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ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
یْشــَغُلنِی  َمــا  اکفِنِــی  َو  آلِــهِ، 
ــا  ــتَْعِمْلنِی بَِم ــهِ، َو اْس ِ ــاُم ب اِلْهتَِم
تَْســَألُنِی َغــداً َعنْــُه، َو اْســتَْفرِْغ 
لَــُه«. َخَلْقتَنِــی  فِیَمــا  أَیامِــی 

ایــام پربرکــت مــاه ربیع المولــود، 
پرنــور  و  باســعادت  والدت 
صــادق  امــام  و  اعظــم  پیامبــر 
ــزان  ــر همــه ی عزی )صلوات اهلل و ســامه علیهما( ب

ــد  ــم خداون ــد. امیدواری ــارک باش مب
تبــارک و تعالــی بــه برکــت ایــن 
ــام فرخنــده و ایــن میــاد مســعود  ای
ــه  ــی ب ــق تأس ــا توفی ــه ی م ــه هم ب
اخــاق پیامبــر اعظــم و اهل بیــت 
فرمایــد. کرامــت  را  مکّرمــش 

 

ارتباط صلوات و دعای مکارم 
االخالق

امــام ســجاد )علیه الســام( از آغاز تــا انجام 
صحیفــه بــه مناســبت های فراوانــی از 
صلــوات، ایــن ذکــر متفــاوت و جامع 
ــد.  ــتفاده می کنن ــازنده اس ــیار س و بس
دعــای مــکارم االخــاق در بیــن 
ادعیــه صحیفــه مبارکــه ســجادیه یکی 
ــت. در  ــا اس ــن دعاه از پرصلوات تری
فصــول و بخش هــای گوناگونــش، 
بیــان  را  صلــوات  )علیه الســام(،  امــام 
ــای  ــن دع ــع ای ــا طب ــه ب ــد ک می کنن
ــرا  ــت؛ زی ــق اس ــًا مواف ــی کام نوران
مکارم خواهــی  و  فضیلت خواهــی 
ــد،  ــاق می افت ــا اتف ــن دع ــه در ای ک
ــاق  ــال اخ ــدای متع ــع از خ در واق
ــام علیهم(  ــد )صلوات اهلل وس ــد و آل محم محم
می کنیــم. درخواســت  را 

جلســه پیــش بــه مناســبت فضــای ماه 
ربیــع االول بــا ماحظاتــی در جهــات 
باطنــی و معنــوی و عرفانــی، مطالبــی 
دربــاره صلــوات عــرض کردیــم. 
ــم. ــه مطلــب دعــا می روی ســراغ ادام
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سه درخواست جامع

اینجــا حضــرت ســه درخواســت 
درخواســت  می کننــد.  مطــرح 
اول ایــن اســت: »َو اکفِنِــی َمــا 
یْشــَغُلنِی اِلْهتَِمــاُم بـِـهِ«. درخواســت 
دوم: »َو اْســتَْعِمْلنِی بَِمــا تَْســَألُنِی 
ــوم: »َو  ــت س ــُه«. درخواس ــداً َعنْ َغ
اْســتَْفرِْغ أَیامِــی فِیَمــا َخَلْقتَنِــی 
لَــُه«. ایــن ســه مطلــب از نظــر 
ســطح خواســته و درخواســت جــزء 
اســت.  درخواســت ها  جامع تریــن 
همیــن  نخســت  بخــش  از  بعــد 
رکــن  چهــار  آن  طــی  کــه  دعــا 
ایمــان، یقیــن، نیــت و عمــل مطــرح 
ــت و  ــطح درخواس ــر س ــد، از نظ ش
ــزء  ــته ج ــه خواس ــن س ــعت، ای وس
ــزرگ  ــیار ب ــیار بس ــته های بس خواس
اســت. الهام بخــش  و  جامــع  و 

اول  مطلــب  در  )علیه الســام(  امــام 
تعالــی  و  تبــارک  خداونــد  از 
ــاری  ــث گرفت ــه باع ــد آنچ می خواهن
می شــود،  دنیایــی  زندگــی  در 
ــرا  ــه م ــزی ک ــر چی ــد. ه ــت کن کفای

گرفتــار می کنــد و برایــم دردســر 
درســت می کنــد، فکــر و ذهــن و 
ــودش  ــه خ ــرا متوج ــان م روان و ج
ــم را  ــر و فرصت های ــازد و عم می س
از مــن می گیــرد، بــرای مــن کفایــت 
و تأمیــن کــن. خواســته بســیار مهمــی 
اســت و بــه طبــع زندگــی این جهانــی 
می شــود. مربــوط  کامــًا  مــا 

نقش نیازها در زندگی 

آغــاز  از  مــا  این جهانــی  زیســت 
ــواع و اقســام  ــر از ان ــش، پ ــا انجام ت
اســت کــه هــر کــدام  ابتائــات 
ــی آورد. اول  ــتغاالتی م ــا اش ــرای م ب
ــد  ــد، بع ــر می کن ــا را درگی ــن م ذه
فضــای  روی  را، ســپس  مــا  روان 
زندگــی و کل محیــط زیســت مــا 
ســایه می انــدازد و زندگــی مــا را 
ــد. ــرار می ده ــود ق ــعاع خ تحت  الش

عمومــی  جریــان  بــرای  مــا 
نیازهــا  از  فهرســتی  زندگی مــان 
ــی  ــه زندگ ــای اولی ــه نیازه ــم ک داری
در دنیــا اســت. از خــوراک و پوشــاک 



