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باسمه تعالی
 -0در شرايطی كه جهان مدرن ،بشريت را هر روز بیشتر از روز قبل باا
بحرانها روبهرو میكند و به جهت غفلات انساان از حقاايق قدسایِ عاال،،
امكان عبور از آن بحرانها و درمان برايش باقی نمانده است ،انسانها بیش
از پایش بااه جهاات تات خاداجویشااان متوجااهی دعاا و اُنااس بااا خداونااد
گشتهاند و در اين راستا اگر در مسایر اُناس باا پروردگاار عاال ،از راههاای
صحیحی كه اولیاء معصوم مقابل انسانها گذاردهاند ،غفلت شود ،عاوامِ
جامعهی اسالمی با پیشنهادهای غیار عالماناه و بعااام ماندرآوردی ،طلابِ
اُنس با خدایِ مردم را به مسیرهايی میكشاانند كاه نتیجاهی اصالی آن كاه
گشودهشدن راه رجوع به خداوند است ،به میان نمیآيد.
 -2حال با توجه به نكتهی فوق يعنی جوابگويیِ صحیح به طلب مردم
نسبت به دعا ،الزم میآيد تا با رجوع به ادعیه و مناجاتهای مورد اعتمااد،
اوالم :جواب نیاز انسانها در رجوع به خداوند باه بهتارين نحاو داده شاود و
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ثانیام :جايی برای پیشنهادهای غیر عالمانه كه موجب تمساخر دشامنان ديان
میگردد؛ باقی نماند .زيارا دشامنان ماا میال باه فريابدادنِ ماا را در خاود
میپرورانند تا مردم ما میان درست و نادرست ،خاوب و باد ،زشات و زيباا
نتوانند فرق بگذارند .در اين رابطه تصمی ،گرفته شاد شارحی را كاه اساتاد
طاهرزاده بر اولین مناجات از مناجاتهای «خمس عشرة» ،يعنی «مناجات
التّائبین» داشتهاند در اختیار عزيزان قرار گیرد ،دعاايی كاه حااوی مطاالبی
بس بلند برای حاور در عالَمی است كه مواليمان حاارت ساجاد در
مقابل ما گشودهاند.
 -3امید است باا دقات و تلمال بار نكااتی كاه در شارح فرازهاای ايان
مناجات مطرح می شود راه انس بیشتر با خداوند برای عزيزان پایش آياد و
همانطور كه مؤلف محترم در مقدمه خود تلكید دارند جايگااه ايان شارح
در حد تعلی ،دعا است ،امری كه در سیره علمای گذشاته معماول باوده تاا
بعد از تعلی ،دعا ،زمینه استفاده از دعا بهتر فراه ،شود.
 -9آنچه عالوه بر نكات فاوق ماا را بار آن داشات تاا ايان شارح را باه
صورت كتابی كه در پیش روی خود داريد در اختیاار عزيازان قارار دهای،
نكات و ظرائفی است كه در البالی اين كلماات باه صاورت اجماال و باه
اختصار گفته شده و باز خواننده را به مطلاب قبلای برگردانادهاناد ،مطاالبی
اجمالی كه می تواند در جای خود چش ،اندازی باشد بارای تفكار .در ايان
رابطه پیشنهاد ما آن است كه بدون هرگونه عجلهای سعی بفرمايید باا ساطر
سطر مطالب ارتباط برقرار كنید ،به اين امید كه با نكاتی روبرو خواهید شد
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كه گويا میتواند رازی برای شما باشد برای بودنی شايسته به همان معناايی
كه حارت حق آن بودن را «نفس مطمئنّه» توصیف فرمودند.
 -6حتمام توجاه فرماودهاياد كاه مناجاات «خمسس عشسرة» در فااای
روحی خاصی توسط حارت سجاد اظهاار شاده و پشاتوانهی معرفتای
كه در آنها دنبال می شود ،نظر به معارف خاصی دارد كه اگار بتاوانی ،آن
را درک كنی ،،با هر كدام از مناجااتهاای پاانزدهگاناه مایتاوانی ،ارتبااط
برقرار كنی ،و بر اين اساس و با تذكر به آن پشاتوانهی معرفتای« ،مناجسات
التّائبین» شرح داده شده تا خوانندگان محترم با چناین رويكاردی باه سااير
مناجاتها نیز رجوع داشته باشند و از اين جهت چندان نیاز نیست كه سااير
مناجاتها به صورت جداگانه شرح داده شود.

باسمه تعالی
به لطف الهی بحثمان را بر محوريت «مناجات التّسائبین» از حاارت
سجادكه اولین مناجات از مناجاتهاای «خمس عشرة» اسات باا رفقاا
در میان میگذاري ،به امید آنكه بتوانی ،از طريق اين مناجات راهای بیاابی،
برای اُنس با خدا ،به آن صورت كه امامان معصوم گشودهاند.
فكر میكن ،بعد از تجربهای كه در  31سال اخیار يعنای بعاد از جرياان
دفاع مقدس پیدا كردهاي ،،باز بايد رويكرد ديگری به دعا داشته باشی ،و به
عبارتی تاريخمان «تاريخِ برگشت به دعا» است.
در دوران دفاع مقدس بهخوبی نقش و تلثیر دعاا را در جبهاههاا تجرباه
كردي ،و يافتی ،كه چگونه دعا در كناار فعالیاتهاای نظاامی ،نقاشآفارين
است ،به طوری كه اگر در كنار تالشهای نظامی ،آن دعاها و مناجااتهاا
نبود ،هرگز به آن موفقیتها نمیرسیدي.،
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بعد از دفاع مقادس گماان كاردي ،عقال و برناماههاای خودماان بارای
ادارهی كشور كافی است و از نقشآفرينبودنِ دعاا در كناار فعالیاتهاای
اجتماعی و فرهنگیِ خود ،برای حاور در تاريخی كه باا انقاالب اساالمی
شروع شده ،غفلت كردي ،و از دعاها و نیايشهاايی كاه در گوشاه و كناار
كشور صورت میگرفت معنايی مناسب اين تااريخ باهدسات نیااوردي .،در
حالیكه دعا و نیايش به معنای خاص آن ،بايد يكی از اركاان اساسای ايان
حاور تاريخی باشد.
با پديدارشدن ويروس كرونا و زمینگیرشدنِ جهان مادرن و انديشاهی
حسّگرایِ پوزيتیويس ،،به خود آمدي ،كه بايد ايمان تازهای را دنبال كنای،
كه آن ايمان با دعا همراه است ،دعايی همراه با سالوک عقلای و ناه صارفام
درک مفهومی از حقايق .آن سلوک عقلی كاه در عاین معرفاتزايای ،باه
بنیادی نظر دارد كه از يک طرف با منشل «وجود» و از طرف ديگر با درون
انسان رابطه دارد ،و به انسان نشان مایدهاد چاه انادازه مایتواناد در عاال،
حاضر باشد .حاوری كه به جای دنبالكردنِ خود در برنامههای بیمحتاوا
و تهیِ غیر قابل دسترسِ دنیاای مادرن و ادعاهاای توساعه و ساازندگی باه
روش مدرن ،از طريق اُنس با خادا باه سرنوشاتی باس متعاالی و معناابخش
بینديشد .اينجاست كه انسان میتواند از درون و بیرون باه ملكاوت وصال
شود و به اين تجربه برسد كه تجربهی ايمانی از طريق دعا ،راه مهمی است
كه امكان ندارد در اين دنیا بتوان از آن غفلت كرد و در زنادگی باه نتیجاه
رسید.
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حتمام تجربه كردهايد عالیترين مرحلهای كه انسان بايد در سایر ايماانیِ
خود آرامآرام به آن برسد ،دعا و مناجات با حاارت ربّ العاالمین اسات،
زيرا مقام دعا و مناجات بعد از ايمان ،به همان معنايی است كه گفت:
اوّل قااادم آن اسااات كاااه او را يا اابی

آخاار قاادم آن اساات كااه بااا او باش ای

و دعا آن آخرين قدم است ،زيرا وقتای قلابِ انساان متوجاهی خداوناد
شد ،بنا میگذارد با محبوب خود نجوا كند و لذا میبینی ،سیرهی علمای ما
ابتدا تدريس و تعلی ،دعا و مناجات بوده است تا انسان بفهمد چه مطلبای را
بايد با خدا در میان بگذارد ،تا دلدادگی با حارت حاق باه درساتی شاكل
بگیرد .متلسفانه در سالهای اخیر روش تعلی ِ،صحیح دعا مانناد بسایاری از
سرمايههای فرهنگی ايان ملات ،باا روحیاهی تجاددگرايی كاه گرفتاار آن
شدهاي ،،مورد غفلات واقاع شاده اسات .نموناهاش تفسایر قارآن اسات .در
گذشتهای نه چندان دور ،خواندنِ قرآن بدون تفسایر معناا نمایداده اسات.
آيت اللّه جوادی میفرمودند اساتاد ماا يعنای مرحاوم فاضال تاونی كاه در
مدرسهی «صدر» اصافهان درس مایخواندناد ،گفتاه بودناد همكالسایهاا
وقتی به حوزه میآمدند ،تا «مكاسب» را نزد ماادرانشاان در خاناه خواناده
بودند .حساب كنید زنهای خانهداری كه حدود  011ساال پایش مكاساب
تدريس میكردند ،وقتی در آن حدّ از فه ِ،مكاسب بودند ،در فه ،قرآن و
روايت چه اندازه جلو بودهاند .معلوم نیست در صد سالهی اخیر چه بار سار
اين ملت آمد كه نمونهاش را شما امروز در غفلت از دعا مالحظه میكنید.
در اوايل ظهور انقالب اسالمی ،فاای فرهنگی ملت در حاال برگشات
بااه همااان روحی اهی تاادبّر و تفكاار در دي ان بااود ،ول ای دشاامن بااا تهاااج،
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فرهنگیاش

با تمام نیرو به میدان آماد

تا ما نتوانی ،از فرهنگ اصیل خود استفاده كنای ،و باه ناوعی گرفتاار هماان
بستری باشی ،كه غرب در مقابل بشر گشوده است ،اين اسات كاه هناوز ماا
ارزشهای خود را نشناختهاي ،تا از آن پاسداری كنی.،
به يک معنا میتوان گفت مشكالت ما از زماان قاجاار شاروع شاد كاه
شیفتگی به غرب را دامن زدند و در سلسلهی پهلوی باه او خاود رساید و
نسبت به زندگی در زير ساايهی معنوياات ،ناوعی گسسات پديادار شاد و
هنوز با آن گسست روباهرو هساتی ،و باه هماین جهات رويكاردی شايساته
نسبت به ادعیه و مناجات در ساختن نوعی از زندگی كه الزماهی فرهناگ
اسالمی ايرانی است ،پیش نیامده اسات .بسایاری از سارمايههاای الهای كاه
سالهای سال موجب قوام جامعهی ما بود فراموش شد ،در آن حادّ كاه در
حال حاضر گمان میكنی ،آن سرمايهها چیز مهمی نبوده است تاا باه دنباال
آنها باشی.،
قبالم با درک ابعاد دعای كمیل میفهمیدي ،به آن دعاا نیااز داريا ،و باا
دعای كمیل آن نوع زندگی را شكل میدادي ،و در پرتاو آماوزههاای آن،
همااهی افااراد جامعااه ،خااود را مساائول يكااديگر و مساائول مسااائل جامعااه
میدانستند.
مالحظه كردهايد كه در ابتدای دعای كمیل شروع میكنید خداوناد را
بر اساس اسماء و صفاتش مورد خطاب قرار میدهید و با نظر به آن اسماء،
تقاضاااهای خااود را مطاارح م ایكنی اد تااا آنجااايی كااه اظهااار م ایداري اد:
«بِأَسْمائِكَ الَتي مَلَأَتْ اَرْكانَ كُّلِ شَيْء» قس ،به آن اسمايی كه بنیااد وجاود
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همهی اشیاء را پر كرده است .هزاران نكته معرفتی بايد در اينجا حل شاود
تا إنشاءاللّه آثار دعا در قلب انسان محقق گردد وگرنه بعاد از دعاا ممكان
است احساس كنی ،،گويا دعايی نخواندهاي ،تا احساس كنی ،نهتنهاا نسابت
به خود بلكه نسبت به عال ،و آدم مسئول هستی.،
يكی از چیزهايی كه در رابطه با دعا و مناجات ،گمشاده اسات روشای
بوده كه علمای بازرِ ماا از ائماه  گرفتاه بودناد .آنهاا دعاا را تعلای،
میگرفتند و سینه به سینه تعلی ،میدادند ،آن وقت است كاه شاما مایبینیاد
در دعای كمیل ياک دنیاا از معاارف فاوقالعااده ارزشامند نصایب انساان
میشود .پس بايد توجه داشت فرهناگ تعلای ،دعاا اولاین قادم بارای وارد
شدن در دعا میباشد و تعلی ،فرهناگ دعاا ،غیار از فها ،معاانی آن اسات.
مرحلهی بعد از تعلی ،دعا و توجه باه اشاارات آن ،ايان اسات كاه هاركس
خودش با حاور قلب با دعا هماهنگ شود و سومین مرحلاه آن اسات كاه
از طريق دعا ،مقصد حقیقی را كاه اتصاال باه حاق اسات باهدسات آوريا،
إنشاءاللّه.
در مباحثی كه بنا است خادمتتان باشای ،در حادّی مختصار مقصاد اول
يعنی تعلی ،دعا را دنبال میكنی ،و مراحل بعادی مرباوط باه خاود عزيازان
میباشد .بايد بپذيري ،اين راه ،گ ،شده است و به همین جهت آن را جدّی
نمیگیري ،و البته تا حدّی طول میكشد تاا راه ،يعنای جادّیگارفتن تعلای،
دعا پیدا شود و امیدمان به بركت خون شهداست تاا آرامآرام زيار ساايهی
بركتی كه شهدا آوردند چناین شارايطی در ايان كشاور فاراه ،شاود و باه
مراحلِ ديگر رجوع به دعا و بهره مندشدن از آن برسای .،زيارا شاهدا بارای
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احیای اسالم شهید شدند و خدا نمیگذارد اجر محسانین كاه هماان شاهدا
باشند ،ضايع شود و خون شهدا نتیجهی احیای اساالم مایشاود و روحیاهی
برگشت به فرهنگ دعا باه معناای واقعای باه ظهاور مایآياد تاا إنشااءاللّه
احساس كنی ،نحوهی بودن ما با دعا عین اتصال به حارت حق میباشد.
قبل از اينكه وارد بحث در مورد دعا بشوي ،اين نكتاه را خاوب اسات
عزيزان بدانند كه بزرگان عمومام هر سالی يک دعا داشتهاند .مثالم آيت اللّاه
ملكی تبريزی

برای هركدام از شاگردانشان تعیین میفرمودند كه

مثالم امسال شما دعای اول مناجاات «خمسس عشسرة» را داشاته بااش و آن
شااگرد در مناجااتهاای شابانهاش در طاول آن ساال دعاای اول مناجااات
«خمس عشرة» را دنبال میكرده است .مرحوم آقای شانه چی
يكی از شاگردان آيت اللّه ملكی ،میفرمايند اتفاقام يک شب زودتر از اتان
صبح در پشت در حرم حارت معصومه

رسایدم ،هناوز در را بااز

نكرده بودند ،آيت اللّه ملكای تشاريف آوردناد و از مان پرسایدند آياا بار
دعای خود مستقر هستی؟ به ايشان عرض كردم بله آقا .اينكه قلاب انساان
بر خود دعا مستقر شود بركتهای زيادی دارد و البته كار میبرد .اگر كاار
مهمی نبود اين اندازه ارزش نداشت و اگر ارزش دارد پس آساان نیسات و
احتیا به برنامه دارد ،و واقعام ها ،بركاات آن فاوقالعااده اسات و باا چیاز
ديگری قابل مقايسه نیست ،البته مراحلی دارد.
دعااا ،باااالترين مناازلِ عبااادت اساات ،همااان طااور كااه حااارت امااام
خمینی

از قول استادشان اين جمله را بسیار تكرار میكردناد و

در حقیقت نقل از روايتی است كه میفرمايد قرآن كتاب نازل است و دعاا
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كتاب صاعد .يعنی قرآن حقیقتی است كه از عاال ،بااال ناازل شاده و خاود
خداوند ه ،فرمود« :إِّنَا أَّنْزَلْناهُ» يعنای ماا آن قارآن را ناازل كاردي ،و دعاا
حقیقتی است برای صاعودكردن انساان .قارآن ،كتاابِ ناازل اسات و دعاا،
كتابِ صاعد .يعنی خداوند در قرآن تجلی كرده است زيرا خداوند باه يااد
شما بوده« ،لَقَدْ أَّنْزَلْنا إِلَیْكُمْ كِتاباً فیهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَال تَعْقِلُونَ»(انبیااء )01/و اماماان
به ما ياد دادهاند و خودشان ه ،اين كار را كردهاند كه با دعا بااال رويا ،تاا
با خدايی كه متعالی است ارتباط برقرار كنی.،

حارت امام سجاد در اولاین مناجاات از «خمسس عشسرة» تحات
عنوان «مناجات التّائبین» در محار حق عرضه میدارند:
«اِلهي اَلْبَسَتْنِيالْخَطايا ثَوْبَ مَذَلَتي وَ جَّلَّلَنِي التَباعُدَ مِنْكَ لِباسَ مَسْكَنَتي وَ
اَماتَ قَّلْبي عَظيمُ جِنايَتي»
خداوندا! خطاهاي ،لباس خواری را بر تن ،كرده و دوری از تاو پوشاش
بیچارگی را بر من افكنده و بزرگی جرم و گناه ،قلب ،را میرانده است.
حارت اين سه مشكل را با خدا در میاان مایگذارناد و ساپس عرضاه
میدارند:
«فَاَحْیِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ يا اَمَلي وَ بُغْیَتي وَ يا سُؤْلي وَ مُنْیَتي»
پس با توبهای كه از طرف تاو و باه توفیاق تاو محقاق خواهاد شاد ،دلِ
مردهی مرا زنده گردان! ای آرمان و مطلوب من! و ای خواسته و آرزوي!،
مالحظه میفرمايید اين فراز به خودی خود يک دستگاه معرفتیِ اصیلی
است كه در آن «نظر» و «عمل» جمع اسات و انساان متوجاه مایشاود اوالم:
گناهان چاه تیرگایهاايی را بارايش پایش مایآورد و ثانیاام :نظار و توباهی
حارت حق به بندهاش چه كارايیهايی دارد وقتی انسان افق جان خاود را
به عنوان آرمان و مطلوب خود ،حارت پروردگار قرار دهد؛ باهخصاوص
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كه تجربه كردهايد وقتی به حارت معبود توجه میكنید دلتان را میبارد.
اين يعنی وای به حال كسی كه محبوبی ندارد تا به او دل بسپارد و بیدلدار
باشد .به گفتهی مولوی؛ مگر میشود بی يار زندگی كرد .گفت:
اگاار كااه يااار نااداری چاارا طلااب نكناای وگاار بااه ي اار رس ایدی چاارا طاارب نكن ای
به خیرگی بنشینی كه اين عجاب كااری اسات عجب تويی كه هوای چنین عجاب نكنای

يعنی ای انسان! تو حقیقتام محبوب میخواهی و اگر ناداری چارا تاالش
نمیكنی آن را بیابی و اگر آن را ياافتی ديگار چاه غا ،داری .چارا شاادی
نمیكنی؟ در بیت بعدی میگويد تو تعجاب مایكنای كاه مان مایگاوي،
محبوب میخواهی .تعجب از توست كه چگونه در اين دنیا بدون محباوب
زنده هستی و احساس وجود میكنی .به قول خودش در ديوان شمس:
هركه دلی داشته اسات بنادهی دلبار شاده

هركه ندارد دلی ،طالبِ دلادار نیسات

يعنی تنها كسی كه دل ندارد و دل او مرده است ،طالاب دلادار نیسات.
حتمام متوجه شدهايد كه عجیبترين مسئلهی زندگی بشر ،خداسات ،از آن
جهت كه خداوند مطلوبِ جان انساان اسات و ناه از آن جهات كاه خاالق
انسان میباشد .همه میدانند خادا وجاود دارد ولای خادا را مطلاوب جاان
دانستن و آرمان خود يافتن ،چیز ديگری است ،به همان معنا كه او را «إلاه»
میخوانید ،يعنی كسای كاه تماام قطاب دل را بتاوان باه او ساپرد .ايانكاه
میگويند بايد زحمت كشید تا آدم دعااخوان شاود؛ يعنای بتواناد باا تماام
وجود بگويد «الهی» .چاون وقتای انساان قطاب دلاش را توانسات باه خادا
بسپارد مه ،ترين قادم را در زنادگیاش برداشاته اسات .بارای انساانهاای
معمولی اين عجیب اسات در حاالیكاه اگار انساان كمای باه خاود آياد و
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متوجهی حاور بیكرانهی خداوند در عال ،بشود ،آنچاه عجیاب ماینماياد
غفلت از خدا است خدايی كه بايد محبوب دلها باشد .با توجه به ايان امار
است كه حارت سجاد در ابتدای ايان مناجاات ،حاارت حاق را باه
عنوان آرمان و مطلاوب و خواساته و آرزو خطااب مایكنناد .خادايی كاه
حارت با او به سر میبرند چناین خادايی اسات و مشاكالت دوری از آن
خدا را كه با گناهان و خطاها پیش میآيد بر میشمارند و عرضه میدارند:
« اِلهي اَلْبَسَتْنِيالْخَطايا ثَوْبَ مَذَلَتي»؛ خدايا! خطاها لباس خواری بر من
پوشانده است .آيا جز اين اسات كاه اگار كسای از چناین محباوبی فاصاله
بگیرد عمالم به اموری دل میسپارد كه شلن او نیست و خوار میشاود؟ آياا
مذلّت از اين باالتر كه انسان مطلوب اصلی خود را غیار خادا قارار دهاد و
بخواهد خألهای جان خود را با غیر خدا جبران كند؟ و بخواهد باه كماک
گناهان به اهداف خود برسد؟ و فرصتی را كه با نظر باه خداوناد مایتواناد
زنده بماند و آرامش گیرد ،به حُبّ دنیا بدهد؟ خطا ،يعنی عملی كه در آن
توجه انسان به غیر خدا میافتد و انسان به برناماههاای خاود و اماور دنیاايی
نقش اساسی میدهد ،در حالیكه هر آنچه غیر خداست چیازی نیسات كاه
بتوان با آن دل را به آرامش رساند و انس حقیقی برقرار كرد .گفت:
يک چش،زدن غافل از آن يار نباشاید

شااايد كااه نگاااهی كنااد آگاااه نباشاید

در فراز فوق باا نحاوهای هوشایاری كاه يافتاهاياد رو باه حاارت حاق
میآوريد تا جان خود را و جايگاه خود را در نسبت به آنجايی كه گرفتار
آن هستید تغییر دهید و عرضه بداريد :خادايا! باا نظرهاايی كاه باه غیار تاو
انداختهام ،خوار شدهام و دوری از تو لباس بیچارگی بر مان پوشاانده .ايان
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يعن ای بااه آغااوشِ خاادا برگشااتن و خااود را در حاااور ب ایكرانااهی اله ای
جستجوكردن ،با «بودنی» ديگر ،غیر از «بودنی» كه قبالم در آن مستقر بوديد
و از خدا میخواهید با تجلیّات خود شما را به خودتان برگرداند به آن ناوع
بودنی كه دلتان به حاور حق و تجلیات او زنده گردد ،به طوری كه باین
خود و خداوند دوگانگی احساس نكنید و خداوناد را آرماان خاود بیابیاد؛
به همان معنايی كه عرض شد ،از درون و بیرون به ملكوت وصل شويد.
مالحظه میكنید اولین منزل هوشیاری در عالیترين احاواالت انساانی،
ايان اساات كااه انسااان متوجااه شااود نساابتی باین دوری او از خاادا از طرياق
ارتكاب خطا و خواریاش برقرار اسات و ايان را احسااس كناد ،و در ايان
رابطه اظهار دارد« :اِلهي اَلْبَسَتْنِيالْخَطايا ثَوْبَ مَذَلَتي ».ممكان اسات انساان
آنچنااان مشااغول امااور روزمارّه باشااد كااه ندانااد چااه اناادازه ساارگردان و
بیمحتواست و اين بدترين نوعِ زنده بودن است كاه در ساورهی «حماد» از
خدا تقاضا میكنید در زمرّهی «ضالّین» نباشی ،كه نمیدانند چه كاری بايد
بكنند و به هركاری و عیشی تن میدهند ،بدون آنكه بدانند چرا.
كسی كه نظرش به حق بود و او را محبوب محبوبهاا دانسات و باه او
دل سپرد ،امور دنیايی گرفتارش نمیكناد و ايان را باهخاوبی مایياباد كاه
حارت حق فرمودهاند« :من بندهی خود را تلمین میكن».،
نظر به آثار خدا به صورت مستقل و جدا از خداوند ،به جاای آنكاه او
را در مظاهرش بنگري ،و باه ياک معناا گرفتاار كثارتهاا شاوي ،،موجاب
میشود تا از مالقات او دور گردي ،،لذا حارت امام حسین در دعاای
عرفه عرضه میدارند« :اِلهي! تَرَّدُّدي فِيالْآثارِ يُوجِبُ بَعْدَ الْمَزار»؛ همینكاه
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نظركن ،به آثار تو اين امر موجب میشود تا يک نحاوه دوری از تاو باراي،
حاصل شود.
حارت سجاد در اين مناجات قاعدهی مهمای را باا خادا در میاان
میگذارند تا خداوند راهی بگشايد و تقديری را كاه موجاب سرازيرشادن
رحمت الهی است برای انسان مقدر كند؛ و اين چیزی نیست كه باه دسات
ما باشد بلكه بايد با اين كلماتی كه در دعاا باه میاان آماده ،خاود را آمااده
كنی ،تا خداوند به معنای واقعی از دنیا بینیازماان كناد ،باه هار شاكلی كاه
خودش میداند ،با جهانی در سايهی قدس الهای كاه تنهاا باا قارآن محقاق
میشود .اين غیر از روحیهی قارونی است كه مدعی شد با تالشهای خاود
به آن ثروت رسیده است و گفات« :إِّنَما أُوتیتُهُ عَلى عِلْمٍ

عِنْدي»(قصا

)73 /

اين مال و ثروت به علا ،و تادبیر خاودم باه مان داده شاده اسات .مگار در
بهشت ما چاه كاار كاردي ،كاه محتاا لبااس شادي،؟ نظرماان از خادا باه
شجرهی ممنوعه افتاد و لذا خود را عرياان ياافتی ،و محتاا لبااس شادي ،و
محتا لباسشدن ،همراه با ضايعشدن بود و گرفتار اناواع نیازهاا .قارآن در
اين رابطه میفرمايد« :وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِسنْ وَرَِِ الََْنَسةِ» (اعاراف،)22/
يعنی شروع كردناد از بارِهاای بهشات باه خاود بگیرناد .بارای ايانكاه
خداوند به ما فرموده بود« :وَال تَقْرَبا هَذِهِالشَََرَةَ» (اعراف)01/؛ باه ايان شاجره
نزديک نشويد و به آن نظر نكنید .شجره؛ صورت مثالی دنیا يعنای كثارات
بود .حارت حق فرماود باه كثارات نظار نیندازياد وگرناه خاود را عرياان
میيابید و احساس نق
نق

میكنید .با نزديكی به شجره كه مظهر كثرات بود

هايمان پیدا شاد و گرفتاار برطارفكاردن آنهاا شادي .،بناا نباود ماا
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نق

هايمان را برطرف كنی ،،خداوند خودش با پوششهای نورانیاش آن

را به عهده گرفته بود كه اين نق

ها مطرح نباشند .بنا بود ما بنادگی كنای،

و خود خدا نیازهای ما را به عهده بگیرد.
حارت سجاد عرضه میدارند« :اِلهي اَلْبَسَتْنِيالْخَطايا ثَوْبَ مَذَلَتي»
خداوندا! به جهت توجه باه غیارِ حاق و دوری از تاو خاوار شادم .در واقاع
انسان با توجه باه ايان فاراز از دعاا ،معرفتای را باهدسات مایآورد كاه آن
معرفت ،آگاهی از ضعفهايی است كه با نظر به غیر خدا برای انسان پیش
میآيد .زيرا زندگی آرامتر از آن است كه بشارِ مادرن بارای خاود شاكل
داده .زندگی مثل درخشایدن خورشاید اسات در صابحگاهان ،باه برآمادن
بوتهای میماند كه از دل خااک برمایآياد ،بادون مشاغولشادن باه اناواع
آرزوهای غیر قابال دساترس ،ولای خداوناد آرزويای اسات كاه بسایار در
دسترس میباشد و رواست تا انساان باا او باهسار بارد و سرشاار از آراماش
شود ،به جای آنكه مشغول جمعآوری اينهمه برِ و بارِ دنیا گردد.
«وَ جَلَلْنِي التَباعُدُ مِنْكَ لِباسَ مَسْكَنَتي» ،ای آرزو و آرمان من! قصّهی
دوری تو بس آزاردهنده است و مرا گرفتار پوششی از مساكنت كارده ،باه
جای آنكه با روانی پاک در پوشش رحمت تو بهسر برم و با آوايی كاه از
حمد تو برمیآيد ،با نوعی از زندگی كه سراسر صفا و ايثار و محبت است
خود را بیاب،؛ گرفتار خطا شدهام و دل ،مرده است .دوری از تو مرا گرفتاار
فقر و بدبختی و مسكنت كرده است.
انسان در اثر نظر به غیر حق از يک طرف در نظرِ بقیه خوار میگاردد و
از طرف ديگر با دوری از حق ،گرفتار فقر و بدبختی میشود .در حالیكاه

جلسهی اول ،تاريخِ برگشت به دعا ..................................................................

27

متوجه نیستی ،چارهی همهی بیچارگیهاا فقاط خداوناد اسات و تنهاا خادا
چاره است از آن جهت كه هماه چیازِ انساان اسات و باا او باودن ،موجاب
بیرنگشدن همهی چیزهايی است كه برای اهل دنیا پررنگ است.
برترين آرزو كه خداوناد اسات ،جاايی بارای آرزوهاايی كاه موجاب
سرگردانی انسانهاست نمیگذارد و با ياد خادا چاون جويبااری باه ساوی
دريا حركت خواهی ،كرد ،وقتی آرزوی ما خدا باشد.
شما در قرآن میخوانید« :إِنَ اللَهَ هُوَ الرَّزَاُِ ذُو الْقُوَةِ

الْمَتینُ»(تاريات)63 /؛

تنها خداوند رزّاقِ متین است .وقتی اين نوع هوشیاری را از قرآن يافتید كاه
خداوند رزّاق است ،آن ه ،رزّاقی بسیار اساتوار .افقای كاه در مقابال شاما
گشوده میشود رزق نیست ،خداوند است و میيابید كه:
كارساز ما باه فكار كاار ماسات

فكر ماا در كاار ماا آزار ماسات

بیجهت روح و روان خود را به تالط ،نمیاندازي ،،همانند پرندهای باه
سوی زندگی پرواز میكنی ،و از آن باالهاا باه ساوی داناهای كاه بارای ماا
گذاشتهاند فرود میآيی ،و خطای ما آن بود كه متوجهی اين امار نباودي ،و
یمان را با خداوند در میان بگذاري.،
حاال آمدهاي ،تا پشیمان ِ
«وَ اَماتَ قَلْبي عَظسیمُ جِنسايَتي»؛ در اداماه از مشاكلی باس بازرِ باا
پروردگارمان سخن میگويی ،و عرض میكنی،؛ قلب ،به جهت بزرگیِ گناه
مرده است ،ديگر قلب ندارم تاا بتاوان ،حقاايق را احسااس كان .،قارآن در
رابطه با حقايقی كه با بشريت در میان میگذارد میفرمايد« :اِنَ فسي ذلِسكَ
لَذِكْري لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْب» (ق )37/در اين قرآن ،تكر و هوشیاری و بیدارباشی
است برای كسی كه او را قلب است .حال كسیكه اين قلب را ،كاه عامال
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به سربردن با حقايق است ،از دست داده باشد چگونه میتواند زندگی كند
و با چه چیزی میخواهد باه نشااط آياد و زنادگی را معناا ببخشاد؟ چناین
انساانی باه كلّای در كثارات گا ،مایشاود ،زيارا در دل كثارت ،متوجاهی
وحدتی كه اصل و اساس كثرات است نمیگردد و ايان سارگردانی يعنای
همان پوچی و همان نیهیلیس.،
حتمام امتحان كردهايد وقتی مدتی بایش از حادّ حارف بازنی ،و باه دنیاا
مشغول شوي ،و غ ،دنیا را بخوري ،،وقتی به خودمان رجوع كنای ،مایبینای،
حقیقتام قلب نداري ،و تمام وجودمان را وهمیّات پر كارده اسات .قلاب ،آن
ساحت معنوی است كه باه كماک آن ،انساان حقاايق معناوی را در خاود
میيابد ،ولی وقتی قلب مُارد ،ديگار اثاری از آن حااالت را در خاود و در
عال ،نمایياباد ،ظااهر و شاكل انساانی دارد ولای روح انساانی نادارد و از
زيبايیها درک درستی نخواهاد داشات و از قارآن تنهاا الفااظ را و معاانی
الفاظ را درک میكند ،بدون آنكه نظری به اشارات قرآن داشته باشد.
كسی كه همهی معنای خاود را در محادودهی دنیاا تعرياف كارد و باا
ركوع و سجود خود در برابار حقیقات بیكراناهی هساتی ،خاود را وساعت
نداد ،به بركهای میماند كه با هیچ آب تازه و زاللی ارتباط نادارد و جاايی
برای گشودن نمیشناسد تا به سوی آن گشوده شود و قلبای بارايش ظهاور
كند و كسی كه قلب نداشت «تكر» كاه يااد و نظار باه حقیقات بیكراناهای
است كه از دوردستها سوسو میزند ،برايش معنا ندارد.
انسانهای اهل دنیا ابتدا مرتكب گناهان بازرِ نمایشاوند ،عموماام در
ابتدای امر مواظب زندهنگهداشتن قلبهایشان نیستند تا با نظار باه حقاايقِ
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ماورای عال ،محسوسات ،آن را زناده نگاه دارناد و چاون قلابشاان مُارد،
كارشان به ارتكاب گناهان بزرِ كشیده میشود ،هرچند ممكن اسات در
ابتدا در خانوادهای متدين متولد شده باشند ولای چاون در نگهاداری قلاب
كوتاهی كردند قلبشان میمیرد و چون قلابشاان مُارد ،درک درساتی از
حقايق ندارند تا در آنجا ملوا گزينناد و شایرينی عباادات را حاس كنناد،
شیرينی عبادتی كه مسلّ ،چیز ديگری جای آن را نمیگیرد.
در دانشگاه فرهنگیان در ابتدایِ ساال ،وارد كالسای شادم كاه هماه از
خواهرانی بودند كاه پاس از چناد ساال معلمای آماده بودناد جهات اخاذ
لیسانس؛ وضع ظاهریشان چندان خاوب نباود ولای يكای از آنهاا از نظار
ظاهری ،اصالم ظاهری در شلن معلمی نداشت ،در يک لحظه تصمی ،گرفت،
كالس را ترک كن ،ولی به لطف الهی در كالس مانادم و كمای باا آنهاا
صحبت كردم و جوّ كالس تغییر كرد ،پاس از چناد هفتاه مالحظاه كاردم
همان خانومی كه ظااهری ناشايسات داشات ،از مباحاث معاارف دينای باه
خوبی استقبال میكند و از بقیه بهتار متوجاه و متحاول شاد .وقتای داساتان
زندگی خود را گفت معلوم شد از خانوادههای متدين است كاه باه جهات
متوقفشدن در ظاهر دين ،فاای بیداریِ قلب در آن خانواده از میان رفتاه
است يا بگو عظمت بیداری قلب را فراموش كرده بودند.
شما ه ،ديدهايد بعای از افارادی كاه در خاانوادههاای متادين هساتند
وقتی به طرف تجدد میروند از بقیه جلو میزنناد ،زيارا اگار ديناداری ماا
خشک و قالبی بشود و موجب بیاداری قلاب و ارتبااط باا دعاا نگاردد ،در
اولین فرصت سعی میكنی ،خود را از آن ظااهرِ دينای نیاز خاالص كنای،،
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چون آن دينداری كه كارش به سوی دعا و دلدادگی با حاارت محباوب
نكشد ،دوستداشتنی نخواهد ماند تا برای پايدارماندن آن تالش كنی.،
فرزندان ما بايد آرامآرام به اين نتیجاه برساند كاه باا ديانداریهايماان
محبوبی را میيابی ،كه مایتاوان باا او معاشاقه كارد و باه نظار مایآياد در
شرايطی هستی ،كه تاريخِ برگشت به دعا و زندهشدن دلها فراه ،شاده ،باه
همااان صااورتی كااه امااام سااجاد از سایطرهی اُموياان كاه چیازی شاابیه
فرهنگ مدرن بود ،متوجهی مناجاتها و دعاهايی شدند كاه قلاب و عشاق
را بااه جامعااه برم ایگردانااد و مااانع س ایطرهی فرهنااگ امااوی بااا آنهمااه
تالشهای فرهنگی كه بهخصوص معاويه كرد شدند تاا فرهناگ جاهلیات
پذيرفتنی جلوه كند.
اگر يک جوان متوجه شود پدرش مثالم با «مناجات التّائبین» چه حاالی
و چه روحانیتی پیدا میكناد ،ديگار نمایتواناد آن زنادگی را باه گوناهای
شروع كند كه به اين مراحل نرسد ،چون میيابد در اين مسایر چاه مطالاب
گرانبهايی نهفته است ،مطالبی كه در ديگر جاها نیست.
بايد حساس بود كه در چاه شارايطی دل انساان آن طاور كاه حاارت
سجاد میفرمايند؛ میمیرد! به عنوان مثال اگر مدتی بدون حاور قلاب
عبادت كنی ،و نسبت به رجوعِ به حارت معبود حسااس نباشای ،،آرامآرام
دل میمیرد ،در حالیكه بنا بود انسان با اقامهی نماز ،دل را زناده نگاه دارد
به همان معنايی كه خداوند فرمود« :أَقِمِ الصَالةَ لِذِكْري»(طه )09/نماز را اقاماه
كنید برای پايدارماندن در ياد من .و علات عادم حااور قلاب در عباادات
چیزی جز خیرهشدن به امور دنیايی و حرّافیهای بیهاوده نیسات .باه هماین
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جهت به ما توصیه میشود به امید پشتكردن به دنیا به سوی عبادتگاههاا و
مساجد بیايید كه ملوای انس با خداست .و هنگام ورود به مسجد «بس ،اهلل»
بگويید و عرضه دارياد« :اَللهُمَ افْتَحْ لَنسا اَبْسوابَ رَحْمَتِسك» خادايا درهاای
رحمتت را بر ما بگشا .تا از آن طريق از عوامل میراندن دل نجات يابی.،
اينجا حارت میفرمايند :خدايا قلب ،را از دست دادهام« :اَماتَ قَلْبي»
و روشن میكنند علت مردن قلب ،بزرگی گناه بوده و با آگاهی نسابت باه
اين امر به رازی از رازهای عال ،نظر میكنناد كاه آن توباه اسات و عرضاه
میدارند« :فَاَحْیِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ» تقاضای حارت از خداوند عبارت اسات از
«بِتَوْبَةٍ مِنْكَ» كه با توبه و رجوع و نظری كاه باه مان مایانادازی ،قلاب ،را
زنده كن .از آن جهت كه توبهی بناده در باین دو توباه از توباهی حاارت
حق قرار دارد ،به همان معناايی كاه در قارآن داريا ،چاون آدم باه اغاوای
شیطان به شجره ممنوعه نزديک شد و از بهشت اخرا گشات؛ «فَتَلَقَى آّدَمُ
ب السرَحی ُم»(بقاره )23 /از طارف
ب َع َلیْس ِه ِإّنَس ُه هُس َو التَسوَا ُ
ن َر ِب ِه َكلِمسات فَتسا َ
ِم ْ
پروردگارش كلماتی را يافت و پیروآن توبه نمود و خداوند ه ،كاه تاوّاب
رحای ،اساات ،توبااهی او را پااذيرفت .بااه گفتااهی عالمااهی طباطبااايی ابتاادا
خداوند از طريق كلماتی كه بر آدم القاء فرماود ،نظار باه آدم كارد ،يعنای
توبه از طرف پروردگار شروع شد و آدم مفتخر به توباه گشات و خداوناد
آن توبه را قبول نمود و بدين معنا میفرمايند توبهی انسان بین دو توبه قارار
دارد كه آن توبهی خداوند در ابتدا و در انتها است .لذا حارت سجاد
تقاضای توبه و تاوجهی را مایكنناد كاه از طارف حاارت حاق صاورت
میگیرد ،تا انسان به خود آيد و از گناه عبور كند.
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آری! توبه سه مرحله دارد :اول توبهی «ربّ» باه ساوی«عباد» ،و ساپس
توبهی «عبد» به سوی «ربّ» ،و در آخر ،توبهی «ربّ» به سوی «عباد» .ابتادا
انسان متوجهی توبهپذيریِ خداوند میگردد و سپس موفق به توبه مایشاود
و خداوند با نظر به توّاببودنش ،توبهی «عبد» را میپاذيرد .و شاما در ايان
فراز از دعا از خداوند تقاضا میكنید :خدايا! با توبه و توجه خودت به مان،
قلب مردهی مرا زنده بگردان .همینكاه خداوناد باه ماا توجاه كناد نالاهی
دوری از خداوند سر میدهی ،،زيرا میيابی ،همه چیز از اوست.
خوب است به اين واژهها نگاه كنید كه اظهار مایدارياد« :يسا اَمَلسي وَ
بُغْیَتي وَ يا سُؤْلي وَ مُنْیَتي» متذكر میشويد تمام آرمانهایتان خداسات ،و
با گفتن «يا سُؤْلي» متذكر میشاويد خداوناد خواساتنیتارين خواساتنهاا
است و با گفتن «يا اَمَلي» اظهار میداريد :آرمان ،تويی .و اين يعنی با خادا
بهسربردن و از آن طريق از خواری و سرافكندگی نجاتيافتن.
آيا جايی برای دلسپردن ،جز دلسپردن به حارت معبود كه آرماان و
آرزوی ماست میماناد؟ اگار چناین اسات گناهاان ،ايان عاامالن دوری از
حارت محبوب در دنیايی كه انسان تنها با عشق زنده است ،چه جايگااهی
جز در زيرِ پا قرارگرفتن دارند؟ در اين فراز از دعا انسان با اشارتی گناهاان
را پشت سر میاندازد تا افق اناس باا حاارت محباوب همچناان روشان و
درخشان بماند اين همان عشقی است كه مولوی در وصف آن میگويد:
غرق عشقیام كه غرق است اندر ايان

عشااااقهااااای اولااااین و آخاااارين

«إِلهِى أَلْبَسَتْنِى الْخَطايا ثَوْبَ مَذَلَتِى ،وَجَّلَّلَنِى التَباعُدُ مِنْكَ لِباسَ مَسْكَنَتِى،
وَأَماتَ قَّلْبِى عَظِيمُ جِنايَتِى ،فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ يَا أَمَّلِى وَبُغْيَتِى ،وَيَاا ُاؤْلِى
وَمُنْيَتِى»
سخن ما در رابطه با اولین مناجات از سلسله مناجات «خمسس عشسرة»
يعنی مناجات التّائبین بود .همانطور كه مستحاريد ائمه  گاهی برای ماا
روايت میآورند و گااهی در رجاوع باه خداوناد ،مناجاات هاا و دعاهاايی
دارند كه به كمک ما میآيند تا چگونه به خدا رجاوع كنای ،و عاالمی كاه
بايد در آن زندگی كنی ،را بیابی ،و كیفیت «باودنِ» خاود را ارتقاا ببخشای،،
زيرا اولیای الهی بیش از آنكه به كمّیت عال ،توجه داشته باشند ،به كیفیت
عال ،نظر میكنند و تالش دارند زنادگی خاود را كیفیات بخشاند و اساساام
تفاوت انسانها در همین امر است كه چه اندازه به كیفیّت «باودنِ» خاود در
عال ،توجه دارند تا به كمّیّت «بودنِ» خود.

