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ــاُم  ــهِ السَّ ِــهِ َعَلیْ ــْن ُدَعائ »َو َكاَن مِ
فـِـى اْستِْكَشــاِف الُْهُمــومِ: یـَـا َفــارَِج 
، یَــا َرْحَماَن  ، َو َكاِشــَف الَْغــمِّ الَْهــمِّ
َرِحیَمُهَمــا،  َو  ااْلِخــَرةِ  َو  نْیَــا  الدُّ
ــٍد،  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعَل َص
ــى  ــْف َغمِّ ــى، َو اْكِش ــُرْج َهمِّ َو اْف
یَــا َواِحــُد یَــا أََحــُد یَــا َصَمــُد یَــا 
ــْم  ــْد َو لَ ــْم یُولَ ــْد َو لَ ِ ــْم یَل ــْن لَ َم
ِــى  ــٌد، اْعِصْمن ــوا أََح ــُه ُكُف ــْن لَ یَُك
بِبَلِیَّتِــى«. اْذَهــْب  َو  ْرنِــى،  َطهِّ َو 

نظری اجمالی به دعای ۵۴ 
صحیفه سجادیه

ــن  ــزارش مضامی ــخن، گ ــوع س موض
پنجاه وچهــارم  دعــای  عالــی 
کــه  اســت  ســجادیه  صحیفــه ی 
آخریــن دعــای صحیفــه ی کاملــه 
دعــا  عنــوان  محســوب می شــود. 
ــَاُم  ــهِ اَلسَّ ِــهِ َعَلیْ ــْن ُدَعائ »َو َكاَن مِ
ــت.  ــومِ« اس ــاِف اَلُْهُم ــي اِْستِْكَش ِ ف
عنوانــش  در  دعــا  نــزول  شــأن 
ــرف  ــرای برط ــه ب ــده ک مشــخص ش
اســت. انــدوه  و  غــم  کــردن 

بــه لطف خــدای متعــال و با اســتمداد 
ــات حضــرت سیدالســاجدین  از عنای
)علیه الســام(، فقــرات ایــن دعــا را بــا 

ــه ی  ــه نقش ــم ک ــرور می کنی ــم م ه
بــرای  جذابــی  و  روشــن  بســیار 
مواجهــه ی بــا غــم و اندوه هــا اســت 
از خطرناک تریــن  یکــی  و درمــان 
ــن  ــه ممک ــی را ک ــای روان بیماری ه
ــود،  ــا ش ــه آن مبت ــان ب ــت انس اس
ــه  ــد آنک ــه امی ــت؛ ب ــرده اس ــه ک ارائ
ــود  ــا زدوده ش ــدوه از دل م ــم و ان غ
ــی  ــی، کمــک خوب ــیر زندگ و در مس
ــاک  ــگال خطرن ــی از چن ــرای رهای ب
غــم و انــدوه باشــد. نقشــه ی راه 
ــه در  ــازی ک ــرای خودس ــرت ب حض
ــه می شــود،  ــی ارائ ــن دعــای نوران ای
ــنایی  ــح و روش ــف و فت ــباب کش اس
شــخصیت مــا اســت و زمینــه را 
بــرای اهتــزاز و رشــد شــخصیتی 
مــی آورد. فراهــم  مــا  همــه ی 

ــذاب  ــیار ج ــا بس ــن دع ــاختار ای س
جهان بینــی  بــر  کامــًا  و  اســت 
ــای  ــت. در دع ــی اس ــدی مبتن توحی
پناهندگــی  روش  از  پنجاه وچهــارم 
ــم،  ــوارد غ ــال در م ــدای متع ــه خ ب
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شــیوه ی  و غصــه،  انــدوه، حــزن 
اولیــای  بــه  توســل  از  اســتفاده 
خــدا، روش توســل بــه قــرآن کریــم 
خودســازی،  راه  نقشــه ی  نیــز  و 
به تفصیــل ســخن گفتــه شــده اســت.

دعــا دو بخــش دارد: بخــش نخســت 
بــه صــورت مســتقل از امــام صــادق 
)علیه الســام( نقــل شــده کــه از »یَــا 

« تــا همین جایــی اســت  َفــارَِج اَلَْهــمِّ
کــه خواندیــم؛ البتــه بــه ضمیمــه ی »َو 
َذتَیـْـِن َو  اِْقــَرأْ آیـَـَة اَلُْكْرِســيِّ َو اَلُْمَعوِّ
ــه  ــد ب ــٌد«. فرموده ان ُ أََح ــَو الَلَّ ــْل ُه ُق
ــی،  ــیدی، آیت الکرس ــه رس ــا ک اینج
ــاس  ــد و ن ــق و توحی ــوره های فل س
را بخــوان. در نقــل امــام صــادق 
)علیه الســام( کــه بــه نظــرم در کافــی 

ــت  ــده اس ــان ش ــده، بی ــریف آم ش
هــر وقــت گرفتــار غــم و انــدوه 
ــد،  ــاز بخوانی ــت نم ــدید، دو رکع ُش
ســپس ایــن دعــا و پــس از آن ســور 
و آیاتــی از قــرآن کریــم را بخوانیــد.

ــن اصلــی نقشــه ی خودســازی  عناوی
بــرای رهایــی از غــم و انــدوه در ایــن 
متــن نورانی آمده اســت که ان شــاءاهلل 

صــورت  بــه  چه بســا  آنهــا،  بــه 
کــرد. خواهیــم  اشــاره  تفصیلــی، 

بعــد از آیــت الکرســی و آن ســه 
این گونــه  می شــود  گفتــه  ســوره، 
ــد.  ــدا می کن ــه پی ــن ادام ــو و مت بگ
ــَؤاَل  ــَألَُك ُس ــي أَْس ِّ ــمَّ إِن از »اَللَُّه
ــدا، از  ــُه؛ خداون ْت َفاَقتُ ــتَدَّ ــِن اِْش َم
ــش  ــون خواه ــم همچ ــو می خواه ت
ــت«  ــخت اس ــازش س ــه نی ــی ک کس
آغــاز می شــود کــه مــا را یــاد دعــای 
بــا  اینجــا  از  می انــدازد.  کمیــل 
فضــای دعــا، امــام بــه شــما نقشــه ی 
حیرت انگیــز،  شــوق انگیز،  جامــع، 
ــد. ــه می کنن ــی ارائ ــذاب و دلربای ج

