کم
برنامــه ی ایــن جلســه ی مــا ایــن 
ــی از  ــا نگاه ــی ب ــه عبارت ــت. ب اس
ــن  ــورد در ای ــن  دو م ــم ای ــاال ببینی ب
ــوند. ــی می ش ــه جانمای ــه چگون نقش

اساســی  کلمــه ی  دو  آن  روی  بــر 
ــد و  ــگ کنی ــردم، درن ــرض ک ــه ع ک
ایــن توضیحــات را بشــنوید. کلمــه ی 
دیگــری  و  مبناســازی  و  صیانــت 
ــرواز و  ــد، پ ــی، رش ــم پیش برندگ ه
ــد در  ــما می توانی ــه ش ــکوفایی ک ش
ــا  ــد. ب ــا را بیاوری ــی آنه کلمــه ی تعال
ــع  ــالک از موان ــخصیت س ــر ش صب
ــت  ــک صیان ــد و از مهال ــور می کن عب
شــخصیت  رشــد  بــا  می شــود. 
ــرواز در او  ــوق پ ــالک، ش ــان س انس
ــا و  ــزل رض ــد و من ــه اوج می رس ب

ــود. ــوار می ش ــرای او هم ــت ب محب

طــی  می خواهــد  کــه  کســی 
ــق،  ــرت ح ــوی حض ــه س ــق ب طری
باشــد،  داشــته  تعالــی  و  تبــارک 
دعــای  نــدارد.  زیــادی  فرصــت 
بــه  را  مبارکــه  صحیفــه ی  چهــل 
ــی  ــای کوتاه ــه دع ــد ک ــر  آوری خاط
تکان دهنــده  آن  عنــوان  اســت. 
ــا را  ــی آن دع ــرت زمان ــت. حض اس
ــی  ــرگ کس ــر م ــه خب ــد ک می خوانن
را بــه ایشــان می دادنــد یــا خــود 
ــد.  ــرگ می افتادن ــاد م ــه ی ــان ب ایش
مــرگ واقعیتــی اســت کــه ســرانجام 
از راه می رســد. خوشــا بــه حــال 
کســانی کــه بتواننــد از ایــن فرصــت 
ــب  ــتفاده مناس ــذر اس ــوم زودگ نامعل
و بهــره ی شایســته داشــته باشــند.

آیت اهلل شاهرودی، فقیهی  
انقالبی و مسئولیت پذیر

حضــرت  رحلــت  خبــر  امــروز 
شــنیدیم.  را  شــاهرودی  آیــت اهلل 
ــت  ــان را رحم ــال ایش ــد متع خداون
کنــد و بــا اجــداد طاهرینــش محشــور 
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کنــد. جــزء شــخصیت های عزیــز 
ــه  ــه ب ــانی ک ــد. از کس ــور بودن کش
معنــای کلمــه می تــوان دربــاره او 
گفــت کــه فقیــه بــود. به آســانی 
ــه ی  ــی کلم ــورد کس ــوان در م نمی ت
مکتــب  بــرد.  کار  بــه  را  فقیــه 
شــخصیت های بزرگــی را درک کــرده 
ــد.  ــرده بودن ــل ک ــان تحصی ــزد آن و ن
دارای ذهــن خــوب، مســلط، بســیار 
خلیــق، متواضــع و مســئولیت پذیر 
بودنــد. در جاهایــی کــه خیلی هــا 
ســنگین  مســئولیت های  از 
همــکاری  ایشــان  می گریختنــد، 
کردنــد و زیــر مســئولیت های بــزرگ 
شــانه دادنــد. جــزء اصحــاب فتــوا و 
دوســتان صمیمــی، علمــی و نزدیــک 
ــد  ــد. خداون ــر عالی قدرمــان بودن رهب
ــر  ــه عم ــد ک ــت کن ــان را رحم ایش
پربرکتــی داشــتند. آقای شــاهرودی را 
در عــراق بیــش از ایــران می شناســند. 
اگــر در مراســم اربعیــن یــا ســفرهای 
باشــید،  رفتــه  آنجــا  بــه  دیگــر 
ماحظــه کرده ایــد کــه ایشــان از 
جهاتــی در عــراق بیــش از ایــران 
ــه  ــد ب ــت. خداون ــده اس ــناخته ش ش
ــان  عمــر مــا هــم برکــت دهــد و پای

