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ــم  ــاه معّظ ــور م ــت و پرن ــام پربرک ای
ــارک  ــزان مب ــر همــه ی عزی شــعبان ب
باشــد. در دهــه ی ســوم و بخــش 
پایانــی ایــن مــاه عزیــز هســتیم.

طبــق روالــی که در ســال های گذشــته 
هــم داشــتیم، ایــن آخریــن جلســه ی 
مــا قبــل از مــاه مبــارک رمضــان 
اســت. مــاه مبــارک رمضــان بــه دلیــل 
برنامه هــای متنــوع دوســتان و ســخت 
بــودن تــردد، معمــوالً جلســه نداریــم. 
پیشــنهادی هســت کــه آن را بررســی 
ــزاری  ــه ی برگ ــر زمین ــم و اگ می کنی
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه ای در م جلس
عزیــزان  خدمــت  شــد،  برقــرار 
وگرنــه  می شــود؛  داده  اطــاع 
ــق  ــان، طب ــارک رمض ــاه مب ــد از م بع
برنامــه خدمــت شــما خواهیــم بــود.

 

مراقب زمان باشیم

بــا توجــه بــه اینکــه در دهــه ی 
ــتیم  ــعبان هس ــم ش ــاه معّظ ــوم م س
ــارک  ــاه مب ــوی م ــه س ــت ب و حرک
رمضــان و اینکــه زمــان بــه مــا رحــم 
ــع و بی رحــم  ــیار قاط ــد و بس نمی کن
ــث  ــه بح ــن زمین ــد در ای ــت، بای اس
کنیــم. در روایــات داریــم کــه کســی 
ــر شــود و  ــان درگی ــا زم ــد ب نمی توان
اگــر بــا زمــان ُکشــتی بگیــرد، حتمــًا 
ــود.  ــده می ش ــاک مالی ــه خ پشــتش ب
ــه  ــت را ب ــن ظرفی ــال ای ــدای متع خ
ــد ســهم  ــه بتوان انســان داده اســت ک
ــی،  ــه فضــل اله ــان، ب ــود را از زم خ
ــد و  ــن آم ــه ای ــد؛ وگرن ــت کن دریاف
ــل  ــاف لی ــب و روز و اخت ــِد ش ش
و نهــار کــه از نشــانه های بــزرگ 
ــَك؛ از  ــذاِن مِنْ ــت، »یَأُخ ــی اس اله
ــن  ــرعت از م ــا س ــد«. ب ــو می گیرن ت
ــزی را؟  ــه چی ــد. چ ــما می گیرن و ش
ســرمایه ی اصلــی را کــه عمــر اســت.

و  بی رحمانــه  زمــان  کــه  حــال 
جــدی از شــما می گیــرد و عــدد 
تــا  می شــمارد  را  وجــودی شــما 
تمــام شــوید و تعــارف و قرابــت 
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ــا او جــدی  ــدارد، شــما هــم ب هــم ن
ــو  ــْذ مِنُْهمــا؛]۱[ پــس ت باشــید: »َفُخ
هــم از آنهــا بگیــر«. جــدی بــودن بــه 
ــان  ــهم خودت ــما س ــه ش ــت ک آن اس
ــه  ــن مواجه ــی در ای ــد. کس را بگیری
رابــح اســت و ســود کــرده کــه ســهم 
خــود را از زمــان بگیــرد؛ وگرنــه 
خســارت زده اســت. »َوالَْعْصــرِ إِنَّ 
ــوگند  ــرٍ؛]۲[ س ــي ُخْس ِ ــاَن لَف اْلِنَْس
انســان  واقعــًا  کــه  عصــر  بــه 
یکــی  اســت«.  زیــان  دســتخوش 
از مصادیــق اصلــی خســر همیــن 
ــمارش  ــم ش ــان دائ ــه انس ــت ک اس
می شــود و بــه ســمت نقطــه ی پایــان 
مــی رود. »َفُخــْذ مِنُْهمــا«، یعنــی شــما 
بــا ایمــان و عمــل صالــح، ســهم 
خــود را از زمــان دریافــت کنیــد. 
ــذرد،  ــان می گ ــر انس ــر ب ــه عم هرچ
ــل  ــان و عم ــد ایم ــده بای ــق قاع طب
ــک  ــر ی ــود. اگ ــت ش ــح او تقوی صال
روز گذشــت، بــه انــدازه ی یــک 
ــال  ــک س ــاه و ی ــک م ــر ی روز و اگ
و ... گذشــت، بــه همیــن شــکل 
ــل و  ــت و فضائ ــان او تقوی ــد ایم بای
ــق شــود  ــی در او تعمی ــکارم اخاق م
ــد و عمــل صالحــش  و گســترش یاب

ــر ده  ــال اگ ــرای مث ــد. ب ــش یاب افزای
ــد  ســاعت پشــت ســر گذاشــتید، بای
محاســبه کنیــد کــه بــه همــان انــدازه 
کار خــوب فکــری، ذکــری، فرهنگی، 
خدمت رســانی  تربیتــی،  علمــی، 
نــه. یــا  کرده ایــد  گره گشــایی  و 

ــا  ــه م ــم ب ــان بگویی ــه زم ــه ب اینک
ــن  ــد ای ــت مانن ــد، درس ــت ده وق
اســت کــه انســان از ایــن عالــم 
ــت  ــای برگش ــود و تقاض ــارج ش خ
کریــم  قــرآن  در  باشــد.  داشــته 
ــن  ــخ چنی ــه در پاس ــت ک ــده اس آم
درخواســتی، جــواب منفــی می دهنــد 
و امــکان بازگشــت وجــود نــدارد.]۳[

در مــورد امــروزِ مــا هــم همین طــور 
اســت و اگــر بخواهیــم زمــان برگردد 
یــا توقــف کنــد، امکان پذیــر نیســت. 
اســت  الوجــود  متصــرم  زمــان، 
اســت. بی بازگشــت  رونــده ی  و 
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رجب و شعبان، دروازه های ورود 
به ماه رمضان

