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ــٍد َو آِل  ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص »اللَُّه
ــْدِق  ــى الصِّ ــْض َعَل ِ ــٍد َو اْقب ُمَحمَّ
نْیَــا  الدُّ مِــَن  اْقَطــْع  َو  نَْفِســي 
ــَدَك  ــا عِنْ ــْل فِیَم ــي َو اْجَع ِ َحاَجت
َرْغبَتِــي َشــْوقًا إِلَــى لَِقائِــَك َو 
ِل َعَلیـْـَك  َهــْب لـِـي ِصــْدَق التَّــَوكُّ
ــْد  ــاٍب َق ــرِ كِتَ ــْن َخیْ ــَألَُك مِ أَْس
ــرِّ  ــْن َش ــَك مِ ِ ــوُذ ب ــَا، َو أَُع َخ
كِتـَـاٍب َقــْد َخــَا، أَْســَألَُك َخــْوَف 
الَْعابِِدیــَن لـَـَك َو عِبَاَدَة الَْخاِشــعِیَن 
ــَك  ــَن َعَلیْ لِی ــَن الُْمتََوكِّ ــَك َو یَقِی لَ
َعَلیْــَك«. الُْمْؤمِنِیــَن  َل  تَــَوكُّ َو 

 
قاعده ای کلی برای رفع اندوه

موضــوع ســخن، گــزارش مضامیــن 
صحیفــه  پنجاه وچهــارم  دعــای 
ســجادیه بــود. بــه ایــن بخــش 
رســیدیم کــه امــام در مقــام نجــات 
از غــم و انــدوه، مســیری را بــه مــا 
ــن  ــده ی ای ــه عم ــد ک ــان دادن نش

ــی  ــرای رهای ــه ب ــود ک ــیر آن ب مس
و  بازدارنــده  انــدوه  و  غــم  از 
ــه  ــردکننده ک ــده و دلس زمین گیرکنن
انســان را از ســیر الهــی بازمــی دارد 
ــود،  ــوی می    ش ــل معن ــع تکام و مان
ــم و  ــه غ ــیم ک ــته باش ــه داش توج
انــدوه، البتــه بــه معنــای مذمــوم آن، 
ــاهلل  ــرک ب ــا و ش ــه دنی ــق ب در تعل
ریشــه دارد. لــذا بــرای نجــات، 
انســان بایــد تعلقــات دنیایــی خــود 
ــد.  ــش ده ــد و کاه ــت کن را مدیری
ــد  ــت، بای ــن حال ــرای رخ دادن ای ب
انقطــاع را در خــودش تقویــت کنــد.

اگــر مــا در مراتــب توحیــد و بندگی 
قــوی شــویم، بســیاری از چیزهایــی 
انــدوه  و  غــم  عنــوان  بــه  کــه 
ــع  ــزء موان ــود و ج ــناخته می    ش ش
ســلوک اســت، از محیــط شــخصیت 
مــا رخــت برمی بنــدد و حالــت 
ــد  ــاج، امی ــی، ابته ــایش روحان گش
و شــوق در مــا طلــوع می    کنــد. 
در  امــام  عمومــی  مبنــای  ایــن 
ــی اســت. ــلوکی و عرفان ــت س تربی
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از آغــاز ایــن دعــا امــام همیــن 
ــد  ــان داد. بای ــا نش ــه م ــیر را ب مس
ــم،  ــه کنی ــال مراجع ــدای متع ــه خ ب
بــه حضــرت حــق  را  خودمــان 
بســپاریم، و فــرج و گشــایش را 
در پرتــو آزادســازی دل و باطــن 
و  تعلقــات  اقســام  و  انــواع  از 
بخواهیــم. او  از  دلبســتگی ها 

ــم  ــرآن کری ــه ق ــا را ب ــرت، م حض
ارجــاع داد. وقتــی بــه حضــرت 
در  می    شــوید،  پناهنــده  قــرآن 
قــرار  الکرســی  آیــت  سایه ســار 
بگیریــد و توجــه کنیــد کــه هرچــه 
ــال  ــه دســت خــدای متع هســت، ب
محیــط  در  همه چیــز  و  اســت 
ــود  ــال خ ــت. خی ــی اس ــم اله عل
را از آنچــه غــم و غصــه ایجــاد 
ــود را  ــد و خ ــت کنی ــد، راح می  کن
ــاه علــم و قــدرت و حکمــت  در پن
ــوید. ــا آزاد ش ــد ت ــرار دهی ــی ق اله

و  جنّــی  موانــع  کــه  آنجــا  از 
باطنــی  و  ظاهــری  و  انســی 

آنهــا  از  معوذتیــن  در  و  هســت، 
بــه  آمــده،  میــان  بــه  ســخن 
شــوید  پناهنــده  متعــال  خــدای 
ــد. ــرار گیری ــی ق ــا در حصــن اله ت

