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ــٍد َو آِل  ــی ُمَحمَّ ــِلّ َعلَ ــمَّ َص »اللَّه
ــِة  ــْن بِْغَض ــی ِم ــٍد، َو أبِْدلْنِ ُمَحمَّ
ــْن  ــَة، َو ِم ــنَآِن الَْمَحبَّ ــِل الشَّ أْه
َة، َو ِمْن  َحَســِد أْهــِل الْبَْغــی الَْمــَودَّ
ــَاِح الثَِّقــَة، َو ِمــْن  ِظنَّــِة أْهــِل الصَّ
ــْن  ــَة، َو ِم ــَن الَْوَلی ــَداَوِة اْلْدنَی َع
َة، َو  ــرَّ ــاِم الَْمبَ ــوِق َذِوی اْلْرَح ُعُق
ــَرَة،  ــَن النُّْص ــْذَلِن اْلْقَربِی ــْن ِخ ِم
ــَح  ــَن تَْصِحی ــِبّ الُْمَداِری ــْن ُح َو ِم
الُْمَابِِســیَن  َرِدّ  ِمــْن  َو  الِْمَقــِة، 
کــَرَم الِْعْشــَرِة، َو ِمــْن َمــَراَرِة 
الِِمیــَن َحــَاَوَة اْلَمنَــِة«.  َخــْوِف الظَّ

نقش حیاتِی زیست اجتماعی در 
دستیابی به حیات طیّبه

ــیار  ــیار بس ــا بحــث بس بحــث امشــب م
مهمــی در دعــای شــریف مــکارم اســت 
کــه به صــورت منظومــه ای مطــرح شــده 
اســت. خــود دعــای مــکارم االخــاق در 
صحیفــه مبارکه فضــای منظومــه ای دارد؛ 
ــئله  ــن مس ــه ای ــم ب ــًا ه ــه قب چنان ک

دعــای  مباحــث  آغــاز  در  پرداختیــم. 
بیســتم در متــن دعــای مــکارم االخــاق 
ــی هســتید  هــم شــما شــاهد منظومه های
و چینــش منظومــه ای بســیار قابــل توجــه 
ــد.  ــکارم می بینی ــای م ــان دع در کهکش
ــی  ــی جذاب ــوع و خیل منظومه هــای متن
در ایــن دعــا اســت کــه از اهــل معرفــت 
را  اینهــا  )علیه الســام(  امــام  می بــرد.  دل 
به صــورت یــک منظومــه در دل ایــن 
ــور و  ــزرگ و کهکشــان پرن ــه ی ب منظوم

پرســتاره چیده انــد. 

ــًا  ــدم، کام ــان  خوان ــه برایت ــه ای ک قطع
ــام(  ــام )علیه الس ــت را دارد. ام ــن وضعی همی
ــب را می خواهــد؛  ــه مطل ــا نُ ــا یــک دع ب
یعنــی نــه درخواســت در یــک دعــا کنــار 
هــم چیــده شــده و البتــه کامــًا وحــدت 

ــی دارد.  موضوع

ــه  ــت؛ چراک ــی اس ــیار حیات ــوع بس موض
طّیبــه  حیــات  بــه  دســتیابی  مقصــد 
اســت. بــرای رســیدن بــه حیــات طّیبــه، 
ــیار  ــهم بس ــی دارای س ــت اجتماع زیس
ــه  بســیار باالیــی اســت. وقتــی انســان ب
ــاد مســئله  ــه ابع ــد، متوج آن فکــر می کن
می شــود. بخــش عظیمــی از معــارف 
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اخاقــی اســام، چــه در قــرآن کریــم و 
ــه یکــی  ــای خــدا، ب چــه در کلمــات اولی
زیســت  بخش هــای  پیچیده تریــن  از 
اجتماعــی و مناســبات بــا دیگــران کامــًا 
ارتبــاط دارد. آن بخــش پیچیــده عبــارت 
اســت از ابتــا بــه مواجهه هــای ناپســند، 
ــردکننده و  ــته کننده، دلس ــده، خس آزاردهن
گزنــده از طــرف دیگــران. امــام )علیه الســام( 

ــد. ــل می پردازن ــن فص ــه ای ــا ب اینج

انسان چاره ای جز حضور در 
اجتماع ندارد

ناگزیریــم  اجتماعــی  زندگــی  از  مــا 
نمی توانیــم  نداریــم.  فــراری  راه  و 
ــدا  ــران ج ــا دیگ ــاط ب ــان را از ارتب خودم
ــم. مــدل و شــیوه زندگــی  و منقطــع کنی
انزواطلبانــه، اساســًا مطلــوب و مــورد 
ــدای  ــت. خ ــال نیس ــدای متع ــد خ تأیی
متعــال، انســان را اجتماعــی خلــق کــرده 
و در محیــط اجتمــاع هــم می پســندد. 
ابتائــات جــدی هــم بــرای انســان 
در محیــط اجتماعــی وجــود دارد کــه 
ــه صعــود، رشــد و اصــاح اخاقــی  زمین
ــان در  ــخصیت انس ــوردن ش ــل خ و صیق

محیــط اجتماعــی فراهــم می شــود. 