ائمه  در كالم خود عمومام معاارفی را مطارح مای كنناد كاه در حادّ
عقالِ مخاطباان آنهاساات ،امااا در مناجاااتهااا و ادعیااه حقااايقی را مطاارح
می كنند كه بین خودشان و خداوند است و اساسام جنس آن معارف جانس
خاصی است ،مثل معرفتبخشی يک گل زيباست كاه آن معرفاتبخشای،
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حالت حاوری دارد و نه حالت انتزاعی ،زيرا در مناجاتها و ادعیه ،نوعی
تماشاگری با حارت محبوب در مظاهری كاه باا آن باه ظهاور آماده ،در
میان است .حقايق و معارفی كه در مناجاتها مطارح اسات ناهتنهاا در او
است ،بلكه به انسان عال ،خاصی می دهاد و سااحت وجاودی انساان از آن
طريق بسط میيابد تا در جهاانی گساتردهتار و گشاودهتار از دنیاا ،خاود را
بیابد.
در مناجات ،نجوایِ بین «عبد» با «معبود» در میان است و در آنجا است
كه اسراری بین امام معصوم و حارت حق باه ظهاور مایآياد و باه هماین
جهت بايد با رويكردی خاص به آنها نظر كرد تا موجاب اصاالح اساسای
انسان و جامعه شود .گمشده ی بشرِ امروز اين نوع ادعیه و مناجات اسات و
گويا بشر امروز در حال خودآگاهی نسبت به اين امر میباشد.
قاعده ای را كه بايد به لطف الهی در قلبمان نگهداري ،تا دعا و مناجات
به خوبی در زنادگیمان حااوری فعاال پیادا كناد ،ايان اسات كاه بادانی،
خداوند كري ،ما را خلق كرده تا مظهر كمااالت او شاوي ،و او خاود را در
مخلوقاتش به تماشا بنشیند 0،خیلی زود از گناهان ما در می گذرد .نموناه ی
اين نوع برخورد را در اولیای الهی می يابید ،به عناوان مثاال اگار كسای در
حاور پیامبر خدا به وجود مقادس آن حاارت ياک ناوع بای حرمتای
بكنااد و بعااد عااذرخواهی نمايااد ،حااارت باادون هاایچ مقدمااهای او را
 اشاره به حدیث :قدسى است كه حضرت حق مىفرماید«:كُنْتُ كَنْزاً مَخْفيّاً؛ فَاحبّبْتُ انْاعْرَفَ ،فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَىْ اعْرَف» من گنجى مخفى بودم ،دوست داشتم كه شناخته شوم ،پس
خلق كردم تا شناخته شوم
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می بخشند ،زيرا دوست دارند انسانها را خاوب و صااحب كماال بنگرناد.
همان طور كاه اگار از اماماان معصاوم تقاضاايی داشاته باشای ،باه سارعت
برآورده می كنند ،زيرا آنها به دنبال تماشای ايثار هستند ،به هماان معناايی
كه خداوند جواد و بخشنده است.
اين يک قاعده اسات كاه اولیاای الهای خیلای زود ،ها ،عاذر افاراد را
میپذيرفتند و ه ،تقاضای افراد را برآورده مایكردناد ،و ايان در اُناس باا
خادا برايشااان حاصاال شااده اساات .خداوناد اياان نااوع خصوصاایات را كااه
خودش در حدّ كامل دارد ،به دوستانش ه ،منتقل میكند .وقتی ايان نكتاه
برای ما روشن شد كه خداوند اين خصوصایات را بیشاتر از آن كاه اولیاای
الهی دارا هستند ،در خود دارد ،كلید خاوبی بارای روباهروشادن باا دعاا و
مناجااات بااهدساات ماایآورياا .،باااالخره اياان را ماایتااوانی ،بفهماای ،كااه
خصوصاایات خااوب اولیااای الهاای كااه از تقصاایر مااا ماایگذرنااد و دارای
سخاوت هستند ،از طريق ارتباط با خدا برايشان پیش آماده و لاذا حاارت
حق كه صاحب اصلی اين صافات اسات ،ايان صافات را بیشاتر و باه طاور
مطلق دارد ،پس ه ،عذرخواهی ما را از گناهی كاه كاردهايا ،،خیلای زود
میپذيرد و ه ،تقاضاهای ما را بهخوبی برآورده مینمايد .جناب مولوی باا
نظر به همین قاعده میگويد:

تو مگو ما را بدان شه بار نیسات

با كريمان كارهاا دشاوار نیسات

آری! وقتی متوجه شدي« ،با كريمان كارها دشوار نیست» نحاوه ی دعاا
كردنهايمان در گسترهی ديگری واقع میشود و امیادواریِ فراوانای را در
دعا به ما میبخشد.
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در فراز اولیه ی اين مناجات التفات فرموديد كه چگوناه نحاوه ی باودنِ
خود را با خدا در میان مای گاذاري ،و عرضاه مای داريا« :،إِلهِسى أَلْبَسَستْنِى
الْخَطايا ثَوْبَ مَذَلَتِى» خدايا نفاسِ گنااه ،مان را خاوار كارده اسات .وقتای
متوجهی اين قاعده در عال ،بشوي ،كه گناه باعث پديد آمدن لباس تلت بر
جان ما می شود و ما را خوار و پست می كند و به نور اولیای الهای صااحب
چنین بصیرتی شادي ،،اگار ايان مطلاب باه عماق جاان ماا رساید ،از خاود
میپرسی ،چگونه آثار آن گناه را از جان خود پاک كنی،؟ اينجا متوجاهی
راهی میشوي ،كه به ما گفتهاند« :لباسِ عزت ،تقواسات ».در مقابال آنكاه
گناه ،لباسِ تلت می شاود .ماا در زنادگی خاود باه فراوانای ايان را تجرباه
كرده اي ،كه چگونه هیچ كس با ارتكاب گناه ،باه شالن و منزلتای نرسایده،
هر چند عده ای در ابتدای امر ممكن است چنین گمانی داشته باشاند ،ولای
وقتی پس از مدتی خالف آن را تجربه میكنند ،كه عمومام فرصتهاا را از
دست دادهاند ،زيرا به اين قاعده كه خداوناد خاالقِ عاال ،باه ماا آموخات،
توجه نكردند كاه «إِنَ أَكْسرَمَكُمْ عِنْسدَ اللَسهِ أَتْقساكُم» بزرگاوارترين شاما باا
تقواترين شماست .يعنی نسبتی بین بزرگای و بزرگاواری و رعايات حاري،
خدا كه همان تقواست ،در میان است.
وقتی انسان متوجه شود با ارتكابِ گناه چاه باليای بار سار خاود آورده
اسات آن را باا خداوناد در میاان مایگااذارد و نالاه سار مایدهاد و اظهااار
میدارد« :وَجَلَلَنِى التَباعُدُ مِنْكَ لِباسَ مَسْكَنَتِى» خدايا! دوری از تو ،لبااس
مسكنت و بیچارگی بر من پوشانده است .اينكه از تو فاصله گارفت ،باعاث
شد چه بالهايی بر سرم بیايد كه در اثر آن هیچ راهای باراي ،نماناده اسات.
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زيرا در بستر گناهكاری همه ی راهها در مقابل انسان بسته می شود چارا كاه
خداوند ،عال ،را برای گناهكاران خلق نكرده است.
اين يک امر طبیعای اسات كاه اگار از خادا و از مناجاات باا او فاصاله
بگیري ،،میلِ به كارهاای پسات در ماا رشاد مایكناد و باه راحتای حاضار
می شوي ،برای هر كار بیارزشی خود را به خواری بكشاانی ،،ريشاه ی ايان
حالاات را بايااد در دوری از خاادا و باازرِندانسااتن گناهاانی كااه خداونااد
معرفی كرده است ،پیدا كرد.
«وَأَماتَ قَلْبِى عَظِیمُ جِنايَتِى» خادايا! رسایدم باه اينكاه قلاب ،باه جهات
گناهان ،مرده است .گناه را جنايت نامیدهاند زيارا گنااه ،ياک ناوع حاري،
شكنی است و منجر به مردن قلب می شود .در كنار ماذلت و مساكنتی كاه
انسان در زنادگی احسااس مای كناد ،وقتای نسابت باه گنااه و جايگااه آن
حساس نبود عمالم ديگر آن احساس معنوی كه ابتدا داشت را ه ،از دسات
میدهد .با نظر به اين نكتهی مه ،است كه اگر هر انسانی باا ارتكااب گنااه
به درون خود رجوع كند ،متوجهی تنگی و تاريكی شخصیت خاود نسابت
به كیفیت جهانی كه می تواند در آن خود را احسااس كناد ،مای شاود و باه
دنبال جبران آن میافتد ،زيرا می يابد گناه ،چگونه روحانیت انساان را تیاره
و تار میكند .از حارت صادق داريا« :،إِذَا أَذّْنَبَ الرَجُسّلُ خَسرَ َ فِسي
قَلْبِهِ ّنُكْتَةٌ سَوّْدَاءُ فَإِنْ تَابَ اّنْمَحَتْ وَ إِنْ ّزَاّدَ ّزَاّدَتْ حَتَي تَغْلِبَ عَلَي قَلْبِهِ فَلَسا
يُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَسدا» (الكاافی )373 / 3 :هایچ بنادهای نیسات مگار آنكاه در قلابش
لكّهای سفید وجاود دارد ،پاس آنگااه كاه مرتكاب گنااهی شاود ،در آن
لكّهی سفید ،لكّهای سیاه پديدار میشود .پس اگار از آن گنااه توباه كناد،
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آن لكّه سیاه پاک میشود و اگر همچنان به گناه خود ادامه دهد ،لكّه سایاه
بیشتر میشود؛ تا آنكه همه سفیدی را بپوشاند .همینكه سفیدی قلب او باه
سیاهی مبدّل شد ،ديگر تا ابد صاحبش به سوی خیر برنمیگاردد .ايان امار
اشارهای به كالم خداوند عزّوجل است كه چگونه گناه ،قلبهاا را گرفتاار
انواعِ حجابها و زنگارها میكند .آنجاا كاه فرماود« :كَلَسا بَسّلْ رَانَ عَلَسى
قُلُوبِهِمْ مَا كَاّنُوا يَكْسِبُونَ»

(مطففین)09 /

از حكیمی پرسیدند آيا می شود كسی كه نمیتواناد دو عادد از چیازی
را بلند كند ،سه عدد از آن چیز را بلند نماياد؟ جاواب داد آری! انساان در
ارتكاب گناه ،در اولین گناه به جهت فطرت الهایاش باه زحمات مایافتاد
ولی اگر توبه نكرد ارتكاب گناه دوم برايش راحت تر مایشاود و اگار بااز
توبه نكرد ارتكاب سومین گناه از آن دو گنااه بارايش آساانتار اسات .باه
همااین جهاات بزرگااان دياان متااذكر اماار مهماای ماایشااوند ،آنجااايی كااه
میگويند :مواظب باشید عفّت اولیهی خود را محفاوظ بدارياد ،چاه عفّات
در امور مالی و چه عفّت در امور اخالقی .انسان مطاابق فطارتش در عفّات
راسااتگفااتن اساات ،دروغگفااتن باارايش سااخت اساات ،امااا اگاار اراده بااه
دروغگفتن را در خود شكل داد ،عمالم زمینهی گفتنِ دومین دروغ را بارای
خود فراه ،میكند .در همهی موارد ،قایه از همین قرار اسات و باه هماین
جهت توصیه میشود آن پاكیِ اولیهای كه خدا در ما ايجاد كارده اسات را
بايد پاس داشت و برای اين امر ،وظیفاه آن اسات كاه خاود را در معارض
محافل فاسد قرار ندهی ،تا آن پاكی اولیه ای كه از ابتدا قبح گناه را بهخوبی
حس می كند ،ضعیف نشاود .وقتای متوجاه شادي ،حااور در محایطهاای
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گناهآلود ،آرام آرام ملكه ی عفّات را در انساان ضاعیف مایكناد ،بایش از
پیش خود را نگه می داريا ،و حساسایت خاود را نسابت باه عفّات از گنااه
محفوظ میداري.،
حارت سجاد در اين فراز از مناجات متذكر اين امر هستند كاه باا
دعا و استغاثه از خداوند می خواهی ،قلبی را كه به جهات گنااه مارده اسات
زنده كند ،وقتی قلب به عصمت اولیهی خود برگشت ،حقیقت وجود خود
را و پويايی درک حقیقت خود را باه خاود برمای گرداناد و ايان تجرباه ی
بسیار مهمی است كه تا انسان وارد آن نشود باور نمیكناد چناین قاعادهای
در عال ،هست و دعا تا اينجاها نقش دارد .آنچه با توجه به اين فراز بايد مدّ
نظر قرار گیرد خطر غفلت از اين قاعده است كه گمان كنی ،آثار گناهاانی
كه مرتكب شده اي ،بدون درمان اسات و از اصاالح خاود ماليوس شاوي،،
غافل از اينكه اقرار به گناه و تقاضای غفران از حارت حق ،غیرممكن را
ممكن می كند .از آن جهت كه خودماان بخاواهی ،آثاار گنااه را از روح و
روان مان محو كنی ،،اين غیر ممكن است ،ولی وقتی متوجاه قاعاده ی توباه
از حارت «توّاب» شدي ،،می يابی ،آن غیر ممكن ،ممكن می شاود و بارای
دعا در زندگیِ خود جايگاه اساسی باز می كنی .،چیزی كه ائمه  قهرمان
تذكر به آن بودند .شايد بتوان گفت فرق انسان متقی باا انساان معماولی در
همین نكته است .فرد متقی معتقد است كه خداوند به جهت توّاب باودنش،
توبه ی بنده اش را می پذيرد و آن گاه انسان منوّر به تقوا میشود كه جايگاه
خداوند را در همهی امور ،از جمله در توّاببودن میشناسد.
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در جلسهی قبل تا حدّی به اين فراز نظر شد كه از حارت حاق نسابت
به قلبی كه مرده است ،تقاضای زنده كردنش را داري ،و اظهاار مای داريا.،
«فَأَحْیِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ يَا أَمَلِى وَ بُغْیَتِى ،وَ يَا سُؤْلِى وَ مُنْیَتِى» خادايا! حاال كاه
كارم به اينجا كشیده شده كه اين قلب به جهت گناهان مرده است و درک
درستی از خود و از عال ،ندارد و نسبت های اصیل را بهكلّای از دسات داده
است و گرفتار انواع كمیّتها شده ،با توجه به عنايتی كه بايد به آن بكنای،
آن را زنده بگردان .اين نكتهی بسیار مهمای اسات كاه وقتای انساان نداناد
آرمان حقیقی اش چه بايد باشد ،سرگردان اهاداف تهای مای شاود و عماالم
خود را در امورِ پراكنده ،پراكنده میكند و برای نجات از ايان پراكنادگیِ
شخصیت ،حارت احديت جان و قلب انسان را بايد به ساوی خاود جلاب
كنااد ،تااا انسااان از پراكناادگی شخصاایت نجااات يابااد و بااه خااود آيااد .بااه
خودآمدن ،همان احیاء و زندهشدن قلب است .زيارا در آن صاورت توجاه
جان انسان به حقیقت يگانه ی عال ،میافتد و احساس زنده باودن قلاب ،در
خود انسان پیش می آيد و در اين حال چش ،انداز و میدان دياد انساان تنهاا
خدا خواهد شد و در نتیجه در خطاب به حارت حق اظهار مای دارد« :يَسا
أَمَلِى وَ بُغْیَتِى ،وَ يَا سُؤْلِى وَ مُنْیَتِى».
وقتی انسان به اين نوع خودآگاهی رسید كاه باا دلِ مارده هایچ كااری
نمیتواند بكند و متوجه شد خداوند راهی بارای چناین بانبساتی در مقابال
بشر گذاشته و آن جلب كردن نظر خداوند است ،جايگاه تكر «الهی! العفو»
برايش روشن می شود ،زيرا در اين صورت خداوند سنتی را به جای سانتی
قرار میدهد .سنت عقاب گناهكاران به كنار میرود و سانت عفاو و چشا،
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پوشی از توبهكنندگان به میان می آياد و انساان احسااس مای كناد نحاوه ی
بودنش در عال ،تغییر كرد و همراه با جناب مولوی خواهد گفت:
مااهده بااده! مااهده بااده! يااار پساانديد ماارا سايهی او گشت ،و او ،بُرد به خورشاید مارا
جان دل و ديده من ،،گريه ی خنديده مان ،ياااارِ پسااانديده مااان ،،ياااار پسااانديد مااارا
پرتو ديدارِ خوشش ،تافتاه در ديادهی مان آينااه در آينااه شااد دياادمش و ديااد ماارا

مسلّ ،ظلمانی ترين و تنگ ترين زندگی ،آن ناوع باودنی اسات كاه دل
انسااان ،ماارده باشااد و خااود را يااک موجااود تنهااا احساااس كنااد كااه هاایچ
گفتگويی با عال ،نمی تواند داشته باشد .قبله ای برايش نمی ماند تا باه ساوی
آن نماز گزارد.
ايمانی كه در آن محبت به خدا نیست موجب مایشاود تاا انساان اماور
ديگر را جايگزين خدا كند و عمالم گرفتار سارگردانی هاايی مای شاود كاه
باور نمایكارد و از آن باه بعاد چیازی بارای گارمكاردنِ زنادگی بارايش
نمیماند و انسانِ بیدار با توجه به اين امر ،در فراز فوق از خداوناد تقاضاای
تجديد اتصال دارد.
وقتی انسان نسبت به حقايق عال ،حساس نبود ،به ساخنان پیاامبران خادا
بیتفاوت میشود .عكسالعمل طبیعی ايان ناوع زيساتن ،ماردنِ قلاب و باه
تعبیاار قاارآن مُهرشاادن آن اساات و قاارآن در توصاایف چنااین انسااانهااايی
میفرمايد« :وَ طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال يَفْقَهُونَ»(توباه )37/و خداوند قلابهاای
آن افراد را مُهر كرد و لذا ديگر هیچ شعوری برای درک حقیقت ندارند و
به جايی میرسند كه ديگر مصالحت خاود را تشاخی

نمای دهناد كاه در

كدام راه بايد قدم بگذارند تا معنای كیفیت زندگی را احساس كنند.
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راستی چه می شود كه انسان ها قادرت درک حاق و باطال را از دسات
میدهند؟ راه نجات چنین انسان هايی چیست؟ به گفتهی جناب مولوی:

برگشااااده روح بااااال باااالهاااا

تاان زده اناادر زمااین چنگااالهااا

روزِگارم رفت زينگون حالهاا

همچو تیاه قاوم موسای ساالهاا

راز مرِ قلب ،باهساربردن باا بادن و اماور جسامانی اسات و از ابعااد
روحانیِ خود غافل شدن و در يک كلمه ،نسبت به گناه حساس نباودن و از
مناجات با حارت محبوب غفلت داشاتن .دعاا و مناجاات يعنای بار دهاان
قلب لقمه های حیات گذاشتن تا زنده بماند .اگر انسان متوجه شد میال هاای
او به سوی پساتی هاسات و دل در گارو اماور تهای و زودگاذر دارد ،باياد
سريعام فكری برای خود بكند و نگذارد با چنین روحیهای كارش باه قیامات
و ابديت بكشد .به گفتهی جناب موالنا:
گر ببینی میال خاود ساوی ساما

پرّ دولت بر گشاا همچاون هُماا

ور ببینی میل خاود ساوی زماین

نوحه میكن هیچمنشین از حنین

عاقالن خود نوحه ها پیشین كنند

جاهالن آخر به سر بار مایزنناد

ز ابتااادای كاااار آخااار را بباااین

تا نباشای تاو پشایمان ياوم ديان

حارت سجاد در اين فراز متذكر اين امر هستند كه باالخره بعای
مواقااع قلااب ماایمیاارد ،در آن حادّ كااه بعااام انسااان از غیااب و معنوياات و
حقیقت دركی ندارد ،تا به دنبال حااور در آن عاوال ،باشاد .بارای دنیاا و
شخصیتهای دنیا و افتخارات دنیا جا باز میكند و ايان چیازی نیسات جاز
مرِ قلب و بشرِ امروز بعد از  911سال به دنبال مدرنیته رفتن ،متوجه شده
از امر مهمی غفلت كرده و با رسیدن به آنچه مدرنیته وعده داده بود ،تحت

96

جلسهی دوم ،آيندهی جهان و معنويتی كه در پیش است...................................

عنوان رفاه مادی ،به آنچه انسانیت او در طلاب آن باود ،نرساید .اينجاسات
كه گفته می شود جهاانِ آيناده ،جهاان معنويات اسات و آرام آرام جايگااه
معنويت در قلبها در حال ظهور است.
با توجه به امر فوق ،اين روزها با افرادی روبهرو مایشاوي ،كاه اگرچاه
ظاهرشان تحت تلثیر غرب است ،ولی دلِ آنها جذب آن فرهنگ نیسات و
معنای حاور انقالب اسالمی را كه عبور از فرهنگ ساكوالر اسات درک
می كنند .و اين شروع مباركی اسات و مسایری اسات كاه انساان هاا در آن
مسیر متوجه میشوند دعا تنها برای بهتركردن دنیای مادیِشان نیست ،بلكاه
میتواند عامل حاور انسان در جهان گسترده و سراسر با كیفیات ديگاری
باشد كه در آن جهان جاتبه های دنیا از درخشاش مای افتناد و زنادگی در
تعادل صحیح خود قرار میگیرد ،در دنیا زندگی میكنند بدون آنكه قلب
خود را به دنیا بسپارند.
تا قلب شروع به بیداری نكند ،دعا ه ،كه بخاوانی ،بارای بیشاتر داشاتن
دنیاست ،ولی وقتی در محار حارت حق اقرار كردي :،خدايا! قلب ،مارده
است؛ در آن صورت ورق بر میگردد و قلاب زناده مایشاود .قلابِ زناده
خود را ماورای اماور دنیاايی جساتجو مای كناد و هرگاز باه دنباال شاهرت
نمی تواند برود ،حتی از آن نوع زندگی كه همان «حبّ دنیاا» اسات ،متنفار
میشود.
روايتی از حارت سجاد«علیهالسالم» نقل شده است كه میفرمايناد« :مَا مِنْ
عَمَّلٍ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَهِ جَّلَ وَ عَزَ وَ مَعْرِفَةِ رَسُولِهِ أَفْضَّلَ مِنْ بُغْضِ الدُّنْیَا»

(الكاافی،

 ،2ص).031

باالترين عملهاا كساب معرفات خادا ،و ساپس كساب معرفات
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پیغمبر است؛ بعد از اين دو هیچ عملی مثل بغض دنیا ارزشمند نیست .بغض
دنیا را عمل بهشمار میآورند و میفرمايناد :بعاد از كساب معرفات خادا و
رسول خدا ،دشمنی با دنیا باالترين عمل است .فراموش نكنید كه منظور از
حبّ دنیا همان تعلقاتی است كه انسان دارد كه بهخاطر آنها دنیا را هادف
قرار میدهد و آخرت و كماالت حقیقی را فدای آن میكناد .طبعاا چناین
چیزی اصلِ هماه گناهاان خواهاد باود و هماه ساقوطهاا از ايانجاا ناشای
میشود .باز از امام صادق اين حديث قدسی نقل شده است كه خادای
متعاال باه حاارت موساای فرماود« :اعْلَسمْ أَنَ كُسّلَ فِتْنَسةٍ بَسذْرُهَا حُسبُ
الدُّنْیَا»

(بحاراالنوار،

 ،03ص ).369ای موسی بدان هر فتنهای در عال ،واقع شاود باذرِ

آن حُبّ دنیاست .امیرالمؤمنین در مذمت حبّ دنیا میفرمايناد« :حُسبُ
الدُّنْیَا رَأْسُ الْفِتَنِ وَ أَصْسّلُ الْمِحَسن»

(غارر الحكا ،و درر الكلا ،،ص).393

رأس و اسااس

همهی فتنهها حبّ دنیاست و اصل همه محنتها و بالها ه ،حابّ دنیاسات.
بالهايی كه به انسان رومیآورد برای اين است كه تعلق به دنیا دارد .از امام
صادق نیز نقل شده است« :مَنْ أَصْبَحَ وَ أَمْسى وَ الدُّنْیَا أَكْبَرُ هَمِهِ ،جَعَسّلَ
اللَهُ تَعَالَى الْفَقْرَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَشَتَتَ أَمْرَهُ»(الكااف ،،ج ،2ص ).9 3اگار روزگاارِ كسای
به اين صورت بگذرد كه بیشتر توجهاش به امور دنیا باشد ،خداوناد فقار را
چون تابلويی در مقابل او قرار میدهد و لذا دائمام خودش را در فقر میبیند
و احساس غنا و بینیازی نمیكند ،و اموراتش همواره پراكنده و بای سار و
سامان است.
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آری! وقتاای دل بمیاارد كااار انسااان بااه دوسااتیِ دنیااا ماایكشااد و عااالِ،
گشودهی معنويت از منظر او رخ بر میتابد تا زمانی كاه بتواناد باازگردد و
قلب خود را زنده كند و در عال ،معنويت آرام گیرد.
گناه و پیرو آن ،مردنِ قلب و محروم شدن از نظار باه حقیقات ،اناواعی
دارد .يكی از آن گناهان ،همان است كاه انساان باه جاای آنكاه در منظار
خود حارت حق را كه ربّ العالمین است داشاته باشاد ،خاود را در منظار
خود دارد .در اين صورت وجود خودش ،حجابِ نظار باه حاق مایشاود و
ديگر نمیتواند خدا را كه در عالَ ،به ظهور آماده ،محال اُناس خاود قارار
دهد و او را در منظر قلب خود بنگرد و به همین جهت انسان عاقال از خادا
میخواهد آن قلب را كه انسان با نظر به خودش میرانده اسات ،باا جلاوهای
كه با رحمت خود میكند ،آن انسان را از نظر به خودش منصرف نماياد و
قلبش را زنده گرداند.
مطمئنام خداوند دوست دارد ما از او بخواهی ،قلب مان را زنده كند ،زيرا
در آن صورت قلب انسان محل جلوات انوار الهای مای شاود و خداوناد در
چنین قلبی خود را به تماشا می نشیند .باه انادازه ای كاه ماا آمااده باشای ،تاا
خداوند قلب ما را زنده كند و آن قلب ،محل جلوات انوار الهای شاود ،باه
همااان اناادازه انسااان از هاار چیاز جااز خاادا منصاارف ماایگااردد .اياان نااوع
زندهكردن قلب غیر از آن است كه بفهمی ،حرام خادا ،حارام اسات .آری!
اين خوب است كه انسان حري ،الهی را در حرام و حااللهاا رعايات كناد
ولی اين اولِ كار است .قلب زنده قلبی است كاه اوالم :اهال دوساتداشاتن
باشد .ثانیام :به جای دوسات داشاتنِ زيباايی هاای وهمای ،زيباايی حقیقای را
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دوست داشته باشد و تنها خداست كه محل همه ی كماالت و زيباايی هاای
حقیقی است.
قلبِ زنده خدادوست است و به هر آيناه ای كاه محال ظهاور محباوب
اوست ،نظر محبت آمیاز دارد و لاذا قلاب زناده هایچ وقات در درون خاود
نسبت به مؤمنین كینه نادارد و بارای رسایدن باه چناین محبتای از حاارت
محبوب تقاضا می كند« :وَ ال تََْعَّلْ في قُلُوبِنا غِالً لِلَذينَ آمَنُوا»(حشر )01/هیچ
كینه و كدورتی در قلب ما نسبت به مؤمنین قرار نده .تا بتواناد هماه جاا باا
حارت محبوب بهسر برد ،به همان معنايی كه مجنون حتی بار در و دياوار
كوی لیلی جز لیلی را نمی ديد .جناب عطار با توجاه باه ايان امار كاه قلابِ
بیدارشده جز خدا را نمیخواهد و هماه جاا در جساتجوی خداسات و جاز
خدا را نمیبیند ،اينطور سروده است:
گشت مجناون هار زماان شاوريدهتار

همچنااان در كااوی لیلاای شااد مگاار

هاار چااه را در كااوی لیلاای ديااد او

بوساااه بااار مااایداد و مااایبوساااید او

گااه در و ديااوار در باار ماایگرفاات

گاااه راه از پااای تااا ساار ماایگرفاات

نعااره میاازد در میااان كااویْ خااوش

خاک می افشاند از هار ساوی خاوش

روز ديگر آن يكی گفتش كاه دوش

از چه كردی آن همه بانگ و خاروش

هااااایچ دياااااوار و دری نگذاشاااااتی

مااایگرفتااای در بااار و مااایداشاااتی

هااااایچ از در كاااااار برنگشاااااايدت

هااااایچ ازدياااااوار در نگشاااااايدت

كاارد مجنااون ياااد سااوگندی عظاای،

گفاات تااا در كااوی او گشاات ،مقاای،

ماااان ندياااادم در میااااان كااااوی او

بااااااااار در و دياااااااااوار االّ روی او

بوساااه گااار بااار در زنااا ،لیلااای باااود

خاااک اگاار باار ساار كاان ،لیلاای بااود
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چااون همااه لیلاای بااود در كااوی او

كاااوی لیلاااای نبااااودم جااااز روی او

هاار زمااانی صااد بصاار ماایباياادت

هاار بصاار را صااد نظاار ماایباياادت

تااا باادان هاار يااک نگاااهی ماایكناای

صاااد تماشااااایِ الهااای ماااایكناااای

دل كااه دارد اياان نظاار اناادک قاادر

مااااای نیاساااااايد زماااااانی از نظااااار

گاار بااه جااای يااک نظاار بااودی هاازار

آن هاازاران ديااده بااودی غاارق كااار

يكی از مراحل زنده بودن قلب ،آزادشدن انساان اسات از حساادت هاا.
قلابِ انسااانِ حسااود ،قلابِ ماارده اساات و وقتاای انسااان متوجااهی پااوچی و
بیهودگی و ظلمات حسادت شد ،از خداوند مای خواهاد باا گشاودن منظار
گسترده ی رحمتش در مقابال انساان ،او را از جهان ِ،حساادت آزاد كناد و
خداوند قلبمان را در آن راستا زنده مایكناد تاا در اداماهی محبات باه او
زندگی را معنا كنی ،و خود را در آغوش ربّالعالمین بیابی.،
در فاايی كاه انساان باا حاارت حاق صاحبت مایكناد و مشاكالتی
اينچنینی را با حارت محبوب در میان مای گاذارد و تقاضاای زناده كاردن
قلب خود را به میان میآورد ،باب مؤانست باز میشود ،مؤانستی كه انساان
در افق جان خود ،خدايی را میيابد كاه مایتواناد در خطااب باه او اظهاار
دارد« :يَا أَمَلِى وَبُغْیَتِى ،وَيَا سُؤْلِى وَمُنْیَتِى» اين يعنی معاشاقه ،و باا كلمااتی
مختلف همچنان او را توصیفكردن زيرا:
نیست بر لوح دل ،جز الف قامات ياار

چه كن ،حرف دگر يااد ناداد اساتادم

چیزی بیشتر از معنای اين واژه ها در اشارات ايان كلماات نهفتاه اسات.
معنای ظاهری اين كلمات عبارت است از اينكاه :ای آرزوی مان! مقصاد
من! ای مطلوب من! ای آرمان من! هماهی ايان كلماات ،يعنای اُناس ،ايان
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همه ی آن چیزی است كه در مناجاتها بايد دنبال كرد .به گفتاهی جنااب
جامی:
ديااد مجنااون را يكاای صااحرا نااورد

در میاااااان بادياااااه بنشساااااته فااااارد

كاارده صاافحه ريااگ و انگشااتان قلاا،

میزنااد بااا اشااک خااونین اياان رقاا،

گفت ای مجنون شیدا ،چیسات ايان؟

مااینويساای نامااه ،بهاار كیساات اياان؟

گفااات مشاااق ناااام لیلااای مااایكااان،

خااااطر خاااود را تسااالی مااایكااان،

چااون میساار نیساات ماان را كااام او

عشاااق باااازی مااایكااان ،باااا ناااام او

آری! «عشق بازی می كن ،با نام او» و اين در جای خود نوعی اُنس است
كه با دعا و مناجات محقق می شود و عالمی را در مقابل انساان مای گشاايد
كه جز حارت محبوب در آن ظاهر نیست .چه در شان هاای طابس و چاه
در هشت ساال دفااع مقادس و در حركاات و ساكنات بسایجیان و چاه در
گفتار شهید آوينی و چه در زير تابوت پیكر خونین شهید مقاومات ،مظهار
اخیر حارت محبوب ،حا قاس ،سلیمانی.
در مناجات های «خمس عشرة» پای مناجات در میان اسات .مناجاات،
يعنی نجواكردن ،يعنی اُنسی كاه باا نزديكایِ تماام هماراه اسات و باا خادا
نجواكردن ،به خودیِ خود مطلوبِ جان هر انساانی اسات ،هماانطاور كاه
هجران از حق ،سخت برای جان سالک تلخ است .به هماین جهات جنااب
مولوی كاه مازهی اناس باا حاق را چشایده ،در نجاوايش باا خادا نالاه سار
میدهد:
ای خاادا اياان وصاال را هجااران مكاان

سرخوشاااان عشاااق را نااااالن مكااان

چون خزان بر شااخ و بارِ دل مازن

خلااق را مسااكین و ساارگردان مكاان
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باار درختاای كآشاایان ماارغ توساات

شااااخ مشاااكن مااارغ را پاااران مكااان

جمااع و شاامع خااويش را بااره ،ماازن

دشاامنان را كااور كاان شااادان مكاان

ايااان طنااااب خیماااه را باااره ،مااازن

خیمه ی توست آخر ای سلطان! مكان

نیساات در عااال ،ز هجااران تلااختاار

هرچه خاواهی كان ولایكن آن مكان

وقتی نفسِ اُنس را شناختی ،برای اين قسمت از مناجات جايگاه خاصای
قائل می شوي ،،زيرا وقتی انسان در جايگاه انس با خداوناد اسات عماالم در
حال ادبكردن قلب میباشد ،تا دل به جای ديگر و چیزهای ديگر نبندد.
همچنان كه قبالم عرض شد از بنده بیش از اين انتظار نداشاته باشاید كاه
به لطف الهی چش ،شما را به اين مناجات بینادازم و پاس از آن ،شامايید و
زندگی با چنین راهی كاه حاارت زيان العابادين در مقابال جاانِ هار
انسان موحدی گشودهاند .وقتی به كماک مناجااتهاا در محاار خداوناد
قارار گاارفتی ،،آرامآرام آن ارتباااط و آن اُنااس پاایش ماایآيااد و باااز پاایش
می آيد ،ارتباطی كه انسان را وسعت می دهد تا در تعاادل انساانی اش قارار
گیرد و نه آن نوع ارتباطی كه مشغول خود و امور دنیا شود و عماالم نسابت
به همه چیز بیگانه گردد .آن اُنس و ارتباطی كه باه ناور حاارت حاق ،در
عال ،حاضر شود ،همچون ارتباط اولیای الهی كه با اُنسی جانانه با حاارت
محبوب ،در جهان و در زمانه ی خود حاضر بودند و به جای فارار از خلاق،
رفاقت با خلق را پیشه میكردناد و غا ،امات را مایخوردناد و از خداوناد
طلبِ راهكارهايی برای رفع مشكالت افراد داشتند ،يعنی «دست در كاار و
دل با يار» ،اين عین مؤانست با حارت محبوب است كه در فتح خرمشاهر
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ه ،،حاور حارت حق را میيابند و عرضه میدارناد« :خادا خرمشاهر را
آزاد كرد».
خود را به وسعت همه ی انسان های عال ،وسیعكاردن ،راهای اسات كاه
حارت روح اللّه

در مقابل بشر اين دوران گشود .با يااد خادا،

خدا را در كنار خود داريد ،به همان معناايی كاه خداوناد خاودش فرماود:
«أَّنَا جَلِیسُ مَنْ ذَكَرَّنِي» من همنشین كسی هست ،كه مرا ياد كناد .باا چناین
همراهی كه خدا با ما دارد میتوان وارد عمل شد و خود را وسعت داد.
عاارض شااد كااه آن چهااار واژه و كلمااه از يااک جهاات يااک معنااا را
می رساند ،ولی قصه ی آنها قصه ی اُنس اسات و در ايان فااا ،وارد فااای
فراز بعدیِ مناجات می شوي ،كه باا شایرين زباانی باا خادا ،باه نااز و ادْالل
می پردازي .،با قرارگرفتن در مقام اُنس ،جرأت پیادا مایكنای ،كاه بگاويی،
غیرِ تو را برای رفعِ موانعِ انس ندارم و الی آخرِ فرازی كاه إنشااءاللّه بعادام
بايد در میان آورد.
در فاای اُنس باا خداوناد ،خداوناد اساماء رحماانی خاود را باه قلاب
بنده اش می نماياند و لذا از اين به بعد تقاضاهای انسان شروع مای شاود كاه
خاادايا! اياان را ماایخااواه ،،يااا خاادايا! آن را ماایخااواه .،راز «اَسسس َلُكَ،
اَس َلُكَ»هايی كه معموالم در ادعیه و مناجااتهاا مطارح اسات از ايان قارار
است و خداوند دوست دارد بنده اش مسیر ظهاور رحمات پروردگاارش را
بگشايد.
تمام نیازهای ما را خداوند می داند و آماده ی برآورده كاردن آنهاسات.
كداميک از نیازهای كوچاک و بازرِ ماا را بارآورده نكارده اسات؟ از
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ابروی باالی چش ،بگیر تا خود چش .،متوجه ماا باود كاه وقتای پیشاانی ماا
عرق می كند ،ممكن است چش ،ما را اتيت كند ،سرِ راه عرقهای پیشاانی،
ابرو را قرار داد .حال چگونه وقتی رحمت مطلقه اش اجازه نداد در اين حدّ
ه ،چش ،ما اتيت شود و ما آزار ببینی ،،ممكن است اجازه دهاد مها،تارين
نیازهای ما بی جواب بماند؟! با آن كه شرط تحقاق آن نیازهاا درخواسات و
طلب ما بايد باشد و مسیر ظهور آن ها را طلب و تقاضای ما فراه ،كند؟ باه
گفتهی جناب مولوی:
چون خدا خواهد كه ماان يااری كناد

میاااال مااااا را جانااااب زاری كنااااد

ای خنک چشمیكهآن گريان اوست

وی همايون دل كه آن برياان اوسات

با اين ديد كه محبوب ما می خواهد حوائج ما را برآورده كند ،باياد باه
دعا و مناجات روی آوري.،
شما در «مناجات شعبانیه» تا آن جا شایرين زباانی مای كنیاد كاه عرضاه
میداريد« :اِلَهِي  ...وَ إِنْ أَخَذْتَنِي بِذُّنُوبِي أَخَذْتُكَ بِمَغْفِرَتِكَ» الهی! اگر مارا
به گناهان ،بگیری ،من ه ،تو را به مغفرتات مایگیارم .در ابتادای امار ايان
سؤال برای انسان پیش می آيد كه آخر اين چه نوع حرف زدن با خداست!
از نظر عادی اين نوع حرف زدن مثل آن است كه به باغبان بگويید اگار آن
مقدار از زردآلوهايت را به مان نادادی ،مان مقاداری از گایالس هايات را
برمی دارم .در حالی كه هر دو از آنِ اوسات .اگار خداوناد ماا را باه خااطر
گناهان مان عذاب كند ،كار حقی كرده است پاس چگوناه او را باه خااطر
چنین كاری به محكماه بباري ،و بگاويی ،چارا مغفارت و بخشاش خاود را
به كار نگرفتی؟ ولای خداوناد دوسات دارد كاه باا او شایرين زباانی كنای.،
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خودش اينچنین شیرينزبانیها را به قلاب بنادهاش القااء مایكناد .جنااب
مولوی خطاب به حارت حق عرضه میدارد:
ای خاادای پاااک و باای انباااز و يااار

دساات گیاار و جاارم مااا را واگااذار

يااااد ده ماااا را ساااخنهاااای دقیاااق

كان به رح ،آرد تو را ای خوشرفیق

گر خطاا گفتای ،،اصاالحش تاو كان

مصاالحی تااو ،ای تااو ساالطان سُااخُن

كیمیاااا داری كاااه تباااديلش كنااای

گر چه جوی خون بُود ،نیالاش كنای

اياان چنااین میناااگریهااا كااار توساات

اين چناین اكسایرها ز اسْارار توسات.