ــکار خــود  ــم حضــرت راه ــد ه بع
ــون  ــا اکن ــه م ــد ک ــل دادن را تفصی
در حــال خوانــدن ایــن تفصیــل 
ــکار آن  ــژه راه ــه ی وی ــتیم. نکت هس
اســت کــه خــط ســیر زندگــی خــود 
ــد و آل  ــتقیم محم ــط مس ــا خ را ب
محمــد )علیهم الســام( هماهنــگ ســازید. 
ــر  ــان را زیســت پیامب الگــوی خودت
ــد  ــرار دهی ــت )علیهم الســام( ق و اهــل بی
و محبــت آنهــا را بزرگ تریــن رمــز 
توحیــدی و باالتریــن ســرمایه ی 
ــای  ــدوه  و گره ه ــم، ان ــات از غ نج
ــی و فکــری و عملــی زندگــی  روان
بدانیــد. اگــر شــما ایــن محبــت 
بســیاری  از  کنیــد،  تقویــت  را 
ــد. ــدا می  کنی ــا نجــات پی گرفتاری ه

ایــن قاعــده ی کلــی و روش عمومی 
اســت کــه امــام در ایــن دعــای 
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ــد. ــوزش دادن ــا آم ــه م ــی ب نوران

 
ریشه ی اصلی غم و اندوه

ــٍد َو آِل  ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص »اللَُّه
ــْدِق  ــى الصِّ ــْض َعَل ِ ــٍد َو اْقب ُمَحمَّ
نْیَــا  الدُّ مِــَن  اْقَطــْع  َو  نَْفِســي 
ــَدَك  ــا عِنْ ــْل فِیَم ــي َو اْجَع ِ َحاَجت
َرْغبَتِــي َشــْوقًا إِلَــى لَِقائِــَك«. 
انــدوه ،  و  غــم  اصلــی  ریشــه ی 
ــه  ــی و توجــه جــدی ب ــق دنیای تعل
ــی اســت.  اســباب و مســببات دنیای
لــذا در جمــات دعــا فرمــود مــا از 
ــم  ــت می  خواهی ــن عاقب ــدا حس خ
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــن عاقب و حس
انســان در حــال ایمــان بمیــرد. اگــر 
هدف گــذاری ایــن باشــد که انســان، 
ــام  ــه مق ــرود و ب ــا ب ــلم از دنی مس
صــدق در ایمــان برســد و ایمانــش 
شــفاف، زالل، بــدون کــدورت و 
ــد،  ــا باش ــوص و صف ــال خل در کم
ملحــق بــه صالحیــن می  شــود و بــه 
ــوان  ــت و رض ــی بهش ــب عال مرات
می  کنــد.  پیــدا  دســت  الهــی 

ــْدِق  تعبیــر »َو اقْبِــْض َعَلــی الصِّ
ــت. ــا اس ــن معن ــه همی ــي« ب نَْفِس

زندگــی  در  شــما  هــدف  اگــر 
این طــور باشــد کــه لحظــه ی مــرگ 
ــد،  ــا بروی ــان از دنی ــدق ایم ــر ص ب
مرتفــع  شــما  هــدف  به قــدری 
ــل  ــت عوام ــه دس ــت ک ــده اس ش
ــد. در  ــما نمی رس ــه ش ــاز ب اندوه س
ایــن حالــت افــق زیســت و هــدف 
زیســت مؤمنانــه ی شــما آن قــدر 
مرتفــع اســت کــه دســت ناراحتی ها 
و غــم و اندوه هایــی کــه انســان های 
گرفتــار  را  پاییــن  اهــداف  بــا 
نمی رســد. شــما  بــه  می  کنــد، 

شکســت  و  عاطفــی  شکســت 
و  هســت  زندگــی  در  اقتصــادی 
ــراز  ــا ف ــواره  ب ــان هم ــی انس زندگ
و نشــیب ها و عســر )ســختی( و 
یســر  )آســانی( آمیختــه اســت. اگــر 
اهــداف شــما کوتــاه باشــد، هرچــه 
گرفتاری هــای  می  رویــد،  جلوتــر 
را  دل شــما  و  ذهــن  کــه  شــما 
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ــود.  ــتر می  ش ــازد، بیش ــفته می س آش
ارتفــاع  کــه  اســت  آن  دلیلــش 
ــت و در  ــن اس ــما پایی ــداف ش اه
محیــط زیســت دنیایــی تعریــف 
دائــم  کســی،  چنیــن  می  شــود. 
و  بســط ها،  و  قبــض  گرفتــار 
ــود. ــد ب ــا خواه ــا و غم ه نگرانی ه

بــرای خــروج صادقانــه و صالحانــه 
و مســلمانه، کــه جــزء اهــداف اولیــا 
ــد در  ــت، بای ــوده اس ــی ب در زندگ
زندگــی، اوج عرفانــی و معرفتــی 
و ســلوکی بگیریــد. اگــر چنیــن 
ســبک  و  کردیــد  هدف گــذاری 
زندگــی  شــما موحدانــه و توحیــدی 
ــات  ــت تعلق ــت دس ــد، آن وق باش
ــما  ــه ش ــدوه  ب ــم و ان ــی و غ دنیای
ــدف  ــا ه ــان ب ــن انس ــد. ای نمی رس
دیگــری زندگــی می  کنــد و از همین 
می  گویــد:  کــه  اســت  رهگــذر 
ــي«. ِ ــا َحاَجت نْیَ ــَن الدُّ ــْع مِ »َو اْقَط

