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ــَك  ِ ــوُل ب ــي أَُص ِ ــمَّ اْجَعْلن »اللَُّه
أَْســَألَُك  َو  ــُروَرةِ،  الضَّ عِنْــَد 
ُع  أَتََضــرَّ َو  الَْحاَجــةِ،  عِنْــَد 
َل  َو  الَْمْســَكنَةِ،  عِنْــَد  إِلَيْــَك 
ـي بِالْســتَِعانَةِ بَِغيْــرَِك إَِذا  تَْفتِنِـّ
بِالُْخُضــوِع  َل  َو  اْضُطــرِْرُت، 
ــْرُت، َو  ــرَِك إَِذا اْفتََق ــَؤاِل َغيْ لُِس
ــَك  ــْن ُدونَ ــى َم َ ِع إِل ــرُّ َل بِالتََّض
إَِذا َرهِبْــُت، َفَأْســتَِحقَّ بَِذلِــَك 
ــَك َو إِْعَراَضَك،  ــَك َو َمنَْع ِخْذَلنَ
اِحِميــَن«. الرَّ أَْرَحــَم  يَــا 

ایمان به وحدانیّت پروردگار 
متعال

و  نکته هــا  گــزارش  در 
شــریف  دعــای  مضامیــن 
مــکارم االخــاق رســیدیم بــه 
یــک قطعــه بســیار حســاس و 
پرمعنــا از ایــن دعــای نورانــی.

ــته در  ــیار برجس ــیار بس ــه بس نکت

ســجادیه  مبارکــه  صحیفــه  کل 
ــط  ــرح و بس ــت از ش ــارت اس عب
ــی.  ــد افعال ــام توحی ــه ن ــی ب حقیقت
ــا  ــت م ــن اس ــاالً ای ــش اجم معنای
بعــد از ایــن کــه بــه توحیــد ربوبی 
ــن کــه  ــم، در ای ــدا کردی ــاد پی اعتق
ــی هســت  ــارک و تعال ــد تب خداون
ــم »ل  ــم و گفتی ــر کردی ــی غی و نف
ــه انســان  ــن ک ــه ای ــه ال اهلل«، ب ال
ــه  ــن ک ــه ای ــرد، ب ــدا ک ــاد پی اعتق
خــدای متعــال دارای همــه صفــات 
کمــال و واجــد همــه آن هــا اســت 
اعتقــاد پیــدا کــرد کــه »هــو الول 
و اآلخــر و الظاهــر و الباطــن 
ــم« و  ــىء علي ــكل ش ــو ب و ه
ــات الهــی  ــن اســماء و صف همچنی
ــدا  ــاد پی ــان اعتق ــه انس ــن ک و ای
ــت در  ــه هس ــه ک ــه هرچ ــرد ک ک
ایــن عالــم مخلــوق خداســت، 
مملــوک خداســت، فعــل حــق 
اســت، همــه اش در محیــط قــدرت 
الهــی و اراده الهــی اســت، این هــا 
ــن  ــرد و ای ــدا ک ــاد پی ــه اعتق را ک
زندگــی  جریــان  در  را  اعتقــاد 
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می شــود  کــرد  وارد  خــودش 
ــی اش،  ــی در زندگ ــد«. یعن »موح
تعلقاتــش،  در  رفتــارش،   در 
در  جهت گیری هایــش،  در 
ــت  ــن حقیق ــی ای ــش، وقت نیت های
توحیــدی در محیــط شــخصیت 
ــرد  ــدا ک ــی پی ــق عین ــان تحق انس
ــی  آن وقــت می شــود موحــد، وقت
موحــد شــد یعنــی شــخصیتی 
فلســفه  نظــر  از  کــه  اســت 
وجــودی بــه حقیقــت رســیده، 
حقیقــت  بــه  آدم  ایــن  یعنــی 
ــودش  ــن خ ــه ای ــده، البت ــل ش نائ
ــای  ــه ج ــب ب ــی دارد، مرات مراتب
ــه  ــن ک ــا ای ــوظ، ام ــودش محف خ
ــاوت  ــم متف ــن عال ــان وارد ای انس
شــده باشــد حائــز اهمیــت اســت.

کل انبیــاء آمدنــد بــرای همیــن 
اولیــاء حرف شــان  درس، همــه 
بــود، همــه کتاب هــای  همیــن 
آســمانی درس شــان همیــن اســت، 
ــه  ــه ک ــن و آنچ ــم تکوی ــه عال هم
خــدای متعــال خلــق کــرده همیــن 
»توحيــد«.  دارد؛  را  درس  یــک 

اســت  توحیــد  درس  آن  همــه  
و آفرینــش انســان هــم فلســفه 
هدف گــذاری  آن  و  اصلــی  
اصلــی اش ایــن اســت کــه انســان 
بــه درک توحیــد، بــه مشــاهده 
ــد  ــل بیای ــزرگ نائ ــن حقیقــت ب ای
ــرد  ــرار بگی ــه ای ق ــد در رتب و بتوان
کــه بتوانــد بــه آن شــهادت بدهــد. 
ــی اســت.  ــه جالب ــی نکت ــن خیل ای
شــهادت بدهــد بگویــد مــن وســط 
ایــن عالــم خلقــت از ایــن فرصتــی 
کــه بــرای مــن فراهــم شــده، 
ــم  ــن عال ــد صباحــی کــه در ای چن
هســتم اســتفاده می کنــم بــرای 
ــم  ــهادت بده ــه ش ــه ک ــن نکت ای
ــال،  ــروردگار متع ــت پ ــر وحدانی ب
شــهادت می دهــم بــه توحیــد؛ بــه 
ــد  ــه توحی ــهد، ب ــد ذات اش توحی
صفــات اشــهد، بــه توحیــد در 
مــن  اشــهد،  خلقــت  و  افعــال 
ــه اش  ــم و خاص ــهادت می ده ش
ــًا  ــما دائم ــه ش ــن ک ــود همی می ش
أن  »اشــهد  می کنیــد  تکــرار 
یــک  در  مــن  اهلل«،  ال  الــه  ل 
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چنیــن حالــی هســتم. شــهادت 
خدایــی  او  جــز  کــه  می دهــم 
و  اوســت  فقــط  »اهلل«  نیســت، 
هرچــه کــه جمــال و کمــال اســت 
فقــط از آن اوســت و شــهادت 
صفــات  همــه  کــه  می دهــم 
اســماء الحســنی همــه اش را دربــر 
می دهــم  شــهادت  و  می گیــرد 
کــه عالــم آفرینــش محیــط تجلــی 
ــی  ــت. یعن ــف اوس ــدرت و لط ق
هرچــه کــه هســت در اختیــار 
اوســت، مِلــک اوســت، ُملــک 
ــت  ــتی مملک ــط هس ــت، محی اوس
هــم  مالک الملــک  اوســت، 
ــام. ــت، و الس ــودش اس ــط خ فق

آن وقــت اگــر این اعتقــاد هر مقدار 
ــدا  ــان پی ــان جری ــی انس در زندگ
کــرد، در نــگاه او، در ســخن او، در 
ــش،  ــار او، در تصمیم گیری های رفت
ــن  ــه همــان ســهم ای ــش، ب در نیات
شــخص نائــل شــده بــه مقــام 
ــروردگار متعــال.  ــد پ شــامخ توحی
یعنــی بــه هــدف خلقتــش نزدیــک 
ــت  ــه اس ــان جمل ــن هم ــده. ای ش

کــه فرمــود »َو مــا َخَلْقــُت الِْجــنَّ 
ــود  ــُدوِن«1 فرم ــَس إِلَّ لِيَْعبُ ْ َو اْلِن
هرچــه کــه مــن خلــق کــردم 
از جــن و انــس بــرای رســیدن 
اســت.  توحیــد  حقیقــت  بــه 

التزام عملی به قاعده زیست 
موحدانه و توحیدی

ــی،   ــد ذات ــاب توحی ــا در ب حــاال م
در بــاب توحیــد صفاتــی،  در بــاب 
نمی خواهیــم  افعالــی،  توحیــد 
ایــن جــا مباحثــه کنیــم، ســرفصل 
ــت،  ــم هس ــه ای ه ــی پرجاذب خیل
می خواهیــم  کــه  نکتــه ای  امــا 
ثقــل  نکتــه  و  کنیــم  یــادآوری 
عبــارت  آن  اســت،  مــا  بحــث 
اســت از ایــن کــه انســان بــه آنچــه 
ــی  ــد و تجل ــش توحی ــه درخش ک
و  انفســی  محیــط  در  توحیــد 
آفاقــی اوســت، هــم در وجــود او 
و هــم در عالــم، بــه ایــن در عمــل 
التــزام پیــدا کنــد. یعنــی ایــن کــه 
ــی  ــه ال اهلل« خیل ــم »ل ال می گویی

