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ــٍد َو  ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص »اللَُّه
ــَك  ِ ــَع رِْزق ــْل أَْوَس ــهِ، َو اْجَع ِ آل
أَْقــَوى  َو  َكبِــْرُت،  إَِذا  َعَلــيَّ 
تِــَك فِــيَّ إَِذا نَِصبْــُت، َو َل  ُقوَّ
تَبْتَلِيَنِّــي بِالَْكَســِل َعــْن عِبَاَدتـِـَك، 
ــبِيلَِك، َو َل  ــْن َس ــى َع َو َل الَْعَم
ــَك، َو  ِ ــَاِف َمَحبَّت ِض لِِخ ــرُّ بِالتََّع
َق َعنْــَك، َو  َل ُمَجاَمَعــةِ َمــْن تََفــرَّ
ــَك.« ــَع إِلَيْ ــِن اْجتََم ــةِ َم َل ُمَفاَرَق

عوامل ابتالء به کسالت در 
عبادت

ــه از  ــن قطع ــی ای ــق اله ــه توفی ب
دعــای شــریف مــکارم االخــاق را 
محضرتــان گــزارش می کردیــم، 
رســیدیم بــه ایــن جملــه کــه 
ســاحت  از  )علیه الصلوة والســام(  امــام 
ــه تقاضــا  ــن گون ــی ای ــدس ربوب ق
ـي؛ مــن را  می کنــد »َو َل تَبْتَلِيَنِـّ
مبتــا نکــن«. بــه چــی؟ »بِالَْكَســِل 
ــن  ــه م ــن ک ــَك« ای ِ ــْن عِبَاَدت َع

ــالت  ــار کس ــو گرفت ــادت ت در عب
نشــوم. اینکــه انســان در عبــادت به 
کســالت مبتــا بشــود خیلــی چیــز 
ــای  ــی پ ــی وقت ــت. یعن ــدی اس ب
عبــادت حــق تبــارک و تعالــی بــه 
ــنگینی  ــاس س ــد احس ــان می آی می
امثــال  و  ادبــار  و  خســتگی  و 
این هــا داشــته باشــد. ایــن تحلیــل 
را کردیــم کــه چــه چیزهایــی 
ــام  ــان در مق ــود انس ــث می ش باع
ــود.  ــالت بش ــار کس ــادت گرفت عب
ــوع  ــک ن ــن ی ــم ای ــرض کردی ع
ــت اســت، دالیلــی هــم دارد  عقوب
شــریف  دعــای  براســاس  کــه 
ــح  ــه را توضی ــن جمل ــزه ای ابوحم
ــه  ــا ابتــاء ب دادیــم. از ناشــکری ت
ــن  ــا بطالی ــن، ب ــا غافلی ــت ب رفاق
و تــا کم حیایــی و این هــا همــه  
این هــا  بــود،  فهرســت  آن  در 
ــه  ــان ب ــه انس ــود ک ــث می ش باع
ــا بشــود  ــادت مبت کســالت در عب
و نشــاطش را از دســت بدهــد.
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عوامل ایجاد نشاط در عبادت

در مقــام عبــادت هــم چیــزی کــه 
فیــض و برداشــت انســان را از 
ــاط  ــد نش ــراوان می کن ــادت ف عب
اســت، نشــاط خیلــی مهــم اســت. 
ــادت ســرحال  ــام عب انســان در مق
باطنــی  و  قلبــی  اقبــال  باشــد، 
داشــته باشــد و همین طــور خیلــی 
نقطــه  باشــد.  آمــاده  و  مجهــز 
مقابــل کســالت نشــاط اســت. 
ــودن و  ــراق ب ــرحال و قب ــن س ای
ســرزنده بــودن، احســاس داشــتن، 
شــور داشــتن. یــک بخشــی  از 
ریشــه  نشــاط در عبــادت هــم 
ــناختی  ــوزه ش ــه ح ــردد ب برمی گ
و معرفتــی انســان، میــزان معرفــت 
او بــه حــق تبــارک و تعالــی و بــه 
الطــاف الهــی، بــه اســماء الحســنی، 
بــه موقــف خــودش، یــک بخشــی 
ــت  ــه آن وضعی ــردد ب ــم برمی گ ه
کــه  انســان  روحــی  و  روانــی 
عمــده اش ناشــی از همیــن مســئله 
کــه  چیــزی  مهم تریــن  اســت. 
ــد  ــادت می کن ــد نشــاط در عب تولی
انســان  اگــر  اســت.  محبــت 

نســبت بــه پــروردگار متعــال وارد 
ــل  ــه فض ــود، ب ــت بش وادی محب
پــروردگار متعــال از محبت نشــاط 
ــی انســان  ــد، یعن ــه دســت می آی ب
ــاط  ــت نش ــی حال ــام بندگ در مق
و شــعف پیــدا می کنــد. چــون 
خــدای  بــا  گفتگــوی  عبــادت 
ــق  ــا ح ــاط ب ــت، ارتب ــال اس متع
تعالــی اســت، ذکــر حضــرت حــق 
اســت، انجــام بعضــی از برنامه هــا 
ــل  ــرآن اســت، مث ــاوت ق ــل ت مث
روزه اســت، مثــل حــج اســت 
اســت.  کارهــا  بقیــه  هکــذا  و 
اســت  اجتماعــی  فعالیت هــای 
ــا  ــترش خوبی ه ــل گس ــه از قبی ک
اســت، از قبیــل امــر بــه معــروف، 
ــه  ــی ب ــر، رونق بخش ــی از منک نه
مجالــس مؤمنیــن اســت. همــه  
این هــا یــک فهرســت طوالنــی 
اســت، آن کــه باعــث می شــود 
ــاط  ــادت نش ــام عب ــان در مق انس
داشــته باشــد حالــت محبت اســت 
متعــال،  پــروردگار  بــه  نســبت 
ــه  ــال ب ــن را از خــدای متع ــه ای ک
ــانی  ــه حــق کس ــش، ب حــق اولیائ
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 » ـةِ اللَّ کــه »التَّامِّيــَن فِــي َمَحبَـّ
کــه ائمــه هــدی )ســام اهلل علیهم اجمعین( 
ســجاد  امــام  خــود  و  هســتند 
می کنیــم.  تمنّــا  )ســام اهلل علیه( 

در  کســالت  وقت هــا  گاهــی 
یــک  از  ناشــی  عبــادت  مقــام 
دشــواری، یــک مشــکلی، یــک 
ــان اســت.  ــاری در جســم انس بیم
در  کــه  اســت  این هــا  گاهــی 
ــل  ــی رود ذی ــر م ــوارد دیگ ــن م ای
ــم  ــامت جس ــی س ــوان عموم عن
ــی  ــا آن جای ــخص ت ــد ش ــه بای ک
کــه بــرای او میّســر اســت مراقــب 
طــراوت  و  نشــاط  و  ســامت 
جســمی اش باشــد. مثــل آن کســی 
بی نظــم  اســتراحتش  مثــًا  کــه 
ــت،  ــم اس ــش بی نظ ــت، خواب اس
تغذیــه اش بی حســاب و کتــاب 
اســت. مثــًا یــک غــذای ســنگینی 
ــادی  را در آســتانه یــک برنامــه عب
آن وقــت  نــوش جــان کــرده، 
می خواهــد نشــاط هــم داشــته 
ــا  باشــد، خــب نمی شــود دیگــر. ب
ــوردن آن  ــد از خ ــه بع ــی ک اتفاقات
غــذا در بدنــش می افتــد ســطح 

ــدا  ــیاری شــخص کاهــش پی هوش
می کنــد، آن وقــت دیگــر حــال 
ــود  ــن را نمی ش ــدارد. ای ــی ن بندگ
عقوبتــی،  کســالت  کــه  گفــت 
ایــن کســالت اختیــاری اســت. 
ــدازه و  ــه ان ــش ب ــه خواب کســی ک
تحــت قاعــده و حســاب و کتــاب 
نیســت آن وقــت ســر نمــاز ُچــرت 
می زنــد. موقــع عبــادت باشــد 
ــرای او  ــتگی ب ــت خس ــک حال ی
معنایــش  ایــن  می شــود.  پیــدا 
ــال  ــدای متع ــه خ ــت ک ــن نیس ای
دارد او را بــه خاطــر یــک گناهــی 
عقوبــت  شــده  مرتکــب  کــه 
ــت  ــن رعای ــع ای ــد، در واق می کن
نظــم در زندگــی را نکــرده، خــب 
ــر  ــد. اگ ــم کن ــد کارش را منظ بای
یــک  می خواهــد  مثــًا  کســی 
ســحر باطراوتــی داشــته باشــد 
ــک خــواب مناســب  ــد ی ــد بای الب
و بــه انــدازه ای هــم داشــته باشــد، 
ــاب و  ــک حس ــم ی ــه اش ه تغذی
ــی  ــد و چیزهای ــته باش ــی داش کتاب
از ایــن قبیــل. یــک بخشــی اش 
ــه ســامت  ــردد ب ــه برمی گ ــم ک ه
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و بیمــاری. کــه ســامت و بیمــاری 
هــم دیگر عالــم خاص خــودش را 
دارد و امیدواریــم ان شــاء اهلل خدای 
ــه همــه  شــما ســامتی و  متعــال ب
عافیــت کرامــت کنــد و ان شــاء اهلل 
مبــادی نشــاط در عبــادت همیشــه 
باشــد،  نازنین تــان  وجــود  در 
مخصوصــًا آن حالــت توجــه و 
اصــل  کــه  محبــت  و  خشــوع 
ــت  قصــه هــم همــان مســئله محب
ــه  ــت ک ــال اس ــروردگار متع ــه پ ب
اتفاقــًا همیــن باعــث می شــود کــه 
ــک  ــات ی ــادی و مقدم شــخص مب
عبــادت بــا نشــاط را فراهــم کنــد. 
یعنــی دیگــر مثــًا تنظیــم کنــد، کار 
زندگــی اش را تنظیــم کنــد، جلــوی 
خیلــی از کارهــای بیهــوده و این ها 
ــت  ــه اش مراقب ــرد، در تغذی را بگی
ــه  ــرای ایــن کــه بخواهــد ب کنــد ب
ــد. ــاط برس ــا نش ــادت ب ــک عب ی