 

حسن عاقبت، به تدریج حاصل 
می شود

نــوع مــردن مــا کامــًا وابســته 
بــه نــوع زندگــی مــا اســت. از 
ــد  ــه می  گوین ــت ک ــر اس ــن منظ ای
شــیوه ی مــردن در حــوزه ی اختیــار 
انســان اســت؛ امــا خــودِ مــردن 
ــردن  ــیوه ی م ــت. ش ــه نیس این گون
مــا کامــًا وابســته بــه شــیوه ی 
زیســت ما اســت و شــیوه ی زیســت 
ــت.  ــا اس ــار م ــًا در اختی ــا کام م
ــي  ِ ــد: »تََوفَّن ــرآن می  گوی ــه ق اینک
ــران«  ــرا مســلمان بمی ــلِمًا؛]۱[ م ُمْس
ــک  ــه کم ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ب
کــن تــا در حــال اســام و مســلمانه 
ــرگ،  ــال م ــا در ح ــم ت ــی کن زندگ
ــروم. ــا ب ــان از دنی ــدق ایم ــر ص ب

را  به خیــری  عاقبــت  بعضی هــا 
گویــا  نمی کننــد؛  معنــا  خــوب 
امــری دفعــی و ناگهانــی اســت. 
گاهــس کســی پــس از عمــری 
ــدی دارد  ــان ب ــوب، پای ــی خ زندگ
ــد، پایانــی  ــا بعــد از عمــری کار ب ی
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ــره  ــوارد تبص ــن م ــوب دارد. ای خ
اســت و قاعــده نیســت. نبایــد ایــن 
مباحــث بــه گونــه ای بیــان شــود که 
ــد اگــر کســی عمــری  ــردم بگوین م
ــان کار  ــرد، پای ــی ک ــه زندگ مؤمنان
قاعــده  طبــق  اســت  ممکــن  او 
ــن قاعــده نیســت  خــراب شــود! ای
و تبصــره اســت. منظــور ایــن اســت 
ــی  ــوب زندگ ــی خ ــی وقت ــه حت ک
ــه زیســت خــوب خــود  می  کنــی، ب
ــود را  ــت خ ــن و مراقب ــاد نک اعتم
ــو  ــن. از آن س ــظ ک ــان حف ــا پای ت
قاعــده ی تغییــر ســر جایــش هســت 
و راه بســته نیســت و ممکــن اســت 
شــرایط  یــا  کنــد  توبــه  کســی 
ــد. ــش رخ ده ــوی برای ــاص معن خ

و  عاقبــت  حســن  بحــث  پــس 
مطــرح  نــوع  دو  ســوءعاقبت 
ــق قاعــده  می  شــود؛ یــک وقــت طب
و یــک وقــت طبــق تبصــره. معمــوالً 
ــد.  ــا می  کنن ــره معن ــق تبص آن را طب
ــط  ــی از محی ــط زندگ ــا کل خ گوی
ــک  ــود و ی ــارج می  ش ــا خ ــد م دی

می  شــود.  مطــرح  کوتــاه  مقطــع 
ــه  ــورد توج ــه م ــه آنچ ــال آنک ح
ــط  ــت، خ ــم اس ــرآن کری ــدا و ق خ
زندگــی اســت و نــه لحظه هــای 
ــت  ــن اس ــده ی کار ای ــی. قاع زندگ
ــی  ــوب زندگ ــی خ ــر کس ــه اگ ک
کنــد، خــوب از دنیــا خواهــد رفــت، 
و چنانچــه کســی بــد زندگــی کنــد، 
ــده  ــت. قاع ــد رف ــا خواه ــد از دنی ب
ایــن اســت کــه اگــر زندگــی خــود 
را طبــق شــیوه ی مؤمنانــه پیــش 
ــان کار  ــه پای ــد اســت ک ــم، امی ببری
هــم خــوب باشــد. در ایــن صورت، 
ســوءعاقبت  و  عاقبــت  حســن 
ــی  ــه جناب عال ــت ک ــده ای اس قاع
می  توانیــد زندگــی خــود را بــر 
ــن  ــه ای ــد؛ ب ــم کنی ــاس آن تنظی اس
موحدانــه  اکنــون  کــه  صــورت 
و مؤمنانــه و بــر اســاس تقــوا و 
قواعــد و ســنن الهــی زندگــی کنیــد 
ــید. ــته باش ــی داش ــرگ خوب ــا م ت

ِــْض  ــد: »َو اْقب ــی شــما می  گویی وقت
ــْدِق نَْفِســي«، یــک  َعَلــى الصِّ
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ــه، مســلمانه، همــراه  زندگــی مؤمنان
ــعادت را از  ــل س ــوا و عوام ــا تق ب
خــدای متعــال می  خواهیــد. اگــر 
کســی چنیــن افقــی را طراحــی 
ــرا  ــرگ م ــا م ــت: خدای ــرد و گف ک
ــا  ــده )ت ــرار ب ــعادت ق ــه ی س در قل
ــه مرحلــه ی صــدق ایمــان برســد  ب
و بمیــرد(، زندگــی اش کامــًا طبــق 
ــود و  ــد ب ــی خواه ــده ی ایمان قاع
داشــت. خواهــد  خوبــی  پایــان 