انســان در جمــع متولــد می شــود، در 
ــم  ــع ه ــود، در جم ــزرگ می ش ــع ب جم
می میــرد. خــدای متعــال محیــط زندگــی 
ــی  ــه طراح ــا این گون ــن دنی ــا را در ای م
ــا  ــاری، م ــر ناچ ــذا از س ــت. ل ــرده اس ک
ــا.  ــا م ــران ب ــای دیگ ــتیم و رفتاره هس
ــر  ــا تأثی ــر م ــم، ب ــا نخواهی ــم ی بخواهی
می گــذارد. می توانــد بــه مــا روحیــه 
ــد،  ــرعت بده ــد، س ــرژی بده ــد، ان بده
ــرای  ــد و ب ــی بده ــی و روان ــام روح انتظ
در  باشــد.  داشــته  پیش برندگــی  مــا 
ــد باعــث افســردگی،  مقابــل هــم می توان
ناامیــدی،  به هم ریختگــی،  پژمردگــی، 
کم امیــدی، کاهــش ســرعت و ایجــاد 
ــان  ــرای انس ــف ب ــت انداز های مختل دس
ــا را  ــی م ــت روان ــد وضعی ــود. می توان ش
ــامت و  ــد و س ــرار بده ــر ق ــت تأثی تح
بهداشــت روان مــا را در معــرض مخاطــره 
قــرار بدهــد. رفتارهایــی کــه اینجــا محــل 
نامناســب  رفتارهــای  هســت،  بحــث 
دیگــران اســت؛ لــذا توجــه بــه ایــن جنس 
از رفتارهــا کــه البــد هــم هســت، ناچــار 
اســت؛ چــون کســانی کــه طــرف ارتبــاط 
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مــا قــرار می گیرنــد، حــدود نــود درصدش 
در اختیــار مــا نیســت. پــدر و مــادر و برادر 
ــاب   ــا انتخ ــه م ــی را ک ــر و فامیل و خواه
نکرده ایــم. همســایه و همــکار و کســانی 
کــه انســان در محیط هــای اجتماعــی بــا 
ــان  ــد درصد ش ــود، چن ــرو می ش ــا روب آنه
را شــما کامــًا انتخــاب کرده ایــد؟ از کل 
اجتماعی تــان،  مناســبات  و  ارتباطــات 
خیلــی  دایــره  شــما  انتخــاب  دایــره 
محــدودی اســت، در دل یــک دایــره 
بــزرگ از ارتباطاتــی کــه خــارج از اختیــار 
را  بعضی هــا  اســت.  انتخــاب شــما  و 
ــا،  ــل رفق ــد، مث ــاب می کن ــان انتخ انس
دوســت و همســر. اینجــا محورهــای 
ــاب آدم  ــازه انتخ ــت. ت ــا اس ــی م انتخاب
چقــدر درســت در بیایــد، خــودش محــل 

ــت. ــر اس ــات دیگ مباحث

ــا آن مواجــه  ــه ب ــی اســت ک ــن واقعیت ای
هســتیم و تأثیــرش در حیــات طّیبــه 
ــل  ــه و قاب ــل توج ــی قاب ــه خیل و خبیث

ــت.  ــه اس ماحظ

پیچیدگِی روابط اجتماعی

ــده  ــط بســیار پیچی ــط اجتماعــی رواب رواب
اســت و پیچیدگــی اش بــه پیچیدگــی 
کارل،  الکســیس  برمی گــردد.  آدمیــزاد 
ــام  ــا ن ــی ب ــهور، کتاب ــت مش فیزیولوژیس
انســان موجــود ناشــناخته نوشــته اســت. 
ــود.  ــد ب ــت و خواه ــم اس ــور ه همین ط
هرچــه انســان را بشناســند، بــاز هــم 
می بیننــد کــه نتوانســته اند بشناســند. 
الیه هــای تودرتــو و آفــاق شــخصیت 
از  درونــی اش،  مناســبات  و  هرکــس 
تــا  شــخصیت  روییــن  الیه هــای 
اعماقــش، حتــی گاهــی بــرای خــود 
شــخص ناشــناخته می مانــد تــا چــه 
برســد بــرای دیگــران. ایــن ویژگــی 
اجتماعــی  روابــط  می شــود  باعــث 
ــود و دارای  ــده ش ــیار پیچی ــان ها بس انس
ــودش  ــاص خ ــای خ ــاد و پیچیدگی ه ابع