اکنــون مــا بــا ســرعت بــه مــاه مبارک 
مــاه  می شــویم.  نزدیــک  رمضــان 
مکــّرم رجــب و مــاه معّظــم شــعبان، 
ــرای ورود  ــژه ب ــی وی ــت آمادگ فرص
بــه مــاه مبــارک رمضــان اســت. 
ــده،  ــم ش ــت فراه ــدار معنوی ــر مق ه
خــوش بــه حالتــان؛ و هــر مقــدار کــه 
ــرای  ــده ب ــای وارد ش ــده، در دع نش
دهــه ی ســوم فرموده انــد بگوییــد: 
ــا  ــْرَت لَن ــْن َغَف ــْم تَُک ــمَّ اِْن لَ »الّلُه
ــْر  ــْعباَن َفاْغفِ ــْن َش ــی مِ ــا َمض فیم
ــا  ــُه؛]۴[ خدای ــَی مِنْ ِ ــا بَق ــا فیم لَن
ــعبان  ــاه ش ــمت از م ــر در آن قس اگ
ــده ای، در  ــا را نیامرزی کــه گذشــته، م
ــده،  ــاه مان ــن م ــه از ای آن قســمت ک
ــم  ــد می گویی ــه خداون ــان«. ب بیامرزم
ــرا  ــعبان، م ــاه ش ــده ی از م در باقیمان
ــاز  ــد س ــودت بهره من ــرت خ از مغف
و  نظیــف  پاکیــزه،  مناســب،  تــا 
ــوم. ــو وارد ش ــت ت ــه ضیاف ــز ب تمی

 

مناجات شعبانیه، دعایی مناسب 
برای ورود به ماه رمضان

ــیار  ــرداری بس ــن بهره ب ــه در ای آنچ
مناجــات  اســت،  کمک کننــده 
کــه  اســت  شــعبانیه  شــریفه ی 
آن  توصیــف  در  کلمــه ای  حقیقتــًا 
ــه در  ــع اهلل ک ــم. ادب م ــدا نمی کنی پی
ــود،  ــف می ش ــی تعری ــده ی بندگ قاع
در مناجــات شــریفه ی شــعبانیه در 
ــیم  ــه و ترس ــود ارائ ــای خ ــد اع ح
ــریفه ی  ــات ش ــت. در مناج ــده اس ش
بــه  رجــا  و  امیــد  از  شــعبانیه، 
ــد  ــَرم خداون ــال و َک ــروردگار متع پ
کــه  کســی  می شــود.  رونمایــی 
ــای  ــاب و جلوه ه ــای ن ــن ارائه ه چنی
ــن  ــی اب ــد، عل ــم می کن ــژه ای تقدی وی
ــل  ــه عق ــت ک ــام( اس ــب )علیه الس ابیطال
خردمنــدان بشــر دربــاره ی او متحیــر 
ــده  ــن فرصــت باقیمان اســت. در همی
ــک،  ــیری نزدی ــم از مس ــر بخواهی اگ
و  غفلت هــا  و  کاســتی ها  و  کــم 
بایــد  کنیــم،  جبــران  را  تأخیر هــا 
ــی  ــن عال ــن مت ــه ای ــا ب در خلوت ه
پناهنــده شــویم و فرصتــی بــرای 
گفتگــو بــا خــدای متعــال قــرار دهیم.
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زمانی را برای خلوت با خدا قرار 
دهید

ــا  ــوت ب ــرای خل ــد ب ــه ی اکی توصی
حضــرت حــق شــده اســت کــه 
البتــه بــا دعــای جمعــی منافاتــی 
ــود  ــاص خ ــار خ ــم آث ــدارد. آن ه ن
و  شــده  وارد  آنچــه  امــا  دارد؛  را 
ــن اســت  ــه ی مؤکــد اســت، ای توصی
ــدای  ــن خــودش و خ ــان بی ــه انس ک
داشــته  وقتــی  و  ســاعت  متعــال، 
باشــد کــه در آن وقــت، شــخص 
دیگــری حضــور نداشــته باشــد. هــم 
ــط را  ــم محی ــم دل و ه ــت و ه وق
ــم. ــارغ کنی ــا خــدا ف ــرای گفتگــو ب ب

ــت و  ــد اس ــورد تأکی ــو م ــن گفتگ ای
ــات،  ــر مناج ــتفاده از تعبی ــا اس چه بس
ــد؛ چراکــه  ــادآوری می کن ــن را ی همی
و  دارد  رازگونــه  حالــت  نجــوا 
ــی  ــه درِگوش ــت ک ــی اس ــرای کس ب
اینجــا  البتــه  می کنــد.  صحبــت 
ــما اول  ــه ش ــود ک ــاز می ش ــی ب باب
توســط حضــرت حــق در عمــق 
و  مخاطبــه  مــورد  فطرت تــان 
ــی در  ــد و وقت ــرار می گیری ــوا ق نج
مقــام مناجــات می آییــد، در واقــع 

ــن  ــه همی ــد. ب ــد پاســخ می گویی داری
دلیــل از بــاب مفاعلــه اســتفاده شــده 
ــت  ــما صحب ــا ش ــدا او ب ــت. ابت اس
کــرده اســت؛ کاری کــه شــما انجــام 
ــه لطــف  ــد، لبیــک و پاســخ ب می دهی
او اســت. مجــدداً بــه ازای آنچه شــما 
بــه خــدای متعــال می گوییــد، پاســخ 
ــه شــما داده می شــود. پــس  قطعــی ب
یــک حضــور و یــک گفتگــو و یــک 
دعــا بــه محضــر حضــرت حــق، 
ــن و  ــه دو گفت ــده ب ــوف و پیچی محف
دعــا از ســوی خــدای متعــال اســت و 
ــد، اجابــت  وقتــی شــما جــواب دادی
بعــدی اســت. ایــن فرصــت را بایــد 
در کل زندگــی غنیمــت بشــماریم.