 
یک تبصره در مورد حسن یا 

سوءعاقبت

هــر قــدر هــم خــوب زندگــی کنید، 
ــان اعتمــاد کنیــد و  ــه خودت ــد ب نبای
ــد نگــران  ــّره شــوید. همیشــه بای غ
ــس  ــی نََف ــا وقت ــان کار باشــید. ت پای
و  دم  ایــن  و  مــی  رود  و  می   آیــد 
بــازدم هســت، بایــد نگــران عاقبــت 
کامــًا  نگرانــی،  ایــن  و  باشــی 
خردمندانــه اســت. بایــد مراقــب 
ــد. از  ــد انتخــاب نکنی ــه ب باشــید ک
ــار  ــه گرفت ــی ک ــر کس ــرف دیگ ط

ــی  ــد زندگ ــوده و ب ــد ب ــت ب وضعی
کــرده اســت، نبایــد ناامیــد باشــد و 
ــام  ــوب و فرج ــان خ ــد پای می  توان
شایســته ای بــرای خــود رقــم بزنــد.

»َو  عبــارت  رابطــه ی  ایــن 
ــْدِق  الصِّ َعَلــى  اْقبِــْض 
ــود. ــا ب ــوع دع ــا موض ــي« ب نَْفِس

 

تقسیم بندی نیازها

اگــر کســی چنیــن افقــی را انتخــاب 
می  کنــد  پیــدا  اعتایــی  کــرد، 
کــه در آن اعتــا، از رغبت هــای 
شــدید نســبت بــه دنیــا نجــات 
ــه  ــزی ک ــان چی ــد؛ هم ــدا می  کن پی
خداونــد  از  بعــدی  جملــه ی  در 
ــْع  ــم: »َو اْقَط می خواهیــم و می گویی
نْیـَـا َحاَجتـِـي«. داللــت ایــن  مـِـَن الدُّ
ــم  ــًا گفت ــت. قب ــح اس ــه واض جمل
ــا  ــه دنی ــا ب ــادی م ــای ع نیازمندی ه
نبایــد از ســطح شــخصیت مــا عبــور 
کنــد و بــه قلــب مــا برســد؛ چراکــه 
ــض  ــا مری ــورت، دل م ــن ص در ای
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نیازمندی هــای  اگــر  می  شــود. 
ــطح  ــی در س ــت دنیای ــادی زیس ع
شــخصیت شــما باشــد، بــرای انــواع 
ــی  ــای جــاری زندگ و اقســام نیاز ه
خــود برنامه ریــزی می  کنیــد، و ایــن 
مذمــوم نیســت. امــا چنانچــه اجــازه 
ــود،  ــما ش ــا وارد دل ش ــد اینه دهی
کار خــراب می  شــود. مولــوی در 
ایــن مــورد مثــال پرکاربــردی دارد و 
ــتی  ــِر کش ــی زی ــد: آب وقت می  گوی
ــا  ــت؛ ام ــتی اس ــات کش ــد، نج باش
همیــن آب کــه باعــث رونــق و 
حیــات و تحــرک اســت، اگــر وارد 
کشــتی شــد، هــاک کشــتی اســت.

خــدای متعــال دنیــا را این گونــه 
کــه  اســت  کــرده  تنظیــم 
در  اگــر  دنیایــی  نیازمندی هــای 
ــط شــخصیت انســان و ســطح  محی
ــات  ــه حی ــد، مای ــخصیت او باش ش
مؤمــن  اســت.  پیش برنــده  و 
هرجــا کار خــوب پیــش رفــت، 
ــوب  ــر خ ــد و اگ ــدهلل می  گوی الحم
ــدهلل  ــم الحم ــاز ه ــت، ب ــش نرف پی

می  گویــد. ذکــر مؤمــن ایــن اســت: 
ــن  ــال«. ای ــی ُکل ح ــُدهللِ َعل »الَحم
ــت  ــه ای اس ــت مؤمنان ــان زیس هم
ــم. ــت کردی ــورد آن صحب ــه در م ک

پــس قاعــده ایــن شــد کــه نبایــد بــه 
نیازمندی هــای دنیایــی اجــازه دهیــم 
ــوند.  ــا ش ــخصیت م ــن ش وارد باط
بایــد در  نیازمندی هــای ســطحی 
ــای  ــخصیت و نیازمندی ه ــطح ش س
عمیــق در عمــق شــخصیت باشــند. 
ــا  ــو از نیاز ه ــد ممل ــما بای ــب ش قل
ــا نیاز هایــی کــه در عمــق  باشــد؛ ام
شــخصیت شــما هســتند؛ ماننــد 
نیــاز بــه تــوکل و توســل و عبــادت. 
ایــن نیازمندی هــای عالــی بایــد 
در عالی تریــن ســطح شــخصیت 
ــتقر  ــت، مس ــان اس ــه قلبت ــما ک ش
خشــوع،  ایمــان،  قلبــًا  و  شــود 
بخواهیــد.  را  تــوکل  و  خضــوع 
ــا قلــب خــود محبــت  شــما بایــد ب
ــات  ــال ســعادت و ماق حــق و کم
بخواهیــد. را  حــق  حضــرت 
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علت حزن دائمی مؤمن