صحیفه فقط دعا نیست؛ 
نقشه ی عمل نیز هست

ــدوه  ــم و ان ــار غ ــی گرفت برخــی وقت
ــه  ــه مبارک ــراغ صحیف ــوند، س می ش
ــه  ــا مراجع ــن دع ــه ای ــد و ب می رون
ــه  ــن اســت ک ــد. توقعشــان ای می کنن
صرفــًا بــا خوانــدن ایــن کلمــات 
ــان  ــن، برایش ــن مضامی ــای ای و تمن
گره گشــایی شــود. امــا شــما کــه 
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ــنا  ــه آش ــا صحیف ــن جلســات ب در ای
دعاهــای  کــه  می دانیــد  شــده اید، 
صحیفــه، در واقــع نقشــه ی اقــدام 
ــط  ــه فق ــت ک ــور نیس ــت. این ط اس
ــم  ــه غ ــم ک ــو می خواه ــد از ت بگویی
ــن  ــری و ای ــن بب ــدوه را از دل م و ان
ــی  ــت کن ــن عنای ــه م ــا را ب فضیلت ه
و ... اینجــا شــما بــا یــک میــدان 
هــم  آن،  در  کــه  هســتید  مواجــه 
ابتهــال، تضــرع، دعــا و خواســتن در 
ــم روش  ــطح آن، و ه ــن س عالی تری
تمســک بــه اسماءالحســنی نهفتــه 
ــح  ــه تصحی ــای صحیف ــت. دعاه اس
جهان بینــی  تقویــت  نگــرش، 
ــات  ــه آی ــه ب ــدی، روش مراجع توحی
کریمــه ی قرآنــی جهــت تقویــت 
بــه  توجــه  توحیــدی،  بنیــه ی 
وسوســه های پیرامونــی و شــیوه ی 
ــه  ــی ب ــا پناهندگ ــا ب ــات از آنه نج
حضــرت حــق را نشــان می دهــد.

»َو  می فرمایــد:  کــه  آنجــا  از 
ُقــْل« حضــرت نقشــه را تفصیــل 
وظایــف  از  فهرســتی  و  می دهنــد 
جــدی را بــرای مــن و شــما تعریــف 
کــه  نیســت  این طــور  می کننــد. 

ــز را  ــان چی ــا ف ــم خدای فقــط بگویی
ــود. در  ــام ش ــد تم ــم، و بع می خواه
ــک  ــک نقشــه ی راه و ی ــا، ی ــن دع ای
ــه  ــما ارائ ــن و ش ــه م ــتورالعمل ب دس
می شــود؛ منتهــا قالــب آن، قالــب 
ــز اســت  ــه هیجان انگی ــا اســت ک دع
ــاس  ــتورالعمل، احس ــن دس ــه ای و ب
و حــال خــوب می دهــد؛ امــا مــا 
ــی  ــای اصل ــه کلید ه ــًا متوج را کام
ــد. ــازی می کن ــر در خودس ــورد نظ م

در بخــش مقدماتــی فصــل دوم دیــده 
ــی  ــرح وضعیت ــام ش ــه ام ــود ک می ش
ــق  ــرت ح ــگاه حض ــما در پیش از ش
ــمَّ  ــد: »اَللَُّه ــد و می گوین ــه می کنن ارائ
ْت  ِّــي أَْســَألَُك ُســَؤاَل َمــِن اِْشــتَدَّ إِن
ــم  ــو می خواه ــدا، از ت ــُه؛ خداون َفاَقتُ
همچــون خواهــش کســی کــه نیازش 
ســخت اســت«. ایــن شــرح، وضعیت 
ــک  ــه ی ــد ک ــن می کن ــما را روش ش
آن،  و  نداریــد  بیشــتر  نجــات  راه 
پناهندگــی بــه حضــرت حــق اســت.



5

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــک  ــما ی ــیر ش ــن مس ــه ی ای در هم
قاعــده ی عمومــی داریــد که نســخه ی 
مشــکات  همــه ی  حــل  جامــع 
ــد.  ــت؛ توحی ــی اس ــری و باطن ظاه
البتــه بخشــی از آن ناظــر بــه اصــاح 
ــاح  ــه اص ــر ب ــمتی ناظ ــش، قس بین
و  گرایش هــا  و  روانــی  وضعیــت 
بخشــی ناظــر بــه اصــاح عمــل 
همــه ی  حــال  ایــن  بــا  اســت. 
تقویــت  پرتــوی  در  مــوارد  ایــن 
می دهــد. رخ  توحیــدی  بنیــه ی 

تربیت توحیدی

در  )علیه الســام(  ســجاد  امــام  روش 
قــرآن  از  متخــذ  کــه  صحیفــه 
اســت،  نبــوی  مبانــی  و  عظیــم 
تقویــت بنیــه ی توحیــدی اســت. 
و  وضعیــت  بــه  بســته  حضــرت 
نیازمندی هــا و موقعیت هــا، نســخه 
ــده  ــا ش ــا ۵۴ دع ــه اینج ــد ک می دهن
صحیفــه ی  ســراغ  اگــر  اســت. 
دعــای  چندیــن  برویــد،  جامعــه 
مفصــل و کوتــاه دیگــر هــم دارد.

وقتــی قالــب، قالب دعا اســت و شــما 
بــا حضــرت حــق صحبــت می کنیــد، 
جنبــه ی توحیدی در شــخصیت شــما 
تربیتــی  روش   می شــود.  تقویــت 
ــر اســاس  قــرآن کریــم، مخصوصــًا ب
ــی  ــه طباطبای ــرت عام ــت حض دالل
روش  المیــزان،  در  )اعلی اهلل مقامه الشــریف( 

ــتگاه   ــک دس ــه ی ــت ک ــدی اس توحی
تربیتــی مســتقل اســت و مبنــا، روش، 
فکــر، عمــل فــردی و اجتماعــی دارد.