عوامل ضاللت و گمراهی

ــْن  ــى َع ــود »َو َل الَْعَم ــد فرم بع
َســبِيلَِك؛ خدایــا مــن را بــه عــدم 
ــیر  ــی در مس ــه نابینای ــرت، ب بصی
خــودت و نســبت بــه راه خــودت 
ــی از مســیر خــودت  ــه گمراه و ب
مبتــا نکــن«. ایــن جا بــاب هدایت 
ــش و  ــم، جایگاه ــه کردی را مباحث
ــال نســبت  ــروردگار متع ــت پ عنای
ــن   ــش را و ای ــت بندگان ــه هدای ب
حــق  همه گونــه حضــرت  کــه 
ــت  ــی اســباب هدای ــارک و تعال تب
و  کــرده  فراهــم  را  بندگانــش 
در دســترس آن هــا قــرار داده و 
ــودش  ــدگان خ ــر بن ــت را ب حج
در مقــام هدایــت تمــام کــرده. 
ــاط  ــان در ارتب ــرا انس ــه چ ــن ک ای
بــا ســبیل اهلل، صــراط الهــی و امثال 
این هــا گرفتــار عــدم تشــخیص یــا 
تشــخیص غلــط می شــود، ایــن را 
ــه  ــه دو نکت ــم ب هــم عــرض کردی
ــه  ــردد ب ــردد. یکــی  برمی گ برمی گ
ــه  ــی ک ــک کس ــری، ی ــبهه نظ ش
ــف  ــار ضع ــری گرفت ــر فک از نظ
ذهنــش  کــه  کســی  و  اســت 
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آشــفته اســت، گرفتــار ســؤاالت و 
ــت،  ــا اس ــال این ه ــبهات و امث ش
ــباب  ــن، اس ــیند در ذه ــبهه بنش ش
از  انســان  و  می شــود  انحــراف 
راه  کــه  درســت  راه  تشــخیص 
ــاز  ــی اســت ب ــارک و تعال حــق تب
می مانــد، گرفتــار همیــن عــدم 
هــم  یکــی  می شــود.  بصیــرت 
ــت  ــانی اس ــای نفس ــئله هواه مس
کــه همــان شــهوت عملــی اســت. 
عــرض کردیــم آن هــم باعــث 
گرفتــار  انســان  کــه  می شــود 
ــی بشــود.  ــت و گمراه ــن ضال ای

نفرت خدای متعال نسبت به 
ظالمین 

ِض  خــب بعــد فرمــود »َو َل بِالتََّعــرُّ
ــا  ــن را مبت ــَك؛ م ِ ــَاِف َمَحبَّت لِِخ
ــت  ــی دس ــه کارهای ــه ب ــن ک نک
ــاف  ــا برخ ــن کاره ــه ای ــم ک بزن
عــرض  باشــد«.  تــو  محبــت 
عبــارت دیگــری  ایــن  کردیــم 
اســت از معصیــت، یعنــی مــن 
ــا  ــت نشــوم. منته ــه معصی ــا ب مبت

این جــا بــا آن تعبیــر لطیــف، امــام 
ــرض  ــت را تع ــام( معصی )علیه الصلوة والس

ــارک  ــت حــق تب ــه خــاف محب ب
ــی  ــرده. خیل ــه ک ــی ترجم و تعال
تعبیــر دقیــق اســت. یعنــی انســان 
هــر وقتــی وارد وادی معصیــت 
می شــود، در حقیقــت دارد کاری 
ــت  انجــام می دهــد برخــاف محب
ــاف  ــی. »لخ ــارک و تعال حــق تب
ــا  ــوع معن ــد ن ــم چن ــك« ه محبت
می شــود. یکــی اش ایــن اســت کــه 
انســان کاری کنــد کــه محبــوب از 
او رنجــش پیــدا کنــد، کــه باعــث 
آزردگــی خاطــر محبوبــش بشــود. 
یــک معنــای دیگــر هــم ایــن جــا 
دارد و آن معنایــش ایــن اســت 
ــه  ــد ک ــک کاری کن ــان ی ــه انس ک
برخــاف ادعــای محبــت خــودش 
باشــد، مــا مدعــی محبــت حضرت 
حــق تبــارک و تعالــی هســتیم، 
ــن  ــا ای ــه ب ــم ک ــک کاری نکنی ی
»َو  نمی خوانــد  محبــت  ادعــای 
ــَك«  ِ ِف َمَحبَّت ــاَ ِض لِِخ ــرُّ َل بِالتََّع
ــاید  ــت. ش ــا اس ــر دو معن ــه ه ب
یکــی از بدترین هایــش کــه شــاید 



7

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

در ســاحت قــدس ربوبــی از همــه 
ــه دیگــران  ــر اســت، ظلــم ب کریه ت
فرمــود خیلــی صریــح  اســت. 
خــدای متعــال نســبت بــه ظالمیــن 
ابــراز نفــرت می کنــد، ابــراز عــدم 
ــه  ــتی ک ــد. و فهرس ــت می کن محب
در قــرآن کریــم هســت »لیحــب 
المفســدین، لیحــب المســرفين، 
لیحــب كل مختــاٍل فخــور« 
ــال  ــر، خــدای متع ــر و متکب از تکب
ــه  ــان هایی ک ــت. از انس ــر اس متنف
بــه  نســبت  داشته هایشــان  بــا 
ــی  ــدا فخرفروش ــدگان خ ــایر بن س
می کننــد خــدای متعــال متنفــر 
متنفــر  مســرفین  از  اســت. 
ــت،  ــر اس ــن متنف ــت، از مبذری اس
مطرفیــن  از  متعــال  خــدای 
از مفســدین تــا  متنفــر اســت، 
این هــا.  و  ظالمیــن  بــه  برســد 

ارتباطات اجتماعی اضطراری و 
غیراختیاری

َق َعنـْـَك،  »َو َل ُمَجاَمَعــةِ َمــْن تََفــرَّ
َو َل ُمَفاَرَقــةِ َمــِن اْجتََمــَع إِلَيَْك«. 
»و  آن  بــه  برمی گــردد  این هــا 
ــا  ــن ج ــل از ای ــى«، اص ل تبتلين
ــى«  ــود »و ل تبتلين ــروع می ش ش
مــن را مبتــا نکــن، دچــار نکــن، 
گرفتــار نکــن، بــه چــی؟ بــه 
ــا کســی کــه  همراهــی و ارتبــاط ب
ــةِ  از تــو جــدا شــده. »َو َل ُمَجاَمَع
َق َعنـْـَك« ایــن هــم یک  َمــْن تََفــرَّ
تعبیــر. درســت نقطــه مقابلــش »َو 
ــَك«.  ــَع إِلَيْ ــِن اْجتََم ــةِ َم َل ُمَفاَرَق
ــه  ــی از کســی ک ــه جدای ــن را ب م
ــا توســت »مــن اجتمــع  مرتبــط ب
اليــك« بــا آن هــا هــم مبتــا 
ــوم. ــدا بش ــا ج ــه از آن ه ــن ک نک