ــه  ــی ب ــای عال ــن نیاز ه ــر در ای اگ
توفیــق رســیدید، خوشــحال کننده 
و  حزن انگیــز  وگرنــه  اســت؛ 
ــه همیــن  ناراحت کننــده اســت. ب
دائــم  مؤمــن،  می  گوینــد  دلیــل 
الحــزن اســت؛ چــون بــه هــر مرتبــه 
ــک  ــد، ی ــان می  رس ــیرینی ایم از ش
پــرده از جلــوی او کنــار مــی  رود و 
ــدی  ــه ی بع ــه مرحل ــه ب ــد ک می  بین
اینکــه  ضمــن  اســت.  نرســیده 
ــان  ــران پای ــًا نگ ــان دائم ــن انس ای
ــن نگرانــی،  ــم هســت و ای کار ه
اســت. پیش برنــده  و  مقــدس 

پــس علــت حــزن مؤمــن هــم معلوم 
ــه هــر  ــه ب ــن اســت ک شــد و آن ای
را  مرتبه هایــی  می  رســد،  مرتبــه 
کــه بــه آنهــا نرســیده، بــه او نشــان 
می  دهنــد. نگرانــی از ســوءعاقبت 
را  او  هــم هیــچ وقــت گریبــان 
ــی  ــک نگران ــن ی ــد. ای ــا نمی کن ره
اســت. پیش برنــده  و  مبنایــی 

 

جابجایی نیازها، عامل اصلی 
اندوه های دنیوی

امــور عــادی زندگــی نظیــر مســکن، 
پوشــاک، نــکاح و شــغل، جــزء 
ــد  ــی اســت و بای نیازمندی هــای دان
در ســطح پاییــن شــخصیت جریــان 
داشــته باشــد. اگــر ایــن بخــش 
جایگزیــن شــود، مصیبت بــار اســت؛ 
یعنــی اگــر جــای نیازمندی هــای 
عالــی  نیازمندی هــای  بــا  دانــی 
ــه  ــدی درج ــد و نیازمن ــوض ش ع
و  شــغل  و  ازدواج  شــما  یــک 
خــوردن و گشــت و گذار و مســکن 
شــد، هاک کننــده خواهــد بــود. 
ــز در  ــی نی ــای عال ــر نیازمندی ه اگ
ســطح پاییــن شــخصیت شــما قــرار 
ــود. ــد ب ــده خواه ــرد، هاک کنن گی

بایــد نیازمندی هــای عادی در ســطح 
نیازمندی هــای  و  مــا  شــخصیت 
ــرار  ــا ق ــخصیت م ــی در اوج ش عال
ــوازن  ــت مت ــک زیس ــن ی ــرد. ای گی
ــد  ــه مقص ــه ب ــت ک ــته اس و شایس
ــورت،  ــن ص ــید. در ای ــد رس خواه
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کــه  غصه هایــی  و  غــم  دســت 
عمــوم مــردم را رنــج می  دهــد، 
نمی رســد. انســانی  چنیــن  بــه 

ــي«؛  ِ ــا َحاَجت نْیَ ــَن الدُّ ــْع مِ »َو اْقَط
یعنــی حاجــت مــن نســبت بــه 
دنیــا را از مرتبــه ی عالــی شــخصیت 
وارد  اینهــا  و  کــن  خــارج  مــن 
ــل  ــه ی قب ــود. جلس ــن نش ــب م قل
گفتــم اگــر بــه آن معنــا باشــد 
ــادی  ــای ع ــال نیازمندی ه ــه دنب ک
زندگــی نــروم، همیــن امشــب بایــد 
ــن  ــی چنی ــن اله ــدام دی ــم. ک بمیری
می  دهــد؟! شــما  بــه  پیشــنهادی 

مِــَن  اْقَطــْع  »َو  نســبت  اکنــون 
ــْض  ِ ــا »َو اْقب ــي« ب ِ ــا َحاَجت نْیَ الدُّ
ــْدِق نَْفِســي« هــم معلــوم  َعَلــى الصِّ
ــذاری  ــی آن هدف گ ــر کس ــد. اگ ش
ــته  ــان کارش شایس ــه پای ــرد ک را ک
زندگــی اش  بایــد مســیر  باشــد، 
باشــد و کل  صحیــح و شایســته 
زندگــی او موحدانــه تعریــف شــود.