همیــن  نیــز  مبارکــه  صحیفــه ی 
ــا  ــف دع ــب لطی ــن را در قال مضامی
ــه نقشــه  ــر از اینک ــد. غی ــه می کن ارائ
ارائــه می شــود، خــودِ دعــا هــم 
قالــب  صرفــًا  و  دارد  موضوعیــت 
مطــرح نیســت. اینکه شــما شــروع به 
مخاطبــه با حضــرت حــق و گفتگو با 
خــدای متعــال و انــس بــا او و آشــتی 
ــراری  ــتن از او و برق ــا او و خواس ب
ارتبــاط فعــال بــا او کنیــد، خــودِ اینها 
موضوعیــت دارد و دعــا، صرفــًا یــک 
روش یــا قالــب نیســت. ادعیــه ی 
)علیهم الســام( در عیــن  ائمــه ی هــدی 
ــت. ــده اس ــا و پیش برن ــال کارگش ح
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نقش دعا در تربیت توحیدی

راه،  نقشــه ی  از  عمــده ای  بخــش 
ــده  ــال و پناهن ــا خــدای متع آشــتی ب
شــدن بــه حضــرت حــق و خواســتن 
ــز  ــی نی ــص کام اله ــت. ن از او اس
ــا  ــد؛ آنج ــا می گوی ــه م ــن  را ب همی
کــه می فرمایــد: »ُقــْل َمــا یَْعبَــُأ 
ـي لَــْواَل ُدَعاُؤُكــْم؛]۱[  بُِكــْم َربِـّ
نباشــد،  دعــای شــما  اگــر  بگــو 
بــه  اعتنایــی  هیــچ  پــروردگارم 
ــما را در  ــه ش ــد«. آنچ ــما نمی  کن ش
عنایــت،  الطــاف خــاص،  کانــون 
ــرت  ــف حض ــم و تلط ــه،  ترح توج
ــت.  ــا اس ــودِ دع ــی آورد، خ ــق م ح
از چــه جهــت  موضوعیــت دعــا 
ــاط  ــراری ارتب ــت برق ــت؟ از جه اس
بــا حقایــق توحیــدی. وقتــی شــما بــا 
دعــا و مخصوصــًا بــا ســؤال و نیــاز و 
ــال  ــه محضــر خــدای متع خواســته ب
بــه خوانــدن  می رویــد و شــروع 
خــدا می کنیــد و حــال اضطــرار، 
ــاط )شکســتن  ــال و اخب انقطــاع، ابته
ــن  ــه در مت ــد ک ــر خــدا( داری در براب
آن پناهندگــی اســت، می شــود گفــت 
نیمــی از راه را رفته ایــد. اگــر در هــر 

موضوعــی وارد دعــا شــوید و دعــای 
شــما دعــای حقیقــی باشــد، یعنــی از 
ــد  ــته باش ــما برخاس ــان ش ــق ج عم
التجــا، اضطــرار،  فقــر،  و حالــت 
انقطــاع و تضــرع داشــته باشــید، 
نشــان می دهــد کــه از همــه بــه 
و  برگردانده ایــد  رو  خــدا  ســوی 
او را همــه کاره می دانیــد و همــه ی 
ــد و  ــار او می دانی ــباب را در اختی اس
او را گره گشــا و فتــاح و راهگشــا 
ــر  ــا در ه ــودِ دع ــذا خ ــد. ل می دانی
امــری موضوعیــت پیــدا می کنــد.

دعــا در عیــن اینکــه موضوعیــت 
و  روش  یــک  عنــوان  بــه  دارد، 
قالــب و شــیوه توســط خــودِ خــدای 
ــده  ــه ش ــم ارائ ــرآن کری ــال در ق متع
و پیامبــر و اولیــای الهــی، به ویــژه 
)علیه الســام(،  حضــرت سیدالســاجدین 
ــک  ــوان ی ــه عن ــط داده و ب آن را بس
کرده انــد.  مطــرح  قالــب  و  زبــان 
فکــری  گره هــای  آن بــه آن  دعــا 
داللت هــای  می گشــاید،  را  شــما 
حــوزه ی  در  و  دارد  نــاب  عقلــی 
ــرای  ــی و ب ــا و حــاالت قلب گرایش ه
ــما در  ــادی ش ــاری و ع ــی ج زندگ
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ــه دارد. ــخه و نقش ــل، نس ــدان عم می

عوامل ایجاد اندوه و راه های 
برطرف کردن آن

حــال وارد فضایــی شــده ایم کــه 
ــرح  ــته مط ــب خواس ــه در قال اگرچ
ــت.  ــتورالعمل اس ــا دس ــود، ام می ش
شــما بــه گناهــان خــود اعتــراف 
ــد  ــد می گویی ــه خداون ــد و ب می کنی
ــه  ــی ک ــم و اندوه های ــیاری از غ بس
ــل  ــل عم ــده، حاص ــن آم ــر م ــه س ب
رهگــذر  از  و  اســت  مــن  خــود 
رفتار هــای غلــط خــودم، گرفتــار 
شــده ام. حــزن  و  انــدوه  و  غــم 

ــد حــزن  ــی تولی ــع اصل یکــی از مناب
و انــدوه، گنــاه اســت. گنــاه، ظاهــری 
ــر  ــخ دارد؛ ظاه ــی تل ــیرین و باطن ش
آن لــذت و باطــن آن عقوبــت اســت. 
ــاه مبتــا می شــود،  ــه گن کســی کــه ب
و  کوتاه مــدت  شــادِی  و  فــرح 
ــدی  ــه اب ــدت، بلک ــدوه طوالنی م ان
ــن،  ــه زمی ــل از اینک ــکار قب دارد. گنه
زمــان، شــیطان، جامعــه و ... را متهــم 
کنــد، بایــد خــودش را متهــم بدانــد.