شعبانیه، مناجاتی با متن و  
محتوایی خاص

ــه  ــه ب ــعبان، آنچ ــم ش ــاه معّظ در م
طــور خــاص از نظــر برنامــه و متــن 
مناجــات  می کنــد،  جلوه گــری 
البتــه  اســت.  شــعبانیه  شــریفه ی 
رتبــه ی  هــم  شــعبانیه  صلــوات 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــی دارد. مه عال
آمادگــی در انســان پیــدا شــود. متــن 
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ــی  ــی طوالن ــعبانیه خیل ــات ش مناج
مناجات هــای  جــزء  و  نیســت 
لــذا  اســت؛  کوتــاه  و  متوســط 
ــد. ــت دهی ــت را از دس ــد فرص نبای

ــر  ــه خاط ــه ب ــت ک ــی اس از متن های
ــی،  ــی، روای ــی، روان ــت، زیبای لطاف
افق هــای بلنــد و باشــکوه و نیــز 
رمزآلــود بــودن و ظریف کاری هایــش، 
متن هایــی  ســخت ترین  جــزء 
ــا  ــه م ــه از ائمــه )علیهم الســام( ب اســت ک
ــای  ــی جا ه ــت. در برخ ــیده اس رس
ــدر  ــام آن ق ــم ام ــاس می کنی آن احس
بیــان  را  مطالــب  روشــن  و  زیبــا 
ــح آن  ــوع توضی ــر ن ــه ه ــد ک کرده ان
را پنهــان می کنــد. بعضــی جا هــا، 
وســیع  به قــدری  مطلــب  افــق 
ــاره ی  ــخنی درب ــر س ــه ه ــت ک اس
و  آوردن  پاییــن  منزلــه ی  بــه  آن، 
جا هــا  برخــی  اســت.  آن  تنــزل 
اســت  دقیــق  و  پیچیــده  آن قــدر 
هرکســی  کار  آن  رمزگشــایی  کــه 
نیســت. بــا وجــود ایــن کامــًا روان، 
ــقانه اســت  ــه و عاش دلنشــین، عارفان
تلفیــق عشــق و عرفــان، در آن  و 
ــض و  ــد مح ــود. توحی ــده می ش دی

ــاب و  ــان ن ــص، و عرف ــاب و خال ن
محــض و خالــص، و شــعله ی عشــق 
ــاط و  ــراوت و نش ــت ط ــت. حال اس
دارد. فوق العــاده ای  برافروختگــِی 

خــوب اســت جوان هــا تــا دیــر 
نشــده و ذهــن خــود را از دســت 
و  دلنشــین  متــن  ایــن  نداده انــد، 
جــذاب را حفــظ کننــد. مــا حســرت 
عظمــی در پیــش داریــم و آنجــا 
ــریف و  ــن ش ــه ذه ــد ک ــم دی خواهی
ــی  ــه چرندیات ــه چ ــود را ب ــز خ عزی
چــوب  چــه  و  داده  اختصــاص 
حراجــی بــه آن زده ایــم! می شــود 
ــتفاده  ــب و اس ــزی مناس ــا برنامه ری ب
از فرصــت، بــه جــای حرف هــا و 
تاریک کننــده  و  تاریــک  تصاویــر 
کــه متأســفانه در دســترس همــه 
هســت، اینهــا را جایگزیــن کــرد. 
مــا  ذهــن  در  مطالــب  از  برخــی 
ــد،  ــر نباش ــب مض ــزء مطال ــاید ج ش
ــدر اســت؟! آنچــه  ــود آن چق ــا س ام
در دیــدن اشــخاص یــا برنامه هــا 
ـ  کتاب هــا  برخــی  مطالعــه ی  یــا 
ــن روز هــا دیگــر کســی  ــه ای کــه البت
کتــاب نمی خوانــد و همــان مختصــر 
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مطالعــه ای کــه بــود، در حــال از 
ــزان  ــه می ــت! ـ چ ــن اس ــت رفت دس
ــه  ــم ک ــوش نکنی ــت؟ فرام ــد اس مفی
زمــان غیرقابــل بازگشــت اســت.

بــا  را  خــود  ذهــن  کســی  اگــر 
مناجــات شــعبانیه نورانــی کنــد و 
ذهنــی اش  نرون هــای  و  ســلول ها 
ــوار کلمــات علــوی شــود،  حامــل ان
بزرگــی  امــکان خیلــی خــوب و 
ــتان از  ــه دســت آورده اســت. دوس ب
ــه  ــد و البت ــن فرصــت اســتفاده کنن ای
ــم و  قبــل از آن، در مــورد قــرآن کری
ــی کار  ــه ی قرآن ــات کریم ــظ آی حف
کننــد. کار، خیلــی آســان اســت؛ فقــط 
انــس می خواهــد. اگــر بــه ســن 
ــا  ــن خبر ه ــر از ای ــید، دیگ ــا برس م
نیســت و بایــد مراقــب باشــید آنچــه 
قبــًا فراهــم آورده ایــد، از دســت 
ــل  ــه اه ــا ک ــه آنه ــرود. البت ــما ن ش
همــت هســتند، در ســنین باالتــر هــم 
می کننــد. اســتفاده  فرصت هــا  از 

بــا  شــما  نورانــی  متــن  ایــن  در 
از  تابنــاک  و  مشعشــع  منظومــه ای 
کــه  می شــوید  روبــه رو  معــارف 

در افــق معرفــت خــدا و معرفــت 
ــب دارد  ــی، مطل ــت اله نفــس و والی
و همــه ی آنهــا مصــّدر بــه الهــی 
اســت. دعــا بــا صلــوات شــروع 
ــت ها  ــه درخواس ــود و بافاصل می ش
آغــاز می شــود و تمــام فواصلــش 
تــا پایــان، بــا کلمــه ی شــیرین و 
صمیمــی »الهــی« همــراه اســت. 
ــما  ــت ش ــًا خدم ــه قب ــور ک همان ط
رســمی  نــدای  »اللهــم«  گفتــم، 
و  »الهــی«  و  حــق  پیشــگاه  در 
گفتگوهــای  مقــام  در  آن،  امثــال 
ــت. ــزرگ اس ــدای ب ــا خ ــی ب صمیم