4

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــره  ــود و دای ــروع می ش ــکن ش و مس
ــرد.  ــر می گی ــم در ب ــیع تری را ه وس
ــت  ــه اس ــا این گون ــن نیازه ــع ای طب
درگیــر  خــودش  بــه  را  مــا  کــه 
ــا  ــن م ــًا بی ــا ضمن ــد. همین ه می کن
ــد  ــل می زنن ــا پ ــی م ــت جهان و زیس
ــاوه  ــد. ع ــرار می کنن ــاط برق و ارتب
بــر ایــن بیــن ذهــن و دل مــا و دنیــا 
ــد.  ــتگی می کنن ــد و پیوس ایجــاد پیون
همین هــا هســتند کــه محیــط زندگــی 
مــا را از یــک سلســله تمنیــات و 
ــد.  ــر می کنن ــون پ ــای گوناگ آرزو ه
امتــداد ایــن نیازمندی هــا بــه آرزوهــا 
می رســد و فهرســتی از آرزوهــا را 
ــا  ــد. آرزوه ــا درســت می کن ــرای م ب
بیــن دل و محیــط دنیــا پــل می زننــد. 
ــط روان، و در  ــد محی ــن، بع اول ذه
ــه  ــزی ک ــا چی ــره زدن دل ب ــر گ آخ
مــورد تمنــا و درخواســت مــا هســت.

 

فرصت سوزِی نیازها

بــه ایــن ترتیــب مــا وســط معــادالت 
جــاری  نیازهــای  و  تودرتــو 
ــن  ــویم. ای ــار می ش ــان گرفت زندگی م
ــاک دارد.  ــه خطرن ــد نتیج ــه چن قضی
یــک نتیجــه اش اینکــه عمــر و فرصت 
مــا در ایــن دنیــا کــم و محدود اســت 
را  انــدک  فرصت هــای  همیــن  و 
شــروع به اشــغال کــردن و ســوزاندن 
می کنــد. از ایــن باالتــر وقتــی اســت 
ــاری  ــط ج ــام از محی ــن اهتم ــه ای ک
زندگــی مــا کــه همیــن عمــر و وقــت 
ــا  ــت م ــه ی بخ ــه منطق ــت، ب ــا اس م
ــارت اســت  ــل شــود. بخــت عب منتق
از فضــای روانــی مــا کــه مبــادی اش 
ــرد.  ــکل می گی ــان ش ــن انس ــا ذه ب
ــی فکــر مشــغول می شــود. فکــر  یعن
ــر را مشــغول  ــه مشــغول شــد، ذک ک
ــد. آن منطقــه، منطقــه ی بخــت  می کن
مــا اســت. برخــاف ایــن تصــور کــه 
ــت  ــه بخ ــد ک ــان می کنن ــی گم بعض
ــا و  ــت م ــارج از روان و ذهنی ــا خ م
ــا اســت  ــی زندگــی م ــط عین در محی
خودشــان  بخــت  دنبــال  آنجــا  و 
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می گردنــد تــا خوشــبخت شــوند. 
از اتفــاق بخــت مــا در درون مــا 
ــا  ــا روان م ــن ت ــه ذه ــت و منطق اس
را در بــر می گیــرد. ایــن اشــتغال 
ــا  ــت م ــه ی وق ــه منطق ــط ب ــر فق اگ
آســیب مــی زد، خســارتش کمتــر 
بــود. مصیبــت وقتــی اســت کــه 
ــه اشــتغال و درگیــری وارد  ایــن دامن
ــا می شــود. منطقــه ذهنیــت و روان م

ــم  ــدای از ه ــه ج ــن دو منطق ــا ای آی
بــه دو  یــا یــک منطقــه  هســتند 
اعتبــار؟ در دعــای هشــتم در بررســی 
راجع بــه  نیازمندی هــا  سلســله 
مباحــث مربــوط بــه آرزو، مباحثــه ای 
در ایــن بــاره کردیــم. خاصــه عرض 
ــم  ــه ه ــه ب ــن دو منطق ــه ای ــم ک کنی
خیلــی نزدیــک هســتند؛ این قــدر 
ــا  ــود آنه ــی نمی ش ــه گاه ــک ک نزدی
را از هــم تفکیــک کــرد. داللت هایــی 
دو  را،  دو  ایــن  کــه  دارد  وجــود 
منطقــه در نظــر می گیریــم و محاســبه 
خیلــی  هــم  بــا  ولــی  می کنیــم؛ 
ــاد کــه  همســایه هســتند؛ این قــدر زی
ــه  ــن دو منطق ــد ای ــی نمی توانی گاه

ــط  ــد. فق ــک کنی ــر تفکی را از یکدیگ
بــا نظــر دقیــق می شــود ایــن دو 
منطقــه را از همدیگــر تفکیــک کــرد.