ــد  ــوزش می دهن ــا آم ــه م حضــرت ب
میــدان  وارد  بایــد  اول  کــه شــما 
نفــس،  معرفــت  و  خودشناســی 
مخصوصــًا خودشناســی ناظــر بــه 
ــوید  ــان ش ــخص خودت ــت ش وضعی
ــه  ــان ب ــت خودت ــورد وضعی و در م
ــا  ــرش دع ــید. ظاه ــن بینی برس روش
تحریــک  بــرای  صرفــًا  و  اســت 
عواطــف مــا و بــه جــوش آوردن 
اســت؛  الهــی  رحمــت  دیــگ 
ولــی در واقــع تحلیــل وضعیــت 
در  را  خــود  بایــد  شــما  اســت. 
ــن  ــار ای ــا آث ــد ت ــت ببینی ــن وضعی ای
شــود. ظاهــر  شــما  در  کلمــات 

می فرماینــد:  حضــرت  وقتــی 
ــْن  ــهِ َم ِ ــبُّ ب ــًا تُِح ــَألَُك َعَم »أَْس
ــِن  ـِـهِ َم ــُع ب ــًا تَنَْف ـِـهِ، َو یَقِین ــَل ب َعِم
اِْســتَیَْقَن بـِـهِ َحــقَّ الْیَقیــِن فــى نَفــاذِ 
ــی  ــت عمل ــو درخواس ــرَِك؛ از ت اَْم
ــای آورد،  ــه آن را به ج ــه هرک دارم ک
دوســتش داری، و یقینــی کــه هرکــس 
در مســیر قضــای تو بــه آن آراســته به 
حــق یقیــن گــردد، او را بدیــن خاطــر 
می شــود  معلــوم  رســانی«،  نفــع 
بســیاری از غــم و اندوه هــای مــا 
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ــان آن  ــت و راه درم ــه اش چیس ریش
ــار  ــان گرفت ــر انس ــت. اگ ــدام اس ک
بنیــه ی ضعیــف معرفتــی باشــد، دائمًا 
ــدوه و  ــم و ان ــرض غ ــا در مع در دنی
غصــه اســت. راه رهایــی از آن، یقیــن 
و تقویــت بنیــه ی معرفتــی اســت.

ایــن نســخه نشــان می دهــد کــه 
ــه ی  ــته، برنام ــد پیوس ــی بای جنابعال
ــادی  ــری و اعتق ــی فک ــت مبان تقوی
داشــته باشــید و این طــور نیســت 
و  بخواهیــد  دعــا،  مقــام  در  کــه 
ناگهــان بــه شــما یقیــن بدهنــد! ایــن 
درخواســت ها عناویــن اصلــی اســت 
ــد. ــما نشــان می ده ــه ش ــه راه را ب ک

وارد شــدن در فضــای محبوبیــت 
ــام  ــه حضــرت حــق در مق نســبت ب
عمــل، یکــی دیگــر از راه هــای زدودن 
ــوب  ــما محب ــر ش ــت. اگ ــدوه اس ان
حضــرت حــق شــوید، غــم و انــدوه 
ــتیابی  ــی رود و راه دس ــما م از دل ش
ــن  ــت. ای ــل اس ــت، عم ــه محبوبی ب
رابطــه و مــورد محبــت خــدای متعال 
ــل،  ــطه ی عم ــه واس ــن ب ــرار گرفت ق
ــا از  ــازی م ــه رهاس ــه ای دارد ک نتیج

غــم و غصــه و کشــف الهموم اســت. 
پــس بایــد ســراغ عمــل برویــد.

»َو  می فرمایــد:  حضــرت  وقتــی 
نْیـَـا َحاَجتـِـي َو اِْجَعْل  اِْقَطــْع مـِـَن اَلدُّ
ــى  َ ــْوقًا إِل ِــي َش ــَدَك َرْغبَت ــا عِنْ فِیَم
لَِقائـِـَك؛ نیــازم را از دنیــا قطــع کــن، 
و رغبتــم را بــه رحمتــت برانگیــز تــا 
شــوق لقایــت در ســر داشــته باشــم«، 
ــن و شــما  ــرای م ــل ب ــام تحلی در مق
روشــن می شــود کــه بیشــتر غــم 
محصــول  انســان ها،  غصه هــای  و 
دنیایــی  دلبســتگی های  و  عایــق 
ــا  نْیَ اســت. گفتــن »َو اِْقَطــْع مِــَن اَلدُّ
ــداوم  ــال ت ــن ح ــي« و در عی ِ َحاَجت
دلبســتگی های دنیــوی، دروغ بزرگــی 
اســت. پــس بایــد برنامــه ی ریاضتــی 
ــف  ــرای خــود تعری ــر ب ــاد اکب و جه
کنیــد تــا دلبســتگی هایتان کاهــش 
ــا کمک خواهــی  ــن، ب ــد و ای ــدا کن پی
از خــدای متعــال ممکــن اســت.
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عمل، مهم ترین عامل استجابت 
دعا

شــما در برطــرف کــردن انــدوه خــود 
ســهم داریــد و اینکــه می گوییــم 
ــیم  ــما، تقس ــهم ش ــدا و س ــهم خ س
زیــرا  نیســت؛  شــرک آلودی 
ــهمی  ــد. س ــا گفته ان ــه م ــور ب این ط
بــرای شــما تعریــف شــده اســت کــه 
اگــر برنامه هــا و کار هــای مرتبــط 
بــا آن را انجــام ندهیــد، نبایــد توقــع 
داشــته باشــید آنچــه از ســوی خــدای 
ــه شــما برســد.  متعــال بیــان شــده، ب
ــا و خواســتن، خــودِ  ــن دع بزرگ تری
ــه ی  ــی وارد برنام ــت. وقت ــل اس عم
مجاهــدت بــا نفــس یــا دشــمنان 
خــدا شــوید، نصــرت و یــاری خدای 
متعــال بــر شــما نــازل می شــود؛ 
بنی اســرائیل  قــوم  مثــل  وگرنــه 
ــا  ــا ب ــد: دع ــه می گفتن ــوید ک می ش
ــش!  ــی و خدای ــا موس ــل ب ــا و عم م
گفتنــد:  و  کردنــد  بی ادبــی  البتــه 
»و ربّــك« و نگفتنــد: »ربّنــا«. بــه 
ــرار  ــو ق ــد: ت ــی گفتن ــرت موس حض
بــود بــرای مــا آســایش بیــاوری، 
امــا گویــا بــا خــودت دردســر بــرای 
ــار  ــمنان، جب ــن دش ــا آورده ای. ای م