1  آیه 56 سوره ذاریات
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در  تأثیــری  ایــن چــه  خــوب، 
ــری در  ــا دارد، چــه تأثی اندیشــه م
ــری در  ــه تأثی ــا دارد، چ اخــاق م
رفتــار و عمــل مــا دارد؟ ســهم  آن 
در زندگــی مــا چقــدر اســت. ایــن 
آن نقطــه بســیار جــدی و اساســی 
ــی  ــارف اله ــام مع ــه تم ــت ک اس
ایــن  بــه  انســان را  می خواهــد 
نقطــه برســاند کــه اتفاقــًا هــدف از 
آفرینــش انســان هــم همیــن اســت 
کــه بــه ایــن نقطــه برســد کــه بــه 
هــر انــدازه برســد فلســفه وجودی 
ــرا  ــه چ ــن ک ــده. ای ــق ش او محق
ــده شــدم، چــرا هســتم؟  مــن آفری
ــئله  ــن مس ــه. ای ــش را گرفت جواب
محــل بحــث مــا اســت. البتــه اگــر 
دقــت کــرده باشــید نــه ایــن دعای 
صحیفــه، همــه دعاهــای صحیفــه، 
همــه قــرآن، همــه نهج الباغــه، 
تمــام آن حــول همیــن یــک کلمــه 
توحیــد  شــرح  و  می چرخــد 
ــت،  ــک درس اس ــت. کل آن ی اس
نیســت.  بیشــتر  حــرف  یــک 
لــذا کلمــه ی طیبــه ی مبارکــه ی 

»ل الــه ال اهلل«، تمــام معــارف 
می چرخــد،  ایــن  اطــراف  مــا 
ــه  ــه ک ــت و هرچ ــط اس ــن وس ای
هســت مثــل خورشــید و منظومــه 
شمســی حــول آن اســت. ایــن 
وســط اســت و هرچــه کــه هســت 
اطــراف همیــن یــک کلمــه اســت.

ــن  ــه ای ــم ب ــا ه ــام فضیلت ه تم
برمی گــردد، در محیــط رفتــاری 
تمــام مــکارم اخــاق بــه ایــن 
از  کــه  هرچــه  برمی گــردد. 
رفتــاری  زیبایی هــای  انســان ها 
ــت،  ــن جاس ــد از ای ــوع می کن طل
ــه  ــه ک ــتی، هرچ ــه زش ــه ک هرچ
ــط زیســت انســان ها  ــح در محی ُقب
دیــده می شــود بــه خاطــر خــروج 
ــده  ــت؛ از قاع ــده اس ــن قاع از ای
زندگــی  و  موحدانــه  زیســت 
توحیــدی اســت. یعنــی ابتــاء بــه 
ــرک  ــًا ش ــت. مخصوص ــرک اس ش
ــن  ــل از ای ــرک در عم ــی، ش عمل
مبتــا  وقتــی  انســان  جاســت. 
ــی  ــت طوالن ــود از او فهرس می ش
از  زشــتی ها،  از  رذالت هــا،  از 
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ســیئات، از گناهــان، از همیــن یک 
موجــود تولیــد می شــود، وجودش 
می شــود مرکــز تولیــد انــواع و 
زشــتی ها. و  قباحت هــا  اقســام 

امتحاِن همیشگِی توحید

ــا  ــن ج ــب همی ــه جال ــک نکت ی
خدمت تــان بگویــم و آن نکتــه 
ــی  ــه زمان ــان چ ــت؛ انس ــن اس ای
امتحــان  توحیــد  موضــوع  در 
می شــود؟ جوابــش ایــن اســت 
کــه همیشــه. یعنــی هیــچ لحظــه ای 
ــا نیســت  ــی م ــای زندگ از لحظه ه
مگــر ایــن کــه مــا در امتحــان 
توحیــد هســتیم. همــه زندگــی 
امــا  آخــرش.  تــا  اول  از  مــا، 
امتحان هــای  وقت هایــی  یــک 
همیــن  در  اســت.  جدی تــری 
یــا  دانش آمــوزی  زیســت 
ــت  ــًا حرک ــر واقع ــجویی اگ دانش
یــک  بشــود  برقــرار  علمــی 
دانش آمــوز  یــک  یــا  دانشــجو 
در آن مبادلــه علمــی دائــم دارد 
یــک  امــا  می دهــد.  امتحــان 

یــک  می گذارنــد  را  وقت هایــی 
ــد،  ــی از او می گیرن امتحــان متفاوت
ــه  ــت ک ــی اس ــای خاص امتحان ه
کل ایــن فرآینــد علمــی را کــه 
ــرده در آنجــا مشــخص  ــیر ک او ِس
می کننــد، یــک وقت هــای خاصــی 
ــام(  ــجاد )علیه الصلوةوالس ــام س ــت. ام اس
دارد مــا را در آن نقطــه خــاص 
ــه از  ــن قطع ــد، در ای ــرار می ده ق
ــکارم االخــاق.  ــای شــریف م دع
مــا  بــه  خاصــی  توجــه  یــک 
ــت و آن  ــه اس ــن نقط ــه ای دارد، ب
ــد  ــد، آزمــون توحی موضــوع توحی
ــاص  ــخت و خ ــای س در لحظه ه
ــط  زندگــی اســت. انســان در محی
الهــی همیشــه دارد در موضــوع 
می دهــد،  امتحــان  توحیــد 
نــه.  وقت هایــی  یــک  امــا 

زمانــی  آقــای  جنــاب  امشــب 
ــه  ــه توب ــوره مبارک ــات س ــن آی ای
را بــرای مــا خواندنــد. »ُخــْذ 
ــْم  ُرُه ــًة تَُطهِّ ــْم َصَدَق ــْن أَْموالِهِ مِ
ــْم  ــلِّ َعَليْهِ ــا َو َص ــْم بِه يهِ َو تَُزكِّ
 ُ ــْم َو اهللَّ ــَكٌن لَُه ــكَ َس إِنَّ َصالتَ
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َســميٌع َعليــٌم«2 ایــن آیــات را 
ــیدند  ــا رس ــد ت ــا خواندن ــرای م ب
بــه ایــن آیــه »َو ُقــِل اْعَمُلــوا...«3، 
ــوا...« ای  ــِل اْعَمُل ــر؛ »َو ُق اهلل اکب
ــه  ــو هرچ ــا بگ ــه این ه ــر ب پیغمب
ــد.  ــل کنی ــد عم ــان می خواه دل ت
ــن  ــما در ای ــی ش ــن دوره زندگ ای
ــم و ایــن هــم محیــط زیســت  عال
شــما در ایــن دنیــا، ایــن در اختیــار 
شماســت ؛  »و قــل« بــه آن هــا 
ــز  ــک چی ــا ی ــوا«. ام ــو »اعمل بگ
را بدانیــد، آن کــه بدانیــد ایــن 
ُ َعَمَلُكــْم َو  اســت »َفَســيََرى اهللَّ
َرُســولُُه َو الُْمْؤمِنـُـوَن« عمــل شــما 
ــت.  ــی اس ــت اله ــط رؤی در محی
خــدای متعــال دارد عمــل شــما را 
ــاء  ــد، اولی ــر می بین ــد، پیامب می بین
َو  َرُســولُُه  »َو  می بیننــد،  کامــل 
إِلــى   وَن  َســتَُردُّ َو  الُْمْؤمِنُــوَن 
ــهاَدةِ َفيُنَبِّئُُكْم  عالـِـِم الَْغيْــِب َو الشَّ
ــْم تَْعَمُلــوَن« ایــن مــدت  بِمــا ُكنْتُ
ــن تمــام  ــا ای حضــور شــما در دنی
ــک دوره ای دارد.  ــن ی ــود، ای می ش