بیشــتر  زمانــی  انســان  گرفتــارِی 
می شــود کــه اشــتغاالت از منطقــه 
ذهــن و روان بــه منطقــه قلــب بــرود 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــه را تح و آن منطق
ــه  ــم ک ــاه می بری ــدا پن ــه خ ــد. ب ده
ــه  ــوط ب ــه مرب ــی ک ــتغاالت دنیای اش
زیســت این جهانــی مــا اســت، ماننــد 
تغذیــه و مســکن و ازدواج، در منطقــه 
ــل  ــذارد. مث ــر بگ ــن و روان تأثی ذه
کرونــا کــه اول ابتای ســطحی اســت 
ــل ســرماخوردگی و  و عوارضــش مث
ــم  ــی کم ک ــن حــد اســت، ول در همی
ــر  ــه را درگی ــد و ری ــرفت می کن پیش
ــه  ــی ب ــری وقت ــن درگی ــد. ای می کن
هشــتاد یــا نوددرصد رســید، شــخص 
ــرد  ــژه ب ــای وی ــه مراقبت ه ــد ب را بای
و احتمــال برگشــتش خیلــی کــم 
ــا  ــبیه کرون ــز ش ــات نی ــت. ابتائ اس
ــه ی  ــه منطق ــی ب ــد. وقت ــوذ می کن نف
قلــب  رســید و آنجــا را گرفتــار کــرد، 
شــخص از دســت مــی رود. اهتمــام و 
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اشــتغال قلبــی، انســان را بــه مراحــل 
ــت  ــزی نیس ــرد. چی ــی می ب خطرناک
ــم. ــانی بگذری ــارش به آس ــه از کن ک

ــن  ــام( در مت ــام )علیه الس ــه ام ــزی ک چی
جملــه  و  گــزاره  یــک  بــه  دعــا 
ــای  ــدر دع ــرده و در ص ــش ک تبدیل
مــکارم بعــد از چهــار رکــن اساســی 
ــرارش  ــًا درخواســت شــد، ق کــه قب
ــارت اســت از اینکــه از  می دهــد، عب
خداونــد تبــارک و تعالــی می خواهــد 
گرفتاری هــا  نــوع  ایــن  کــه 
این حــد  تــا  می توانــد  کــه  را 
ــد. ــت کن ــد، کفای ــز باش مخاطره آمی

َمــا  اکفِنِــی  »َو  بــاب  در  پــس 
یْشــَغُلنِی اِلْهتَِمــاُم بـِـهِ«، بایــد گفــت 
ــان  ــد جری ــغولیت در ح ــی مش گاه
عــادی زندگــی مــا اســت؛ ولــی یــک 
ــر  ــا را درگی ــن و روان م ــت ذه وق
خســارت  از  ســطحی  و  می کنــد 
قلــب  و  می شــود  وارد  مــا  بــه 
انســان بــه آن مشــغول می شــود. 
ــا مشــغول  ــه دنی ــب کســی ب ــر قل اگ
ــی  ــانی به طورکل ــظ انس ــود، از ح ش

ــری اش  ــر درگی محــروم می شــود. اگ
یــا ده  پنــج  مثــًا  باشــد،  انــدک 
ــن  ــه ای ــت. هرچ ــد هس ــد، امی درص
ــر  ــد کمت ــود، امی ــتر ش ــری بیش درگی
جایــی  بــه  ســرانجام  و  می شــود 
می رســد کــه منطقــه ی قلــب انســان 
لــذا  می کنــد.  درگیــر  کامــًا  را 
ــم اســت. ــن جهــت مه ــب از ای مطل

مســئله ی مهــم دیگــر فرصــت کوتــاه 
ــرت  ــت. حض ــا اس ــن دنی ــا در ای م
ــُة  ــد: »الُفرَص ــام( فرمودن ــی )علیه الس عل
َســریَعُة الَفــوِت، و بَِطیئَــُة الَعودِ؛]۱[ 
فرصــت، زودگــذر اســت و دیریاب«. 
دســت  از  زود  خیلــی  فرصت هــا 
فرصت هــای  مخصوصــًا  مــی رود؛ 
خــاص کــه گاهــی به آســانی و گاهــی 
کــرد. جبرانــش  نمی شــود  اصــًا 

منظور از حد ضرورت در زندگی 

این جهانــی   زیســت  در  مــا 
ــار از  ــه ناچ ــم ک ــی داری ضرورت های
تأمینشــان هســتیم. مثــًا بــرای اینکــه 
انســان زنــده بمانــد و زندگــی کنــد، 
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ــه ضــروری اســت.  ــی از تغذی حداقل
زندگــی  از  برخــورداری  جهــت 
ضــرورت  مقــدار  ایــن  آراســته ، 
نیــز  مــوارد  پوشــاک و ســایر  در 
ــرورت  ــا ض ــت. بعضی ه ــرار اس برق
کــه  می کننــد  معنــا  طــوری  را 
ــراد  ــی از اف ــده اندک ــه درد ع ــط ب فق
و  زّهــاد  بــرای  یعنــی  می خــورد؛ 
اوتــاد؛ ولــی اینجــا کلمــه ضــرورت، 
بــه مقــداری اســت کــه زیســت 
ــد؛  ــن کن ــادی را تأمی ــه و ع محترمان
بخوریــد  غــذا  به قــدری  نه اینکــه 
ــرورت  ــد! ض ــده بمانی ــط زن ــه فق ک
ــه  ــارف ک ــادی متع ــت ع ــرای زیس ب
آن  خــاص  اقتضــای  زمانــی  هــر 
ــزء  ــکن ج ــًا مس ــان را دارد. مث زم
ضرورت هــا اســت و قطعــًا ضــرورت 
هــم دارد. پــس ضــرورت یعنــی 
انســان  زندگــی  کــه  به انــدازه ای 
به صــورت عــادی در دنیــا اداره و 
ســپری شــود. عــادی هــم یعنــی 
ــخص. ــئون ش ــرو و ش ــظ آب ــا حف ب

 