«الهِى أَلْبَسَتْنِى الْخَطايا ثَوْبَ مَذَلَتِى ،وَجَّلَّلَنِى التَباعُدُ مِنْكَ لِباسَ مَسْكَنَتِى،
وَأَماتَ قَّلْبِى عَظِيمُ جِنايَتِى ،فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ يَا أَمَّلِى وَ بُغْيَتِى ،وَيَا ُاؤْلِى
وَ مُنْيَتِى ،فَوَعِّزَتِكَ ما أَجِدُ لِذُنُوبِى ِواكَ غافِراً ،وَلَا أَرَىٰ لِكَسْارِى غَيْارَكَ
جابِراً ،وَقَادْ ََََاتْ ُ بِالْإِنابَاةِ إِلَيْاكَ ،وَ عَنَاوْتُ بِاس ْاتِكانَةِ لَادَيْكَ ،فَاإِ ْ
طَرَدْتَنِى مِنْ بابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ؟ وَإِ ْ رَدَدْتَنِى عَنْ جَنابِكَ فَبِمَنْ أَعُوذُ؟»
بحث در رابطه با امكان انس با خدا از طريق مناجات التّاائبین از سلساله
مناجاتهاای «خمس عشسرة» اسات .حاارت زيان العابادين در ايان
مناجات در فاای رجوع به حارت حق عرضه میدارند« :الهِسى أَلْبَسَستْنِى
الْخَطايا ثَوْبَ مَذَلَتِى» خدايا گناهان ،لباس خواری و تلّات بار تان ،كارده و
لباس عزّت را به لباس تلّت تبديل كرده «وَ جَلَلَنِسى التَباعُسدُ مِنْسكَ لِبساسَ
مَسْكَنَتِى» و دوری از تو لباس خواری و بیچارگی بر تان ،كارده «وَ أَمساتَ
قَلْبِسسى عَظِسسیمُ جِنسسايَتِى» و گناهااان باازرِ ،قلااب ،را میرانااده اساات؛ ديگاار
نمیتوان ،حق و باطل را تشخی

بده ،و مصلحت خاود را بیااب« .،فَأَحْیِسهِ

بِتَوْبَةٍ مِنْكَ يَا أَمَلِى وَ بُغْیَتِى ،وَ يَسا سُسؤْلِى وَ مُنْیَتِسى» ای خادا ايان قلاب را
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باتوجه به توبه و عنايتی كه به مان مایكنای ،زناده گاردان كاه تاو هماهی
مقصود و آرزو و آرمان و خواسته من هستی.
«فَوَعِزَتِكَ ما أَجِدُ لِذُّنُوبِى سِواكَ غافِراً»
به عزّت و قدرت خودت قس ،كه غافر و پوشاانندهای غیار از تاو بارای
گناهان ،پیدا نمیكن.،
عرض شد انسان باورش نمی آيد كه خداوند چنین خاصایتی را در دعاا
قرار داده تا انسان بتواند تقاضاهای فوقالعاده بزرِ را از طريق دعا با خادا
در میان بگذارد و تنها او را عامل پوشاننده ی گناهان و كوتااهیهاای خاود
بدان اد و قلماارو درک كماااالت خااود را در مساایر عبااور از گناهااان ،تنهااا
خداوند بشناسد و جهانی را مادّ نظار آورد كاه خداوناد باه عناوان «غفّسار
الذّنوب» برای انسان ظاهر میكند.
خداوند مكررام در قرآن گوشزد میكند كه ای بندگان من از دعا غافل
نشويد زيرا انسان از طريق دعا و رجوع به خداوناد بسایاری از ضاعفهاای
خود را می تواند جبران كند و در جهانی بزرِتر متولد شاود ،هماانطاور
كه حارت عیسی فرمودناد« :لَنْ يَلِجَ مَلكوتَ السّمواتِ و األرضِ مَسنْ
لُمْ يُولَد مَرّتین» 0كسى كه دوبار متولد نشود هرگز به ملكوت آسامانهاا و
زمین دست نمىيابد .در آيهی  63سوره زمر به پیاامبر خاود مایفرماياد باه
بندههای من يعنی به همانهايی كه خاود را از تعاادل و انساجام و يگاانگیِ
شخصیت محروم كرده اند ،به آنها بگو برای جبران آن كوتاهیها راهشان
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بسته نیست« ،قُّلْ يا عِباّدِيَ الَذينَ أَسْرَفُوا عَلى أَّنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِسنْ رَحْمَسةِ
اللَهِ إِنَ اللَهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً إِّنَهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَحیم» بگاو ای بنادگان مان
كه در مورد خود تندروی كردهايد و از مرز بندگی خدا خار شدهاياد! از
رحمت خدا مليوس نگرديد .به تعبیر «أَسْرَفُوا عَلى أَّنْفُسِهِمْ» نظر بفرمايید تا
روشن شود چه اندازه خداوند متوجه نحاوه لغازشهاای ماا مایباشاد و در
همان راستا تذكر می دهد راه جبران بسته نیست .اسراف بر جان ،يعنی روح
و روان و جااان خااود را از تعااادل و يگااانگی خااار كااردن .يعناای يااک
بُعدیشدن و در اموری كه مه ،نیست افراط و تفريط به خار دادن.گااهی
انسان نمیفهمد مشكلش چیست ،وقتی خداوند به آن مشكل اشاره میكند
تازه میفهمی ،دردمان و مشكلمان و جهت و ريشه ی آن كجاسات و چارا
كارماان باه انتخااب امااوری كشایده شاده كاه ربطاای باه شخصایت اصاایل
انسانیمان نداشته و عمالم گرفتار نوعی از خودبیگانگی شدهاي ،،در آن حدّ
كه نمیدانی ،چگونه بايد باشی ،و چه نوع شخصیتی را در رابطه با خود بايد
دنبال كنی،؟ احساس می كنی ،كه نمیدانی ،چه هستی ،و آن اناباط قلبای را
كه راحت با آن با خدا بتوانی ،ارتباط پیدا كنی ،را گا ،كاردهايا .،حسارت
افرادی را میخوري ،كه در عاال ِ،روحاانی خاود باهسار مایبرناد و ماا آن
كیفیتی را كه به كمک آن بتوانی ،ماورای زمان ،با روح تاريخی كه اولیای
الهی در آن زندگی میكردند ،زندگی كنی ،از دست دادهاي.،
خداوند دقیقام در آيه ی فوق باه چناین انساانی پیغاام مایفرساتد كاه ای
پیامبر به همانهايی كه در به كارگیری خاود جاناب افاراط را طای كردناد
بگو راه بسته نیست و می توانید باه هماان نقطاه ی كماالی كاه در طلاب آن
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بوديد برسید .مگر تحات تالثیر دامهاای دنیاای مادرن زنادگیت را خاراب
نكردهای و اناباطی را كه بايد در بندگی داشته باشای از دسات نادادهای؟
از رحمت الهی مليوس نباش ،باز ه ،آن حااالت روحاانی رزمنادگان ،بااز
مناجاتهای شبانه ی دلسوختگان ،باز ايثار و محبت همه ی آنهاا در ساعه ی
رحمت الهی ،در پیش است .چرا يلس؟
آنچه مانع میشود تا به راحتی وارد اين نجوا و نیايش با خدا شوي ،ايان
تصور است كه می دانی ،نسبت به جان و نفس خود اساراف كارده ايا ،و از
تعادل الزم خار شده اي ،،پس امكان برگشت نیست و خداوند درست بار
روی همین نكته دست گذاشته است و میفرمايد ای پیامبر باه بنادگان مان
بگو ،ای بندههای مان« ،يا عِباّدِي» .خداوناد خطااب باه هماان گنهكااران
میفرمايد :ای بندگان من .آن وقت من و شما بگويی ،چون ما گرفتار انواع
افراط و تفريطها شدهاي ،،ما را به بندگی قبول ندارد .مایفرماياد باا هماان
شما هست ،كه «أَسْرَفُوا عَلى أَّنْفُسِهِمْ» باا هماین خاود شاما حارف دارم كاه
نتوانستید در مسیر صحیح جلو برويد .ای پیامبر به بندههای من كاه رعايات
بندگی را آنطور كه شايسته اسات نكردناد بگاو از رحمات خادا ماليوس
نشويد .انسان در تصور اولیه پیش خود مای گوياد مگار مایشاود خداوناد
متعال منِ گنهكار را جزء بندههای خود به حساب آورد؟ ولی خدا درسات
با قبول اينكه آن افراد در مسیر انحراف قدم گذاشتهاند به معنای «أَسْسرَفُوا
عَلى أَّنْفُسِهِمْ» ،آنها را بندههاای خاود مایناماد ،تاا راهای باس گشاوده و
حیااات بخشاای را در مقاباال آنهااا بگشااايد ،تااا راه ارتباااط بااا خاادا را كااه
دوستداشتنیترين دوستداشتنیهاست ،به ما نشان دهد و از روزمرّگیهاا
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و يلسهای بیجا رهايمان سازد .ای پیامبر به همین افراد بگو باا حااور در
رعايت دستورات ساده الهی ،حاق ماليوسشادن ندارياد« .ال تَقْنَطُسوا مِسنْ
رَحْمَةِ اللَسهِ» از رحمات خادا ماليوس نباشاید ،در حاالیكاه راه رجاوع باه
رحمت الهی بهراحتی در مقابل شما گشوده است.
در ادامه نكتهی فوقالعاده امیدبخشی را با ما درمیان مای گاذارد كاه باا
نظر به آن می توانی ،امیدوار راهی باشی ،كه خداوند آماده است در آن راه،
همهی حجابهای بین ما و خود را رفع كند .لذا میفرماياد« :إِنَ اللَهَ يَغْفِسرُ
الذُّنُوبَ جَمیعاً» خداوند همهی گناهان را میبخشد .آری! درسات ديدياد،
همهی گناهان را ،همهی آن كوتاهیهايی كه موجاب آشافتگی شخصایت
ما گشته و نمی توانی ،خود را در گستره ی ارتباط با خادا بیاابی .،ايان هماان
برآوردهشدن آرزوی يگانگی با حارت حق است تا در افاق حااور حاق
در عال ،،در عال ،حاضر شوي ،و احساس ما ،احساس حاور حاق در عاال،
باشد و نه احساس حاور در محدودهی تنگ و تاريک خودمان .احسااس
حاور در بیكرانه ی عال ،وجود .در ايان قسامت از آياه ی ماذكور ناه تنهاا
جايی برای ناامیدی به جهت افراط و تفاريط هاا نمایگاذارد ،بلكاه امیادی
بسیار عمیاق را در مقابال بنادهی گنهكاارش مای گاذارد ،در مقابال هماان
بندگانی كه «أَسْسرَفُوا عَلسى أَّنْفُسِسهِمْ» ،امیادی كاه در نتیجاهی آن هماهی
بهشت ها در مقابل انسان هاا گشاوده مایشاود و مایتوانناد بادون هرگوناه
حجابی باا حاارت محباوب مالنوس شاوند و شاب هجاران را باه كماک
پروانهی امید به صبحگاهان وصل بدل كنند .امیدی كاه قبال از آن ،تصاور
اين را ه ،نمیكرد كه بتواند با آنهمه كوتاهی ،در آيندهای ديگر خاود را
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درک كند كه آيندهی رفاهزده و اشرافیِ ه،كالسیهای گذشتهاش نیسات
كه حسرت زندگی آنها را میخورد.
بااا شاامايی كااه «أَسْ سرَفُوا عَلسسى أَّنْفُسِ سهِمْ» دارد آن موضااوع را درمیااان
می گذارد كه «إِنَ اللَهَ يَغْفِرُ السذُّنُوبَ جَمیعساً» پاس مواظاب باشاید باه ايان
وعدهی الهی جفا نكنید و تصور نمايیاد بارای ورود باه عاال ،عرفاا شالنیت
ديگری نیاز است .به گفتهی جناب جامی:
غرّه مشو ،كاه مركاب ماردان مارد را

در تنگنااای باديااه ،پِاایهااا برياادهانااد

نومید ه ،مباش،كه رندان جرعه نوش

ناگه ز يک ترانه باه منازل رسایده اناد

آيهی مذكور از هماین زاوياه باا ماا ساخن مایگوياد .يعنای حاال كاه
ی اهال دنیاا فاصاله بگیاری و وارد جهاان گساتردهی
می خاواهی از زنادگ ِ
معنويت شوی؛ نگاه نكن به عرفای بزرِ و رياضتهای آنها و بگاو مارا
در آن وادیها راهی نیست ،بلكه بادان اگار رناد جرعاه ناوش شادی و باا
آزادی تمام بنای اُنس با پروردگار خود را از طريق همین مناجات ها شروع
كرديد ،با يک كرشمه خود را در منزل انس با پروردگارتاان مای يابیاد .باا
دقت در آيهی فوق جای دوسات داشاتن و عشاق ورزيادن باه خداوناد در
میان است و نه جای محاكمهكردن خود .با نظر به قسمت آخر آيهی فاوق،
جای گوشدادن به سرزنش مقدّسانِ متحجّر نیست كه می خواهند با چماق
كردن كوتاهیهايمان ما را از انس با حارت محبوب محاروم كنناد .چارا
كه به گفته جناب شیخ بهايی:
گر يار و دوست منع كنندم زعشاقِ او

دشمن هزار مرتبه بهتر ز يار و دوست
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در ادامهی آيه با آوردن «إِّنَهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَحیم» میخواهد تلكیاد كناد
كه فقط او غفور و رحی ،اسات و بنادگان گنهكاار باه جاای ديگاری نظار
نكنند تا امید آنها را برای حاور در جهان گساتردهی معنويات ،باه يالس
تبديل كنند .پس:
منع ،مكن ز عشقِ وی ،ای مفتی زمان

معذور دارمت كاه تاو او را ندياده ای

خداوناد «سمیعُ الدّعا» اسات .پاس هاركس او را بخواناد باه او توجاه
میكند آن ه ،با توجهی خاص ،زيرا «إِّنَهُ هُوَ الْغَفُورُ السرَحیم» تنهاا اوسات
كه غفور و رحی ،است .معنی رحی ،بودن در زبان محاوره باه معناای قرباان
صدقه رفتن است .او قربان صدقه ی بنده هايی میشود كه در هنگامه افاراط
و تفريطهای شاان از رحمات الهای ماليوس نمایشاوند تاا بااز خاود را باه
روزمرّگیها بسپارند و از دست بروند .فرمود به بندگان ،بگو باا آن هماه ی
كااجرویهااا ،از رحماات پروردگارشااان ناامیااد نشااوند .بااه گفتااهی جناااب
مولوی:
چون تقاضا می كناد درياا تاو را

از چااه اسااتادی و واماناادی هااال

اهلل ،اهلل زود بشاااااتاب و بجاااااو

بحر می جويد تو را ،جو را مجو

ايستادهای كه چه بشود؟ دريای رحمت هستی میگوياد بیاا ،ايان ياک
جويبار كوچک نیست كه كار چنادانی از آن بار نیاياد ،او درياسات ،كاار
دريا آن است كه رودخانههای گل آلود را در خود میپذيرد و گال و الیِ
آنها را فرو مینشاند و آنها را در آغاوش خاود مای گیارد تاا خاود را باه
وسعت دريا احساس كنند.
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در نزد خود واماندهاي ،كه نه آن چنان آدم حسابی هستی ،كه در مسجد
راهمان دهند و بر روی ديانتمان به عنوان اهل تقوا و عل ،،حساب كنناد و
نه آن چنان الابالی هستی ،كه دل خاود را راضای كنای ،و باه ساراغ میخاناه
بروي .،اتفاقام میان مسجد و میخانه راهی است كه مخصوص ما و شماست و
آن راه را همین مناجاتهاا مقابال ماا مایگذارناد كاه در آن راه گشاوده،
عرضه میداري :،از يک طرف خطاهایمان لبااسهاای خااری بار تانماان
كرده و از طرف ديگر میخواهی ،به سوی تو آيی ،كه مقصد و مقصاود ماا
هستی .پس نظری به ما به كن .به گفتهی جناب عطار:
نه در مسجد گذارندم كاه رناد اسات

نه در میخاناه كاین خماار خاام اسات

میااان مسااجد و میخانااه راهاای اساات

بجوئید ای عزيزان كاین كادام اسات

آن چیزی كه عزيزان الزم است به آن عنايات داشاته باشاند ايان نكتاه
است :آن امامی كه اين مناجات را با خدا در میان گذاردهاند ،با نظر به ايان
حقیقت بوده كه خداوند «سَمیعُ السدّعا» مای باشاد و باه هاركس كاه او را
بخواند توجه خاص می كند و در نتیجه هماان خادايی كاه «يَغْفِسرُ السذُّنُوبَ
جَمیعاً» میباشد و همهی گناهان را میبخشد« ،سَمیعُ الدّعا» نیز میباشاد و
اگر تنها متوجه او شوي ،سهل انگاریهای ما را كاه ماانع اناس باا حقیقات
بیكرانهی او میشود ،با يک كرشمه ناديده مایگیارد و در نتیجاه خاود را
در جهانی ديگر با كیفیتی ديگر می يابی .،نموناه ی نحاوه ی رويكارد ماا باه
خدا ،ايان ناوع مناجاات ياا «دعاای اباوحمزه ثماالی» اسات .چاون ائماهی
معصومین  قاعدهی «سُمیعُ الدّعا»بودنِ خدا را مایشاناختند و از طرياق
اين دعاها كه حقیقتام معجزه ی الهی است كه از زبان آنها به ظهور آمده ،باا
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تمام امیدواری به طرف حق رجوع داشتند و توانستند مقاام اناس دائمای باا
خدا را حفظ كنند .در روايت داري ،كه امیرالمؤمنین عمومام اين ساخن
را تكرار میكردناد« :طُوبَى لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَهِ الْعِبَاّدَةَ وَ السدُعَاءَ وَ لَسمْ يَشْسغَّلْ
قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَیْنَاهُ وَ لَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُّنَاهُ وَ لَمْ يَحْزُنْ صَدْرَهُ بِمَا
أُعْطِيَ غَیْرَه».

(الكافى

 2ص  )05خوشا به حال كسى كه از روى خلوص عباادت

كند و دعا بخواند و دلش را به آنچه میبیند مشغول نكند و با مشغول شادن
بااه آنچااه ماایشاانود ،خاادا را فرامااوش نسااازد ،و از آنچااه ديگااران بدساات
مىآورند محزون نگردد .اين يعنی نظر به شرايطی كه موجب مایشاود در
جهانی زندگی كنی ،كه مواليمان زندگی میكردند و اماروز ايان انقاالب
اسالمی است كه چنین جهانی را مقابل ما گشوده است و امثال خرازیها و
باكریها و قاس ،سلیمانیها و حججیها و آوينیها حتی در زماانی كاه در
قید حیات بودناد ،در آن وارد شادند و باه هماین جهات شاهادت برايشاان
حاور بیشتر در آن جهان بود.
در آيه ی فوق میفرمايد بنده ی من حاال كاه باه جهات عادم برخاورد
درست با خودت به مشكل افتاده ای و میلهاای ساركش هركادام از ياک
طرف به تو دستور میدهند و تو را از روحانیتی اصیل خار كرده اناد اگار
میخواهی به يگانگی شخصیت دست يابی و در جهانی كه خداوند در اين
تاريخ بارای دوساتانش مقادّر كارده اسات ،وارد شاوی ،بادون هایچگوناه
نگرانی به سراغ ما بیا ،از آن جهت كه ما توّاب و رحی ،هستی.،

2

 - 2امام صادق م،فرمایند :یک دعا را  2هالل ماه بخوانيد إنشاءاللّه بعد از اینكه
شرح دعا به جای ،رسيد آن دعا سرمایهای برای روح انسان م،شود كه به كمک آن یک سال
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ادعیه و مناجات ،القائات الهی بار قلاب اولیاای خاود مایباشاد و ماا از
طريق آن ادعیه در هر زمانی راه خود را به سوی خدا میگشايی ،،يعنای باه
سوی بنیادهای روحانی كه ادعیه از آنجاها باه ظهاور آمادهاناد .در نتیجاه
آرامآرام متوجه میشوي ،روحی كاه در ادعیاه و مناجاات جااری اسات از
ابعاد غیبی ما ريشه میگیرد و نوعی اتصال با آن بنیاادهاا را برايماان شاكل
میدهد تا خود را در عالمی احساس كنی ،كه اولیای الهای در آن عاال ،باه
سر میبردند.
حارت سجاد در ادامهی دعا باه حاارت حاق عرضاه مایدارناد:
«فَوَعِزَتِكَ ما أَجِدُ لِذُّنُوبِى سِواكَ غافِراً» خدايا من غیر از تو كسی را ندارم
كه گناهان ،را ببخشد و آنها را ناديده بگیارد و تالثیر منفای آنهاا را خنثای
كند «وَلَا أَرَىٰ لِكَسْسرِى غَیْسرَكَ جسابِراً» و غیار از تاو كسای را نادارم كاه
خُردشدن جان ،را زير بار گناهان ترمی ،نمايد.
گناهان و پیروی از هوس ها و آرزوهای دنیايی ،اساسِ آزادگای انساان
را در زير فشارهایشان خرد میكنند و به اصطالح اين هوسها كمر انساان
را میشكند و راهی جز جبران آن توسط رجوع به خداوناد و آزادشادن از
سیطرهی گناهان و آرزوهای وهمی وجود ندارد.

م،توان از آن طریق با خدا نجوا كرد یا در نيمههای شب و یا قبل از خواب و یا در صبحگاهان،
تا إنشاءاللّه بيابيد كه خدا آن دعا و نجوا را به شما القا م،فرماید و شخصيتتان در كنترل انوار
ربوب ،قرار م ،گيرد چيزی كه امروز ما به آن نياز داریم تا مردممان متوجه القائات شياطين امروز
این دنيا بشوند و تحت تأثير آن القائات قرار نگيرند.
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«جابر» به معنای شكسته بندی است كه اساتخوانهاای شكساته را كناار
ه ،قرار میدهد تا به حالات اول برگرداناد و از آن جهات يكای از اساامی
حارت حق «جابر» اسات كاه میالهاای پراكناده و ساركش را تيال ناور
وحدانی خود قرار میدهد تا انسان از سركشی هوسها نجات يابد.
در فراز فوق اظهار میداري :،اوالم :قبول داري ،زير بار گناهانماان خارد
شدهاي ،،ثانیام :برای رفع آن به نور توحید نیاز داري ،و ايان آن راهای اسات
كه ما بايد طی كنی ،تا به اين دو نكته برسای ،و طای كاردن آن راه فقاط از
طريق دعا ممكن است ،از آن جهت كه با قرارگرفتن در محاار حاق ايان
هوشیاری پیش میآيد كه چگونه میلهای سركش و گناهانمان ،نسبت ماا
را با پروردگارمان به ه ،زده است و مانند استخوانهاای شكساته شادهايا،
كه قوام خود را از دسات داده اناد و نیااز باه نظار وحادانی حاارت جاابر
داري .،در همین رابطه است كه فرموده اند اگر دعا وارد زندگی روحانی ما
نشود برای همیشه از بعای درجات معنوی و سلوكی محروم خاواهی ،شاد
و هرگز عبادات و اعمالمان آن تلثیر حقیقی را كه انسانهاا را وارد عاالمی
ديگر می كند نخواهد داشت تا انسان تجربه كند چه راههايی برای رفتن باه
سوی دريایِ بیكران عال ،وجود در مقابال اوسات ولای میالهاای ساركش
پاهايمان را در گل زمینِ گناهان گیر انداختهاند .به گفتهی جناب مولوی:
آب گاال خواهااد كااه در دريااا رود

گاال گرفتااه پااای آب را ماایكشااد

آن كشاایدن چیساات از گااال آب را

جاااذب تاااو نقااال و شاااراب نااااب را

از حارت امام بااقر و اماام صاادق

هسات كاه فاایلت دعاا

خواندن از قرآن خواندن بیشتر است و بعد خودشاان دلیال آن را ايانطاور
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می فرمايند :آری قرآن حتمام باالتر از همه چیز است ،اما چارا فاایلت دعاا
را بیشتر می دانند؟ زيرا خداوند میفرماياد« :قُّلْ مَسا يَعْبَسأُ بِكُسمْ رَبِّسي لَوْلَسا
ّدُعَاؤُكُمْ»(فرقاان )77/ای پیامبر بگو پروردگار من به شما اعتنايی نمایكناد اگار
دعايی نداشته باشید .زيرا به قارآن ها ،از آن جهات رجاوع مایكنای ،كاه
امیدواري ،حارت حاق در كاالم خاود باا ماا ساخن بگوياد تاا شخصایت
پراكنده شدهی ما در هوسها را سر و سامان دهد و اين به يک معناا ناوعی
دعا به حساب می آيد .زيرا از خدايی كه با كاالم خاود باا ماا ساخن گفتاه
انتظار داري ،با نور كالمش بر جان ما تجلی كند و نق

هایماان را جباران

نمايد.
عمده آن است كه متوجه باشی ،خادا ماا را دعاوت كارده اسات تاا باا
رجوع به او نق

های خود را برطرف كنی ،و منوّر به ناور توحیاد گاردي.،

بايد به كمک فاائل اخالقی زمینهی تلثیر كالم الهای را در جاان خاود باه
وجود آوري ،و آمادهی پذيرش فایض الهای گاردي .،بارای رفاع ايانهماه
پريشانی و سردی و تنهايی كه زندگیِ دنیايی در مقابل ما شكل داده اسات
میتوانی ،با قلبهايی كه ظرفیت گفت و گو با خدا را در خود مهیا كارده،
كاری كنی ،تا بیياور نباشی ،و زندگی برايمان سرد و خشن نگردد.
به ما فرموده اند گناهانتان را آنچنان در مقابل خود بازرِ نكنیاد كاه
بزرگی غفران خدا كوچک جلوه كند و شایطان شاما را وسوساه كناد كاه
امیدی به غفران خدا نداشته باشید و از اين طريق انگیزهی دعا و مناجات باا
خدا را در ما سرد كند .در حالیكاه بااغهاا و سارزمینهاای سرسابز نشاان
میدهد دستان مهربان خدا برای همهی انسانها گشوده است ،تا رحمات او
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بستر كمالی باشد برای آنهايی كه میخواهناد باا خداوناد رابطاهای خااص
داشته باشند .رابطهای كه آنها «عبد» و او «ربّ» باشد و در زماین از حااور
آسمانی خود غافل نگردند .در زمین زاده شدهاي ،ولی راههای آسمان را به
سوی آنهايی كه در مقابل پروردگار خود تكبر نكرده اند ،گشوده است و
میفرمايد« :إِنَ الَذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْستَكْبَرُوا عَنْهَسا لَسا تُفَستَحُ لَهُسمْ أَبْسوَابُ
السَمَاءِ»(اعاراف )91/برای آنهايی كه آيات الهی و مظاهر انوار ربّاانی را انكاار
كردند و در مقابل آن حقايق ملكاوتی تكبّار ورزيدناد و فروتناناه آنهاا را
نپذيرفتند؛ هیچ دری از درهای آسمان گشوده نمیشود ،و بر عكاس بارای
بندگانی كه خدا را پروردگار خود گرفتهاند و به سوی او رجوع دارناد باه
سوی هركدام جهاانی مایگشاايد كاه آن جهاانِ حااور در آسامانهاای
معنويت است.
اگر آداب بندگی را در دامان خدايی كه بهترين يااور و نزدياکتارين
همراه است ،نگه داري ،،از غفلت خود نسبت به چنین نزديكی با او تعجاب
میكنی ،و هرگز به خود اجازهی بريدن از چنین اُنس و عشقی نمیدهی.،
خطر آنجا اسات كاه از رحمات الهای ماليوس شاوي ،و گماان كنای،
خداوند به جهت گناهانمان راهی در مقابل ما به سوی خود نمیگشاايد .از
آن طرف ه ،نبايد مغرور شوي ،و گمان كنی ،چون ما اهال ديانات هساتی،
در گردونهی نقشههای شیطان قرار نمیگیري .،شیطان برای هركس مناسب
خودش نقشه میكشد ،تنها كسانی از حیلههاای او نجاات مایيابناد كاه باه
رحمت خداوند و به دعوت او امیدوار باشاند و ايان باه ساواد و علا ،و ياا
بیسوادی ربطی ندارد .يک قاعده در میان است كه خداوند به كسای نظار
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دارد كه احساس كند اوالم :گناهان و سهلانگاریها و افراط و تفريطهاا ،او
را شكسته است .ثانیام :تنها راه جبران آن ،رجوع به حارت حق است .بنا به
گفتهی جناب حافظ:
در كوی ما شكستهدلای مایخرناد و باس باازارِ خودفروشای آن سااوی ديگاار اساات

میفرمايد در كوی اهل معنا آنچه ارزش دارد شكستهدلای اسات و ناه
چیااز ديگاار .اگاار متاااع شااما خودخااواهی و خودنمااايی اساات در اياانجااا
خريداری نداريد و شما را به چیزی نمیگیرند .در راه محبّت ،يعنى طرياق
سالوک الای اللّااه ،متااعِ شكسااته دلاى را باار مقتاااى «اَّنَسسا عِنْسسد منكسسسرةُ
القلوب» .3بازار خودفروشى و ادعای درويشى كه طريق مدعیان ديانداری
اساات ،غیاار از آن راه اساات .زياارا جامعااهی ديناای بااا دياانداری ظاااهری
نمیتواند به اهداف خود برسد و باالخره جامعه از همین ديانداران كاه باه
شراب محبت الهی سیراب نشدهاند در موقع امتحان از خیاناتشاان مصاون
نیست و منافع خلق را به نفع خود مصادره میكنند و حقِ آزادی انسانها را
از آنها میربايند.
در همین رابطه حارت سجاد به ما ياد داده اند در رجاوع باه خادا
اظهار داري« :،وَقَدْ خَضَعْتُ بِالْإِّنابَسةِ إِلَیْسكَ ،وَعَنَسوْتُ بِاالسْستِكاّنَةِ لَسدَيْكَ»
خدايا من با انابه به ساوی تاو آمادم

 - 3در حديث نبوى است كه حارت حق میفرمايد :مان نازد شكساته دالن هسات .،جنااب
موالنا در اين رابطه میگويد:
بر من درِ وصل بسته میدارد دوست

دل را به عنا شكسته میدارد دوست

زين پس من و دلشكستگی بر درِ دوست

چون دوست دلِ شكسته میدارد دوست
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و بااه فروتناای دسات يااافت ،و بااا روحیااهی عاادم
خودنمايی در محارت سر تسلی ،آوردهام.
«انابه» همان برگشات از دنیاا و هار آنچاه روح انساان را مشاغول خاود
میكند ،به سوی خداوند است .شخصی را كه به اين حالت رساید «مُنیاب»
گويند .خداوند در توصیف حارت اباراهی ،مایفرماياد« :إِنَّ إِبْسرَاهِیمَ
لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ»(هود )76/اباراهی ،اهال حلا ،و آه و نالاه و اناباه باود .ياا در
وصف حارت اياوب مایفرمايادّ« :نِعْسمَ الْعَبْسدُ إِّنَّسهُ أَوَّابٌ»(ص )99/چاه
خوش بندهای بود ايوب ،مكرر به سوی پروردگارش رجوع داشات .يعنای
آن حااارت خااود را بااه تنگناهااای باایروحِ دنیااا مشااغول نكاارده بودنااد،
روحیهای كه هرچه زودتر به خدا برگردد را اهل انابه میگويند و حاارت
ايوب به خودشان فهمانده بودند.
چونكه غ ،پیش آيدت در حق گرياز

هایچ جااز حااق غمگساااری دي ادهای؟

با اظهار اين فراز از مناجات به حاارت حاق اظهاار مای داريا« :،وَقَسدْ
خَضَعْتُ بِالْإِّنابَةِ إِلَیْكَ» با حالت خاوع و فروتنی به سوی تاو آمادي ،و آن
ه ،با حالت انابه ،زيرا انسان های فرهیخته همیشه چناین اناد كاه خاود را در
جايی جستجو میكنند كه آنجا دنیا نیست و انابهی آنها به معناای رجاوعی
است جهت حاور در فراخنای معنويت .حتمام مالحظه كردهايد هیچ وقات
صدام حسینها و ترامپها اهل انابه و توبه نیستند ولی امام خمینایهاا اهال
توبه و انابه میباشند ،پس اين توبهها و انابهها ،توبه و پشت سرگذاشاتن آن
نوع گناهانی نیست كه آن افراد مرتكاب مایشاوند ،بلكاه روی آوردن باه
جهااانی اساات كااه روحهااای باازرِ متوجااه آن شاادهانااد .اياان نااوع انابااه،
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معصومانهترين كار است و هركس بیشاتر باه انساانهاای معصاوم نزدياک
باشد بیشتر اهل انابه و توبه است ،تا نشان دهند چه هساتند و آنچاه از آنهاا
برايشان سرمايه مایشاود هماین افقای اسات كاه اناباههاای آنهاا برايشاان
میگشاايد ،در عاین ساكونت بار خااک ،در عاین رفتنای زودهنگاام و در
زندگیِ ناتمام كه البته هرگز تمام نمیشود.
با مناجاتی اينچنین كه خداوند از طريق حارت ساجاد باه ظهاور
آوردند ،میتوان به ماهیت دعا پی برد كه چگونه در دعا بار سار دو راهای
تصمی ،قرار داري .،تصمی ،آن كه وزنه سنگین زندگی كردن را در انس باا
خدا قرار دهی ،و در عین حال در دنیاا زنادگی كنای ،و ياا وزناهی سانگین
زندگیكردن را در اُنس با دنیا قرار دهی ،و از خدا برای زندگی دنیاايی
كمک بگیري ،كه در حالت دوم باز سیاهی و بااز تنهاايی.
چیزی كه شهدای عزياز ساخت از آن گريازان بودناد و راهای را انتخااب
كردند كه محال بود بدون دعا بتوانند به آن وارد شوند و اين راه با حااور
در تاريخ انقالب اسالمی همواره گشوده است .راهی كه فرهناگ مدرنیتاه
با تكبّر و اسراف و بیخیالی آن را بسته است.
امیرالماؤمنین علای مایفرمايناد ياک راه آن اسات كاه از خداوناد
بخواهی ،از دنیا آنقدر به ما بدهد كه از بقیه بی نیاز شوي ،و بتاوانی ،بهتار از
بقیه زندگی كنی ،ولای ياک راه ديگار ها ،در ايان دنیاا بارای انساانهاای
فرهیختااه هساات و آن حاااور در دايااره نخواسااتنهااا اس ات و زمااینگی ارِ
خواستنها نشدن .میفرمايند« :اِستِغْنائُكَ عَنِ الشَيءِ خَیْسرٌ مِسنْ اِسْستِغْنائِكَ
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بِه» از چیزها غنی و بی نیازشدن بهتار اسات از اينكاه باه كماک آن چیزهاا
غنی و بینیاز گردي ،،در حالت دوم بودنِ ديگری را تجربه خواهی ،كرد.
آيت اهلل بهاءالدينی

فرموده بودناد« :ثروتمنادترين مارد جهاان

آيت اهلل بهجت است ».نه به جهت ثروت ،بلكه به جهت حاور در عاالمی
كه با خدا زندگی میكردند.
حالت انابه ،حالت و مقاامی اسات كاه باا هرچاه آگااهشادن باه جهاان
كیفیتها در مقابل عبور از جهاان كمّیاتهاا ،آرامآرام پایش مایآياد .آن
احوالی است كه انسان احساس میكند دلی را كه پیش دنیا فرساتاده اسات
بردارد و به سوی عال ،ديگری بفرستد .انابه ،نوعی زندگی فروتنانه با خاود
و با خدا است ،رهايی از انواع قیدهايی است كه اهل دنیا به خود پیچیدهاند
و خود را از نشاط و نفس انداختهاند .نوعی سبک باری و جدّيت در عمال
است ،ولی عملی كه انسان در شخصایت اولیاای الهای مایبینناد كاه بارای
حاكمان مستكبر زمانه آنچنان خطرناک بودند ولی برای خود و مردمانشان
نه .9انابه هرگز به اين معناا نیسات كاه انساان خاود را باياد از فعالیاتهاای
اجتماعی كنار بكشاند ،بلكاه باه آن معناسات كاه در فعالیاتهاای مناساب
تاريخ خود متوجه حاور خدا باشد و سعی كند خدا را وارد زنادگی كناد
تا زندگی پوچ و بیثمر نگردد.

 - 9امام هادى با حیاتى ساكت و معنو ى ،خلیفاه را باه فريااد آوردناد و باه نحاو احسان
سرمايههاى الهى شیعه را در حیات خود نمايان كردند .بارها متوكل مىگفت« :ويْحكُ ْ،قَدْ أَعْیانی
أَمْرُ ابْنِ الرِضَا» واى بر شما! كار ابنالرضا مرا از پا انداخته.
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«انابه» يعنی جايی در اين عال ،هست كه رو به سوی آنهاا باياد داشات.
«انابه» يعنی در میان تانک و توپهای صدام حسین كه خرمشاهر را اشاغال
كرده بودند ،نظر را از خدا بر نداري ،مثل آنهايی كه «در دلِ انگور ،میّ را
ديدهاند».
كافی است مواظب باشی ،خودمان حجااب خاود نگاردي ،و آرزوهاای
دنیايی ما را به بازی نگیرند ،بلكه همچاون حاارت ساجاد در محاار
حق ندا سر دهی« :،وَقَدْ خَضَعْتُ بِالْإِّنابَةِ إِلَیْكَ» به واژهی خاوع كاه شارط
انابه است فكركنید تا ببینی ،چگونه مایتاوانی ،از دسات خاود كاه حجااب
حاااوری آنچنااان اساات ،آزاد شااوي ،و از محرومیتاای آنچنااان باازرِ و
جانكاه خود را رها سازي .،به جناب حافظ توجه كنید كه گفت:
ای دل مباش يک دم ،خاالی ز عشاق و مساتی

وان گااه باارو كااه رسااتی از نیسااتی و هسااتی

گاار جااان بااه تاان ببیناای مشااغول كااار او شااو

هااار قبلاااهای كاااه بینااای بهتااار ز خودپرساااتی

با ضعف و ناتوانی همچون نسای ،خاوش بااش

بیمااااری انااادر ايااان ره بهتااار ز تندرساااتی

تااا فااال و عقاال بیناای باایمعرفاات نشااینی

يک نكته ات بگاوي ،خاود را مباین كاه رساتی

با تماام وجاود شایدای خادا باودن و ياک دم از عشاق و مساتی خاالی
نگشتن ،موجب مای شاود تاا از معرفات حقیقای كاه آن احسااسِ در میاانِ
حقايق بودن است ،محروم نشوي ،وگرنه «تا فال و عقل بینای ،بایمعرفات
نشینی ».اين يک كلید است كاه هرجاا خودماان مطارح هساتی ،بادانی ،راه
وسوسه شیطان را در جان خود گشودهايا ،و مثال او «أَّنَسا خَیْسرٌ مِنْسهُ» سار
میدهی.،
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در فراز «وَ قَدْ خَضَعْتُ بِالْإِّنابَةِ إِلَیْكَ» به خود میآيی ،كه بايد با سرمايه
و توشهی خاوع قدم در راه گذاشت .يعنی خدايا:
هاار چیااز كااه دياادم همااه بگذاشااتنی بااود جز ياد تو ای دوست كاه آن داشاتنی باود

با نهايت خاوع به سوی تو آمدي ،تا در همهجا تو افقِ توجه ماا باشای.
«بِالْإِّنابَةِ» يعنی هر چیزی را كاه در مقابال خاود داريا ،در دل آن چیاز باه
سوی تو نظر كنی ،و اين كه «وَعَنَوْتُ بِاالسْتِكاّنَةِ لَسدَيْكَ» و باا فروتنای باه
درگاهت سر تسلی ،فرو افكندهاي .،تا هیچ حجابی مارا باه خاودش مشاغول
نكند ،من بمان ،و تو .تويی كه خود را در هماهی تحاوالت تااريخی باه ماا
نماياندی و اولیای الهی در آن صحنهها توانستند با تو به سر ببرناد .هاركس
در همین صحنهها هويت خود را شكل داد ،آنه ،وقتی خاود را در هماان
صحنههای سخت نباخت و فروتنانه به درگاه تو سر تسلی ،فارو افكناد .چاه
فرق میكند كه در كلبههای دوردست مسكن گزينی ،يا در پشت تاناک و
مسلسل باشی ،،وقتی عال ،را تو پر كاردهای .عماده صامیمیت باا خويشاتن
خويش است كاه تنهاا در زيار ساايهی تاو پاذيرفتنی اسات .وقتای پاسادار
معنويت باشی ،و محل تحقق ارادهی الهای بگاردي ،و در داماان زنادگی باا
خدا ،در كارها بكوشی ،و به آنها فرجام ببخشی.،
اگر إن شاءاللّه رسیدي ،به اينكه به لطف الهی از خاک زيار پاای خاود
ه ،در مقابل خدا كمتر خاود را حاس كاردي ،،باا جهاان ديگاری روباهرو
میشوي ،و دنیا چاون گاردی در مقابالماان باه هاوا مایرود ،هار چناد در
خطرناکترين صحنهها حاضر باشید ،ياا در منازویتارين باودنهاا افكناده
شده باشید.
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هربار سقوطی نو و بازگشتی دوباره باه ساوی خادا .باه ساوی خادا باه
معنای حاور در جهانی كه با دعا به سوی شما گشوده شده و در آن جا باا
خودتان در حالی بهسر خواهید برد كاه خاود را در آغاوش خادا احسااس
میكنید.
وقتی انسان به خود نظر كرد و خود را مستقالم چیزی باه حسااب آورد،
فراق شروع می شود و وقتی فروتنی را جدی نگرفت و آن را يک تعاارف
به حساب آورد ،آنكس را كه باياد باه آن پنااه ببارد و او پنااه حقیقای ماا
است ،از دست می دهد .به گفته ی جناب فیض كاشانی راه رسیدن به ديدار
و انس با خدا يک راه بیشتر نیست و آن عبور از بودنِ مستقلِ خود اسات و
يافتن بودنِ حقیقی خود كه بودنِ عین اتصال به حق است .او اين طور قصاه
هجران و وصل خود را با خدای خود در میان میگذارد.
گفت ،كه روی خوبت از مان چارا نهاان اسات

گفتا تو خاود حجاابی ورناه رخا ،عیاان اسات

گفاات ،كااه از كااه پرساا ،جانااا نشااان كوياات

گفتا نشان چه پرسی آن كوی بای نشاان اسات

گفااات ،كاااه ساااوخت جاااان ،از آتاااش نهاااان،

گفت آن كه سوخت اورا كی ناله يافغان است

گفاات ،فااراق تااا كاای گفتااا كااه تااا تااو هسااتی

گفت ،نفس همین است گفتا سخن همان اسات

بیحساب نیست كه جناب حافظ سرمايه ی عمر با حاارت محباوب را
كه به گفته ی او همان محبوب ازلی است ،تنها همان والء و محبت میداند
كه به هیچ چیز جز آنچه محبوب میخواهاد و اراده مایكناد ،دل نبساته و
خود را در مقام رضا به قاای الهی قرار میدهد .در آن شرايط ،خودی در
میان نیست تا حجاب بین او و محبوب شود .يک پارچاه خاود را در نسای،
ارادهی الهی قرارداده است .میفرمايد:
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كه جز والی تواَم نیست هیچ دسات آوياز

بیا كاه هااتف میخاناه دوش باا مان گفات كااه در مقااام رضااا باااش و از قاااا مگريااز
میان عاشاق و معشاوق هایچ حائال نیسات

توخود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز

باز در جای ديگر چون می خواهد جواب آتش انس با پروردگار خاود
را تجربه كند تنها يک چیز را غبار حاور خود میيابد و ندا سر میدهد:
حجاب چهره ی جان می شود غبار تن ،خوشا دمی كه از آن چهاره پارده بارفكن،

جلوی چش ،قلب عاشق ،غبارهايی است كه مانع اُنس زالل او میشوند
و اين درست همانی است كه در بستر انقاالب اساالمی راه عباور از آن باه
نور شهادت و يا تحمل تحري،ها به میدان آمد .فرهنگ مقابال ماا ،تنهاا باه
بدن انسانها نظر دارد ،آن ه ،باا برجساتهكاردن آن در آن حادّ كاه رابطاه
انساااان باااا خااادا را تیاااره مااایكناااد .انقاااالب اساااالمی و حاااارت روح
اللّه

چیز ديگری را نشان ما دادند.
واقعام چه چیزی با انقالب اسالمی در حال وقوع است كه در شابهاای

حمله ،انسانهايی بس بزرِ و ارزشمند برای شهادت سبقت میگیرناد تاا
شهادت را برای خود رق ،بزنند؟ چون میدانند شهادت در اين تاريخ يعنای
چه؟ شهادت را برای آنكه بهشت بروناد نمایخواهناد ،چاون باه گفتاهی
شهید آوينی میدانند در عال ،رازی است كه جز با خاون فااش نمایشاود،
میخواهند شهید بشوند چون حس میكنند باا شاهادت مایتوانناد باه بقااء
انقالب اسالمی كمک كنند .شما مالحظه كنید سرداران ما اَع ،از همّات و
باكری و خرازی ،درست زمانی شهید میشوند كه هماهی طارحهاای الزم
را به انجام رسانده و حاال بايد طاور ديگاری عملیاات كنناد و آن شاهادت
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است .اين است راه فه ،رازی كه شهدا در افق تفكر ما قرار دادناد 6.شاهدا
با فه ،فوقالعادهی خود متوجه شدند در شهادت ،اموری گشوده مایشاود
كه از طريق كارهای ديگر ،آن امور گشوده نمیگاردد .راساتی آنهاا چاه
چیزی در افق تفكر ما قرار دادند؟ آن راز ،دارای چه خصوصیاتی باود كاه
برای فه ،آن بايد به نحوهی تجلی اس« ،واسع» فكركرد؟ انقاالب چاه ناوع
انسانی را ماورد خطااب قارار داده تاا باا او در ماورد شارافت تاتای انساان
گفتگو كند ،و چه وجوهی از انسان را مورد خطاب قرار داده كه آن انسان
جهت پاسداشت انقالب اسالمی میتواند خود را تا مرز شهادت جلو ببارد
و به اين نتیجه رسیده است كه میتواند ظرفیت خود را تا شهادت بگشاايد.
انسانی كه مورد خطاب انقالب اسالمی قرار میگیرد ،به اين نتیجه میرسد
كه میتواند ظرفیت خود را تا شهادت بگشايد .اين همان چیزی اسات كاه
به آن گفته میشود «فراسوی مرِ» .با اين نوع فداكاریها است كه انسان
میتواناد شاهادت را مقابال خاود بگشاايد و فراساوی مارِ فكار كناد و
انسانها آن كسی میشوند كه بايد بشوند .میبینید انقالب اساالمی چگوناه
با ايجاد بسترِ انواع شهادتها ،خدا را به ما برگرداند .اين شهادتهاايی كاه
در انقالب اسالمی ديديد ،برای به ظهورآمدنِ انوار الهی است .اين ايثارهاا
صحنههايی است كه انسانها به صدای خادا جاواب دادهاناد و توانساتهاناد

 - 6مگر ما با شهادت حا قاس ،سلیمانی در ادامه انقالب ،متوجه راههايی نشدي ،كاه تاا آن
زمان متوجه آن راهها نبودي ،و متوجه آن همه همبستگی بین ملت در راستای ايران اسالمی شدي،
و آيندهای كه در همین رابطه در مقابلمان است؟
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خدا را آشكار كنند و نیايش ،يكی از عناصر اصلی كار سرداران شاهید ماا
بود.
در كتاب «مالقات در فكّه» آمده است:
«قرارگاه كربال عالوه بر چهار تیپ از ارتش ،شش تیپ از سپاه ،شامل
محمّد رسول اهلل ،ولی عصر ،عاشورا ،كربال ،فجر و بادر را تحات امار
قرارگاه نصر قرار داد.
 26ارديبهشات  50علای صایاد شایرازی باه
قرارگاه نصر رفت و از طرف قرارگاه كربال طرح بستن عقبه ی دشامن
در شلمچه و تكمیل محاصاره ی خرمشاهر باه آن قرارگااه اباالغ شاد.
برخی فرماندهان به دلیل كمبود نیرو نسبت به طرح ،اعتراض يا تردياد
داشتند .حسن باقری به فرماندهان امیدواری داد و گفت نگران نباشاید
خدا كمکمان میكند ،راهی پیادا مایكنای .،پاس از آن چاراغهاا را
خاموش كردند و در تاريكی روضهی امام حسین و دعاای توسال
خواندند .حسن ايستاد و بلند بلند گفت :خدايا ماردم و اماام منتظرناد.
چهطور جواب شهدا را بدهی،؟ هر كاری بلد بودي ،انجاام داديا .،هار
چه در چنتهمان بود رو كردي .،هرچه راهكار بود بررسی كردي .،از ما
ديگر بر نمیآيد .هیچ كدام ادعاايی ناداري .،پیاروزی دسات توسات.
گفت :خدايا به ارادهی تو از فردا شناسايی مایرويا .،تاا حااال ها ،باه
ارادهی تو بوده .شايد در گوشهای از تهنماان باود كاه پیاروزی ماال
ماست ،اين را ه ،امشب دور میانادازي .،خادايا باه آباروی ايانهماه
بسیجی كه اينجا شهید شدند خودت كمکماان كان .گرياه و زاری
فاااای قرارگاااه را عااوض كاارد .از آن راز و نیازهااايی بااود كااه خاادا
دوست دارد بندهاش به او التماس كند .عجیبترين جلساهای باود كاه
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تا آن روز در عملیات خرمشهر داشاتی .،حارفهاای حسان بااقری آن
شب روی جمع از جمله فرماندهان ارتش تلثیر زيادی گذاشت و هماه
گريه كردند».