2  آیه 103 سوره توبه

3  آیه 105 سوره توبه

ــه محضــر  ــد ب شــما را برمی گردانن
وَن  »َســتَُردُّ متعــال،  پــروردگار 
ــهاَدةِ«  ــِب َو الشَّ ِــِم الَْغيْ ــى  عال إِل
برمی گردیــد بــه محضــر آن کســی 
ــد،  ــر شــما را می دان ــم ظاه ــه ه ک
ــب  ــم غی ــما را، ه ــن ش ــم باط ه
را می دانــد هــم شــهادت را، از 
ــار شــما، اعمــال  ــار شــما، رفت گفت
ــه اش  ــما، از هم ــخنان ش ــما، س ش
باخبــر اســت، چیــزی از نــگاه 
شــما،  باطــن  نمی مانــد.  دور  او 
اندیشــه های  شــما،  نیت هــای 
ــه در  ــای شــما، هم شــما، انگیزه ه
ــت. در آن  ــر اس ــگاه او حاض پیش
ــه محضــر  ــد ب روز شــما را می برن
عالــم الغیــب و الشــهادة »َفيُنَبِّئُُكــْم 
ــْم تَْعَمُلــوَن« او بــه شــما  بِمــا ُكنْتُ
ــه  ــما چ ــه ش ــد داد ک ــر خواه خب
ــرای  ــود ب ــزارش می ش ــد، گ کردی
اعمــال شــما  یعنــی کل  شــما. 
بــه شــما تحویــل داده می شــود 
»فينبئكــم« خــدای متعــال بــه 
»بمــا  می دهــد،  خبــر  شــما 
كنتــم تعلمــون« اعمــال شــما 
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را پیــش روی شــما می گــذارد.

معیار پذیرش اعمال

معیــار در پذیــرش و رد اعمــال 
بیشــتر  کلمــه  یــک  چیســت؟ 
نیســت؛ توحیــد اســت. هــر کاری 
از  عملــی  و  شــما  کارهــای  از 
ــی  ــگ خدای ــه رن ــما ک ــال ش اعم
ــود،  ــرش می ش ــد پذی ــته باش داش
ــه  ــما ک ــای ش ــدام از کاره ــر ک ه
ــد  ــرک باش ــت ش ــه ظلم ــا ب مبت
قاعــده  ایــن  می خــورد.  خــط 
ــا  ــم بم ــت. »فينبئك ــی اش اس کل
ــه شــما  ــی ب ــون« یعن ــم تعمل كنت
خبــر می دهنــد کــه شــما چــه 
ــش  ــد پی ــه را می آورن ــد، هم کردی
روی شــما قــرار می دهنــد، کل 
عرضــه  شــما  بــه  اعمال تــان 
می شــود. پایــان کار همــه مــا هــم 
آن جاســت. پایــان آن جاســت کــه 
ــی اســت  ــاز اســت. پایان ــه آغ البت
کــه خــودش آغــاز اســت. آن نقطه 
وَن  »َســتَُردُّ جاســت.  آن  پایــان 
ــهاَدةِ  ــِب َو الشَّ ــِم الَْغيْ ِ ــى  عال إِل

ــوَن«.  ــْم تَْعَمُل ــا ُكنْتُ ــْم بِم َفيُنَبِّئُُك
ــه  ــت ک ــن اس ــم همی ــارش ه معی
را  پروردگارتــان  چقــدر  شــما 
او  ربوبیــت  بــه  کردیــد،  بــاور 
ــت او  ــه مالکی ــد، ب ــان آوردی ایم
ــت او  ــه خالقی ــد، ب ــان آوردی ایم
ایمــان آوردیــد، بــه قــدرت او 
ایمــان آوردیــد، بــه علــم او ایمــان 
آوردیــد؟ ایــن آن جــا معلــوم 
ــد؟  می شــود، چقــدر ایمــان آوردی
ــی اســت »َو  ــن آن امتحــان اصل ای
ــان  ُ« پای ــيََرى اهللَّ ــوا َفَس ــِل اْعَمُل ُق
در  می آییــد  شــما  همــه ی  کار 
کل  متعــال،  پــروردگار  محضــر 
ــد  ــت خواه ــما را دریاف ــال ش اعم
کــرد کــه چــه کردیــد. هرچــه 
رنــگ توحیــدی داشــته باشــد 
متعــال  خــدای  درگاه  مقبــول 
رگه هــای  کــه  هرچــه  اســت، 
مــردود  باشــد  آن  در  شــرک 
ــارک  ــد تب ــون خداون ــود. چ می ش
و تعالــی غیــور اســت، غیــر را 
ــود  ــری وج ــی غی ــرد. یعن نمی پذی
بپذیــرد.  بخواهــد  کــه  نــدارد 
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هرچــه کــه هســت، مخلوقــات 
خــودش اســت، مملکــت خــودش 
ــه  ــه ب ــی مراجع ــر کس ــت. اگ اس
ــی  ــت، یعن ــردود اس ــرد م ــر ک غی
مبتــا شــد بــه توهــم، مبتــا 
ــه  ــه ســفاهت، مبتــا شــد ب شــد ب
ــر  ــردی. اگ ــه بی خ ــردی، ب کم خ
بــه کســی غیــر او اعتمــاد کــرد، از 
ــد خــارج شــده. اگــر  ــره توحی دای
ــرد  ــر او ب ــه محضــر غی حاجــت ب
باختــه. گفــت »إّن الفقــر و الغنــاء 
ــارك  ــى اهلل تب ــرض عل ــد الع بع
ــار  ــه کن ــرده ک ــن پ ــى« ای و تعال
بــرود آن جــا معلــوم می شــود 
ایــن چــه کار کــرده؟ آیــا موحدانــه 
مشــرکانه  یــا  کــرد  زندگــی 
زندگــی کــرده؟ توحیــدی زندگــی 
ــا  ــن آنج ــرکانه؟ ای ــا مش ــرده ی ک
کــه  پــرده  می شــود.  مشــخص 
می شــود. معلــوم  بــرود  کنــار 

بهانه هایی برای توجه به ساحت 
ربوبی

یادتــان باشــد کــه دعــا یعنــی 
ــی  ــی خواســتن، یعن ــدن، یعن خوان
ــد  ــا خداون ــی آرزو. گوی ــا، یعن تمن
تبــارک و تعالــی کل جریان زندگی 
ــکلی  ــه ش ــم ب ــن عال ــا را در ای م
طراحــی کــرده کــه مــا دائــم از او 
بخواهیــم، بــه او مراجعــه کنیــم، از 
او کمــک بخواهیــم، بــه او اعتمــاد 
کنیــم، از او تمنــا داشــته باشــیم، به 
درگاه او حاجــت ببریــم، نکتــه اش 
هــم ایــن اســت کــه تمــام جریــان 
ــارک و  ــد تب ــا را خداون ــی م زندگ
ــته ها و  ــه خواس ــده ب ــی پیچی تعال
نیازهــا و حاجت هــا. ایــن هــم 
یــک جــا بیشــتر نــدارد بــرای 
عرضــه؛ آن هــم بــه محضــر مالــک 
ــا  ــام. هرج ــت، و الس ــک اس المل
عوضــی  بــرود  حاجــت  ایــن 
رفتــه. هــر جــا ایــن خواســته 
ــا  ــر ج ــه. ه ــتباهی رفت ــرود اش ب
ــه.  ــتباهی رفت ــرود اش ــن آرزو ب ای
یــک جــا بیشــتر نیســت. بقیــه اش 
بقیــه اش خیــال  اســت،  توهــم 
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ــت. ــراب اس ــه اش س ــت، بقی اس

ــت  ــک دوس ــم ی ــه بودی ــه ک جبه
خدایــی از ایــن بچه  هایــی کــه 
بــه  و  شــدند  مســافر  باالخــره 
حقیقــت رســیدند، یــک وقــت 
می رفتیــم  داشــتیم  همین طــور 
ــت  ــت در دس ــزی گذاش ــک چی ی
مــن گفــت آقــای حاجــی کل 
دســتت.  در  گذاشــتم  را  دنیــا 
ــدم  ــردم دی ــاز ک ــتم را ب ــن دس م
در یــک کاغــذی یــک چیــزی 
کــردم  بــازش  اســت.  پییچــده 
یــک دانــه کشــک بــود. گفــت کل 
دنیــا را گذاشــتم در دســتت. حــاال 
ــان اســت،  ــن خودم اصطاحــی بی
ــر از  ــک. غی ــا کش ــد ُکّله می گوین
ایــن هیچی نیســت، ســراب اســت، 
خیــال اســت، همــه اش یــک خیال، 
مثــل یــک رؤیــا اســت، یــک 
ــدارد و  ــود ن ــتر وج ــت بیش حقیق
اوســت، اتصــال بــه او، ایمــان بــه 
ــه ای  ــه او. هــر بهان او، دلبســتگی ب
در زندگــی مــا وجــود داشــته 
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــرای ای ــد ب باش