انســان  اجتماعــی  ارتباط هــای 
ــده و  ــن کنن ــًا تعیی ــرای او کام ب
ارتبــاط  اســت.  سرنوشت ســاز 
اجتماعــی انســان یعنــی ارتبــاط مــا 
ــان ها  ــایر انس ــا س ــران،  ب ــا دیگ ب
ــا، روی  ــت م ــًا روی سرنوش کام
محیــط فکــر مــا، روی محیــط 
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اخــاق  روی  مــا،  شــخصیت 
ــّر  ــا، س ــن م ــی باط ــا، روی حت م
ــر  ــا تأثی ــا، روح م ــر م ــا، ضمی م
ــدی  ــچ تردی ــدون هی ــذارد. ب می گ
ارتباطــات انســان یــک چنیــن 
تأثیــری دارد، تأثیر ســطحی نیســت 
ــن  ــود ای ــه نمی ش ــچ وج ــه هی و ب
ــًا  ــت. مخصوص ــت کم گرف را دس
ــان  ــا. انس ــاری م ــای اختی ارتباط ه
دو نــوع ارتبــاط اجتماعــی دارد. 
اجتماعــی  ارتباطــات  یکــی 
ــرف  ــان ط ــت. انس ــراری اس اضط
ارتباطــش را انتخــاب نمی کنــد. 
غیراختیــاری  شــرایط  یــک  در 
ــاط  ــانی ارتب ــک کس ــا ی ــان ب انس
پیــدا می کنــد. ایــن نــوع ارتباط هــا 
اگرچــه بــاز بی تأثیــر نیســتند ولــی 
آثــارش قابــل تنظیــم اســت یعنــی 
تأثیــر  ایــن  می توانــد  شــخص 
را تــا حــدی باالخــره از آن در 
امــان قــرار بگیــرد. شــبیه ایــن کــه 
ــانی  ــک کس ــا ی ــره ب ــان باالخ انس
در یــک ســفر اضطــراری هم ســفر 
یــک  ســوار  شــما  می شــود، 
ــرو  ــوار مت ــوید، س ــوس می ش اتوب

مســافت  در  گاهــی  می شــوید، 
ــا  ــی، ی ــافت طوالن ــاه، در مس کوت
در محیــط کار بــدون ایــن کــه 
ــا خــودش  ــط ب ــراد مرتب انســان اف
را در آن جــا انتخــاب کــرده باشــد، 
ــانی  ــا کس ــت ت ــل هس ــن قبی از ای
ــان  ــتند. انس ــا هس ــام م ــه ارح ک
ــدر  ــرش را، پ ــرادرش را، خواه ب
و مــادرش را، عمــه و خالــه و 
بســتگانش را کــه انتخــاب نکــرده، 
ــاط  ــک ارتب ــه ی ــا ب ــا آن ه ــا ب م
غیراختیــاری مرتبــط می شــویم.

قدرشناسی ارتباط با افراد 
شایسته و الهی

در ایــن مــوارد اگــر طــرف ارتبــاط 
شــما افــراد شایســته ای باشــند، 
نورانــی باشــند، مؤمــن باشــند، 
عالــم باشــند، فاضــل باشــند، اهــل 
ــر باشــند، اندیشــه های روشــن  ذک
و  روشــن  روح  باشــند،  داشــته 
ــد  ــند خداون ــته باش ــوری داش من
تبــارک و تعالــی سرچشــمه لطــف 
خــودش را در دســترس شــما قرار 
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ــدر  ــی ق ــد خیل ــخص بای داده. ش
ــارک و  ــد تب ــی خداون ــد. یعن بدان
تعالــی نعمتــش را در بــاره او خیلی 
فــراوان قــرار داده کــه در یــک 
ــن  ــدون ای ــاری ب ــاط غیراختی ارتب
کــه خــودش انتخــاب کرده باشــد، 
برنامه ریــزی  کــه  ایــن  بــدون 
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــد، خداون کن
چــه در مناســبات ارحــام، چــه در 
ــی را  ــی خوبان ــبات خانوادگ مناس
قــرار داده. خــب خیلــی بایــد قــدر 
ایــن ارتبــاط را بدانــد. این هــا 
ــتند.  ــق هس ــف ح ــمه لط سرچش
ــرای او بســیار  ــا ب ــا آن ه ــاط ب ارتب
ــدر  ــد ق ــن را بای ــم اســت، ای مغتن
بدانــد. اتفاقــًا ایــن جــا جایــی 
اســت کــه معمــوالً ارتباط هــای 
شایســته قدرشناســی نمی شــود، 
ــرای آن زحمــت  چــون شــخص ب
نکشــیده و معمــوالً هــم ایــن نــوع 
ــی و  ــر فراوان ــه خاط ــا ب ارتباط ه
کثــرت و در دســترس بودنــش 
شــاید  و  بایــد  کــه  گونــه  آن 
عــادی  نمی شــود،  قدرشناســی 
اســت. پــدرش اســت بــرای او 

عــادی اســت، مــادرش اســت 
عــادی اســت. احیانــًا بــرادر اســت، 
خواهــر اســت، عمــو اســت، دایــی 
اســت، خاله اســت، بــرای او عادی 
اســت. خیلــی این طــور نیســت 
کــه ایــن را بخواهــد آن طــور کــه 
ــد. ــی کن ــاید قدرشناس ــد و ش بای

انســان مؤمــن براســاس قواعــد 
ایمــان و تناســب و ســنخیت، اگــر 
بــا دل هــای روشــن طــرِف ارتبــاط 
ــن،  ــای مؤم ــرد، جان ه ــرار بگی ق
انســان های بافضیلــت، کســانی کــه 
وجودشــان معطــر اســت بــه عطــر 
اخــاق،  مــکارم  و  فضیلت هــا 
بــا این هــا کــه طــرف ارتبــاط 
فرصت هــا  آن  می گیــرد  قــرار 
دائمــی  ارتباط هــای  در  چــه  را 
و مســتمر، چــه در ارتباط هــای 
ــی  ــدت قدرشناس ــه ش ــی، ب مقطع
می کنــد. یعنــی از یــک چنیــن 
فرصتــی بــه اقتضــای ســنخیت 
ــد.  ــتفاده می کن ــًا اس ــی کام ایمان
بــه آن هــا نزدیــک می شــود، از 
ــا  ــرت ب ــا، از معاش ــا آن ه ــودن ب ب
آن هــا فیــض می بــرد، گاهــی بایــد 
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ــا  ــد، از آن ه ــت کن ــه ای درس بهان
ــی، ارتباطــی، رفــت  ســؤالی، جواب
در  مثــًا  معاشــرتی.  آمــدی،  و 
قواعــد صلــه ارحــام، خــب انســان 
را خیلــی  ارحام هــا  نــوع  ایــن 
بایــد قــدر بدانــد. ارتباطــش را 
تقویــت کنــد، رفــت و آمــد کنــد، 
جلــب نظــر آن هــا را داشــته باشــد. 

ایــن  از  هوشــمندانه  این جــا 
را  اســتفاده  کمــال  فرصت هــا 
ــرد، ایــن خــودش یــک بــاب  می ب
اســت و ضمــن ایــن کــه شــکر هم 
ایــن اقتضــاء را دارد، یعنــی شــکر 
نمعــت اســت، چــون ایــن نعمــت 
بزرگــی اســت. نکتــه کلیــدی ایــن 
ــا،  ــوع ارتباط ه ــن ن ــه ای ــت ک اس
ــه شــدت  ــه ب ــی اســت ک ارتباطات
می گــذارد  تأثیــر  انســان  روی 
یعنــی مخصوصــًا وقتــی کــه ایــن 
ارتبــاط، ارتبــاط نزدیک تــر باشــد، 
ــاده اســت. ــی فوق الع ــارش خیل آث

ارتباطات اجتماعی اختیاری و 
اضطراری

امــا بخــش دیگــر ارتباط هــای 
اســت  اضطــراری  و  اختیــاری 
انتخــاب  خودمــان  مــا  کــه 
تحــت  یعنــی  ایــن  می کنیــم، 
ــه.  ــرار گرفت ــما ق ــود ش ــه خ برنام
شــما انتخــاب داریــد می کنیــد، 
ــه  ــن چ ــه م ــت ک ــور نیس این ط
ــرار  ــرایط ق ــت ش ــن تح ــم، م کن
گرفتــم. گاهــی کســانی طــرف 
ــد  ــرار می گیرن ــا ق ــای م ارتباط ه
کــه آدم هــای تاریکــی هســتند، 
متعــال  خــدای  هســتند،  قطــع 
از آن هــا رو برگردانــده، از نظــر 
رحمــت الهــی  این هــا محــروم 
ــان،  ــر غفلت ش ــه خاط ــتند. ب هس
بــه  معصیت شــان،  خاطــر  بــه 
خاطــر ســوء اختیارشــان، آدم هــای 
بــه  آلــوده  هســتند،  تاریکــی 
معصیــت هســتند، آلــوده بــه گنــاه 
اصــًا  اســت.  این هــا  امثــال  و 
ــوده ای  ــک وجــود آل وجودشــان ی
کثیفــی  روح  روح شــان  اســت، 
ــا را  ــن آدم ه ــت ای ــت. آن وق اس
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انســان بــا آن هــا مواجــه می شــود.

