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ارتباط صلوات و دعای مکارماالخالق
سه درخواست جامع
نقش نیازها در زندگی
سوزی نیازها
فرصت
ِ
منظور از حد ضرورت در زندگی
هر نیازی ،نشان ضرورت نیست
تأثیر برآوردن نیازهای حیاتی بر امور معنوی
سهلانگاری نظام آموزشی و خانوادهها در تربیت اقتصادی

اهمیت اصالح زاویه دید
عواقب محدود شدن دایره تصمیمات فردی
رهرو گر صد هنر دارد ،توکل بایدش
چند راهکار معنوی برای گسترش رزق
اضافه بر کفاف ،تولید گرفتاری میکند
وظیفه دولت در برآوردن نیازهای حداقلی مردم
اقدامی قابلستایش در زمینه صحیفه
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ارتباط صلوات و دعای مکارم
االخالق
َّ
ل َع َلــی ُم َح َّم ٍ
ــم َصــ ّ ِ
ــد َو
«الل ُه َّ
آلِــهَِ ،و اکفِنِــی َمــا ْ
یشــ َغ ُلنِی
ِ
اســتَ ْع ِم ْلنِی ب ِ َمــا
ال ْهت ِ َمــا ُم بِــهَِ ،و ْ
تَس َ
اســتَ ْفرِ ْغ
ــألُنِی َغــداً َعنْــ ُهَ ،و ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
أَیامــی فی َمــا َخ َل ْقتَنــی لَــ ُه».
ایــام پربرکــت مــاه ربیعالمولــود،
والدت باســعادت و پرنــور
پیامبــر اعظــم و امــام صــادق
(صلواتاهللوســامهعلیهما) بــر هم ـهی عزیــزان
مبــارک باشــد .امیدواریــم خداونــد
تبــارک و تعالــی بــه برکــت ایــن
ایــام فرخنــده و ایــن میــاد مســعود
بــه همــهی مــا توفیــق تأســی بــه
اخــاق پیامبــر اعظــم و اهلبیــت
مکرمــش را کرامــت فرمایــد.
ّ
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امــام ســجاد (علیهالســام) از آغاز تــا انجام
صحیفــه بــه مناســبتهای فراوانــی از
صلــوات ،ایــن ذکــر متفــاوت و جامع
و بســیار ســازنده اســتفاده میکننــد.
دعــای مــکارم االخــاق در بیــن
ادعیــه صحیفــه مبارکــه ســجادیه یکی
از پرصلواتتریــن دعاهــا اســت .در
فصــول و بخشهــای گوناگونــش،
امــام (علیهالســام) ،صلــوات را بیــان
میکننــد کــه بــا طبــع ایــن دعــای
نورانــی کامــ ً
ا موافــق اســت؛ زیــرا
فضیلتخواهــی و مکارمخواهــی
کــه در ایــن دعــا اتفــاق میافتــد،
در واقــع از خــدای متعــال اخــاق
(صلواتاهللوســامعلیهم)
محمــد و آل محمــد
میکنیــم.
درخواســت
را
جلســه پیــش بــه مناســبت فضــای ماه
ربیـعاالول بــا مالحظاتــی در جهــات
باطنــی و معنــوی و عرفانــی ،مطالبــی
دربــاره صلــوات عــرض کردیــم.
ســراغ ادامــه مطلــب دعــا میرویــم.
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سه درخواست جامع
اینجــا حضــرت ســه درخواســت
مطــرح میکننــد .درخواســت
اول ایــن اســتَ « :و اکفِنِــی َمــا
یشـ َغ ُلنِی ِ
ْ
ال ْهت ِ َمــا ُم بِــهِ» .درخواســت
َ
اســتَ ْع ِم ْلنِی ب ِ َمــا ت َْســألُنِی
دومَ « :و ْ
َغــدا ً َعنْــ ُه» .درخواســت ســومَ « :و
اســتَ ْفرِ ْغ أَیامِــی فِی َمــا َخ َل ْقتَنِــی
ْ
لَــ ُه» .ایــن ســه مطلــب از نظــر
ســطح خواســته و درخواســت جــزء
جامعتریــن درخواســتها اســت.
بعــد از بخــش نخســت همیــن
دعــا کــه طــی آن چهــار رکــن
ایمــان ،یقیــن ،نیــت و عمــل مطــرح
شــد ،از نظــر ســطح درخواســت و
وســعت ،ایــن ســه خواســته جــزء
خواســتههای بســیار بســیار بــزرگ
و جامــع و الهامبخــش اســت.
امــام (علیهالســام) در مطلــب اول
از خداونــد تبــارک و تعالــی
میخواهنــد آنچــه باعــث گرفتــاری
در زندگــی دنیایــی میشــود،
کفایــت کنــد .هــر چیــزی کــه مــرا
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گرفتــار میکنــد و برایــم دردســر
درســت میکنــد ،فکــر و ذهــن و
روان و جــان مــرا متوجــه خــودش
میســازد و عمــر و فرصتهایــم را
از مــن میگیــرد ،بــرای مــن کفایــت
و تأمیــن کــن .خواســته بســیار مهمــی
اســت و بــه طبــع زندگــی اینجهانــی
مــا کامــ ً
ا مربــوط میشــود.