ــم  ــر بخواهی ــتند و اگ ــتمگر هس و س
وارد شــهر شــویم، بایــد وارد جنــگ 
ــت  ــخص اس ــویم و مش ــه ش و مقاتل
ــگ، دردســر و کشــته شــدن  ــه جن ک
ــْن  ــا لَ َّ ــى إِن ــا ُموَس ــوا یَ دارد. »َقالُ
ــا  ــوا فِیَه ــا َداُم ــًدا َم َ ــا أَب نَْدُخَلَه
ــا  َّ ـِـَا إِن ــَك َفَقات ُّ ــَت َوَرب ْ ــْب أَن َفاْذَه
ای  گفتنــد:  َقاعِــُدوَن؛]۲[   هاُهنَــا 
موســی تــا وقتــی آنــان در آن ]شــهر[
ــم.  ــای در آن ننهی ــز پ ــا هرگ ــد، م ن
تــو و پــروردگارت برو]یــد[ و جنــگ 
ــا همین جــا می  نشــینیم«.  ــه م ــد ک کنی
آنهــا حتــی عرضــه و تــوان دعــا هــم 
ــی از  ــد یاری خواه ــتند و در ح نداش
خــدای متعــال، زبانشــان نگشــت. 
ــال  ــل س ــد: چه ــه ش ــا گفت ــه آنه ب
ــد.]۳[ ــرگردان بچرخی ــان، س در بیاب

وقتــی  شــما  دعــای  و  خواســته 
خــود  همــراه  صــدق  نشــانه ی 
دارد کــه بــا عمــل همــراه شــده 
باشــد. حضــرت اینجــا فرمودنــد 
عاقــه ی مــرا از دنیــا قطــع کــن 
و شــوق مــرا بــه ســوی خــودت 
ــردان.  ــت، برگ ــو اس ــزد ت ــه ن و آنچ
ــزی  ــته، برنامه ری ــن خواس ــق ای تحق
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ــری،  ــی، ذک ــد و کار معرفت می خواه
ــان  ــد. انس ــی می طلب ــری و عمل فک
بایــد وارد مرتبــه ی رغبــت شــود 
قــرار گیــرد. مقــام راغبیــن  و در 

نقش توکل در زدودن غم و 
اندوه 

ــم و  ــه غ ــردم ب ــات م ــتر ابتائ بیش
غصــه و انــدوه، ناشــی از عــدم تــوکل 
ــه حضــرت حــق  ــوکل ب و ضعــف ت
اســت. گفتــن »توّكلــت علــى الل« و 
ــازار دامــن  ــه آشــفتگی ب احتــکار و ب
ــت.  ــازگار نیس ــر س ــا همدیگ زدن، ب
ــته  ــوکل داش ــدق ت ــد ص ــان بای انس
باشــد و اینجــا بــه همیــن دلیــل 
ــْدَق  ــي ِص ِ ــْب ل ــد: »َو َه می فرمای
ِل َعَلیْــَك؛ و مــرا صــدق  ـَوكُّ اَلتَـّ
تــوکل بــر خــودت مرحمــت فرمــا«.

حضــرت فهرســتی از عناویــن اصلــی 
کــه  می کنــد  بیــان  را  فضیلت هــا 
ــدوه از دل  ــع غــم و ان ســهمی در رف
ــدی  ــه ی توحی ــت بنی ــردم و تقوی م
و  روانــی  و  درونــی  گشــایش  و 
میدانــی دارد. مثــل »أَْســَألَُك َخــْوَف 

اَلَْعابِِدیــَن لَــَك، َو عِبَاَدَة اَلَْخاِشــعِیَن 
ــَك؛  ــَن َعَلیْ لِی ــَن اَلُْمتََوكِّ ــَك، َو یَقِی لَ
تــرس بنــدگان، و عبــادت خاشــعان، 
تــوکل  و  توکل کننــدگان،  یقیــن  و 
ــت دارم«. ــو درخواس ــان را از ت مؤمن

کــه  فانــی  کــه  می بینیــد  شــما 
هــم درس یــا همــکار شــما بــوده 
اســت، اکنــون مقــام و منزلــت و 
پلــه  دارد و شــما چندیــن  مالــی 
عقــب مانده ایــد. ناگهــان از درونتــان 
و  می کشــد  ســر  شــعله ی حســد 
ــد  ــوزاند و ذوب می کن ــما را می س ش
از غــم و غصــه  بــار ســنگینی  و 
و انــدوه برایتــان ایجــاد می کنــد.

مــن در جلســه ی آینــده توضیــح 
ــدوه  ــم و ان ــن غ ــه ای ــم داد ک خواه
چــه بــه روز مــا مــی آورد! آن حســد 
ــان  ــی انس ــنگینی روی زندگ ــار س ب
ــان را  ــات انس ــد و حی ــاد می کن ایج
ــد.  ــل می کن ــه تبدی ــات خبیث ــه حی ب
ــم  ــد: ه ــا می فرماین ــن دع ــام در ای ام
یقیــن متــوکان و هــم تــوکل مؤمنــان 
تقویــت  حاصــل  می خواهــم.  را 
تــوکل و یقیــن ایــن اســت کــه 
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ــته های  ــه داش ــم ب ــر چش ــن دیگ م
ــای  ــار نگاه ه ــدارم و گرفت ــران ن دیگ
ــاع  ــمم ارتف ــوم. چش ــموم نمی ش مس
ــته های  ــه داش ــد و اول ب ــدا می کن پی
ــل  ــه از فض ــم ک ــگاه می کن ــودم ن خ
تــو بــه مــن رســیده اســت. بعــد بــه 
ــرده ای و  ــره ک ــم ذخی ــو برای آنچــه ت
تمام نشــدنی اســت، نــگاه می کنــم 
ــتیاق  ــی دوزم و اش ــه آن چشــم م و ب
صــورت  ایــن  در  می کنــم.  پیــدا 
دیگــر بــه کســی نــگاه نمی کنــم. 
کــه  دارنــد  دیگــران چــه  اصــًا 
ــه  ــم؟! ب ــگاه کن ــا ن ــه آنه ــم ب بخواه
ایــن ترتیــب از حســرت نجــات پیــدا 
می کنــم و بــه دنبــال آن، از غــم و 
غصه هــا و انــدوه  رهایــی می یابــم 
و دیگــر دســت غــم و غصه هــای 
مــردم عــادی بــه مــن نمی رســد.