ــه  ــن بهان ــم. ای ــه آن مراجعــه کنی ب
چــه بهانــه خوبــی اســت. هــر 
بهانــه ای در زندگــی مــا کــه مــا را 
بــه ســاحت قــدس او توجــه بدهد 
چقــدر خــوب اســت. هــر چیــزی 
باشــد کــه بهانــه ای بشــود تــا مــا از 
او بخواهیــم چقــدر خــوب اســت. 
او بخواهیــم، چقــدر خــوب  از 
ــه  ــا دردی ک ــت خوش ــت. گف اس
درمانــش تــو باشــی. بیمــاری اگــر 
باعــث می شــود کــه مــن او را 
صــدا بزنــم چقــدر خــوب اســت. 
درد اگــر باشــد کــه مــن درمانــم را 
ــه خــوب اســت.  ــم ک از او بخواه
احســاس نیــاز و فقــر اگــر باعــث 
بشــود کــه مــن بــه او مراجعــه کنم 
چــه چیــزی خوبــی اســت، این هــا 
ــی  ــه اســت، بهانه های همــه اش بهان
ــاحت  ــه س ــه ب ــرای توج ــت ب اس
او، ایــن می شــود دعــا. کل معنــای 
ــی عــرض  ــن اســت یعن ــا همی دع
قاضــی  محضــر  بــه  حاجــات 
خواســته ها  عــرض  الحاجــات. 
ــاز  ــا اســت، عــرض نی اســت، تمن
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ــذا  ــت. ل ــدس اوس ــاحت ق ــه س ب
ــد  ــت باش ــان راح ــود خیال ت فرم
ــید  ــته باش ــا نداش ــر دع ــما اگ ش
ــود  ــد، فرم ــن می افتی ــم م از چش
ــْو  ــْم َربِّــي لَ ــُؤا بُِك ــْل مــا يَْعبَ »ُق
نداشــته  دعــا  ُدعاُؤُكــْم...«4  ل 
اصــًا  شــما  بــه  مــن  باشــید 
اعتنــا نمی کنــم، از چشــم مــن 
می افتیــد. چــون دعــا ایــن اســت. 
انســان آن لحظه هــای اتصــال و 
ــرافت مدانه،  ــط ش ــن رب ــف ای کش
ــارد،  ــرف می ب ــه از آن ش ــن ک ای
قــدس  ســاحت  بــه  اتصــال 
ربوبــی، دعــا آن جاهــا شــکل 
ــْم  ــُؤا بُِك ــا يَْعبَ ــْل م ــرد »ُق می گی
ُدعاُؤُكــْم...«.  ل  لَــْو  ـي  َربِـّ

درخواست از خدای متعال در 
مواقف زندگی

ــم«  ــد »الله ــام )علیه الســام( می فرمای ام
ــدر قشــنگ  ــم چق ــن الله خــود ای
اســت. »اللهــم« همــان یــا اهلل 
ــوُل  ِــي أَُص ــمَّ اْجَعْلن اســت، »اللَُّه

4  آیه 77 سوره فرقان

ــُروَرةِ، َو أَْســَألَُك  بـِـَك عِنْــَد الضَّ
ُع إِلَيْــَك  عِنْــَد الَْحاَجــةِ، َو أَتََضــرَّ
عِنْــَد الَْمْســَكنَةِ« ایــن ســه مســئله 
اســت یعنــی ســه موقعیــت در 
زندگــی مــن هســت کــه ایــن ســه 
موقعیــت در زندگــی همــه مــا 
ــی  ــک وقت های ــد. ی ــش می آی پی
مــا نیــاز داریــم بــه ایــن کــه 
ــه  ــم، اقــدام کنیــم ب تصمیــم بگیری
ــرورت در  ــی ض ــم. یعن ــط بزنی خ
ــن اقتضــاء  ــا ای ــی م ــان زندگ جری
در  وقت هایــی  یــک  دارد.  را 
ــد  ــم. بای ــر کنی ــد خط ــی بای زندگ
ــد  ــی بزن ــد یعن ــر کن ــان خط انس
بــه دل مســئله، دل بــه دریــا بزنــد، 
ــد  ــی بای ــک وقت های ــی آدم ی یعن
ــرد. مخصوصــًا حــاال  ــم بگی تصمی
ــن  ــد ای ــش می آی ــی پی ــن خیل ای
ضرورت هــا جلوه هایــش خیلــی 
اســت.  متنــوع  مــا  در زندگــی 
ــه  ــی ک ــک وقت های ــًا ی مخصوص
انســان بــا پدیــده ای بــه نام دشــمن 
ــا  ــد ب ــان بای ــود. انس ــرو بش روب
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــمنان ح دش
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ــاف  ــه مص ــد ب ــود، بای ــرو بش روب
بــرود. ایــن صــال یصــول صولــت، 
این هــا دقیقــًا بــه همیــن معنــا 
اســت. یعنــی عملیــات کــردن، 
یعنــی اقــدام کــردن، یعنــی حملــه 
ــن،  ــدان رفت ــه می ــی ب ــردن، یعن ک
ــک  ــت. ی ــا اس ــن معن ــه ای ــن ب ای
روایتــی بود خیلــی روایــت زیبایی 
ــداه(  ــا )روحی ف ــرت آق ــه حض ــود ک ب
ایــن را خیلــی می خواننــد، بــه 
ــد  ــم می گوین ــث عل ــبت بح مناس
»العلــم ســلطان«. فرمودنــد کســی 
ــال و  ــد ص ــته باش ــم داش ــه عل ک
ــل  ــد صی ــته باش ــه نداش ــی ک کس
علیــه. اگــر داشــته باشــد می توانــد 
اقــدام کنــد، حملــه کنــد، بــه میدان 
بــرود و موفــق بشــود، پیــروز 
بشــود، َواال بــه او حملــه می شــود. 
ــدواژه اســتفاده  ــن کلی ــن از همی ای
ایــن  بــه  اُصــول  ایــن  کــرده. 
معناســت، اصــول یعنــی بــه میــدان 
ــم. ــر کن ــم، خط ــدام کن ــروم، اق ب

ــَد  ــَك عِنْ ِ ــوُل ب ــي أَُص ِ »اْجَعْلن
خدایــا  می گویــد  ــُروَرةِ«  الضَّ

»اجعلنــى« مــن را ایــن گونــه 
ــدام  ــوُل« اق ــه »أُص ــده ک ــرار ب ق
کنــم، حملــه کنــم، وارد میــدان 
ــن  ــك« ای ــم، »ب ــر کن بشــوم، خط
کلمــه اســت، همــه حــرف در ایــن 
ــاری  ــا ی ــك« ب ــت. »ب ــه اس کلم
تــو، بــا تــوکل بــه تــو، بــا اعتمــاد 
ــرورة«  ــد الض ــك عن ــو »ب ــه ت ب
ــا  ــر ج ــت، ه ــه الزم اس ــا ک هرج
ــد،  ــاء می کن ــرورت اقتض ــه ض ک
ــا  ــن االن  آن ج ــه م ــت ک الزم اس
بــه میــدان بــروم. ایــن جــا جایــی 
ــد،  ــجاعت می خواه ــه ش ــت ک اس
قــدرت تصمیــم ایــن اســت، بایــد 
تصمیــم بگیــرد. گاهــی انســان 
ــت،  ــی اس ــک دو راهی های ــر ی س
ســر یــک انتخاب هــای ســخت 
بگیــرد.  تصمیــم  بایــد  اســت 
گاهــی ایــن تصمیم هــا پرمخاطــره 
ــک  ــا ی ــا قدیم ه ــت. ماه ــم هس ه
تجربه هــای خاصــی از آن داشــتیم. 
بعضــی از رفقــا هســتند در جلســه 
در  مثــًا  کردنــد.  را  تجربــه اش 
جبهــه این طــوری بــود. همیــن 
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ــات  ــه عملی ــوط ب ــه مرب ــام ک ای
ــوری  ــت این ط ــج اس ــای پن کرب
ــد،  ــم می گرفتن ــد تصمی ــود، بای ب
ــده  ــه فرمان ــی ک ــًا آن های مخصوص
ــک  ــرو ی ــک نی ــاال ی ــتند. ح هس
فرمانــده  می گیــرد،  تصمیــم 
ــده ای.  ــرای ع ــرد ب ــم می گی تصمی
بــزرگ،  منطقــه  یــک  فرمانــده 
فرمانــده یــک لشــگر، تصمیماتــش 
خیلــی متفــاوت اســت. این هســت 
ــره می خــورد  ــا آن جــا گ دیگــر ت
ــا  ــش. ت ــه جــان دیگــر تصمیمات ب
ــی  ــه در زندگ ــی ک ــن چیزهای همی
تصمیم هــای  هســت.  ماهــا 
مدیریتــی، حــاال بایــد تصمیــم 
بگیــرد کــه یــک کاری پیــش برود.