اگر فروتنانه وارد میادان آن زنادگی شاوي ،كاه مخصاوص ايان زماان
است مثل آن رزمندگانی كه برای ديگر مجاهدان پل شدند تا هیچكس در
راه نماند ،در مقابل وظیفهای كه به عهده داري ،خااک خاواهی ،شاد تاا در
زمین وجودمان گُلهای معنويت رشد يابند.
از بهاااران كاای شااود سرساابز ساانگ

خاک شو تا گُال بروياد رناگ رناگ

سااالهااا تااو ساانگ بااودی دلخااراش

آزمااون را ،يااک زمااانی خاااک باااش

آری! انسان به جايی میرسد كه با حارت پروردگار ايانطاور ساخن
میگويد« :وَعَنَوْتُ بِاالسْتِكاّنَةِ لَدَيْكَ» خدايا! به سويت آمدم ولی باا ياک
دنیا فروتنی .در اين حالت است كه آغوش پروردگاار گشاوده مای شاود و
بودنی كه در بیكرانه بودن حارت حق غارق اسات ،تجرباه مایگاردد باه
همان معنا كه «انسان فقط هست» و از آنكه انسان چیست؟ هیچ ساخنی در
میان نمیماند ،زيرا برای او «چیستی» نمانده است.
قاعدهای در عال ،حاك ،است كه «هرگاز نخاورد آب زمینای كاه بلناد
است» حال در راستای اين نكاات كاه عارض شاد ،باا ديادی عمیاقتار باه
كمک اين مناجات در محار تو آمدهام تا خود را از خودخواهی خاالص
كن .،آری! اين يعنی همان «وَعَنَوْتُ بِاالسْتِكاّنَةِ لَدَيْكَ» آمدهام تا در مقابل
تو فروتنی را با تمام وجودم احساس نمااي ،و در هسات خاود ،هایچ جاايی
برای چیستیِ خود نگذارم .به گفتهی جناب مولوی در ديوان شمس:
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مان هیچكسا ،،هیچكسا ،،هیچكسا،

حجابها از آنجا ريشه میگیرند كه غیر از خدا برای انسان مه ،شوند
و بر روی خودمان و قدرت و برنامه خود حسااب مساتقلی بااز كنای ،و در
اين مورد عمالم بر اموری غیر واقعی تكیه كردهاي .،همین تكیهگااههاا ماا را
ساقط میكند يعنی:
میاار دياادی خااويش را ای كاا ،زمااور

زان ندياادی آن موكاال را تااو كااور

غارّه گشااتی زياان دروغااین پاار و بااال

پااارو باااالی كوكشاااد ساااوی وباااال

تكیهگاههای دروغین ما را به هالكات مایرسااند ،مثال پار و باالهاای
مرغی كه آن را به سوی دام مایبارد و ماا باا درک چناین خطاری كاه در
خودبینی ها هست ،در نهايت بی كسی ،به حارت حق رجوع مایكنای ،تاا
احساس خود را در محار او به آن صورت اظهاار داريا .،لاذا اگار كسای
توانست خود را از خاک زير پای خود كمتر ببیند ،اوالم :ترس از آيناده اش
چون دود بر هوا میرود .ثانیام :موانع انس با خداوند برايش نابود می شود و
انسااان پروردگااار خااود را در مقاباال خااود بااه صااورتی بااس واال و متعااالی
احساس مینمايد .مبنای اين حرف در هماان فارازی اسات كاه اظهاار مای
داريد «وَعَنَوْتُ بِاالسْتِكاّنَةِ لَدَيْكَ» رساندن اين فاراز باه قلاب ،انساان را از
حجابها كه حاصل توهّمات بی پايه است نجات میدهاد ،وقتای باه خاود
بفهمانی ،با فروتنیِ تمام به سوی پروردگارمان بايد رجاوع كنای ،و خاود را
ادامه دهی.،
حارت در ادامه ی اين مناجات اظهاار مایكنناد« :فَساِنْ طَرَّدْتَنِسي مِسنْ
بابِكَ فَبِمَنْ اَلُوذ» اگر از درگاهت طردم نمايی پس به چه كسی پناه ببرم؟
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با نحاوهای از اظهاار اُناس و لقااء ،درسات وقتای در افاق نظار باه حاق
چش،انداز حاور بیكرانه ی او را میيابید ،با نوعی گفتگو عرضه میداريد:
خدايا میدان ،اگر من را ردّ كنی من جای ديگری ندارم بروم .وقتی انساان
متوجه چنین واقعیتی بشود و در عین اتصال به حارت حاق ،نگرانایِ عادم
اتصال با او را در میان میگذارد ،انسِ پایشآماده او مایگیارد و اتصاال
تجديد میگردد .اين نوعی پايداری در فاای اتصال است ،اتصالی كه آن
حقیقت انسانیِ انسان است و همان هويت را انسان تجربه و احساس می كند
و صمیمیتی تشريعی در كنار هويت تعلقی تكاوينی در سااحت انساانی كاه
جمع نظر و عمل است ،به ه ،میپیوندد.
بااا تمااام وجااود از حقیقاات تكااوينی خااود كااه باایارتباااط از هوياات
تشريعیمان نیست ،خبر میدهی ،و اظهار میداري :،اگار خداوناد از درگااه
خود طردمان كند ديگر تمام هستی ،و بای خاود و پاوچ ،باه جاای ديگاری
نمی توان امید بست و آن را جايگزين آن انقطاع نمود و از عماق بایكسای
خود غافل شوي .،هوشیاری بسیار اصیلی در فاای اين فاراز از مناجاات در
صحنه است ،آن ه ،با ايان فها ،كاه باه خادايی رجاوع داريا ،كاه هرگاز
بندگانش را فراموش نمیكند.
هیچكس ،هیچوقت ،در هیچجا و جايگاه اصیلی قرار نمایگیارد ،مگار
آنكه خداوند با تمايلی كه در جان ما نسبت به دعا ايجاد میكند ،راه انس
با خود را در مقابل ما بگشايد .ممكن اسات در مقايساه ی زنادگی خاود باا
ديگران احساس نقصان به ما دست دهد ولی اگر متوجه باشای ،ناه خداوناد
ما را از ياد بارده و ناه بای حسااب باه كسای امكاناات بیشاتر مای دهاد ،آن
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احساس از میان میرود و به جهانی كه خداوند برای ما گشوده اسات ،نظار
میكنی .،عدهای از بنیاسارائیل گفتناد خوشاا باه حاال قاارون ،چاه انادازه
ثروتمند است و قارون ها ،گرفتاار تاوهّ ،شاده باود كاه خاودم زرناگ و
هوشیار بودم كه به چنین امكاناتی دست يافت ،و در نتیجه عمالم امكاناات را
در مسیری كه بايد به كار ببرد و نتیجه بگیرد به كار نبرد و خداوناد قاارون
را با همه ی اموالش در زمین فرو برد و بنیاسرائیل چون آن منظره را ديدند
گفتناد« :وَيْكَأَنَ اللَهَ يَبْسُطُ الرِّزَِْ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِباّدِهِ وَ يَقْدِر»

(قصا

 )32/وای

خدای من! گويا دست خداست كه هركس را خواست وسعت مایدهاد و
يا تنگی رزق را برايش مقدر میكند .ما فكر میكردي ،ايان كارهاا دسات
قارون است و زرنگیهای او.
ایكاش روی موانع رجوع باه خادا و خطار خاودبینیهاای خاود فكار
میكردي ،و با همین دعاها انديشهی خاود را سار و ساامان مایداديا ،و در
همااین شاارايطی كااه هسااتی ،متوجااه موقعیاات خااود ماایشاادي ،و عاارض
می كردي« :،فَاِنْ طَرَّدْتَنِي مِنْ بابِكَ فَبِمَنْ اَلُوذ» اگر مرا از آستان خود طارد
كنی كجا بروم؟ چون در بهترين شرايط اُنس با خدا هستی ،،بادون ايان كاه
بدانی.،
بايد متوجه باشی ،به اين خاطر به خدا پناه می بري ،كاه خطار تمايال باه
غیر حق ،هركسی را تهديد می كند در حالی كه به غیر از خدا هر راهی كه
به آن امید ببندي ،و در آن قدم بگذاري ،،به بنبست مایرسای .،انساانهاای
فرهیخته متوجه بوده و هستند كه اگر خداوند اموری را در زندگی فردی و
اجتماعی برايشان پیش میآورد ،می خواهاد توحیاد آنهاا را رشاد دهاد و
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خود را در آن رخدادها بیشتر بنماياند و به همین جهات جايگااه مشاكالت
را در نظام هستی درسات بررسای مای كنناد و راه حالّ آنهاا را در دسات
خداوند می دانند .صدام حسینها گمان میكردند و میكنناد آنهاا هساتند
كه مشكالت را برای انسان ها باه وجاود مای آورناد در حاالیكاه خداوناد
خواست ما او را به صورت خاص در صحنههاايی مثال دفااع مقادس پیادا
كنی ،،به نحوی كه در هیچ كجا با چنین توحیدی آشنا نمی شدي 5.،با توجه
به اين امر در فراز فوق عرضه میداري ،خداوندا! اگر مرا از آساتانهی خاود
دور كنی میل ،به غیر تو میافتد و از بهترين عقیده كه توحید است محاروم
میشوم از اين جهت بايد بدانی ،تنها خطری كاه در ايان دنیاا ماا را تهدياد
میكند اين است كه میلمان به غیر خدا بیفتاد و وسوساههاای حابّ دنیاا و
تكبّر ،ما را از توحیدی كه انبیا الهی متذكر آن بودناد محاروم كناد .در آن
صورت واقعام كجا را داري ،كه دل به آن ببندي ،و دلمان آرام گیرد؟
چه اندازه با حقیقت همراه میشويد وقتی در محار حق عرضه بداريد:
«فَاِنْ طَرَّدْتَنِي مِنْ بابِكَ فَبِمَنْ اَلُوذ ،وَإِنْ رَّدَّدْتَنِى عَنْ جَنابِكَ فَبِمَنْ أَعُسوذُ »
اگر مرا از درگاه خود دور كنی به چاه كسای پنااه بارم و اگار از آساتانه ی
خود به جای ديگری برگردانی ،در زير سايه ی چه كسای پنااه گیارم؟ ايان

 - 5با توجه به آن امر رهبر انقالب می قرمايند :دفاع مقدس برای ما درسهايی داشات .ايان
درسها را ما نبايد فراموش كنی .،بايستی ايان درسهاا را در عرصاههاای گونااگون زنادگیماان
گسترش بدهی ،،توسعه بدهی .،اوالم مسئلهی توكل «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» واقعام توكال
امام

كه سرريز میشد از آن بزرگوار به مسئولین كشور در اين حادثه ،در شاروع

اين حادثه ،شگفتآور بود واقعام) 13/7/9( .
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يعنی او تعلق به خدا در متن زندگی باا هازاران چشا ،انادازهای جاذاب
ولی پوچ و تهی.
باازرِتاارين عقااوبتی كااه خداوندنساابت بااه بناادهاش اعمااال ماایكنااد
دوركردن اوست از درگاهش با مشغول شدن به جاتباههاای پاوچ و تهای.
كافی است با سارباز زدن از دساتورات الهای و عادم رعايات تقاوای الزم،
زمینهی شروعِ وسوسههای شیطان را در خیال خود بااز كنای ،تاا از بهتارين
حاور كه حاور در رحمت بیكرانه ی پروردگار است ،محروم گاردي ،و
اگر خداوند خواست بنادهی خاود را باه خاودش نزدياک كناد ،قلابش را
متوجه ی اين نكته مه ،میكند تا بیابد جای ديگر خبری نیست و به گفته ی
مولوی« :معشوق همین جاست ،بیايید ،بیايید ».در واقع همین قسامت از دعاا
را به قلب او القا می كند تا با تمام وجود عرضه بادارد« :وَإِنْ رَّدَّدْتَنِسى عَسنْ
جَنابِكَ فَبِمَنْ أَعُوذُ » اگر از درگاهت دورم كنی به چاه كسای پنااه ببارم؟
ائمه  قهرمان اين فه ،بزرِ بودند و به همین جهت جهان آنهاا جهاانی
بااس گشااوده و قاباال اعتماااد بااود .خداونااد در آيااهی  035سااورهی بقااره
میفرمايد؛ خودم به شما نزديک هست ،جای ديگر نمیخواهاد بروياد ،مان
به شما نزديك ،و بقیه دورند ،از دور كه چیزی نصیب شما نمیشود« .فإّنّي
قريب» ای پیامبر! وقتی بندگان من از تاو ساراغ مارا گرفتناد ،مان نزدياک
هست ،و جواب طلب و تقاضای آنها را مای دها ،،پاس كجاا مایخواهناد
بروند؟
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خداوندا! ما را چنین فه ،و احساس و شعوری عطا كان تاا درک كنای،
فقط در پناه تو خود را شاكل دهای ،و در زيار ساايه ی تاو بقااء خاود را در
جهان گستردهی اولیای الهی ،تجربه كنی.،

« فَإِ ْ طَرَدْتَنِى مِنْ بابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ؟ وَإِ ْ رَدَدْتَنِى عَنْ جَنابِكَ فَبِمَنْ أَعُاوذُ؟
فَوا أَ َفاهُ مِنْ ََجّْلَتِى وَافْتَِااحِى ،وَوا لَهْفااهُ مِانْ ُاوَِ عَمَّلِاى وَاجْتِراحِاى
أَ ْأَلُكَ يَا غافِرَ الذَنْبِ الْكَبِيارِ ،وَ يَاا جاابِرَ الْتَظْامِ الْكَسِايرِ ،أَ ْ تَهَابَ لِاى
مُوبِقاتِ الْجَرائِرِ ،وَتَسْتُرَ عَّلَىَ فاضِحاتِ السَرائِرِ»
بحث مان در شرح «مناجات التّسائبین» اماام ساجاد اسات ،باه امیاد
اينكه قلب ما از طريق توجه به اين دعاا جهات حقیقای خاود را باه ساوی
حارت حق پیدا كند.
دعاكردن از نظر روحی نیااز باه تواناايی خاصای دارد تاا انساان بتواناد
جهت قلب خود را از دنیا منصرف كند و به سوی خدا معطاوف دارد و باه
همین جهت پیامبر خدا میفرمايناد« :اَعََْزُالنّاسِ مَنْ عَََزَ عَسنِالسدُعاء»
ناتوان ترين انسانها ،انسانی است كه از دعاكردن عاجز باشاد .چاون چناین
انسانی قلبش را در اختیار خود نادارد .همچناان كاه حاارت مای فرمايناد:
«فَإذا اَراّدَ اهللُ تَعالي بِعَبْد خَیْراً اّنْتَحي قَلْبَهُ لِلدّعاء» اگر خداوند خیار بناده ای
را بخواهد قلب او را به طرف دعا سیر می دهد .پس از خداوند می خاواهی،
در اين رابطه ما را از لطف و رحمت خود محروم نگرداند و موفق به اعمال
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و عقايدی گرداند كه خیر ما در آن باشد و قلبمان را به سوی مناجاات باا
خودش سیر دهد و از طريق توجه بیشاتر باه امثاال ايان مناجاات هاا بتاوانی،
رابطهی خود را با خدا طوری شكل دهی ،كه در زندگی دنیايی ،در جهانی
ماورای جهان اهل دنیا حاضر باشی.،

بحث به اينجا رسید كه در فرازی از آن مناجات عرضه داشتی:،
«فَإِنْ طَرَّدْتَنِى مِنْ بابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ وَإِنْ رَّدَّدْتَنِى عَنْ جَنابِكَ فَبِمَنْ أَعُوذُ »
خدايا اگر مرا از درگاه خودت برانی به چاه كسای پنااه ببارم و اگار از
ساحت و مقام خودت دورم نمايی به چه كسی امیدوار شوم؟
از يک طرف خود را شايسته ی توجاه خااصِ تاو نكارده ام و از طارف
ديگر هیچ جايی بهتر از پناه به تو نمای شناسا ،كاه بتواناد زنادگیِ اناس باا
حقايق را در مقابل ،بگشايد.
عرض شد انسان وقتی به خاود بیاياد متوجاه مای شاود از ياک طارف،
امكاناتی در اين زمانه پیش آمده كه آن امكانات او را فرا میخوانناد بارای
سعادتی بزرِ و از طرف ديگر ،احواالتی دارد كه ماانع او هساتند جهات
آن حاور .تا به حال متوجهی آن احواالت و موانع نباوده تاا هنگاامی كاه
ارادهی رسیدن به آن نوع حاور برايش پیش آمد؛ عباداتی میكرد باا ايان
نیت كه عصیان نكرده باشد و متوجه نبود نیاز دارد قلبش با خداوند ارتبااط
داشته باشد تا انس و حاور در جهان های فراخ را در زندگی خاود تجرباه
كند.
حال كه متوجهی وجاود شارايطی اسات كاه باه باودنی برتار نیااز دارد
وگرنه سرنوشتی خطرناک او را تهدياد مای كناد و باياد قادم در صاحنه ی
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نیايش با خدا بگذارد ،می بیند عجب موانعی در راه است و چه هاوسهاايی
بر او فرماندهی می كنند .اينجاست كه بايد تصامیمی اساسای بگیاري ،و آن
پناه بردن به خدا می باشد تا آرامآرام قلب خاود را باه ساوی عاالمی جهات
دهی ،كه ديگر گرفتار چنین موانعی نباشی.،
با توجه به شناخت چنین موقعیتی به خدا پناه میبري ،و با خادا مناجاات
می كنی ،،مناجاتی كه عمالم درمیاان گاذاردن ياک واقعیات مها ،اسات باا
خداوند و با توجه به آن عرض میكنی« :،فَإِنْ طَرَّدْتَنِسى مِسنْ بابِسكَ فَسبِمَنْ
أَلُوذُ » اگر از درگاه خودت طردم كنی پس به چه كسی پنااه ببارم؟ چاون
خودت می دانی جای ديگری نیست كاه امكاان پنااه دادن باه مان را داشاته
باشد .برای زنده كردن قلبی كه مرده است تنها تو را دارم و تنها با پناه باردن
به تو و آن را در معرض پرتو رحمت تو قراردادن است كه شعورِ از دسات
رفته باز می گردد .خداوندا! خودت می دانی كه اگار باین مان و تاو فاصاله
افتد هیچ قدمی به سوی سعادت ،نمای تاوان ،باردارم .زيارا سارگردانی قلاب
چیزی نیست كه انسان بتواند خودش آن را رفاع كناد و فها ،ايان مطلاب،
آغاز بیداری انسان است و موجب شرح صدری می شاود كاه غاذای جاان
انسان است و جهان واال و گشوده ای را مقابال انساان قارار مای دهاد تاا باه
حارت ربّ العالمین در هماهی مظااهر نظار كناد مانناد علای و عاال،
گسااتردهای كااه آن حااارت در مقاباال خااود داشااتند و در وصااف آن
میفرمايند« :ما رَأيْتُ شَیْ اً إلّا وَ رَأيْتُ اللّسهَ قَبْلَسهُ وَ مَعَسهُ وَ بَعْسدَه» 0نديادم

 - 0مال محسن فيض كاشانى ،علم اليقين ،ج  ،ص .93
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چیزى را مگر آنكه قبل از آن چیز و با آن چیز و بعد از آن چیز« ،اللّاه» را
ديدم.
يک وقت انسان از موضوعی اطالع نادارد ،تاالش مایكناد از طريقای
اطالع پیدا كند ولی يک وقت است كه می خواهد در مقابل حاارت حاق
ركوع و سجود داشته باشاد و تُلّ عباودی خاود را در مقابال عازّ رباوبی او
بیابد و در اين راستا ارتباط قلبیِ خاصی كه الزم است بايد پیش بیايد و اين
به طور مستقی ،در اختیار ما نیست .اظهاار الفااظ «سُسبْحانَ رَبّسيَ األعلسي وَ
بِحَمْدِه» در اختیار ماست ،اما اينكه قلب در اين تكر حاضر باشد و خود را
در جهانِ آن تكر بیابد ،چیزی است كه خداوناد باياد عنايات كناد و نیااز
اسات تااا از طاارف پروردگارمااان شااروع شااود .اينجاساات كااه انسااانهااای
فرهیخته اظهار میدارند :خدايا اگر مرا از درگاهت طرد كنی ،به چه كسای
پناه ببرم؟ زيرا می دانند اين احواالت اموری است كه بايد از طرف خداوند
شروع شود ،پای عقل و استدالل در اين جا چوبین و ناتوان است.
فه ،نكتهی فوق مربوط به كسی است كه میخواهد در عاال ،ارتبااط و
اُنس با خدا وارد بشود و میداناد از ارادهی او در ايانجاهاا كااری سااخته
نیست .وقتی اراده میكنی ،كه خود را در محار حق حاضر كنی ،،میياابی،
كه قلب در جای ديگاری اسات و باه ياک معناا انساان احسااس مای كناد
خداوند او را ترک كرده است ،حتی همان ارادهاش بارای ارتبااط قلبای باا
خدا ،يک نوع حجاب می شود و ماانع حااور قلاب مای گاردد ،چاون آن
اراده از طرف انسان آغاز شده ،به جای آنكه خاود را شايساته كنای ،تاا از
طرف خداوند آغاز شود .همان طور كاه وقتای مایخاواهی ،حاواسماان را
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برای مطالعه جمع كنی ،و اراده می كنی ،تا حواس مان را جمع مطالعه كنای،،
متوجه می شوي ،حواسمان به اين است كه حاواسماان باه مطالعاه باشاد و
آن ،خودش غفلت از مطالعه است.
به هر حال اين پرسش پیش می آيد كه برای ارتباط با خدا چه كار باياد
كرد ،ولی میيابی ،از طريق ارادهی خودمان مشكل حل نمایشاود و هماان
اراده ،حجاب ارتباط بین ما و خدا می گردد .اينجاست كه جايگاه اين فاراز
از مناجات معلوم میشود كه چرا حارت عرضه میدارناد« :فَإِنْ طَرَّدْتَنِسى
مِنْ بابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ » خدايا! اگر مرا از درگاهت طرد كنی باه چاه كسای
پناه ببرم؟ به يک معنا نوعی التماس است تا از طارف حاارت حاق راهای
گشوده شود و معلوم شاود چارا باياد ايان فاراز از دعاا را باا خادا در میاان
بگذاري ،تا به معنای واقعی ،بیچارگی خود را احساس و اظهاار كنای .،ايان
چیزی نیست كه بتوان برای رفع آن به جای ديگاری امیادوار باود .در ايان
موارد ما كاره ای نیستی ،تا بگويی ،خودمان مشكل را حل می كنای .،بهتارين
حالت برای اين كه انسان ببیند خودش چه اندازه در اين رابطه تلیل اسات و
فقط خدا نجات دهنده است ،هماین جاهاا مایباشاد كاه در دعاا و نمااز و
ركوع و سجود پیش می آيد ،چیزی كه سخت به آن نیازمندي ،و ياافتن آن
ه ،در دست ما نیست ،زيرا حالتی است كه در بااطن ماا باياد ظهاور كناد.
خداوند را مخاطب قرار می دهی ،تا چیزی كه در اختیار اوسات باه ماا عطاا
كند و آن پناه بردن به او میباشد برای انس با خودش .و ايان ارزناده تارين
دارايی است زيرا از آن طريق امكان آن فراه ،میگردد تا در عاال ،اولیاای
الهی وارد شوي ،و تنها آنجا ،جهان حقیقی اسات و انساان در ايان مسایر تاا
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جايی جلو می رود كه رسول خدا می فرمايند« :اآلن قیامتي قائم» يا امام
علی خبر می دهند «لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا اّزّْدَّدْتُ يَقِیناً» چنانچه پرده عقب
رود بر يقین من نسبت به حقیقت قیامت چیزی افزوده نمیشود.
جهان حقیقی ،جهانی است كه كثارتهاا در آن سایطره نداشاته باشاد.
جهانی است كه در آنجا خداوند خود را برای انساان هاا در هماه ی مظااهرِ
عال ،به ظهور آورده اسات .آن جهاان باه راحتای در دساترس نیسات مگار
آنكه خداوند توجهی به انسانها بكند.

با توجه به آنچه گذشت با تمام وجود در اداماه مایتاوان عارض كارد:
«وَإِنْ رَّدَّدْتَنِى عَنْ جَنابِكَ فَسبِمَنْ أَعُسوذُ » اگار مارا از آساتانه و درگاهات
بیرون كنی من غیر از تاو پناهگااهی نادارم كاه باه آن امیاد ببنادم .در ايان
حالت است كه راه پیدا می شود و جذبات دنیا از درخشش های وهمای كاه
داشت فرو می افتند و می فهمی ،معنای بیرون افتادن از آستانه ی خدا باه چاه
معناست.

جناب حافظ كه متوجه است خداوند چگونه انساان هاا را از درگااهش
بیرون میكند عرضه میدارد :خدايا مرا نهتنهاا باا دادن امكاناات دنیاايی از
درگاهت بیرون نكن ،حتی باه خااطر بهشات و باا دادن بهشات ها ،مارا از
درگاهت جدا ننما .میگويد:
از درِ خااويش خاادايا بااه بهشاات ،نفرساات كه سرِ كوی تو از كون و مكان ما را باس

خدايا من آمدم به درگاهت و در همین موقعیت می خواه ،باشا ،،زيارا
سر كوی تو همه ی آن چیزی است كه من به دنبال آن هست .،از نظر جناب
حافظ توجه به بهشت ه ،يک نحوه جداشادن از خادا مای باشاد و بهشات
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پاداش آنهايی است كه به امیاد بهشات ،بنادگی خادا را مایكردناد و در
همین رابطه مواليمان علی می فرمايند« :ما عَبَدتُكَ طَمَعًا فسي جَنَتِسكَ،
وال خَوفًا مِن ّنارِكَ ،ولكِن وَجَدتُكَ أهالً لِلعِبساّدَةِ فَعَبَسدتُك»2خادايا! ناه باه
طمع بهشتت تو را عباادت مایكان ،و ناه از هاراس دوزخات ،لایكن تاو را
شايستهی پرستش يافت ،برای عبادت و از اين رو به عبادتت پرداخت.،
امام سجاد در اين فراز از حارت حق تقاضا میكنند اگر مان را از
جناب يا آستانه ی خاود بیارون كنای مان كااری نمای تاوان ،بكان ،و جاای
ديگری ه ،نیست كه به آنجا پناه ببرم .مالحظه میكنید كاه بحاث حااور
در محار حق در میان است و ناه بحاث طلاب بهشات و ياا دوری جهان.،
نوعی بودن را تقاضا می كنند ،مثال مانادن در عشاق كاه خاود آن دوسات
داشتن و عشق ورزيدن ،مطلوب اسات و شاكوه حااور در آساتانهی خادا
چیزی است كه انسان های فرهیخته به دنبال آن می باشند ،جايی كه تنهاا در
آنجا رنجِ تنهايی ،به جهت انس با حارت محبوب ،چون گاردی باه هاوا
می رود.
راستی مگر اينطور نیست كه بايد از خدا كمک بخاواهی ،تاا ماا را در
چنین موقعیتی جای دهد تاا باه جاز باه ساوی خاودش باه ساوی چیزهاای
ديگری ما را نفرستد و از او فقط خود او را بخواهی،؟
وقتی انسان به خود آمد و سراسر وجود خاود را عاین «فقیار إلای اللّاه»
يافت ،به بصیرتی می رسد كه او را به سوی غنی مطلق سوق می دهد ،تاا در
عالمی كه غنی مطلق در صحنه است خود را وارد كند و باه غناای او خاود
 - 2عوال ،اللئآل ،،ابن أب ،جمهور ،ج  ،ص ،909ح.39
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را ادامه دهد .در اين فراز از مناجات در واقع قصّه يک بیداری و هوشیاری
خاصی در میان مایآياد كاه انساان متوجاه مایشاود خاود را باه آساتانهی
پروردگارش بايد بكشاند و تقاضای اتصال با او را اظهار كند .ارتباطی كاه
هیچ نامی نمیتوان به آن داد .به گفته جناب مولوی:
اتصااالی باای تكیُااف ،باای قیاااس

هست ربّ الناس را با جانِ نااس

اين قاعدهی مهمی اسات كاه اگار انساان خاود را تحات ربوبیات ربّ
العالمین قرار دهد ،حتمام حارت ربّ العالمین او را در بر مای گیارد و او را
تحت ربوبیت خود میآورد .كافی است با تمام وجود اظهاار كنای ،خادايا!
ما از خود هیچ نداري ،و هیچبودن خود را باا چناین مناجااتی اظهاار كنای.،
زيرا وقتی زمینی خشک است ،چارهی رفاع مشاكل زماین خشاک تنهاا از
بارانی برمی آيد كه از آسمان ببارد .اين آن بصیرتی اسات كاه باياد باه آن
دست يافت و خود را و جامعه را در معرض الطااف الهای قارار داد .هرچاه
باشد وقتی جامعه به بهشت انسانی تبديل میشود كه انسانها از درون خاود
متوجه ی نیازی شوند كه تنهاا باا الطااف خداوناد رفاع مایشاود و جهاانی
گشوده در مقابلشان به ظهور میآيد .فعالیتهای ما الزم است ولی كاافی
نیست ،بايد خداوند را وارد زندگی كرد وگرنه به صورتی خشن و بیپروا،
دوستیها را ويران میكنی .،كجاست آن روح نرمی كه تنهاا باا رجاوع باه
خدا نصیب انسانها میشود؟
با ورود به چنین فرازهايی از مناجات می يابی ،كه خالیِ خاالی هساتی ،و
معلوم است آنكه از خود خالی شد و به سوی حارت حق رفات ،باه ناور
حق پُر میشود .حتمام تجربه كرده ايد كه ما عمومام میتوانی ،قرآن را مكارر

جلسهی چهارم ،حاور در عالَ ،اولیای الهی.....................................................

17

بدون حاور قلب بخوانی ،ولی اگر بخواهی ،باا حااور قلاب بخاوانی ،،آن
ديگر دست ما نیست .اينجاست كه ندا سر می دهی ،خادايا! مان رسایدم باه
اينكه فقیرِ فقیرم و فقط ه ،تو آن غنی ای هستی كاه مایتاوانی مشاكل ،را
حل كنی .فقط خداست كه به ما نزديک است و فرمود« :فإّنّي قَريب» پس
با حاور در محار او از خود فانی و به او باقی خواهی ،شاد ،باا ايان نجاوا
كه اظهار میداري« :،فَإِنْ طَرَّدْتَنِى مِنْ بابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ » با چنین روحیاهای
است كه انسان متوجه میشود در قرب الهی استقرار يافته ،به هماان معناايی
كاه مایياباد خداوناد از رِ گاردن باه او نزدياکتار اسات ،زيارا قارآن
می فرمايد« :أَنَ اللَهَ يَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِسهِ»(انفاال )29/خداوناد باین انساان و
قلب او مستقر است .يعنی وقتی میخواهی ،به قلب خود نظر كنی ،ابتدا خدا
را میيابی .،قبال از ايانكاه شاما متوجاهی خودتاان بشاويد متوجاهی خادا
هستید ،اين وقتی است كه موانع قرب الهی را برطرف نموده باشای .،كاافی
است طلب و تقاضای انس با او را از دست نادهی ،تاا ماا ها ،هماهناگ باا
جناب عطّار نیشابوری به حارت محبوب عرض كنی:،
گفتااه بااودی بااا شااماي ،روز و شااب

يااک زمااان غافاال مباشااید از طلااب

پس بادين نسابت باه تاو همساايه ايا،

تو چو خورشیدی و ما چون ساايه ايا،

خودت فرماودی« :اِّنّي قَريبٌ اُجیبُ ّدَعْوَةَ الدّاعِ اِذا ّدَعانِ» مان باه شاما
نزديك ،و جواب هركس را كه از من تقاضايی داشته باشاد مای دها .،پاس
وقتی نسبت خدا با ما با عنايت الهی ،نسبت دو همسايه است ،همانطور كاه
خداوند به ما فرموده است حق همسايه را بايد اداء كنی ،،حتمام خاودش آن
حق را اداء میكند و ما را از لطف ارتبااط باا خاودش محاروم نماینماياد.
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جناب عطّار ،شاعر با ادبی بوده و از اين جهت نگفت در همسايگی با خادا
در عرض يكديگر هستی ،،مثل اين لیوان و اين میكروفون ،بلكه گفت مثال
سايه و خورشید در كنار ه ،می باشی ،از آن جهت كه سايه نسابت باه ناور
خورشید هیچ است هیچ ،خورشید ه ،همهی نور است .لذا گفات در عاین
همسايه بودن« ،تو خورشیدی و ما چون سايهاي »،مشاخ

اسات كاه ساايه

هیچ چیزی از خود ندارد .به همین جهت در بیت بعدی عرضه می دارد:
پس باده ای مُعطایِ بای مايگاان

از سر رحمات حاقِ همساايگان

ای كسی كه عطا كنناده باه بای مايگاان و فقیاران إلای اهلل هساتی ،حاق
همسايگی را عطا بفرما ،اما باا ايان تفااوت كاه يكای ماا هساتی ،كاه چاون
سااايهای محتااا الطاااف اوساات و ديگاار ،خداوناد اساات كااه غنایِّ حمیااد
میباشد.
اين كه انسان از طريق توجه به تلّت خاود نظار باه حاارت حاق داشاته
باشد ،در واقع متوجه «اس ،قريب» حارت حق می باشاد و عماالم نزدياک
بودن حق را احساس می نمايد ،در عین نیاز مطلق به او ،تا ما را باه فراخناای
عال ،ربوبیت بیكرانهی خود راه دهد ،به اعتباار آنكاه او در عاین رحای ،و
بصیربودن« ،سَمیعُ الدّعا» میباشد.
خداوند «قريب» است و هیچ جدايی بین ماا و او نیسات ،و از طرفای باا
رحمت رحماانی اش گشاوده اسات و انساان در آن حالات واقعاام احسااس
میكند در آغوش خدا است و به حاور خادا در عاال ،حاضار اسات و باا
هرچیزی مرتبط می باشد ،در قرب خدايی كه از هماهی جهاات باینهايات
است .آن طور نیست كه انساان در كناار خادا قارار گیارد بلكاه باه معناای
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حاور «بالحقّ» است و به نور الهی در عاال ،حاضار مای باشاد كاه حاديث
قرب نوافل متذكر آن است 3.و در آن صورت چش ،انسان ،الهی میگاردد
و همه چیز را خدايی می بیند و در همه جا با اناوار الهای روباهروسات ،ايان
يعنی در قرب الهی قرار گرفتن و «بالحقّ» در عال ،حاضرگشاتن .در زمینای
كه آسمانی است و همهی زيبايیهايش با اعماق جان ما ساخنهاا دارد ،باا
چشمان خود قلبمان را از حاور خدا سیراب میكنی ،و معنای «كُنْتُ كَنْزاً
مَخْفیّاً؛ فَاَحْبَبْتُ أنْ اُعْرَفَ ،فَخَلَقْتُ الْخَلْسََ لِكَسىْ اعْسرَف» 9برايماان روشان
میشود كاه چارا خادا مایخواسات او را در مخلوقااتش بشناسای .،عجاب
عطای بزرگی است اين عطای الهی كه انسان در همهجا با خدا بهسار ببارد،
مگر در اين حالت برای انسان حسرتی میماند تاا بخواهاد آنچاه اهال دنیاا
دارند ،داشته باشد؟
ابتدا بايد جايگاه ادعیه و مناجات هاا را در عاال ،درسات درک كنای ،و
متوجه باشی ،در بستر آنها چه نسبتی با خود و با بقیه ی مخلوقات عاال ،پیادا
می كنی ،و معنی گشودهشدنِ رحمت الهی چیست و معنی همراهی خادا باا
مخلوقاتش چگونه است و چگونه از طريق دعا در عال ،حاضار مایشاوي،،
ولی نه به حاور خودمان بلكه باه حااور خادا ،در آن صاورت وقتای آن

 - 3در حديث قدسى به آن اشاره دارد كه خداوند مىفرمايد« :كُنْتُ سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ بسه وَ
بَصَرَهُ الَذِي يَبْصِرُ به وَ لِسَاّنَهُ الَذِي يَنْطَُِ به»؛ در مسیر بندگی ،مان گاوش او (يعنای گاوش بناده)
مى شوم كه بدان گوش بشنود وچش ،او مىشوم كه بدان ببیند و زبان او مىشاوم كاه بادان ساخن
بگويد.
 - 9من گنجى مخفى بودم ،دوست داشت ،كه شناخته شوم ،پس خلق كردم تا شناخته شوم.
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مناجاتها را تكرار میكنای ،قلبماان نسابت باه حقاايق عاال ،متنباه و بیادار
میشود.
وقتی يک دعا را آماوزش ديادي ،و متوجاهی اشاارات آن شادي ،و از
طريق آن دعا با خداوند انس گرفتی ،،در عالمی قرار می گیري ،كاه تكارار
آن دعا ،موجب استقرار در عاال ،اُناس باا حاق مایشاود و تكارار آن مثال
تكرار حیات میباشد و سرمايهای خواهد بود برای خلوتمان در اين دنیا و
سرمايهی حاورِ هرچه بیشتر در برزخ و قیامت.
از طريق چنین مناجااتی و در ايان فاراز ،راه ارتبااط قلاب باا خادا پیادا
میشود و در بارزخ و قیامات نهايات اساتفاده از چناین ارتبااطی باه ظهاور
مایآيااد ،زياارا در آن جااا بااا ملكاااتی كااه در دنیااا شااكل دادهاياا ،زناادگی
میكنی ،،حال اگر از طريق دعا و مناجات نحوهی رجوع آنچناانی باه خادا
ملكهی ما شد و توانستی ،در دنیا در حالتی كه «بالحقّ» است حاضار شاوي،،
در باارزخ و قیاماات آن حالاات را بااه صااورت كاماال و رشااديافته درک
میكنی .،إنشاءاللّه میرسای ،باه جاايی كاه از خداوناد ايان مناجااتهاا را
همانطور كه به قلب امامان معصوم القا فرموده است ،دريافت میكنای،
يعنی در واقع حارت حق تعلی ،میفرمايند و ما در آنچناان ارتبااطی خاود
را با حارت محبوب میياابی .،چگوناه مایتاوان اجاازه داد ايان صادا در
درونمان گ ،شود؟
در ادامه حارت سجاد ناله سر میدهند كه« :فَوا اَسَفاهُ مِنْ خََْلَتي
وَ افْتِضاحي وَ والَهْفاهُ مِنْ سُوءِ عَمَلي وَ اجْتِراحسي» آه و افساوس بار مان از
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ايااان شااارمندگی و خجالااات و رساااوايی ،ای دريغاااا از بااادی عمااال و
آلودگیهاي.،
در نوعی بازخوانی كه انسان در محار خدا از موقعیت خود باه دسات
میآورد ،اين طاور كاه در ايان فاراز از مناجاات هسات ،خاود را ارزياابی
میكند و اين نشانه ی يک شعور فوق العااده اسات و ايان طاور نیسات كاه
هركس به راحتی به چناین هوشایاری و از آن مهمتار حفاظ آن هوشایاری
برسد ،كار آسانی نیست زيرا شیطان قس ،خورده است در راهی كاه آن راه
انسانها را به سوی خدا میبرد ،بنشیند و آنهاا را از مسایری كاه باه ساوی
خدا است منصارف كناد و نگاذارد بهارهی الزم را از آن مسایر كاه مسایر
بندگی خداوند است ،ببرند و از آنجايی كه يكی از بهترين راهها به ساوی
خدا ،راهی است كه ادعیه و مناجاتهای اولیای الهی در مقابل ماا قارار
میدهند ،معلوم است كه شیطان در همین جاها به میان میآياد تاا ماا را باه
نحوی از اين نوع دينداری محروم كند ،آن ه ،با انواع القائاتی كه دارد .از
يک طرف گناهانمان را به رخ ما میكشد تا امیدواری از رحمت خداوناد
در مااا او نگیاارد ،و از طاارف ديگاار مااوانعی را در اياان مساایر بااه وجااود
میآورد تا ما خسته و منصرف شوي .،از همه مها،تار باا خطاوراتی كاه در
درون ما ايجاد میكند ،جهت روحیِ ما را به اموری مایانادازد كاه نسابت
خود با خدا را در ابتدای امر احساس نكنی ،و در نتیجه آن را ادامه نادهی ،و
در راستای عبور از همین القائات شایطانی اسات كاه خودماان ايانطاور باا
خداوند موضوع را در میان میگذاري ،كه خدايا! وای بار ماا از خجالات و

.........................................................................................102با دعا در آغوش خدا

رسوايی كه به بار آوردهاي ،باه آن معناا كاه شایطان گماان كناد مایتواناد
كاری بكند.
واقعام منظور حارت سجاد از اين جمالت چه بوده اسات؟ آياا آن
حارت اينها را برای تعلی ،ما فرمودهاند ،يا حال خودشان را با خادا نجاوا
میكنند؟ امام سجاد چه حالی داشاتند كاه مایفرمايناد ای وای و صاد
وای و افسوس و صد افسوس از اين خجالت و رسوايی و دريا و دريا از
اين اعمال بد و از اين اجتراح و آلودهشدن ،به گناه.
يک قاعده در میان است كه اگر ما خود را در معرض الطاف حاارت
حق احساس كنی ،،متوجهی فاصلهای بس دور بین خود و دريای بی كراناه
الطاف حارت حق میشوي ،و بلندی راهی كه در پایش اسات ،لاذا بارای
ورود در آن راه و نسبت به آن مقصد متعاالی ،هماان احساسای را در خاود
میيابی ،كه حارت سجاد در خود يافتناد و آنطاور حاال خاود را در
محار حق عرضه كردند.
همهی حرف در اين نكته میباشد تاا متوجاه باشای ،طاوری در محاار
حق قرار داري ،و راهی برای انس با حاق در مقابال خاود داريا ،كاه بارای
قدمگذاردن به آن راه ،لطف خاص خداوند را نیااز داريا،؛ اينجاسات كاه
شروع میكنی ،آن طور سخنگفتن با خداوند تا خداوند مواناع حااور در
محارش را برطارف نماياد ،زيارا حااور در آن عاال ،نیااز باه روحیاهای
خاص دارد تا شايستهی آن چنان حاور شوي ،كه زيباترين نحاوهی باودن
است بارای نزديكای باه هادفی كاه در عاین نزديكای ،باه جهات افاراط و
تفريطهایمان از ما دور شده است و درک اين دور بودن تالش خاصی را
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در مقابل ما قرار می دهد تا متوجه ی خطر بیگانگیِ خود از حقیقات بشاوي،
و در دفع آن خطر اقدام كنی .،مثل فرار از يک حیاوان درنادهای كاه ماا را
تعقیب میكند و ما بزرگی آن خطر را احساس میكنی،؛ اگر متوجه باشای،
با تمام وجود بايد به حارت حق پناه برد و از جاذبات تهای و پاوچ دنیاا و
خطرات آن فرار كرد

حالِ ما حالِ ديگری

میشود و متوجه میگردي ،انسان تا كجاها میتواند جلو برود و افقی كه تا
حال برايش بسته بود را در منظر خود بیابد و با آن زندگی كند و راهای باه
سوی آزادشادن خاود از تنگناهاا و خاودخاواهیهاا بااز كناد و در دوران
ديگاری زناادگی خاود را ادامااه دهاد كااه در ايان زمااان آن دوران ،دوران
انقالب اسالمی و عبور از دوران استكبار شیطانی است.
وقتی در محار حارت حق حاضر شادي ،و هرچاه بیشاتر خاود را در
اين حاور احساس كردي ،،معلوم میشود معنای زندگی چیست و ماا چاه
اندازه ضعیف و نیازمند هستی ،،بارای پنااهباردن باه پروردگارماان باا تماام
وجود ناله سر میدهی« :،فَوا اَسَفاهُ مِنْ خََْلَتي وَ افْتِضاحي» واقعام خجالات
میكشی ،چه اندازه در غفلت بوده و هستی ،و اعالم می كنی« :،وَ والَهْفاهُ مِنْ
سُوءِ عَمَلي وَ اجْتِراحسي» در آن حالات اسات كاه انساان خاود را درسات
می بیند كه چگونه نتوانسته است در آن حدّ كه يک مسالمان مای تواناد در
اين جهان جلو بیايد و بهره بگیرد ،پیشرفت كند.
وقتی اين احساس و شعور پیش آمد شیطان ناامید میشود چاون انساان
از تكبّری كه دستگیرهی شیطان اسات دسات برداشاته و متوجاهی تلّات و
عبوديت خود شده ،ولی يک مرحله ی ديگر می ماند و آن ايانكاه چطاور
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خود را درمان كنای،؟ وقتای باه بیمااری خاود پای باردي ،كاه در صاحنه ی
مناجات با حق قلب همراهی نمیكند ،متوجه میشوي ،به عظمت صاحنهای
كه بايد با دعا در آن صاحنه حاضار شاوي ،،پای نباردهايا .،عظمات جهاانِ
گشودهای كه خداوند در آن به ظهور میآيد و توكال باه او در آن جهاان
نقش اساسی دارد تا به جای پناهبردن به خود ،به خدا پنااه بباري .،وقتای باه
عمق جهانی كه میتوان با قلبِ زنده در آن حاضر شد پی بردي ،و دانساتی،
بدون قلب زنده امكان آن چنان حاوری نیست ،اشک جااری مایشاود و
قلب به خود میآيد.
يكی از جهانهايی كه سخت انسانها به آن نیازمندند ،جهانی است كه
شهدا آن را شناختند و در راه حاور در آن جهان قدم زدناد .همسار علای
چیتسازيان میگويد:
« در آخرين باری كه آمد منزل و بعد از آن رفت و شهید شاد و ديگار
نديديمش؛ نیمهشب همین طور نشسته بود و اشک میريخات و گرياه
میكرد .با اينكاه مارد باا صاالبت و قدرتمناد و فرمانادهی كاامالم باا
صالبتی بود و اصالم اهل گريه و اين چیزها نبود؛ اما اشک میريخات.
گفت ،چرا اينقدر گريه میكنی؟ گفت :فالنی را خاواب ديادم .رفیاق
همراهش را ،معاونش را .معاونش را خاواب دياده باود كاه قبال از او
شهید شده بود .میگويد دستش را محك ،گرفت ،و گفت ،باياد باه مان
بگويی ،ما اينهمه با همديگر رفتی ،راهكار پیدا كردي،
ماا
اينهمه رفتی ،با همديگر راه باز كردي ،،راهكار پیادا كاردي .،راهكاار
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اين قایه چیست؟ اين قایه ی شهادت؟ اين را به مان بگاو ،چارا مان
شهید نمیشوم؟ میگويد يک نگاهی به من كرد و گفات :راهكاارش
اشک است ،اشک».