نقش نیازها در زندگی
زیســت اینجهانــی مــا از آغــاز
تــا انجامــش ،پــر از انــواع و اقســام
ابتالئــات اســت کــه هــر کــدام
بــرای مــا اشــتغاالتی مــیآورد .اول
ذهــن مــا را درگیــر میکنــد ،بعــد
روان مــا را ،ســپس روی فضــای
زندگــی و کل محیــط زیســت مــا
ســایه میانــدازد و زندگــی مــا را
تحتالشــعاع خــود قــرار میدهــد.
مــا بــرای جریــان عمومــی
زندگیمــان فهرســتی از نیازهــا
داریــم کــه نیازهــای اولیــه زندگــی
در دنیــا اســت .از خــوراک و پوشــاک
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و مســکن شــروع میشــود و دایــره
وســیعتری را هــم در بــر میگیــرد.
طبــع ایــن نیازهــا اینگونــه اســت
کــه مــا را بــه خــودش درگیــر
میکنــد .همینهــا ضمنــ ًا بیــن مــا
و زیســت جهانــی مــا پــل میزننــد
و ارتبــاط برقــرار میکننــد .عــاوه
بــر ایــن بیــن ذهــن و دل مــا و دنیــا
ایجــاد پیونــد و پیوســتگی میکننــد.
همینهــا هســتند کــه محیــط زندگــی
مــا را از یــک سلســله تمنیــات و
آرزوهــای گوناگــون پــر میکننــد.
امتــداد ایــن نیازمندیهــا بــه آرزوهــا
میرســد و فهرســتی از آرزوهــا را
بــرای مــا درســت میکنــد .آرزوهــا
بیــن دل و محیــط دنیــا پــل میزننــد.
اول ذهــن ،بعــد محیــط روان ،و در
آخــر گــره زدن دل بــا چیــزی کــه
مــورد تمنــا و درخواســت مــا هســت.
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سوزی نیازها
فرصت
ِ
بــه ایــن ترتیــب مــا وســط معــادالت
تودرتــو و نیازهــای جــاری
زندگیمــان گرفتــار میشــویم .ایــن
قضیــه چنــد نتیجــه خطرنــاک دارد.
یــک نتیجـهاش اینکــه عمــر و فرصت
مــا در ایــن دنیــا کــم و محدود اســت
و همیــن فرصتهــای انــدک را
شــروع به اشــغال کــردن و ســوزاندن
میکنــد .از ایــن باالتــر وقتــی اســت
کــه ایــن اهتمــام از محیــط جــاری
زندگــی مــا کــه همیــن عمــر و وقــت
مــا اســت ،بــه منطقــهی بخــت مــا
منتقــل شــود .بخــت عبــارت اســت
از فضــای روانــی مــا کــه مبــادیاش
بــا ذهــن انســان شــکل میگیــرد.
یعنــی فکــر مشــغول میشــود .فکــر
کــه مشــغول شــد ،ذکــر را مشــغول
میکنــد .آن منطقــه ،منطق ـهی بخــت
مــا اســت .برخــاف ایــن تصــور کــه
بعضــی گمــان میکننــد کــه بخــت
مــا خــارج از روان و ذهنیــت مــا و
در محیــط عینــی زندگــی مــا اســت
و آنجــا دنبــال بخــت خودشــان
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میگردنــد تــا خوشــبخت شــوند.
از اتفــاق بخــت مــا در درون مــا
اســت و منطقــه ذهــن تــا روان مــا
را در بــر میگیــرد .ایــن اشــتغال
اگــر فقــط بــه منطقــهی وقــت مــا
آســیب مــیزد ،خســارتش کمتــر
بــود .مصیبــت وقتــی اســت کــه
ایــن دامنــه اشــتغال و درگیــری وارد
منطقــه ذهنیــت و روان مــا میشــود.
آیــا ایــن دو منطقــه جــدای از هــم
هســتند یــا یــک منطقــه بــه دو
اعتبــار؟ در دعــای هشــتم در بررســی
سلســله نیازمندیهــا راجعبــه
مباحــث مربــوط بــه آرزو ،مباحثـهای
در ایــن بــاره کردیــم .خالصــه عرض
کنیــم کــه ایــن دو منطقــه بــه هــم
خیلــی نزدیــک هســتند؛ اینقــدر
نزدیــک کــه گاهــی نمیشــود آنهــا
را از هــم تفکیــک کــرد .داللتهایــی
وجــود دارد کــه ایــن دو را ،دو
منطقــه در نظــر میگیریــم و محاســبه
میکنیــم؛ ولــی بــا هــم خیلــی
همســایه هســتند؛ اینقــدر زیــاد کــه
گاهــی نمیتوانیــد ایــن دو منطقــه
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را از یکدیگــر تفکیــک کنیــد .فقــط
بــا نظــر دقیــق میشــود ایــن دو
منطقــه را از همدیگــر تفکیــک کــرد.