 

شاخصی برای نشان  دادن 
شخصیت انسان

ــي  ِ ــَدَك َرْغبَت ــا عِنْ ــْل فِیَم »َو اْجَع
َــى لَِقائـِـَك«. چــه چیــزی  َشــْوقًا إِل
انســان را بــاال می  بــرد و پاییــن 
بایــد  او.  رغبت هــای  مــی   آورد؟ 
ببینیــم مرغــوِب مــا چیســت و کجــا 
اســت. معانــی همان هــا اســت؛ امــا 
می  شــود.  داده  بســط  عبارت هــا 
اســت.  همیــن  صحیفــه  ســبک 
ــه  ــه ب ــما ک ــوب ش ــوب و مطل مرغ
ــرای  ــد و ب ــش داری ــل و کش آن می
شــما جاذبــه دارد، کجــا اســت؟ 
اگــر مرغــوب شــما عندکــم باشــد، 
ــر  ــی اگ ــت؛ ول ــام اس ــان تم کارت
ــداهلل باشــد، ســعادتمند هســتید.  عن
ــه  ــت ک ــی اس ــّرش در کام اله س
ــا  ــُد َوَم ــْم یَنَْف ــا عِنَْدُك ــود: »َم فرم
ِ بـَـاٍق؛]۲[ آنچــه پیش شــما  عِنـْـَد اللَّ
آنچــه  و  می  شــود  تمــام  اســت، 
ــدار اســت«.  پیــش خــدا اســت، پای
هرچــه در دســترس شــما اســت 
ــدنی و  ــی و تمام ش ــاد دارد و فان نف
ــزد  ازبین رفتنــی اســت؛ امــا آنچــه ن
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خــدای متعــال اســت، باقــی اســت.

پــس اینجــا دوگانــه ی عندکــم و 
ــت  ــود. رغب ــرح می  ش ــداهلل مط عن
ــه کــدام  شــما )میــل قلبــی شــما( ب
ســمت اســت؟ مرغــوٌب فیــه شــما 
ــوب  ــر آنچــه مرغ کجــا اســت؟ اگ
شــما اســت، پیــش خــود شــما و در 
ــطح  ــما و در س ــی ش ــی دنیای زندگ
ــه آن  ــما اســت، ب ــازل زیســت ش ن
ــما  ــخصیت ش ــه ش ــت ک ــا اس معن
دچــار وارونگــی شــده اســت. اگــر 
ــود،  ــان داده ش ــا نش ــن بعضی ه باط
می بینیــد کــه وارونــه هســتند و 
سرشــان  و  اســت  بــاال  پایشــان 
ــود  ــر خ ــا س ــت! ب ــن اس روی زمی
ــان  ــت انس ــر رغب ــد. اگ راه می  رون
بــه امــور دنیایــی تعلــق بگیــرد، دل 
او اســیر می  شــود و چنانچــه دل 
اســیر شــد، قلــب مریــض می  شــود 
عاقبــت  نشــود،  درمــان  اگــر  و 
نامناســبی خواهــد داشــت. عاقبتــش 
ایــن اســت کــه وقتــی از دنیــا 
ــی  ــود، در اوج ناراحت ــارج می  ش خ

اســت. چــرا ناراحــت اســت؟ چــون 
ــود  ــوب خ ــوب و محب دارد از مرغ
فاصلــه می  گیــرد. از چــه کســی 
ناراحــت اســت؟ از کســی کــه دارد 
او را از محبوبــش جــدا می  کنــد. 
ــه  ــی اســت ک ــن جــزء آن گروه ای
لقــاء اهلل را دوســت ندارنــد و از 
ایــن موضــوع ناراحــت هســتند. در 
روایتــی فرمــود خــدا هــم از ماقات 
اســت. متنفــر  انســان  ایــن  بــا 

و  شــد  برعکــس  ماجــرا  اگــر 
دنیــا  ایــن  در  انســان  محبــوب 
نباشــد و مرغــوب او اینجــا نباشــد 
و عنــداهلل باشــد کــه همــان رضــوان 
اهلل اســت، چنیــن شــخصی، ماقات 
ــال را دوســت دارد؛  ــا خــدای متع ب
محبــوب  بــه  این طــور  چــون 
می  رســد.  خــود  مرغــوب  و 
ــبَّ الَلُ  ــاَء الَلِ أَح ــبَّ لَِق ــْن أََح »َم
لَِقــاَءُه؛]۳[ کســی کــه دیــدار خــدای 
را دوســت بــدارد، خداونــد نیــز 
دیــدار او را دوســت مــی دارد«. اگــر 
کســی محبوبــش، بهشــت الهــی بــه 
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ــان و  ــور و غلم ــای ح ــن معن همی
ــا  ــات ب ــز ماق ــد، او نی ــات باش جن
ــن  ــه همی ــت دارد. ب ــدا را دوس خ
می  گوینــد  کــه  اســت  جهــت 
ــا  ــد از دنی ــی می  خواه ــن وقت مؤم
ــق،  ــود دوســت، رفی ــا وج ــرود، ب ب
همســر و انــس طبیعــی کــه بــا 
گنــج  آن  از  دارد،  دنیــا  عالــم 
ــی  ــرای او رونمای عرشــی و الهــی ب
دلیــل،  همیــن  بــه  و  می  شــود 
ــدارد. ــرات ن ــَکرات و َغَم مؤمــن َس

مؤمنــان  گاهــی  می  بینیــد  شــما 
ســختی هایی  مــرگ،  زمــان  در 
از  ایــن ســختی ها  دارنــد؛ ولــی 
جســم مؤمــن بــه جــاِن او ســرایت 
ــرای  ــد. البتــه مشــکلی کــه ب نمی کن
ــی  ــد، درجات ــش می آی ــم او پی جس
ــن  ــود. م ــوب می  ش ــرای او محس ب
فانــی  می  گوینــد  کــه  دیــده ام 
یــک عمــر، خــوب و تمیــز زندگــی 
کــرده بــود، امــا اکنــون چنــد ســال 
ــتری  ــتان بس ــه در بیمارس ــت ک اس
دارد.  بیمــاری طوالنــی  و  اســت 