اين نشان میدهد شاهید چیاتساازيان متوجاهی جهاانی كاه در مقابال
شهدا گشوده میشود ،شده است و به دنبال راهی است كاه خاود را در آن
جهان احساس كند.
با تجلّی «اس ،عزيزِ» خداوند بر قلب و توجه به نور «غافرُ الذّنب»باودنِ
او آن چنان هیبت حارت حق بار شاما تجلای مایكناد كاه ها ،متوجاهی
ضعفها و سستیهاا و غفلاتهاای خاود مایشاوي ،و ها ،باا تماام وجاود
اراده ای در دفع و رفع آنها در خود شكل می دهی ،و گفتن اين فراز از دعا
سبب چنین عزمی میگردد و میفهمی ،كه عمق و عظمات كماالی كاه در
نزد حق هست ،چیز ك ،و سادهای نیست تا بتوانی ،به اين غفلتها تن دهای،
لذا برای رفع آن مشكل ندا سر میدهی.،
«اَسْ َلُكَ يا غافِرَ الذَّنْبِ الْكَبیر وَ يا جابِرَ الْعَظْمِ الْكَسیر ،اَنْ تَهَبَ لي مُوبِقاتِ
الََْرائِر وَ تَسْتُرَ عَلَيَ فاضِحاتِ السَرائِر»
ای خدايی كه گناهان بزرِ را میپوشانی و اساتخوانهاای شكساته را
ترمی ،میكنی ،بر من گناهان هالكتزا و رسوايیهايی را كه به طور پنهاان
مرتكب شدهام ببخشای.
اياانكااه انسااان چنااین امیاادواری باه خاادا دارد از آن جهاات اساات كااه
متوجهی حقیقتی در اين عال ،شده و آن «غافرُ الذّنب»بودنِ خداوند اسات
و لذا وقتی او را با اين نوع اسامی خطاب میكنیاد ،او نیاز باا هماان ناور از
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اسماء بر قلب شما تجلی مینمايد و عمالم در تولد ديگری قرار میگیريد و
احساس میكنید با جهانی ديگر روباهرو هساتید .جهاانی كاه در آن جهاان
نهتنها ضعفهای آزاردهنده شما را همراهی نمیكنند بلكه سايهی حسنات
و خوبیهای خاصی به سراغ شما میآيد ،در آن حدّ كاه حسارت زنادگی
اهل دنیا را هرگز نخواهید خورد و باه وعادهی الهای كاه فرماود« :أَ لَسیْسَ
الصُبْحُ بِقَريبٍ» دلگرم هستید.
خداوند را با هر اسمی و صفتی كاه صادا بزنیاد از مسایر هماان اسا ،و
صفت ،قلب شما را منوّر میكند .مه ،آن است كه متوجاه انعكااس ظهاور
آن اسماء در قلب و روان خود باشی .،وقتای نادا سار مایدهای« ،يسا غسافرَ
الذّنب» به اين معناست كه حقیقتام متوجه سنّتی در اين عال ،شدهايا ،كاه در
ارتباط با چنین خدايی نبايد هنوز خود را در جهاانی كاه آن گناهاان ماا را
دنبال میكنند ،خود را دنبال كنی .،بايد متوجه باشی ،جهانی با ظرفیاتهاای
ديگر ما را در برگرفته .چرا هنوز خود را زمین گیرِ موقعیت گذشتهی خاود
بپنداري ،و دريغا دريغا سر میدهی،؟ آيا باور نكردهاي ،او باا «غاافر الاذنب»
بودنش جواب ما را داده و فلقی در پیش است؟
با اظهار« :اَسْ َلُكَ يا غافِرَ الذَّنْبِ الْكَبیر وَ يسا جسابِرَ الْعَظْسمِ الْكَسسیر ،اَنْ
تَهَبَ لي مُوبِقاتِ الََْرائِر وَ تَسْتُرَ عَلَيَ فاضِحاتِ السَرائِر» اظهاار مایداريا،
خدايا رابطه ی لطیفی بین من و تو بوده است كه گناهان آن رابطه را به ها،
زده ،آمدهام از طريق راهی كه میدان ،در مقابل ما گشاودهای كاه آن نظار
به «غافر الذّنب» بودنِ تو مایباشاد ،آن رابطاه را احیاا كان .،رابطاهای كاه
سخت به آن نیااز دارم تاا هماه گانجهاای عاال ،و بهشاتهاای آخارت را
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احساس كان .،عماده آن اسات كاه متوجاهی فقار خاود نسابت باه خادا و
متوجهی غنای او نسبت باه خاود باشای ،تاا آن حااور و اُناس را احسااس
كنی .،به گفتهی جناب فیض كاشانی:
گفت ،به كام وصلت خواه ،رسید روزی؟ گفتا كاه نیاک بنگار شاايد رسایده باشای
خود را اگار نبینای ،از وصال گال بچینای

كار تو فیض اين است خود را نديده باشی

در ادامه عرضه میداري« :،يسا جسابِرَ الْعَظْسمِ الْكَسسیر» چاون مایدانای،
گناهان كمر انسان را میشكند .اوالم :فه ،اين نكته كاه چاه چیازی در ايان
عال ،،گناه و عصیان در مقابله با خالق هساتی مایباشاد ،عطاايی اسات كاه
پیامبران خدا از طرف خداوند به بشريت خبر دادهاند .ثانیام :پاس از آگااهی
به اينكه چه چیزی گناه است و چه آفااتی را بارای انساان باه هماراه دارد،
متوجهی قاعدهای در اين عال ،میشوي ،كه خداوند راهای بارای نجاات از
آثار گناهان مقابل ما گشوده است و بر آن اساس او را با ناور «اسا ،جاابر»
خطاب میكنی ،و با امید به رحمت واسعهی او میتوانی ،خود را در جهاانی
بیابی ،كه در آن جهان از شكستهشدن نسبت به آن گناهان نجات يافتهاي ،و
نوعی ه،جهانی با انسانهای معصوم برايمان پیش میآيد .به هماان معناايی
كه در دعای شريف «ابوحمزهی ثمالی» میخواهید كه خداوند باین شاما و
رسول خدا و ائمه«علیه،السالم» را جمع كند .میگويیاد« :وَاجْمَسعْ بَیْنسي وَ بَسیْنَ
المُصْطَفي وَ آله» كافی است ابتادا متوجاه شاوي ،جهاانی در پایش روی ماا
است كه با دعا گشوده می شود و آن جهانی است كاه انساان در آن جهاان
میتواند به خوبی پرواز كند و بالهای خود را از گلهای وهمایِ دنیاا آزاد
گرداناد و باارای ورود بااه آن جهااان بايااد خداونااد را بااا اساامايی كااه امااام
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سجاد با آن اسماء ،خدا را مورد خطاب قرار میدهند ،بخاوانی .،كاافی
است آن را تجرباه كنای ،تاا همچناان نپرسای ،چگوناه و چطاور و همچناان
محروم بمانی .،به گفتهی جناب مولوی:
چون گهار در بحار گوياد بحار كاو؟

وآن خیااالِ چااون صاادف ديااوار او

گفااتن آن كااو ،حجااابش ماایشااود

اباااارِ تااااابِ آفتااااابش ماااایشااااود

مواظب بايد بود كه قصهی ما قصهی آن ماهیهاايی نباشاد كاه در آب
هستند و باز میگويناد آب كاو؟ باه جاای آنكاه خاود را در جهاانی كاه
خداوند به لطفش ما را در بر گرفته ،احسااس كنای ،،باا توهّماات خاود باه
دنبال ناكجاآبادهايی هستی ،كه اساسام وجود ندارد و اگر ها ،وجاود داشاته
باشند مفید نخواهند بود.
به كمک آموزه های پیامبران خدا اين نكته را میتوانی ،بفهمی ،كاه
نقش گناهان چه اندازه تخريابكنناده اسات و چگوناه شخصایت معناوی
انسان را خُرد و خراب میكند و خلوتهای او را با خودش و با خدايش از
بین میبرد و متلسفانه خلوتها و تنهايیهاايی را كاه بازرِتارين هدياهی
خداست ،به سیاهچال تبديل میكند .گفت:
حال من باد نیسات در تنهاايیام

با خاودم در خلاوت ،تنهاا نایام

اينكه انسان بتواند با خود خلوت كند در صورتی است كاه خاود را از
آلودگی های گناه آزاد كرده باشد ،تا حجاب توهّماات ،ماانع تجلای اناوار
الهی به قلبش نگردد و بتواند «بالحَّ» در عال ،حاضر شاود .يعنای حااور
در بیكرانهی وجود كه همان وجود حارت حق است ،خود را با رجوع باه
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حق حاضر كند و «بالحَّ» در عال ،حاضر شود كه اين مطلب بسیار مها ،و
دقیقی است.
وقتی انسان مقابل حارت حق خاضع شد ،سجدههايش معنا مایيابناد،
چون ما در سجده در مقابال حاارت حاق هایچ باودن خاود را باه صاحنه
میآوري ،و واقعیت خود را كاه چناین واقعیتای اسات مایتاوانی ،احسااس
كنی .،اين همان «اّنتم الفقرا» است ولی با نظر به اين واقعیت كاه «إلي اللّه»
هستی ،،و فقیر إلی اللّه يعنی طلبی به وسعت اُنس و اتصاال باا حاارت اللّاه
كه جامع جمیع اسماء میباشد و او با اسماء خاود در عاال ،حاضار اسات و
اين همان ،آب كوزه است كاه وارد آب جاوی مایشاود ،در آن صاورت
خود را به جویبودنِ جوی احساس میكند 6،و به وساعت جاوی ،وساعت
میيابد« .فقیر إلي اللّه»بودنِ انسان موجب مایشاود تاا در طلاب حاارت
حق ،به نور حارت حق در عال ،حاضر شود و «بالحَّ» باشد و نه به خود.
در ادامه میگويی« :،اَسْ َلُكَ  ...اَنْ تَهَبَ لي مُوبِقاتِ الََْرائِر»؛ خداونادا!
از تو تقاضا دارم كه جرمها و گناهانِ هالكتكننده را بر مان ببخشاايی «وَ
تَسْتُرَ عَلَيَ فاضِحاتِ السَرائِر» و بر من بپوشانی رسوايیهای درونیام را .در
درون من رسوايیهای هست كه امید دارم با «اس ،غافر» آنها را بپوشانی و
حال كه پردهی بین خود و تو را دريدهام ،تو پردهی بین من و خودت را باا
آن اس ،ترمی ،فرما تا در سوز و گداز جدايی از تو ،محاروم از اُناسِ باا تاو

 - 6مولوی م،فرماید:
آب كوزه چو در آب جو شود

محو در وی گردد و جو ،او شود
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نباش ،و همچنان سرگردان بمان 5،و اين لطف خداوند است كه ما را متوجه
مناجات با خودش میكند ،به همان معنايی كه جناب مولوی میفرمايد:
چون خدا خواهد كه مان يااری كناد

میاااال مااااا را جانااااب زاری كنااااد

ایخنک چشمی كهآن گريان اوست

ای همايون دل كاه آن برياان اوسات

خداوندا! به حقیقت آن قلبی كه اين دعا را بار آن جااری كاردی ،ايان
دعا را برای ما مستجاب بگردان.

 - 5گر دریدم خود به دستم پرده را

تو فرو مگذار ب،پرده مرا

«أ ْئَّلُكَ يَا غَافِرَ الذَنْبِ الْكَبِيرِ ،وَ يَاا جَاابِرَ الْتَظْامِ الْكَسِايرِ ،أَ ْ تَهَابَ لِاي
مُوبِقَاتِ الْجَرَائِرِ ،وَ تَسْتُرَ عَّلَيَ فَاضِحَاتِ السَرَائِرِ»
سخن حارت سجاد  به اينجا رسید كه به حارت حق ايان طاور
اظهار میدارند« :يَا غَافِرَ الذَّنْبِ الْكَبِیرِ ،وَ يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِیرِ ،أَنْ تَهَبَ لِي
مُوبِقَاتِ الََْرَائِرِ ،وَ تَسْتُرَ عَلَسيَ فَاضِسحَاتِ السَسرَائِرِ» ،ای كسایكاه غاافر و
بخشايندهی گناهان بزرِ هساتی و ای تارمی،كننادهی اساتخوان شكساته،
جرمهای هالکكننده را بر من ببخشای و رساوائیهاای درونای را بار مان
بپوشان.
قبالم عرض شد خدا را با هر اسمی بخوانی ،حارت حق با همان اس ،باه
ما نظر میكند .بهخصوص اگر آن اس ،را بهجا اظهاار كنای .،در ايان فاراز،
خدا را با اس« ،غَافِرَ الذَّنْبِ الْكَبِیرِ» میخوانی ،،با نظر به ايانكاه او گناهاان
بزرِ را میبخشايد و موانعِ رجوع به خودش را برطارف ماینماياد تاا در
جهانی حاضر شوي ،كه در آن حال خداوند را در همهی مناسبات حاضر و
فعّال بیابی .،در گفتگويی كه با خداوند به میان میآوري ،به معناایِ حقیقایِ
خود برمیگردي ،كاه از ياک طارف باه جهات ضاعفهايماان زماینگیار
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شدهاي ،و از طرف ديگر متوجهی راهی هستی ،كه خداوناد بارای عباور از
آن ضعفها ،مقابل ما قرار داده ،و اين زيباترين گفتگو در اين عال ،است.
وقتی انسان با خدا با نظر به اين اس ،يعنای «غَافِرَ الذَّنْبِ الْكَبِیرِ» روباهرو
شد ،خدا ه ،با همین اس ،و با تجلی خاصی كه مربوط به ايان اسا ،اسات،
به او جواب مای دهاد .عماالم خداوناد خواهاد گفات وقتای باه مان چناین
اعتقادی داری ،من ه ،بر اساس اعتقااد تاو باا تاو رفتاار مایكان .،زيارا در
روايت قدسی داري ،كه خداوند میفرمايد« :أَّنَا عِنْدَ ظَنِ عَبْسدِيَ اَلْمُسؤْمِنِ»
من در گمان اعتقاد بندهی مؤمن خودم هست ،،هرطور كه به من گمان دارد
مرا نزد خود همانطور میيابد .تو گمانت نسبت به او آن است كه گناهاان
بزرِ را می بخشد ،و با اين رويكرد به او رجاوع كاردهايا ،،او ها ،طباق
روايت فاوق آن گناهاان را هرچناد نسابت باه راهای كاه در پایش هسات،
بزرِ باشد ،میبخشد .بنا اين است كه ما به خدا امیدوار باشای .،چاون در
قرآن داري ،خداوند به پیامبر خود فرموده« :قُّلْ ما يَعْبَسؤُا بِكُسمْ رَبّسى لَسوْ ال
ّدُعاؤُكُمْ»(فرقان )77/ای پیامبر به بندگان من بگو :اگر عباادت و پرساتش شاما
نبود پروردگار من به شما هیچ اعتنائی نمیكرد؟ با دعاا اسات كاه رحمات
حارت حق به جنبش در میآيد .اين قاعده را آنهايی كاه دعاا مایكنناد
م ایشناسااند و بااه هم این جهاات راحاات دعااا م ایكننااد .پااس اگاار كس ای
پروردگارش را اينطور شناخت كاه «غَافِر الذَّنْب الْكَبِیرِ» اسات و او را باه
اين اس ،خطاب كرد ،در عمل به ياک معناا جاواب مایشانود «لَبَیسك يَسا
عَبدي» به معنای تجلی نوربخشايندهی «ذَّنْبِ الْكَبِیرِ» بار جاان دعاكنناده و
احساسی كه دعاكننده بعد از آن در خود احساس میكند كاه از تنگناهاای
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روحیِ قبلی آزاد است .إنشاءاللّه به جايی میرسای ،كاه متوجاهی گناهاان
بزرِ خود خواهی ،شاد و پاس از آن در رفاع آن باه هماان صاورت كاه
حارت سجاد مطرح كردهاند ،به حارت حق رجوع میكنی.،
گناه بزرِ «انانیّت» و تنها خود را ديدن و خود را محاور هماهی اماور
به حساب آوردن ،گناه كمی نیست .تا ديروز فكر میكاردي ،گنااه بازرِ
آن اسات كااه مااثالم دساات بااه دزدی بازنی .،حااال كااه بنااا داريا ،در جهااان
گشودهای حاضر شوي ،كاه انقاالب اساالمی باه تقادير الهای در مقابال ماا
گشوده است و متوجه میشوي ،كه «تو خود حجاب خودی حاافظ از میاان
برخیز» وجود خود ما و نظر به خود ما ،ريشهی همهی مشاكالتی شاده كاه
بنا بود با حاور در تاريخ انقالب اسالمی از آن عبور كنی .،امام صادق

میفرمايند« :وُجُوّدُكَ ذَّنبٌ ال يُقاسُ بِهِ ذَّنب» وجاود تاو گنااهی اسات كاه
هیچ گناهی با آن مقايسه نمایشاود .يعنای نظار باه خاود داشاتن و خاود را
مستقل از ارادهی الهیديدن ،به طاوریكاه گماان كنای ،مایتاوانی ،بقیاه را
ناديده بگیري ،،گناهی اسات نابخشاودنی از آن جهات كاه متوجاهی آثاار
منفی آن نیستی ،تا توفیق توجه به آن را پیدا كنی .،اگر عزيزان برناماهريازی
نداشته باشند تا از شرّ اين بزرِترين گناه آزاد شوند ،بعادام كاه عماری از
آنها گذشت مشكل است بتوانند كاری برای خاود بكنناد .از هماین حااال
كه امكان چشیدن تقوا برايمان هست ،بايد پای اصالح خود بايساتی ،و ايان
در صورتی ممكان اسات كاه متوجاه باشای ،جهاان گساتردهای از حااور
معنوی در مقابل ما است و با حاور در آن جهان ،با اولیای الهی و پیامبران
خدا احساس ه،جهانی میكنی ،و در جهان آنها حاضار خاواهی ،شاد ،باه
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همان معنايی كه میدانی ،جهانی كه انقالب اسالمی در پایش دارد ،آرزوی
همهی انبیا و اولیای الهی است.
به ما فرمودهاند شایطان دساتگیره دارد ،دساتگیرهی شایطان منیّاتهاا و
خودبینی و خودخواهیهای ما است وگرنه آنهايی كه جاان خاود را بارای
خدا خاال

كردناد و خداوناد ها ،آنهاا را بارای خاود خاال

گردانیاد،

كسانیاند كه دستگیره به شیطان نمیدهناد .قارآن در باارهی اساتثناء باودن
مخلَصین از اغوای شیطان میفرماياد« :إِلَا عِبَاّدَكَ مِنْهُمُ

الْمُخْلَصِینَ»(حجار)91/

مگر آنهايی كه خودی و منیّتی از خود ندارناد .و خداوناد آنهاا را بارای
خود خال

كرده و حااور هماهجانباهی خاود را در هماهی مناسابات در

مقابل آنها گشوده است .ممكن است بفرمايید اين مشكل است كه انساان
از انانیّت خود كه واقعام گناه بزرگی است ،بگذرد .اماا بدانیاد خادای شاما
«غَافِر الذَّنْب الْكَبِیرِ» است ،پس جای يلس نیسات و مایتاوانی ،از خداوناد
كمک بگیري ،تا از شرّ انانیّت و خودبینی راحت شاوي ،و ايان وقتای اسات
كه سعی كنی ،خود را در حاور خدايی قرار دهی ،كه جاويدان اسات و از
آن طريق خود را در معرض آيندهای قرار دادهايا ،كاه آن آيناده ،خادايی
است و عمالم از سیالب زمان كاه ماا را ياا در گذشاته اسایر كارده و ياا در
آرزوهای وهمی به آينده ای دروغین امیدوار نموده ،آزاد مایشاوي .،زيارا
«بااالحقّ» در عااالَ ،حاضاار شاادهاي ا ،،در آن صااورت خداونااد خااود را در
مظاهرش برای ما نمايان میكند.
بعاام عبادت مایكنناد و دعاا مایخوانناد ولای بعاد از مادتی احسااس
میكنند نتیجه نگرفتند .اگر خودشان دقت كنناد مایدانناد علاتش حااور
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فعّال منیّتها است كه حجاب بزرگی است .تمام مشكالت از اينجا است.
«تنب كبیر» همین است كه آدم به خودش توجاه اساتقاللی داشاته باشاد و
خودش محور باشد و متوجه دشمنی اين نفس نباشاد ،در حاالی كاه باه ماا
فرموده اند« :أَعْدَي عَدُوِكَ ّنَفْسَكَ الَتِي بَیْنَ جَنْبَیْكَ» دشمنترين دشامنهاا
نفس خود شما است كه از همه به شما نزديکتر است و بارای رسایدن باه
مقاصااد متعااالی بايااد بتااوانی ،از آن عبااور كناای ،وگرنااه هاار روز بااا باااد
هوسهايمان به يک طرفی پرتاب میشوي.،
حارت سلیمان كه بار هماهی موجاودات حكومات مایكردناد و
زبان همه را میدانساتد و باین آنهاا داوری مایكردناد .روزی پشاهای باه
حاور سلیمان آمد و گفت« :به دادم برس ،و مرا از ظل ،دشمن ،نجات
بده»! حارت سلیمان پرسیدند :دشمن تو كیست؟ و شاكايت تاو از او
چیست؟ پشه گفت :دشمن من باد اسات ،و شاكايت ،از بااد ايان اسات كاه
هروقت به من میرسد مرا مانند پر كاهی به اين دشت و آن دشت میبرد و
سرنگون میسازد .سلیمان گفت :در درگاه عدلِ من ،بايد هر دو خص،
حاضر باشند تا حرفهای آنها را بشنوم و بین آنها قااوت كن.،
خصااا ،تنهااااگر بااارآرد صاااد نفیا ار

هان و هان ،بای خصا ،قاول او مگیار

پشه گفت :حاق باا شاما اسات ،كاه باياد خصا ،ديگار حاضار گاردد.
حارت سلیمان به باد فرمان داد تا در جلسهی دادگاه حاضر شود ،و به
اعتراض شاكی جواب دهد.
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باد بیدرنگ به فرمان سلیمان تن نهاد و در جلسهی دادگااه حاضار
شد .سلیمان به پشه گفت :همینجا باش ،تا میان شما قااوت كن .،پشه
گفت :اگر باد اينجا باشد ،من ديگر نیست ،،زيرا باد مرا میگريزاند .گفت:
ای شااه! ماارِ ماان از بااود اوساات

خود سیاه اين روز مان از دود اوسات

او چااو آمااد ماان كجااا ياااب ،قاارار

كااااو بااارآرد از نهااااد مااان دماااار

وقتی به جای فانیشادن در حاق ،باا خودخاواهیهاای خاود در میادان
باشاای ،،همااواره در معاارض بالهااا خااواهی ،بااود .باارای عبااور از انانیّاات
فرمودهاند ،در وضو وقتی مسح پا میكشید متوجه هستید هنوز منیّت برايت
مانده ،به ما فرمودهاند خود را باا آب مطلاق پااک كنای .،چاون مطلاق ،آن
چیزی است كه در مقابلش چیزی نمیماند ،به همین جهت در وضو بايد از
آب مطلق استفاده كرد .در وضويی كه گرفتی ،در راستای نفای انانیّات ،باا
نظر به مركز فرماندهی ،يعنی سر ،سر را به آب مطلاق لماس مایكنیاد ،آن
ه ،با بقايای آب وضو ،كه هماان آب مطلاق اسات ،زيارا اگار آن انانیّات
بماند نمیتوانید به مهمانی خدا برويد .همه سخن در اين است كه میرسید
به جايی كه متوجه شويد گناهی بزرِتر از اينكه واقعام خودماان در میاان
هستی ،و خودمان محور امور شدهاي ،،نیست و با توجه به اين امار رويكارد
ما به وضو رويكرد خاصی میشود و يا میفهمی ،در عباادات و دعاهاا چاه
چیزی را بايد مدّ نظر قرار داد.
همینكه متوجه محوريت خود در امور میشاوي ،و نزدياک اسات كاه
مليوس شوي ،و فكر كنی ،هر قدمی بر میداري ،خودمان محور مایشاوي،،
امام سجاد راه نشان میدهند تا به كسی رجوع كنی ،كه «غَسافِر السذَّنْب
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الْكَبِیرِ» است .با ورود به راهی كه اماام در مقابالماان قارار مایدهناد،
انسان به جايی میرسد كه خودش برای خودش دود میشود و «باالحقّ» در
عال ،حاضر میگردد ،به همان صاورتی كاه شاهید «اكبار جازی» متوجاهی
حاور در عالمی شد كه حارت امام خمینای

مقابال ماا

گشودند .آقای سردار محمد احمديان در مورد شهید «اكبر جازی» كاه در
گلستان شهدای اصفهان دفن است ،میگفتند در يكی از عملیاتهاا تیرباار
دشمن آنچنان بر روی سر نیروها بود كه سرمان را نمیتوانستی ،بااال كنای،،
از طرفی تعدادی از نیروها زخمی و زمینگیر شده بودناد و نگاران توقاف
عملیات بودي ،،يکمرتبه متوجه شدي ،تیربار به جای آنكه نیروها را نشانه
بگیرد ،تیرها را باال میزند ،سرمان را باال كردي ،،ديدي ،شهید جزی باا آن
شك ،پارهاش ،بلند شده و آن تیربار را كاه لولاهاش مثال آتاش سارخشاده
بود ،با دستش باال برده ،در حالیكه دستش باه تیرباار چسابیده و هماانجاا
شهید شده بود .بر روی اين مطلب فكر كنید آيا جز يک عشاق آتشاین باه
انقالب و امام

 ،راهای اسات كاه در مقابال ماا در ايان تااريخ

گشوده شده و میتواند انسان را تا اينجاها جلو ببرد؟! «باودنی» كاه انساان
در آن مقام از توحید ،هیچ بودنی از خود را در میان نمیيابد بلكه نحاوهای
از «بودن» خدا میشود و فانی در ارادهی الهای مایگاردد و مرحاوم شاهید
جزی به ارادهی الهی در آن صحنه به میان میآيد و بدون آنكه به خاود و
به سوختن خود فكر كند ،آن حماساه را مایآفريناد زيارا توانساته باود در
عال« ،،بالحق» حاضر شود.
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وقتی انسان ناله سر داد كه «يَسا جَسابِرَ الْعَظْسمِ الْكَسِسیرِ» ای كسای كاه
اسااتخوانهااای خردشاادهی بناادگانت را جمااع مایكنای ،ماان در زيار بااار
خودبینیهااي ،خُارد شادهام ،باه دادم بارس ،و از آن طرياق مسایر عباور از
خودبینیها شروع میشود و متوجهی سنتی میشود كه در اين عال ،وجاود
دارد و آن حاور خداوند است با هماین خصوصایت «جاابر عظا ،كسایر»
جبرانكنندهی استخوانهای شكسته .از آن به بعد پايهی هستی انساان تغییار
میكناد و روياداد خااصِ مناساب ايان تااريخ در شخصایت انساان شاكل
میگیرد ،هرچند عادات قبلی نگاذارد نسای ،آن سانت را درسات احسااس
كنی،؛ ولی اگر چنین گفتگويی صورت گیرد و انساان واقعاام خداوناد را باا
اين هويت يعنای «جابر العظم الكسیر» مخاطاب قارار دهاد ،پاياهی هساتی
جديدی در او آغاز میشود ،به همان معناايی كاه ديگار آينادهای مابه ،و
نگرانكننده در مقابل خود ندارد.
تا انسان در جاوانی نسابت باه خداوناد قريابُ العهاد اسات ،راحاتتار
میتواند اين راه را طای كناد .هار چقادر جلاو مایرود اگار متوجاه خطارِ
خودبینی و خودخواهیهاا نشاود ،كاار ساختتار مایشاود .دوران جاوانی
دوران شور و عشقِ بندگی است ولی هر چقدر جلوتر برود منیّات او رشاد
میكند و اعتراضها شروع میشود كه چرا به من احترام نگذاشاتند و چارا
روی من حساب نمیكنند .چرا جايگاه من باا ايان ساوابق و فعالیات ،باياد
اينجا باشد و إلی آخر ،و همچناان ايان «مان» ،بازرِ و فرباه مایشاود و
حجابی میگردد در مقابال آينادهای كاه خداوناد در مقابال هار انساانِ باا
تقوايی قرار داده و از آن خبر داده كه« :وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ».
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با توجه به موارد فوق بايد از قبل به فكر چاره باشای ،و نالاه سار دهای،،
خدايا به دادم برس كه قلب ،به جهت گناهان بزرِ از باین رفتاه ،آن را باه
نور توبه زنده بگردان ،ای همهی آرزو و مقصدم! از خدا میخواهی ،كه ماا
را جمع كند و روح ت عبّاد نسابت باه حاارتش را باه ماا برگرداناد ،هماان
روحیه و شور بندگی كه در ابتادا داشاتی ،و مایتوانساتی ،بادون اضاطراب
خود را در محار حق احساس كنی.،
«أسْ َلُكَ يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِیرِ ،أَنْ تَهَبَ لِي مُوبِقَاتِ الََْرَائِرِ ،وَ تَسْستُرَ عَلَسيَ
فَاضِحَاتِ السَرَائِرِ»
ای كسیكه استخوانهای شكسته را ترمی ،میكنای! از تاو مایخاواه،
آثار باقی مانده از گناهان ،را برطرف نماايی و بار مان موبقاات را ببخشای،
يعنی آن گناهانی كه از كوتاهیها باقی مانده؛ كه از همه مهمتر هماانطاور
كه عرض شد خودبینیهايی است كه هنوز بااقی ماناده .وقتای خاودبینی و
خودخواهی و كبر برود ،راه توباه يعنای رجاوع باه حاارت حاق كاه ربّ
العالمین است ،به راحتی گشوده میشود .حارت آدم به جهت آنكاه
خود را در بندگی خدا تعرياف كارده بودناد و ناه در ديادنِ خاود ،خیلای
راحاات در مقاباال گناااهی كااه مرتكااب شاادند ،توبااه كردنااد ولای شایطان
نتوانست توبه كند .حاارت آدم باه شاجرهی ممنوعاه نزدياک شاد ،ولای
همینكه به خود آمد و متوجاه خطاای خاود شاد« ،الجارم او زود اساتغفار
كرد» زيرا تنها میل او عامل نزديكی به شجره شد ولای تواضاع و بنادگیش
سرجايش بود .به گفتهی مولوی:
تلّاات آدم ز اشااك ،بااود و باااه

و آنِ ابلیس از تكبّر باود و جااه
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الجااارم او زود اساااتغفار كااارد

و آن لعین از توبه اساتكبار كارد

انحراف ابلیس از تكبّر بود و جاه طلبی .گفت« :اَّنَا خَیرٌ مِنْه» مان بهتار
از آدم هست .،به حساب خودش آدم از خاک بود و او از آتش ،شش هزار
سال ه ،عبادت كرده بود ،بنا به روايات به مالئكه درس میداد .حاال باه او
میگويند به اين آدم سجده كن ،معلوم است كاار آساانی بارای او نیسات،
چون خود را میبیند و اينهمه تحصیالتی كاه در مها،تارين دانشاگاههاای
دنیا داشته ،و در نتیجه حرف او «اَّنَا خَیرٌ مِنْه» میشاود .در تهان ماا هسات
كه دزدی و مشروب خواری گناه است .حتمام اين اعمال گنااه اسات .ولای
ريشهی همهی گناهان كه همان كبر و خاودبینی اسات ،اگار از باین نارود،
همان خودبینی ،توفیق توبهكردن را ه ،از انسان میگیرد ،كبار و خاودبینی
و گفتن« :اَّنَا خَیرٌ مِنْه» كار شیطان را باه آنجاا رسااند كاه مایدانیاد .ايان
سخن كه كسی خود را بنگرد ،بندگی انسان را میساوزاند .چاون «مان» در
میان است .آنقدر خودبینی و استكبارِ شیطان بر او غلبه داشت كه گمراهی
خود را ه ،به خدا نسبت داد و گفت« :رَبِ بِمَا أَغْوَيْتَنِي»(حجر )31/خدايا تاو
مرا گمراه كردی .يعنی من به خودی خود خوب ،،تو مرا گمراه كاردی .در
اين حالت چه چیزی در مقابل انسان میماند جاز ياک فارد محادودی كاه
آغاز و انجامش ،نهايتام  71سال يا  31سال خواهد باود .در حاالیكاه آنچاه
واقعام میماند حاوری است كه اولیای الهی پیشه كاردهاناد و بنیاادی باس
متعالی را به بشريت عطاا نمودناد و خاود را تاا اباد در آنچاه بنیااد نهادناد،
حاضر میيابناد .وقتای ماا «مانادنی» مایشاوي ،كاه خاود را از دل سایالبِ
خودخواهی و خودبینی به در آوري ،و اين ،باا ايثاار پایش مایآياد .بیارون
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آمدن از غرقاب آشفتگی با ظهورِ وجه خدايی كه هر انسانی برای آن خلق
شده ،پیش میآيد .وقتی خودبینیِ انسان شكاف برداشت ،ناور فایض الهای
به ظهور میآيد .شاهید محسان وزوايای ،شاهادتی آنچناان زيباا را در ايان
راستا نصیب خود كرد 0.او از اين دنیا رفات ،ولای بیهاوده نرفات ،باه چیاز
پايداری فكر میكرد كه در انقالب اسالمی به ظهور میآيد و او تاا اباد باا
آن حقیقت پايدار در اين تاريخ حاضر است.
اگر اين «من» در میان باشد ،هركس مایخواهاد باشاد ،هار انادازه ها،
عبادت كرده باشد ،خطر لغزش همواره او را تهديد میكند ،مگر اينكه از
طريق ادعیه به راهی قدم گذارد كه از شرّ «أنانیّت» به خدا پناه ببرد تاا او باا
توجهات مكرر خود و گشودن راهی كاه باياد خاود را بارای ورود در آن
زيرِ پای گذارد ،اين منیّتها را بایرناگ كناد و در نهايات ،چاون گَاردی
شود در هوا .به گفتهی خواجه سعید ابوالخیر:
تاااااو ،آماااااد رفتاااااه رفتاااااه

رفااات ،مااان آهساااته آهساااته

از طريق دعاا در مقابال حاارت حاق ،هایچباودنِ خودماان را تمارين
میكنی ،،تا منیّتی از خود در مقابلمان نماند .وگرناه هماین عباادات ،ماا را
مُعْجب میكند كه گويا ما آدم خاوبی هساتی ،كاه ايان كارهاای خاوب را
انجام میدهی ،در حالیكه بايد بدانی:،
هاار عناياات كااه داری ای درويااش

هديهی حق بدان ،نه كردهی خاويش

 - 0او از مجاهدان لشكر محمد رسول اهلل فرمانده گردان حبیب بن مظااهر باود كاه بارای
فتح خرمشهر با تمام نیرو تالش كرد .با اين كه از نظر رده سازمانی در مرتبه باالتری قارار داشات
حاضر بود در نهايت تواضع عمل كند .به كتاب «همپای صاعقه» رجوع كنید.
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بايد متوجه باشی ،توفیق الهی بود كه موفق باه آن كاار خاوب شادي ،و
خداونااد مساائولیتی را و نقشای را باار عهاادهی مااا گااذارد .در هماین رابطااه
حارت امام سجاد عرضه میدارند« .الهی اگر شكر میكان ،باه خااطر
نعمتت ،شكر ديگری بايد بكن ،كه تاوفیق ،دادی شاكر كان ».،اگار توفیاق
خدمتگذاری به مردم نصیب ما شد بايد بدانی ،خداوند منّت بر ما گذاشته
تااا نقشای خاادايی را بااه ظهااور آوريا« .،ور نااه در گلخاان گلسااتان از چااه
روست؟» مگر میشود بدون توفیاق الهای ،از طرياق ماا چناین حسانههاايی
صادر شود؟ خداوند در همین توفیقاتی كه به بنادگانش مایدهاد ،خاود را
مینماياند و خداوند تنها يک نوع ظهور و يک نوع توفیق نادارد تاا كسای
گمااان كنااد تنهااا آن فاارد مااورد عنايات خاادا اساات .هركاادام از انسااانهااا
میتوانند با ايثارها و خدمات خود ،روشانیگااه باه ظهاورآوردنِ كمااالت
الهی باشند.
حارت در ادامه تقاضا میكنند« :وَ تَسْستُرَ عَلَسيَ فَاضِسحَاتِ السَسرَائِرِ»
خدايا رسوايیهای درونیام را خودت بپوشان و بر آنها سرپوش بگاذارد.
بگو خدايا:
گر دريدم خود به دست ،پرده را