1. موقعيت تصميم و اقدام

ــي  ِ ــمَّ اْجَعْلن ــت اول: »اللَُّه موقعی
ــُروَرةِ«  ــَد الضَّ ــَك عِنْ ِ ــوُل ب أَُص
ــرار  ــه ق ــن گون ــن را ای ــا م خدای
بــده کــه هــر وقــت الزم شــد، هــر 
ــرد و  ــاء ک ــرورت اقتض ــت ض وق

الزم شــد مــن بــا تــوکل بــه تــو، نه 
بــه خــودم، بــا اعتمــاد بــه تــو، نــه 
ــا تــوکل و اعتمــاد و  بــه خــودم،  ب
یــاری خواســتن از تــو، نــه از کس 
دیگــری، نــه از چیــز دیگــری، نــه 
ــات، فقــط  ــه از امکان از وســایل، ن
بــا تــو بــروم بــه میــدان. »اْجَعْلنـِـي 
ــُروَرةِ«. ــَد الضَّ ــَك عِنْ ِ ــوُل ب أَُص

2. موقعيت نياز و حاجت

ــَد  ــَألَُك عِنْ ــت دوم: »َو أَْس موقعی
ــت  ــت دوم موقعی ــةِ« موقعی الَْحاَج
ــه  ــت ک ــاز اس ــت، نی ــت اس حاج
مــا  تعالــی  و  تبــارک  خداونــد 
ــق  ــت خل ــدم حاج ــا ق ــر ت را س
کــرده، فقیــر آفریــده. ســر تــا قــدمِ 
ماهــا حاجــت اســت، نیــاز اســت، 
خواســته اســت. فرمــود هــر وقــت 
حاجتــی داشــتم از تــو بخواهــم »و 
ــًا  أســألك« ترکیــب کلمــات کام
ــده،  ــده ش ــه چی ــق و موحدان دقی
هیــچ مــو الی درز آن نمــی رود. 
»أســألك« یعنــی فقــط از تــو، 
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ــا  ــط ب ــی فق ــك« یعن ــول ب »أُص
ــا  ــو و ب ــت ت ــت عنای ــو و تح ت
تــوکل بــه تــو. ایــن معنایــش ایــن 
ــط از  ــی فق ــألك« یعن اســت. »أس
تــو بخواهــم »عنــد الحاجــة« هــر 
ــد  ــش آم ــن پی ــرای م ــی ب حاجت
ــألك  ــم. »اس ــو بخواه ــط از ت فق
عند الحاجــة« حاال ریز و درشــت 
حاجت هــا و نیازهایــی اســت کــه 
در زندگــی مــا جریــان دارد. یعنــی 
ــه  ــدام بهان ــای اق ــام موقعیت ه تم
زیســت موحدانــه اســت، »أصــول 
بــك« و چقــدر این آدم قــوی وارد 
میــدان می شــود و تصمیم هــای 
بــزرگ می گیــرد. چــه کارهــای 
ــد.  ــام بده ــد انج ــی می توان بزرگ
ــر  ــة« ه ــد الحاج ــألك عن »و اس
حاجتــی بهانــه ای اســت بــرای 
ایــن کــه مــن از تــو بخواهــم، 
مــن فقــط هــم از تــو می خواهــم. 
ــًا  ــة« اص ــد الحاج ــألك عن »اس
نــدارد.  وجــود  دیگــری  کــس 
چــه  از  مــن  نیســت،  کســی 
ــد  ــألك عن ــم؟ »اس ــی بخواه کس

ــه ای  ــی بهان ــر حاجت ــة« ه الحاج
اســت بــرای خواســتن از تــو.

مــا  موقعیــت  یــک  بنابرایــن 
از  حاجــت.  موقعیــت  می شــود 
ــک  ــط ی ــد. فق دل آن ســؤال می آی
ــم وجــود دارد، آن  مســئول در عال
ــه  ــت ک ــال اس ــدای متع ــم خ ه
بشــود. درخواســت  او  از  بایــد 

3. موقعيت بيچارگى و درماندگى

موقعیــت  ســوم:  موقعیــت 
بیچارگــی اســت. یــک وقت هایــی 
ــما  ــه  ش ــود، هم ــاره می ش آدم بیچ
ــی  ــک وقت های ــد ی ــه کردی تجرب
ــد،  ــش می آی در زندگــی انســان پی
مســکنت،  می شــود  نامــش 
ــن  ــه ای ــکنت ب ــكنة«، مس »المس
معنــا اســت، یعنــی بیچارگــی. مــن 
ــم؟  ــه کار کن ــت چ ــن موقعی در ای
مســکنت اســت. و یــک نمــاد 
انســان ها  زندگــی  در  ویــژه ای 
ــده.  ــذ ش ــم اخ ــا ه دارد، از آن ج
نمــادش آن جایــی اســت کــه 
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ــود،  ــی آواره می ش ــک کس ــًا ی مث
خیلــی  می شــود،  بی خانمــان 
ــه  ــا گرفت ــتیصال دارد، از آن ج اس
مســکین،  مســکن،  از  شــده. 
می گوینــد فانــی مســکین اســت، 
ــن  ــی ای ــن خاک نشــین شــد. ول ای
جــا مخصوصــًا در ایــن کام امــام 
)علیه الســام( عنــوان عمومــی اش اتخــاذ 

می شــود بــه معنــای بیچارگــی. 
معمــوالً  ســوم  موقعیــت  در 
انســان وقتــی بیچــاره می شــود 
دســت  او  بــه  تضــرع  حالــت 
حــاال  می زنــد،  زار  می دهــد، 
ایــن مســکنت در موقعیت هــای 
زار  می کنــد،  فــرق  مختلــف 
بــه تضــرع  انســان را  می زنــد، 
ُع إِلَيـْـَك عِنـْـَد  مــی آورد. »َو أَتََضــرَّ
ــت مســکنت  ــَكنَةِ« در موقعی الَْمْس
ــه  ــو و ب ــرای ت ــط ب ــن فق ــم م ه
ُع  پیشــگاه تــو زار بزنــم »َو أَتََضــرَّ
إِلَيْــَك عِنْــَد الَْمْســَكنَةِ« ایــن 
هــم می شــود موقعیــت ســوم.

سؤال و درخواست فقط برای 
عرضه به محضر مسئوِل مطلق 

است 

ــى«  ــى«؛ »تفتن ــود »َو َل تَْفتِنِّ فرم
را مــا قبــًا بــرای شــما مکــرر 
هــم در همیــن دعــای بیســتم، 
بــرای  دیگــر  در جاهــای  هــم 
ــم  ــى« ه ــم، »تبتلين ــما خواندی ش
داشــتیم، یعنــی مــن مبتــا بــه 
ــی  ــى« یعن ــه نشــوم. »و ل تفتن فتن
مــن را بــه فتنــه نینــداز، یعنــی بــه 
ــی  ــده، امتحان ــراه کنن ــان گم امتح
کــه از دل آن ســقوط اســت، از 
دلــش رفوزگــی اســت نینــداز، 
ــن  ــن. م ــی ای ــى« یعن »و ل تفتن
ــه  ــی ک ــوم. َواال امتحان ــوزه نش رف
بیــرون  ســربلند  آن  از  انســان 
ــه  ــاره اش ب ــر در ب ــن تعبی ــد ای بیای
کار نمــی رود. امتحانــی کــه آدم 
در آن رفــوزه می شــود آن فتنــه 
اســت، فتنــه البتــه معانــی متنوعــی 
ــت. ــش اس ــک معنای ــن ی دارد. ای