ــد.  باش

بــه ایــن مــوارد محیــط غیرانتخابــِی 
پیچیــده و در عیــن حــال بــا تأثیــر مثبــت 
ــراوان و  ــی ف ــر منف ــا تأثی ــا ب ــراوان ی ف

ــد. ــه کنی ــه را اضاف ــل توج قاب
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شکر نعمت اطرافیان خوب

جایــی کــه رابطــه انســان بــا اطرافیانــش، 
مناســب و خــوب و شــیرین و زیبــا و 
ــه مــا احســاس خــوب  دلنشــین اســت، ب
ــد  ــرژی می ده ــد و ان ــنایی و امی و روش
ــت  ــان تقوی ــا را در مســیر هدف هایم و م
می کنــد. بایــد واقعــًا خــدا را شــاکر بــود؛ 
مخصوصــًا در مــورد آنهایــی کــه بــه مــا 
نزدیک تــر هســتند. البتــه از عهــده ی 
ــرض  ــًا ف ــم. مث ــم برنمی آیی ــکر ه ش
ــرادر  ــادر و ب ــدر و م ــواده، پ ــد در خان کنی
ــرد؟  ــکر ک ــود ش ــر می ش ــر، مگ و خواه
نعمــت خیلــی بزرگــی اســت. یــا همســر 
ــک  ــان نزدی ــه انس ــی ب ــه خیل ــوب ک خ
اســت و تأثیــرش خیلــی بــاال اســت. 
ــا آورد؟  ــکرش را به ج ــود ش ــر می ش مگ

ــه در مــورد ســایر محیط هــای  ایــن قضی
ــط  ــا مرتب ــا م ــه ب ــرادی ک ــط و اف مرتب
ــًا در  ــت. مث ــادق اس ــز ص ــوند نی می ش
ــوب  ــر خ ــک مدی ــه ی کاری، ی مجموع
ــوب،  ــم خ ــک معل ــا ی ــیم ی ــته باش داش
ــس  ــت؟ پ ــت گذاش ــود قیم ــر می ش مگ
انســان بایــد همــت کنــد و با شــکرگزاری 
ایــن نعمــت را بــرای خــودش نگــه دارد. 

مســئله ی نگهــداری نعمــت خــودش 
ــن اآلن  ــه م ــتقلی دارد ک ــرفصل مس س
بــه آن نمی پــردازم و بعــداً در ضمــن 
ــه آن می رســیم  ــام )علیه الســام( ب ــات ام کلم
ــان  ــه انس ــت. البت ــکر اس ــش ش ــه بخ ک
بایــد آن را غنی ســازی کنــد و شــکر 
عملــی اش هــم ایــن اســت کــه بــا 
محبــت، نصــرت و ارتبــاط خــوب، دائمــًا 
ــد  ــت کن ــی را تقوی ــوط ارتباط ــن خط ای
ــد.  ــت بده ــا و کیفی ــطحش را ارتق و س
ارتباطــش را بــا دوســت یــا همســرش یــا 
پــدر و مــادر و ارحــام یــا کســانی کــه در 
ــا  ــف انســان ب ــا جاهــای مختل مســجد ی
آنهــا رفت وآمــد و ارتباطــی دارد، هــر روز 

کیفی تــر کنــد. 

ــا  ــث م ــل بح ــًا مح ــش فع ــن بخ ای
نیســت؛ محــل بحــث آنجایــی اســت کــه 
بــا رفتارهــای آزاردهنــده مواجــه هســتیم. 
و  زبــان  نــگاه،  بــا  را  آدم  بعضی هــا، 
ــد.  ــش می زنن ــان آت ــرکات و سکناتش ح

ــرد؟  ــد ک ــه کار بای ــا را چ اینه
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با اطرافیان بد چه کنیم؟

امــام )علیه الســام( بــه ایــن بخــش می پــردازد. 
نکتــه جالب تــرش اینکــه حضــرت در 
ــد  ــا می گوی ــه م ــدواژه اول ب ــان کلی هم
ــده  ــات آزاردهن ــوع ارتباط ــن ن ــه در ای ک
بایــد متضرعانــه بــه خــدای متعــال پنــاه 

ــد.  ببری

گاهــی مــا بــه خــدای متعــال پنــاه 
می بریــم تــا ریشــه  طــرف را بکنــد. 
ــم  ــم و می گویی ــن می کنی ــرف را نفری ط
ــان.  ــیاه بنش ــه روز س ــی را ب ــا فان خدای
ولــی گاهــی انســان بــه درگاه خــدا تمنــا 
و دعــا دارد و خواســته اش ایــن اســت کــه 
آن طــرف را از محــور ارتباطــی ام حــذف 
کــن یــا ادبــش کــن یــا عقوبتــش کــن.  