تااو فاارو مگااذار باایپاارده ماارا

خدايا اگر پردهدری كاردم ،تاو آن پاروا و پاردهای را كاه باياد داشاته
باش ،،تا به چنین پرده دریها دست نزن ،،باه مان عطاا كان .خادايا بار مان
پردهای بینداز تا از افتااحات درون ،نجات ياب ،و دائمام گرفتار آنها نباش،
و بتوان ،راهی را كه بنا است در اين زمانه طی كن ،،ادامه ده.،
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با نظر به «سَتارُالعُیوب» بودن حاارت حاق ،ايان امیاد بارای فرزنادان
انقالب هست كه خداوند آثار و تبعات افراط و تفريطها را بپوشاند و البتاه
اين ستر ،ستر محو است و عمال آن گناه از صحنهی جان انسان و خااطرهی
او محو میشود و بین انسان و پروردگارش و بین افراد نسابت باه يكاديگر
چیزی كه مانع اُنس باشد ،برطرف میگردد .خداوند باا ساتارالعیوبباودن
میفرماياد :ای بنادگان مان! ناه تنهاا اثار آن گناهاان را تماام كاردم ،بلكاه
عیبهای شما را نیز از میان برداشت ،تا با امیدواری تماام در كناار يكاديگر
به افقی از حقیقت كه مقابل شما گشوده شده است ،نظر كنید.
تقاضااای شااما در فااراز فااوق اياان اساات كااه خاادايا! در درونمااان
رسوايیهايی هست كه به لطف تاو مایخاواهی ،آنهاا را بپوشاانی و محاو
كنی تا با روحی پاک بتوانی ،در اين شرايط آشفته با تو انس بگیاري ،،زيارا
وقتی بنا است انسانها به بار بنشینند و اداماهدهنادهی راه آوينایهاا و حاا
قاس ،سلیمانیها باشند ،اگر با عمق هستی خاود باا خداوناد ارتبااط نداشاته
باشند چگونه نیوشایِ ساخن خادا از درون خاود مایشاوند؟ در حاالیكاه
هستیِ همهی ما در عمق خود ،عین اتصال به حارت حق است تا جاان ماا
تنها با تجلیّات او ببالاد و سار بارآورد .در آن حالات ،انگاار ناه انگاار كاه
استكبار در اين جهان جايی دارد .البته شیطان تالش میكند اين رابطه را باا
اهمیتدادنِ باه خاودبینیهاایماان تیاره و تاار كناد و ماا بماانی ،و تنهاايیِ
آزاردهندهی دوری از خدا و بهساربردن باا «فَاضِسحَاتِ السَسرَائِرِ» .در ايان
رابطه است كه از خدا میخواهید «وَ تَسْتُرَ عَلَيَ فَاضِحَاتِ السَرَائِرِ» ،خادايا
آنها را بپوشان ،خدايا با اين خودبینیهای درونی نمیتوان ،بقیه را دوسات
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بدارم و نسبت به آنها متواضع باش ،،ايان مواناع را از درون مان بپوشاان و
محو كن ،زيرا آن حاالتی كه نسبت به بقیهی اهل ايمان داري ،و بقیاه را باه
چیزی نمیگیري ،و نظر خودمان برايمان مه ،اسات ،ناوعی رساوايی اسات
كه مانع درخشش تجلیات بیكرانهی الهی میشاود ،تجلیّااتی كاه دم باه دم
موجب حیرت میگردند ،در آن راستا است كه رسول خادا از خداوناد
تقاضا میكنند« :رَبّ ّزِّدّْني تَحَیّراً» حیرتی كه هر لحظه انسان با جلاوهای از
انوار الهی روبهرو است .سكونت معصومانه در حاور خدا نوعی آماادگی
است تا از منبع فیاض عال ،الوهی هماواره معناای حیااتی را احسااس كنای،
كااه بقاااء باللّااه م اینامنااد ،بااودنی آزاد از هرگونااه محاادوديتهااايی كااه
عنوانهای دنیايی بر روان انسانها تحمیل میكنند.
گاااهی شاایطان همااان چیزهااايی را كااه خداونااد بااه حكاا« ،سسستّارُ
العیوب»بودنِ خود از منظر ما بیرون كرده است در يااد ماا مایآورد تاا ماا
راهی كه بايد اداماه دهای ،،باه چیازی نگیاري ،و مشاغول فرعیاات زنادگی
شوي ،و در آن حركت از نشاط و تحرک فرو افتای .،باه هماین جهات ايان
فراز از دعا با بصیرت اينچنینی ما را متوجهی حارت حاق مایكناد زيارا
اگر خداوند آنچه را پوشانده است باز در منظر ما آورد ،ناگهان تماام روح
و روان ما كه معنای بودنِ ما در اين تاريخ است ،متالشی میشود .متلسافانه
نمونااههااايی از آن را در مقاباال خااود داريا ،كااه چگونااه بعا ایهااا بااا آن
سابقههاای پااک ،در زمارهی ريازشهاای انقاالب قارار گرفتناد و هماهی
همتشان داشتن وياليی شد برای بهساربردن باا آن تنهاايیهاای منقطاع از
خدا ،تنهايیهای پوچ و تهی .لذا دائ ،بايد از خدا خواست «وَ تَسْستُرَ عَلَسيَ
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فَاضِحَاتِ السَرَائِرِ» همچنان افتااحات درونیام را پوشایده بادار تاا بتاوان،
راهی را كاه از طرياق انقاالب اساالمی مقاابل ،گاذاردی ،اداماه دها ،و از
هزينههای آن كه بعاام نسبت به شادیهای اهال دنیاا محرومیات محساوب
میشود ،نگران نباش.،
گاهی خود ما زمینهی تحريک شیطان را در درون خود فراه ،میكنای،
و عمالم خداوند ستر خود را از ما میگیرد و چون به خود آيی ،باا تقاضاای
ستر فاضحات درونی ،از خدا میخواهی ،ما را به حالات اول و باه آن عهاد
قريب با خودش برگرداند و اين ه ،نوعی لطف از طرف خداوند اسات تاا
ما به هستیِ اصیل خود كه عین اتصال به حارت حق است ،برگاردي ،و از
تاريخ توحیدی خود غفلت نكنی .،باليی كه بر بعاای از مجاهادان دياروز
آمد كه موجب شد امروز سرگرم سارگرمیهاای روزمارّه باشاند .در فاراز
بعدی اظهار میداری:
«وَ ال تُخْلِنِي فِي مَشْهَدِ الْقِیَامَةِ مِنْ بَرّْدِ عَفْوِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ»
خدايا! در مشهد و محل شهود حقیقت ،يعنی در قیامت ،مارا از خنكای
عفو و غفرانت خالی مدار« .مشهد» يعنای جاايی كاه انساان در شاهود قارار
میگیرد و به يک معنا «يوم التّالق» است .يعنی موقعیت مالقاات باا هماهی
ابعاد خود .وای اگر وقتی انسان در مشهد قیامات قارار مایگیارد ،خداوناد
عیوباش را به ستارالعیوبی خود در دنیا محو و مستور نكرده باشد .با توجه
به اين نكته در مناجات شعبانیه اظهار میداری« :إلهي قَدْ سَتَرْتَ عَلَىَ ذُّنُوبساً
فِي الدُّنْیا وَ اَّنَا اَحْوَ ُ إلى سَتْرِها عَلَىَ مِنْسكَ فِسي الْساُخْرى» الهای! در دنیاا
گناهان بسیاری را از من پوشاندی تا مانع ارتباط مان باا خاودت نگردناد و
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من بیش از آنكه در دنیاا نیازمناد ساتر و محاو گناهاان باشا ،،در آخارت
نیازمند به اين امر هست .،زيرا قیامت محل شهود و به نمايش گذاشاتن ابعااد
گوناگون انسانها است .با ايان فارض ،در ايان قسامت از فارازِ «مناجسات
التّائبین» ،اظهار میداريد در آن چنان شرايطی ،از خنكای عفاو و غفرانات
مرا محروم مكن.
بايد برای ورود در جهاان اباديت ،درون خاود را كناد و كااو كنای ،و
اشكاالت درونی خود را ببینای ،و در نظار بگیاري .،اگار ايان اشاكاالت در
مشهد قیامت ظاهر شد چه بر سر ما میآيد؟ وقتی انسان میيابد چاه انادازه
از جايگاااهی كااه م ایتوانساات داشااته باشااد ،محااروم اساات ،از آن هسااتی
معصومانهای كه انساان مایتواناد خاود را غارق حااور خادا بیاباد دسات
نمیكشد و عال ،برای او همچون آب زاللی خواهاد شاد كاه هماهچیاز باه
جامعیت در آن هست ،بدون آنكه حاور در بهرهای از آن او را از ديگار
مواهب جدا كند .حاوری دلنشین در زير سايهی خدا ،در فاای «راضِسیَةً
مَرْضِیَةً» میزبان از میهماان راضای اسات و میهماان از میزباان؛ و در اباديتی
سترِ ،رضايت و محبتی كه تمام عمر به دنبال آن بود محقق میشود.
اگار درون خااود را جساتجو كنای ،،متوجاه مایشاوي ،چااه انادازه ايان
خودخواهیها آتش به هستیِ ابدی ما زده است و هماین حالات در قیامات
ظهور میكند و جهنمی مایشاود كاه ماا را در بار مایگیارد .باياد در دنیاا
تكلیف خود را با هرچه بیشتر محبتورزيدن به خلق خدا باا خاوشبینای و
گذشت روشن كرد تا از آن طريق جهان ،را از خاود دور كنای .،در جاايی
خواندم؛ مردی در حال تمیزكردن اتومبیل جديدش بود كه كاودک شاش
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سالهاش تكه سنگی برداشت و بر روی بدنه اتومبیال خطاوطی كشاید .مارد
آنچنان عصبانی شد كه متوجه نشده با آچار دارد پسرش را تنبیاه مایكناد.
در بیمارستان به سبب شكستگیهای فراوان ،انگشتهای دسات پسار قطاع
شد .وقتی كه پسر چشمان اندوهناک پدرش را ديد از او پرسید« :پدر كای
انگشتهای من در خواهناد آماد؟» آن مارد آنقادر مغماوم باود كاه هایچ
نتوانست بگويد به سمت اتومبیل برگشت وچنادين باار باا لگاد باه آن زد.
حیاران و ساارگردان از عمال خااويش روباهروی اتومبیاال نشساته بااود و بااه
خطوطی كه پسرش روی آن انداخته بود نگااه مایكارد .پسار نوشاته باود:
«دوستت دارم پدر» روز بعد آن مرد خودكشی كرد .مه ،نیست ايان واقعاه
چه اندازه واقعیت داشته ،مه ،آن است كه متوجه شوي ،اكثر كسانی كه ماا
با آنها برخورد محبتآمیز نداري ،،مانند همان كودک شش سالهاند .زيارا
همین حاال در همین دنیا ،قلابهاا را جهان ،فارا مایگیارد و چاون در دنیاا
نتوانستهاي ،محبت را جايگزين غاب نمايی ،،در قیامت ه ،وقتی جهان ،باه
ما نزديک میشود ،نمایتاوانی ،آن را از خاود دور كنای،؛ باه تعبیار قارآن:
«وَبُرِّزَتِ الََْحِیمُ لِلْغَاوِينَ»(شاعرا )10/جهان ،بارای انساانهاای ساركش باروز
میكند و به آنها نزديک میشود .چاون آتاش بارای منحارفین باه ظهاور
آمده و برای آنها بروز كرده ،نمیتوانند آن را از خود دور كنناد .مشاكل
اين افراد آن است كه امروز برنامهای برای خاموشكردن آن آتشِ درونای
ندارند .راه رجوع به حارت حق و توجه به رحمت واسعهی او را از طريق
معارف الهی و عبادات ربّانی برای خود شكل ندادهاند .نمایدانناد باياد در
آن موارد كه حرص دنیا آنهاا را فارا مایگیارد باه جهاان گشاودهای كاه
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خداوند در همین دنیا مقابلشان مقدّر كرده ،نظر كنند تاا باه راحتای بتاوان
آن ضعفها را كه مانع حاور در آن جهاان اسات زيار پاا گذاشات .البتاه
سخت است ،ولی چون مه ،است میتوان به آن تن داد .به گفتاهی جنااب
شیخ بهائی:
رنج ،راحات دان چاو شاد مطلاب بازرِ گَاااارد گلااااه ،توتیاااای چشاااا ،گاااارِ

جهن ،و آتشی را كه با انواع رتايل در درون خود داري ،،باياد بشناسای،
و راه عبور از آنها را از طريق نظار باه عظمات جهاانِ روباهرو آرام كنای.،
بعایها متوجهی ضعفهای اخالقی و عقیدتیِ خود نیستند ،اگر متوجاهی
جهانی شوند كه خداوند در اين تاريخ برای آنها مقدّر كرده ،مایبینناد باا
اين ضعفها از آن جهان محروم میشاوند و در قیامات باا منظارهی بسایار
هولناكی كه همان «وَبُرِّزَتِ الََْحِیمُ» است روبهرو میشوند .مگر آنكه در
همین دنیا متوجه جهن ،دورنی خود بشوند و به لطاف الهای آن را خااموش
كنند و از عفو و غفران خداوند كمک بگیرند كه نوعی خنكای و آراماش
را به همراه دارد.
با توجه به اين امر در فراز اخیار ،عفاو و غفاران را باه خنكای توصایف
مایكنااد .در روايات داريا ،در قیاماات جهاان ،مثال شااتری غاابناک وارد
میشود ،به طوری كه از شدت غابش تكههايی از آن باه اطاراف پرتااب
میشود .مثل اهال غااب .همیشاه باه دوساتان عارض مایكان ،هار وقات
میخواهید جهن ،را نزديک به واقع تصور كنید ،غاب را در نظر بگیرياد.
از طرفاای قاارآن در توصاایف آتااش جهاان ،ماایفرمايااد« :تَطَلِسسعُ عَلَسسى
الْأَفْ ِدَة»(همزه )7/از قلب گناهكار ظهور میكند« ،إِّنَهَا عَلَیْهِمْ

مُؤْصَدَةٌ»(همازه)3/
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غابی است كه به صورت آتش سراپای آدمهای گناهكار را فرا میگیارد.
راه نجات از اين آتشِ درونی ،خنكی عفو است و اين كه خداوناد شاما را
از آن غاب عبور دهد .وقتی گرفتار غااب شاديد بدانیاد كاه شایطان باه
سراغ شما آمده تا غابِ خود را به شاما القاا كناد .شایطان آنقادر گرفتاار
غاب شد كه عبادات  5111سالهاش را از باین بُارد .شایطان كاه باه ساراغ
انسان آمد ،انسان را غابناک میكند .البته غاب اناواع دارد؛ قهار ،تكبّار،
بیحیايی ،همه به جهت غاب است .در هر حاال غااب اگار آماد باا هار
شاخهای كه بیايد ،جان ما را میسوزاند و زنادگی را ناابود مایكناد .خادا
آبی دارد كه میريزد بر روی اين غااب و آن آب ،عفاو و غفاران اسات.
در همین فراز اخیر از خدا میخواهیاد كاه ماا را باا عفاو و غفارانش از آن
غاب نجات دهد و اين محقق نمیشود مگر آنكه محبّت به حارت حق
را پیشه كنی ،كه صورت عفو خداوند در قیامت است و محبّت باه خلاق در
اين زماناه آن اسات كاه باه فكار نجاات ايان ماردم از گردوناهی زنادگی
خفتباری باشی ،كه با فرهنگ مدرنیته باه ساراغ آنهاا آماده و باا نظار باه
جهانی كه انقالب اسالمی بر روی بشريت گشاوده اسات ،آنهاا را نجاات
دهی ،و خودمان و مردم را متوجهی اين عطای الهی بگاردانی ،،عطاايی كاه
شهدا بهخوبی متوجهی جايگاه آن در اين دنیا و در آخرت شدند.
چون امام معصوم يعنی حارت سجاد متوجه اصل خطر در قیامات
هستند طلب عفو و غفران میكنند ،جهت بهارهمنادی از آنهاا در قیامات؛
زيرا هرچه كردي ،در همین دنیا بايد بكنای ،و تاالش اماماان آن باود تاا در
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راستای محبّت به بشريت متذكر راهی شوند كه خداوند در اين دنیاا مقابال
ما گشوده است و لذا حرف آن است كه:
تااا كااه دسااتت مایرسااد شااو كااارگر

چون فُتای از پاای خاواهی زد باه سار

خداوند بر حارت ايّوب به سبب صبرشان ثنا گفت باا ايانكاه آن
حارت ،دعا كردند يعنى از خدا خواستند تا از او رفاع ضارر نماياد .پاس
هرگاه بنده براى رفع ضرر ،خدا را بخواند ،دعاى او نفایكننادهی صابر او
نیست كه صاابر و بنادهی خاوب باشاد .چناانچاه در وصاف آن حاارت
فرمود« :إِّنَا وَجَدّْناهُ صابِراً ّنِعْمَ الْعَبْدُ»(ص )99 /پس شكايتبردن نزد خادا ،باا
صبر منافات ندارد و اگر حالِ دعا برای كسی پایش آماد و دعاا نكارد ،در
مقابل خدا اظهار عجز نكرده و مقاومت كرده است؛ در حالیكاه ايان كاار
خوبی نیست همان طاور كاه خداوناد در ماورد آن حاارت فرماود« :إِّنَسهُ
أَوَابٌ» او بسیار رجوعكننده به خداست ،نه به اسباب .حق تعاالى آن چاه را
كه حارت ايّوب و غیر آن حارت طلب كنند ،عطا مىكناد ولای باا
دست عبدى از عبادش ،آن عبد را سبب قرار مىدهد ،نه ايانكاه انساان باه
آن سبب اعتماد كند.
انسانی كه دعا میكند مثل حارت ايّوب اعتماد به اسباب نادارد و
بسیار رجوعكنندهی الى اللّه است .هرچند خداوند خواستهی او را با دسات
عبدى از عبادش عطا مىكند و دعايش را مستجاب گرداند .زيرا كه عاال،،
دار اسباب است و ربّ مطلق ،از طريق مظاهر عال ،تقاضای دعاكنندگان را
اجابت میكند .بال ،بسیار است ولی مسبِب يكى است .حاارت ايّاوب
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چون پیغمبر بودند به حكمت الهى عمل كردند .چون عال ،به حكمت الهی
بودند و میدانستند بايد ماورای سببها به خدا رجوع كنند.
بعای از اهل ايمان صبر را ،خويشاتندارى از شاكوا مایدانناد و حاال
اينكه اين حدّ و تعريف صبر نیست .همانا حدّ صبر ،حبس نفاس از شاكوا
به غیر خداست نه شكوا به حق .چناانكاه حاارت يعقاوب فرمودناد:
«فَصَبْرٌ جَمِیّلٌ» و در عین حال فرمودند« :إِّنَما أَشْكُوا بَّثِي وَ حُزّْنِي إِلَى اللَه»
پس اينكه شكايت به خدا منافی رضای به قاای الهای مایباشاد ،درسات
نیساات .زيارا رضااایِ بااه قاااا مااانع شااكايتبااردن ناازد خاادا نیساات ،زيارا
شكايتبردن نزد خدا از وضع ناگواری كه داري ،،يک نوع اظهاار عجاز و
اظهار بندگی است و مخالف رضا به قاای الهی ه ،نمیباشاد .زيارا رضاا
به قاا غیر از رضا به مقای است كه انسان به آنچه بر انساان از مشاكالت
وارد میشود راضی باشد و ما مخاطب نشدي ،به رضااىِ باه مقااى و آناى
كه ضرر دارد و ضرر مىرساند مقاى است كه عین قاا نیست.
سالک از آن جهت كه آن مشكالت به خدا نسبت دارد راضای اسات،
ولی نه آنكه از وجود مشاكالت راضای باشاد .باه هماین جهات حاارت
زينب در عین آن كه كربال را به جهت انتساب آن حادثاه باه خادا ،جاز
زيبايی نمیبینند به عبیداللّه اعتراض دارند و وعدهی آتش باه او مایدهناد.
آری! ممكن است بگويی ،شكايت به غیر باردن از وضاع نااگوار خاود ،باا
صبر نمیسازد ،ولی اين ربطی به رضا به قااای الهای نادارد ،زيارا در ايان
حال ه ،ممكن است به جهت انتساب آن شارايط نااگوار باه خادا ،راضای
باشد ،در عین آنكه به بیماری راضی نیست و طلب عافیت میكند .بناا آن
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است كه به حك ،خدا در مورد بودن شیطان راضی بود ،نه آنكه به گنااهی
كه شیطان برای انسان ايجاد میكند راضی باشی.،
در رضا به قاا ،عبد راضى مىداند كه ها ،گُال باياد و ها ،خاار ،ها،
ابلیس بايد و ها ،آدم ،ها ،هاادى و ها ،مُاالّ ،و علا ،خداوناد كاه باياد
خدايى كند چنین اقتاا مىكند .در اين مرحله عدمِ رضا به قاا كفر است.
كه «مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي فَلْیَتَخِسذِ رَبّساً سِسوَائِي» اماا
راضیبودن به اين قاا و حك ،خادا ،منافاات نادارد كاه انساان باه مقاای
راضی نباشد .ما مخاطاب نشادي ،كاه رضاا باه مقااى باشای .،ماا مخاطاب
شدهاي ،كه رضا به قاا داشته باشی ،،چون راضی شدن باه قااای الهای در
جای خود بهشتی است كه ما را در بر میگیرد.
خدايا به لطف و كرم خودت اين دعاها را در حق ما مستجاب گردان.

أَ ْأَلُكَ يَا غافِرَ الذَنْبِ الْكَبِيرِ ،وَيَا جابِرَ الْتَظْمِ الْكَسِيرِ ،أَ ْ تَهَبَ لِى مُوبِقاتِ
الْجَرائِرِ ،وَتَسْتُرَ عَّلَىَ فاضِحاتِ السَرائِرِ ،وَلَا تُخّْلِنِى فِى مَشْاهَدِ الْقِيامَاةِ مِانْ
بَرْدِ عَفْوِكَ وَغَفْرِكَ ،وَ س تُتْرِنِى مِنْ جَمِيلِ صَفْحِكَ وَ َاتْرِكَ ،إِلهِاى ّلَّلْالْ
عَّلىٰ ذُنُوبِى غَمامَ رَحْمَتِكَ ،وَأَرْ ِلْ عَّلىٰ عُيُوبِى َحابَ رَأْفَتِكَ؛ إِلهِى هَالْ
يَرْجِعُ الْتَبْدُ الْآبِقُ إِلّا إِلىٰ مَوْسهُ ؟ أَمْ هَلْ يُجِيرُهُ مِنْ َخَطِهِ أَحَدٌ ِواهُ ؟
بحااثمااان در رابطااه بااا «مناجسسات التسسائبین» حااارت سااجاد از
مجموعهی مناجات «خمس عشرة» است .اگر انساان متوجاه شاود در ايان
دعاها چه توفیقات بزرگی را خداوند در زندگیِ دنیايی برايش برنامهريزی
كرده است و متوجه شود كه غفلت از ايان برناماه ريازی هاا چاه خساارتی
برايش پیش خواهد آورد ،هرگز از دعا به معنايی كه اولیای الهی به ظهاور
آوردهاند غفلت نمیكند.
اگر انسان متوجه شاد در ايان دنیاا در زنادگیاش باین ياک خساارت
بزرِ و يک توفیق بزرِ قرار دارد ،علیالقاعده به خود اجازه نمایدهاد
زندگیاش به صورت عادی بگذرد .چون میيابد كه باه خساارت بزرگای
گرفتار میشود و از توفیقات بزرگی محروم میگردد .لذا چنانچه خداوند
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قلب ما را متمايل به دعا كرد با رويی گشاده به استقبال دعاا مایرويا ،و از
سرسری گرفتن دعا اجتناب میورزي .،همهی ما قبول داريا ،آنهاايی كاه
توفیق دعاكردن پیدا نمودهاند به توفیق بزرگی دست يافتهاند و عمومام مورد
غبطهی ما قرار میگیرند زيرا گويا خداوند همیشه به دنبال بهانه است تاا از
طريق همان میلی كه برای دعا در جان ما القا شده است راهی در مقابال ماا
بگشايد و عطايی از عطايای ربانی را به ما مرحمت فرماياد .جنااب مولاوی
با توجه به اين نكته در محار حق عرضه میدارد:
هاااا ،از اول تااااودهی میاااال دعااااا

تاااودهی آخااار دعاااا هاااا را جااازا

چااون دعامااان اماار كااردی ای اجاااب

پس دعای خاويش را كان مساتجاب

اياان دعاهااا جملااه از تعلاای ،توساات

ور نه در گلخن گلستان از چاه رُسات

مگاار مای شااود بایحساااب و بااه طااور اتفاااقی در قلااب انسااانهااا میالِ
گفت وگو و رجوع به حارت حق به ظهور آيد؟ به گفتهی جناب مولاوی
مگر میشود در اين دلهاايی كاه گرفتاار اناواع زبالاههاای دنیاايی اسات،
يکمرتبه روحِ اُنس با حارت ربّ العالمین شكوفه بزند ،آنها ،بارای باه
میانآوردنِ حوائجی روحانی و معنوی؟
قلب ما در حالت عادی مانند طويلهای است كه هر فكرِ حیاوانی در آن
جوالن میدهد ولی ياک مرتباه متوجاه تقاضااهای متعاالی در قلاب خاود
میشوي ،و احساس میكنی ،مناجااتهاای «خمسس عشسرة» و ياا «دعاای
كمیل» قصّهی جان ماست .اين نكته مهمی است كاه انساان باياد نسابت باه
جايگاه دعا به جايی برسد تا بتواند به معنای واقعی باه جايگااه دعاا رجاوع
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كند و هركسی متوجهی چنین سنتی در عال ،نمایشاود .باه گفتاهی جنااب
مولوی:
جان جاهل زين دعاا جاز دور نیسات

زانكه ياا ربگفتانش دساتور نیسات

هركسی شايسته آن القاهای ربانی نمیشود كه به سوی دعاا و مناجاات
با خداوند راه بیابد .خداوناد باه قلاب انساانهاای بازرِ و محباوب خاود
راههای نابِ ارتباط با خود را القاء میكند و آن دعاها در واقع نوعی كاالم
الهی است كه از زبان بندهاش جاری میشود تا بداناد از خداوناد چاه باياد
بخواهد .مثل سورهی حماد كاه از ياک طارف ساخن خداوناد اسات و از
طرف ديگر در دل آن سوره خداوند به بندهاش يااد داده اسات چگوناه باا
پروردگارش سخن بگويد و ايان يعنای حاارت «رب» خاود را در ماوطن
«عبد» قرار داده و كالم جايگاه ادعیهای كه از طرف اولیا الهی به ماا رسایده
است از اين قرار است.
هناار مااا آن اساات كااه خااود را در چن این ساانتی كااه عاارض شااد وارد
سخنگفتن با خدا كنی ،،آن ها ،از طرياق دعاهاايی كاه خداوناد باه قلاب
اولیای خود القاء فرموده است .اين نیز از رحمت پروردگار است كه انسان
بتواند به جايی برسد كه از طريق دعاهايی كه القاای ربّاانی اسات باه قلاب
اولیای خود ،با خداوند مناجات كند و اين نوع ادعیه و مناجاتها با خدا باا
اين خصوصیات ،عین توجه خداوند به مناجاتكننده است زيرا در اصل از
جنس توجه خدا به خودش میباشد.
در جلسهی قبل در اين فاراز باودي ،كاه انساان در محاار حاق عرضاه
میدارد« :وَلَا تُخْلِنِى فِى مَشْهَدِ الْقِیامَةِ مِنْ بَرّْدِ عَفْوِكَ وَغَفْسرِكَ» .خادايا در
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عرصهی قیامت كه محل به شهودآمدنِ حقايق است ،تقاضای ماا آن اسات
كه عفو و غفران تو را داشته باشی .،كه تا حدّی بحث آن گذشت .در ادامه
داري:،
«وَلَا تُعْرِّنِى مِنْ جَمِیّلِ صَفْحِكَ وَسَتْرك».
خدايا! در روز قیامت از زيباترين گذشت و چشا،پوشایات محاروم و
عريان نباشی.،
سالک در اين فراز متوجه است كه نیااز اساسای او زنادگی در اباديت
است و بايد از پروردگار عال ،اساسایتارين تقاضااها را داشاته باشاد و آن
محااروم نبااودن از گذشاات و بخشااش حااارت حااق اساات نساابت بااه
كوتاهیهايش ،زيرا در آن فراغت قیامت آن كوتاهیها به جان او مایافتاد
و او را راحت نمیگذارد ،مگر آنكه در اين دنیا برای آن فكاری بكناد ،و
اين بزرِترين هوشیاری اسات كاه خداوناد باه قلاب اولیاای خاود القااء
فرموده است .به همین جهت جناب مولوی میگويد:
هااا ،ز اول مااایدهااای میااال دعاااا

تاااو دهااای آخااار دعاهاااا را جااازا

گااار نخاااواه ،داد خاااود ننماااايمش

چااونش كااردم بسااته دل ،بگشااايمش

چون خداوند مایخواهاد بنادهی خاود را مناوّر باه غفاران كناد چناین
تقاضاهايی را بر قلب او القا میكند تاا از او تقاضاا كناد «وَلَسا تُعْرِّنِسى مِسنْ
جَمِیّلِ صَفْحِكَ وَسَتْرك» و از طريق اين دعاها از پوشش نورانی بخشاش و
چش ،پوشی پروردگارش در آن عال ،محروم نباشد.
مالحظه كنید وقتی تقاضای انسانها آنگونه باشد و افق جان خود را تا
دورترين عوال ،وجود يعنی اباديت جلاو ببرناد ،در چناین وساعتی خاود را
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چگونه احسااس ماینمايناد؟ چقادر آن آرزوهاای سایاه و پاوچ دنیاايی از
زندگی انسان با چنین دعاهايی رخت برمیبندد ،اين نوع تقاضاهايی كه در
ادعی اه وجااود دارد ،كجااا و آن تقاضاااهای دنی اايی كااه انسااان را در حااد
آرزوهای كودكانه سقوط میدهد كجا؟ آرزوهای دنیاايی ،انساانهاا را از
تقاضاهای بزرِ محروم میكند و آنها عماالم باا آن آرزوهاا خاود را در
تنگناهای دنیا پرتاب میكنند ،آرزویشان تغییر رنگ و مدل اتومبیالشاان
میشود! اين يعنی زندگی را كوچکشمردن و از «باودنی» كاه باه وساعت
بقای ابديت است ،غفلتكردن ،و مزهی «بودنی» را كه مااورای آرزوهاای
دنیايی است در جان خود پنهانداشتن.
البته هركس بايد زندگی كند و زنادگی كاردن بادون نیازهاای ماادی
ممكن نیست ولی چارا باياد تماماام باه زنادگی دنیاايیِ خاود دل بساپاري،؟
مالحظه كنید چگونه حارت سجاد در اين فراز به باال پر مایكشاند و
سعی میكنند خود را در كجاها دنبال كنند؟ لذا در ادامه عرضه میدارند:
«إِلهِى ظَلِّلْ عَلىٰ ذُّنُسوبِى غَمسامَ رَحْمَتِسكَ ،وَأَرْسِسّلْ عَلسىٰ عُیُسوبِى سَسحابَ
رَأْفَتِكَ»
پروردگارا! بر گناهان من ابر رحمتت را سرازير نما ،تا با باران رحمتات
آتشی راكه با گناهان ،ايجاد كردهام ،خاموش كن.،
گناهان در اين دنیا در قلب آدمها آتشای ايجااد مایكناد كاه تنهاا ابار
رحماات پروردگااار اساات كااه آن آتااشهااا را خاااموش م ایكنااد .دود و
كدورتی كه به وسیلهی آن گناهان فاای روح انسانها را پار كارده اسات
نگاه كنید كه چگونه آنها را در سیاهچالهای ارتباط با خود در فشار قارار
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داده ،و لذا به زمین و زمان بد میگويند .میالهاایِ غیار الهایشاان موجاب
محرومیت آنها از ابر رحمت الهی میشود .اينها چرا باا ابرهاای رحمات
الهی كه برای شستشوی قلبها از آن آلاودگیهاا اسات ،از حاارت حاق
طلب باران رحمت نمینمايند؟
مالحظه كنید كه در اين فراز از دعا ،انسان به كجا میرسد كه میتواند
بااا حااارت رب العااالمین چنااین مسااائلی را در میااان آورد و از او چنااین
تقاضاهايی بكند كه گناهانش را در زير سايهی رحمت پروردگااریاش از
تاثیر بیندازد و جانش را از آتشی كه درون را میسوزاند ،نجات دهد.
«وَأَرْسِّلْ عَلى عُیُوبِى سَحابَ رَأْفَتِكَ» و ابر رأفت و مهربانیات را برای
پوشاندن عیوب ،بفرست .خداوند را وجهی است كه آن وجاه ،وجاه رأفات
است .قصّهی رأفت او ،قصّهی «شتر ديدی نديدی» است .همان حاالتی كاه
به مادران برای تربیت فرزندان میدهد و خود او كه ربّ العالمین اسات باه
نحوه شايستهتار آن حالات را داراسات .ايان اسات كاه باا امیادواریِ تماام
میتوان چنین تقاضاهايی كرد و در نسبت با گناهان امیدوارِ رأفت او بود و
اين رأفت باالتر از رحمت است .با رحمتش گناهان را میپوشااند ،ولای باا
رأفتش جايی برای گناهان نمایگاذارد و درنتیجاه انساان باه هماان حالات
عصمت اولیهاش نزديک میشود تا باا هماان صافا بتواناد باا پروردگاارش
انس داشته باشد .مثل آنكه يک وقت باغبان میگويد اگر كسی خواسات
از اين باغ میوه بخورد مانع او نشويد ،اين يعنی نوعی رحمت كاه از طرياق
آن باغبان صادر شد؛ ولی يک وقت نظرش اين است كاه اگار كسای وارد
باغ شد برای استفاده از میوهها اوالم :معلوم است كه نیاز دارد به آن میوههاا.
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ثانیام :مهمان اسات و باياد از او باه خاوبی پاذيرايی كارد .ايان هماان نگااه
رأفتآمیز است كه در پروردگار هست و به بعایها ه ،میدهد.
ابتدا با خداوند از سر رحمتش سخن میگويید ولای متوجاه مایشاويد
ظرفیت بیشتری در افق ارتباط شما با خداوند در میان آماده اسات و لاذا باا
نظر به رأفتش تقاضا را عمیقتر میكنیاد .در ايان جاسات كاه باياد عارض
شود اگر رفقا ازآن رأفت كه خداوند به آنها داده است تا با مردم برخورد
كنند ،استفاده ننمايند و با مردم با مهرباانیِ كامال رو باه رو نشاوند ،بدانناد
حارت حق با نور رأفت خود با آنها برخاورد نمایكناد .چارا باياد ياک
مسلمان هنوز بر ساير انساانهاا كبار باورزد و باه جاای محبات باه بقیاه ،باا
كبرورزیهايش بقیه را تحقیر كند؟ در آن حدّی كه نمازماان ها ،موجاب
عُجبمان شود! اگر اين عیبها نرود به جهت آن اسات كاه ساعهی صادر
الزم را نسبت به خطاكارانِ جاهل نداري ،،در حالیكه باياد ماردم را بسایار
دوست داشت .حتما شنیدهاياد احاوال آن انساان بازرِ را كاه وقتای دزد
خانهاش را گرفتند و او ديد آن دزد از سر نیاز به آن كار دست زده .گفات
خودم آن چیزها را به او دادم و برای كاملكاردن ايثاار ،چیزهاای ديگاری
ه ،به او داد.
رسول خدا از سر دلسوزی و مهربانی سعی میكردند عطای الهای را
كه همان هدايتی بود كه به حارت وحی شده بود ،به گوش بقیاه برساانند
و در اين راه خود را هالک میكردند و به زحمت میانداختند در آن حادّ
كه خداوند چند بار خطاب به آن حارت فرمود «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ ّنَفْسَسكَ أَلَّسا
يَكُوّنُوا مُؤْمِنِینَ»(شعرا .)3/نزديک است جاان خاود را از شادت انادوهی كاه
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آنها ايمان نمیآورند ،از دست بادهی .ايان اسات معناای دلساوزی بارای
انسانها .در آيهی  003سورهی مائاده از قاول حاارت عیسای داريا:،
«إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِّنَّهُمْ عِبَاّدُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِّنَّسكَ أَّنْستَ الْعَزِيسزُ الْحَكِسیمُ» .در
خبر هست رسول خدا از سر شب تا صابح آن آياه را مایخواندناد كاه
خدايا اگر آنها را از عذاب كنی ،آنها باالخره در نظام هستی ،بنادهی تاو
میباشند و هیچ اربابی بندهی خود را كه در اختیار اوسات و در قبااهی او
قرار دارد ،عذاب نمیكند و اگر ه ،ببخشايی كه حقیقتام تو عزياز و حكای،
هستی و چیزی از تو ك ،نمیشود و عمل حكیمانهای انجام دادهای.
حتماام داسااتان آن گوساافندی را كااه از حااارت موسای در دوران
چوپانیشان فرار كرد شنیدهايد .جناب مولوی اين طور نقل میكند:
گوسااافندی از كلااای ،اهلل گريخااات

پااای موس ای آبلااه شااد نعاال ريخاات

در پی او تا به شاب در جسات و جاو

وان رماااه غايا اب شاااده از چشااا ،او

گوسفند از ماندگی شد سست و ماناد

پاااس كلا ای ،اهلل گااارد از وی فشااااند

كااف هم ایمالی اد باار پشاات و ساارش

مینواخت از مهار ها ،چاون ماادرش

ناااای ،تره تیرگاااای و خشاااا ،،ناااای

غی ار مهاار و رحاا ،و آب چشاا ،،ناای

گفاات گی ارم باار منَ ات رحم ای نبااود

طبااع تااو باار خااود چاارا اساات ،نمااود؟

بااا ماليااک گفاات ياازدان آن زمااان

كاااه نباااوت را همااای زيباااد فاااالن

پیامبری يعنی همین غ ،انحراف مردم را خوردن تا خداوند راه هادايت
مردم را بر قلب او به ظهور آورد .راه نجات مردم ،غیر از آن است كه تنهاا
غ ِ،نان و آبشان را داشته باشی.،
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معلوم است وقتی تالش ما اين باشد كه مشكالت مردم را حل كنی ،ناه
تنها خداوند در اين رابطه به ما كمک میكند بلكاه مشاكالتی را كاه ماانع
اين كار است به بهترين نحو برطرف مینمايد.
بحث بر سر اين بود كه انسان متوجه باشد خداوناد از سار رأفات خاود
مشكل را تا آنجا رفع مایكناد كاه چیازی از عیاوب بنادهاش در او بااقی
نمیماند و اينجاست كه میيابی ،چرا بايد اينطور با خداوند سخن بگاويی،
و عرضه داري« :،وَأَرْسِّلْ عَلى عُیُوبِى سَسحابَ رَأْفَتِسكَ» و بخاواهی ،كاه او
عیوب ما را باا ابرهاای رأفاتش باهكلّای از صاحنهی شخصایت ماا بزداياد.
مالحظه فرموديد اين دعا چه حیاتی را به انسان میدهد و توجه انسان را باه
كجاها میاندازد ،تا ديگر گرفتار آرزوهای سطحیِ دنیايی نباشد.
انسانهای بزرِ ،پرواهای بزرِ دارند و به آيندهای میانديشاند كاه
خود را در آن آينده گرفتار روزمرّگیها نیابند .به آينده مایانديشاند ولای
آيندهای كاه پیشااپیشِ خاود آنهاسات و ناه آينادهای كاه توهّماات آنهاا
برايشان ترسی ،میكنند .در اين دعا سرنوشتی در مقابل ما قرار میگیرد كه
میتوانی ،آزاد از توهّمات دنیاايی باه آن سرنوشات فكار كنای ،و در خاود
بینديشی ،و اين با پناهبردن به خدا از طريق اين ادعیه ممكن اسات ،زيارا باه
آيندهای نظر میشود كه با نظر به آن ،بشر به اصالِ اصالهاا برمایگاردد و
میتواند جمع بین مبدأ و معاد بكند و میفهمد اگر به میل خود عمال كارد
كمترين عقوبتی كه خداوند برای او قارار مایدهاد محرومیات از مناجاات
است .در حديث قدسی از امام صادق داريا ،كاه خداوناد مایفرماياد:
«إِنَ أَّدّْنى ما أَصْنَعُ بِالْعَبْدِ إِذا آثَسرَ شَسهْوَتَهُ عَلسى طساعَتى أَنْ أُحْرِمَسهُ لَذيسذَ
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مُناجاتي» هر بندهای كه خواهش نفس خود را بر طاعت مان اختیاار نماود
كمترين كااری كاه درباارهی او انجاام دها ،ايان اسات كاه او را از لاذّت
مناجات ،محروم میسازم.
باز خوب است به اين نكته عنايت داشته باشید كه باالخره آنهايی كاه
به كماالتی رسیدند يقیناام آنهاايیاناد كاه توفیاق دعاا پیادا كاردهاناد و در
راستای رأفت خداوند ،رأفت به خلق را برای خودشان زمینهی رأفت الهای
قرار دادند و راز توفیاق اُناس باا خداوناد از طرياق مناجااتهاای «خمسس
عشرة» را بايد در همین رأفت به خلق پیدا كارد .حاارت در اداماه اظهاار
میدارند:
«إِلهِى هَّلْ يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْآبَُِ إِلّا إِلىٰ مَوْالهُ أَمْ هَّلْ يَُِیرُهُ مِنْ سَسخَطِهِ أَحَسدٌ
سِواهُ »
پروردگارا! آيا بندهای كه از مواليش گريخته راهای بهتار از آنكاه باه
سوی مواليش برگردد ،دارد؟ آيا كسی جاز خاود ماواليش او را از خشا،
آن موال پناه میدهد؟
عبد آبق ،يعنی بندهای كه فرار كرده و حاارت ساجاد خاود را در
چنین شرايطی احساس میكنند كه بايد به سوی پروردگارشان بیايناد ولای
با چنین حالتی .گفت:
چونكه غ ،پیشآيدت در حق گرياز

هیچ چون حاق غمگسااری ديادهای؟

كار حق كن ،بار حق كش ،جز ز حق

ه ایچكااس را كااار و باااری دي ادهای؟

هااایچ دل را بااایصااااقال لطااااف او

در تجلااای بااایغبااااری ديااادهای؟
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آيا كسی جز خود خداوند مارا از غابش میرهاند و پناه مایدهاد؟ باا
همین ادعیه به زيار ساايه رحمات حاق پنااه مایگیاري ،و از شارّ گناهاان و
سهلانگاریهایِمان به خود میآيی .،ما گناه كاردي ،و ساهلانگااریهاايی
داشتی ،،ولی يک راه برای نجات از اين سارگردانیهاا بیشاتر ناداري ،و آن
اين است كه به موالیمان پناه ببري .،به گفتهی جناب مولوی:
بسكه هست از همهراه از همهسو راه بهتو بااه تااو برگااردد اگاار راهااروی برگااردد

اگر بنده بخواهد به خدا پشت كند كجا میتواند بارود؟ مگار جاز ايان
است كه فرمود« :وَ لِلَهِ الْمَشْرُِِ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَسا تُوَلُسوا فَسّثَمَ وَجْسهُ اللَسهِ»
مشرق و مغرب ،از آن خداست و به هر سو رو كنید ،خدا آنجاست.
اگر كسی بخواهد به خدا پشت كند و از او دور شود بازه ،باياد بیاياد
بااه طاارف خاادا .انسااان وقت ای متوجااه شااد چن این قاعاادهای در اي ان عااال،
جاریست ،خود به خود متوجهی توحید خداوند میشاود و از عماق جاان
ندا سر میدهد« :إِلهِى هَّلْ يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْآبَُِ إِلّا إِلىٰ مَوْالهُ ».
میگويند در نجف انسان قلدری بود به نام «عباد فارّار» ،اكثارام از او باه
جهت شرّی كه داشت فرار میكردند .يک بار همانطور كاه مایرفات باا
آيت اللّه حسینقلی همدانی روبهرو میشود .آقا اهل ايان حارفهاا نبودناد
كه برای چنین انسان قلدری كنار بروند يا به او احترام بگذارند .عبد فرار باا
غاب به آقا نگاه میكند كه چرا به او محل نگذاشتند .حاارت آقاا باه او
نگاهی میكنند و میپرسند اسمت چیسات؟ مایگوياد مارا نمایشناساید؟
میفرمايند نه .با غرور میگويد من عبد فرار هست .،میپرسند« :اَفَرِرْتَ مِسن
اللّه ،اَم مِنْ رَسوله » از خدا فرار كردهای يا از رسول خدا؟ اين كاالم ياک
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مرتبه تلثیر عجیبی بر روی آن فرد میگذارد و به خانه برمیگاردد و هماین
طور به خود میپیچد .دائ ،آن جمله را تكرار میكند كه« :اَفَرِرْتَ مِن اللّه،
اَم مِنْ رَسوله » ای عبد فرار! از خدا فرار كردهای يا از رسول او؟ تا نصاف
شب همینطور اين جمله را تكرار میكند و به خاود مایپیچاد كاه عجاب
عنوانی داشته ،و در نیمههای شب از غ ،ايان حالات جاان باه جاان آفارين
میدهد .فردا صبح آيت اللّه حسینقلی همدانی بعد از درسشان میفرمايناد
يكی از بندگان خادا مارده اسات هاركس مايال اسات بیاياد تاا باه تشاییع
جنازهی او بروي .،باه هار حاال تشاییع جناازه كاه تماام مایشاود؛ يكای از
شاگردان آخوند به نزد همسر عبد فرّار رفته و از او سؤال مایكناد :چطاور
شد كه او از دنیا رفت؟ همسرش گفت :نمیدان ،چه مایشاد؟ او هار شاب
ديروقت و با حال غیرعادی و از خود بیخود به منزل میآمد ،ولی ديشاب
حدود يک ساعت بعد از اتان مغرب و عشا باه منازل آماد و در فكار فارو
رفته بود و تا صبح نخوابید و در حیاط قدم میزند و با خود تكرار میكرد:
عبد فرّار! تو يک عمر است از خدا فرار كردهای ياا از رساول خادا؟! او تاا
سحر پیوسته گريه مایكارد و ساحر نیاز جاان ساپرد؛ عادهای از شااگردان
آخوند فهمیدند اين جمله را آخوند مالحسینقلی همدانی به او گفته اسات؛
چون از استاد سؤال كردند ،ايشان فرمودند :من میخواسات ،او را آدم كان،
و اين كار را نیز كردم ،ولی نتوانست ،او را در اين دنیا نگه دارم.
شما ببینید بر حارت سجاد با گفتن اين جمله چاه مایگذشاته كاه
اظهار میدارند« :إِلهِى هَّلْ يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْآبَُِ إِالّ إِلى مَوْالهُ » درک اينكاه
در هر حال در آغوش خدا هستی ،آن چیزی است كه در ايان فاراز از دعاا
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برای انسان گشوده میشود .اگر هار شاب خداوناد توفیاق دهاد و بگاويی،
خداوندا! اگر در روزی كه گذشت با اصالتدادن به امور دنیايی از تو فرار
كردي ،،اشتباه كردي .،اگر حرفی زدي ،كه نبايد میزدي ،و كااری كاردي،
كه نبايد میكردي ،،اشتباه كردي .،ولی حاال آمدهاي ،و جاای ديگاری ها،
ناداري،؛ «إِلهِى هَسّلْ يَرْجِسعُ الْعَبْسدُ الْسآبَُِ إِالّ إِلسى مَسوْالهُ » ايان اسات آن
روحیهای كه اماام ساجاد در عاین عصامت ،باا آن باهسار مایبردناد و
عظی،ترين گشايشهای بین خاود و خادا را بارای خاود شاكل مایدادناد.
هركس وارد اين روحیه شد معلوم است كاه چاه انادازه احسااس معنويات
میكند و چگونه راههای آسمان به سويش گشاوده مایشاود و او را در بار
میگیرد.
آن دعایِ بیخودان ،خود ديگر است

آن دعااا زو نیساات،گفت داور اساات

آن دعا ،حق میكند چاون او فناسات

آن دعاااا و آن اجابااات از خداسااات

عرضه داشتند« :اَمْ هَّلْ يَُِیرُهُ مِنْ سَخَطِهِ أَحَدٌ سِواهُ » چه كسی آن بنده
فراری را از خش ،مواليش میرهاند ،جز خود آن موال؟ به گفتهی عالمهی
طباطباايی

مگار ماا قباول ناداري ،كاه خداوناد از هماه چیاز باه ماا

نزديکتر است حتی از پیامبر خادا و مگار از آن طارف خداوناد نفرماود:
«اّدْعُوّني أَسْتََِبْ لَكُم»(غافر )51/مرا بخوانید تاا جاوابتاان را باده ،و آن را
بدون شرط فرمود .يعنی اگر ماا بادون هایچ شارطی او را بخاوانی ،جاواب
میدهد .كافی است برسید به اينكه بايد به سوی او بیايید تاا اجابات كناد.
حتی اگر تمرّد نمودی بااز باا هماین حاال ها ،باه ساوی او بیايیاد ،اجابات
میكند .زيرا تصرف خداوند مطلق است و برای اجابات حاوائج بنادگانش
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محدود به هیچ شرطی نیست .خوب است به ايان نكتاهی عالماه طباطباايی
فكر كنی ،كه چرا میفرمايند :تصرف خداوند مطلاق اسات .در ايان رابطاه
میتوان از آيهی مذكور اينطور برداشت كرد كه هر چه میخواهی بااش،
كافی است به سوی خدا نظر كنی و امیادت را از غیار خادا قطاع كنای .باه
گفتهی خواجه سعید ابوالخیر:
باااز آ ،باااز آ ،هاار آنچااه هسااتی باااز آ

گر كاافر و گبار و باتپرساتی ،بااز آ

ايان درگاه ماا درگاه نومیادی نیسات

صااادبار اگااار توباااه شكساااتی بااااز آ

فقط شرطش ،خواستن است ،آنه ،خواستن حقیقی كاه «دل» در میاان
باشد ،خواستنِ لفظی كافی نیست و از اين جهت بايد زبان باا دل هماهناگ
باشد.
امام سجاد با چنین آگاهیهای بلندی با خداوند نجوا میكنناد كاه
غیر تو كسی را ندارم و به همین جهت هرگز نا امید نیستند و همین موجاب
میشود به طرف غیار خادا نروناد و شاروع مایكنناد باا خداوناد دردودل
نمايند .عرضه میداري ،اشكاالت ما از آن جاهايی پیدا شد كه به طرف تاو
نیامدي .،و در ادامهی اين مناجات راز و نیاز خاود را باا ايان ناوع رويكارد
ادامه میدهی ،كه إنشاءاللّه در جلسهی آينده به آن میپردازي.،
خداوندا! به حقیقت آن قلبی كه موفقاش كردی تاا ايان دعاهاا در آن
قلب القاء شاود و بار زباان مباارک او جااری گاردد ،ماا را از مناجاات باا
خودت محروم مگردان و اين دعاها را در حق ما مستجاب بدار.