ــن  ــی کّملی ــرای برخ ــن ب ــی ای حت
هــم گــزارش شــده اســت. واقعیــت 
ایــن اســت کــه او رفتــه و جــان بــه 
جانــان ملحــق شــده و جســم او 
اینجــا در قبــض و بســط اســت کــه 
ــات  ــنات و درج ــم حس ــن ه همی
می شــود. محســوب  برایــش 

بــرای برخــی این طــور می  شــود 
ــواده  ــن بیماری هــا، خان کــه در همی
و بچه هــا، از مســیر خدمــت بــه 
او اوج می  گیرنــد و دوســتان هــم 
توســاتی بــرای او می  کننــد کــه 
می  شــود.  رشــد  باعــث  همیــن 
مؤمــن در همــه حــال وجــودش 
برکــت اســت و حتــی اگــر مریضــی 
طوالنی داشــته باشــد، برکت اســت.

 
علت راحت جان دادن مؤمن

ــه  ــخص وارد آن مرحل ــه ش همین ک
شــد و بــرای او رونمایــی شــد، 
و  مرغــوب  روی  بــه  چشــمش 
ــن  ــاز می  شــود. در همی ــش ب محبوب
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لحظــه او رفتــه اســت و ایــن نفســی 
کــه دارد، دیگــر ظاهــری اســت. 
ــا  ــد ب ــان می  دهن ــه او نش ــی ب وقت
طیــب خاطر و بــدون ذره ای کراهت 
بــه آن عالــم ملحــق می  شــود و 
ــزی  ــدارد. چــه چی ــی ن ــچ نگران هی
بــه او نشــان می  دهنــد؟ هرچــه کــه 
محبــوب و مرغــوب او باشــد. اگــر 
محبــوب او علــی ابــن ابیطالــب 
)علیه الســام( اســت، در آن لحظــه از علی 

)علیه الســام( بــرای او  ابیطالــب  ابــن 
رونمایــی می  کننــد و او تــا علــی را 
ببینــد، بــه آن دنیــا ملحــق می  شــود. 
وقتــی طلعــت نبــوی یــا علــوی یــا 
فاطمــی را بــه او نشــان دهنــد، 
ــی  ــد. حت ــود را می یاب ــوب خ مطل
اگــر بــرای کســانی کــه در درجــات 
پاییــن هســتند، گوشــه ای از بهشــت 
را نشــان دهنــد، کارشــان تمــام 
ــد. می  شــود و راحــت جــان می  دهن

مرحــوم ســید هــم در شــرح صحیفه 
ــه  ــرده ک ــه ک ــه توج ــن نکت ــه ای ب
ــتیاق  ــَك« و اش ِ ــى لَِقائ َ ــْوقًا إِل »َش

ــن اســت  ــه ای ــر ب ــاء اهلل ناظ ــه لق ب
ــوب  ــوب و مرغ ــد مطل ــه می  بین ک
او آنجــا اســت. البتــه می  تــوان ایــن 
عبــارت را در رتبــه ی باالتــری معنــا 
کــرد کــه مــن از آن عبــور می  کنــم.

 
راه دستیابی به صدق توکل

ِل  ـَوكُّ »َو َهــْب لِــي ِصــْدَق التَـّ
رغبــت  ســطح  اگــر  َعَلیْــَك«. 
ــال،  ــدای متع ــف خ ــه لط ــان، ب انس
بــه آنچــه عنــداهلل اســت ارتقــا 
زندگــی  در  انســان  کنــد،  پیــدا 
ــی  ــه زندگ ــود، متوکان ــی خ دنیای
می  کنــد و آن هــم ســطحی از تــوکل 
ــه آن  ــت و ب ــه در اوج اس ــت ک اس
می  شــود. گفتــه  تــوکل  صــدق 

ایــن جایــی اســت کــه تصویــر 
ذهنــی و زاویــه ی دیــد تــو اصــاح 
شــود  این طــور  اگــر  می  شــود. 
ــور  ــوی ن ــان در پرت ــرش انس و نگ
ــگاه »اللُ  ــد اصــاح شــود و ن توحی
ــوُم؛]۴[  ــىُّ الَْقیُّ ــَو الَْح ــَه إِلَّ ُه َ َل إِل
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ــز او  ــه ج ــت، ک ــا اس ــدای یکت خ
شــخصیت  در  نیســت«  خدایــی 
می  فهمــد  کــرد،  طلــوع  انســان 
ــه ی  ــد« و هم ــا ینف ــا عندن ــه »م ک
ــتند  ــبباتی هس ــباب و مس ــا اس اینه
کــه اســتقالی نیســتند و تحــت 
قــرار  االســباب  مســبب  اراده ی 
دارنــد. فقــط یــک اراده جــاری 
اســت و آن هــم اراده ی حــق اســت. 
نافــع و سودرســان و ضرررســان 
ــت. ــه او اس ــع، هم ــی و مان و معط