اینجــا اصــًا ایــن حرف هــا نیســت؛ 
چــون محیــط مــا کــه محیــط دشــمنان 
ــا  ــت م ــان دوس ــًا ف ــت. مث ــدا نیس خ
ــوق شــخصی  ــا حســدش مرزهــای حق ب
مــرا زیــر پــا می گــذارد و بــه مــن 
ضربــه می زنــد. یــا شــخص دیگــری 
ــزی  ــن چی ــه م ــد، ب ــازی می کن ظاهرس
می گویــد، ولــی در ذهنــش چیــز دیگــری 
اســت. یــا بــه یکــی از اطرافیان نیــاز دارم، 

ــا  ــد. م ــی می کن ــن بی اعتنای ــه م ــی ب ول
بــر اســاس هدایــت امــام ســجاد )علیه الســام( 
ــه  ــرت ن ــاال حض ــه ح ــور ک ــن مح در ای
جلــوه اش را بــه صــورت منظومــه ای 
ــال  ــدای متع ــه خ ــد، ب ــت می کن فهرس
پنــاه می بریــم و از ســاحت قــدس ربوبــی 
ــی  ــم. یعن ــت داری ــل وضعی ــع تبدی توق
ــه  ــر ب ــد س ــه می خواه ــی ک ــًا کس مث
تــن مــا نباشــد! رفیــق خیلــی صمیمــی ما 
شــود. طبــق قواعــد ایــن فقــط از خــودش 
ــت او  ــه دس ــا ب ــون دل ه ــد، چ برمی آی
ــه  ــده ب ــت آزاردهن ــل وضعی ــت. تبدی اس
ــواه  ــوب و دلخ ــب و مطل ــت مناس وضعی
ــد از  ــال اســت. بای ــدای متع ــط کار خ فق
ــب  ــه »مقل ــی ک ــال بخواه ــدای متع خ
القلــوب«،  »طبیــب  القلــوب«، 
»صاحــب  و  القلــوب«  »حبیــب 

ــت.  ــوب« اس القل
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نه خواسته برای تبدیل رابطه ی 
ما با دیگران

مــا بــه درگاه الهــی می رویــم، منتهــا 
ــا  ــت ت ــت اس ــل وضعی ــان تبدی تقاضایم
ــل  ــه دوســتی تبدی ــا مــن ب دشــمنی او ب
شــود. ظاهرســازی او بــا مــن بــه محبــت 
عمیــق تبدیــل شــود. رهــا کــردن او 
ــن،  ــتن م ــا گذاش ــن و تنه ــه م نســبت ب
ــاری تبدیــل شــود. ایــن  ــه نصــرت و ی ب
تبدیــل مــورد درخواســت اســت. لــذا دعــا 
ــد  ــی«. بع ــت: »أبِْدلْنِ ــه اس ــک کلم ی
می شــود.  ارائــه  نُه گانــه ای  فهرســت 
ــم  ــه ه ــک مقدم ــا ی ــن دعاه ــه ای البت
شــدن  پناهنــده  گفتیــم  بارهــا  دارد. 
و  خــدا  اولیــای  از  کمک خواهــی  بــه 
بــا صلــوات بــر محمــد و آل محمــد 
)علیهم الســام( صــورت می گیــرد. انســان بایــد 

طبــق آیــه »َوابْتَُغــوا إِلَیـْـِه الَْوِســیلََة؛1 
و وســیله اي بــراي تقــرب بــه خــدا 
انتخــاب نماییــد«، ابتغــای وســیله داشــته 
باشــد و در درگاه الهــی وســیله جــور 
ــا،  ــدای دعاه ــوات در ابت ــس صل ــد. پ کن
وســیله خواهی اســت. بعــد بافاصلــه 
می گوییــد: »َو أبِْدلْنـِـی«. بــرای مــن نـُـه 

. مائده: 35.  1

چیــز را بــه نــه چیــز دیگــر تبدیــل کــن: 

ــنَآِن  ــِل الشَّ ــْن بِْغَضــِة أْه یــک: »ِم
ســاختار  اصــًا  عــده ای  الَْمَحبَّــَة«. 
شخصیتی شــان این طــوری اســت کــه بــا 
ــواره دشــمنی  ــد و هم ــران درمی افتن دیگ
بغــض  به معنــای  بغضــة  می کننــد. 
و کینــه اســت. کینــه ی کینــه ورزان را 
ــا  ــه محبــت تبدیــل کــن ت ــرای مــن ب ب