ــا  ــا م ــی خدای ــى« یعن »و ل تفتن
ــن،  ــا نک ــداز،  مبت ــه نین ــه فتن را ب
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رفــوزه نشــویم، رد نشــویم، زمیــن 
ــو  ــت ت ــط عنای ــم. از محی نخوری
ــا  ــط قراضه ه ــه محی ــم، ب دور نیفتی
و قــاذورات و آن  جاهــا نیفتیــم. بــا 
ــرَِك  چــی؟ یــک: »بِالْســتَِعانَةِ بَِغيْ
إَِذا اْضُطــرِْرُت« یکــی اش ایــن 
ــرَِك« کــه  ــتَِعانَةِ بَِغيْ اســت. »بِالْس
ــر  ــرار از غی ــع اضط ــن در مواق م
ــب! از  ــم. عج ــک بخواه ــو کم ت
ــم،  ــک بخواه ــن کم ــو م ــر ت غی
مــن را بــه ایــن بیچارگــی نینــداز. 
ــت  ــرِْرُت« حال ــرك إَِذا اْضُط »بغي
ــد  ــان می افت ــی انس ــرار، یعن اضط
بــه آن حالــت چــه کنــم چــه کنــم، 
ــر  ــن از غی ــود. م ــار می ش و گرفت
ــی االن  ــم، وقت ــک نخواه ــو کم ت
ضــرورت اقتضاء کــرده وارد میدان 
بشــوم چشــمم به این و آن و کمک 
ــط از  ــد، فق ــا نباش ــی و این ه فان
عجــب! بخواهــم.  کمــک  تــو 

ــرَِك  ــَؤاِل َغيْ ــوِع لُِس »َو َل بِالُْخُض
ــا  ــان موقعیت ه ــْرُت« هم إَِذا اْفتََق
اســت، موقعیت هایــی اســت که در 
زندگــی پیــش می آیــد، دائمــًا هــم 

ــت  ــر در موقعی ــد. اگ ــش می آی پی
اضطــرار قــرار گرفتــم فقــط از تــو 
کمــک بخواهــم. اگــر در موقعیــت 
فقــر و نیــاز قــرار گرفتــم فقــط از 
ــر  ــم و در براب ــت کن ــو درخواس ت
تــو خضــوع کنــم. ســرم را جلــوی 
شــخص دیگــری پاییــن نیــاورم »َو 
ــرَِك«. ــَؤاِل َغيْ ــوِع لُِس َل بِالُْخُض

و  ســؤال  باشــد  یادتــان  رفقــا 
درخواســت خیلــی مقــدس اســت، 
ــی  ــط اله ــرای محی ــط ب ــون فق چ
محضــر  بــه  عرضــه  بــرای  و 
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
ــر  ــه ه ــد. ب ــش نکنی ــت. خراب اس
جایــی غیــر از مســئوِل قــادرِ مطلِق 
رئــوِف مهربــاِن لطیــِف خبیــر ببرید 
خرابــش کردیــد. ســؤال فقــط 
بــرای عرضــه بــه محضــر حضرت 
ــا  ــر ج ــت. ه ــق اس ــئوِل مطل مس
ببــری خرابــش کــردی. یعنــی 
یعنــی  کــردی؟  چــی خرابــش 
خــودت را ضایــع کــردی. جالــب 
ــت؛  ــی اس ــؤال دو وجه ــت س اس
درخواســت اگــر رفــت بــه محضر 
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ــزرگ می شــوی،  ــق ب مســئوِل مطل
ــز می شــوی، ایــن جــا جایــی  عزی
ــی  ــوع کن ــه خض ــه هرچ ــت ک اس
عزیــز و بــزرگ می شــوی. امــا اگــر 
از آن موقعیــت خــودش خــارج 
شــد، بــه ســمت هــر کــس و چیــز 
ــوی،  ــل می ش ــت ذلی ــری رف دیگ
ــاره  ــورد، بیچ ــرت می خ ــوی س ت
می شــوی،  تحقیــر  می شــوی، 
از درون می پاشــی. ســّرش هــم 
ــرای  ــن فقــط ب ــه ای ــن اســت ک ای
یــک جــا خلــق شــده. ســؤال 
ــر  ــه محض ــه ب ــرای عرض ــط ب فق
حکیــِم  مطلــِق  علیــِم  قــادرِ 
ــم  ــان و رحی ــوِف رحم ــِر رئ خبی
ــت،   ــرای آن جاس ــط ب ــت. فق اس
نیســت.  دیگــری  بــرای جــای 

مواقف بهانه های ارتباط و 
اتصال هستند

َمــْن  إِلَــى  ِع  بِالتََّضــرُّ َل  »َو 
ــت  ــُت« در موقعی ــَك إَِذا َرهِبْ ُدونَ
ــن  ــرس م مســکنت و بیچارگــی ت
را برمــی دارد، در آن موقعیت هــا 

جــز بــه محضــر تــو تضــرع نکنــم 
ِع إِلـَـى َمــْن ُدونـَـَك  »َو َل بِالتََّضــرُّ
إَِذا َرهِبـْـُت« یعنــی هــر جــا تــرس 
ــه  ــی ب ــت، بیچارگ ــن را برداش م
ســراغم آمــد جــز بــه محضــر 
ــرس  ــون ت ــم. چ ــرع نکن ــو تض ت
ــرع  ــی آورد. تض ــرع و زاری م تض
باشــد.  تــو  بــرای  فقــط  مــن 

چــه آن حالــت اضطــرار، چــه 
همــان  یــا  اضطــرار  موقعیــت 
ضــرورت، چــه موقعیــت حاجــت 
ــکنت  ــت مس ــه موقعی ــاز، چ و نی
این هــا  همــه  بیچارگــی،  و 
عالی تریــن  موقعیت هــای 
و  مــا  فهــم  و  اکتشــافات 
ــا  ــی م ــا در زندگ ــای م دریافت ه
اســت. خیلــی بایــد قــدرش را 
ــا  ــه موقعیت ه ــی هم ــت. یعن دانس
هســتند،  ارتبــاط  بهانه هــای 
هســتند.  اتصــال  بهانه هــای 
ــتند،  ــدن هس ــزرگ ش ــای ب بهانه ه
هســتند،  شــکفتن  بهانه هــای 
قــدر  خیلــی  بایــد  را  این هــا 
ــرای ایــن  دانســت، این هــا فقــط ب
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اســت کــه مــا و شــما را ببــرد 
بــه محضــر پــروردگار متعــال. 

قهر پروردگار، نتیجه خطای 
راهبردی در زندگی

اگــر غیــر از ایــن بشــود، اگــر مــن 
ــود؟  ــه می ش ــم چ ــه بیفت ــه فتن ب
اگــر مــن بــه فتنــه بیفتــم بــه همــان 
معنایــی کــه گفتیــم، یعنی اشــتباهی 
ــر  ــراغ غی ــروم س ــی؟ ب ــروم چ ب
ــه دیگــران  چــی؟ درخواســتم را ب
ــرارم را  ــی؟ اضط ــم چ ــه کن عرض
ــی؟  ــم چ ــه کن ــران عرض ــه دیگ ب
مســکنت و تــرس  و زاری خودم را 
ــرم چــه می شــود؟  ــران بب ــه دیگ ب
ــتَِحقَّ  ــود؟ »َفَأْس ــه می ش ــر چ مگ
ــَك  ـِـَك« ای داد بیــداد »ِخْذَلنَ بَِذل
َو َمنَْعــَك َو إِْعَراَضــَك« از چشــم 
تــو می افتــم. بیــن مــن و خواســته 
ــك  ــدازی »منع ــه می ان ــن فاصل م
و اعراضــك« و نظــر عنایتــت را از 
ــود  ــن می ش ــی. ای ــن برمی گردان م
نتیجــه  اش. »َفَأْســتَِحقَّ بَِذلِــَك« 
یعنــی از ایــن کــه مــن بروم ســراغ 