ایــن ارتفــاع بــا تــوکل مؤمنانــه پیــدا 
را  تــوکل  ایــن  آنچــه  می شــود و 
تقویــت می کنــد، یقیــن بــه ایــن 
ــت  ــا دس ــه ی کار ه ــه هم ــت ک اس
خــدا اســت و آنچــه دســت دیگــران 
ــرا  ــن چ ــت. م ــی اس ــت، عاریت اس
ــای  ــار عاریه ه ــودم را گرفت ــد خ بای

دیگــران کنــم؟! قــرآن بــه مــا دســتور 
ــَك  نَّ َعیْنَیْ ــدَّ ــه: »َواَل تَُم ــد ک می ده
ــْم  ـِـهِ أَْزَواًجــا مِنُْه ــا ب ــا َمتَّْعنَ َــى َم إِل
ــهِ  ــْم فِی ــا لِنَْفتِنَُه نْیَ ــاةِ الدُّ ــَرَة الَْحیَ َزْه
َورِْزُق َربِّــَك َخیْــٌر َوأَبَْقــى؛]۴[ و 
ــی از  ــه اصناف ــوی آنچ ــه س ــار ب زنه
ایشــان را از آن برخــوردار کردیــم ]و 
فقــط[ زیــور زندگــی دنیــا اســت تــا 
ــدگان  ــم، دی ــان را در آن بیازمایی ایش
خــود مــدوز و ]بــدان کــه[ روزِی 
پایدارتــر  و  بهتــر  تــو  پــروردگار 
اســت«. اینهــا ماننــد شــکوفه هایی 
گرچــه  کــه  اســت  دنیــا  بــاغ  از 
ــت.  ــدار نیس ــی پای ــت، ول ــا اس زیب
ــود  ــده می ش ــر ژولی ــد روز دیگ چن
و پــس از مدتــی خــاک می شــود! 
ایــن غصــه دارد؟! فانــی در ماشــیِن 
ــر  ــب مگ ــت؛ خ ــته اس ــان نشس ف
ــن غصــه دارد؟! مواظــب چشــمان  ای
ــگاه  ــن ن ــی ای ــد پ ــاش! نکن ــود ب خ
ــرود و  ــم ب ــت ه ــری، چشــم دل ظاه
ــی  ــد و بگوی پشــت آن حســرت بیای
ای کاش مــن هــم...! مــن هــم چــه؟!
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تمــام  می گویــد  تــو  بــه  تــوکل 
اســباب عالــم دســت او اســت. مبنای 
تــوکل، ایمــان راســخ اســت کــه اســم 
ــم و  ــاالی %۸۰ غ ــن اســت. ب آن یقی
غصه هــای مــردم، ناشــی از حســرتی 
اســت کــه از داشــته های دیگــران 
دارنــد. فانــی فــان مــدرک یــا فان 
ــان  ــا ف ــهرت ی ــان ش ــا ف ــوان ی عن
ــا  ــه ی ــیله ی نقلی ــان وس ــا ف ــپ ی تی
ــا فــان بچــه را دارد  فــان همســر ی
ــًا  ــه عمدت ــم و غص ــدارم! غ ــن ن و م
ناشــی از ایــن نــگاه اســت. ایــن نــگاه 
بایــد اصــاح شــود و اصــاِح آن بــه 
تقویــت بنیــه ی توحیــدی اســت.

عدم تضاد توکل با کار و تالش

در تقویــت بنیــه ی توحیــدی، عــاوه 
ــد  ــه ی دی ــگاه و زاوی ــاح ن ــر اص ب
ــق  ــا، طب ــم و غصه ه ــات از غ و نج
ــدام  ــه اق ــور ب ــدی، مأم ــد توحی قواع
ــا از  ــتیم ت ــم هس ــاش ه و کار و ت
ــود  ــهم خ ــال، س ــدای متع ــل خ فض
ــوکل،  ــن ت ــم. در مت ــت کنی را دریاف
خردمندانــه  و  مؤمنانــه  تــاش 
ــته  ــت داش ــد کار و فعالی ــت. بای اس

باشــی، امــا چشــم امیــدت بــه فضــل 
خــدای متعــال باشــد. آنچــه رزق تــو 
اســت، از ســاحت قــدس ربوبــی 
ــه تــو خواهــد رســید. اگــر برســد،  ب
شــاکر هســتی و چنانچــه نرســد، 
ــر و  ــال صب ــا دو ب ــتی. ب ــر هس صاب
ــه  ــا ب ــی و از دنی ــر می کش ــکر پ ش
دســت حضــرت حــق می رســی. 
ــد:  ــا می فرماین ــن دع ــرت در ای حض
ــر.  ــدق بگی ــت ص ــرا در حال ــاِن م ج
ــه بعــداً  ــه ی لطیفــی دارد ک ــه نکت البت
بــرای شــما توضیــح خواهــم داد.

ــد:  ــدا می گوی ــه خ ــوکل ب ــان مت انس
مــن بــه تــو ایمــان و تــوکل و اعتمــاد 
دارم و هیچ کــس را جــز تــو در ایــن 
در  همــه  نمی دانــم.  کاره ای  عالــم 
ــد. از کار  ــازی می کنن ــو ب ــدول ت ج
و تــاش خــود هــم کــم نمی گــذارم 
عبــادت،  درس،  تــاش،  ســراغ  و 
نمــاز، روزه و ... مــی روم. اگــر از 
ناحیــه ی تــو چیــزی بــه مــن رســید، 
نرســید،  چنانچــه  هســتم؛  شــاکر 
خــود  صبــر  در  و  هســتم  صابــر 
ــتم.  ــل هس ــر جمی ــب صب ــم صاح ه
نرســید،  مــن  بــه  کــه  فان چیــز 
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می فهمــم کــه داســتان و حکمتــی 
ــن  ــرای م ــو ب ــه ت ــم ک دارد. می دان
مرتبــه ی  در  و  می کنــی  ذخیــره 
جاودانــی نــزد تــو هســت. لــذا 
دیگــر غصــه ای وجــود نــدارد. صبــر 
ــه اســت.  ــِر بی گای ــن انســان، صب ای
ــت و او  ــوار اس ــی دش ــی دنیای زندگ
ایــن دشــواری ها را بــر خــود همــوار 
کــردن،  همــوار  ایــن  و  می ســازد 
اســت. دوست داشــتنی  و  شــیرین 