ــند.  ــته باش ــت داش ــرا دوس ــا م آنه

ــی  ــِل الْبَْغ ــِد أْه ــْن َحَس دوم: »َو ِم
ــف  ــارات لطی ــن عب ــدر ای َة«. چق ــَودَّ الَْم
لطافــت  وارد  بخواهــم  اگــر  اســت؟! 
تعابیــر امــام )علیه الســام( بشــوم، چنــد جلســه 
عــده ای  بگذریــم.  می خواهــد.  وقــت 
ــوق  ــه حق ــی ب ــی هســتند، یعن اهــل البغ
ــم  ــد و وارد حری ــدی می کنن ــران تع دیگ
زندگــی دیگــران می شــوند. ریشــه ی 
آتــش  اســت.  حســد  هــم  کارشــان 
حســادت کــه در درون آنهــا شــعله ور 
می شــود، آنهــا را وامــی دارد کــه وارد 
ــل شــوند.  ــم شــخصیت طــرف مقاب حری
کســانی کــه می خواهنــد بــا آبــروی مــن 
ــازی  ــن ب ــایش م ــا آس ــد، ب ــازی کنن ب
ــت  ــت اجتماعــی و موقعی ــا حیثی ــد، ب کنن
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شــغلی مــن دربیفتنــد، خدایــا حســد ایــن 
جماعــت را بــرای مــن بــه مــودت تبدیــل 
کــن. مــودت یعنــی محبــت برافروختــه ای 
ــراز  کــه طــرف دائمــًا بخواهــد بــه مــا اب

ــد.  ــف کن ــت و لط ــق و محب عش

ــَاِح  ــِة أْهــِل الصَّ ســوم: »َو ِمــْن ِظنَّ
ــَة«. عــده ای از اطرافیــان، آدم هــای  الثَِّق
خوبــی هســتند، اهــل اصــاح و آدم هــای 
صالحــی هســتند، امــا بــه مــن بدگمــان 
هســتند و ســوء ظــن دارنــد. اینکــه 
آدم هــای خــوب نســبت بــه انســان 
ــختی  ــی س ــز خیل ــند، چی ــان باش بدگم
کــه  دارد  دوســت  آدم  چــون  اســت. 
ــاد  ــان اعتم ــه انس ــان ب ــان و مؤمن خوب
داشــته باشــند. بدگمانــی انســان های 
ــه اعتمــاد تبدیــل  ــرای مــن ب ــح را ب صال

ــن.  ک

ــَن  ــَداَوِة اْلْدنَی ــْن َع ــارم: »َو ِم چه
الَْوَلیــَة«. عــده ای ارتباطاتشــان بــه 
مــن نزدیــک اســت و بــه مناســبت 
ــئول  ــا مس ــس ی ــکاری، رئی ــغل و هم ش
ــر مــن هســتند. بعضــی از اینهــا  ــا مدی ی
بــا مــا دشــمنی می ورزنــد. خدایــا از 
آنهــا  دشــمنی  کــه  می خواهــم  تــو 

را بــه والیــت تبدیــل کنــی. والیــت 
ــی   ــک. خیل ــرم و نزدی ــتِی گ ــی دوس یعن
ــاط  ــه ارتب ــه کســانی ک ســخت اســت ک
ــمنی  ــا آدم دش ــد، ب ــا آدم دارن ــک ب نزدی
طــرف  وقــت  یــک  باشــند.  داشــته 
ــی در  ــا دور اســت و خیل ــا م ارتباطــش ب
ــانی  ــا کس ــت. ام ــا نیس ــاس م ــط تم خ
ــتیم  ــم هس ــم در چش ــر روز چش ــه ه ک
ــان  ــم، دشمنی ش ــک داری ــاط نزدی و ارتب
ــی  ــرا به راحت ــد؛ زی ــرق می کن ــی ف خیل
ــذا از  ــد. ل ــه بزنن ــا ضرب ــه م ــد ب می توانن
ــت  ــه والی ــه ب ــم ک ــع می کنی ــدا توق خ
و دوســتِی گــرم و نزدیــک تبدیــل شــود 
ــد.  ــودش برمی آی ــط از خ ــن فق ــه ای ک

َذِوی  ُعُقــوِق  ِمــْن  »َو  پنجــم: 
َة«. ارحــام یعنــی  اْلْرَحــاِم الَْمبَــرَّ
کســانی کــه بــا مــا نســبت دارنــد. 
ــم  ــه گفت ــت ک ــی اس ــان بخش ــن هم ای
ــت  ــان هیچ وق ــت. انس ــا نیس ــت م دس
ــرادر و  ــه و عمــو و دایــی و ب عمــه و خال
خواهــر و ارحامــش را انتخــاب نمی کنــد. 
اینجــا مســئله ی عــاق مطــرح شــده کــه 
ــن  ــت. در بی ــد اس ــع پیون ــای قط به معن
ــا  ــا م ــه ب ــتند ک ــانی هس ــا کس ــام م ارح
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ســر ناســازگاری می گذارنــد. نقطــه ی 
َة«، یعنــی خیررســانی.  ــرَّ مقابلــش »الَْمبَ
دارد.  اوجــی  و  حداقــل  رحــم،  صلــه 
حداقلــش ســام اســت و اینکــه مــا 
می شــود  ایــن  نباشــیم.  قهــر  باهــم 
حداقلــش. بعــد قــدم بــه قــدم جلــو 
ــرای  ــان ب ــه انس ــی ک ــا جای ــی رود ت م
ــان  ــی ج ــال و حت ــرو و م ــش از آب َرِحم

ســرمایه گذاری  کنــد. 