راه حل و وظایف نسبت به 
مواجهات اختیارِی اضطراری

ــه  ــن مواجه ــت ای ــک وق ــاال ی ح
وقــت  یــک  اســت،  اختیــاری 
مواجهــه اضطــراری اســت، مــا 
فعــًا در آن بخــش اضطــراری 
می کردیــم.  عــرض  داشــتیم 
ــک  ــه ی ــر می شــود ب انســان مضط
طــرف  مثــًا  ارتباطــی.  چنیــن 
ــم  ــر ه ــت، االن منحص ــب اس طبی
هســت، مــن در فــان معالجــه 
ــه ایشــان  ــد ب ــاری ام بای ــان بیم ف
مراجعــه کنــم، آدم تاریکــی اســت، 
چــه کار کنیــم؟ و هکــذا مثال هــای 
دیگــرش. یــا در مســافرتی اســت، 
ــًا  ــی، مث ــک وضعیت ــان در ی انس
ــی دو  ــت، گاه ــا اس درون هواپیم
گاهــی  ســاعت، ســه ســاعت، 
طوالنــی مثــًا پنــج ســاعت، شــش 
کنــارش  طــرف  ایــن  ســاعت 
نشســته. حــاال داخــل اتوبــوس یــا 
قطــار اســت یــا هــر چیــزی. بــا او 

ــط کار  ــا در محی ــده. ی ــر ش معاش
ــت،  ــه اوس ــه ب ــا مراجع ــت، ی اس
یــا او بایــد مراجعــه کنــد بــه 
ــدازد. فــان کــس کارش را راه بین

ــا  ــون ارتباط ه ــوارد چ ــن م در ای
تأثیرگــذار  طبیعــی  شــکل  بــه 
هســت، اگــر انســان بــه ایــن جنس 
ارتباط هــا ناچــار شــد بایــد فاصلــه 
ــرِف  ــا آن ط روحــی خــودش را ب
ارتبــاط صیانــت کنــد. یعنــی ایــن 
کــه بیــن مــا و او فاصلــه جســمی 
کــم اســت، یــا همســایه مــا اســت، 
ــا  ــه، ی ــیله نقیل ــًا درون وس ــا مث ی
ــا دارد  ــار م ــن کن ــه، همی در محل
ــوار  ــایه دی ــد، همس ــی می کن زندگ
بــه دیــوار مــا اســت، رفــت و 
آمــد دارنــد چــه کار کنــد، گاهــی 
ــا  وقت هــا چــاره ای هــم نیســت ی
هــر مثالــی کــه شــما داریــد. تنهــا 
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــش ای راه
ارتبــاط  ولــو  شــخص  آن  بــا 
مســتمر پیــدا کنــد، گاهــی ارتبــاط 
ــه هــر  مســتمری اســت، و شــما ب
دلیلــی مضطــر هــم هســتید، از 
ــه  ــغل، از آن کار، از آن برنام آن ش
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اضطــرار دارد، آن وقــت مدتــی 
بایــد مثــًا ایــن ارتبــاط شــما 
ــد، مخصوصــًا  ــدا کن ــه پی هــم ادام
ــد  ــی باش ــر مقطع ــوارد اگ ــن م ای
ــی ســخت نیســت، حــاال  کار خیل
ــرف  ــا ط ــان ب ــاعت انس ــک س ی
نشســته  ســاعت  دو  نشســته، 
ــت و  ــط هس ــک محی ــًا در ی مث
امثــال این هــا، یــک جورهایــی 
از  ســریع تر  انســان  می شــود 
ــد،  ــدا کن ــات پی ــا نج ــن قضای ای
ــه شــما  ــی اســت ک ــک وقت ــا ی ام
ــی  ــاط طوالن ــار از ارتب ــًا ناچ مث
هســتید، ایــن رحــم انســان اســت 
چــه کارش کنــد؟ ایــن خواهــرش 
اســت، ایــن بــرادرش اســت، ولــی 
ــک  ــم الل ی ــوده. زبان ــک،   آل تاری
ــدرش اســت، خــب چــه  ــت پ وق
ــا  ــد، این ه ــرش کن ــه س ــی ب خاک
ــک  ــن ی ــی اســت، ای دیگــر طوالن
مثــل  نیســت،  مقطعــی  چیــز 
ــا  ــاه و این ه ــافرت کوت ــک مس ی
یــک  جــا  ایــن  نیســت.  کــه 
ایــن  و  می خواهــد  مجاهدتــی 
اســت. پیش برنــده  مجاهــدت 

ــرایطی دو  ــن ش ــک چنی ــا در ی م
اولیــن  می کنیــم.  پیــدا  وظیفــه 
خودمــان  صیانــت  مــا  وظیفــه 
فاصله گــذاری  بــا  کــه  اســت 
فاصله گــذاری  بــا  و  فکــری 
ــواردی  ــن م ــک چنی ــی در ی روح
ــد خــودش  ــد ســعی کن انســان بای
ــوده، از  ــوارض آن روح آل را از ع
آن جــان متعفــن، بــا ســطوحی کــه 
دارد خــودش را نگــه دارد. ایــن 
ــه خــدای  ــا ذکــر و توجــه ب جــا ب
متعــال و مخصوصــًا آن  وقت هایــی 
ــا  ــوع آدم ه ــن ن ــا ای ــان ب ــه انس ک
ــرت دارد،  ــت و معاش ــک اس نزدی
ــرار  جلیــس اســت در یــک جــا ق
گرفتــه بــا آن توجهــات باطنــی 
قــدس  ســاحت  بــه  خــودش 
اهلل  ذکــر  بــا  می توانــد  ربوبــی 
تبــارک و تعالــی، بــا پنــاه بــردن بــه 
ــی،  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
بــا توجــه بــه خــدای متعــال بیــن 
ــی و  ــع آلودگ ــن منب خــودش و ای
منبــع تاریکــی فاصلــه ایجــاد کنــد. 
بــه قــول ایــن جوان هــا می گوینــد 
ــن  ــک خــط آتشــی ای ــروال، ی فای
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ــد  ــرار بده ــودش ق ــرای خ ــا ب ج
کــه ایــن ویــروس و ایــن چیزهــا 
از او وارد محیــط فکــر و جان او و 
ــوار آتــش،  ــن دی این هــا نشــود. ای
ایــن دیوار صیانــت کننــده در واقع 
ذکــر اهلل اســت، یــاد خــدای متعــال 
ــه حضــرت حــق  اســت، توجــه ب
ــدای  ــی از خ ــت و کمک خواه اس
متعــال اســت. نــه ایــن کــه خودش 
ــن  ــه ای ــی ک ــد. آن کس ــا کن را ره
ــد  ــا می کن ــودش را ره ــا خ جاه
و ایــن دیــوار صیانت آفریــن را 
نــدارد، ایــن در واقــع خــودش 
را در دســترس ایــن ویروس هــا 
قــرار داده. مثــل همیــن کــه انســان 
ــی  ــرد کرونای ــک ف ــا ی ــد ب می بین
ناچــار شــده کــه همنشــین بشــود، 
می زنــد،  ماســکی  یــک  البــد 
ــن  ــی رود واکس ــم م ــی ه از طرف
می زنــد، از آن طــرف دائــم ســعی 
پیــدا  فاصلــه ای  یــک  می کنــد 
کنــد، همین طــور بایــد تــدارک 
می شــود. آلــوده  َواال  کنــد، 

ــی  ــرف آدم ــد ط ــرت فرمودن حض
ــر  ــک عط ــًا االن ی ــه مث ــت ک اس

دیدیــد  هســت،  او  در  خوشــی 
ــر اســت،  ــزی معط ــک چی ــًا ی مث
ــًا  یــک عطــر خیلــی دلنشــینی مث
ــک  ــا او ی ــما ب ــرده، ش ــتفاده ک اس
یــک  می کنیــد،  احوالپرســی 
ــد  ــک چن ــد، ی مصافحــه ای می کنی
ــینید، از آن  ــارش می نش ــه کن دقیق
جــا کــه عبــور کردیــد دیگــران از 
ــی  ــد، یعن ــمام می کنن ــما استش ش
حضــرت  گرفتیــد.  را  آن  شــما 
آدم هــای  ایــن  بــا  فرمودنــد 
و  نشســت  شــما  کــه  خــوب 
معاشــرت  می کنیــد،  برخاســت 
خــوش  عطــر  می کنیــد  پیــدا 
ــا، روح  ــان آن ه ــا، ج ــق آن ه ُخل
ــد.  ــت می کن ــما اصاب ــه ش ــا ب آن ه
ــش باشــد شــما را  ــه اهل کســی ک
ــر  ــش بهت ــن آدم حال ــد، ای می بین
ــک  ــده، ی ــی ش ــن نوران ــده، ای ش
روشــنایی در او پیــدا شــده، معلــوم 
می شــود ایــن بــا یــک کســی 
ــن  ــرده،  ای نشســت و برخاســت ک
قــدر تأثیــر دارد. ایــن طرفــش هــم 
ــک  ــا ی ــی ب ــان وقت ــت، انس هس
شــیطان صفت  تاریــِک  شــخص 
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ــود  ــه می ش ــه مواج ــوده ای ک و آل
چنیــن  یــک  معــرض  در  ایــن 
می گیــرد.  قــرار  مخاطــره ای 
ــد  ــا کن خــب اگــر خــودش را ره
آســیب می بینــد، مصیبــت بزرگتــر 
وقــت  یــک  کــه  اســت  ایــن 
گاهــی  کنــد.  معاشــرت  او  بــا 
وقت هــا یــک زمینه هــا و یــک 
طــرف  آن  در  هــم  جاذبه هایــی 
شــما  بــه  طــرف  دارد.  وجــود 
ابــراز  می کنــد،  محبــت  ابــراز 
ــتی  ــراز دوس ــد، اب ــت می کن رفاق
ــرای  ــزه دارد ب ــد، بلکــه انگی می کن
ایــن کــه شــما را هــم آلــوده 
کنــد. اگــر در آلودگی هــا پیــش 
ــزو  ــده ج ــی ش ــد یعن ــه باش رفت
کــه  کســی  و  اخوان الشــیاطین 
می شــود جــزو اخوان الشــیاطین، 
دیگــران  کــردن  آلــوده  بــرای 
ــد آن  ــی می خواه ــزه دارد یعن انگی
ویروســی را کــه دارد منتشــر کنــد.