ِ
گرفتــاری انســان زمانــی بیشــتر
میشــود کــه اشــتغاالت از منطقــه
ذهــن و روان بــه منطقــه قلــب بــرود
و آن منطقــه را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد .بــه خــدا پنــاه میبریــم کــه
اشــتغاالت دنیایــی کــه مربــوط بــه
زیســت اینجهانــی مــا اســت ،ماننــد
تغذیــه و مســکن و ازدواج ،در منطقــه
ذهــن و روان تأثیــر بگــذارد .مثــل
کرونــا کــه اول ابتالی ســطحی اســت
و عوارضــش مثــل ســرماخوردگی و
در همیــن حــد اســت ،ولــی کمکــم
پیشــرفت میکنــد و ریــه را درگیــر
میکنــد .ایــن درگیــری وقتــی بــه
هشــتاد یــا نوددرصد رســید ،شــخص
را بایــد بــه مراقبتهــای ویــژه بــرد
و احتمــال برگشــتش خیلــی کــم
اســت .ابتالئــات نیــز شــبیه کرونــا
نفــوذ میکنــد .وقتــی بــه منطقــهی
قلــبرســید و آنجــا را گرفتــار کــرد،
شــخص از دســت مـیرود .اهتمــام و
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اشــتغال قلبــی ،انســان را بــه مراحــل
خطرناکــی میبــرد .چیــزی نیســت
کــه از کنــارش بهآســانی بگذریــم.
چیــزی کــه امــام (علیهالســام) در متــن
دعــا بــه یــک گــزاره و جملــه
تبدیلــش کــرده و در صــدر دعــای
مــکارم بعــد از چهــار رکــن اساســی
کــه قب ـ ً
ا درخواســت شــد ،قــرارش
میدهــد ،عبــارت اســت از اینکــه از
خداونــد تبــارک و تعالــی میخواهــد
کــه ایــن نــوع گرفتاریهــا
را کــه میتوانــد تــا اینحــد
مخاطرهآمیــز باشــد ،کفایــت کنــد.
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پــس در بــاب « َو اکفِنِــی َمــا
یشـ َغ ُلنِی ِ
ْ
ال ْهت ِ َمــا ُم بِــهِ» ،بایــد گفــت
گاهــی مشــغولیت در حــد جریــان
عــادی زندگــی مــا اســت؛ ولــی یــک
وقــت ذهــن و روان مــا را درگیــر
میکنــد و ســطحی از خســارت
بــه مــا وارد میشــود و قلــب
انســان بــه آن مشــغول میشــود.
اگــر قلــب کســی بــه دنیــا مشــغول
شــود ،از حــظ انســانی بهطورکلــی
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محــروم میشــود .اگــر درگیــریاش
انــدک باشــد ،مثــ ً
ا پنــج یــا ده
درصــد ،امیــد هســت .هرچــه ایــن
درگیــری بیشــتر شــود ،امیــد کمتــر
میشــود و ســرانجام بــه جایــی
میرســد کــه منطق ـهی قلــب انســان
را کامــ ً
ا درگیــر میکنــد .لــذا
مطلــب از ایــن جهــت مهــم اســت.
مســئلهی مهــم دیگــر فرصــت کوتــاه
مــا در ایــن دنیــا اســت .حضــرت
رصــ ُة
علــی (علیهالســام) فرمودنــد« :ال ُف َ
َســري َع ُة ال َفـ ِ
ـوت ،و ب َ ِطيئَـ ُة ال َعودِ؛[]۱
فرصــت ،زودگــذر اســت و ديرياب».
فرصتهــا خیلــی زود از دســت
مــیرود؛ مخصوصــ ًا فرصتهــای
خــاص کــه گاهــی بهآســانی و گاهــی
اصــ ً
ا نمیشــود جبرانــش کــرد.

منظور از حد ضرورت در زندگی
مــا در زیســت اینجهانــ 
ی
ضرورتهایــی داریــم کــه ناچــار از
تأمینشــان هســتیم .مثـ ً
ا بــرای اینکــه
انســان زنــده بمانــد و زندگــی کنــد،
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حداقلــی از تغذیــه ضــروری اســت.