چند نکته  با برداشت از مناجات  
شعبانیه

میــزان  بــه  را  نکتــه  چنــد 
فرصتــی کــه داریــم، بــه خــودم 
می کنــم. یــادآوری  شــما  و 

 
۱. همواره حالت تضرع داشته 

باشیم
ــت  ــن اس ــارت از ای ــه ی اول عب نکت
قــدس  ســاحت  بــه  وقتــی  کــه 
ــد، حــال شــما، حــال  ــی می روی ربوب
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تضــرع باشــد؛ چراکــه پیش برنــده 
ایــن  متعــال  خــدای  از  اســت. 
و  مســکین  بخواهیــد.  را  حالــت 
ــت  ــزی دس ــتیم و چی ــتکین هس مس
ــن  ــه ای ــزی ک ــی چی ــت؛ ول ــا نیس م
ــاز را  ــر و نی ــکنت و فق ــت مس حال
ــام  ــا در مق ــی م ــرمایه ی اصل ــه س ک
ــت،  ــال اس ــدای متع ــا خ ــات ب مناج
ــی  ــازد و لباس ــا می س ــکار و زیب آش
را  آن  و  می پوشــاند  آن  بــر  زیبــا 
ــه  ــرع و گری ــد، تض ــتنی می کن خواس
ــت  ــزی اس ــن چی ــت. ای و زاری اس
ــال  ــدای متع ــد از خ ــان بای ــه انس ک
ــچ روزی در  ــد هی ــد. نگذاری بخواه
زندگــی شــما بــدون تضــرع بــه 
بگــذرد. ربوبــی  قــدس  ســاحت 

 
۲. خداوند را به حال خود بینا 

بدانیم
نکتــه ی بعــدی آنکــه از قــرآن کریــم 
و عمــوم ادعیــه ی صــادره از ناحیــه ی 
ــه  ــت الهــی اســتفاده می شــود ک والی
توجــه بــه پــروردگار متعــال بــه نــام 
علیــم، یــا اســماء مشــابه، بســیار 
ــتوانه ای  ــده و پش ــازنده و پیش برن س
ــط  ــا و محی ــام دع ــاده در مق فوق الع

زیســت عمومــی انســان اســت. اینکه 
ــُم  ــُه یَْعَل َّ ــه »إِن ــم ک ــدا کنی ــه پی توج
ــرَّ َوأَْخَفــی؛]۵[ او نهــان و نهان تر  السِّ
خــدای  از  چیــزی  و  می  دانــد«  را 
ــا  ــد در م ــت، بای ــی نیس ــال مخف متع
تقویــت شــود. نصیــب خــود را از نام 
علیــم، ســمیع، بصیــر، رقیــب و خبیــر 
ــا را دلگــرم  ــم. آنچــه م افزایــش دهی
ــد و خــوف و رجــا  ــدوار می کن و امی
می دهــد و هــر دو بــال ســلوک را در 
اختیــار انســان قــرار می دهــد، همیــن 
اســت. ایــن مطلــب را امــام در مطلــع 
ــد.  ــرح می کنن ــعبانیه مط ــات ش مناج
ــه  ــد و ادام ــود در تأکی ــوم می ش معل
اســت. خبرهایــی  حضــرت  دادن 

 
۳. بهره گیری از اسمای الهی در 

سیر و سلوک
انســان بایــد توجــه و بــاور کنــد 
ــت و  ــی اس ــم اله ــط عل ــه در محی ک
ــُر  ِــی نَْفِســی َو تَْخبُ ــا ف ــُم َم او »تَْعَل
ــه در درون  ــه را ک ــی؛]۶[ آنچ ِ َحاَجت
ــر  ــم خب ــر حاجت ــی، و ب دارم می دان
ــز  ــا نی ــده ی م ــته  و آین داری«. گذش
از او مخفــی نیســت. توجــه بــه ایــن 
نکتــه، الهام بخــش گوهــر حضــور 
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ــال اســت  ــروردگار متع در پیشــگاه پ
ــل  ــه ی اه ــه هم ــت ک ــی اس و همان
ــا  ــتند ت ــال آن هس ــه دنب ــت ب معرف
ــه  ــند ک ــور برس ــه ی حض ــه مرحل ب
جلــوه ی لقــای الهــی در دنیــا اســت.

زندگــی  مســیر  در  بایــد  انســان 
خــود، ایــن معنــا را دائــم در جوانــب 
ــد.  ــق ده ــی اش تحق ــف زندگ مختل
ــزد  ــن ن ــای م ــا و نیاز ه ــام آرزو ه تم
ــر  ــن تعبی ــت و ای ــر اس ــدا حاض خ
در  انســان  گاهــی  دارد.  لطافتــی 
ــی،  ــق تعال ــرت ح ــا حض ــاط ب ارتب
ســکوت  کــه  می دهــد  ترجیــح 
کســی  گاهــی  دیده ایــد  کنــد. 
پیــش  شــما  و  می دانــد  خیلــی 
و  بگوییــد  چیــزی  نمی توانیــد  او 
ــان  ــا انس ــت. آنج ــته اس ــان بس زبانت
یــک کلمــه می گویــد کــه شــما 
خودتــان باخبــر هســتید. ایــن تعبیــر 
و آن ســکوت، خیلــی تکان دهنــده 
ــه در  ــت ک ــواردی اس ــت و از م اس
ــد.  ــب انســان شــعله ایجــاد می کن قل
یــک وقــت انســان بــه کارهــای خــود 
اعتــراف می کنــد و اســم آنهــا را 
ــم ســکوت  ــت ه ــک وق ــرد و ی می ب

خــودت  می گویــد  و  می کنــد 
باخبــر هســتی. در مــورد حوائــج هــم 
همین طــور اســت. گاهــی انســان 
خطــاب بــه خــدای متعــال می گویــد 
ــته هایش  ــی، و خواس ــودت می دان خ
ــه در  ــی ک ــد. وضعیت ــان نمی کن را بی
قلــب شــما هســت، امــام اینجــا 
در قالــب کلمــات ریختــه اســت.