«إِلهِى هَلْ يَرْجِعُ الْتَبْدُ الْآبِقُ إِلّا إِلىٰ مَوْسهُ؟ أَمْ هَلْ يُجِيرُهُ مِانْ َاخَطِهِ أَحَادٌ
ِواهُ؟»
در رابطه با مناجاتُ التّائبین از مناجاتهای «خمس عشرة» ،صحبت باه
اين فراز از دعا رسید كه از حارت امام سجاد  اظهار می دارند« :إِلهِى
هَّلْ يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْآبَُِ إِلّا إِلىٰ مَوْالهُ » تا حدّی در اين رابطه بحاث شاد كاه
چگونه انسان به جايی میرسد كه متوجاه مایشاود در هار مقاامی ها ،كاه
باشد در نسبت به ربوبیت خداوند ،او عبد آبق و فاراری اسات و نسابت باه
حارت محبوب دور است .حارت سجاد فرمودند :ای خدا جاز ايان
است كه بندهی فراريت فقط يک راه دارد و آن ه ،اين است كه به طارف
مواليش بیايد و جز اين است كه از خش ،مواليش فقط به يکجا میتواناد
پناه ببرد و آن ه ،جز به سوی مواليش جای ديگری نیست برای پناهبردن؟
البته اگر بر روی اين فراز التفات بفرمايید يكی از حقايق عال ،وجود را كاه
خود حارت میشناسند با ما در میان میگذارند.
اگر انسان رسید به اين مرتبه از بصیرت كه حقیقت وجاود انساان فقاط
در رابطه با خدا حقیقت است و با توهّ ،همراه نیسات ،مایفهماد چارا باياد
همانطور كه از نظر وجودی عین ربط به حق است ،بايد از نظار شخصایت
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انتخابگرِ خود ه ،ارتباط با حق را انتخاب كند تا انتخابی اصایل و مطاابق
تكااوينِ خااود كاارده باشااد و تشااريع و انتخاااب خااود را در راسااتای همااان
تكوين و وجود خود قرار دهد .اگر انسان متوجاه باشاد مخلاوقِ خادابودن
يعنی چه ،از ياک طارف ساعی دارد وجاود خاود را در معارض الطااف و
تجلیات الهی قرار دهد و از طرفی میداند خداوند به حك ،خالقیتاش هار
تصرفی را می تواند در مخلوقش إعمال كند ،به همان معنايی كه عرض شد
«تصرف خدا در مخلوقاتش مطلق است» .به عنوان مثال صورتهای تهنای
خودتان را در نظر بگیريد كه هر طور خواستید در آنها تصرف مایكنیاد.
بودن آن صورتها تنها مربوط به ارادهی شما است .البته از اين نكتاه نباياد
غفلت كرد ،خدايی كه در امور بندگانش تصرف می كند خادای حكیمای
است و لذا فرمود اگر دعا كنید من اجابت میكن ،ولی در صاورتی كاه ماا
به معنای واقعی ،دعا كنی ،و وجود خود را در معارض تجلیاات الهای قارار
دهی ،،بدانی ،تصرف خدا در مخلوقاتش به هیچ قیدی مقید نیسات تاا فكار
كنی ،كه حارت حق محادود باه اساباب و وساايلاناد .هرچناد عموماام از
طريق اسباب ،حوائج مردم را برآورده میكناد؛كافی اسات بتاوانی ،آزاد از
توهّماتی كه برای وسايلِ عال ،استقالل قائل است به خدا رجاوع كنای ،،باه
همان معنايی كه به گفتهی خواجه سعید ابوالخیر:
در درگااه مااا دوسااتیِ يااک دلااه كاان

هر چیز كاه غیرماسات آنرا يلاه كان

يک صابح باه اخاالص بیاا بار در ماا

گر كام تاو بار نیاماد آنگاه گلاه كان

يا در جای ديگر داري:،
ای يک دلهی صد دله ،دل ياک دلاه كان

مهاار دگااران را ز دلِ خااود يلااه كاان
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يااک صاابح بااه اخااالص بیااا بااردر مااا

برنايااد اگاار كااام تااو از مااا گلااه كاان

گاهی در قلب ما اين وسوسهها هست كه تصرف خداوند مقیاد باه چاه
قیاادی اساات و همااین اماار موجااب ماایشااود تااا تماماام خااود را در معاارض
تصاارفات الهاای قاارار ناادهی ،و نتااوانی ،بااا تمااام وجااود دعااا كناای .،عالمااه
طباطبايی

میفرمايند نمیشود تو نیازهايت را از غیر خدا بخاواهی،

چون تمام وجودت وصل به حق است و همان طور كه اگر از نظر وجودی
رابطهی وجود شما كه عین ربط است ،از خدا قطع شود ،ناابود مایشاويد،
بر همین مبنا اگر در رفع حوائج به غیر خدا رجوع داشته باشاید در واقاع از
نظر شخصیت انتخابگر نابود شدهايد و توهّ ِ،بودن داريد .مثل ماردم اهال
دنیا كه بودنِ خود را به سرعت ماشینشان میدانناد .اگار انساان در فااای
انتخابگریِ خود خواست باقی بماند تنها به بقای بندگی كه همان رجاوعِ
به حق در دعا است ،باقی میماند .اگر رابطهی وجودی شما از حاق منقطاع
شود مثل آن است كه نورِ پايین رابطه اش با مركز نور قطع شاود كاه عماالم
وجودی برايش نخواهد ماند .در رابطه با بندگی ه ،اگر اين ارتباط را قطاع
كنی ،،هیچ میشوي ،و از معنای حقیقی كه در زنادگی مایتوانساتی ،داشاته
باشی ،محروم میگردي.،
اين است كه حارت حق در آيهی  77سورهی فرقان میفرمايد« :قُسّلْ
مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا ّدُعَاؤُكُمْ» ای پیامبر به بندگان ،بگو اگار دعاای شاما و
تقاضاهای تان نبود ،پروردگارم اعتنايی به شما نمیكرد .اين نكته را تكوينام
و تشريعام می توان مدّ نظر داشت .يعنی همانطور كه بودنتان به طلب فیض
ماان اساات كااه در تات و امكااانِ تاتاای خااود آن را تكويناام داريااد ،جهاات
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رسیدن به كماالت نیز با رجوع به فیض الهی از طريق دعا و شادتدادن باه
ظرفیت خود ،میتوانید به آن كماالت برساید زيارا باا دعاا ظرفیات انساان
جهت پذيرش فیض الهی بیشتر میشود و باا نظار باه ايان دو وجاه ،عالماه
طباطبايی

میفرمايند واقعام انسان فطرتام و تاتام طالب ارتبااط باا حاق

است .البته عواملی مانع چنین طلبی می شوند ،مثل استقالل قائلشادن بارای
ابزارها و بیش از حدّ به پزشک و دارو جهت شفای بیماری امید بستن.
در جلسهی قبل اشاره به اجابت خداوند در ازای خواندن او شد حال باا
دقت بیشتر به اين آيه توجه فرمايید كه می فرمايد«:وَ قسالَ رَبُكُسمُ اّدْعُسوّني
أَسْسستََِبْ لَكُسسمْ إِنَ الَسسذينَ يَسْسستَكْبِرُونَ عَسسنْ عِبسساّدَتي سَسسیَدْخُلُونَ جَهَسسنَمَ
ّداخِرينَ»(ماؤمن ) 51/و پروردگار شما فرمود مرا بخوانید تا اجابت كن ،شاما را
و بدانید آنهايی كه نسبت باه عباادت مان تكبار ورزيادهاناد باه زودی در
حالتی سرافكنده وارد جهن ،می شوند.
مالحظه كنید چه اندازه بین خدا و بندهاش نزديكی و قارب هسات كاه
خواندن و تقاضاكردن همان و اجابت خداوند همان .زيرا تكوين ماا چناین
اقتاايی دارد كه نسبت به فایض حاارت حاق گشاوده اسات و در هماین
رابطه بايد عرض كن ،اگر بتوانیاد در مسایر دعااكاردن در تكاوين و باودنِ
خود حاضر شويد ،دعاهای شما هويت ديگری پیدا می كند و عمالم با همان
هويت تعلقی ،جان شما در محار حارت حق قارار مایگیارد و دعاهاای
شما عینِ بودن شما كه عین ربط به حق است ،برايتان ظهور میكند.
شرط اجابت دعا از طريق حاارت حاق ،احسااس عبوديات و بنادگی
است و لذا در قسمت دوم آيه میفرمايد« :إِنَ الَذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِباّدَتي
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سَیَدْخُلُونَ جَهَنَمَ ّداخِرينَ» آنهايی كه عبوديت خود را نسبت باه حاارت
حق به میاان نیااوردهاناد باه زودی در جهان ِ،دوری از پروردگارشاان قارار
میگیرند و در اين حالت سرشكساته و سارافكندهاناد زيارا هایچ راهای در
مقابل خود نمیيابند كه به آيندهی خود امیدوار باشند.
فرمود هركس از عبادت من از سار تكبّار سار بااز زد باه آن مشاكالت
میافتد .پس نتیجه میگیري« ،دعا ،عبادت است» و چون فرمود مرا بخوانید
تا اجابت كن ،معلوم است اگر كسی واقعام رجاوع باه خداوناد داشاته باشاد
نیازش حقیقی است و برايش مفید میباشد ،لذا حتمام اجابت میشود و اگار
ه ،اجابت نشد از سر رحمتش اجابت نكرده است ،به جهت مشكالتی كاه
برای بندهاش پیش میآيد و يا مایخواهاد در جاای ديگاری كاه بارای او
بیشتر نفع دارد آن را اجابت كند ،مثالم در زندگی ابدیاش.
بايد از خود بپرسی ،حارت سجاد يا ساير ائمه از كجا به چناین
بصیرتی رسیدهاند كه اينچنین جانانه به دعای با پروردگارشان میپردازناد
و چنین روحانیتی را دنبال میكنند؟ در اين موارد كافی است باه آياهی 65
سورهی اعراف نگاه كنید كه حارت حق میفرمايناد« :وَ ال تُفْسِسدُوا فِسي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْالحِها وَ اّدْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعساً إِنَ رَحْمَستَ اللَسهِ قَريسبٌ مِسنَ
الْمُحْسِنینَ» ای انسانها! در زمین بعد از اصاالح و در صافا قرارگارفتن آن،
فساد نكنیاد و خداوناد را از سار خاوف و بای ،و امیاد و رجاا بخوانیاد كاه
رحمت خداوند برای نیكوكاران نزديک است .میفرمايد در هنگاام بای ،و
امید خدا را بخوانید ،يعنی در هر شرايطی كه هساتید ،خادا را بخوانیاد .در
هنگام بی ،و نگرانی كه در ظاهر همهی راهها در مقابلتان بسته اسات ،خادا
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را بخوانید زيرا عالَ ،در قباهی اوست و راهی را كه شما گمان نمایكنیاد
در مقابلتان میگشايد .چیزی كه ما در ابتدای حملهی صدام حساین آن را
تجربه كاردي ،،و نیاز در ماوقعی ها ،كاه در حالات امیاد هساتید و گماان
میكنید همه چیز رو به راه است ،باز از خدا غافال نباشاید .زيارا اوالم :نظاام
عال ،در قباهی حارت ربّ العالمین است و نه در قباهی ارادههای شما.
ثانیام :نفعِ دعا و خواندنِ خدا نوعی نزديكی به خداوند است و شخصایتی را
به شما مایدهاد كاه هماان شخصایت محسانین اسات و رحمات الهای باه
محسنین نزديک است .فرمود« :إِنَ رَحْمَستَ اللَسهِ قَريسبٌ مِسنَ الْمُحْسِسنینَ»
رحمت خدا برای آنهايی كه قصدشان فساد در زمین نیسات و خادا را در
هر حال میخوانناد نزدياک اسات .پاس او را بخوانیاد وگرناه باا امیاد باه
علتهای دنیايی معلوم نیست نتیجهی كار برعكس نباشد ،به هماان معناايی
كه جناب مولوی متذكر آن شده و می فرمايد:
از قاا ساركنگبین صافرا فازود

روغن باادام خشاكی ماینماود

زيرا تصرف خداوند مطلق است و اوست كه زمینه را فراه ،میكناد تاا
اين دارو اثر كند .يعنی تماام عاال ،در تصارف حاق اسات و البتاه رحمات
واسعهی او نمیگذارد امیدهای ما به ناامیدی تبديل شود .وقتای باا دقات و
نگاه توحیدی موضوعات را دنبال كنی ،مكرر میيابی ،كه همیشاه علاتهاا
منشل اثر نیستند ،با اينهمه چون خداوند بندگانش را دوست دارد با اينكاه
امیدشان به همین ابزارهاست او ه ،با همین ابزارها حوائج آنها را برآورده
می كناد و خاود را در میاان هماین ابزارهاا پنهاان مایكناد و آنهاا گماان
میكنند خودشان و ابزارهاا كاار را جلاو بارد ،مگار در بعاای ماوارد كاه
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خداوند بخواهد آنها را هدايت كند و لذا نشانشان مایدهاد برناماههاايی
كه ريختند و به استقالل خود نظر كردند ،درست نبوده و مشكل حل نشاده
تا متوجهشان كند تا حاال كه باه ابزارهاا مشاغول بودناد ،بنادههاای فاراری
بودند و در نتیجه به اين خودآگاهی میرسند كه اظهار كنناد« :إِلهِسى هَسّلْ
يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْآبَُِ إِلّا إِلىٰ مَوْالهُ » به نظر بنده هراندازه نسبت به ايان فاراز از
دعا خود را بیشتر حاضر كنی ،،بیشتر به نسبت وجاود خاود باا خداوناد پای
میبري ،و نحوهی حاور خود در عال ،را عمیقتر احساس میكنی.،
باتوجه به مثالی كه عرض شد مالحظه كنید اگر نور پايینی ارتباطش باا
نوربااليی قطع شود ،نور پايینی تماما هیچ میشاود ،زيارا باودن آن ناور باه
اتصال به منبع نور است و چون اتصال قطع شد هیچ گشات .در ايان رابطاه
عرض بنده آن است كه اگر كسی دلش بیدار شود همین حالت را در تمام
زندگیاش احساس میكند كه چگونه وقتی بدون اتصال به حارت حق و
بدون حاور خداوند در صحنهها حاضر شود ،چه اندازه پاوچ و بایمعناا و
معلق میگردد و همهی فرصتها را در زندگی از دست میدهد.
اينكه میفرمايند «ريا» همهی اعمال را باطل میكند ،چون تمام اعماال
تنها در رابطه با حاور خدا در اعمال ،برای انسان حاضر و پايدار میماند و
با نظر به غیر خدا آن اعمال مثل انقطاع نور پايین اسات از منباع ناور .آنچاه
برای انسانِ رياكار مایماناد تاوهّ ،اعماال اسات ،در عاین بایشخصایتی و
بیهويتیِ كامل.
عرض شد همان چیزی كه در تكاوين واقاع اسات در تشاريع ها ،باياد
واقع شود .حقیقت ما بندگی خداوند است ،يعنی اتصال به خداوند و هرجا
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اتصال به حارت حق از میان برود ،بندگی ما از میان رفته است و باه ياک
معنا «عبد آبق» شدهاي .،البته هار كاس در مقاام و درجاهی وجاود خاود؛ و
معلوم است هیچكس آن طور كه شالن بنادگیِ خداوناد اسات نمایتواناد
خداوند را بندگی كند .لذا رساول خادا فرمودناد« :مَسا عَبَسدّْنَاكَ حَسََ
عِبَاّدَتِكَ وَ مَا عَرَفْنَاكَ حَََ مَعْرِفَتِك» آری! هركس به هر معنايی از بندگی
خدا غفلت كرد به همان معناا در بایمعناايیِ خاود قارار خواهاد گرفات و
اولیای الهی متوجهی اين امر هستند و برای جبران اين نقیصاه ،ايانطاور باه
خدا بر میگردند كه عرضه بدارناد« :إِلهِى هَّلْ يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْسآبَُِ إِلّسا إِلسىٰ
مَوْالهُ » تا ما نیز برای رسیدن به آن اتصال حقیقی از اين راه غفلت نكنی ،و
بهجز نظر به حق به هیچ راه و وسیلهای امید نداشته باشی.،

 - 0حارت امام خمینی

0

با نظر به چنین احواالتی باه خاان ،فاطماه طباطباايی

اينطور میفرمايند« :از قیل و قال مدرسهام حاصالی نشاد /جُاز حارف دلخاراش پاس از آن هماه
خروش ».چنان به عمق اصطالحات و اعتبارات فرو رفت ،و باه جاای رفاع حُجاب باه جماع كُتاب
پرداخت ،كه گويی در كون و مكان خبری نیست جُز يک مُشت ورق پاره كه به اس ،علوم انسانی
و معارف الهی و حقايق فلسفی طالب را كه باه فطارت اهلل مفطاور اسات از مقصاد بازداشاته و در
حجاب اكبر فرو برده .اسفار اربعه با طول و عرضش از سفر باه ساوی دوسات باازم داشات ،ناه از
فتوحات فتحی حاصل و نه از فُصوص الحكَ ،حكمتی دست داد ،چه رسد به غیار آنهاا كاه خاود
داستان غ،انگیز دارد ».كه البته در آن گفتارها منظورشان آن است تا ما را متوجه كنند اگر تنهاا و
تنها نظر به حارت حق در همهی مظاهر نباشد ،همه ی آنچه برشمردند به خاودی خاود ،حجااب
خواهد بود ،نه آنكه بخواهند آنها را به عنوان ابزارهای يافتن معارف الهی نفی كنند .چرا كه در
آخر عمر در نامه به گورباچف ،باز از معارفی كه در مكتب صدرا و ابنعربی بود نام بردند.
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اگاار رويكردهااای مااا بااه دعااا بااه اياان شااكل درساات شااود ماایفهماای،
بیتابیهای اولیای الهی ريشه در چه بصایرتی داشاته و قلاب آنهاا در چاه
جايگاهی مستقر بوده است؟
حتمام شنیدهايد ائمهی الهی دانه داناه تارهاای جاانشاان را در نسابت باا
بندگی حارت حق ارزيابی میكردند و در اين كاار لاذّت نزدياکشادنِ
قدم به قدم به سوی خدا را در خود شكل مایدادناد .از آن طارف حسااب
كنید انسانها به اندازهی موهای بدنشاان احساساات دارناد و هار كادام از
اين احساسات بايد در راستای رجوع به خداوند جهات گیاری شاود و ايان
است كه گفته می شود در راستای رجوع به خدا انسانهای بزرِ كشایک
نفس میكشند و در اين راستا از بیگانگی با خود عبور میكنند.
اگر انسان احساسات خود را كشاف و جهات آنهاا را باه ساوی خادا
ارزيابی كند ،می يابد اين نوع رجوع به خداوند موجب نسبتی میشاود كاه
اولیای الهی با خدا پیدا میكنند و جهان در مقابلشان معناای ديگاری پیادا
خواهد كرد .از يک طرف میيابند كه آمريكا هیچ غلطی نمیتواناد بكناد
و از طرف ديگر خداوند را همهكارهی عال ،در ترّهترّهی وجود مایيابناد.
حال هر اندازه جهان با اناواع مظااهر مادرن بخواهاد او را فرياب دهاد ،او
بدون آنكه از جهاان فارار كناد جايگااهی اساسای بارای آن مظااهر قائال
نیست تا او را فريب دهد .او در همین جهان زندگی میكند و اين اتهاام را
به شكست میكشاند كه میگويد دين برای جهانِ گذشاته اسات و باياد از
باورهای دينی كه در جهانبینی ديگری شاكل گرفتاه ،در جهاان جديادی
كااه بااا بحااران روبااهرو گشااته اساات ،دساات برداشاات .حااارت امااام
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خمینی

به ما نشان دادند كه اتفاقام برای عبور از بحرانهای ايان

جهان بايد به دين الهی رجوع كرد ،البته به صورتی اصایل كاه در ادعیاهی
ائمه معصومین  میيابید.
تنهايیهای اولیای الهی و با خود خلوتكردنهایشان بارای آن اسات
كه میخواهند بیشتر برای خودشان باشند .حتی چله گرفتنهاایشاان بارای
آن است كه راههای رجوع باه خادا را در تماام ابعااد وجاودیشاان در آن
تنهايیها تجربه كنند و اين غیر از انزوايی است كه به جهت بیماری روانای
برای بعای انسانها پیش میآيد .حرف آنها اين است كه.
حال من باد نیسات در تنهاايیام

با خاودم در خلاوت ،،تنهاا نایام

اين انسانها را مقايسه كنید با سلبريتیهايی كه باهكلّای باا خاود فاصاله
دارنااد و خااود را باارای جلااب نظاار ديگااران ماایسااازند و در زناادگی
خصوصیشان برای خودشان نیستند و چارهای ندارند كاه در تنهاايی خاود
ب ه انواع مواد مخدر پناه ببرند و در آخر ه ،در او بیگاانگی باا خاود و باا
ديگران ،خودكشی كنند .آيا اين نوع تنهايی باا خاود كاه حاصال ساال هاا
دوری از خداوند است ،به خاودیِ خاود ناوعی خشا ،خداوناد نیسات كاه
آنها خودشان برای خود جاری كردهاند؟
در اياان فاااا مالحظااه كنیااد بااه اياان فااراز از دعااا كااه حااارت اظهااار
میدارند« :أَمْ هَّلْ يَُِیرُهُ مِنْ سَخَطِهِ أَحَدٌ سِواهُ» اين گفتگو باا خادا مرباوط
به كسی است كه متوجه است در ايان دنیاا هایچ پنااهی نیسات كاه او را از
خش ،و سخط خدا نجات دهد مگر خود خدا .آيت اللّه بهجت میفرمايناد
پشت ديواری كه مشرف به كوچه بود و صدای بچهها را میشنیدم ،نشساته
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بودم .فقیری از راه رسید و به بچهها كه مشغول بازی بودند ،گفت برويد از
مادرتان يک تكه نان براي ،بیاوريد .يكی از بچههاا باه او مایگوياد بارو از
مادر خودت نان بگیر! آيت اللّه بهجت میفرمايند يک مرتبه مله ،شدم كه
راستی چارا ماا نیازهاای خاود را باه جاای آنكاه از بقیاه بگیاري ،باه ماادر
خودمان كه خالق ماست ارجاع نمیدهی ،،در حالیكه همه چیاز در دسات
او است!؟
در رواياات از حااارت صااادق دارياا ،كااه از پیااامبر خاادا نقاال
میكنند :خداوند به يكی از پیامبرانش چنین وحی كرده:
«قس ،به عزّت و جالل و مجد و رفعت من بر عرش ،،هركسی را كه به
غیر من امیدوار شود حتمام امیدش را قطع میكن ،و حتمام لباس خواری
نزد مردم به او میپوشان ،و يقینام و به طور قطع او را از قرب خود كنار
میزن ،و بیترديد و بالشک او را از پیوستن به خود دور مایكان .،در
حالیكه سختیهاا در دسات مان اسات ،او در ساختیهاا باه ديگاران
امیدوار است .درِ ديگران را میكوبد ،در حالیكه كلید درها در دست
من بوده و درها ه ،بسته است و درِ من برای كسی كه ما را بخواند باز
است .كیست كه در حوادث ناگوار به من امید بساته و مان امیاد او را
برای برطرفشدن ناگواریهايش قطع كرده باش،؟ كیسات كاه بارای
كار مورد عالقهاش به من امیدوار شده و مان امیاد او را از خاود قطاع
نموده باش،؟ تمام آرزوهای بندگان نزد من محفوظ است ولی آنان به
حفظ من راضی نشدند .آسمانهای خود را پر از كسانی نمودم كاه از
تسبیح من خسته نمی شوند و به آنان دساتور دادم درهاا را باین مان و
بندگان ،نبنديد ،ولی بندگان به سخن من اعتماد نكردناد (».كتااب لقااء اللّاه،
آيت اللّه میرزا جواد آقا ملكی تبريزی ،ص )003
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خوب است كمی بر روی اين نوع احاديث كه بهخوبی از واقعایتارين
واقعیات هستی يعنی توحید پروردگاار پارده برمایدارناد ،فكار كنای ،كاه
چگونه خداوند میفرمايد تو را فقیر آفريدهام تا با غنای مان غنای شاوی و
در صورتی كه سختیها به دست من اسات امیادوار باه غیار مایشاوی ،در
حالیكه كلید درهای بسته در دست من است و درِ اجابت من فقط به روی
كسی كه مرا میخواند باز است و خداوند از اين طريق میخواهد انسانهاا
راه رجوع به خدا را بیابند و از توهّمات امید به غیار ،نجاات يابناد و ايان را
متوجه شوند كه حارت سجاد در اين فراز به عالیترين شكل بار ايان
نكته تلكید داشتند كه آيا احدی در اين دنیا میتواند جز خدا پنااهی بارای
ما باشد؟ اين نگاه يعنی بصیرت واقعی كه منجر به دقیقترين و پرفايدهترين
كارها میشود.
خداوند به جهت اينكه رحمتش زياد است تجرباه هاای زياادی باه ماا
میآموزاند و انسان مكررام تجرباه مای كناد كاه كجاهاا امیادش را باه غیار
انداخته و ضرر كرده است ،تا آرامآرام به اين نتیجه برسد تاا كای باياد در
اين افتان و خیزانها به دست خود فرو افتد و همچنان سرگردان باشد؟
از اينجاست كه قلبمان بیدار میشود و میيابی ،با اين ادعیه مای تاوانی،
به بصیرتی برسی ،كه زندگی را در بساتری زالل و مفیاد و هماراه باا نتیجاه
ادامه دهی.،
بد نیست از خود بپرسی ،خش ،و ساخط خادا باه چاه معناسات؟ در آن
فراز از دعا مطرح است؛ «مگر بنده ی فاراری راهای بارای نجاات از خشا،
خدا جز پناه بردن به خود خدا دارد؟» در حالیكه خداوند كه عین رحمات
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و لطف است خشمی در تات خود ندارد كه به بندگانش اعمال كند ،مگار
همین كه ما را را از خود دور مینمايد و از الطاف خود بیبهره مای كناد و
ما از اين دوری از رحمت او در خش ،او قرار میگیري ،و باه هماین جهات
ه ،متوجه نیستی ،كه دوری از رحمت خادا چاه خساارتی باه هماراه دارد،
پیش خود می گاويی ،ماا كاه كااری نكارده ايا ،،تنهاا باه میال خاود رفتاار
نمااودهاياا .،غافاال از اياانكااه ح اقِ عبودياات مااا آن اساات كااه بااه ربوبیاات
پروردگارمان رجوع كنی ،تا جواب عبوديات خاود را بادهی ،و خاأل هاای
خود را در انس با خدا جبران نمايی.،
خداوند میفرمايد« :أَّنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَهِ وَ اللَهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمیدُ»

(فااطر)06/

يعنی ما در تات خود نیازمند به خدا هستی ،و در رجوع به خداوند خألهای
وجودی خود را میتاوانی ،پاركنی ،و دعاا يكای از راه هاای اساسای جهات
رجوع به خداوند است تا در میدان زندگی و تحرکهای اجتمااعی ،بساط
الزم را داشته باشی ،وگرنه در فعالیتهای زندگی به بسط و وسعتی كاه در
میدانِ ديد خود ،خداوند را حیّ و حاضر بنگري ،،نمیرسی .،و هماان طاور
كااه انسااانهااای مناازوی در محاادوديتهااای خااود گرفتارنااد ،انسااانهااای
اجتماعی كه با نظر به حااور خداوناد در عاال ،حاضار نشاوند ،در دسات
ابزارهای دنیايی صدها نوع سرگردانی را تجربه می كنند و به صورتی ديگر
احساس تنهايی مینمايند و در جهانی كه خدا در آن حاضر اسات خاود را
حاضار نماایيابنااد .اياان هماان جهااانزدگاای اساات كاه انسااان از توجااه بااه
سنتهای جاری در عال ،بیگانه میماند .تنها چاره ی كار ،رجوع به خادای
غنیِ حمید است ،در عین درک جهانی كه در اطراف ما هست ،آن ها ،باه
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روش حارت امام خمینی

وگرنه ممكن اسات گرفتاار ناوعی

داعشیگری بشوي ،كه بهكلّی با سیره ی پیامبر خادا فاصاله دارد كاه آن
حارت در عین رجوع باه خادا ،گرفتاار فردگرايای نبودناد بلكاه باه فكار
ساختن اجتماع بودند تا تاريخی را شروع كنناد كاه توحیاد الهای مادّ نظار
افراد باشد و صفحهی تاريخِ جاهلیت مدرن را ورق بزنند.
سخط خدا يعنی خدا ما را از غنای خودش محروم می كند و ما در خأل
وجودی خود تنها میمانی .،فرمود« :أَّنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَهِ» به قاول فیلساوفان
اين خاصیت تاتی ماست ،زيرا ممكنِ بالذّات يعنای فقارِ بالاذّات .خودماان
ه ،اگر فكر كنی ،متوجه میشوي ،بقاء ما به خودمان نیست به همان معناايی
كه عرض شد كه بقاء نور پايینی به اتصال به منبع نور است نسابت باه منباع
نور؛ فقیر است و برای اينكه نور پايینی باشد بايد به منبع نور متصل گاردد
و اگر رابطهاش قطع شود هیچ میگردد .سخط خدا يعنی انسان ،اتصاال باه
منبع كمالِ خود را از دست می دهد و باه خاودش و باه توهّمااتش واگاذار
میگردد .بعای انسانها نمیفهمند هیچ شدهاناد و بعاایهاا چاون ايان را
میفهمند به دامن خدا بر میگردند و آن طاور كاه حاارت باا خادا نجاوا
میكنند جلو میروند.
در روايات از حااارت صاادق دارياا ،كاه پیااامبر خادا در هاایچ
جلسهای نبود كه شركت كنند مگر آن كه بعد از آنكه بلناد مای شادند 26
بار استغفار می كردند .مالحظه كنید شخصی مثل پیامبر خادا كاه مسالّ،
در رابطه با شاريعت و ديان خادا باا ماردم گفتگاو مایكردناد ،بااز بعاد از
بلندشدن از جلسه  26بار استغفار مینمودند
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ولی هرچه هست استغفارها نشان میدهند آن حارت رجاوع دوباارهای را
طلب میكردند كه در آن جلسه از شدت آن كاسته شده است.
در روايت مشهور هست كه رسول خدا  میفرمايناد« :إِّنَّهُ لَیُغَانُ عَلَى
قَلْبِي وَ إِّنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُّلِّ يَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً» دل من را غبار میگیرد ،و
در هر روزی هفتاد مرتبه استغفار می كن(.،صحیح مسال ،،مسال ،نیشاابوری ،3 ،ص )72

و نیز در روايت داري« :،قَالَ إِنَ رَسُولَ اللَهِ كَان يَتُوبُ إِلَى اللَهِ فِسي كُسّلِ
يَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَةً مِنْ غَیْرِ ذَّنْب»

ايان جاا

ديگر تعبیر توبه دارد .از قول اماام صاادق نقال شاده اسات كاه پیغمبار
روزی هفتاد مرتبه توبه میكردناد« ،مِنْ غَیْرِ ذَّنْبٍ»؛ بادون ايانكاه گنااهی
كرده باشند .خوب ،پیغمبر كه معصاوم اسات؛ از چاه چیاز توباه مایكناد؟
مرحوم فیض

می گويد« :انّ ذّنسوب األّنبیساء و األوصسیاء لسیس

كذّنوبنا بّل اّنّما هو ترك ّدوام الذّكر و االشتغال بالمباحات» .گناهان انبیااء و
اوصاایاء مثاال گناهااان مااا نیساات ،بلكااه تاارک دوام تكاار و تاارک مشااغول
مباحاتشدن را برای خود گناه محسوب میكنند.
مالحظه كنید اين دعا ،دعاای انساان هاايی كاه منحارف از ديان باشاند
نیست ،دعای توّابین است كه به آن معنا انسانهای گناهكااری نیساتند ولای
میفهمند بايد توبه كنند به جهت ك،شدن شدت ارتباطشان باا خداوناد ،و
لذا ناله و سوز برای شدتبخشیدن به آن ارتباط اسات .اشاک و نالاه بارای
آن است كه آن ضعف ارتباط باقی نماند و میدانند اين ضعف را باا خاود
خداونااد ماایتواننااد حاال كننااد ،تااا ارادهی آنهااا هماهنااگ بااا وجااود و
تكوينشان شود و به اصطالح تشريعِ آنها با تكوينشان هماهنگ گردد.
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با توجه به آنچه گفته شد ،در اين فاا عرضه میداريد« :أَمْ هَّلْ يَُِیسرُهُ
مِنْ سَخَطِهِ أَحَدٌ سِواهُ » آيا آن كوردلی را كه در رجاوع باه كثارات باراي،
پیش آمده است جز از طريق رجوعی زنده و فعال به سوی پروردگارم بايد
جبران كن ،و از دوری و سخطاش به كسی غیر از خودش پناه ببرم؟ هماین
نشستها باه هار حاال اگار بركااتی دارد كاه انشاااهلل دارد ،ولای از طرفای
بیكدورت نیست و در خلوت ،آن نوعی كدورت را كه با ايان نشساتهاا
پیش میآيد با اين دعاها جبران میكنید و آن احسااسِ باودنی را كاه عاین
اتصال به حاور بیكرانهی حارت ربّ العالمین است ،به میان مایآورياد
و باز آن خلوت نورانی در بین عبد و ربّ گشوده میشود ،آن نوع خلاوتی
كه اولیای الهی به كمتر از آن قانع نیستند .گفت:
آمدم بر درگهت اينک به صد فريااد و آه

از بزرگان عفو باشد و از خطاكااران گنااه

خدايا! من آمدم و از تو عفو مایخاواه ،از آن جهات كاه از بزرگاان،
عفو ،شايسته است و از فرودستان كه در عال ،كثرات گرفتارند ،گناه .پاس
باالخره گناه كردي ،و غفلت نمودي ،ولی راه چاره را برگشت به ساوی تاو
می دانی ،،به همان معنايی كه خداوند در وصف حارت ايوب فرماود:
«ّنِعْمَ الْعَبْدُ إِّنَهُ أَوَابٌ» چه بنده ی خوبی بود كه دائمام به سوی خداوند رجوع
داشت .كثرات ،او را مشغول نمی كرد و به سرعت به خود میآمد و به حق
رجوع مینمود تا رابطهاش با خدا همواره تازه و زنده بماند .آری!
خوشا آناان كاه اهلل يارشاان بای

به حمد و قل هو اهلل كارشان بی

خوشا آنان كاه دائا ،در نمازناد

بهشاات جاااودان بازارشااان باای
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از آن جهت دائ ،در نمازند كه مواظب اند رابطه شان با خداوناد تیاره و
تار نگردد و چیزی غیر از خدا در افق جان آنها باه میاان آياد .لاذا باه هار
بهانهای استغفار میكنند تا يگانگی بین خودشان و خدا پايدار بماناد ،تاا باه
جای آنكه جدای از خدا در عال ،حاضر شاوند باه حااور خادا در عاال،
حاضر باشند.
از نظر اين حقیر اين دو فراز بیش از اين حارفهاا راههاای زنادگی در
اين دنیا را در مقابل ما میگشاايند تاا از ياک طارف گرفتاار كثارات دنیاا
نشوي ،و از طرف ديگر مشغول دعاها و توصیههای مندرآوردی كه ريشاه
در فرهنگ معصومین ندارد ،نگردي.،
عالمه طباطبايی

در رابطه با دعا متاذكر مایشاوند ،هاركس در

رابطه با دعا ،در فطرت خود كشفی حقیقی دارد و اعتمااد باه ابزارهاا ماانع
میشود تا اين كشف را احساس كند وگرنه انساان فطرتاام اهال دعاا اسات.
اشارهی ايشان به آيهی  56سورهی عنكبوت میباشد كه میفرماياد« :فَسإِذَا
رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ ّدَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا ّنَََّاهُمْ إِلَسى الْبَسرِّ إِذَا هُسمْ
يُشْرِكُونَ» چون انسانها سوار كشتی شوند در حالیكه دساتشاان باه هایچ
كجا بند نیست و هیچ وسیلهای از وسايل دنیا چنانچه غرق شوند ،نمیتواند
جهت نجات آنها به كارشان بیايد ،ياک مرتباه در فطارت خاود منكشاف
می شوند ،يكی هست كه می توانند به او امیدوار باشند و آن خداوناد اسات
و لذا با تمام خلوص خدا را میخوانند ولی همین انسانها چون باه خشاكی
رسیدند و توجهشان به وساايل دنیاا افتااد ،از آن كشاف فطاری كاه دعاای
خالصانه به سوی حق بود ،منصرف می شوند .عالمه طباطبايی در مورد دعا
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متذكر همین امر میباشند به عنوان «كشاف فطاری» كاه هاركس در عماق
جان خود دارد.
نكتهای كه قرآن در آيه ی فوق با ما در میان گذاشاته اسات بارای فها،
جايگاه دعا بینظیر و قانعكننده است .میفرمايد اين را تاو از كجاا آوردی
كه در وسط دريا يک مرتبه وقتی بیكسای و بایابازاریِ خاود را احسااس
كردی ،خدا را در عمق جان خود يافتی و آن طور جانانه و عمیق به آن دل
سپردی كه تنها او میتواند تو را نجات دهد ،جز آن است كه اين شاعور و
آگاهی در تو بود و تا اين اندازه خداشناس بودی؟
بنابراين اوالم :اولیای الهی خودشان را در ايان دنیاا باه چناین بصایرت و
احساسی رساندهاند .ثانیام :متذكر شدهاند كه مواظب باشاید حجاابِ ابزارهاا
ما را از اُنس با خدايی كه در عمقِ جانمان با تمام وجود او را می شناسی ،و
به او نیاز داري ،،غافل نكند .در همین رابطه استاد مرتاى مطهرى
نیز پیرامون اهمیت دعا از ديدگاه اولیای الهى میگويند« :اولیااء خادا هایچ
چیزى را به اندازه ی دعا خوش نداشتند ،همهی خواهشها و آرزوهااى دل
خود را با محبوب واقعى در میان مىگذاشتند و بایش از آن انادازه كاه باه
مطلوبهااى خاود اهمیات ماىدادناد باه خاود طلاب و راز و نیااز اهمیات
مىدادند ،هیچگونه احساس خستگى و ماللت نمىكردناد».

(بیسات گفتاار ،مرتااى

مطهرى

 ،ص )235

دكتاار آلكساایس كااارل نیااز بیااانِ زيبااايی در تعريااف دعااا دارد .وی
میگويد« :نیايش ،كشش روح به سوی كانون غیر ماادیِ جهاان اسات .باه
طور معمول نیايش عبارت است از تارّع و نالهی ماطربانه و طلاب يااری
و استعانت و گاهی ياک حالات كشاف و شاهود روشان و آرام درونای و
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مستمر و دورتر از اقلی ،همهی محسوسات است .به عبارت ديگار مایتاوان
گفت نیايش ،پرواز روح به سوی خداست و يا حالت پرساتش عاشاقانهای
نسبت به آن مبدئی است كه معجزهی حیات از او سر زده اسات و بااالخره
نیااايش نمااودار كوشااش انسااان اساات باارای ارتباااط بااا آن وجااود نااامرئیِ
آفريدگارِ همهی هستی كه قدرت مطلق و خیار مطلاق اسات».

(نیاايش ،آلكسایس

كارل ،محمد تقی شريعتی ،ص )90

خداوندا! به حقیقت خودت نوری به قلب ماا عطاا كان كاه هماهكااره
بودن تو را در عال ،با تمام وجود احساس كنی.،

«إِلهِى إِ ْ كا َ النَدَمُ عَّلَى الذَنْبِ تَوْبَةً فَإِنْى وَعِّزَتِاكَ مِانَ النَاادِمِينَ ،وَ إِ ْ
كا َ اس ْتِغْفارُ مِنَ الْخَطِيئَةِ حِطَةً فَإِنْى لَكَ مِانَ الْمُسْاتَغْفِرِينَ ،لَاكَ الْتُتْبَاىٰ
حَتَىٰ تَرْضَى»
خدای من! اگر پشیمانی از گنااه ،توباه محساوب مایشاود ،باه عزتات
سوگند من از پشیمانان هست ،و اگر استغفار و طلب بخشش از خطاا ،عامال
ريزش گناهان است ،حقیقتام من از استغفاركنندگان .،بازخواسات از آن تاو
است تا آنكه راضی شوی.
مالحظه میفرمايید كه حارت سجاد در اين فراز از دعا باب توباه
را باز میكنند با نظر به اينكه همه میدانید از پیامبر خدا هست« :التَائِبُ
مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَّنْبَ لَه» توبهكننده از گناه مثل آن است كه گناهى باراى
او نیست.
اينكه به ما خبر دادهاناد :هاركس از گنااهی توباه كناد ،در واقاع مثال
كسی است كه آن گناه را انجام نداده؛ سنت بزرگی را به بشاريت گوشازد
كرده اند به نام سنت «توبه» و حارت سجاد متذكر ايان امار مایباشاند
كااه چگونااه پشاایمانی از گناااه موجااب توبااه ماایشااود و توبااه موجااب آن
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مایگاردد تاا نقاش گنااه و تااثیر آن باهكلّای از باین بارود و انساان بتواناد
سبکباالنه راه سیر الی اللّه را در پیش گیرد.