ــد. ــرار ده ــامت ق ــه س ــا را ب کار م

 علت شوق مؤمن به مرگ

ــه  در پایــان دعــای چهلــم صحیفــه ب
خداونــد می گوییــم در حــال بندگــی 
از دنیــا برویــم. مســلم، تســلیم و 
ــه  ــار اضاف ــر باشــیم، ب ــب و مطه طائ
ــل  ــه از عم ــه ک ــیم. آنچ ــته باش نداش
ــیم و  ــرده باش ــم ک ــت، فراه الزم اس
ــلیم و  ــام تس ــا در مق ــته و مهی باربس
ــک  ــتقبال پی ــه اس ــتاقانه ب ــا، مش رض
ــورت  ــن ص ــم. در ای ــارت بروی بش
زبــان حــال انســان هنــگام مــرگ ایــن 
ــو می ســتانی؛  اســت: »چــون جــان ت
مــردن«.]۱[ اســت  شــکر  چــون 

مــرگ  بــرای  انســانی  چنیــن 
آن  بــا  و  می کنــد  لحظه شــماری 
شــوق و انــس و الفــت هــم دارد. 
ــجاد  ــرت س ــر حض ــن خاط ــه همی ب
ــد  ــم فرمودن ــای چهل ــام( در دع )علیه الس

مــرگ را بــرای مــن مأنــس و مألــف 
ــا  ــده. یعنــی اوج انــس مــن ب قــرار ب
ــا او  ــه ب ــه ای ک ــد؛ به گون ــرگ باش م
مثــل خویشــاوندم باشــم و ماننــد 
رفیــق شــفیق مــن باشــد کــه مشــتاق 
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ــن  ــدار او هســتم باشــد. اگــر  چنی دی
گیــرد،  شــکل  انســان  در  حالــی 
مــرگ برایــش بشــارت خواهــد بــود. 
ان شــاءاهلل کیفیــت رفتــن مــا هــم 
ــهادت  ــه ش ــرم او ب ــف و ک ــه لط ب
مرگــی  عجــب  شــهادت  باشــد. 
ــد:  ــا در روایتــی فرموده ان اســت! گوی
ــن  ــهادة؛ برتری ــوت الَش ــل الَم »أفَض
مــرگ، شــهادت اســت«. خداونــد 
را  شــهادت  حــاالت  بهتریــن  در 
ــن  ــا را از ای ــد و م ــا گردان روزی م
ــد. ــروم نفرمای ــزرگ مح ــت ب فضیل

در  کــه  کنــم  عــرض  خواســتم 
بایــد  جناب عالــی  کــم،  فرصــت 
بــار خــود را ببندیــد و قدم به قــدم 
در حــال ســیر منــازل و پیــش رفتــن 
اعمــال صالــح  توشــه  تقویــت  و 
ــی  ــی زندگ ــه کیفیت ــید و ب خــود باش
 کنیــد کــه در ایــن ســرای پــر از 
آفــت و آلودگــی، ســالم و غانــم 
ــید. ــد برس ــه مقص ــد و ب ــور کنی عب

اگــر تمایــل داریــد ایــن اتفــاق بــرای 
شــما بیفتــد، دو فضیلــت را بایــد 
خیلــی تحصیــل کنیــد و در عالی ترین 

ــه  ــید و ب ــش باش ــه دنبال ــطح آن ب س
ــر  ــن اول آن صب ــه رک ــید ک آن برس
می باشــد. شــکر  آن  دوم  رکــن  و 

ارزش و اقسام صبر 

را  ســلوک  مبانــی  صبــر  عمدتــًا 
ــام  ــه مق ــالک ب ــر س ــازد و اگ می س
حضــرت  نــزد  برســد،  صابــران 
می کنــد.  پیــدا  محبوبیــت  حــق 
؛]۲[ خــدا  ابِرِیــنَ الصَّ »َواهللُیُِحــبُّ
مــي دارد«.  دوســت   را  شــکیبایان 
صریــح قــرآن کریــم اســت کــه 
ــه  ــه ب ــخصی را ک ــال ش ــدای متع خ
ایــن فضیلــت می رســد، دوســت 
مــی دارد و هنگامــی کــه صبــر جــزء 
ســاختار وجــودی اش گشــت و بهــره 
او در آن حــد قــرار گرفــت، در دایــره 
ــرد. ــد ک ــیر خواه ــیر را س ــی مس امن