پــس بــاب معرفــت را دســت کم 
ــکوه در  ــواب باش ــه از اب ــم ک نگیری
ــت.  ــدس اس ــاحت ق ــا س ــاط ب ارتب
را  حضــور  حالــت  بایــد  انســان 
بــا توجــه بــه ایــن معنــا کــه او 
در  اســت،  باخبــر  و  می دانــد 
ــب  ــذا نصی ــد؛ ل ــت کن خــودش تقوی
ــام  ــی در مق ــمای اله ــود را از اس خ
دهیــد. افزایــش  ســلوک  و  ســیر 

۴. از خدا به سوی خدا فرار کنیم

نکتــه ی بعــدی در بــاب عبــارت »َفَقْد 
َهَربـْـُت إِلَیــَك؛ همانــا بــه ســوی تــو 
گریختــم« اســت. »َهَربـْـُت« هــم فــرار 
را در خــود جــای داده و هــم فــرارِ از 
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روی تــرس را. انســان از آن وضعیتــی 
ــده،  ــاد ش ــری ایج ــرای او خط ــه ب ک
امــن  نقطــه ی  بــه  و  می گریــزد 
ــط زیســتمان  ــی رود. شــناخت محی م
ــافلین  ــفل الس ــه اس ــم ک ــن عال در ای
ــث  ــت، باع ــری اس ــط پرخط و محی
در  را  خودمــان  ضعــف  می شــود 
جبــران  مخاطره هــا  ایــن  برابــر 
یعنــی  شــناخت،  دو  ایــن  کنیــم. 
ــد  ــی، بای ــی و محیط شناس خودشناس
ــه هــم برســد. اگــر چنیــن انســانی  ب
ــت  ــی معرف ــوم، یعن ــت س ــه معرف ب
فطــری، برســد و بــه آن توجــه پیــدا 
کنــد و آن را پــرورش دهــد، دائــم در 
حــال فــرار خواهد بــود و فرمــان نبی 
ــه( را  ــق )صلی اهلل علیه وآل ــول ح ــم و رس اعظ
ــي  ِ إِنِّ ــی اللَّ وا إِلَ ــرُّ ــود: »َففِ ــه فرم ک
ــس  ــٌن؛]۷[ پ ــٌر ُمبِی ــُه نَِذی ــْم مِنْ لَُک
ــن  ــه م ــد ک ــدا بگریزی ــوی خ ــه س ب
شــما را از طــرف او بیم  دهنــده ای 
ایــن  درمی یابــد. حــاِل  آشــکارم« 
زندگــی   دوران  تمــام  در  انســان 
حضــرت  بــه  گریختــن  حالــت 
ــرت،  ــتن از مغف ــان خواس ــق و ام ح
لطــف، َکــَرم، قــدرت و عظمــت 
گریختــن  ایــن  بــود.  خواهــد  او 

مخصوصــًا در مبــادی و مقدمــات 
حرکــت، بیشــتر مبنــای خوفــی دارد.

۵. حسن توکل باالتر از حسن 
ظن است

ــدس  ــاحت ق ــه س ــی ب ــان وقت انس
ــدی اش  ــزان بهره من ــت، می ــی رف ربوب
ــاط،  ــوت و ارتب ــات خل ــن لحظ از ای
خــدای  بــه  توکلــش  میــزان  بــه 
ایــن  مبنــای  برمی گــردد.  متعــال 
ــرت  ــه حض ــن ب ــن ظ ــوکل، حس ت
فرمــود  او  خــود  اســت.  حــق 
ــر  ــم ب ــده ی مؤمن ــا بن ــن ب ــبت م نس
ــت.]۸[ ــن اس ــه م ــن او ب ــاس ظ اس

ــه  ــا ســوءظن ب ــن وضعیت ه از بدتری
ــفانه  ــه متأس ــال اســت ک ــدای متع خ
کــم نیســت و ریشــه ی آن شــرک 
مخفــی اســت؛ چنان کــه ریشــه ی 
حســن ظــن بــه خــدای متعــال، 
ــی  ِــی َو نَْقِص ــد اســت. »زِیاَدت توحی
َو نَْفعِــی؛]۹[ فزونــی و کاســتی  و 
ــت  ــو اس ــود ت ــت خ ــودم« در دس س
ــًا  ــرده ام. قب ــاور ک ــن را ب ــن ای و م
ــن در  ــه م ــرده ام ک ــراف ک ــم اعت ه
ــر  ــد پ ــو مانن ــدرات ت ــه ی مق رودخان
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ــتم و  ــت هس ــال حرک ــی در ح کاه
ــَرد.  ــود می بَ ــا خ ــرا ب ــو م ــر ت تقدی
ــه  ــیده ام ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــن ب م
ــت.  ــودت اس ــت خ ــه اش در دس هم
ــا  ــو اســت«. ب ــه دســت ت ــِدک؛ ب »بِی
ــار  ــا انحص ــر اینج ــرف ج ــم ح تقدی
هــم داده، امــا بــاز هــم تأکیــد کــرده 
کــه »البِیــِد َغیــرِک؛ بــه دســت غیــر 
ــه مــن  ــزی ب ــو نیســت«. اینکــه چی ت
ــه  ــود، هم ــم ش ــن ک ــا از م ــه ی اضاف
ــای  ــن مبن ــت. ای ــو اس ــت ت در دس
ــل آن دو  ــه حاص ــت ک ــدی اس توحی
ــوی  ــه س ــرار ب ــت: اول ف ــه اس کلم
ــه  ــده شــدن ب حضــرت حــق و پناهن
ــدای  ــه خ ــن ب ــن ظ او، و دوم حس
ــر  ــی غی ــه پناه ــی را ک ــال. کس متع
نمی کنــی. رهــا  نــدارد،  تــو  از 