ایــن صبــر بــه انــدازه ی کل دنیــا 
ــد و  ــد آم ــه بن ــو ک ــِس ت اســت و نََف
ــل  ــرا ح ــد، ماج ــام ش ــو تم ــر ت عم
می شــود. در همــان بــدو حضــور 
و  غــم  می گویــی:  خداونــد  نــزد 
غصــه دنیــا یــک روز بــود یــا شــاید 
ســاعتی از یــک روز. از آن طــرف بــه 
تــو می گوینــد: حــال اینجــا جــاودان 
ــت  ــو اس ــرای ت ــت ب ــتی و بهش هس
کــه طبــق قاعــده ی توحیــدی کار 
ــام(  ــن )علیه الس ــذا امیرالمؤمنی ــردی. ل ک
این طــور  کــه  کســانی  مــورد  در 
می فرماینــد:  می کننــد،  زندگــی 
َقِصیــَرًة؛]۵[  أَیَّامــًا  »َصبَــُروا 
ــه  ــد«. البت ــر کردن ــی صب روزگار اندک

ــه  ــل و بی گای ــر جمی ــان صب صبرش
از  بنــدگان  ســایر  نــزد  و  بــوده 
ــد. ــه نکردن ــود گای ــای خ نداری ه

چیســت؟  صبــر  ایــن  نتیجــه ی 
نتیجــه اش راحــت و آســایش بســیار 
طوالنــی اســت. »َخالِِدیــَن فِیَهــا َمــا 
ــا  ــَماَواُت َوالْْرُض؛]۶[ ت ــِت السَّ َداَم
آســمان ها و زمیــن برجــا اســت، 
بــود«.  خواهنــد  مانــدگار  آن  در 
ــت؛  ــی اس ــات برزخ ــن حی ــازه ای ت
بــرزخ کــه دیگــر  از  بعــد  زیــرا 
بســاط  ایــن  و  نیســت  ســماواتی 
ــس  ــرف و پ ــود. آن ط ــع می ش جم
ــان  ــن انس ــال ای ــم ح ــت ه از قیام
خــوش اســت. امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
ــی  ــان های عاقل ــا انس ــد اینه می فرمای
ــا  ــع دنی ــد طب ــرا فهمیدن ــد؛ زی بودن
ــاری، مشــکات، ناخوشــی،  ــا گرفت ب
دردســر و کــم و زیــاد همــراه اســت. 
خردمندانــه،  مؤمنانــه،  متوکانــه، 
صابرانــه  و  شــاکرانه  باطهــارت، 
زندگــی کردنــد. حــال کــه بــه پشــت 
ــد  ــد، می گوین ــگاه می کنن ــان ن سرش
مــدت درنــگ مــا در دنیــا، یــک 
ــک  ــاعتی از ی ــاید س ــی ش روز و حت



14

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــه  ــود ک ــاه ب ــی کوت ــود. درنگ روز ب
ــا  ــه آنه ــال ب ــید. ح ــان رس ــه پای ب
گفتــه می شــود در ســایه ی لطــف 
حــق و خنــکای َکــَرم او باشــید.

اینجــا بیــان می شــود: »اَللَُّهــمَّ اِْجَعــْل 
ــةِ  ــَل َرْغبَ ــَألَتِي مِثْ ِــي َمْس ِــي ف َرْغبَت
ــائِلِهِْم؛ خداونــدا،  ِــي َمَس ـِـَك ف أَْولِیَائ
ــته ام  ــرا در خواس ــوق م ــت و ش رغب
در  عاشــقانت  رغبــت  ماننــد 
ــن  ــرار ده«. از اول ای ــان ق خواسته ش
ــده  ــا آم ــم اولی ــا آخــرش، اس ــا ت دع
ــه،  ــت موحدان ــوی زیس ــت. الگ اس
طاهرانــه،  خاشــعانه،  عابدانــه، 
مطهرانــه، شــاکرانه و خائفانــه، محمد 
هســتند. )علیهم الســام(  محمــد  آل  و 

تقاضایی در باب لوح محو و 
اثبات

ایــن  وســط  و  میانــه  ایــن  در 
می گوینــد:  حضــرت  معــادالت، 
پشــت  کــه  می دانــم  خدایــا! 
ــاب  ــن کت ــم، م ــن عال ــه ی ای صحن
نوشــته ای دارم کــه بــه قلــم تقدیــر و 
قضــا بــرای مــن نوشــته شــده اســت. 

ــه آنجــا چــه  ــر هســتم ک ــن بی خب م
ــم  ــا می توان ــت، ام ــده اس ــته ش نوش
ــم. ــی کن ــاب تقاضای ــورد آن کت در م

ــو و  ــوح مح ــم ل ــرت وارد عال حض
کــه  می دانیــم  می شــوند.  اثبــات 
اگــر تــوکل پیشــه کنیــم و بــه بهشــت 
رغبــت پیــدا کنیــم، از بســیاری از غم 
ــم و  ــدا می کنی ــات پی ــا نج و غصه ه
ــا چشــانده  ــه م ــادت ب اگــر طعــم عب
ــیاری  ــه بس ــت ک ــهدی اس ــود، ش ش
از تلخ کامی هــا را از بیــن می بــرد. 
ــاب  ــه، کت ــت صحن ــًا پش ــا ضمن ام
ــر  ــه از آن بی خب ــم ک ــی داری مقدرات
هســتیم و در مــورد آن توقعاتی داریم.