جهــت برخــورداری از زندگــی
آراســته ،ایــن مقــدار ضــرورت
در پوشــاک و ســایر مــوارد نیــز
برقــرار اســت .بعضیهــا ضــرورت
را طــوری معنــا میکننــد کــه
فقــط بــه درد عــده اندکــی از افــراد
میخــورد؛ یعنــی بــرای ز ّهــاد و
اوتــاد؛ ولــی اینجــا کلمــه ضــرورت،
بــه مقــداری اســت کــه زیســت
محترمانــه و عــادی را تأمیــن کنــد؛
نهاینکــه بهقــدری غــذا بخوریــد
کــه فقــط زنــده بمانیــد! ضــرورت
بــرای زیســت عــادی متعــارف کــه
هــر زمانــی اقتضــای خــاص آن
زمــان را دارد .مثــ ً
ا مســکن جــزء
ضرورتهــا اســت و قطعـ ًا ضــرورت
هــم دارد .پــس ضــرورت یعنــی
بهانــدازهای کــه زندگــی انســان
بهصــورت عــادی در دنیــا اداره و
ســپری شــود .عــادی هــم یعنــی
بــا حفــظ آبــرو و شــئون شــخص.
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هر نیازی ،نشان ضرورت نیست
ضــرورت بــا توضیحــی کــه اکنــون
گفتیــم ،بــه کلیــدواژه کفایــت تبدیــل
میشــود .از اینجــا بــه بعــد شــخص
بــه مــواردی مبتــا میشــود کــه
بــرای او اضافــه بــار مـیآورد .عــاوه
بــر اینکــه مســئولیتهای تــازهای
بــرای شــخص بــه وجــود م ـیآورد،
او را در معــرض اشــتغاالت باطنــی
جــدی قــرار میدهــد .بســیاری از
چیزهایــی کــه امــروزه در زندگــی
پیرامونــی خودمــان میبینیــم،
ضرورتهــای خودســاخته و
تحمیلــی اســت؛ نــه تحمیــل از
طــرف زیســت اینجهانــی یــا
دنیایــی ،بلکــه تحمیــل از طــرف
زیســت اجتماعــی و ســبک زندگــی.
چنانچــه در زندگــی شــما نباشــد،
احســاس کمبــود میکنیــد و ایــن
احســاس کمبــود شــما را بــه فعالیــت
وامـیدارد بــرای اینکــه آنهــا را تأمین
کنیــد .هنــر شــیطان جــن و انــس،
توســعه ایــن ضرورتهــا اســت .بــه
ایــن ترتیــب نیازهــای کاذب تولیــد
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میشــود .بهمــرور نیازهــای کاذب
جــای نیازهــای واقعــی مینشــیند.
درنتیجــه افــراد گویــا یــک نیــاز
واقعــی را دنبــال میکننــد تــا بــه
آن برســند ،درحالیکــه نیــاز واقعــی
نیســت .ایــن اتفــاق در زمانــه مــا
فضایــی درســت کــرده کــه انس ـانها
هرچــه میدونــد و تــاش میکننــد،
نیازهایشــان بــرآورده نمیشــود.
هــر مقــدار هــم کــه انســان برســد،
اضافهبــار اســت و دائــم ایــن بــار
ســنگین و ســنگینتر میشــود .چــه
بایــد کــرد؟ امــام (علیهالســام) ایــن نکتــه
را بهصــورت یــک مطلــب اصلــی در
صــدر ایــن دعــای پردامنــه و پــر از
حقایــق و لطایــف و مفاهیــم عالــی
تعبیــه کــرده تــا مــا را بــه مســئلهای
اساســی توجــه دهــد :مواظــب باشــیم
گرفتــار امــور غیرضــروری نشــویم.
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تأثیر برآوردن نیازهای حیاتی بر
امور معنوی
در جلســات قبــل عــرض کردیــم
دعــای مــکارم االخــاق ،نقشــه
حیــات طیبــه اســت .در حیــات طیبــه
ـ کــه کلیــدواژه عجیــب قرآنی اســت
ـ آنچــه بایــد مــورد توجــه قــرار
گیــرد ،گــوارا بــودن زندگــی اســت.
بــه تعبیــر خودمــان بــه آدم خــوش
بگــذرد .لــذا امــام (علیهالســام) ایــن را
بهعنــوان درخواســت بســیار مهــم
در صــدر حیــات طیبــه میگنجاننــد.
جایــش اینجــا اســت؛ پــس خیــال
نکنیــد مطلــب دســتکمی اســت
کــه انســان زندگــی دنیایــیاش
روان بگــذرد .قــرآن کریــم هــم
ـاك َّ
اللُ
میفرمایــدَ « :وابْتَ ـ ِغ فِي َمــا آتَـ َ
الـ َّ ْ
ـس ن َ ِ
صيبَـ َ
ـك
ـر َة َو َل تَنْـ َ
ـدا َر ال ِخـ َ
ـن ُّ
الدن ْيَــا؛[ ]۲و بــا آنچــه خدايــت
مِـ َ
داده ،ســراى آخــرت را بجــوى و
ســهم خــود را از دنيــا فرامــوش
مكــن» .خــدای متعــال بــرای مؤمــن
خواســته کــه زیســتش در دنیــا
زیســت مرتبــی باشــد .از خــود
آنهــا هــم خواســته کــه از آن عبــور
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نکننــد و چنیــن ســطحی از زندگــی
ــس
را بــه دســت بیاورنــدَ « .و َل تَنْ َ
نَ ِ
صيبَـ َ
ـن ُّ
الدن ْيَــا» ،یعنــی ایــن
ـك مِـ َ
را نبایــد دســتکم گرفــت؛ چــون
روی مناطــق باالدســتی شــخصیت مــا
کــه مربــوط بــه زیســت آخرتیمــان
اســت ،کامــ ً
ا اثــر میگــذارد.