ــَن  ــْذَلِن اْلْقَربِی ــْن ِخ ششــم: »َو ِم
ــک  ــا نزدی ــه م ــانی ب ــَرَة«. کس النُّْص
ــاب خویشــاوندی.  ــه از ب ــی ن هســتند، ول
نزدیــک بــودن مکانــی هــم نیســت، 
ــا  ــه ب ــکار؛ بلک ــا هم ــایه ی ــل همس مث
مــا در حلقــات ارتبــاط دوســتانه مــا 
جماعــت  ایــن  از  می گیرنــد.  قــرار 
توقــع نصــرت داریــد. حــال شــما را 
در وســط مشــکات و گرفتــاری رهــا 
ــًا  ــت. عمدت ــده  اس ــی آزاردهن ــد، خیل کن
رفاقت هــا در وقــت نیــاز و گرفتــاری 
می دهــد.  نشــان  را  خــود  ســختی  و 
کــه:  دارنــد  ضرب المثلــی  عرب هــا 
»عنــد الشــدائد تعــرف اإلخــوان؛ 
دوســتان، هنــگام ســختی ها شــناخته 

می شــود«. یــا ضرب المثــل انگلیســی 
 friend in need is« می گویــد: 
friend deed«. رفیــق واقعــی رفیــق 
وقــت ســختی و نیــاز اســت. حــال کســی 
ــرا  ــاری دارد، م ــع ی ــه انســان از او توق ک
وســط گرفتاری هــا و مشــکات رهــا 
کننــد. خدایــا، ایــن را بــه یــار و کمــک کار 

ــن.  ــل ک ــن تبدی ــوار م و غمخ

ــَن  ــِبّ الُْمَداِری ــْن ُح ــم: »َو ِم هفت
وقــت  کاش  الِْمَقــِة«.  تَْصِحیــَح 
ــق  ــل دقی ــان تحلی ــا را انس ــد اینه می ش
و وســیع می کــرد. یکســانی هســتند کــه 
ــر  ــه تعبی ــد. ب ــا ظاهرســازی می کنن ــا م ب
خودمــان رفاقتشــان بــا مــا ســطحی 
دارد:  روایــت  در  اســت.  ظاهــری  و 
»اإلْخــواُن ِصنْفــاِن: إخــواُن الثِّقــِة 
ــرادران دو  ــرِة؛2 ب ــوان الُمکاَش و إخ
گــروه هســتند: بــرادران مــورد اعتمــاد، و 
بــرادران خنــده و شــادی«. اخــوان الثقــة، 
ــوان  ــه می ت ــتند ک ــی هس ــرادران ایمان ب
ــا آنهــا زندگــی  ــه آنهــا اعتمــاد  کــرد. ب ب
ــوان  ــا اخ ــود. ام ــیرین می ش ــب و ش طّی
ــط  ــه فق ــتند ک ــی هس ــرة آنهای المکاش
ــوار،  ــار األن ــی، بح ــر مجلس . محمدباق  2

ص281. ج74، 
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زبانشــان می چرخــد. رفاقــت ظاهــری 
دارنــد، امــا عمقــی نــدارد. حــال بــه 
ــه  ــراد ک ــن اف ــم ای ــدا عرضــه می داری خ
محبتشــان بــه مــا ظاهــری و از ســر 
ناچــاری اســت، محبتشــان را بــرای مــن 

ــن.  ــاف ک ــق و ص ــی و عمی قلب

الُْمَابِِســیَن  َرِدّ  ِمــْن  »َو  هشــتم: 
کــَرَم الِْعْشــَرِة«. طائفــه ای از کســانی 
کــه بــا مــا طــرف ارتبــاط هســتند، 
ارتباطشــان طــوری اســت کــه از زندگــی 
ــی  ــس یعن ــد. ماب ــر در می آورن ــا س م
ارتبــاط خیلــی خیلــی نزدیــک. اینهــا اگــر 
بــا انســان دربیفتنــد یــا از محیــط محبتــی 
و معاشــرتی خودشــان کنــار بگذارنــد، 
خیلــی خطرنــاک و آســیب زا اســت. حــال 
ــا را  ــا م ــا ب ــاط آنه ــه ارتب ــم ک می خواهی
بــه معاشــرت کریمانــه و در اوج احتــرام و 