هر نیازی، نشان ضرورت نیست

ــون  ــه اکن ــا توضیحــی ک ضــرورت ب
گفتیــم، بــه کلیــدواژه کفایــت تبدیــل 
ــه بعــد شــخص  می شــود. از اینجــا ب
بــه مــواردی مبتــا می شــود کــه 
بــرای او اضافــه بــار مــی آورد. عــاوه 
بــر اینکــه مســئولیت های تــازه ای 
ــه وجــود مــی آورد،  ــرای شــخص ب ب
ــی  ــتغاالت باطن ــرض اش او را در مع
جــدی قــرار می دهــد. بســیاری از 
ــی  ــروزه در زندگ ــه ام ــی ک چیزهای
می بینیــم،  خودمــان  پیرامونــی 
و  خودســاخته  ضرورت هــای 
از  تحمیــل  نــه  اســت؛  تحمیلــی 
یــا  این جهانــی  زیســت  طــرف 
دنیایــی، بلکــه تحمیــل از طــرف 
زیســت اجتماعــی و ســبک زندگــی. 
ــه در زندگــی شــما نباشــد،  چنانچ
احســاس کمبــود می کنیــد و ایــن 
احســاس کمبــود شــما را بــه فعالیــت 
وامــی دارد بــرای اینکــه آنهــا را تأمین 
ــس،  ــن و ان ــیطان ج ــر ش ــد. هن کنی
ــه  توســعه ایــن ضرورت هــا اســت. ب
ــد  ــای کاذب تولی ــب نیازه ــن ترتی ای
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می شــود. به مــرور نیازهــای کاذب 
ــیند.  ــی می نش ــای واقع ــای نیازه ج
درنتیجــه افــراد گویــا یــک نیــاز 
واقعــی را دنبــال می کننــد تــا بــه 
ــی  ــاز واقع ــه نی ــند، درحالی ک آن برس
ــا  ــه م ــاق در زمان ــن اتف ــت. ای نیس
فضایــی درســت کــرده کــه انســا ن ها 
ــد،  ــاش می کنن ــد و ت هرچــه می دون
نمی شــود.  بــرآورده  نیازهایشــان 
ــد،  ــه انســان برس ــم ک ــدار ه ــر مق ه
ــار  ــن ب ــم ای ــت و دائ ــار اس اضافه ب
ــه  ــود. چ ــنگین تر می ش ــنگین و س س
بایــد کــرد؟ امــام )علیه الســام( ایــن نکتــه 
را به صــورت یــک مطلــب اصلــی در 
ــر از  ــه و پ ــای پردامن ــن دع صــدر ای
ــی  ــم عال ــف و مفاهی ــق و لطای حقای
ــه مســئله ای  ــا را ب ــا م ــه کــرده ت تعبی
اساســی توجــه دهــد: مواظــب باشــیم 
ــویم. ــروری نش ــور غیرض ــار ام گرفت

 

تأثیر برآوردن نیازهای حیاتی بر 
امور معنوی

در جلســات قبــل عــرض کردیــم 
نقشــه  االخــاق،  مــکارم  دعــای 
حیــات طیبــه اســت. در حیــات طیبــه 
ـ کــه کلیــدواژه عجیــب قرآنی اســت 
ـ آنچــه بایــد مــورد توجــه قــرار 
ــودن زندگــی اســت.  ــرد، گــوارا ب گی
ــوش  ــه آدم خ ــان ب ــر خودم ــه تعبی ب
ــن را  ــام( ای ــام )علیه الس ــذا ام ــذرد. ل بگ
به عنــوان درخواســت بســیار مهــم 
ــد.  ــه می گنجانن ــات طیب در صــدر حی
ــال  ــس خی ــت؛ پ ــا اس ــش اینج جای
نکنیــد مطلــب دســت کمی اســت 
دنیایــی اش  زندگــی  انســان  کــه 
هــم  کریــم  قــرآن  بگــذرد.  روان 
 ُ ــاَك اللَّ ــا آتَ ــِغ فِیَم می فرمایــد: »َوابْتَ
ــَك  ــَس نَِصیبَ ــَرَة َوَل تَنْ اَر اْلِخ ــدَّ ال
نْیَــا؛]۲[ و بــا آنچــه خدایــت  مـِـَن الدُّ
داده، ســرای آخــرت را بجــوی و 
ســهم خــود را از دنیــا فرامــوش 
ــرای مؤمــن  مکــن«. خــدای متعــال ب
دنیــا  در  زیســتش  کــه  خواســته 
خــود  از  باشــد.  مرتبــی  زیســت 
آنهــا  هــم خواســته کــه از آن عبــور 
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ــی  ــن ســطحی از زندگ ــد و چنی نکنن
ــَس  ــد. »َوَل تَنْ ــت بیاورن ــه دس را ب
ــن  ــی ای ــا«، یعن نْیَ ــَن الدُّ ــَك مِ نَِصیبَ
ــون  ــت؛ چ ــت کم گرف ــد دس را نبای
روی مناطــق باالدســتی شــخصیت مــا 
ــان  ــه زیســت آخرتی م ــوط ب ــه مرب ک
می گــذارد. اثــر  کامــًا  اســت، 

و  طراحــی  بــا  مؤمــن  انســان 
برنامه ریــزی مناســب و منطقــی و 
تأمیــن  درســت،  پیش بینی هــای 
نیازمندی هــای اساســی این دنیایــی 
اقدامــات  دســتور  در  را  خــود 
البتــه  قــرار می دهــد.  زندگــی اش 
ایــن نکتــه مبنــا دارد و بایــد آمــوزش 
و  کــرد  کســب  مهــارت   و  دیــد 
کــرد. لحــاظ  را  اقتصــادی  عقــل 