باالتــر از حســن ظــن، حســن تــوکل 
اســت؛ اینکــه مطمئــن هســتی خــدای 
متعــال بــا تــو، بــا کــرم خــود رفتــار 
خواهــد کــرد و تــو را خواهد بخشــید 
و می دانــی کــه او دســت تو را وســط 
ــد. ــا نمی کن ــاری ره ــه گرفت این هم
ایــن وضعیــت وقتــی مبتنــی بــر 
ــُرک  ــَرْت َمَقادِی ــْد َج ــه ی »َو َق جمل

تقدیــر  مــن  بــر  آنچــه  َعَلــی؛ 
و  می شــود«  جــاری  نمــوده ای، 
ــان  ــه انس ــی ک ــد، زمان ــِدک« باش »بِی
وارد خلــوت بــا خــدا و لحظــه ی 
حســن  حالــت  می شــود،  انــس 
تــوکل بــر او غلبــه می کنــد کــه 
اســت. ظــن  حســن  از  فراتــر 

جملــه ی »إِلَهِــی کَأنِّــی بِنَْفِســی 
َواقَِفــٌة بَیــَن یَدیــك؛ خدایــا، گویــی 
مــن بــا همــه ی هســتی ام در برابــرت 
تکان دهنــده  خیلــی  ایســتاده ام« 
اســت و انســان را آتــش می زنــد. 
وضعیتــی کــه در مــن ســایه انداختــه، 
حســن تــوکل مــن بــه تــو اســت کــه 
ــا  زیباتریــن تــوکل اســت و همــراه ب
ــو  ــت. ت ــر اس ــب خاط ــاد و طی اعتم
مــرا صــدا زده ای و مــرا تحویــل 
می گیــری و مــرا رهــا نمی کنــی. 
از همــه نقدتــر ایــن اســت: »َفَفَعْلــَت 
أَْهُلــُه؛ آنچــه را تــو  أَنْــَت  َمــا 
جــاری  مــن  بــر  آنــی،  شایســته 
کــه  نمی کنــد  نــگاه  کــرده ای«. 
ــت.  ــن چیس ــت م ــا اهلی ــت ی وضعی
ــازات و  ــه مج ــتر ب ــن بیش ــت م اهلی
قهــر و ... می کشــد، امــا تــو اهــل آن 
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ــُه«  ــَت أَْهُل ْ ــا أَن ــَت َم نیســتی. »َفَفَعْل
می گویــد  و  اســت  قشــنگ  هــم 
ــن  ــی م ــه داری می گوی ــنوم ک می ش
ــا  ــو را تنه ــم و ت ــا نمی کن ــو را ره ت
نمی گــذارم. »َفَفَعْلــَت« یــک قــدم 
می گویــد  و  اســت  طرف تــر  آن 
رحمــت  آغــوش  در  و  بخشــیدی 
کــه  می بینــم  گرفتــه ای.  خــود 
پوشــش عفــو تــو رســوایی و افتضاح 
ــرق در  ــن غ ــه و م ــر گرفت ــرا در ب م
ــده ام. ــو ش ــش ت ــو بخش ــای عف دری

 
۶. تا حد ممکن حالت مراقبه 

داشته باشیم
ــم  ــان دائ ــه انس ــدی اینک ــه ی بع نکت
ــن  ــد ای ــعی کن ــد و س ــه باش المراقب
حالــت را تــا هــر مقــدار کــه می تواند 
ــا  ــه م ــل ب ــه اج ــد؛ چراک ــن کن تمری
امیرالمؤمنیــن  می شــود.  نزدیــک 
می فرمودنــد:  بارهــا  )علیه الســام( 

ــزوا َرِحَمُکــُم اللُّ فقــد نُــودَِي  »تََجهَّ
حیــِل؛]۱۰[ آمــاده و مجهز  فیُکــم بالرَّ
شــوید، کــه بانــگ کوچیــدن در میــان 
ــوید،  ــاده ش ــد«. آم ــر داده ان ــما س ش
ــرای  مگــر نمی شــنوید کــه شــما را ب
ــود  ــار خ ــد؟ ب ــوت می کنن ــن دع رفت

ــت تمــام شــد و  ــد. وق را ســبک کنی
ــن  ــد ای ــد. انســان بای ــاده ش ــد آم بای
ــد  ــت کن ــت را در خــودش تقوی حال
در  آن بــه آن  اجــل،  کــه  بدانــد  و 
ــت. ــه او اس ــدن ب ــک ش ــال نزدی ح

ــْم  ــی َو لَ ِ ــا أََجل ــْد َدنَ »َو إِْن کاَن َق
یْدنِنِــی مِنْــك َعَملِــی...؛ و اگــر 
مرگــم نزدیــک شــده باشــد و عملــم 
مــرا بــه تــو نزدیــک نکــرده...«. یــک 
ــا و  ــه تنه ــد ک ــا می ده ــه م ــده ب قاع
ــوان  ــه می ت ــزی ک ــا چی ــا و تنه تنه
بــه آن امیــد بســت، در ذیــل امیــد بــه 
تقدیــر و فضــل الهــی، عمــل اســت و 
آنچــه مــا را به ســاحت قــدس ربوبی 
ــت.  ــا اس ــل م ــد، عم ــک می کن نزدی
حــال مــن در چــه وضعیتــی هســتم؟ 
آیــا عمــل مــن بــه جــای اینکــه مــرا 
بــه تــو نزدیــک کنــد، مــرا دور کــرده، 
ــال  ــن در ح ــل م ــه اج ــی ک در حال
ــه  نزدیــک شــدن اســت؟ حضــرت ب
مــا آمــوزش می دهنــد کــه اینجــا 
ــا  ــه خطا ه ــرار ب ــراف و اق ــل اعت مح
و اشــتباهات اســت. در محضــر کریم 
علــی االطــاق اعتــراف می کنیــم.
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۷. تقویت حسن ظن با نگاه به 
جلوه های رأفت خداوند