ــد.  ــل کن ــت و تبدی محب

َخــْوِف  َمــَراَرِة  ِمــْن  »َو  نهــم: 
ــک  ــِة«. ی ــَاَوَة اْلَمنَ ــَن َح الِِمی الظَّ
مرتبــط  انســان  بــا  عــده هــم کــه 
ناامنــی  تولیــد  مــا  بــرای  می شــوند، 
انســان  زندگــی  امنیــت  و  می کننــد 
تعبیــر  آن  از  حضــرت  می گیرنــد.  را 

ــه تلخــِی تــرس از ســتمگران.  می کنــد ب
ــه شــیرینی امنیــت  ــرای مــن ب ــن را ب ای

ــن.  ــل ک تبدی

ــه خواســته یــک منظومــه اســت.  ایــن نُ
ــرای  ــد ب ــد می گوی ــه خداون ــرت ب حض
ــه  ــه محبــت، حســد را ب مــن بغضــة را ب
مــودت، ظنــة را بــه الثقــة، عــداوة را بــه 
ــذالن  ــرة، خ ــه المب ــوق را ب ــة، عق الوالی
ــه  ــن را ب ــب المداری ــرة، ح ــه النص را ب
تصحیــح المقــة، رد المابســین را بــه 
کــرم العشــرة، و مــرارة خــوف الضالمیــن 

ــن.  ــل ک ــة تبدی ــاوة االمن ــه ح را ب

بایــد بــه ســاحت قــدس ربوبــی برویــم و 
از خــدای متعــال تبدیــل ایــن وضعیــت را 

هیم.  ا بخو

عواقب نادیده گرفتن پیچیدگِی 
روابط اجتماعی

دور  پیچیدگی هــا  و  تفاوت هــا  ایــن 
ــا  ــان آنه ــر انس ــت و اگ ــا هس ــر م و ب
نداشــته  ذهنــی اش  معــادالت  در  را 
باشــد، خیلــی آســیب می بینــد. بایــد 
ــون  ــه پیرام ــم. آنچ ــا را بپذیری واقعیت  ه
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مــا از رفتار هــای نامناســب بــا مــا انجــام 
ــخه های  ــش نس ــل و عاج ــود، ح می ش
ــدام از  ــر ک ــرا ه ــد. زی ــی می خواه متفاوت
ایــن اجنــاس رفتارهــا را کــه نــام بردیــم، 
ــرق  ــی ف ــم خیل ــا ه ریشــه هایی دارد و ب

 . می کننــد

اشتباهات خود را در روابط با 
اطرافیان بپذیریم

کاری  اولیــن  ســیره  و  قاعــده  طبــق 
ــه از  ــت ک ــن اس ــم، ای ــد بکنی ــه بای ک
ــن  ــن در ای ــهم م ــیم: س ــان بپرس خودم
ــی  ــًا فان ــار نامناســب چیســت؟ مث رفت
خیلــی  می بــرد.  حســادت  مــن  بــه 
ــن  ــا روش ــود م ــد ها را خ ــش حس از آت
ــک  ــتم ی ــه داش ــودم نمون ــم. خ می کنی
ــد،  ــم بودن ــق ه ــه عاش ــوهر ک زن و ش
ــد  ــث ش ــم باع ــای نســنجیده خان رفتاره
کــه شــوهرش در خــط حســد بــا او قــرار 
ــید.  ــرت کش ــه نف ــق ب ــرد و آن عش بگی
ــهم  ــیم: س ــود بپرس ــوارد از خ ــن م در ای
ــط  ــه وس ــی ک ــا کس ــت؟ ی ــن چیس م
مشــکات مــرا رهــا کــرده و کمکــم 
ــیم:  ــود بپرس ــه از خ ــد، بافاصل نمی کن

آیــا ایــن کارش ناشــی از رفتارهــای مــن 
ــش  ــی رهای ــم جای ــن ه ــاید م ــوده؟ ش ب

ــردم؟ ــش نک ــردم و کمک ک

ــان  ــن بدگم ــه م ــه ب ــی ک ــای خوب آدم ه
ــه  ــوط ب ــن ســوءظن مرب ــا ای شــده اند، آی
ــن  ــار م ــا ناشــی از رفت خــودش اســت ی
ــع  ــن قط ــا م ــه ب ــی ک ــا کس ــت؟ ی اس
ــچ  ــا هی ــن در اینج ــا م ــرده، آی ــم ک رح
ــرا و  ــاک و مب ــن پ ــدارم؟ م ــری ن تقصی