ــن کاری  ــا اولی ــن جاه ــن ای بنابرای
کــه شــخص می کنــد بایــد بــه 
ــن  ــرد، همی ــاه بب خــدای متعــال پن
ــال،  ــدای متع ــه خ ــی ب ــه قلب توج

ــد  ــه محم ــه ب ــانی، توج ــر لس ذک
)ســام اهلل علیهم اجمعین(،  محمــد  آل  و 
خــدا،  اولیــاء  از  اســتنصار 
موقعیــت خــودش را در حالــت 
متعــال  توجــه خــدای  و  ذکــر 
ــک  ــود ی ــن می ش ــد،. ای ــظ کن حف
»إِنَّ  کــه  گفــت  فاصله گــذاری. 
ـِـٌف  ــُهْم طائ ــْوا إِذا َمسَّ ــَن اتََّق الَّذی
ــُروا َفــإِذا  ــيْطاِن تََذكَّ مِــَن الشَّ
ُهــْم ُمبِْصــُروَن«1. ایــن توجــه 
را  لــذا خــودش  پیــدا می کنــد 
جمــع می کنــد. ایــن کــه خــودش 
را جمــع می کنــد نقطــه اولــش 
همیــن جمــع کــردن چشــمش 
ــوده ای  ــع آل ــک منب ــا ی ــت، ب اس
االن معاشــر شــده، چشــمش را 
ــری  ــض بص ــک غ ــد، ی ــع کن جم
حــاال  خــب  می گویــد  کنــد، 
بگــذار مــا ســیر تماشــا کنیــم کــه 
آلــوده  می خواهــد  علی العجالــه 
ــی،  ــع آلودگ ــن منب ــود. ای ــم نش ه
ولــو انتخــاب نکــرده، اضطــرار 
ــر  ــاال دیگ ــب ح ــی خ ــته، ول داش
ــد  ــم می خواه ــت ه ــن فرص از ای

1  آیه 201 سوره اعراف
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ــم  ــع ه ــد. در آن مناب ــتفاده کن اس
شــیطانی  اراده هــای  معمــوالً 
ــرف  ــود ط ــا خ ــد ی ــرف دارن تص
شــده جــزء رده هــای شــیاطین. 
وقتــی انســان مؤمــن بــه ایــن 
»تذكــروا«،  می رســد  نقطه هــا 
ــود  ــال می ش ــدای متع ــه خ متوج
ــدای  ــرون« خ ــم مبص ــإذا ه »ف
متعــال بــه ایــن شــخص یــک 
بصیرتــی می دهــد، در پرتــو آن 
نــور بصیــرت از ایــن آســیب ها در 
ــد  ــن را بای ــد. پــس ای ــان می مان ام
بــا یــاد خــدای متعــال، یــاد اولیــاء 
ــد و  ــت کن خــدا خــودش را مراقب
از خــدای متعــال کمک خواهــی 
ــداه  ــم )ارواحناف ــد و از بقیةاهلل االعظ کن
ــد.  ــتنصار کن ــریف( اس وعجل اهلل تعالی فرجه الش

ــد  ــک بخواه ــش کم ــام زمان از ام
ــن  ــید م ــن برس ــاد م ــه فری ــا ب آق
افتــادم،  موقعیــت  ایــن  در  االن 
حالــم  و  فکــرم  و  کارم  مــن 
خــراب نشــود، ضعــف مــن را 
در  نیفتــم  مــن  می دانیــد،  کــه 
دســت ایــن شــیاطین و آســیب 
نبینــم. پــس خــود ایــن توجــه تــا 

حــد زیــادی کمــک کننــده اســت. 

مراقبت و مدیریت فاصله های 
اجتماعی 

ناچــار  فانــی  بــا  مــا  حــاال 
ــان  ــب ف ــم، خ ــتیم، همکاری هس
ــن محیــط  ــا در ای ــم، فــان آق خان
هســتیم،  همســفر  ناچاریــم، 
ناچاریــم در یــک مأموریتــی کاری 
ــا هــم باشــیم، خــب حــاال  بایــد ب
ــد اندازه شناســی  ناچــار شــدی بای
ــاری  ــن خــودت و او رفت ــی، بی کن
ــودت و  ــن خ ــذار. بی ــه بگ فاصل
او فکــری فاصلــه بگــذار. بیــن 
فاصلــه  ذکــری  او  و  خــودت 
بگــذار یــک امتحــان اســت بــرای 
ــه  ــو ب ــن امتحــان ت ــا از ای ــما ت ش
ــده  ــی. و دی ــرون بیای ــامت بی س
شــده فــراوان هســتند کســانی 
کــه بــه همیــن بهانــه کــه مــا 
ــت  ــک وضعی ــم در ی ــار بودی ناچ
اضطــراری قــرار داشــتیم مثــًا 
فامیــل مــا اســت، رحــم مــا اســت، 
ــت،  ــا اس ــکار م ــا هم ــد ت بگیری
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ــته  ــه کاری داش ــا مراجع ــه م ــا ب ت
یــا مــا مراجعــه کاری داشــتیم 
می کننــد.  رهــا  را  خودشــان 
ــردی از  ــا ک ــودت را ره ــر خ اگ
دســت رفتــی. یعنــی تاریکی هــای 
می گــذارد. اثــر  تــو  روی  او 

پناهندگی به نماز در شرایط 
اضطرار 

مســئله بعــدی  آن وضعیتــی اســت 
کــه حــاال باید مــن توضیــح بدهم، 
آن دیگــر خیلــی خطرنــاک اســت. 
اضطــراری  شــرایط  در  این هــا 
ــراری  ــرایط اضط ــرای ش ــت، ب اس
ــدارک  ــن ت ــًا ای ــد حتم ــان بای انس
ــد. اگــر انســان ناچــار شــد  را ببین
موقعیت هــای  چنیــن  یــک  در 
ــراری  ــاری اضط ــی غیراختی ارتباط
قــرار گرفــت، بــا یــک چنیــن 
ــای  ــا آدم ه ــوده  ای ی ــان های آل انس
این هــا  امثــال  و  معیوبــی 
مرتبــط شــد، عــاوه بــر ایــن 
مراقبت هایــی کــه می کنــد، کــم 
ــم  ــود، ک ــو می ش ــا او وارد گفتگ ب

اضطرارهــا  می کنــد،  صحبــت 
می کنــد  اکتفــا  حداقل هــا  بــه 
و باالخــره بــه نوعــی خــودش 
ــدای  ــه خ ــه ب ــا توج ــا ب را آن ج
متعــال ســعی می کنــد از آن منابــع 
آلودگــی بــه او اصابــت نکنــد 
ــد  ــد، بع ــور کن ــامت عب ــه س و ب
ارتباط هایــی کــه  ایــن نــوع  از 
ــا  ــد، ب ــش می آی ــان پی ــرای انس ب
ــک  ــد ی ــا بای ــن مراقبت ه ــه ای هم
ــودش  ــرای خ ــتغفار ب ــت اس فرص
ــم از آن  ــر ه ــه اگ ــد ک ــم کن فراه
بــوی تعفــن چیــزی بــه او اصابــت 
کــرد، چــون اختیــاری کــه نیســت، 
ــرده  ــت ک ــه انســان اصاب ــزی ب چی
ایــن را بــا اســتغفار، بــا پنــاه بــردن 
ــردن  ــاه ب ــا پن ــم، ب ــرآن کری ــه ق ب
ــا  ــدا، ب ــاء خ ــه اولی ــل ب ــه توس ب
یــک دو قطــره اشــک بــه یــاد 
ــک  ــا ی ــام(، ب ــداهلل )علیه الصلوةوالس اباعب
روضــه مختصــر خــودش را تمیــز 
کنــد. یعنــی یــک دوشــی بگیــرد. و 
اتفاقــًا بهتریــن دوش، حمــام نمــاز 
اســت. »إّن الحســنات یذهبــن 
ــه  ــرد ب ــاه بب ــيئات«. انســان پن الس
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ســاحت نمــاز. در روایــت هــم 
کــه  وضعیت هــا  ایــن  از  دارد 
بیــرون آمــد بــرود یــک دو رکعــت 
نمــاز بخوانــد. اگــر شــما بــه 
ــا  ــن آلودگی ه ــه ای ــی ک مکان های
ــدید  ــا ش ــت مبت ــاد اس در آن زی
خانــه  بــه  را  خودتــان  حتمــًا 
ــوید  ــده بش ــانید. پناهن ــدا برس خ
ــد  ــک وضــو بگیری ــه مســجد، ی ب
ــک دو  ــیند ی ــجد بنش ــد مس بروی
رکعــت نمــاز بخوانیــد، حــاال اگــر 
ــه  ــه ب ــد ک ــان باش ــاز واجب ت نم
جــای خــودش، نبــود هــم همیــن 
نمــاز مســتحبی بخوانیــد خودتــان 
ــام روح  ــن حم ــد. ای ــز کنی را تمی
تمیــز  جــا  آن  انســان  اســت، 
ــک  ــد ی ــتغفاری بکن ــود. اس می ش
هفتــاد تــا اســتغفار کنــد. اســتغفار 
ــد. خــود نمازهــای  تمیــزش می کن
واجــب هــم کــه در همــه شــرایط 
ایــن نقــش پاک کنندگــی را دارد 
ــارِ  ــِي النَّه ــاَة َطَرَف ــِم الصَّ ِ »أَق
بعــد  اللَّيْــِل«2.  مِــَن  ُزلَفــًا  َو 
فرمــود »إِنَّ الَْحَســناِت یُْذهِبْــَن 