ــث  ــن بح ــه ای ــم ب ــش می کن خواه
مــکارم  بــا  چــون  شــود؛  دقــت 
االخــاق نســبت خیلــی مهمــی دارد. 
ــی  ــت پیش بین ــت و به وق ــر درس اگ
نشــود و تصمیــم گرفتــه نشــود و 
در جریــان عــادی زندگــی انســان 
ماحظــه نشــود، اســباب دردســر 

را  مــا  کــه  می شــود  اشــتغالی  و 
مــی  دارد. بــاز  آخــرت  از کســب 

سهل انگاری نظام آموزشی و  
خانواده ها در تربیت اقتصادی

ــث  ــه بح ــًا ب ــه عمدت ــن نکت ــس ای پ
برنامه ریــزی و طراحــی انســان مؤمــن 
ــاخت هایش  ــود. زیرس ــوط می ش مرب
ــده  ــی دی ــیر  تربیت ــد در مس ــم بای ه
آموزشــی  مجموعه هــای  شــود. 
به هنگامــش  بایــد  و  تربیتــی 
مهارت هــا و توانمندی هــا و ســایر 
به وجــود  شــخص  در  را  امــور 
ــن  ــز ای ــا نی ــند. خانواده ه آورده باش
ــا فرزندانشــان  ــا را در ارتبــاط ب قضای
ــد.  ــاظ کنن ــا لح ــد آنه ــیر رش و مس
ــه راه   ــن زمین ــا در ای ــای م خانواده ه
اشــتباه های  می رونــد.  اشــتباه  را 
زمینــه  در  خانواده هــا  در  اساســی 
مهارتــی،  و  اقتصــادی  تربیــت 
نتواننــد  بچه هــا  شــده  موجــب 
گرداب هــای  از  را  خــود  گلیــم 
بکشــند.  بیــرون  دنیایــی  زندگــی 
ــه  ــی ک ــوزش عموم ــاره نظــام آم درب
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ــام  ــت. نظ ــر اس ــم بهت ــزی نگوی چی
ــادی  ــای ع ــا نیازمندی ه ــی ب آموزش
و جــدی زندگــی چــه نســبتی دارد؟! 
می گیرنــد،  یــاد  کــه  چیزهایــی 
جــاری  نیازمندی هــای  کجــای 
می کنــد؟!  پــر  را  زندگی شــان 
ضمــن اینکــه عوامــل محیطــی و 
دارد  زندگــی  ســبک  فشــار های 
خــودش را تحمیــل می کنــد و در 
ــوالن  ــی ج ــازی و واقع ــت مج زیس
تحــول  بــا  ان شــاءاهلل  می دهــد. 
پــرورش  و  آمــوزش  در  جدیــد 
موزشــس و پرورشدرســت شــود.

ــه  ــد ک ــس حضــرت توجــه می دهن پ
ــزی داشــته  ــد طراحــی و برنامه ری بای
باشــیم. البتــه برنامه ریــزی و طراحــی 
بــه معنایــی کــه اشــاره کــردم؛ چــون 
فراینــدی دفعــی نیســت. بخشــی هــم 
ــوط  ــان مرب ــی انس ــع زندگ ــه مقاط ب
فرصت شناســی های  کــه  می شــود 
می طلبــد. را  خــودش  خــاص 

 

اهمیت اصالح زاویه دید

عمومــی  مســیر  در  اندازه گیــری 
زندگــی و درگیــری بــا نیازهــای 
ــد  ــا ح ــی، ت ــاری زندگ ــدی و ج ج
برمی گــردد  چیــزی  بــه  زیــادی 
کــه امــروزه از آن تعبیــر می شــود 
ــه ای  ــه زاوی ــد. از چ ــه دی ــه زاوی ب
دل  از  می کنیــم؟  نــگاه  را  مســئله 
ــی و از دل  ــر ذهن ــد تصوی ــه دی زاوی
تصویــر ذهنــی، اداره جریــان زندگــی 
انســان به دســت می آیــد. این قــدر 
ــر  ــی ب ــه حت ــت دارد ک ــئله اهمی مس
منطقــه جهان بینــی انســان هــم تأثیــر 
می گــذارد. را  خــودش  خــاص 

ــام  ــه ام ــی ک ــی از کارهای ــس یک پ
)علیه الســام( اینجــا بــه مــا یــادآوری 

می کننــد، ایــن اســت کــه زاویــه 
ــتغاالت  ــا اش ــاط ب ــا در ارتب ــد م دی
به گونــه ای  زندگی مــان  جــاری 
ســاحت  بــه  کــه  شــود  تنظیــم 
مــکارم، چــه در تحصیــل و چــه 
را  آنجــا  و  نشــود  وارد  ارتقــا،  در 
تحــت تأثیــر خــود قــرار ندهــد.
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عواقب محدود شدن دایره 
تصمیمات فردی