ــم؟  منزه

ــان را  ــهم خودم ــوارد س ــن م ــس در ای پ
ــی«  بپذیریــم و درســتش کنیــم. »أبِْدلْنِ
کــه از خــدای متعــال می خواهیــم، لقلقــه 
ــد  ــا بای ــد. دعا ه ــد باش ــه نبای ــان ک زب
ــش  ــت باشــد. حقیقت ــه حقیق مســتظهر ب
ــن اســت کــه ســهم خــودم را کشــف  ای

ــم.  ــه ام را انجــام ده ــم و وظیف کن
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مهارت تغییر دیگران را به 
دست آوریم

مطلــب بعــدی اینکــه بــاور کنیــم اصــاح 
ــول  ــن را قب ــا ای ــت. بعضی ه ــن اس ممک
ندارنــد. اگــر ببیننــد کســی حســادت دارد، 
دشــمنی دارد، کینــه دارد، نفــرت دارد، 
ــر  ــن دیگ ــد ای ــت، می گوی ــان اس بدگم
ــذا  ــت، ل ــخصیتی او اس ــت ش ــزء باف ج
ــی  ــات اصاح ــا عملی ــن م ــر در ذه دیگ
شــکل نمی گیــرد. بایــد بــاور کنیــم 
را  چیــزی  البتــه  می شــود.  اصــاح 
ــم: آگاهــی در  ــد فراهــم کنی ــا بای هــم م
مناســبات اجتماعــی، بــه اضافــه بردبــاری 

ــران.  ــار دیگ ــر رفت ــارت تغیی و مه

خیلــی چیزهــا آموختنــی اســت. بعضی هــا 
خیــال می کننــد اســتاد کل هســتند. بایــد 
یــاد بگیــری کــه چطــور می تــوان رفتــار 

دیگــران را اصــاح کــرد و تغییــر داد. 

غــرض اینکــه حواســتان باشــد کــه 
»ابدلنــی« را درســت معنــی کنیــد. 
یکــی از معانــی اش ایــن اســت کــه 
ــده،  ــدر ب ــرح ص ــاری و ش ــن بردب ــه م ب
ــه  ــی ب ــده، یعن ــه مــن آگاهــی ب ــی ب یعن
ــده. اینکــه فقــط بگویــی  مــن مهــارت ب

ــن دشــمن  ــا م ــرد ب ــان ف ــروردگارا، ف پ
صمیمــِی  دوســِت  مــن  بــا  اســت، 
ــدای  ــد. خ ــی نمی افت ــود، اتفاق ــرم ش گ
ــببات  ــباب و مس ــاس اس ــر اس ــال ب متع
ــرآن  ــودش در ق ــد. خ ــا را می چرخان دنی
ِهــَي  بِالَّتِــي  »اْدَفــْع  می گویــد: 
أَْحَســُن َفــِإَذا الَّــِذي بَیْنـَـَك َوبَیْنَــُه 
ــدي  ــٌم؛3 ب ــيٌّ َحِمی ِ ــُه َول ــَداَوٌة َکَأنَّ َع
را بــا نیکــي دفــع کــن تــا دشــمنان 
ــرم و  ــتان گ ــون دوس ــخت، همچ سرس

ــوند«.  ــي ش صمیم

ســید دوست داشــتنی و امــام جماعــت 
مســجد های  از  یکــی  در  بزرگــواری 
ــای  ــوی مغازه ه ــت: از جل ــران می گف ته
بــه  می کــردم،  عبــور  کــه  مســجد 
آنهــا ســام می کــردم؛ ولــی کامــًا 
مــن  بــه  پشــت  و  برمی گشــتند 
می رفتنــد. یــک ســال ایــن کار را کــردم 
تــا ســرانجام همــان آقــا کــه منــرا نــگاه 
نمی کــرد، بــه یــار غــار مســجدی تبدیــل 
ــی  ــده مال ــف اول کمک کنن ــد و در ص ش
مســجد قــرار گرفــت و حامــی مــن شــد.

ــدون  ــد ب ــال می توان ــدای متع ــه خ البت
. فصلت: 34.  3
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ــران  ــب دیگ ــز قل ــببات نی ــباب و مس اس
ــت؛  ــوم اس ــه معل ــد. اینک ــول کن را متح
ــده  ــم قاع ــرض کن ــتم ع ــی می خواس ول
را یادمــان باشــد کــه »أبِْدلْنِــی« اینجــا 
دارد پیــام می دهــد کــه مــا چــه وظایفــی 
ــا ایــن ماجــرا داریــم؛ منتهــا  در ارتبــاط ب
متعــال  خــدای  از  کمک خواهــی  بــا 
محمــد  آل  و  محمــد  وســاطت  بــا  و 

جمعیــن(.  )صلوات اهلل علیهم ا