در معنــای اولیــه می گوینــد صبــر 
ایــن اســت کــه انســان نفــس خــود را 
در شــرایط دشــوار و تلــخ مهــار کنــد 
و آن را در مــدار بندگــی حفــظ کنــد. 
آن را بــر روی ریــل بندگــی نگــه 
ــردد.  ــارج گ ــذارد از آن خ دارد و نگ
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ــا ایــن حــال در روایــت مشــهوری  ب
آمــده کــه صبــر بــر ســه قســم 
ــر  ــت، صب ــر معصی ــر ب ــت: صب اس
بــر طاعــت و صبــر بــر مصیبــت.]۳[

موانع سلوک 

الف.گناه
ــلوک  ــیر س ــد س ــز می توان ــه چی س
انســان را مختــل کنــد کــه البتــه 
یک جــا  بــه  آن  ریشــه های 
گنــاه  اول،  مانــع  برمی گــردد. 
بــه  مفصــل  اســت.  معصیــت  و 
مناســبت هایی در مــورد آنکــه بــا 
صحبــت  می کنــد،  چــه  انســان 
شــده اســت. گنــاه انســان را از ریــل 
بندگــی خــارج می کنــد کــه ایــن 
ــی  ــًا در جای ــی دارد. مث ــود مراتب خ
ممکــن اســت وقتــی انســان از ریــل 
خــارج شــد، در کنــار آن یــک دره ی 
ــا  ــان نه تنه ــه انس ــد ک ــوف باش مخ
خــارج، بلکــه ســاقط هــم  شــود.

معصیــت بــرای نفــس انســان زینــت 
ــن خاطــر  ــه همی داده شــده اســت. ب
قــرآن فرمــوده  اســت:»ُزیـِّـَنلِلنَّــاِس

دوســتی  ــَهَواِت...؛]۴[  الشَّ  ُحــبُّ
بــرای  گوناگــون[  خواســتني ها]ی 
مــردم آراســته شــده اســت...«. نفــس 
ــل  ــت تمای ــوی معصی ــه س ــان ب انس
دارد و آنچــه نفــس انســان را در برابر 
ایــن خطــر بــزرگ صیانــت می کنــد، 
ــر  ــر صب ــی اث ــر اســت. چــه زمان صب
بیشــتر خواهــد بــود؟ وقتــی کــه 
شــخص می بینــد دیگــران چقــدر 
ــه  ــد ب ــم بای ــد و او دائ ــذت می برن ل
نفــس خــود نــه بگویــد و لــگام آن را 
بگیــرد. اینجــا یــک ســختی و تلخــی 
دارد کــه اگــر انســان بــر آن مداومــت 
ورزد، بــه شــیرینی حقیقــی و حقیقت 
ــرد. ــدا خواهــد ک شــیرینی دســت پی

 
ب.سنگینشمردنتکالیفالهی

ــئولیت ها  ــت مس ــارت از کلف دوم عب
بــا  اولــی  می باشــد.  وظایــف  و 
ــذت نفــس انســان  ــت شــدن و ل زین
را بــه خــارج از ریــل بندگــی دعــوت 
می کنــد و دومــی بــر عکس آن اســت. 
ــتی  ــا فهرس ــف ی ــان وظای ــرای انس ب
فرائــض  طاعت هــا،  باید هــا،  از 
و واجبــات تعریــف می شــود کــه 
وظیفــه ی بندگــی او می باشــد. نفــس 
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ــرا آن را  ــا دارد؛ زی ــا اب ــام آنه از انج
بــرای خــود ســنگین و دارای ُکلفــت 
ــه  ــت ب ــن جه ــاید از ای ــد. ش می بین
آن تکلیــف می گوینــد کــه بــرای 
نفــس ســنگینی دارد. گاهــی بایــد 
وضعیــت راحتــی را بــرای انجــام 
ــم و خــود را  ــا کنی ــی ره ــه اله وظیف
ــه  ــت ســخت انجــام وظیف ــه وضعی ب
ــف  و مســئولیت ها بســپاریم؛ از وظای
کوچــک گرفتــه تــا وظایــف بــزرگ.