ــه اش  ــم، هم ــه گفتی ــا هرچ ــا اینج ت
ــر  ــه تدبی ــط ب ــه فق ــود. البت ــر ب تدابی
ســطح  کردیــم.  اشــاره  فــردی 
خانوادگــی و اجتماعــی هــم دارد کــه 
بــه نهادهــا و نماد هــای اجتماعــی 
ــرش  ــفانه تأثی ــه متأس ــردد ک برمی گ
دارد  روز  هــر  فــردی  زیســت  در 
ــر  ــه ه ــا ک ــود. وامصیبت ــتر می ش بیش
روز تأثیــر نهاد هــای اجتماعــی در 
زیســت فــردی مــا بیشــتر می شــود و 
میــزان دایــره تصمیمــات مــا را بــرای 
ــا  ــم کاهــش می دهــد. م خودمــان دائ
منطقــه ای داریــم کــه در آن بــرای 
ــم. هرچــه  ــم می گیری خودمــان تصمی
در  اجتماعــی  نهادهــای  مداخلــه 
ــود،  ــتر می ش ــان ها بیش ــی انس زندگ
و  شــما  تصمیم گیری هــای  دایــره 
و  محــدود  اختیارات تــان  منطقــه 
حســب  بــه  می شــود.  محدود تــر 
طبــع خــودم و آنچــه از قــرآن کریــم 
و کلمــات اولیــای خــدا اســتفاده 
کــردم، می فهمــم کــه ایــن مــدل 
زندگــی بــا زیســت مــورد نظــر 

خــدای متعــال هیــچ تناســبی نــدارد.

امــروزه در زندگــی انســان ها گســتره 
جبــری اتفــاق می افتــد در مقابــل 
گســتره اختیــاری کــه خــدای متعــال 
بــه حســب فطــرت بــه انســان ها 
ــزرگ و  داده اســت. هرچــه نهادهــا ب
ــک و  ــا کوچ ــوند، م ــر می ش بزرگ ت
زیســت  در  می شــویم.  کوچک تــر 
ولــی  می شــوی،  کوچــک  مــدرن 
بــزرگ  داری  می کنــی  خیــال 
داری  می کنــی  خیــال  می شــوی. 
درحالی کــه  می گیــری،  تصمیــم 
داری تصمیمــات دیگــران را اجــرا 
ــت  ــی اس ــان بحث ــن هم ــی. ای می کن
کــه ســال ها قبــل تحــت عنــوان 
و  الینیشــن  فراینــد  و  الیناســیون 
مطــرح  برایتــان  ازخودبیگانگــی 
ــر  ــوم دکت ــی از مرح ــردم. ماجرای ک
شــریعتی نقــل کــردم کــه ایشــان 
می کنــد  مطــرح  را  بحــث  ایــن 
و از فیلــم چارلــی چاپلیــن مثــال 
ــی خــود و ناخــود  ــی آورد. جابجای م
در زندگــی و بعــد شــلوغ  شــدن 
محیــط زندگــی انســان و .... مثــل 
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ــری  ــازی کامپیوت ــای ب ــه پ ــی ک آدم
نشســته و خیــال می کنــد خیلــی 
جاهــا را فتــح کــرده، ســفرها رفتــه و 
ــرده؛ حــال آنکــه همان جــا  ــا ک کاره
ــج  ــال به تدری ــت. آن خی ــته اس نشس
می شــود؛  پررنــگ  و  پررنــگ 
واقعیــت  جــای  کــه  جایــی  تــا 
می گیــرد. زندگــی  فضــای  در  را 

ــار .  اینجــا می شــود آن منطقــه اضافه ب
تحمیــل  شــخص  بــه  اضافاتــی 
واقعیت هــا  جــزو  کــه  می شــود 
نیســت؛  زندگــی   و ضرورت هــای 
ــودش  ــال خ ــخص را به دنب ــی ش ول
و  می کنــد  مشــغولش  و  می کشــد 
دائــم برایــش اشــتغاالت تــازه ای 
امــام  اینجــا  مــی آورد.  به وجــود 
ــی  ــه اصل ــه نقط ــما را ب ــام( ش )علیه الس

ــرار از  ــال اضط ــا ح ــد ب ــرد: بای می ب
ــد.  ــت را بخواهی ــال کفای خــدای متع
»َو اکفِنـِـی« اینجــا یعنــی بایــد دســت 
بــه دامــن حــق تعالــی شــد، اضطــرار 
خــود را درک کــرد و از حضــرت حق 
ــت.  ــت خواس ــی کفای ــارک و تعال تب
»َو  می فرماینــد:  حضــرت  اینکــه 

اکفِنـِـی«؛ یعنــی بــه فریــاد مــن بــرس 
یْشــَغُلنِی«  »َمــا  کــن.  کفایــت  و 
بــه  اســت کــه  همیــن فهرســتی 
ــی  ــردم؛ یعن ــاره ک ــش اش بعضی های
چیــزی کــه مــرا درگیــر می کنــد 
و رفتــن دنبالــش مــرا در گردابــی 
تودرتــو و پیچیــده می انــدازد کــه 
بــا خــودش مــرا پاییــن می کشــد. »َو 
اکفِنـِـی َمــا یْشــَغُلنِی اِلْهتَِمــاُم بـِـهِ« 
درخواســت کفایــت از خــدای متعــال 
اســت کــه کارهــای مــن روان شــود و 
نیازهــای عــادی جــاری زندگــی مــن 
نیاز هــای اصلــی زیســت مــن نشــود. 
ــاف،  ــد کف ــان ح ــن در هم ــرای م ب
ــتان  ــول دوس ــه ق ــود. ب ــت ش کفای
بــه چــه کنــم چــه کنــم بــرای 
ــوم. ــا نش ــی مبت ــی دنیای اداره زندگ

رهرو گر صد هنر دارد، توکل  
بایدش

ــا به جــای اینکــه از خــدای متعــال  م
از  کــه  گرفته ایــم  یــاد  بخواهیــم، 
دیگران و اســباب بخواهیــم. نگاهمان 
دنبــال اســباب و علــل عــادی اســت. 
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ایــن نــگاه، به جــای اینکــه کار را روان 
کنــد، دائــم زمین گیرمــان می کنــد. 
مهــارت  و  برنامه ریــزی  و  تدبیــر 
مختلــف،  ســطوح  در  طراحــی   و 
ــا از  ــوظ؛ ام ــودش محف ــای خ در ج
نقطــه ی اول انســان چشــمش بایــد به 
عنایــت حــق تبــارک و تعالــی باشــد 
و از خــدای متعــال کمــک بخواهــد.