انســان مؤمــن بــا طراحــی و
برنامهریــزی مناســب و منطقــی و
پیشبینیهــای درســت ،تأمیــن
نیازمندیهــای اساســی ایندنیایــی
خــود را در دســتور اقدامــات
زندگــیاش قــرار میدهــد .البتــه
ایــن نکتــه مبنــا دارد و بایــد آمــوزش
دیــد و مهــارت کســب کــرد و
عقــل اقتصــادی را لحــاظ کــرد.
خواهــش میکنــم بــه ایــن بحــث
دقــت شــود؛ چــون بــا مــکارم
االخــاق نســبت خیلــی مهمــی دارد.
اگــر درســت و بهوقــت پیشبینــی
نشــود و تصمیــم گرفتــه نشــود و
در جریــان عــادی زندگــی انســان
مالحظــه نشــود ،اســباب دردســر
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و اشــتغالی میشــود کــه مــا را
از کســب آخــرت بــاز مــیدارد.

سهلانگاری نظام آموزشی و
خانوادهها در تربیت اقتصادی
پــس ایــن نکتــه عمدتــ ًا بــه بحــث
برنامهریــزی و طراحــی انســان مؤمــن
مربــوط میشــود .زیرســاختهایش
هــم بایــد در مســیرتربیتــی دیــده
شــود .مجموعههــای آموزشــی
و تربیتــی بایــد بههنگامــش
مهارتهــا و توانمندیهــا و ســایر
امــور را در شــخص بهوجــود
آورده باشــند .خانوادههــا نیــز ایــن
قضایــا را در ارتبــاط بــا فرزندانشــان
و مســیر رشــد آنهــا لحــاظ کننــد.
خانوادههــای مــا در ایــن زمینــه راه
را اشــتباه میرونــد .اشــتباههای
اساســی در خانوادههــا در زمینــه
تربیــت اقتصــادی و مهارتــی،
موجــب شــده بچههــا نتواننــد
گلیــم خــود را از گردابهــای
زندگــی دنیایــی بیــرون بکشــند.
دربــاره نظــام آمــوزش عمومــی کــه
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چیــزی نگویــم بهتــر اســت .نظــام
آموزشــی بــا نیازمندیهــای عــادی
و جــدی زندگــی چــه نســبتی دارد؟!
چیزهایــی کــه یــاد میگیرنــد،
کجــای نیازمندیهــای جــاری
زندگیشــان را پــر میکنــد؟!
ضمــن اینکــه عوامــل محیطــی و
فشــارهای ســبک زندگــی دارد
خــودش را تحمیــل میکنــد و در
زیســت مجــازی و واقعــی جــوالن
میدهــد .انشــاءاهلل بــا تحــول
جدیــد در آمــوزش و پــرورش
موزشــس و پرورشدرســت شــود.
پــس حضــرت توجــه میدهنــد کــه
بایــد طراحــی و برنامهریــزی داشــته
باشــیم .البتــه برنامهریــزی و طراحــی
بــه معنایــی کــه اشــاره کــردم؛ چــون
فراینــدی دفعــی نیســت .بخشــی هــم
بــه مقاطــع زندگــی انســان مربــوط
میشــود کــه فرصتشناســیهای
خــاص خــودش را میطلبــد.
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اهمیت اصالح زاویه دید
اندازهگیــری در مســیر عمومــی
زندگــی و درگیــری بــا نیازهــای
جــدی و جــاری زندگــی ،تــا حــد
زیــادی بــه چیــزی برمیگــردد
کــه امــروزه از آن تعبیــر میشــود
بــه زاویــه دیــد .از چــه زاویــهای
مســئله را نــگاه میکنیــم؟ از دل
زاویــه دیــد تصویــر ذهنــی و از دل
تصویــر ذهنــی ،اداره جریــان زندگــی
انســان بهدســت میآیــد .اینقــدر
مســئله اهمیــت دارد کــه حتــی بــر
منطقــه جهانبینــی انســان هــم تأثیــر
خــاص خــودش را میگــذارد.
پــس یکــی از کارهایــی کــه امــام
(علیهالســام) اینجــا بــه مــا یــادآوری
میکننــد ،ایــن اســت کــه زاویــه
دیــد مــا در ارتبــاط بــا اشــتغاالت
جــاری زندگیمــان بهگونــهای
تنظیــم شــود کــه بــه ســاحت
مــکارم ،چــه در تحصیــل و چــه
در ارتقــا ،وارد نشــود و آنجــا را
تحــت تأثیــر خــود قــرار ندهــد.