ــن تر  ــث روش ــا بح ــم ت ــی می زن مثال
شــود. یــک روحانــی در قــم مشــغول 
پژوهشــگاهی  بــا  بــود.  تدریــس 
همــان  در  داشــت.  قــرارداد  هــم 
کوچــه ی محــل ســکونتش، ســایر 
داشــتند.  اقامــت  هــم  بســتگانش 
ــت.  ــی داش ــوب و راحت ــی خ زندگ
ــرای  ــت. ب ــاب اس ــت الط ــم جن ق
ــی  ــای خاص ــم و جاذبه ه ــود عال خ
ــان در  ــر آقای ــن خاط ــه همی دارد. ب
ــا  ــوند و در آنج ــف می ش ــم متوق ق
می ماننــد و خــارج نمی شــوند. در 
ــوق  ــه حق ــن شــرایطی ک وســط چنی
مناســب برقــرار، زندگــی خــوب، 
ــات  بچه هــا راحــت، مدرســه و امکان

در  بســتگان  و  خانــواده   فراهــم، 
دســترس، پیکــی آمــد کــه بــرای 
ــن شــده اســت  ــه ای تعیی شــما وظیف
ــهر  ــان ش ــه ف ــغ ب ــت تبلی ــه جه ک
تعریــف  روحانــی  آن  برویــد. 
می کــرد کــه مانــدم چــه کنــم. در آن 
شــهر از حقــوق خبــری نبــود. دوری 
از خانــواده وجــود داشــت. مدرســه ی 
خــوب و محیــط تربیتــی مناســب 
ــراغ  ــود. ف ــم نب ــا فراه ــرای بچه ه ب
ــود  ــی وج ــاوت فرهنگ و دوری و تف
داشــت. در منطقــه ی محرومــی قــرار 
هفتصــد  یــا  ششــصد  و  داشــت 
کیلومتــر بــا قــم فاصلــه داشــت. اگــر 
ــازد  ــود، می ب ــم ش ــرش ک ــی صب کس
ــه  ــت. ب ــه اس ــر را باخت ــک عم و ی
ــن  ــو ای ــم: ت ــب زدم و گفت خــود نهی
لبــاس را پوشــیده ای کــه فقــط در 
قــم بنشــینی و چیــزی بنویســی و 
ــم  ــه و گفت ــم خان ــی؟ رفت درس بده
کــه بــار را ببندیــد تــا برویــم. اکنــون 
۲۷ ســال اســت کــه در آنجــا هســتم.

ــود. ۲۷ ســال اســت  ــب ب ــم جال برای
کــه ایشــان آنجــا امــام جمعــه اســت. 
از طرقــی باخبــر شــدیم کــه مــردم آن 
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منطقــه ایشــان را بســیار پســندیده اند؛ 
زیــرا توانســته اند در آن منطقــه منشــأ 
ــرات در مســائل  ــرکات و خی ــار، ب آث
ــند. ــوس باش ــت نف ــف و تربی مختل

زیــادی  بســیار  صبــر  اینجــا 
تربیــت  کســی  اگــر  می خواهــد. 
چنیــن  برابــر  در  باشــد،  نشــده 
وظیفــه ای کــم مــی آورد. بــاب توجیــه 
هــم بــاز اســت، می گوینــد بایــد االن 
ــود  ــات خ ــیم و تحصی ــم باش در ق
را پیــش ببریــم و خانــواده آمــاده 
نیســتند و ... . واقعــًا و بــدون تعارف، 
پایه هــا و مبانــی اصلــی ســیر بــا 
صبــر ســاخته می شــود و هرچــه 
بهــره و حــّظ ســالک از گوهــر و 
ــم  ــد، ه ــتر باش ــر بیش ــت صب حقیق
ــرود و  ــر ب ــازل باالت ــه من ــد ب می توان
هــم منــازل فعلــی را بهتــر حفــظ کند.