بــه  را  مهارت هــا  کــه  هم زمــان 
فرزندانمــان یــاد می دهیــم و خودمــان 
ــکن  ــغل و مس ــم و ش ــر می کنی تدبی
دنبــال  را  زندگی مــان  نیازهــای  و 
می کنیــم، چــه خودمــان و چــه افــراد 
ــا  ــه ب ــا و کســانی ک ــم م تحــت تعلی
مــا مرتبــط هســتند، بایــد خواســتن از 
ــه ســاحت  خــدای متعــال و توجــه ب
ــم. ــی را دســت کم نگیری ــدس ربوب ق

چند راهکار معنوی برای  
گسترش رزق

ــوزش داده  ــا آم ــه م ــدا ب ــای خ اولی
ــم،  ــرآن کری ــا ق ــس ب ــد ان و گفته ان
ســوره های  از  بعضــی  مخصوصــًا 

اداره  در  ویــژه ای  کمــک  قرآنــی، 
جریــان عمومــی زندگــی اســت. 
ــرد،  ــه ک ــه تجرب ــم ک ــی ه ــر کس ه
بهره منــد شــد. چــرا مــا از اینهــا 
ــتانی  ــه دوس ــن ب ــتیم؟ م ــل هس غاف
ــم: از  ــود، گفت ــر ب کــه ذهنشــان درگی
ــدون  ــبی را ب ــچ ش ــد هی ــه بع ــن ب ای
ســوره مبارکــه واقعــه ســپری نکنیــد. 
ــه  ــوره واقع ــط س ــان فق ــه انس نه اینک
ــاحت  ــه س ــان را ب ــد؛ خودت را بخوان
قــرآن کریــم برســانید؛ آن هــم در افــق 
المیمنــة،  »اصحــاب  قیامتــی اش. 
ــابقون«،  ــئمة و الس ــاب المش اصح
بیایــد. شــما  ذهنــی  فضــای  بــه 

ــن  ــد بین الطلوعی ــا گفته ان ــه م ــا ب ی
را درک کنیــد و در آن زمــان رزقتــان 
بخواهیــد.  متعــال  خــدای  از  را 
ــا  ــه ت ــی ک ــت کنون ــدل زیس ــا م ب
ــحر  ــتیم، از س ــدار هس ــت بی دیروق
نصیبــی  ملکوتــی  اتصــاالت  و 
در  الهــی  امدادهــای  و  نمی بریــم 
عــادی  زندگــی  و  جــاری  رزق 
فرصــت  می دهیــم.  دســت  از  را 
بین الطلوعیــن خیلــی عجیــب اســت.
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غــرض اینکــه انســان از خــدای متعال 
بخواهــد و به مســبب االســباب توجه 
داشــته باشــد. در کنــارش هیــچ گاه از 
تدبیــر و آنچــه خــدای متعــال در 
ــزی  ــا در برنامه ری ــار م ــط اختی محی
نباشــیم. غافــل  داده،  قــرار 

 

اضافه بر کفاف، تولید گرفتاری 
می کند

بــه ســاحت پــروردگار متعــال برویــم 
و از خــدای متعــال کفایــت بخواهیــم 
کــه امــور مــا را بــه لطــف و عنایتــش 
گرفتاری هــا  در  تــا  کنــد  کفایــت 
یــادآوری  یــک  این هــم  نیفتیــم. 
اساســی اســت در فضــای حیــات 
طیبــه و زیســت گــوارا و دلنشــین کــه 
ــی  ــره طراح ــد در دای ــور بای ــن ام ای
مؤمنانــه شــما باشــند. مبنا و اساســش 
درخواســت از خــدای متعــال اســت 
ــروردگار  ــتن از پ ــن خواس ــل ای و ذی
کــه  بــود  یادآوری هایــی  متعــال، 
چنــد مــوردش را عــرض کــردم. ذیل 
آن خواســتن حقیقــی از پــروردگار 

متعــال، تدبیــر اســت و در آن تدبیــر، 
ــه  ــان ب ــا انس ــد ت ــه دی ــاح زاوی اص
اشــتغاالت مجــازی کــه خــود را 
واقــع نشــان می دهنــد، مبتــا نشــود.