2  آیه 114 سوره هود

ــما  ــای ش ــن نمازه ــيِّئاِت« ای السَّ
ــیئات و  ــه س ــتند ک ــناتی هس حس
زشــتی ها را پاکســازی می کننــد. 
می کنــد،  پــاک  را  شــما  یعنــی 
ــد. ــی می کن ــد، نوران ــز می کن تمی

ــاز  ــه نم ــار ک ــر ب ــان ه ــذا انس ل
نمــاز  اگــر  البتــه  می خوانــد؛ 
ــت ذکــر  ــد، اگــر واقعــًا حال بخوان
ــاز  ــر نم ــود. اگ ــدا بش ــرای او پی ب
ــک  ــد ی ــم نباش ــی ه ــام و تمام ت
نمــاز  حقیقــت  آن  از  مقــداری 
ــان  ــه هم ــد ب ــه در آن باش و توج
را  انســان  روح  و  انــدازه جــان 
پــس  ایــن  می کنــد.  پاکســازی 
ارتباط هــای  بــه  راجــع  شــد 
غیراختیــاری. اضطــراری 

اولیــاء و  بــا خوبــان و  انســان 
صالحــان، یــک آدم صالحــی را 
ــد  ــی بای ــت خیل ــا او نشس ــه ب ک
قــدر بدانــد، اســتفاده کنــد. لحظــه 
ــرد.  ــض بب ــد فی ــه اش را بای لحظ
برنامه ریــزی هــم نکــرده بــود، 
ــا  ــده، م ــش آم ــور پی ــاال این ط ح
ــن را  ــدیم، ای ــفری ش ــا او هم س ب
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ــاند  ــد. برس ــت بده ــد از دس نبای
خــودش را و از آن لحظــه اســتفاده 
کنــد، ایــن نســبتی را کــه پیدا شــده 
ــی  ــا قدرشناس ــد. آن ج ــدر بدان ق
اســتفاده  باالخــره  و  می خواهــد 
از آن موقعیــت و امثــال این هــا، 
ایــن جــا هــم مراقبــت ویــژه 
می خواهــد بــرای ایــن کــه انســان 
ارتباط هــای  بمانــد در  امــان  در 
اضطــراری بــا آلوده هــا و بــا افــراد 
ــا. ــال این ه ــل و امث ــک و غاف تاری

ــا  ــى« از آن دعاه ــن »و ل تبتلين ای
ــن را  ــا م ــد خدای ــت. می گوی اس
ــةِ  ــه چــی؟ »ُمَجاَمَع ــا نکــن ب مبت
َق َعنْــك« کــه مــن  َمــْن تََفــرَّ
بــه  »مجامعــه«  بشــوم.  جمــع 
همیــن معنــا اســت. »ُمَجاَمَعــةِ 
ــه ایــن کــه  ــَك« ب َق َعنْ ــرَّ ــْن تََف َم
ــدا  ــاط پی ــوم،  ارتب ــع بش ــن جم م
ــو قطــع  ــه از ت ــا کســی ک ــم ب بکن
ــو  ــده،  از ت ــو دور ش ــت، از ت اس
فاصلــه گرفتــه. طبــق قاعــده ای 
ــم، طبــق قاعــده  کــه عــرض کردی
از طرفــی چــون رحــم اســت بایــد 
وصــل باشــید، از طرفــی ایــن 

رحــم یــک رحــم آلــوده ای اســت. 
انــدازه حداقــل  بــه  ایــن جــا 
اکتفــاء  بایــد  ارتبــاط  ممکــن 
ــن  ــه همی ــت ب ــان صیان ــد. هم کن
معنــای حداقــل ارتبــاط اســت. 

اغتنام فرصت ارتباط های 
اضطراری برای عملیات 

اصالحی

ــا آن  ــراری ب ــای اضط در ارتباط ه
منابــع آلــوده و افــراد ایــن چنینــی 
یــک نکتــه باقــی می مانــد و آن 
ــن  ــا م ــه آی ــت ک ــن اس ــه ای نکت
ــا  ــم؟ آی ــز کن ــم او را تمی می توان
ــی  ــن محیط ــم در ای ــن می توان م
کــه قــرار گرفتــم یــک مقــدار 
اســت  نامناســب  مــن  اطــراف 
یــک  را  جــا  ایــن  می توانــم 
یــک  بدهــم،  آن  بــه  صفایــی 
کنــم،  درســت  خوبــی  حــال 
ــن  ــم؟ از م ــانی بکن ــک عطرافش ی
ــه چــه  ــد ک ــر بربیای ــد؟ اگ برمی آی
ــه  ــک وظیف ــود ی ــود. آن می ش ش
بعــدی. وظیفــه بعــدی ایــن اســت 
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کــه انســان خــودش حفــظ بشــود 
امــا ایــن قــوت را در خــودش 
ــودش  ــوان را در خ ــد، آن ت می بین
و  پاکســازی  روی  کــه  می بینــد 
آگاه ســازی آن طــرف اثــر بگــذارد. 
ــوی  ــن ق ــن جــا از مؤمنی ــًا ای اتفاق
ــدا  ــه پی ــن توقعــی وظیف ــک چنی ی
وظیفــه  صرفــًا  یعــن  می کنــد. 
نیســت کــه خــودش را حفــظ 
ــم  ــری ه ــه دیگ ــک وظیف ــد. ی کن
ــه اذن  ــر ب ــود، اگ ــه او می ش متوج
اهلل تبــارک و تعالــی قــوت فکــری 
و قــوت ایمانــی داشــته باشــد ایــن 
جــا بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده 
تأثیــر بگــذارد.  او  کنــد و روی 
ــی روی او بگــذارد.  ــر مثبت ــک اث ی
ــتند  ــم نیس ــم ه ــت و ک ــن هس ای
از بیــن شــما خوبــان، مؤمنیــن، 
ــت، اهــل  ــا، اهــل معنوی اهــل صف
والیــت اولیــاء کــه از یــک چنیــن 
می کننــد  اســتفاده  فرصت هایــی 
ــی  ــذاری روی آن کس ــرای اثرگ ب
کــه بــا او جلیــس و معاشــر و 
ــدند. از  ــا ش ــه و این ه ــل چ فامی
ایــن فرصــت اســتفاده می کننــد 

ارتباط هــای  روی  مخصوصــًا 
مســتمر، ایــن نــوع ســرمایه گذاری 
ــرمایه گذاری  ــه س ــت، ک ــق اس ح
اصــاح. بــرای  کننــد 

ــا،  ــا م ــبت دارد ب ــن نس ــب ای خ
ــات  ــا اســت، حــق رحم ــل م فامی
ایــن  از  او.  بیــن مــا و  هســت 
ــه اذن اهلل  ــد ب فرصــت اســتفاده کن
تبــارک و تعالــی، تــدارک کنــد 
نورانــی کــردن او را، مســجدی 
کــردن  بافضیلــت  را،  او  کــردن 
ــن  ــد. ای ــتور کارش باش او در دس
ــه  ــر ک ــه باالت ــک مرحل می شــود ی
اگــر ممکــن باشــد و اتفاقــًا خــدای 
می کنــد.  کمــک  هــم  متعــال 
تجربــه فــراوان در ایــن زمینــه 
ــرای  ــه ارتباطــی ب وجــود دارد. پای
ایــن جاهــا آن وقــت  اصــاح 
ــه ای  ــای اولی ــوع رفاقت ه ــک ن ی
بایــد  ایــن جــا  منتهــا  اســت. 
مواظــب باشــد خیلــی بایــد قــوی 
طــرف  می خواســته  َواال  باشــد. 
خواســته  کنــد،  سالم ســازی  را 
ــودش  ــد خ ــاح کن ــرف را اص ط
خــراب شــده رفتــه، خــودش آلوده 
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ــده  ــی ش ــودش ویروس ــده، خ ش
ــا  ــی یو کجاه ــه در آی س ــاال رفت ح
ــی حــال  ــرد، یعن ــش ک ــد پیدای بای
ــه او  ــده. رفت ــراب ش ــودش خ خ
ــوده  ــودش آل ــد خ ــت کن را درس
شــده. ایــن را بایــد مواظبــت کــرد.