وقتــی این طــور شــد، رغبــت انســان 
ــته  ــری برداش ــط ظاه ــن محی از ای
ــک از  ــه هیچ ی ــر ب ــود و دیگ می  ش
اســباب و مســببات تکیــه نمی کنــد؛ 
اینهــا  همــه ی  می  بینــد  چراکــه 
سســت هســتند و نفــاد دارنــد. آیــا 
جناب عالــی حاضــر هســتید روی 
آب راه بروید؟! آب سســت اســت و 
انســان پاییــن مــی  رود. شــما حاضــر 
هســتید روی یــک پــل شکســته 
مگــر  نیســتید؛  حاضــر  برویــد؟ 
آنکــه گرفتــار دیــد اشــتباه شــوید و 

فکــر کنیــد ایــن پــل، ســالم اســت.

اگــر بــه ایــن  بینــش برســید، دیگــر 
ــاد شــما نیســت؛  ــط اعتم ــا محی دنی
بلکــه در پرتــوی نــور توحیــد، 
ــط اراده،  ــما فق ــاد ش ــط اعتم محی
لطــف، فضــل و فیــض الهــی و 
ــال  ــدای متع ــودِ خ ــری خ ــه تعبی ب
خواهــد بــود و بــه مرحلــه ای از 
تــوکل می  رســید. وقتــی اعتمــاد 
ــاع از  ــا انقط ــال ب ــدای متع ــه خ ب
ــده  ــوکل نامی ــد، ت ــراه ش ــه هم بقی
ــوکل،  ــاالی ت ــه ی ب ــود. درج می  ش
بــه  التــوکل اســت کــه  صــدق 
انســان  کــه  اســت  معنــا  ایــن 
در توکلــش هــم صــادق باشــد.

در  می  گویــد  شــما  بــه  امــام 
هدف گــذاری زیســت موحدانــه، 
هدف گیــری  را  التــوکل  صــدق 
هــم  صادقانــه  تــوکل  کنیــد. 
ــز  ــچ چی ــه هی ــه ب ــت ک ــن اس ای
دل  متعــال  خــدای  از  غیــر 
نمی کنیــد.  اعتمــاد  و  نمی بندیــد 
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تکیــه و اعتمــاد شــما فقــط بــه 
بــود. خواهــد  متعــال  خــدای 

ــدوه   ــم و ان ــان از غ ــه انس این گون
ــان  ــر انس ــد. اگ ــدا می  کن ــات پی نج
ــجاد  ــام س ــه ام ــده ک ــن قاع ــه ای ب
می  کننــد،  تشــریح  )علیه الســام( 

ــه  ــات طیب ــان حی ــه هم ــد ـ ک برس
اســت ـ بــه مرحلــه ی کشــف و 
فــرج رســیده و راحــت خواهــد 
ــرآن  ــه ق ــه ای ک ــان مرحل ــود؛ هم ب
إِنَّ  »أَل  می فرمایــد:  دربــاره اش 
ــْم َوَل  ٌف َعَلیْهِ ــوْ ِ َل َخ ــاَء اللَّ أْولِیَ
ــوَن؛]۵[ آگاه باشــید کــه  ــْم یَْحَزنُ ُه
بــر دوســتان خــدا نــه بیمــی اســت 
ــوند«. ــن می  ش ــان اندوهگی ــه آن و ن

 
صدق توکل، راز شجاعت 

رهبری

ــا از  ــت. م ــور اس ــا این ط ــای م آق
ــا  ــم ب ــما ه ــم و ش ــک دیده ای نزدی
ــد.  ــک می  بینی ــود از نزدی ــب خ قل
ــن  ــخصیت ای ــاحت ش ــًا در س اص

ــدارد و  ــرد، خــوف و حــزن راه ن م
ــه  ــت موحدان ــاع زیس ــان، ارتف انس
را بــه صــورت تمثّــل عینــی در 
ــه ی  ــان از هم ــد. ایش ــان می  بین ایش
ــای  ــوان قدرت ه ــزان ت ــر می ــا بهت م
شــرق و غــرب را می  دانــد؛ امــا 
هیــچ خوفــی در کار نیســت. انســان 
زمانــی  در  کــه  می  بــرد  لــذت 
ــی  ــک ول ــه ی ــد ک ــی می  کن زندگ
می  کشــد. نفــس  آن  در  اولیــا  از 

مــن یــک وقــت از مرحــوم آیــت اهلل 
بهجت شــنیدم کــه آقــای بهاءالدینی 
ــن کســانی هســتند. ــز جــزء چنی نی

ــی  ــن زمان ــه در چنی ــان از اینک انس
لــذت  خیلــی  می  کنــد،  زندگــی 
ــداهلل  ــان بحم ــن زم ــرد. در ای می  ب
زعامــت هــم بــه دســت او اســت که 
ــی لذت بخــش اســت. خــدا را  خیل
بابــت چنیــن نعمتــی شــکر می  کنیم.
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منابع و مآخذ

]۱[. یوسف: ۱۰۱.

]۲[. نحل: ۹۶.

]۳[. كلینى، كافي، ج۳، ص۱۳۴.

]۴[. بقره: ۲۵۵.

]۵[. یونس: ۶۲.
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