یــک طــرف جاذبــه ی معصیــت و 
طــرف دیگــر، کلفــت طاعــت اســت. 
جلســه ی قبــل عــرض کردیــم قــرآن 
ــا  ــد ت ــاز می گوی ــورد نم ــی در م حت
ــی،  ــیده باش ــوع نرس ــام خش ــه مق ب
نمــاز بــرای تــو ســنگین اســت.

]۵[ افــراد کمــی موفــق بــه نمــاز 
ــراد کمتــری  جماعــت می شــوند و اف
ــوند. ــق می ش ــه موف ــاز جمع ــه نم ب

 
ج.مشکاتومصیبتها

مانــع ســوم، مصیبت هــا و دشــواری ها 
مریضــی  و  مــرگ  ماننــد  اســت؛ 
ــتگی و  ــری و ورشکس ــود و دیگ خ
شکســت های اجتماعــی. ایــن  مــوارد 
ــه  ــرد. چنانچ ــالک را می گی ــس س نََف
صبــرش انــدک با شــد، بــه جــزع 
ــف  ــرای او توق ــا ب ــود ی ــا می ش مبت
ــد  ــت می توان ــک مصیب ــد و ی می آی
ــی خــارج ســازد. ــل بندگ او را از ری

ــه ی  ــر جاذب ــان را در براب ــر، انس صب
گنــاه و کلفــت طاعــت و هجــوم 
در  و  می کنــد  حفــظ  مصیبت هــا 
نتیجــه انســان همیشــه روی ریــل 
صبــر  می مانــد.  باقــی  بندگــی 
بــرای ســالک چنیــن نقشــی دارد.

ــک  ــه ی ی ــه منزل ــان ب ــه ایم چنانچ
انســان در نظــر گرفتــه شــود، صبر در 
انــدام ایمانــی، به منزله ی ســر نســبت 
ــد،  ــر نباش ــر س ــت. اگ ــدن اس ــه ب ب
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ــه کار نمی آیــد.]۶[ صبــر،  هیچ چیــز ب
ــه ی  ــان و در مرحل ــده ایم تضمین کنن
اســت. آن  صیانت بخــش  بعــد 

 
۲.شکر

ــه  رکــن دوم ســلوک شــکر اســت ک
ســرعت بخش  و  حرکت دهنــده 
فضائــل  اســت.  ســبقت آفرین  و 
بســیاری در دامــن شــکر تقویــت پیدا 
می کنــد و بســیاری از مــکارم اخــاق، 
ــت  ــود. معرف ــم می ش ــکر فراه ــا ش ب
فضــل و انعــام منعــم مطلــق بــا شــکر 
ــه  ــت ک ــا اس ــود و آنج ــاز می ش آغ
از  می شــود.  نعمت شــناس  انســان 
رهگــذر شــناخت نعمــت، انســان بــه 
ــن  ــل بنیادی ــا تمای ــد. م ــم می رس منع
ــر  ــم. اگ ــن داری ــم و محس ــه منع ب
کســی بــه شــما احســان کــرد، شــما 
ــه او  ــان نســبت ب ــی در وجودت تمایل
ــت  ــام محب ــی پی ــد. وقت ــدا می کنی پی
بــه قلــب انســان برســد، بازتــاب 
ایــن  و  اســت  تمایــل  همــان  آن 
ــداد  ــه منعــم، در امت ــل نســبت ب تمای
ــت  ــام محب ــه ن ــه ای ب ــودش، مرتب خ
نســبت  شــما  و  می کنــد  ایجــاد 
بــه او، احســاس تعلــق و محبــت 

واقــع  در  محبــت  ایــن  می کنیــد. 
یــک تمایــل آمیختــه بــا رضــا اســت.