راه تقویــت تــوکل و تقویــت حســن 
ــای  ــال، تماش ــدای متع ــه خ ــن ب ظ
و  دنیــا  در حیــات  الهــی  الطــاف 
اینکــه  تصــور  اســت.  آن  بــاور 
وارد عالمــی می شــویم کــه تمــام 
و  دارد  هیبــت  خیلــی  نمی شــود، 
ــرعت در  ــا س ــا ب ــت. م ــب اس مهی
ــه  ــه آن نقط ــدن ب ــک ش ــال نزدی ح
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  هســتیم. 
لحظه لحظــه  مــرگ  می فرماینــد 
ــرو  ــما ف ــود را در ش ــای خ چنگال ه
نزدیــک  حــال  در  مــا  می کنــد. 
شــدن بــه آن نقطــه هســتیم. تکلیــف 
ــش  ــن بخ ــت؟ همی ــا چیس ــا آنج م
اســت.  تکان دهنــده  مقدماتــی اش 
مــا را ســر مغتســل می گذارنــد و 
ــم  ــد ه ــد، بع ــل می دهن ــریع غس س
می بینیــم کــه روی دوش دیگــران 
شــما  چشــم  اگــر  می رویــم. 
ــه  ــی ک ــود، می بین ــاز ش ــداری ب مق
ــد!  ــو را می برن ــد ت ــن االن دارن همی
پــس صبــر نمی کنــی کــه بــه آن 
ــم؟  ــا می روی ــا کج ــی. م ــه برس نقط
ــد  ــاری خواه ــه رفت ــا چ ــا م ــا ب آنج

ــه  ــزان چ ــبه و می ــای محاس ــد؟ پ ش
خواهــد شــد؟ آن مواقــف عجیــب و 
ــرد؟ ــد ک ــا چــه خواهن ــا م ــب ب غری

اینجــا یــک خطــر وجــود دارد و 
آن اینکــه توجــه بــه ایــن عوالــم 
و  دلســردی  حالــت  مواقــف،  و 
افســردگی و تــرس بازدارنــده ایجــاد 
کنــد. آنجــا فانــی کــه دوســت 
فــان  از  هســت،  مــن  صمیمــی 
ــی  ــود! گاه ــر می ش ــن باخب ــب م عی
ــما  ــت ش ــان دوس ــه ف ــور اینک تص
ــد روز  ــد، شــما را چن ــزی را بدان چی
»تُبَْلــی  روز،  آن  می کنــد.  دیوانــه 
ــاش  ــه[ ف ــا ]هم ــَرائُِر؛]۱۱[ رازه السَّ
ــن  ــات امیرالمؤمنی ــق کلم ــود«. طب ش
آن  از  انســان  اینکــه  راه  )علیه الســام( 

امیــد،  اوج  در  مقــدس،  خــوف 
بهره منــد باشــد، ایــن اســت کــه 
ببینیــم در دنیــا بــا مــا چگونــه رفتــار 
کــرد. شــمردن نعمت هــا و توجــه 
بــه الطــاف الهــی و عنایــات خــدا در 
همیــن دنیــا، قلــب انســان را روشــن 
عالــم  در  اینکــه  بــرای  می کنــد 
ــا مــا  ــار الهــی ب بعــدی، شــیوه ی رفت
ــه  ــرد و بلک ــد ک ــدا خواه ــه پی ادام
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بهتــر از ایــن خواهــد بــود. حضــرت 
می فرماینــد:  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
»إِلَهـِـی لـَـْم یــَزْل بـِـرُّک َعَلــی أَیــاَم 
ــی  ِّ ک َعن ــرَّ ِ ــْع ب ــا تَْقَط ــی َف ِ َحیات
فـِـی َمَماتـِـی«؛ در ایــن دنیــا، همیشــه 
از ســمت تــو بــرای مــن، بــّر و نیکــی 
و احســان آمــده؛ لــذا توقــع مــن 
ــم  ــن ه ــرگ م ــه در م ــن اســت ک ای
همین طــور باشــد. »إِلَهِــی کیــَف 
ــی  ِ ــرِک ل ــِن نََظ ــْن ُحْس ــُس مِ آی
ــی  ِ ــْم تَُولِّن ــَت لَ ْ ــی َو أَن ِ ــَد َمَمات بَْع
ِــی«؛ چطــور  ــی َحیات ِ ــَل ف إاِل الَْجِمی
ــف  ــم و لطی ــیرین و مای ــگاه ش از ن
ــوس  ــودم مأی ــه خ ــو ب ــان ت و مهرب
باشــم؛ حــال آنکــه اینجــا هرچــه از 
ــود؟ ــی ب ــَرم و مهربان ــدم، َک ــو دی ت

می فرمایــد:  بعــدی  فرازهــای  در 
ــا  ــی ُذنُوب ــتَْرَت َعَل ــْد َس ــی َق »إِلَهِ
ــی  ــَوُج إِلَ ــا أَْح َ ــا َو أَن نْی ــی الدُّ ِ ف
َســتْرَِها َعَلــی مِنـْـك فـِـی اْلُْخــَری«؛ 
تــو در ایــن دنیــا مــرا رســوا نکــردی 
و مــن در پوشــش ســتر تــو زندگــی 
بــه  مــن  احتیــاج  آنجــا  کــردم. 
اســت. بیشــتر  تــو  پرده پوشــی 