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عواقب محدود شدن دایره
تصمیمات فردی

خــدای متعــال هیــچ تناســبی نــدارد.

تــا اینجــا هرچــه گفتیــم ،همــهاش
تدابیــر بــود .البتــه فقــط بــه تدبیــر
فــردی اشــاره کردیــم .ســطح
خانوادگــی و اجتماعــی هــم دارد کــه
بــه نهادهــا و نمادهــای اجتماعــی
برمیگــردد کــه متأســفانه تأثیــرش
در زیســت فــردی هــر روز دارد
بیشــتر میشــود .وامصیبتــا کــه هــر
روز تأثیــر نهادهــای اجتماعــی در
زیســت فــردی مــا بیشــتر میشــود و
میــزان دایــره تصمیمــات مــا را بــرای
خودمــان دائــم کاهــش میدهــد .مــا
منطقــهای داریــم کــه در آن بــرای
خودمــان تصمیــم میگیریــم .هرچــه
مداخلــه نهادهــای اجتماعــی در
زندگــی انســانها بیشــتر میشــود،
دایــره تصمیمگیریهــای شــما و
منطقــه اختیاراتتــان محــدود و
محدودتــر میشــود .بــه حســب
طبــع خــودم و آنچــه از قــرآن کریــم
و کلمــات اولیــای خــدا اســتفاده
کــردم ،میفهمــم کــه ایــن مــدل
زندگــی بــا زیســت مــورد نظــر

امــروزه در زندگــی انســانها گســتره
جبــری اتفــاق میافتــد در مقابــل
گســتره اختیــاری کــه خــدای متعــال
بــه حســب فطــرت بــه انســانها
داده اســت .هرچــه نهادهــا بــزرگ و
بزرگتــر میشــوند ،مــا کوچــک و
کوچکتــر میشــویم .در زیســت
مــدرن کوچــک میشــوی ،ولــی
خیــال میکنــی داری بــزرگ
میشــوی .خیــال میکنــی داری
تصمیــم میگیــری ،درحالیکــه
داری تصمیمــات دیگــران را اجــرا
میکنــی .ایــن همــان بحثــی اســت
کــه ســالها قبــل تحــت عنــوان
الیناســیون و فراینــد الینیشــن و
ازخودبیگانگــی برایتــان مطــرح
کــردم .ماجرایــی از مرحــوم دکتــر
شــریعتی نقــل کــردم کــه ایشــان
ایــن بحــث را مطــرح میکنــد
و از فیلــم چارلــی چاپلیــن مثــال
مــیآورد .جابجایــی خــود و ناخــود
در زندگــی و بعــد شــلوغ شــدن
محیــط زندگــی انســان و  ....مثــل
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آدمــی کــه پــای بــازی کامپیوتــری
نشســته و خیــال میکنــد خیلــی
جاهــا را فتــح کــرده ،ســفرها رفتــه و
کارهــا کــرده؛ حــال آنکــه همانجــا
نشســته اســت .آن خیــال بهتدریــج
پررنــگ و پررنــگ میشــود؛
تــا جایــی کــه جــای واقعیــت
را در فضــای زندگــی میگیــرد.
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اینجــا میشــود آن منطقــه اضافهبــار.
اضافاتــی بــه شــخص تحمیــل
میشــود کــه جــزو واقعیتهــا
و ضرورتهــای زندگــی نیســت؛
ولــی شــخص را بهدنبــال خــودش
میکشــد و مشــغولش میکنــد و
دائــم برایــش اشــتغاالت تــازهای
بهوجــود مــیآورد .اینجــا امــام
(علیهالســام) شــما را بــه نقطــه اصلــی
میبــرد :بایــد بــا حــال اضطــرار از
خــدای متعــال کفایــت را بخواهیــد.
« َو اکفِنِــی» اینجــا یعنــی بایــد دســت
بــه دامــن حــق تعالــی شــد ،اضطــرار
خــود را درک کــرد و از حضــرت حق
تبــارک و تعالــی کفایــت خواســت.
اینکــه حضــرت میفرماینــدَ « :و
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اکفِنِــی»؛ یعنــی بــه فریــاد مــن بــرس
و کفایــت کــنَ « .مــا ْ
یشــ َغ ُلنِی»
همیــن فهرســتی اســت کــه بــه
بعضیهایــش اشــاره کــردم؛ یعنــی
چیــزی کــه مــرا درگیــر میکنــد
و رفتــن دنبالــش مــرا در گردابــی
تودرتــو و پیچیــده میانــدازد کــه
بــا خــودش مــرا پاییــن میکشــدَ « .و
یش ـ َغ ُلنِی ِ
اکفِنِــی َمــا ْ
ال ْهت ِ َمــا ُم بِــهِ»
درخواســت کفایــت از خــدای متعــال
اســت کــه کارهــای مــن روان شــود و
نیازهــای عــادی جــاری زندگــی مــن
نیازهــای اصلــی زیســت مــن نشــود.