بنابرایــن بــرای کســانی کــه از 
جهــت فکــری، از جهــت روحــی، 
بنیه شــان  اخاقــی،  جهــت  از 
بنیــه قــوی نیســت در ایــن زمینــه 
نمی شــود.  تعریــف  وظیفــه ای 
فقــط وظیفه شــان خویشــتن بانی 
و صیانــت از خودشــان اســت. 
ــن  ــه در ای ــانی ک ــرای کس ــا ب ام
ــوت روحــی و فکــری و  ــه ق زمین
ــًا  ــد، اتفاق ــا دارن ــی و این ه اخاق
تعریــف  وظیفــه  این هــا  بــرای 
ــا فرصــت  ــًا این ه می شــود و اتفاق
ارتباط هــای اضطــراری را بــرای 
ــد  ــی بای ــی خیل ــات اصاح عملی
ــن  ــًا از ای ــمارند. اتفاق ــت بش غنیم
ــم  ــوب ه ــی و خ ــا خیل فرصت ه
ــتند  ــانی هس ــا، کس ــیم م می شناس
ــق  ــی موف ــه خیل ــن زمین ــه در ای ک
هســتند. زود ارتبــاط را برقــرار 

می کننــد،   اثرگــذاری  می کننــد، 
ــان  ــد. خودش ــزی می کنن ذهن انگی
بــه لطــف خــدای متعــال در امــان 
ــر  ــت تأثی ــران را تح ــتند، دیگ هس
ــه های  ــان، اندیش ــات خودش معنوی
ــد  ــرار می دهن ــان ق ــوب خودش خ
ــه  ــی ک ــم نیســت آدم های ــم ه و ک
ــی  ــن لحظه هــای خــاص حت در ای
لحظه هــای کوتــاه از ایــن ارتباط ها 
می کننــد  پیــدا  نجــات  این هــا 
ــه در  ــی ک ــد آن های ــه برس ــا چ ت
ارتباطات مســتمر هســتند، حتی در 
ــک  ــد ی ــاه می بینی ــای کوت ارتباط ه
ــؤالی ایجــاد  ــک س نقشــی زد، ی
کــرد،  یــک نورافشــانی وســط 
طــرف  ذهنــی  تاریکی هــای  آن 
ــی  ــک فضیلت ــام داد، ی ــل انج مقاب
ــرد،  ــه ک ــای او را بهان از فضیلت ه
توانســت ایــن را در او مشــتعل 
کنــد، یــک ارتباطــی شــکل بدهــد. 
گاهــی در یــک ارتبــاط کوتــاه، 
خــدای متعــال تــو را وســیله یــک 
یــک  می دهــد،  قــرار  هدایتــی 
ــًا او  ــه اص ــذاری ک ــری می گ تأثی
ــد. ایــن هــم کــم  را منقلــب می کن
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ــتعانت  ــا اس ــم ب ــن ه ــت، ای نیس
ــی  ــال، کمک خواه ــدای متع از خ
ــن  ــم ممک ــن ه ــدا ای ــاء خ از اولی
اســت کــه ایــن را هــم بایــد 
بدانــد. قــدر  حتمــًا  شــخص 

تالش برای ارتباط با خوبان 
عالم

ارتبــاط اختیــاری یعنــی آن جایــی 
کــه شــما خــودت بانــی ایــن 
ارتبــاط هســتی. آن جایــی کــه 
ــاط خــود شــما هســتید  ــی ارتب بان
سرنوشت ســاز بــودن آن صدهــا 
ــداع  ــر اســت. وقتــی انســان اب براب
ارتبــاط  اگــر  می کنــد  ارتبــاط 
خــوب باشــد، وقتــی تــو تصمیــم 
ــی،  ــزی می کن ــری، برنامه ری می گی
ــت را،  ــک دوس ــتاد را، ی ــک اس ی
یــک دوســت خدایــی، یــک اســتاد 
ــب  ــی، خ ــاب می کن ــی را انتخ اله
ــی،  ــش می کن ــودت انتخاب ــو خ ت
می کنــی،  پیدایــش  خــودت 
ــن  ــی روی، ای ــش م ــودت دنبال خ
در  اســتضائه،  در  مســئله  تأثیــر 

نــور گرفتــن، در برداشــت صدهــا 
ــت  ــی اس ــک کس ــت. ی ــر اس براب
ــارک  ــى الل تب ــع ال ــه »اجتم ک
ــا  ــاط ب ــن اهــل ارتب ــى«، ای و تعال
ــره اش  ــت، چه ــال اس ــدای متع خ
ــده  ــناخته ش ــا ش ــرای ملکوتی ه ب
اســت، اهــل انــس بــا حــق تبــارک 
و تعالــی اســت، اهــل عبــادت 
اســت، اهــل راز و نیــاز اســت، 
اهــل نمــاز اســت، اهــل ذکــر 
اســت، خــب ایــن روشــن اســت، 
ایــن فرشــته ها بــا او انــس دارنــد، 
ملکوتیــان بــا او انــس دارنــد، 
انســان  دارنــد.  آمــد  و  رفــت 
بگــردد،  این هــا  دنبــال  بایــد 
این هــا را پیــدا کنــد، و ارتبــاط 
خــودش را بــا آن هــا دائــم تقویــت 
ــت  ــاط را صیان ــن ارتب ــد و ای کن
کنــد. چــون ایــن ارتباط هــا در 
هســت. هــم  آســیب  معــرض 

ــا  ــک معن ــا ی ــن ج ــه ای ــن کلم ای
دارد، »و لتبتلينــى« بــه چــی؟ 
ــَك، َو  َق َعنْ ــرَّ ــْن تََف ــةِ َم »ُمَجاَمَع
ــَك«.  ــَع إِلَيْ ــِن اْجتََم ــةِ َم َل ُمَفاَرَق
یعنــی »مــن اجتمــع اليك؛ کســی 
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کــه اهــل ارتبــاط بــا توســت، 
نکنــد مــن مبتــا بشــوم بــه دوری 
ــه  ــا فاصل ــن و آن ه ــن م از او و بی
بیفتــد، از آن هــا جــدا بمانــم«. 
رفتــارش،  بــا  گاهــی  انســان 
از  اخاقــش،  بــا  ســخن ،  بــا 
ــود.  ــدا می ش ــا ج ــور آدم ه این ج
ــت  ــک دوس ــش ی ــا بی دقتی های ب
می دهــد،  دســت  از  را  خدایــی 
دســت  از  را  نــور  منبــع  یــک 
ناشــکری هایش،  بــا  می دهــد. 
گاهــی  قدرناشناســی هایش،  بــا 
انســان ایــن را از دســت می دهــد. 
ــت  ــی را از دس ــتاد خدای ــک اس ی
ــی  ــت خدای ــک دوس ــد، ی می ده
ــار  ــک ی ــد، ی ــت می ده را از دس
می دهــد،  دســت  از  را  ذکــری 
یــک پشــتوانه معنــوی را از دســت 
»و  می گویــد  یعنــی  می دهــد. 
ــن  ــا نک ــن را مبت ــى« م ل تبتلين
ــوم  ــدا بش ــن ج ــه م ــن ک ــه ای ب
ــَك«.  ــَع إِلَيْ ــِن اْجتََم ــةِ َم »ُمَفاَرَق
مفارقــت  آن  شــامل  هــم  ایــن 
اضطــراری اســت، هــم شــامل آن 
مفارقت هــای اختیــاری اســت. هــر 

ــان  ــه انس ــود ک ــامل می ش دو را ش
ــا  ــته ب ــت خــدای نخواس ــک وق ی
ــودش و  ــن خ ــودش بی ــت خ دس
ــک دوســت  ــک انســان الهــی، ی ی
را  او  بینــدازد،  فاصلــه  خدایــی 
کــه  آن  لــذا  بدهــد.  دســت  از 
ــَع  ــَك َم ــْر نَْفَس ِ ــود »َو اْصب فرم
ــداةِ  ــْم بِالَْغ ــوَن َربَُّه ــَن یَْدُع الَّذی
َوْجَهــُه«3  یُریــُدوَن  الَْعِشــيِّ  َو 
ایــن کــه می گویــد »و اصبــر« 
معنایــش یعنــی برنامه ریــزی کــن، 
ــن در  ــت ک ــن، مقاوم ــی ک طراح
ــاط  ــت ارتب ــد و تقوی ــظ پیون حف
ــط  ــا مرتب ــا م ــه ب ــانی ک ــا کس ب
هســتند. می فرمایــد اگــر کســی 
ــت،  ــا مقاوم ــت دارد ب ــا رفاق ــا م ب
ــاط  ــرار ارتب ــا اص ــتقامت، ب ــا اس ب
خــودت را بــا او حفــظ کــن و 
گرفتاری هــای  بــاش  مواظــب 
ــه  ــا فاصل ــو و آن ه ــن ت ــی بی دنیای
ــاری  ــک گرفت ــر روز ی ــدازد. ه نین
ــد ایــن باعــث بشــود  هســت، نکن
ــد. ــه بیفت ــا فاصل ــو و آن ه ــن ت بی