۸. با خودشناسی، به جنگ نفس 
برویم

مــا در مقــام کشــف خود و خویشــتن 
ــناخت  ــی و ش ــی خودشناس ــه نوع ب
ــامل  ــه ش ــیم ک ــر از خــود می رس بهت
شــناخت خــود واقعی و خــود حقیقی 
ــریفه ی  ــات ش ــن مناج ــت. در مت اس
خودشناســی  بــه  نیــز  شــعبانیه 
می رســیم. در فهرســت اعتراف هــا 
ــا خــود واقعــی  ــاط ب و اقرارهــا، ارتب
نشــان دهنده ی  کــه  می دهــد  رخ 
کاســتی ها  و  کــم  و  غفلت هــا 
ــرح  ــی را ش ــرت برخ ــت و حض اس
مــن  می فرماینــد  مثــًا  می دهنــد. 
ــت از  ــت غفل ــود را در حال ــر خ عم
ــی ام را در  ــردم و جوان ــی ک ــو فان ت
مســتی دوری از تــو کهنــه کــردم. 
یادتــان باشــد مــا دو محاســبه در 
مــورد عمــر در پیشــگاه خــدای متعال 
داریــم: اول اینکــه از کل عمــرت 
می پرســند کــه چــه کــردی و آن 
ــه  ــردی و دوم اینک ــرج ک ــا خ را کج
در مــورد قســمتی از عمــر، یعنــی 
جوانــی، جداگانــه مــورد ســؤال قــرار 
می شــود  معلــوم  می گیــری.]۱۲[ 
ــان  ــر انس ــا کل عم ــی ب دوره ی جوان
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بــر کل  بلکــه  برابــری می کنــد و 
ــه  ــان ب ــی انس ــح دارد. در جوان ترجی
عمــده ی آرزو هــای علمــی، معرفتــی، 
ــد.  ــود می رس ــی خ ــی و عرفان اخاق
اینجــا  را  ســؤال  دو  آن  حضــرت 
ــد و  ــل کرده ان ــراف تبدی ــه دو اعت ب
آن را بــه مــا یــادآوری می کننــد.

ایــن  در  کــه  جماتــی  از  یکــی 
دارد،  فوق العــاده  اهمیــت  محــور 
ــی  ــی نَْفِس ــْرُت َعَل ــْد ُج ــی َق »إِلَهِ
ــا؛ خدایــا، بــر نفســم  فـِـی النََّظــرِ لََه
کــردم«  ســتم  آن  از  فرمانبــری  در 
ــنگین  ــی س ــه ی آن خیل ــت. ادام اس
اســت: »َفَلَهــا الَْویــُل؛ پــس وای 
ــه ای دارد. ــه لطیف ــن جمل ــر او«. ای ب

۹. سه نوع مواجهه با نفس
مــا ســه نــوع نظــر در مــورد خودمــان 
ــک نظــر  ــم داشــته باشــیم. ی می توانی
کــه  بیایــد  می توانــد  »إلــی«  بــا 
خیلــی خــوب اســت و نه تنهــا جــرم 
ــده  ــه پیش برن ــت، بلک ــور نیس و ج
و ســازنده اســت و توصیــه شــده 
و  مراقــب  انســان  یعنــی  اســت؛ 
مواظــب خــودش باشــد و حواســش 

ــادری  ــل م ــد. مث ــودش باش ــه خ ب
ــازه  ــه ت ــد کوچکــی دارد ک ــه فرزن ک
ــا  ــد کج ــت و نمی دان ــاده اس راه افت
مراقبــت  حالــت  مــادر،  مــی رود. 
ایــن  دارد.  او  بــه  نســبت  دائمــی 
اســت. إلیــه«  »النظــر  همــان 

ــی النفــس«  ــوع، »النظــر ف دومیــن ن
ــده  ــفارش ش ــم س ــه آن ه ــت ک اس
بــه  یعنــی  اســت؛  ممــدوح  و 
خــود  اســتعداد های  و  ظرفیت هــا 
ایــن  ذیــل  کنیــد.  نــگاه  خــوب 
ــَا  ــُکْم أََف ــي أَنُْفِس ِ ــت: »َوف ــه اس آی
در خــود شــما  و  تُبِْصــُروَن؛]۱۳[ 
پــس مگــر نمی بینیــد؟«. چــرا خــوب 
ــد؟! ــگاه نمی کنی ــود ن ــود خ در وج

و  مصیبــت  کــه  نــوع  آن  امــا 
بدبختــی و جــور و ظلــم اســت، 
ایــن  اســت.  للنفــس«  »النظــر 
نظــر نابودکننــده اســت. متأســفانه 
و  طرفــدار  و  توجیه کننــده  مــا، 
تأمین کننــده ی خواســته های نفــس 
هســتیم. نــگاه جانبدارانــه بــه نفــس، 
نابودکننــده اســت. در روایــات اســت 
کــه در مــورد نفــس خــود، بدگمــان 
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باشــید؛]۱۴[ نــه اینکــه نظــر بــه نفــع 
ــه نفــس،  او داشــته باشــید. نســبت ب
حالــت مخالفــت داشــته باشــید و 
ــا  ــر بن ــا اگ ــد ت ــن کنی ــن را تمری ای
شــد یــک مــاه بــرای ارتقــای ســطح 
برنامه ریــزی  تقــوا در وجــود مــا 
شــود، که مــاه مبــارک رمضــان اوج و 
ــد. ــر باش ــه ی آن اســت، امکان پذی قل

محــور اصلــی ایــن مــاه، روزه گرفتــن 
اســت و ســّر روزه در ترک مشــتهیات 
ــس اســت.  ــا نف ــت ب ــام مخالف و اع
ــزی  ــن همــان چی ــوم می شــود ای معل
ــه  ــا ک ــه آنج ــان را ب ــه انس ــت ک اس
ایــن  می رســاند.  برســاند،  بایــد 
ــت  ــی اس ــان معنای ــه هم ــت ب مخالف
کــه در شــرع انــور آمــده اســت.

ــن  ــی از بهتری ــه یک ــد ک ــان باش یادت
ــدای  ــا خ ــات ب ــرای مناج ــا ب متن ه
رمضــان،  مبــارک  مــاه  در  متعــال 
مناجــات شــریفه شــعبانیه اســت. 
کــه  کنیــم  دعــا  را  یکدیگــر 
نداریــم. ایــن  از  غیــر  چــاره ای 
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