بــرای مــن در همــان حــد کفــاف،
کفایــت شــود .بــه قــول دوســتان
بــه چــه کنــم چــه کنــم بــرای
اداره زندگــی دنیایــی مبتــا نشــوم.

رهرو گر صد هنر دارد ،توکل
بایدش
مــا بهجــای اینکــه از خــدای متعــال
بخواهیــم ،یــاد گرفتهایــم کــه از
دیگران و اســباب بخواهیــم .نگاهمان
دنبــال اســباب و علــل عــادی اســت.
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ایــن نــگاه ،بهجــای اینکــه کار را روان
کنــد ،دائــم زمینگیرمــان میکنــد.
تدبیــر و برنامهریــزی و مهــارت
و طراحــی در ســطوح مختلــف،
در جــای خــودش محفــوظ؛ امــا از
نقطـهی اول انســان چشــمش بایــد به
عنایــت حــق تبــارک و تعالــی باشــد
و از خــدای متعــال کمــک بخواهــد.
همزمــان کــه مهارتهــا را بــه
فرزندانمــان یــاد میدهیــم و خودمــان
تدبیــر میکنیــم و شــغل و مســکن
و نیازهــای زندگیمــان را دنبــال
میکنیــم ،چــه خودمــان و چــه افــراد
تحــت تعلیــم مــا و کســانی کــه بــا
مــا مرتبــط هســتند ،بایــد خواســتن از
خــدای متعــال و توجــه بــه ســاحت
قــدس ربوبــی را دس ـتکم نگیریــم.

چند راهکار معنوی برای
گسترش رزق
اولیــای خــدا بــه مــا آمــوزش داده
و گفتهانــد انــس بــا قــرآن کریــم،
مخصوصــ ًا بعضــی از ســورههای
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قرآنــی ،کمــک ویــژهای در اداره
جریــان عمومــی زندگــی اســت.
هــر کســی هــم کــه تجربــه کــرد،
بهرهمنــد شــد .چــرا مــا از اینهــا
غافــل هســتیم؟ مــن بــه دوســتانی
کــه ذهنشــان درگیــر بــود ،گفتــم :از
ایــن بــه بعــد هیــچ شــبی را بــدون
ســوره مبارکــه واقعــه ســپری نکنیــد.
نهاینکــه انســان فقــط ســوره واقعــه
را بخوانــد؛ خودتــان را بــه ســاحت
قــرآن کریــم برســانید؛ آنهــم در افــق
قیامتــیاش« .اصحــاب المیمنــة،
اصحــاب المشــئمة و الســابقون»،
بــه فضــای ذهنــی شــما بیایــد.
یــا بــه مــا گفتهانــد بینالطلوعیــن
را درک کنیــد و در آن زمــان رزقتــان
را از خــدای متعــال بخواهیــد.
بــا مــدل زیســت کنونــی کــه تــا
دیروقــت بیــدار هســتیم ،از ســحر
و اتصــاالت ملکوتــی نصیبــی
نمیبریــم و امدادهــای الهــی در
رزق جــاری و زندگــی عــادی
را از دســت میدهیــم .فرصــت
بینالطلوعیــن خیلــی عجیــب اســت.
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غــرض اینکــه انســان از خــدای متعال
بخواهــد و به مســبب االســباب توجه
داشــته باشــد .در کنــارش هیـچگاه از
تدبیــر و آنچــه خــدای متعــال در
محیــط اختیــار مــا در برنامهریــزی
قــرار داده ،غافــل نباشــیم.

اضافه بر کفاف ،تولید گرفتاری
میکند
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بــه ســاحت پــروردگار متعــال برویــم
و از خــدای متعــال کفایــت بخواهیــم
کــه امــور مــا را بــه لطــف و عنایتــش
کفایــت کنــد تــا در گرفتاریهــا
نیفتیــم .اینهــم یــک یــادآوری
اساســی اســت در فضــای حیــات
طیبــه و زیســت گــوارا و دلنشــین کــه
ایــن امــور بایــد در دایــره طراحــی
مؤمنانــه شــما باشــند .مبنا و اساســش
درخواســت از خــدای متعــال اســت
و ذیــل ایــن خواســتن از پــروردگار
متعــال ،یادآوریهایــی بــود کــه
چنــد مــوردش را عــرض کــردم .ذیل
آن خواســتن حقیقــی از پــروردگار
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متعــال ،تدبیــر اســت و در آن تدبیــر،
اصــاح زاویــه دیــد تــا انســان بــه
اشــتغاالت مجــازی کــه خــود را
واقــع نشــان میدهنــد ،مبتــا نشــود.