ــا کمــک  ــو، اعتمــاد کنــم ی ــر ت غی
ــو، درخواســت  ــر ت بخواهــم از غی
کنــم و خواســته خــودم را بــه غیــر 
ــا بفرماییــد در  تــو عرضــه کنــم، ی
موقعیــت تــرس و بیچارگــی زاری 
ــاحت  ــه س ــودم را ب ــرع خ و تض
ــن  « م ــتَِحقَّ ــرم، »َفَأْس ــو بب ــر ت غی
ــه  ــی، ب ــن بی معرفت ــر ای ــه خاط ب
ــه خاطــر  ــی، ب ــن بی عقل خاطــر ای
ــن  ــر ای ــه خاط ــفاهت، ب ــن س ای
ــه خاطــر ایــن  ــه، ب ــار نابخردان رفت
ــن  ــر ای ــه خاط ــفیهانه،  ب ــار س رفت
خطــای راهبــردی در زندگــی ام، 
مبتــا می شــوم بــه ایــن کــه تــو از 
مــن رو برگردانــی. و ایــن چیــزی 
اســت کــه اگــر کســی درک بکنــد 
اســت. ایــن  جهنــم  و  عــذاب 

قــرآن کریــم یــک جاهایــی از 
ایــن جنبــه مســئله صحبــت کــرده. 
گاهــی ســخن از آتــش و ســوختن 
ــن  ــا، از ای ــان و این ه ــت و ف اس
ــد  ــی می گوی ــم. گاه ــر داری تعابی
ــی  ــم، یعن ــگاه نمی کن ــما ن ــه ش ب
خیلــی  می کنــم.  فراموش تــان 
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ــَك  ِ ــت »َو َكذل ــی اس ــز عجیب چی
ــان  ــود رهایت ــى«5  فرم ــْوَم تُنْس الْيَ
ــرف  ــما ح ــا ش ــی ب ــم، یعن می کن
نمی زنــم، یعنــی نــه حاضــرم شــما 
را بشــنوم ، نــه حاضــرم چیــزی 
ــَك َو  ــم. »ِخْذَلنَ ــما بگوی ــه ش ب
َمنَْعــَك َو إِْعَراَضــَك« مســئله ایــن 
اســت. آن وقتــی کــه پرده هــا کنــار 
مــی رود، همــه اســباب رفتنــد کنار، 
ــد  ــری رفتن ــای ظاه ــه علت ه هم
ــار، آن وقتــی کــه دیگــر تویــی  کن
ــم و  ــم و من ــو، و من ــی و ت و توی
مــن. آن وقــت تــو و مــن نــداری، 
بــرو هــر کســی را می خواهــی 
ــا هــر کســی  ــرو ب ــاش، ب داشــته ب
ــاش. آن روز  ــی ب ــی باش می خواه
ــی  ــر کس ــرو از ه ــت. ب ــن اس ای
بخــواه،  کمــک  می خواهــی 
ــدارم.  ــو کاری ن ــا ت ــر ب ــن دیگ م

5  آیه 126 سوره طه

جلوه  دنیایی مراجعه به غیر 
خدای متعال

البتــه ایــن جلــوه  دنیایــی هــم 
ــی آن دو  ــوه دنیای ــا جل دارد، منته
نــوع اســت؛ وقتــی شــما مراجعــه 
ــد،  ــال می کنی ــر خــدای متع ــه غی ب
یعنــی مبتــا می شــوید بــه شــرک،  
ــر  ــه غی ــد ب ــاد می کنی ــی اعتم وقت
ــی  ــتعانت و کمک خواه ــدا، اس خ
متعــال  خــدای  غیــر  از  شــما 
می شــود، وقتــی بــه اســباب و 
ایــن چیزهــا اعتمــاد می کنیــد، 
ــس  ــان ک ــای ف ــی روی امض وقت
روی  وقتــی  می کنیــد،  حســاب 
ــی فــان کــس حســاب  ــا درمیان پ
می کنیــد، وقتــی روی جیــب فــان 
کــس محاســبه می کنیــد، وقتــی 
روی زیبایــی فــان کــس حســاب 
می کنیــد. وقتــی روی اعتبــار فــان 
ــاب  ــا حس ــان کس ه ــا ف ــس ی ک
بــاز می کنیــد، اتفاقــی کــه می افتــد 
حاجــت  وقتــی  اســت،  ایــن 
می بریــم، درخواســت می بریــم، 
نتیجــه اش  می بریــم،  اضطــرار 
یکــی از ایــن دو وضعیــت اســت، 
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ــویم  ــط می ش ــا خی ــن ج ــا همی ی
ــا  ــارو م ــت؛ ی ــد اس ــی ب ــه خیل ک
را تحویــل نگرفــت، ای داد بیــداد، 
روی چــی حســاب کــرده بودیــم، 
خوردیــم بــه درِ بســته. گاهــی 
آدم  کــه  می شــود  این طــور 
ــا در  ــن ج ــود. همی ــر می ش تحقی
ــی اش  ــا، مــن االن بحــث آخرت دنی
این طــور  گاهــی  نداشــتم.  را 
می شــود کــه ایــن بــد اســت. 

ــت،  ــر اس ــای بزرگت ــک ب دوم: ی
می شــکند،  جــا  ایــن  انســان 
ــا  ــن لحظه ه ــت در ای ــن اس ممک
ــه خــودش برگــردد بگویــد مــن  ب
عجــب اشــتباهی کــردم. آن وقــت 
ــان را  ــی انس ــال گاه ــدای متع خ
و  افــرادی  بــه  می کنــد  مبتــا 
ــع  ــم الطب ــا کری ــه این ه ــانی ک کس
ــا  ــد. ام ــه می کنن ــتند. آدم را ل نیس
یــک فــرض دومــی هــم دارد، 
ــه کار  ــت ک ــن اس ــرض دوم ای ف
ــًا  ــداد، مث ــد. ای داد بی آدم راه بیفت
ــران  ــه دیگ ــت ب ــه حاج در عرض
و کمک  خواهــی بــه دیگــران و 

این هــا کار انســان راه بیفتــد. در 
ــن  ــببات ای ــباب و مس ــن اس همی
دنیــا داریــم صحبــت می کنیــم، 
ــرداری  ــه پرده ب ــت ک ــرت نیس آخ
شــده، همیــن دنیــا اســت کــه ماهــا 
مبتــا هســتیم بــه همیــن مناســبات 
ظاهــری و ارتباطــات و این هــا.

چــه  افتــاد  راه  کارمــان  اگــر 
راه  کارمــان  اگــر  می شــود؟ 
افتــاد مدیــون می شــویم. یــک 
ــرمان  ــه س ــم ب ــر ه ــای بزرگت ب
بزرگتــر  بــای  یــک  می آیــد. 
کــه بــه ســرمان بیایــد ایــن اســت 
بیشــتر  افتــاد  راه  کارمــان  کــه 
غافــل می شــویم. یعنــی بــا آن 
ــاد  ــچ ارزش و اعتم ــه هی کســی ک
ــم.  ــاد می کنی ــتر اعتم ــت بیش نداش
آن  از  کاش  می گویــد  انســان 
ــن  ــا ای ــر م ــد. اگ ــش بیای ــی پی اول
ــه در  ــم ب ــم بخوری ــتباه رفتی را اش
بســته، ســرمان بــه ســنگ بخــورد، 
ــدای  ــه خ ــم، ب ــان بیایی ــه خودم ب
ــتباه  ــم اش ــم، بفهمی ــال برگردی متع
همین طــور  نــه،  اگــر  کردیــم. 
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کــه برویــم ایــن حلقــه اعتمادهــا، 
همین طــور  دلبســتگی ها  ایــن 
ــود  ــترده تر می ش ــترده تر و گس گس
در زندگــی. آن آیــه کریمــه ای کــه 
خطــاب بــه مؤمنیــن می گویــد 
ــت.  ــه اس ــما فتن ــوال و اوالد ش ام
می شــود  باعــث  گاهــی  یعنــی 
ــاد  ــا اعتم ــن چیزه ــه همی ــما ب ش
 کنیــد. بعــد پــرده کــه بــرود کنــار 
ــاٌل َو ل  ــُع م ــْوَم ل يَنَْف ــت »يَ گف
ــوَن«6 هیــچ کــدام بــه درد شــما  بَنُ
نخــورد، کاری از آن ســاخته نبــود 
َ بَِقْلــٍب َســليٍم«7  »إِلَّ َمــنْ أَتـَـى اهللَّ
قلــب ســلیم یعنــی دل موحــد 
اعتمــادش  فقــط  و  فقــط  کــه 
اســت. متعــال  خــدای  بــه 

ایــن قطعــه صحیفــه مبارکــه شــما 
را بــرد بــه یــک عالــم دیگــر. 
ــط هایی  ــرح و بس ــک ش ــاال ی ح
امــام ســجاد )علیه الســام( در همیــن 
بــه  راجــع  مبارکــه  صحیفــه 
صــورت  بــه  موضــوع  همیــن 