ــا  ــه ی م ــدی هم ــای ج ــزء دعاه ج
ــد  ــه خداون ــت ک ــه اس ــن زمان در ای
ــی روان و در  ــی زندگ ــارک و تعال تب
ــم  ــا رق ــرای همــه ی م حــد کفــاف ب
بزنــد. اگــر وســعت رزقــی هــم 
ــعت  ــد، وس ــت می کن ــا کرام ــه م ب
ــا  ــت م ــا ظرفی ــه ب ــد ک ــی باش رزق
ــدی  ــات بع ــد. در جم ــق باش مطاب
ــی  ِ ــی ف ــْع َعَل ــم: »َو أَْوِس می گویی
ــه  ــرِ« ک ــی بِالنََّظ ِّ ــك، َو َل تَْفتِن ِ رِْزق
ــرا  ــت. رزق م ــن  اس ــه همی ــر ب ناظ
ــالم،  ــعه س ــا توس ــده، منته ــعه ب توس
نه اینکــه زیــاد شــود و آن زیــادی 
اضافه بــار باشــد و مــرا گرفتــار کنــد.
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وظیفه دولت در برآوردن 
نیازهای حداقلی مردم

دارد؛  هــم  امتــدادی  مــا  بحــث 
و  وظایــف  از  امتــدادش  در 
مســئولیت های حاکمیــت و دولــت 
غافــل نشــویم. در بخــش کفایــت 
کــه  دارد  جــدی  وظیفــه  دولــت 
در  گرفتاری شــان  شــهروندهایش 
جاری شــان  نیازمندی هــای  تأمیــن 
ــه  ــر ب ــه منج ــود ک ــدی نش ــه ح ب
اســباب اختــال اساســی در روان 
شــود.  آنهــا  زندگــی  و  جــان  و 
ــه  ــد ک ــد می ده ــی نوی ــت فعل دول
ــت  ــا جدی ــائل ب ــه مس ــد ب می خواه
بیشــتری بپــردازد. مــا هــم دعایشــان 
متعــال  خــدای  از  و  می کنیــم 
برایشــان مــدد می خواهیــم تــا موفــق 
ــت  ــن دول ــال ای ــدای متع ــند. خ باش
را هــم یکــی از اســباب کفایــت 
ــد. ــرار ده ــا ق ــای م ــرای جوان ه ب

آقــای رئیســی عزیزمــان مشــغول 
بــود  انتخابــات  بــرای  ســخنرانی 
و  مســکن  گفــت:  شــخصی  کــه 
بــه  را  جوان هــا  ازدواج  اشــتغال، 

ــم  ــان ه ــت. ایش ــه اس ــر انداخت تأخی
خیلــی فــوری  گفــت: اشــتغال و 
ازدواجشــان  مــا،  بــا  مسکنشــان 
منظــورش  البتــه  خودشــان.  بــا 
کــه  ان شــاءاهلل  بــود.  زمینه ســازی 
موفــق شــوند. ایــن هدف گــذاری 
را کردنــد و تــاش هــم می کننــد. 
ــد،  ــر کار آمده ان ــه س ــی ک در دو ماه
موضوعــات اساســی و امــور مربــوط 
بــه زندگــی جــاری را پیگیــر هســتند. 
ــدری مشــکات  ــا به ق ــه م ــی زمان ول
در هــم رفتــه و بــه هــم پیچیــده 
ــد  ــک کنن ــه کم ــد هم ــه بای ــده ک ش
ــویم. ــارج ش ــرداب خ ــن گ ــا از ای ت

بخــش  بــه  هــم  اشــارتی 
مســئولیت های حاکمیــت و دولــت 
شــد. ایــن طرفــش را گفتیــم، آن ســو 
محفــوظ. خــودش  به جــای  هــم 
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اقدامی قابل ستایش در زمینه 
صحیفه

خدمــت بــرادر عزیزمــان جنــاب 
آقــای وافــی هســتیم؛ از دوســتان 
ــی.  ــز و قدیمــی و صمیم بســیار عزی
بیــت  هــم  و  خودشــان  هــم 
ــد و بســیار  ــده ارجمن شریفشــان، وال
ــد.  گرامــی و عزیزشــان حضــور دارن
در  خوبــی  کار  قــم  در  بحمــداهلل 
ارتبــاط بــا صحیفــه مبارکــه ســجادیه 
ــد  ــا دارن ــراً بن ــد. ظاه ــروع کرده ان ش
ــی  ــف نمایندگی های ــق مختل در مناط
ــش  ــب بخ ــد و امش ــود بیاورن به وج
تهــران را بــا حضــور بــرادر عزیزمــان 
کــه  قائمی نســب  آقــای  جنــاب 
ــا  ــی م ــتان قدیم ــم از دوس ــان ه ایش
ــد کــرد. ایــن  ــاح خواهن هســتند، افتت
حســن  بــا  را  برنامه شــان  بخــش 
ــه  ــه جلس ــتند، ب ــه داش ــلیقه ای ک س
ــد. ــران آوردن ــه ی ته ــی صحیف قدیم

ــد  ــه دادی ــارتی ک ــر و بش ــن خب از ای
و ابعــادی کــه برایــش پیش بینــی 
حــق  شــدیم.  خوشــحال  شــده، 
صحیفــه خیلــی بزرگ تــر از اینهــا 

اســت و در فرهنــگ عمومــی مــا 
ان شــاءاهلل  دارد.  کار  خیلــی جــای 
وافــی،  آیــت اهلل  حضــرت  اقــدام 
ــد  ــاد خواه ــت زی ــر و برک منشــأ خی
ــه  ــم ک ــب ه ــای قائمی نس ــد. آق ش
ــد،  ــا را معمــوالً جــدی می گیرن کاره
باســلیقه هســتند. از اینکــه مــا را هــم 
می کنیــم.  تشــکر  کردیــد،  ســهیم 
باشــید. حــق  عنایــت  مشــمول 
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