جــزء دعاهــای جــدی همــهی مــا
در ایــن زمانــه اســت کــه خداونــد
تبــارک و تعالــی زندگــی روان و در
حــد کفــاف بــرای هم ـهی مــا رقــم
بزنــد .اگــر وســعت رزقــی هــم
بــه مــا کرامــت میکنــد ،وســعت
رزقــی باشــد کــه بــا ظرفیــت مــا
مطابــق باشــد .در جمــات بعــدی
ــع َع َلــی فِــی
میگوییــمَ « :و أَ ْو ِس ْ
رِزْقِــکَ ،و َل تَ ْفتِنّ ِــی بِالنَّ َظــرِ» کــه
ناظــر بــه همیــن اســت .رزق مــرا
توســعه بــده ،منتهــا توســعه ســالم،
نهاینکــه زیــاد شــود و آن زیــادی
اضافهبــار باشــد و مــرا گرفتــار کنــد.
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وظیفه دولت در برآوردن
نیازهای حداقلی مردم
بحــث مــا امتــدادی هــم دارد؛
در امتــدادش از وظایــف و
مســئولیتهای حاکمیــت و دولــت
غافــل نشــویم .در بخــش کفایــت
دولــت وظیفــه جــدی دارد کــه
شــهروندهایش گرفتاریشــان در
تأمیــن نیازمندیهــای جاریشــان
بــه حــدی نشــود کــه منجــر بــه
اســباب اختــال اساســی در روان
و جــان و زندگــی آنهــا شــود.
دولــت فعلــی نویــد میدهــد کــه
میخواهــد بــه مســائل بــا جدیــت
بیشــتری بپــردازد .مــا هــم دعایشــان
میکنیــم و از خــدای متعــال
برایشــان مــدد میخواهیــم تــا موفــق
باشــند .خــدای متعــال ایــن دولــت
را هــم یکــی از اســباب کفایــت
بــرای جوانهــای مــا قــرار دهــد.
آقــای رئیســی عزیزمــان مشــغول
ســخنرانی بــرای انتخابــات بــود
کــه شــخصی گفــت :مســکن و
اشــتغال ،ازدواج جوانهــا را بــه
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تأخیــر انداختــه اســت .ایشــان هــم
ی گفــت :اشــتغال و
خیلــی فــور 
مسکنشــان بــا مــا ،ازدواجشــان
بــا خودشــان .البتــه منظــورش
زمینهســازی بــود .انشــاءاهلل کــه
موفــق شــوند .ایــن هدفگــذاری
را کردنــد و تــاش هــم میکننــد.
در دو ماهــی کــه ســر کار آمدهانــد،
موضوعــات اساســی و امــور مربــوط
بــه زندگــی جــاری را پیگیــر هســتند.
ولــی زمانــه مــا بهقــدری مشــکالت
در هــم رفتــه و بــه هــم پیچیــده
شــده کــه بایــد همــه کمــک کننــد
تــا از ایــن گــرداب خــارج شــویم.
اشــارتی هــم بــه بخــش
مســئولیتهای حاکمیــت و دولــت
شــد .ایــن طرفــش را گفتیــم ،آنســو
هــم بهجــای خــودش محفــوظ.
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اقدامی قابلستایش در زمینه
صحیفه
خدمــت بــرادر عزیزمــان جنــاب
آقــای وافــی هســتیم؛ از دوســتان
بســیار عزیــز و قدیمــی و صمیمــی.
هــم خودشــان و هــم بیــت
شریفشــان ،والــده ارجمنــد و بســیار
گرامــی و عزیزشــان حضــور دارنــد.
بحمــداهلل در قــم کار خوبــی در
ارتبــاط بــا صحیفــه مبارکــه ســجادیه
شــروع کردهانــد .ظاهــرا ً بنــا دارنــد
در مناطــق مختلــف نمایندگیهایــی
بهوجــود بیاورنــد و امشــب بخــش
تهــران را بــا حضــور بــرادر عزیزمــان
جنــاب آقــای قائمینســب کــه
ایشــان هــم از دوســتان قدیمــی مــا
هســتند ،افتتــاح خواهنــد کــرد .ایــن
بخــش برنامهشــان را بــا حســن
ســلیقهای کــه داشــتند ،بــه جلســه
قدیمــی صحیفــهی تهــران آوردنــد.
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از ایــن خبــر و بشــارتی کــه دادیــد
و ابعــادی کــه برایــش پیشبینــی
شــده ،خوشــحال شــدیم .حــق
صحیفــه خیلــی بزرگتــر از اینهــا

اســت و در فرهنــگ عمومــی مــا
خیلــی جــای کار دارد .انشــاءاهلل
اقــدام حضــرت آیــتاهلل وافــی،
منشــأ خیــر و برکــت زیــاد خواهــد
شــد .آقــای قائمینســب هــم کــه
کارهــا را معمــوالً جــدی میگیرنــد،
باســلیقه هســتند .از اینکــه مــا را هــم
ســهیم کردیــد ،تشــکر میکنیــم.
مشــمول عنایــت حــق باشــید.
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