بنابرایــن هــم شــامل آن ارتباط های 
3  آیه 28 سوره کهف
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غیراختیــاری می شــود، هــم شــامل 
ــاط  ــاری. در ارتب ــای اختی ارتباط ه
ــان »مــن اجتمــع اليــك«  ــا خوب ب
ــا  او کــه وصــل اســت و مرتبــط ب
ــی  ــه جدای ــای ب ــن مبت توســت م
از آن هــا نشــوم. خیلــی ابتــاء 
ــی  ــت. گاه ــی اس ــب و غریب عجی
هــم این طــوری اســت کــه خــدای 
ــرد.  ــا می گی ــا را از م ــال آن ه متع
مــرگ و رفتــن اســت دیگــر. یــک 
ــی  ــک چیزهای مســافرت اســت، ی
هســت. بیــن مــا و آن ها یــک دفعه 
ــه  ــا ب ــن مبت ــد. م ــه می افت فاصل
فــراق این هــا نشــوم، از ایــن منبــع 
فیضــی کــه در وجــود آن هــا اســت 
بهره منــد باشــم. حــاال آن هایــی 
کــه مبتــا بــه ایــن فراق هــا شــدند 
ــک  ــه ی ــه، ک ــی چ ــد یعن می فهمن
وقت انســان از دســت بدهــد یعنی 
ــرای انســان  چــه، چــه اوضاعــی ب
ــامل  ــن ش ــس ای ــد. پ ــش می آی پی
مخصوصــًا  می شــود.  دو  هــر 
ــاری اش  ــاری اش، اختی ــه اختی جنب
ــک کاری  ــن ی ــه م ــت ک ــن اس ای
ــی از  ــه آن دوســت خدای ــم ک بکن

ــر  ــن قه ــا م ــد، ب ــن رو برگردان م
بگیــرد.  فاصلــه  مــن  از  کنــد، 
ــته  ــی داش ــک رفتارهای ــن ی ــا م ی
باشــم، یــک بی دقتی هایــی کــه 
ــم.  ــدا بیفت ــور ج ــع ن ــن منب از ای

تأثیر اقدامات و تصمیمات 
اختیاری

َق َعنَْك«  »و ل ُمَجاَمَعــةِ َمــْن تََفــرَّ
نکنــد مــن بــا آن کســی کــه دور از 
ــا  ــو جــدا شــده مبت توســت، از ت
بــه ارتبــاط بــا او بشــوم. ایــن هــم 
ــاری  ــر اختی ــه غی ــامل آن جنب ش
می شــود، گاهــی انســان مبتــا 
می شــود. نمی دانــم گاهــی هــم 
ممکــن اســت عقوبــت باشــد، 
ــان  ــم. انس ــاه می بری ــدا پن ــه خ ب
ــن  ــه ای ــود ب ــا می ش ــی مبت گاه
ــار و  ــخص گرفت ــک ش ــا ی ــه ب ک
تاریــک و آلــوده ای همــکار بشــود، 
همــراه باشــد، هم ســفر بشــود. 
ــد  ــت می گوی ــور اس ــی این ط گاه
اســت،  ایــن  تبتلينــى«  ل  »و 
این هــا  از  نشــوم.  مبتــا  مــن 
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خطرناک تــر ایــن اســت کــه انســان 
بــا برنامه ریــزی خــودش مبتــا 
ــا خواســت خــودش، آن  بشــود. ب
ــق  ــت. و طب ــاک اس ــی خطرن خیل
توضیحــی کــه عــرض کردیــم 
ــم  ــتر ه ــی بیش ــا خیل ــرش آن ج اث
ــاری  ــات اختی ــر اقدام هســت. تأثی
و تصمیمــات اختیــاری مــا خیلــی 
ــن  ــک چنی ــان ی ــت. انس ــاال اس ب
رفیــق  عنــوان  بــه  را  کســانی 
خــودش انتخــاب کنــد. دوســت و 
ــد.  هم نشــین خــودش انتخــاب کن
ــودش،  ــم خ ــوان معل ــی به عن حت
ــاب دارد.  ــکان انتخ ــه ام ــی ک جای
یــک کســی را کــه قطــع بــا عالــم 
تاریــک  اصــًا  او  اســت،  بــاال 
ــى« پــس یــک  اســت. »و ل تبتلين
در  اســت.  ایــن  هــم  معنایــش 
محورهــای اختیــاری اســت یعنــی 
در وجــود مــا یــک عاقــه ای پیــدا 
بشــود نســبت بــه یــک کســی کــه 
ــْع  ــت. »َو ل تُِط ــع اس ــو قط ــا ت ب
َمــْن أَْغَفْلنــا َقْلبَــُه َعــْن ذِْكرِنــا َو 
اتَّبـَـَع َهــواُه َو كاَن أَْمــُرُه ُفُرطــًا«4. 

4  همان

ــط  ــا مرتب ــا این ه ــان ب ــی انس وقت
این هــا  بــا  ارتبــاط  می شــود، 
ــان،  ــا خوب ــا را ب ــاط م ــطح ارتب س
ــا  ــا فرشــته ها، ب ــی، ب ــم اله ــا عال ب
اولیــاء خــدا کاهــش می دهــد. 
ــا  ــرو ب ــی، ب ــاال رفت ــد ح می گوی
آن هــا باش. اگــر خودت خواســتی 
تبتلينــى«  ل  »و  اســت.  این هــا 
یعنــی ایــن دو نقطــه را خیلــی 
بایــد انســان توجــه داشــته باشــد.

امیدواریــم خداوند تبــارک و تعالی 
ــا  ــی م ــای ارتباط ــه محیط ه همیش
را از خوبــان، از اهــل  ذکــر، از 
ــت، از اهــل فضیلــت،  اهــل معنوی
کســانی کــه وجودشــان معطــر بــه 
ــکارم  ــر م ــا، عط ــر فضیلت  ه عط
ــاک،  اخــاق، عطــر اندیشــه های پ
معطــر هســتند و منــور هســتند 
و  تبــارک  اهلل  ذکــر  عطــر  بــه 
ــاءاهلل  ــاء، ان ش ــر اولی ــی و ذک تعال
ــا  ــای م ــط ارتباط ه ــه محی همیش
ــی ان  ــع فیض ــن مناب ــک چنی از ی
ــد و خــدای  ــد باش ــاءاهلل بهره من ش
متعــال توفیــق دوســتی بــا خوبــان 
خــودش را فــراوان روزی مــا کنــد. 
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و بــه خــدای متعــال پنــاه می بریــم 
ــم، از  ــا دور بیفتی ــا از این  ه ــه م ک
ــا و  ــن م ــویم. بی ــدا بش ــا ج این ه
آن هایــی کــه بــا تــو وصــل هســتند 
ــا را از  ــداز، م ــی نین ــز جدای هرگ
ــه فــراق  ــا را ب آن هــا دور نکــن، م
آن هــا مبتــا نکنــد. آن جایــی هــم 
کــه مــا ناچــار هســتیم احتمــاالً بــا 
ــه  ــی ک ــع آلودگ ــه مناب ــانی ک کس
هســت اطــراف مــا، بــه هر شــکلی 
ارتبــاط پیدا کنیــم، خدایــا آن جاها 
مــا را حفــظ کــن، توفیــق صیانــِت 
ــا،  ــا، باطــن م ــا، اخــاق م فکــر م
ــن.  ــت ک ــا کرام ــه م ــا را ب این ه

الّلهــَم َصــلِّ َعلــى ُمَحّمــد َو 
ــد الهِــى بَِحــقِّ َمــْن  آِل ُمَحمَّ
ــاَک  ــْن َدَع ــقِّ َم ــاکَ، وَ بَِح نَاجَ
ــْل َعلــى  فـِـى الْبـَـرِّ َو الْبَْحــرِ تََفضَّ
ــاِت  ــَن َو الُْمْؤمِن ــراءِ الُْمْؤمِنِي ُفَق
َعلــى  َو  ـْرَوةِ،  الثَـّ َو  بِالَْغنــاءِ 
ــاِت  ــَن َو الُْمومِن ــى الُْمْؤمِنِي َمْرَض
َو َعلــى  ــةِ،  حَّ َو الصِّ ــفاءِ  بِالشِّ
ــاِت  ــَن َو الُْمْؤمِن ــاءِ الُْمْؤمِنِي أَْحي
َعلــى  َو  الَْكــَرمِ،  َو  بِاللُّْطــِف 
ــاِت  ــَن َو الُْمْؤمِن ــواِت الُْمْؤمِنِي أَْم

ْحَمــةِ، َو َعلــى  بِالَْمْغفِــَرةِ َو الرَّ
ــاِت  ــَن َو الُْمْؤمِن ــاءِ الُْمْؤمِنِي ُغَرب
ــالِِميَن  ــْم س ــى أَْوطانِهِ دِّ إِل ــرَّ بِال
ــٍد َو آلـِـهِ أَْجَمعِيَن. غانِِميــَن بُِمَحمَّ

»و السام عليكم و رحمة الل«