6  آیه 88 سوره شعراء

7  آیه 89 سوره شعراء

ــت.  ــی اس ــه دیدن ــح دارد ک صری
ــت.  ــی اس ــاب زندگ ــه کت صحیف
جاســت،  ایــن  طیبــه  حیــات 
نیســت.  خبــری  دیگــر  جــای 

ماوراء همه سبب ها 
مسبب االسباب را ببینید

شــاید بگوییــد مــا بایــد از دیگــران 
در کارهایمــان کمــک بگیریــم، باید 
کارهایمــان را بــا حمایــت دیگــران 
ــان را راه  ــد کارم ــم، بای ــش ببری پی
شــما  کــه  این طــور  بیندازیــم. 
می گوییــد زندگــی تعطیــل اســت. 
هنــر شــما ایــن اســت کــه اســباب، 
ــد و  ــرده باش ــر نک ــم تان را پ چش
ــید  ــته باش ــر را داش ــن هن ــما ای ش
کــه وراء همــه دســت ها دســت او 
ــبب ها  ــه س ــاوراء هم ــد. م را ببینی
ببینیــد. هنــر  مسبب االســباب را 
شــما ایــن بایــد باشــد. یعنــی اگــر 
مــا بــه کســی هــم مراجعــه کردیــم 
ــی  ــه ک ــه ب ــت ک ــان هس حواس م
ــا  ــم. این ه ــه می کنی ــم مراجع داری
اســباب در  همه شــان می شــوند 
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محیــط اعتباربخشــی که از ســاحت 
ــر از  ــن اگ ــذا م ــدس او شــده. ل ق
ــم توجــه  ــرو گرفت دســت شــما آب
دارم کــه از کی گرفتــم، از حضرت 
ــب  ــه طبی ــر ب ــم، اگ ــاقی گرفت س
ــن  ــه ای ــم ک ــردم می دان ــه ک مراجع
فقــط یــک ســبب ظاهــری اســت، 
مراجعــه ام بــه اوســت، از کــی دارم 
ــا؟ از  ــن آق شــفا می خواهــم؟ از ای
ایــن خانــم؟ ایــن بیچــاره خــودش 
را نمی توانــد جمــع کنــد، ایــن 
ــًا  ــت. اص ــه اوس ــن ب ــه م مراجع
اســت،  متفــاوت  نــگاه  یــک 
زندگی مــان  جــاری  کارهــای 
همــه اش طبــق قاعــده مثــل مــردم 
عــادی انجــام می شــود. امــا در 
همــه ایــن مواجهه هــا، چــه در 
تصمیم هــا،  در  چــه  اضطــرار، 
همــه اش  اعتمادهــا،  در  چــه 
ــات  ــم ترتیب ــذا ه ــت. ل ــه اوس ب
جــاری انســان، زیســت عــادی 
ــا  ــت ام ــودش هس ــای خ ــر ج س
ــش،  ــش، دلبســتگی اش، تعلق نگاه
اوســت،  بــه  فقــط  اعتمــادش 

»ايــاك نعبــد و ايــاك نســتعين«. 

انسان مؤمن برای دیگران 
هزینه نداشته باشد 

اولیــاء  کلمــات  در  ضمنــًا 
خــدا ایــن هســت کــه گاهــی 
همیــن  می کردنــد  ســفارش 
عادی تــان  درخواســت های 
یک طــور  خودتــان  هــم  را 
ــن  ــه ای ــی ب ــد، خیل ــش کنی جمع
فرمــود  نکنیــد.  عرضــه  آن  و 
مریضــی ات را، اگــر دردی هســت 
تــا می توانــی خــودت جمعــش 
ــد  ــر نش ــن، اگ ــش ک ــن، تحمل ک
ــن. در  ــه ک ــت حــاال مراجع آن وق
روایــت دارد طــرف مثــًا روی 
داشــت  بــود  نشســته  مرکــب 
ــن  ــتش آن پایی ــت ، آن دوس می رف
ــیله ای  ــک وس ــًا ی ــن مث ــود، ای ب
ــه  ــاد، ب ــتش می افت ــزی از دس چی
ایــن  نمی گفــت  دوســتش  آن 
ــاده  ــودش پی ــده، خ ــن ب ــه م را ب
نکتــه ای  برمی داشــت.  می شــد 
ــی  ــیر تربیت ــًا در مس ــت، اص اس
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هــم ایــن درســت اســت. کــه 
ــة«  ــل المؤون ــن »قلي ــان مؤم انس
ــة« باشــد، هزینــه  و »كثيــر المعون
ــن و آن.  ــرای ای ــد ب ــته باش نداش
ــرای دیگــران،  ــرای دوســتانش، ب ب
ــش را  ــواده اش، کارهای ــرای خان ب
ــام  ــودش انج ــت خ ــه توانس هرچ
ــه  ــت ک ــی اس ــک جای ــد. ی بده
یــک  حتمــًا  بایــد  نمی شــود، 
کســی بــه انســان کمــک کنــد 
ــان  ــد انس ــه می توان ــه ک َواال هرچ
کارهایــش  کــه  اســت  خــوب 
بدهــد. انجــام  خــودش  را 

پایه  تربیتی بچه هایتان را 
توحیدی بگیرید

گاهــی تربیــت بچه هایمــان تربیــت 
خیلــی  بچه هــا  اســت.  غلــط 
ــی  ــد. بچه های ــار می آین ــته ب وابس
ــه  ــد پای ــار می آین ــته ب ــه وابس ک
اســت.  شــرکی  تربیتی شــان 
بچه هایــی کــه خیلــی وابســته بــار 
می آینــد از پایــه شخصیت شــان 
می گیــرد.  شــکل  شــرک آلود 

ــد.  ــه کنن ــًا توج ــا مخصوص مادره
ــرود،  ــودش ب ــد خ ــد فرزن بگذاری
مــدام  نمی گذاریــد.  متأســفانه 
دائــم  می اندازیــد.  راه  را  کارش 
اطرافــش می چرخیــد، بگذاریــد 
خــودش بــرود یکــی دو جــا هــم 
می خــورد،  ســنگ  بــه  ســرش 
برمی گــردد.  می شــود  درســت 
آدم هــا  شــخصیتی  پایــه  ایــن 
ــج  ــن منه ــت، ای ــم اس ــی مه خیل
ــن  ــه کمتری ــد ک ــه  ای باش ــه گون ب
وابســتگی و کمتریــن ســؤال و 
ــد،  ــودش باش ــت در وج درخواس
باشــد.  داشــته  طبــع  مناعــت 
ســختش باشــد از ایــن کــه چیــزی 
ــود  ــان بش ــم آس ــد، نگذاری بخواه
بــرای او، کــه تــا گفــت نکنــی هــر 
ــد،  ــن و آن بخواه ــزی را از ای چی
ــم،  ــارش بیاوری ــم ب ــوری ه این ط
فــردا هــم بیندازیــم او را در محیــط 
ــم  ــه کن ــم چ ــه کن ــه چ ــه ب جامع
ــد کارش  ــود، نمی دان ــا می ش مبت
بینــدازد.  راه  بایــد  چه طــور  را 
روش هــای تربیتــی مــا خیلــی 



24

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

را  این هــا  بایــد  اســت.  غلــط 
ــی چســبندگی  ــرد، خیل درســت ک
از  چیزهــا  ایــن  و  وابســتگی  و 
شــخصیت ها  می آیــد،  در  آن 
ایــن  اســت.  شــکننده  خیلــی 
نیســت،  توحیــدی  پایــه  پایــه، 
ــان  ــخصیتی بچه هایت ــه  ش ــن پای ای
را توحیــدی بگیریــد، بگذاریــد 
بایســتد.  خــودش  پــای  روی 

بیســتم  دعــای  ایــن  پــرودگارا 
ــن  ــجادیه، ای ــه س ــه مبارک صحیف
ــه  ــاق، هرچ ــکارم االخ ــای م دع
کــه  هرچــه  و  خواندیــم  کــه 
دعاهــای  ســایر  و  نخواندیــم 
ــاره  ــی را در ب ــه نوران ــن صحیف ای
همــه مــا مســتجاب بفرمــا. »و 
اهلل«.  رحمــة  و  علیکــم  الســام 

»اللهم صل على محمد و آل محمد«. 
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