ــما  ــرای ش ــه ب ــیری ک ــوع مس مجم
ــود  ــده می ش ــکر نامی ــد، ش ــن ش تبیی
کــه مراتبــی دارد. اینکــه کلمــه ی 
شــکر در مــورد آن بــه کار رفتــه، 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــما 
نعمــت  دریافــت  آشکارســازی 
کــه  می کنیــد  اعــام  و  داریــد 
ــید.  ــن رس ــه م ــت ب ــت و محب نعم
اســت. حقیقتــی  چنیــن  شــکر 

شــکر، موتــور را روشــن می کنــد 
ــران  ــی دارد و پیش ــگاه م ــن ن و روش
اســت و حرکــت می دهــد. مــا وقتــی 
ــراغ  ــما س ــن ش ــم، ذه ــال می زنی مث
نظیــر  مخلوقیــن،  بیــن  در  منعــم 
پــدر و مــادر و دوســت مــی رود کــه 
ــد. ــه انســان، احســانی دارن نســبت ب

ــی  ــت از کس ــکور حکای ــه ی ش کلم
ــاالی شــکر  ــب ب ــه مرات اســت کــه ب
رســیده اســت. عــدد شــاکرین در 
مراتــب بــاالی شــکر، کمتــر و کمتــر 
می شــود. صبــر هــم از مرحلــه ی 
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صابریــن هســت و تــا مرحلــه ی 
می کنــد.  پیــدا  ادامــه  صبّاریــن 
ــده  ــرآن نیام ــور« در ق ــه ی »صب کلم
اســت. جالــب اســت کــه قــرآن 
کریــم واژه هــای »صبـّـار« و »شــکور« 
را کنــار هــم می گــذارد. ایــن مرحلــه 
بــرای کســانی اســت کــه شــکر 
ایــن  اســت.  اوج  در  صبرشــان  و 
ــم  ــانه های عظی ــد نش ــراد می توانن اف
ــرک آلود  ــدن ش ــل تم ــی در تبدی اله
بــه تمــدن توحیــدی درک کننــد.

ســالک در منــازل شــکر، هرچــه 
جلوتــر رود، عجــز بیشــتری دارد. 
موضــوع  ایــن  راز  و  رمــز  قبــًا 
و  رســید  شــما  اســتحضار  بــه 
ــایی  ــم رازگش ــا ه ــن دع ــداً از ای بع
خواهــد شــد. عنــوان ایــن دعــا 
بــه همیــن موضــوع اشــاره دارد.

واصلیــن  و  ســالکین  از  کّملیــن 
هــدی  ائمــه ی  کــه  اهلل  الــی 
)علیهم الســام( هســتند و باالتــر از آنــان 

ــز  ــراز عج ــدارد، اب ــود ن ــی وج کس
بــه  اعتــراف  در شــکر داشــته اند. 
عجــز در شــکر، تماشــایی اســت.

نقش صبر و شکر اجتماعی در  
شکل دهی تمدن اسالمی

بحثــی کــه تقدیــم شــد، فــردی 
ــدل  ــک مب ــریع ی ــما س ــا ش ــود؛ ام ب
بگذاریــد و بحــث را اجتماعــی کنیــد. 
مبنــای مختــار در مســئله هــم اصالــت 
اجتمــاع اســت. حضــرت عامــه 
طباطبایــی در ایــن بــاره بحــث کــرده 
ــری  ــه مطه ــتدالل آورده  و عام و اس
ــت  ــت. اصال ــرورش داده اس آن را پ
جامعــه بــه عنــوان یــک هویــت 
مطــرح می شــود. ایــن بحــث فــردی 
را بــه بحــث اجتماعــی تبدیــل کنیــد.

ــم  ــرآن کری ــر ق ــه از منظ ــک جامع ی
و از منظــر خــدای متعــال، وقتــی 
بــرای شــکل دهی تمــدن اســامی 
ــی  ــه اهال ــود ک ــد ب ــد خواه توانمن
ــود،  ــی خ ــدت جمع ــر وح آن از نظ
اهــل صبــر و شــکر باشــند تــا بتواننــد 
ــی  ــامی را ط ــت اس ــات مدنی درج
کننــد و بــه نقطــه ی مطلــوب برســند.