ــا اســت و  اینجــا، هــم معجــزه ی دع
ــه از  ــت ک ــی اس ــت و لطف ــم عنای ه
ــایی  ــا رمزگش ــرای م ــا ب ــق اولی طری
ــد  ــه کلی ــد ک ــان باش ــود. یادت می ش
ــوم  ــوم و غم ــکات و هم ــل مش ح
در ایــن عالــم، تــوکل اســت کــه 
ــراغ  ــا س ــن دع ــم در ای حضــرت دائ
ــد:  ــد از آن می فرماین ــد. بع آن می رون
ــْد  ــاٍب َق ــرِ كِت ــْن َخیْ ــئَُلَك مِ »اَْس
َخــا، َواَُعــوُذ بِــَك مِــْن َشــرِّ 
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ــن  ــو بهتری ــا؛ از ت ــْد َخ ــاٍب َق كِت
ــته را مســئلت دارم،  سرنوشــت گذش
گذشــته  سرنوشــت  بدتریــن  از  و 
ــوح  ــرم«. از آن ل ــاه می ب ــو پن ــه ت ب
مقــدر خــودم، خیــرش را از تــو 
آن  شــّر  دربــاره ی  و  می خواهــم 
ــا  ــرم. اینج ــاه می ب ــو پن ــه ت ــم ب ه
ــرت  ــده و حض ــی ش ــث ماورای بح
مــی رود. دیگــر  مرتبــه ای  ســراغ 

والیت، مهم ترین راه نجات از 
غصه ها

ــت:  ــن اس ــا ای ــی دع ــه ی پایان جمل
ــِن  ــاَِّت اَلْفِتَ ــْن َمَض ــي مِ ِ ن »َو نَجِّ
اِحِمیــَن؛ و  ــا أَْرَحــَم اَلرَّ بَِرْحَمتـِـَك یَ
از فتنه هــای گمراه کننــده رهایــی ام 
بخــش، بــه حــق مهربانــی ات ای 
ــان  ــان«. در جری ــن مهربان مهربان تری
زندگــی، ابتائات و امتحاناتی هســت 
ــود.  ــر می ش ــه تعبی ــه فتن ــه از آن ب ک
ــه  ــت ک ــی اس ــان و ابتائ ــه امتح فتن
ــی وجــود دارد  ــی پیچیدگ در آن نوع
و در آن، تشــخیص حــق و باطــل 
ــه در  ــی ک ــا زمان مشــکل می شــود. ت
دنیــا هســتیم، در خطــر فتنه هــای 

ــفتگی  ــه آش ــتیم ک ــده هس گمراه کنن
می کنــد. محــو  را  راه  و  مــی آورد 

ــت  ــاه رحم ــپس در پن ــرت س حض
الهــی مــی رود، همان طــور کــه در 
آغــاز دعــا رفــت. اول دعــا این طــور 
نْیـَـا َو اَْلِخــَرةِ  بــود: »یـَـا َرْحَمــاَن اَلدُّ
می گویــد:  حــال  َرِحیَمُهَمــا«،  َو 
ــَن«.  اِحِمی ــَم اَلرَّ ــا أَْرَح ـِـَك یَ »بَِرْحَمت
ــه  ــان داد ک ــا نش ــه م ــان اول ب از هم
راه نجــات از همــه ی غــم و غصه هــا 
و دســتیابی بــه همــه ی کمــاالت، 
ــد و آل  ــت محم ــه والی ــتیابی ب دس
ــا  ــن دع ــت. ای ــام( اس ــد )علیهم الس محم
بــا ایــن صلــوات تمــام می شــود: 
ــٍد  ــیِِّدنَا ُمَحمَّ ــى َس ُ َعَل ــى الَلَّ »َو َصلَّ
َعَلــى  َو  اَلُْمْصَطَفــى   ِ الَلَّ َرُســوِل 
ــرکات  ــَن؛ و درود و ب اهِرِی ــهِ اَلطَّ ِ آل
خداونــد بــر ســرور مــا محمــد، 
فرســتاده و برگزیــده حــق، و بــر 
خانــدان پاکــش بــاد« کــه پایــان بخش 
صحیفــه اســت و جــزء صلوات هــای 
اســت. صحیفــه  مخصــوص 
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مــروری کوتــاه و نگاهــی ســریع بــه 
ــام  ــد ام ــا ببینی ــتیم ت ــای ۵۴ داش دع
بــرای رهایــی از غــم و غصه هــا چــه 
ــد.  ــان می دهن ــا نش ــه م ــیری را ب مس
خواســتم منطــق دعــا بــرای دوســتان 
وقتــی  تــا  باشــد  شــده  معلــوم 
ــط  ــم، خ ــل می دهی ــح و تفصی توضی
ــود. ــم نش ــث گ ــق بح ــث و منط بح

اخیــر،  ســیاب های  ماجــرای  در 
ــا در  ــان م ــی از هموطن ــرای جمع ب
سراســر میهــن امتحانــات و ابتائــات 
پیــش  آمــده اســت. مــن توفیــق پیــدا 
نزدیــک  از  قبــل،  هفتــه ی  کــردم 
رخ  آنچــه  دیــدم.  را  وضعیتشــان 
ــزی  ــخت تر از آن چی ــی س داده، خیل
از  می شــود.  گــزارش  کــه  اســت 
انجــام  توفیــق  می خواهیــم  خــدا 
ــم  ــا فراه ــرای م ــه ب ــه ی مؤمنان وظیف
ــود  ــف خ ــه وظای ــم ب ــود و بتوانی ش
عمــل کنیــم. خــدای متعــال بــه 
ــه  ــخصی ک ــد. ش ــر ده ــان صب ایش
ــز و  ــرم و عزی ــانی محت ــروز انس دی
باغــدار و ثروتمنــد و آبــروداری بــوده 
می توانســته  خــودش  کــه  اســت 
ــروز  ــد، ام ــک کن ــن و آن کم ــه ای ب

ــی  ــه وقت ــت ک ــکین اس ــانی مس انس
ــه  ــا چــادر ب ــی ی ــک بســته ی غذای ی
ــد،  ــا در آن زندگــی کن ــد ت او می دهن
انــگار همــه ی دنیــا را بــه او داده انــد.

ــدای  ــت. از خ ــنگینی اس ــاِن س امتح
متعــال می خواهیــم کــه بــه آنهــا صبــر 
ــا امدادرســانی های  دهــد. ان شــاءاهلل ب
ــا  ــل صف ــدان و مســئوالن و اه مجاه
و وفــا، زندگــی بهتــری نصیــب ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــواران ش بزرگ
صبرشــان در ایــن ابتا، گشــایش های 
برایشــان حاصــل شــود. معنــوی 
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منابع و مآخذ

]۱[. فرقان: ۷۷.

]۲[. مائده: ۲۴.

]۳[. همان: ۲۶.

]۴[. طه: ۱۳۱.
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