ماجــرای  در  متعــال  خداونــد 
حضــرت موســی و جریــان آزادی 
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از طاغــوت و فرعــون می فرمایــد: 
ــَکْرتُْم ــْنَش ِ ــْملَئ ُُّک َنَرب ــَأذَّ »َوإِْذتَ
 إِنَّ َكَفْرتُــْم َولَئِــْن  َلَزِیَدنَُّکــمْ
ــه  ــگاه ک ــِدیٌد؛]۷[ و آن ــیلََش ِ َعذاب
ــر  ــه اگ ــرد ک ــام ک ــان اع پروردگارت
ــد، ]نعمــت[  ــًا سپاســگزاری کنی واقع
شــما را افــزون خواهــم کــرد و اگــر 
ناسپاســی نماییــد، قطعــًا عــذاب مــن 
ــک  ــن ی ــود«. ای ــد ب ــخت  خواه س
قاعــده ی محکــم و یــک بیانیــه ی 
قطعــی صادرشــده از حضــرت حــق 
شــکل گیری  و  تمــدن  محــور  در 
ــت.  ــدی اس ــی و توحی ــه ی اله جامع
شــکور  و  صبّــار  اگــر  می گویــد 
تبدیــل  عظمــای  آیــت  باشــند، 
ــه  ــوت ب ــر طاغ ــی ب ــه ی مبتن جامع
ــی،  ــت اله ــر والی ــی ب ــه ی مبتن جامع
ــد.  ــد ش ــل درک خواه ــان قاب برایش
ــوت  ــم طاغ ــت، رژی ــه رف ــون ک فرع
فروپاشــید و ایــن تــازه ابتــدای مســیر 
ــادی و  ــای اقتص ــد نظام ه ــت؛ بای اس
رفتــاری و ... آمــاده شــود. اینجــا صبر 
عالــی می خواهــد. انقابــی شــدن 
ــدن،  ــی مان ــا انقاب ســخت اســت، ام
بایــد  اســت.  ســخت تر  خیلــی 
جامعــه ایــن دشــواری ها را بــه جــان 

ــت  ــوارای والی ــهد گ ــا ش ــرد ت بخ
الهــی را بچشــد و قــدردان آن باشــد.

هــم در ســلوک فــردی و هــم در 
می توانیــد  اجتماعــی،  ســلوک 
ــر و شــکر را مشــاهده  ــه ی صب معادل
کنیــد. بنی اســرائیل در هــر دو باختند. 
ماجــرای آنــان خواندنــی اســت. صبر 
نکردنــد و بــا جنــگ، غــر زدنــد و در 
ــه  ــد و ب ــراض کردن ــواری ها، اعت دش
ــا  ــن ت ــا ک ــد دع ــان می گفتن پیامبرش
مــّن و ســلوی بــرای مــا نــازل شــود.
ــا ــد:»اْدُعلَنَ ــر می گفتن ــه پیامب ]۸[ ب
بــرای  را  پــروردگارت  ـَك؛]۹[  َربَـّ
ــای  ــا چیز ه ــرای م ــا ب ــا بخــوان« ت م
بــه  هــم  بعــد  بیــاورد.  مختلــف 
ــْب ــد: »َفاْذَه ــی گفتن ــرت موس حض
ــا ــاَهاُهنَ َّ ــاإِن ِ ــَكَفقات ُّ ــَتَوَرب ْ أَن
ــروردگارت  ــو و پ ــُدوَن؛]۱۰[ ت َقاعِ
برو]یــد[ و جنــگ کنیــد کــه مــا 
صابــر  می نشــینیم«.  همین جــا 
ــر  ــه حاض ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب نبودن
ــت  ــراری والی ــه ی برق ــد هزین نبودن
الهــی را بپــردازد. نتیجــه اش ایــن 
ــا  ــال در بیابان ه ــل س ــه چه ــد ک ش
ــرت شــدند. ــد و دچــار حی چرخیدن
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ــت  ــن مصیب ــرت، بزرگ تری ]۱۱[ حی
روانــی  مریضی هــای  در  اســت. 
هــم جــزء بیماری هــای پیشــرفته 
و  می شناســد  آغــاز  نــه  اســت؛ 
آن  بــه  بنی اســرائیل  انجــام.  نــه 
ــتن  ــان نداش ــدند؛ مشکلش ــا ش مبت
بــود. شــکر  و  صبــر  عنصــر  دو 

بــدون مبالغــه، ملــت مــا تاکنــون 
بحمــداهلل امتحــان خوبــی در صبــر و 
شــکر داده اســت. انســان بایــد خیلــی 
قدرشــناس ایــن هویــت جمعــی 
ــی رود  ــش م ــی پی ــه به خوب ــد ک باش
ــت. ــد رف ــش خواه ــاءاهلل پی و ان ش
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