بعای مواقع ماا از سانت و بركاات توباه و حقاايقی كاه در آن هسات
غفلت میكنی .،زيرا واژهها در طول تاريخ به جهت مصرفهاای عرفای از
قدرت اصلیشان خار می شوند و عل ،هرمنوتیک متذكر اين امر است تاا
ما آن واژهها را در جايگاه تاريخیشان بازيابی كنی .،توبه نیاز چناین اسات
كه در جايگاه اصلیاش متذكر امر مهمی میباشد و آن توجه به نقش گناه
است ،گناهی كه خداوند از طرف پیامبر به بشاريت شناساانده و روشان
كرده در نظام هستی چه آثار مخربای دارد و باا عباور از آن گنااه ،نقاش و
تلثیر آن بهكلّی از بین میرود و راهی كه خدا از طريق پیاامبرش در مقابال
ما گشوده است ،دوباره باز می شود تا به انسان همان احسااسِ «باودنی» كاه
مطابق بودن يک مسلمان در اين تاريخ است ،باز گردد.
تغییر واژه ها از جايگاه خود آنچنان موجب حجااب مایشاود كاه واژه
«كافور» كه در قرآن آمده با آن همه عظمتش كه می فرمايد مقداری از آن
را در شاارابی كااه اباارار مااینوشااند ،ماایريزنااد ،نااامش را باار روی مااادهای
شیمیايی كه هیچ ربطی به آن عطاء بهشتی ندارد مایگذارناد و عماالم روح
آن واژه را فرو میكاهند .در اين مورد واژه ی «توبه» نیز باه چناین مشاكلی
برخورد كرده است.
در موضوع نزديكی آدم و حوا باه شاجرهی ممنوعاه و آن عرياانی كاه
احساس كردهاند و متوجه شدهاند همه چیاز از دستشاان رفتاه؛ مایفرماياد:
«فَتَلَقَى آّدَمُ مِنْ رَبِهِ كَلِمات فَتابَ عَلَیْهِ إِّنَهُ هُوَ التَوَابُ السرَحیمُ»(بقاره )37/پاس
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آدم از طرف پروردگارش كلمات و سنتهايی را يافت ،كاه هماان سانت ِ
توّاب و رحی ،بودن خداوند است .يعنی سنت توبه امری باود كاه خداوناد
به قلب آدم القا فرمود و آدم متوجّه شد چنین سنتی در عاال ،جااری اسات
كه خداوناد تاوّاب اسات .ايان انادازه جايگااه توباه اهمیات دارد و انساان
میتواند به آن به عنوان يک عطای مه ،الهی نظر كند .چون پیامبر خادا

متوجه ی چنین قاعده و سنتی شدند ،فرمودند اگر كسی توبه كند گوياا آن
گناه را انجام نداده است.
پس ابتدا بايد عنايت داشته باشید بر چه اساسی حارت سجاد نظار
بااه توبااه دارنااد و در فااراز فااوق در بسااتر ساانت توبااه باااب گفتگااو بااا
پروردگارشان را باز میكنند و در يک كلمه با توبه شرايط غفلات قلاب از
خدا را به شرايط توجه به خدا تبديل میكنند ،به آن معنا كه انسان در ياک
جمع بندی متوجه می شاود در ناوعی از زنادگی فرورفتاه اسات كاه در آن
زندگی جايگاهی كه بتواناد بارای حااور خادا نقاش قائال باشاد ،وجاود
ندارد ،تا به جای زندگی با امور روزمرّه ،در عین فعالیت های اجتمااعی ،باا
خدايی كه محبوب دلها است زندگی كند و توجه به چناین خاأل بزرگای
موجب توبهای میشود كه رسول خدا از طريق قرآن و رواياات متاذكر
آن شدهاند.
انسان در چنین حالتی كه باب توبه را مدّ نظر دارد ،به فكر تجدياد نظار
جدّی میافتد تا در زندگی اش خادا در غیااب نباشاد و كثارتطلبای و در
چنگال های دنیابودن ،همهی امورش را پر نكند .ابتدا ممكن است انساان از
خود بپرسد اين نوع زندگی كه حالت بیايمانی ه ،به حساب نمی آيد ،چه
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اشكاالتی دارد كه نمیتوان ،خاود را در آغاوش خادا احسااس كان ،ولای
بیايمان ه ،نیستی .،زنادگی خاود را مایكان ،باه هماان شاكلی كاه ماردم
مشغول آن هستند ،غافل از اينكه در ايان حالات ايشاان بیشاتر در آغاوش
دامهای دنیايی است كه نهادهای سرمايهداری مدرن برايش پهن كاردهاناد.
با توجه به اين امر موجب میشود« ،توبه» به عنوان سنت الهی ،بابی باشد تاا
انسان نسبت به همین زندگی تجديد نظر كناد و در ايان رابطاه باياد گفات
«توبه» يعنی تجديد نظری كه ساحت حاور انسان را در عال ،تغییر میدهد
و جناب مولوی در توصیف آن میفرمايد:
آنكاااه بشكساااتی و بساااتی توباااه نیسااات

ای باارادر تااا تااو هسااتی توبااه نیساات

توباااه نَبْاااود جاااز شكسااات خويشااااتن

توباه خاواهی نشااكند! خاود را شااكن

عماار بااىتوبااه همااه جااان كناادن اساات

مرِ حاضر غايب از حق بودن است

عمر و مرِ ،اين هر دو با حق خوش باود

باااىخااادا آب حیاااات ،آتاااش باااود

بايد زندگی را طوری تعريف كنی ،كه انسان در آن زندگی در معرض
گناه نباشد ،بدون آنكه از زندگی و از دنیا فارار كناد .باياد اباراهی،وار باه
امید سااختن جهاانی ديگار ،وارد آتاش نمارودی دنیاا شاوي ،ولای باه آن
صورتی كه حارت ابراهی ،زنادگی را تعرياف كردناد كاه هماهچیاز
مظهر انوار الهی است .گفت:
در تاااو نمااارودی اسااات در آتاااش مااارو

رفااات خاااواهی ،اول اباااراهی ،شاااو

اينكه آدم زندگی را طوری ادامه دهد كه شرايط حااور حاق در آن
ضعیف باشد ،بايد اين احتمال را بدهد كه گرفتار دامهای شیطان میشود و
از پنجرهی گشودهای كه خداوناد از طرياق اساالم مقابال بشار ايان دوران
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گشوده است ،محروم میگردد .پنجرهی گشودهی عال ،ملكاوت باه هماان
معنايی كه خداوند فرماود« :إِنَ الَذينَ كَذَبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها ال تُفَتَحُ
لَهُمْ أَبْوابُ السَماءِ»(اعراف )91/آنهايی كه آيات الهی را انكار كردند و نسابت
بااه پااذيرش آنهااا اسااتكبار كردنااد ،برايشااان درهااای آساامانهااا گشااوده
نمیشود.
حارت ساجاد در حاال توجاه باه حقیقات بیكراناهی عاال ،،يعنای
حارت ربّ العالمین عرضه می دارند« :إِلهِى إِنْ كانَ النَدَمُ عَلَى الذَّنْبِ تَوْبَةً
فَإِّنِى وَ عِزَتِكَ مِنَ النَاّدِمِینَ» خداوندا! اگر پشیمانی از گناه ،توباه محساوب
میشود ،به عزّت تو سوگند كه من از پشیمانها نسبت به آن گناه میباشا.،
اين نوعی تجديد نظركردن است نسبت به گناهی كه مرتكب میشوي ،،باه
اين معنا كه با توبه ،خود را در جای ديگری قرار دهی ،كه زمینه ی ارتكاب
اعمالی كه مورد پسند خدا نمیباشد ،در آنجا فراه ،نیست.
درست است كه انسان ها عمومام از گناه كردن ناراحت هستند ولی نه باه
آن معنا كه جايگاه خود را نسبت به آن گناهان تغییر دهند؛ و اينجاا بحاث
ديگری اسات و منظاور از «توباه» يعنای انساان بتواناد نسابت باه رتائال در
موقعیتی ديگر قرار گیرد كه گناه ساراغ انساان نیاياد و او در معارض گنااه
نباشد وگرنه توبه ی او توباه ی واقعای نیسات و ناخودآگااه باه خاود دروغ
میگويد .حارت سجاد در اين فراز حرف ديگاری دارناد غیار از آن
توبهای كه انسان خود را فريب دهد .وقتی به حارت حق عرضه میدارند:
«إِنْ كانَ النَدَمُ عَلَى الذَّنْبِ تَوْبَةً فَإِّنِى وَعِزَتِكَ مِنَ النَساّدِمِینَ» باا ايان جملاه
خبر از عزمی می دهند تا در سااحت ديگاری قارار گیرناد .در سااحتی كاه
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ديگر آن نوع گناهان جايی ندارند .مثل آنكه اگر كسی به جايی رسید كه
حبّ دنیا نداشت ،عمالم چیزی به نام حسادت سراغ او نمیآيد و با توجه باه
اين امر است كه ما نبايد خودمان را بازی دهای ،وقتای مای شاود باه معناای
واقعی به خدا برگاردي ،و باه عاالَمی نظار كنای ،كاه خداوناد را در هماهی
صحنهها حاضر بیابی.،
اگر واقعام بركات برگشت به سوی خدا را پیدا نمايی ،و بفهمای ،در ايان
برگشت و در آن توبه ،به دنبال چه چیزی هستی ،،حتمام به آن ناوع زنادگی
كه اين برگشت را برای ما نگه میدارد فكر میكنی ،و از اين جهت عارض
میكن ،توبهای كه حارت مدّ نظر دارند غیر از آن نوع توباهای اسات كاه
بین مردم معمول میباشد و با توبه سعی میكنناد آن گناهاان در شخصایت
آنها ريشه ندواند.
«توبه» ،يعنی برگشت به ناوعی ديگار از زنادگی بارای ورود باه دنیاای
ديگر ،به آن معنايی كه شهید آوينای حااور انقاالب اساالمی و حاارت
را در اين تاريخ توبهی بشريت مینامد و میگويد:

امام

«در اين عصرِ جاهلیت ثانی كه بشر در حیثیات كلّایِ وجاود خاويش از
آسمان معنوی هبوط خواهد كرد ،كه كرده است .در اين عصار اسات كاه
بشر در حیثیت وجود خويش« ،توبه» خواهد كارد كاه باا پیاروزی انقاالب
اسالمی در ايران كه اُمُ القُرایِ معنوی كرهی زمین است ،اين عصر نیز آغاز
شده است و می رود تا همه ی زمین و همه ی بشريت را فرا بگیرد .حركات،
به منظور عبور از هبوط و تنزل و انحطااط و گنااه اعاراض از حاق را آغااز
كرده است».
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شهید آوينی اين آغاز گذار تاريخی را «عصر توبهی بشريت» مینامیاد.
در چنین شرايطی بحث بر سر آن نیست كه انسان يک دروغ بگويد و بعاد
اظهار دارد« :اَسْتَغْفِراللّه» .بايد بستر حاور خود را تغییر دهی ،،وقتی انساان
بااه معنااای واقعاای از زناادگی گذشااتهی خااود بااه نااوعِ ديگااری از زناادگی
برگشت و تصمی ،گرفت خود را در ساحتی ديگر حاضر كند ،خداوناد باه
او خواهد گفت بنده ی من ،نهتنها گناهانت را بخشیدم بلكه به جای هماه ی
آن گناهان ،حسنه قرار دادم .ممكن اسات كسای تعجاب كناد مگار چناین
چیزی ممكن است؟! اين تعجب ،به جهت غفلت از سنتی اسات كاه در آن
سنت ،توبه واقع میشود.
عمومام اهل دنیا توبه را و حتی نماز و عبادت را ضايع میكنند ،توبه كاه
ضايع شد ،ديگر آن بركات را ندارد تا تمامیت انسان را تغییر دهاد« .توباه»
يعنی انسانی غیر از انسان قبلی مادّ نظار انساان بیاياد .خاود را در نماادی از
انسانیت كه در شخصیت پیامبر خدا و ائمه به حاور آماده اسات دنباال
كند ،از آن جهت كاه آنهاا حقیقات انساانیت را نشاان مایدهناد .در ايان
رويكرد است كه توبه محقق میشود و زندگی آهنگ ديگری سر میدهد
و انسان در فاايی قرار مایگیارد كاه اصاالتهاای او دنیاا و اماور دنیاايی
نمیباشد تا از گوهر وجود خود در زندگیِ دينی و رعايت دستورات الهای
محروم شود ،او به كلّی از آن نوع زنادگی كاه انساان را از شاعف معناوی
جدا میكارد هجارت مای كناد باه جهاانی كاه حاارت محباوب بارای او
مشخ

كرده است و او با حیات خاود كاه عاین اتصاال باه حیاات مطلاق

است ،بهسر می برد و امور مادی را امور فرعیِ زندگی به حساب می آورد و
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آن امور در آن حدّ كه زندگی اصیل را به حاشیه نبرند ارزش دارناد ،زيارا
اين روحانیت انسان است كه به امور معنا مایدهاد ،ناه آنكاه اماور ماادی
زندگیها را معنا ببخشند ،زيرا اين نوع معنادادن به زندگی كه اماور ماادی
زندگی را معنا كنند ،قرارگرفتن در توهّمات است و نه در واقعیات.
زندگی ،نوعی احساس حاور در عال ،هستی است كاه هایچ بان بساتی
در آن در میان نیست و اين با نظر به حاور خداوند و اتصال باه حااور او
برای انسان ممكن می شود .قرارگرفتن در حیاتی يکپارچه ،در عین «فقیار
إلی اللّه»بودن ،عالمی كه میتوانی ،با حاور در آن عال ،،به تمامیات خاود
واقف گردي ،و حارت سجاد با نظر به چنین هويتی از هر آنچاه ماانع
چنین حاوری باشند ،توبه میكنند .يعنی از آن نوع بودنِ روزمرّه به ساوی
اين نوع بودن كه انسان به تمامیت خود در اتصال به حاق واقاف مایشاود،
برگشت مینمايند.
وقتی انسان با روحی فعّاال و زناده باه خاود ماینگارد ،تاازه متوجاه ی
افقهايی میشود كه برای حاور در آنجاها بايد تصمی ،جدّیتری بگیرد.
بررسی میكند و می بیند كه چند سال است بهترين فرصاتهاا را از دسات
داده ،ولی راهی كه بتواند در آن افقهای متعالی با خدا ملنوس شود ،هناوز
برايش فعلیت نیافته ،بهخصوص هر اندازه انسان بزرِتر باشد ،عظمت آن
افقهای دور كه برای انسانهای معمولی قابل تصاور ها ،نیسات ،بیشاتر باه
ظهور میآيد ،حال ناله سر میدهد :خدايا! با توبه باه ساوی آن راهای قادم
گذاشتهام كه مرا به اُنس با تو میرساند.
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حارت سجاد با نظر به اينكه میدانند انسان تا كجاها میتواند در
آن عوال ،متعالی حاضر شود ،از هر نوع زندگی كاه ايشاان را از آن نحاوه
حاور باز می دارد ،توبه میكنند و به راهی بس متعالیتر و گشوده تار نظار
دارند و هر آنچه ما را از آن حاور باز دارد و مشاغول اماور ديگار شاوي،،
«تنب» يا گناه میدانند و ندا سر میدهند« :إِلهِى إِنْ كانَ النَدَمُ عَلَسى السذَّنْبِ
تَوْبَةً» حال كه ايان قاعاده در عاال ،هسات كاه پشایمانی از گنااه ،توباه باه
حساب می آيد ،به عزتت قس ،مان پشایمان شادهام و در سالک تاوّابین در
آمده ام و بنا دارم خود را در چنین روحیهای كه روحیهی رجاوعِ مكارر باه
خداوند است در مظاهر ربّانی ،قرار ده ،تا هر بار با جلوهای بعد از جلوهای
روبهرو باش .،اين است معنای بهسربردن با خادای تاازه و حاضار و فعّاال و
شرط آن «توّاب بودن» انسان است كاه رجاوعِ بعاد از رجاوع مایباشاد ،باا
بودنی كه در هایچ منزلای متوقاف نیسات ،زيارا اساساام «باودن» ياا وجاود،
تشكیكی است و انسان میتواند با حاور در آن بودن ،دائمام در شدت بعاد
از شدت قرار گیرد و ايان ناوع حااور ،حااور در هماهی عاال ،اسات باا
همهی گستردگی كه عال ،دارد ،اعا ،از عاال ،كثارات و عاوال ،ديگار ،باه
همان صورتی كه حارت علی در عال ،حاضر بودند و میتوانساتند باا
عل ،به قواعد عالَ ،،آن قااوتها و پیشبینیها را داشته باشند.
اگر كسی از گناهانی كه مانع آن حاور و شديّت وجاود اسات ،عباور
كند و به يک معنا در سلک توّابین قارار گیارد ،در هماین دنیاا ها ،انساانی
دقیق و تیزبین و هوشیار خواهد شاد .اگار آن حااوری كاه بتاوانی ،دقات
داشته باشی ،در زندگیِماان كا ،اسات ،علاتش زنادگیهاای پار از مشاغله
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میباشد .وقتی زندگیمان را اماوری پرمشاغله فارا گرفات باياد از آن ناوع
زنادگی توبااه كنای ،و از آن نااوع باودن پشاایمان شاوي ،تااا ناوعی ديگاار از
زندگی برای ما معنا پیدا كند و برای امورات آن زندگی كاه اماور معناوی
در آن حاضر است هوشیار شوي .،بعایها اگر از منازل سلوک و يا عوال،
غیب و قیامت بشنوند ،با دقت بیشتر توجه میكنناد تاا بیشاتر در آن عاوال،
حاضر شوند ،ولی بعای ه ،كه آن نوع زندگی را نمیشناساند از اشااره و
تذكر به آن نوع زندگی خسته میشوند ،در حالی كاه باا توجاه باه مساائل
توحیدی می توان سیر داشت و در عال ،ديگر حاضار شاد ،عاوالمی كاه باا
روح ما بیشتر همخوانی دارند.
با توجه به اينكه «توبه» نوعی برگشت و نوعی رويكرد است ،انساان باا
توبه در جهان ديگری حاضر میشود .انساان باياد زنادگی را مطاابق آنچاه
بايد در آن حاضر شود تعريف كند و شكل دهد .هماانطاور كاه در اماور
فردی خصوصیاتی را مدّ نظر قرار میدهی ،كه باه كماک آن خصوصایات
میتوانی ،در سجايای فردی حاضر شاوي ،،در توباه ،انساان در جماع بنادی
خود متوجه ی نحاوه ا ی ديگار از «باودن» مای شاود كاه در آن ناوع باودن،
اعمالی را انجام میدهد كه مطلوب اوست و در اين حالت انسان باه معناای
واقعیِ «توّاب» خواهد شد ،زيرا جهات خاود را تغییار داده و فهمیاده اسات
بايد در جايی ديگر حاضر باشد و به آنجا بايد هجرت كند و ايان كاار باا
عزم محقق می شود و نه با احساسات ،مثل آن پنج پیامبری كاه اولاوالعزم و
صاحب عزم بودند.
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با توجه باه ايانكاه انساان در توباه در جهاان ديگاری وارد مایشاود و
چیزهای ديگری را احساس میكند ،از خدا میخواهید عزمی به شما بدهد
تا در زمرّه ی توّابین قرار گیريد .حاال باا نظار باه آن جهاانی كاه انساان در
نسبتهای متعالی حاضر میشود ،عرض می كنی :،اگر پشیمانی از گناه توبه
محسوب میشود و رويكرد انسان را در اين عال ،تغییر می دهاد ،باه عزتات
قس ،من در زمره ی توّابین قرار خاواه ،گرفات .در زماره ی كساانی كاه از
عالَ ِ،گذشتهی خود به عال ،ديگری هجرت كاردهاناد كاه در آن عاالَ ،آن
نوع گناهان در آنجا ،جای و جايگاهی ندارند كه بخواه ،هر روز گرفتاار
آنها باش .،با نوعی پشیمانی از آن نوع زندگی ،كه:
نیمه عمرم در پريشانی گذشات

نیمه ديگر در پشایمانی گذشات

در ادامه عرضه میداريد:
«وَ إِنْ كانَ االسْتِغْفارُ مِنَ الْخَطِی َةِ حِطَةً فَإِّنِى لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ»
خداوندا! اگر استغفار از خطاها ،آزادشدن اسات از آن خطاهاا و عامالِ
فروريختنِ آن گناهان است ،من از مستغفرين به سوی تو و برای تو هست.،
خدايا! اگر كمك ،كنی تا بتوان ،استغفار كن ،و ديگر به لطاف خاودت
اين خطاهاا در منظار مان ماورد توجاه قارار نگیرناد ،آری! اگار در چناین
شرايطی« ،حِطَةً» ،فروريختن گناهان واقع میشاود ،و مان در عاالمی قارار
میگیرم كه آن نوع خطاها بر من سیطره نخواهناد داشات ،باا تماام وجاود
اعالم می كن ،من از مستغفرين هست ،كه به سوی تو آمدهام تاا از آن نحاوه
بودنی كه در آن بودن ،كدورت گناه ديگر در میان نیست ،بهرهمند شوم.
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خدايا حال كه استغفار از گنا هان «حِطَةً» است و موجاب مای شاود آن
گناهان فرو ريزد و ديگر آثاری از آنها در من نباشد ،خداوندا من به واقاع
استغفار می كن« :،فَإِّنِى لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ» خدايا من از اين به بعاد بارای
تو میشوم و در زمارهی مساتغفرين قارار مایگیارم ،باه آن گنااههاا پشات
میكن ،و به سوی تو روی میآورم ،به سوی خدايی كه همه ی عاال ،از آنِ
اوست و او در همه ی عال ،حاضر اسات و باا خادابودن يعنای بساط وجاود
خود در زير سايه ی حارت ربّ العالمین كه ايان تمامیات زنادگیِ انساان
است تا ابديت.
در سنت استغفار ،قاعده «پاک شو اول و پس ديده بار آن پااک اناداز»
جاری مایشاود .چاون تاا انساان از تنگناهاای نظار باه خاود آزاد نگاردد،
نمی تواند خود را در بیكرانگیِ حاورِ حارت حق در عال ،احساس كناد.
در همین رابطه هر انادازه ها ،اساتغفار بارای روح و روان انساان هزيناه در
بااردارد ،ارزش آن را دارد .آری! دلكناادن از خااود و خااود را زياار پااا
گذاردن ،كار آسانی نیست ولی در ازای نتیجه ای كه حاصل میشاود الزم
است .حارت سجاد چون عظمت آن حاور را به صورت كامل برای
خود میشناسند آن چنان كه مالحظه میكنید بیتابانه موضوعِ استغفار را با
حارت حق در میان میگذارند .حاور در جهانی كه خادا در بیكرانگایِ
خود در صحنه است ،يعنی رسیدن به هماه ی حاوائج اصایلی كاه انساان باه
دنبال آن می باشد و با نظر به آن حاورِ تامّ و تمام است كه رسول خادا

ه ،میفرمايند« :إِّنَهُ لَیُغَانُ عَلَي قَلْبِي وَ إِّنِي لَأَسْتَغْفِرُ اللَهَ فِي كُّلِ يَوْمٍ سَسبْعِینَ
مَرَةً»

(مستدرکالوسائل،

 ،6ص  ).321گاهی كدورت روی قلب ،مینشیند و من در هر
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روز هفتاد مرتبه استغفار میكن .،ايان اساتغفار يعنای تثبیات حااور هرچاه
بیشتر در محار حق و سیر از اجمال به تفصایل« .يغان»« ،غین» باه معناای
«غیم» است؛ يعنی ابر .مثل آن كه روی خورشید و ياا روی مااه را كاه ابار
بپوشاند ،يک حالت تیرگیِ نسابی و جلاوگیری از آن درخشاش اسات .از
قول امام صادق نقال شاده اسات كاه پیغمبار روزی هفتااد مرتباه توباه
می كردند« ،مِنْ غَیْرِ ذَّنْب»؛ بدون اينكه گناهی كرده باشد .اماام رضاا

میفرمايند« :لَیسَ شَيءٌ اَحبُ اِلَي اهللِ مِن مُؤْمِنٍ تائِبٍ أَو مؤْمِنَةٍ تائِبَةٍ»

(سافینه،

 ،0ص  )025چیزی در نزد خدا محبوب تر از يک مارد ياا ياک زن توباه كنناده
نیست .زيرا در توبه انسان خادايی مایشاود و بعاد از چناد قارن اكناون در
غرب آثاری مشهود است دال بر اينكه آنها به پايانِ راه رسیدهاند و وقات
آن است كه به اين اشتباه كلیِ خويش در تعريف انساان پای ببرناد و توباه
كنند و با نظر به آنچه در عال ،میگذرد میتوان گفات ايان عصار« ،عصار
توبه ی بشريت» است و اين توبه با انقالب اسالمی آغاز شده است و هر چه
بگذرد با تحوالت اجتماعی و سیاسی عمیقتر و وسیعتری كه نشانهی ياک
توبه ی كلّی به سوی دين و دينداری و حاقپرساتی اسات ،مواجاه خاواهی،
شد .قرن آينده ،اين چنین قرنی است و آثاار اولیاهی آن نیاز از ها ،اكناون
ظهور يافته است .اين استغفار كه رسول خادا دارناد ،يعنای آن حااور،
هرچه بیشتر از اجمال به تفصیل در آيد و اين مسیری است كه اولیای الهای
در مقابل ما گشودهاند.
در نظر به استغفار بايد متوجه بود كه واقعام اساتغفار كارسااز اسات و باه
قول خداوند اعتماد كنی ،كه او ما را با استغفار ،از آن نوع كادورت كاه باا
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خودخااواهی پاایش ماایآيااد ،نجااات ماایدهااد ،همااانطااور كااه حااارت
يااونس را از آن ظلمااات نجااات داد .حااارت يااونس بااا جملااهی
«سُبْحاّنَكَ إِّنِي كُنْتُ مِنَ الظَالِمینَ»(انبیاء )37/عمالم استغفار كردند و خداوند باه
ما میفرمايد« :وَ كَذلِكَ ّنُنَِْي الْمُؤْمِنینَ» به همین صورت مؤمنین را نجاات
میدهی.،
كافی اسات اعاالم كنای ،خداونادا مایخاواهی ،زنادگی را باهكلّای باه
صورت ديگری بگشايی .،همه در تنگناای شخصایت خاود هساتی ،و ناه در
فراخنای حاور در محار حق و محبت به خلق ،و به همین جهت در تكار
توبه داريد« :اَتوبُ إلیه» به اين معنا كه باا اساتغفارِ خاود باه ساوی او روی
میآورم .در نظر بگیريد اگر بخواهی ،باه ساوی او روی آوريا ،باياد هایچ
چیزی در عال ،برايمان قابل توجاه نباشاد ،در ايان حالات نحاوه ی حااور
خداوند در عال ،برای انسان گشوده می شود و آن نوع زندگی كه خداوناد
برای انسان تقدير كرده به ظهور میآيد.
با نظر به آن عال ،است كه در اساتغفار ،در رجاوعِ باه حاارت حاق از
خدا میخواهی ،كه ما را پاک كند ،زيرا تا دل انسان از آن توجهات وهمی
آزاد نباشد خود را در آغوش خدا نمی ياباد .هناوز گرفتاار دوگاانگیِ باین
خود و خداوند است و در اين دوگانگی آن امیدی كه انساان مایتواناد باا
عبادات خود در قرب الهی قرار گیرد ،محقق نمی شاود .در اداماه حاارت
اظهار میدارند:
«لَكَ الْعُتْبَى حَتَى تَرْضَى»
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خدايا! هرچه تو میخواهی مرا سرزنش كن تا راضی شوی و شايستگی
عبور از خود و قربِ به تو در من پیش آياد و بتاوان ،باا مناجاات باا تاو آن
قربی كه در تات خاود دارم را از آنِ خاود كان .،و ايان درسات بارعكس
عقوبتی است كه خداوند بر دشمنانش اعمال میكناد و مازه ی مناجاات باا
خودش را از آنها میگیرد و حبّ دنیا را در قلبشان می اندازد ،اينجاست
كه میفهمی ،هیچ عقوبتی زير آسمان به اندازه ی حُب به دنیا نیست كه آدم
دنیا را دوست داشته باشد و از داشتن خادا محاروم شاود .ايان مناجااتهاا
برای آن است كه ما خادا را داشاته باشای ،و ناه دنیاا را ،آری! از دنیاا باياد
استفاده كرد ولی نبايد كه آن را محبوب خود قرارداد.

امام صادق میفرمايناد« :يقولُ اللّهُ تَعالي :إنَ أّدّْني ما أصْسنَعُ بِالْعَبْسدِ
إذا اثَرَ شَهْوَتَهُ عَلي طاعَتي أنْ اُحَرِمَهُ لَذيسذَ مُناجساتي»

(جاامع الساعادات ،3 ،ص)93

خداوند تعالی میفرماياد :هنگاامی كاه بناده ی مان خاواهش هاای نفساانی
خويش را بر طاعت من ترجیح دهد ،ك،تارين كیفاری كاه در حاق او روا
می دارم آن است كه او را از لذّت مناجات خودم محاروم مای ساازم ».ايان
است كه بايد هر كاری از دستمان برمیآيد انجام دهی ،تا خداوناد لاذّت
مناجات با خودش را از ما نگیرد.

حارت سجاد در مناجات التّائبین خطاب به حاارت حاق عرضاه
داشتند:
«وَ إِ ْ كا َ اس ْتِغْفارُ مِنَ الْخَطِيئَةِ حِطَةً فَإِنْى لَاكَ مِانَ الْمُسْاتَغْفِرِينَ ،لَاكَ
الْتُتْبَىٰ حَتَىٰ تَرْضَى»
خداوندا! حال كه مشخ

است اساتغفار موجاب مای شاود تاا گناهاان

انسان بريزد و انسان بدون مانع با خدايش زنادگی كناد ،مان از مساتغفرين
هست ،كه جهت بخشش گناهان به سوی تو آمدم ،تو حق بازخواست داری
تا آنگاه كه راضی و خشنود شوی.
با توجه به قاعادهی اساتغفار و بركاات آن ،در چناین فااايی حاارت
عرضه میدارناد« :لَكَ الْعُتْبَىٰ حَتَىٰ تَرْضَسى» مان از گناهاان و غفلاتهااي،
پشیمان ،و سرزنش تو را نسبت به آن كوتاهیها كامالم مایپاذيرم ،پاس تاو
حق داری آنقدر عتااب ،كنای تاا راضای بشاوی .عرضاه مای دارياد« :لَاک
العُتبى» هرگونه عتاب و سرزنشی برای تو نسبت به من ،حق و منطقی است.
آنقدر كه از آن سرزنش راضی شوی «حَتَىٰ تَرْضَى» .به همان معناايی كاه
خداوند برای نجات بندگانش از عذاب قیامت ،جزای كوتاهی را در همین
دنیا برايشان فراه ،میكند ،آن جا كه قرآن می فرمايد« :ظَهَرَ الْفَساّدُ فِي الْبَرِ
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وَ الْبَحْسرِ بِمسسا كَسَسبَتْ أَيْسدِي النَسساسِ لِیُسسذيقَهُمْ بَعْسضَ الَسسذي عَمِلُسسوا لَعَلَهُسمْ
يَرْجِعُونَ»(روم )90/فساد ،در خشكى و دريا به خاطر كارهايى كه ماردم انجاام
دادهاند آشكار شده است؛ خدا مىخواهد نتیجهی بعاى از اعمالشان را به
آنان بچشاند ،شايد به سوى حق بازگردند .مقداری از آن عذاب قیاامتی را
در همین دنیا به انسان ها می دهد به امید آنكه برگردند و تغییر مسیر دهناد.
از جملهی آن سختیها كه به بنده میدهد ،آتش پشیمانی است باه كماک
نفااس لوامّاه و بصاایرتی كااه در اثاار آن پشاایمانی پیاادا ماایشااود نساابت بااه
ظل،هايی كه به خود و به ديگران كارده و از رعايات حقاوق آنهاا غفلات
شده است.
خداوند به كمک نفس لوامّه بیدارمان مای كناد و تاازه مایفهمای ،چاه
چیزهايی را ساده گرفتی ،،در حالیكه ساده نبودند .عاواطفی را جريحاهدار
كردي ،و آبروهاايی را حفاظ نكاردي ،و انتظااراتی را بایمحلای نماودي ،و
افرادی را دلخون كردي .،وای اگر اين حاالت در قیامت سراغ انسان بیايد
كه هیچ چاره ای برای جدايی از آن حاالت روحی برای انسان نیست ،زيارا
اصل استغفار به هر شكلی كه در اين دنیا برای جبران آن كوتاهیها ممكن
است ،در آنجا ممكن نیست ،ما میمانی ،و آن حاالت روحی و آتشی كاه
از درونِ وجود ما بیرون میآيد و انسان را فرا میگیرد.

همینكه نسبت به حقوق افراد حساس نباشی ،و متوجه نشاوي ،انساان هاا
ابعادیِ دارند كه در اجتماع شكل می گیرد و اگر اجتماع انساانی را باه هار
شكلی به اختالل بكشانی ،،به همهی افراد اجتماع ظل ،كاردهايا .،حاال كاه
بیدار شدي ،عرض میكنی ،خداوندا هرطور صالح مایدانای مارا سارزنش
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كن تا در شخصیت جديدی حاضر شوم ،شخصیتی كاه در رعايات حقاوق
فردی و اجتماعی انسانها ،انسان جديدی گردم كه تو از من راضی شاوی.
گاهی متوجاه نیساتی ،كاه مقادس باازی هاای ماا چاه باليای بار سار ماردم
میآورد ،وقتی در شكلدادن باه جامعاه باه عناوان بساتر زنادگی انساانهاا
احساس مسئولیت نكنی .،به گفتهی جناب مولوی:
خواجااه پناادارد كااه طاعاات ماایكنااد

باایخباار كااز معصاایت جااان ماایكنااد

خداوندا! اگر بندهی خود را باه جهات بعاای از خصالتهاايش تنبیاه
كرده و از خود دور بداری و او را متوجه ی مسائولیت هاايی كاه نسابت باه
مردم به عهده دارد بكنی ،لطف بزرگی به او كردهای.
داستان حارت علی را داريد كه آن خاان ،شاوهرش شاهید شاده
بود و نام او را در ديوان شهدا ننوشاته بودناد .حاارت متوجاه شادند
خانمی به زحمت مشک های آبی را به دوش میكشد ،جلاو رفتناد تاا
كمكش كنند و از وضع همسر او پرسیدند .گفت :خداوند از علی بان
ابیطالب نگذرد ،شوهرم در جنگ با دشمنان شهید شد و من ماندهام و
چنااد كااودک يتاای ،و باادون هاایچ كمكاای .حااارت ،آن خااان ،را تااا
خانهاش همراهی كردند و به خانه برگشتند و آن شب را تا سپیده صبح
به ناراحتى گذراندند .صبح زنبیلِ طعامى با خود برداشتند و باه طارف
خانااه زن روان شاادند .در بااین راه كسااانى از حااارت درخواساات
مى كردند زنبیال را بدهیاد ماا حمال كنای .،حاارت ماى فرماود :روز
قیامت اعمال مرا چه كسى به دوش مىگیرد؟ به خانه آن زن رسیدند و
در زدند .زن پرسید :كیست ؟ حارت جواب دادند :كسى كه دياروز
تو را كمک كرد و مشک آب را به خانه تو رسااند ،باراى كودكانات
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طعامى آورده ،در را باز كن! زن گفت :خداوند از تاو راضاى شاود و
بین من و على بن ابیطالب خودش حك ،كند .حارت وارد شدند ،باه
زن فرمود :نان مى پزى يا از كودكانت نگهدارى مىكناى؟ زن گفات:
من در پختن نان تواناترم ،شما كودكان مرا نگهادار! زن آرد را خمیار
نمود .امام على گوشتى را كه همراه آورده بودند كباب مى كردند
و با خرما به دهان بچهها مى گذاشتند .با مهر و محبت پدرانه اى لقمه بر
دهان كودكان مى گذاشتند و هر بار مى فرمودند :از خدا بخواهید كه
على را ببخشد.
خمیر كه حاضر شد امیرمؤمناان تناور را هیازم كردناد و شاعله ور
ساختند و چهارهی مباارک خاود را نزدياک ماى آوردناد و باه خاود
خطاب مىكرد :يا على آتش دنیا را مى بینی چه سوزان است! بدان كه
آتش آخرت بسیار سوزانتر است .در اين میان يكى از زناان همساايه
كه امام را می شناخت ،وارد شد و به مادر كودكان نهیاب زد :واى بار
تو! می دانى اين آقا كیست؟! اين پیشواى مسالمین و زمامادار كشاور،
على بن ابى طالب اسات .زن كاه از گفتاار خاود شارمنده باود باا
شتاب زدگى گفت :ياا امیرالماؤمنین! از شاما خجالات ماى كشا ،،مارا
ببخش! اما حارت با تواضع و فروتنى زيادى فرمودناد :شاما ببخشاید
كه تا كنون مشكالت شما را حل نكرده بودم ،از درگاه خدا بخواهیاد
كه على را مورد عفو و بخشش خود قرار بدهد(.بحاراالنوار ،90 ،ص )62

اين لطف خداوند است كه در همین دنیا متوجاهی كوتااهیهاای خاود
بشوي ،و سرزنشهای حارت حق را با جان و دل بپذيري ،و كوتااهیهاای
خود را جبران كنی ،،در آن حدّ كه إنشاءاللّه خداوند از ماا راضای شاود و
امكان حاور در محار بیكرانش را به ما بدهد.
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مه ،آن اسات كاه متوجاه ی حساسایت مسائله باشای ،تاا سارزنشهاای
خداونااد را بفهماای ،و در ايجاااد رضااايت او نهاياات تااالش را بنمااايی،،
بهخصوص خطر مقدس مآبی ها را ساده نگیري ،كه در اين راستا باه بهاناهی
احتیاط در جايی كاه باياد ورود كنای ،و حقاوق افاراد را پااس باداري ،،از
مسئولیت شانه خالی نمايی .،چاه بسایار وضاع دختاران بایشاوهر و پساران
بیهمسر به جهت مقدس مآبیهای ما چناین شاده و چاون ورود الزم را در
امور مردم نداشته اي ،،اين مشكالت بهوجود آمده است .اينجاست كه وقتی
خدا ما را نسبت به اين امور بیدار كرد ،ندا سار مایدهای ،خداونادا! «لَسكَ
الْعُتْبَىٰ حَتَىٰ تَرْضَسى» هار انادازه مایخاواهی مارا سارزنش كان و باه مان
سختگیری نما ،همه ی آن سرزنشها را به جان میخرم تا جايی كه از ماا
راضی شوی ،زيرا رضايت خادا سارمايه ی فاوقالعااده مهمای بارای انساان
است.
از امام صادق هست گاهی خداوند بعد از بیست و چند سال كاه از
گناه بندهاش گذشته است آن گناه را به ياد او می آورد تا توفیق استغفار باه
او بدهد 0.حال كه در میانسالی نتوانست بیدار شود وقتای آرامآرام آبهاا
از آسیاب ريخت و غرورش ك ،شد ،آن گناه و كوتاهیهاا را در مقاابلش
میآورد كه مثالم چرا در آنجا سكوت كردی در حاالیكاه نباياد ساكوت
ماایكااردی و چاارا آنجااايی كااه بايااد ماایرفتاای نرفتاای .حااارت امااام
خمینی

تذكر خوبی به بعای از روحانیان كاه جهات پاذيرفتن

منصب قااوت احتیاط میكردند كه نكند در حكمی كاه مایدهناد حقای
 - 0بحاراألنوار ،ج  ،39ص .28
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ضايع شود .فرمودند؛ چرا از اين جهت احتیاط نمیكنید كه اگار مسائولیت
قاا را نپذيريد و حقوق بیگناهی ضايع شود ،شما مسئول هستید؟
انسان ها گاهی حواسشان نیست كه قاايا يک طرف ديگار ها ،دارد،
انجام ندادنهاا ها ،گااهی هماان انادازه مسائولیت دارد كاه انجاامدادن هاا
مسئولیت دارد .به هر حال وقتی خداوند خااطر بنادهاش را بخواهاد ،حتای
بعد از بیست و چند سال يادش مایآورد كاه چاه كوتااهیهاايی داشاته تاا
موفق به استغفارش كند و كار به برزخ و قیامت نكشد .وقتی خداوند لطف
كند و پرده را از مقابل چش ،جان انسان عقب ببرد انسان حاضر است بارای
حقی كه ضايع كرده نهايت تاالش را جهات جباران آن انجاام دهاد ،زيارا
متوجهی آثار بد آن عمل در ابعاد مختلف وجودش میشود .اين است كاه
وقتی خداوند بصیرتی نسبت به جايگاه گناهاان و كوتااهیهاا در رابطاه باا
ابعاد متعالی انسان عطا میكند ،انسان حاضر است برای جبران آن ،خاود را
به آب و آتش بزند زيرا تا حدّی خداوند پرده را برای او عقب زده است و
نسبت به آن كوتاهیها و گناهان ،آينده ی او را روشن نموده ،حاال تصاور
كنید اگر با همین كوتاهیها و گناهاان در قیاامتی حاضار شاود كاه كاامالم
نسبت آن كوتاهیهاا و گناهاان در رابطاه باا آن فارد ،آشاكار اسات ،چاه
احساسی به او دست می دهد؟ احساسی كه وقتی با نازلهی آن روباه رو شاد
خود را برای رهاشدن از آن به آب و آتش میزند و آن جا نمیتواند آن را
جبران كند و دائمام در اين حالت در سوز و گداز است.
وقتی روح انسان در اين دنیا در رابطه با سستی هايش بیدار میشود ،اين
اندازه حاضر است برای رفع و دفع آن ها تالش كند ،اگر همین پشایمانی و

جلسهی نه ،،معنی توبه 011 ...................................................................................

نه بیشتر ،در قیامت سراغ انسان بیايد ،چه كار میتواند انجام دهد؟ آيا نبايد
به اين فكر بروي ،كه رسول خدا باا روحیاه ی «رَحْمَسةً لِلْعسالَمین»باودنِ
خود اين اندازه دلسوزانه تالش كردند تا دين خادا را باه ماا برساانند تاا در
قیامت گرفتار آن نوع پشیمانی ها نشوي،؟ از آن مه،تر چه انادازه حاارت
حق به بندگانش محبت داشته كاه بارای ماا شاريعت فرساتاد؟ باا توجاه باه
اينكه ما در قیامت تنها با همان عمل خود روبهرويی ،كاه اگار عمال بادی
باشد عذاب آور است و نه اينكه خداوند مااورای عمالِ باد بخواهاد ماا را
عذاب دهد .نظام عال ،چنین است كاه «يَوْمَ تََِدُ كُّلُ ّنَفْسٍ مسا عَمِلَستْ مِسنْ
خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء»(آلعمران )31/روزى است كه هركس ،آنچاه
را از كار نیک يا كار بد انجام داده ،حاضر مىبیند .با توجه به اين امر وقتی
آدم میبیند يک گناه كوچک به همان معنای عدم رعايت حقوقِ انسانهاا
و عدم رعايت انساانیت آنهاا ،اگار در ايان دنیاا درسات دياده شاود ،چاه
پشیمانی جانكاهی را برای انسان به همراه دارد ،میفهمی ،جايگاه دين خادا
چه اندازه در معرفی گناهان مه ،است و جايگاه توبه نیز چه انادازه بازرِ
خواهد بود.
در قرآن داري ،افاراد در موقاع روباهروشادن باا گناهاانشاان حاضارند
هرچه دارند هديه بدهند بلكه رها شوند می فرمايد« :وَ الَذينَ لَسمْ يَسْستََیبُوا
لَهُ لَوْ أَنَ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمیعاً وَ مِّثْلَهُ مَعَهُ الَفْتَدَوْا بِسهِ»(رعاد )03 /و كساانى
كااه دعااوت او را اجاباات نكردنااد ،اگاار تمااام آنچااه روى زمااین اساات و
همانندش را داشته باشند ،همه را براى رهايى از عذاب مىدهند!
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فااراز «لَسكَ الْعُتْبَسسىٰ حَتَسسىٰ تَرْضَسسى» حكاياات از آن دارد كااه حااارت
سجاد با مسئله ی مهمی روبهرو هستند و نسبت به آنچاه در پایش اسات
بايد در اين دنیاا در تعاادل كااملی باشاند كاه در آن تعاادل روحای ،تماام
حقوق

در جاای خاود قارار داشاته

باشد و اين نوعی آگاهیِ ارزشامندی اسات در رعايات هماهی آنچاه باياد
رعايت شود ،تعادل در حیاتی نامتناهی و در سایر باه ساوی حاارت حاق،
همان حقی كه از طريق آن میتوان جامعاه ی توحیادی بناا كارد تاا دنیاای
انسان به ابديتش متصل گردد و جامعه ،آينهی انسانیتی شود كه هركس در
خود جستجو میكرد و فرديت او عین جمعیت بقیاهی انساانهاا شاود و در
آن صورت هركس به تنهايی همه ی انسان ها خواهاد شاد ،آن ها ،در افاق
انسانیت انسانها.
اگر انسان در درون خود ناخن بزند و كشایک نفاس بكشاد ،باا تاذكر
قرآنی متوجهی اين قواعد میشود كاه هاركس باياد خاود را در نسابت باا
انسانیت انساانهاا جساتجو كناد و مراحال زنادگی را مراحال هشادارباش
می يابد كه خود را درست احساس كناد ،در آن صاورت باه معنای واقعای
جای و جايگاه استغفار را برای حاور در آن جهان مایفهماد و باه نحاوی
كه شايسته است ،میيابد ضعفها را چگونه جبران كند ،ضاعفهاايی كاه
اع ،باشد از زير پاگاذاردن حاق النّااس و ياا سااير كوتااهیهاای فاردی و
اجتماعی .در آن صاورت آن هويات گشاوده كاه دنیاا و آخارت را يكای
میكند ،برای انسان ظهور میكند و زمینه ی اُنس با خدا و مناجات با او كه
در حدّ اعمال نیک نقش و اثر دارد ،به ظهور میآيد ،به هماان معناايی كاه
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پیامبر خدا میفرمايند« :عَمَّلُ البِرِ كُلُهُ ّنِصفُ العِبساّدَةِ ،وَ السدُعاءُ ّنِصسفٌ»،
همهی اعمال نیک ،نیمى از عبادت است و نی ،ديگرِ عباادت ،دعاسات .باا
توجه به اين است كه جايگاه دعا بارای انساان معلاوم مایشاود و متوجاهی
ملوايی میگردد كه انسان ها عمومام ،بهخصوص در مشكالت سخت باه آن
نیازمندند و میفهمند چرا به ما فرمودهاند:
چونكه غ ،پیشآيدت ،در حق گريز

هاایچ جااز حااق غمگساااری دياادهای؟

در دعا و مناجات با خداوند ،واقعام انسان منتقل میشاود باه عاالَمی كاه
حارت حق در آن عاالَ ،حاضار اسات و در آن عاالَ ،هایچ چیازی دور از
دسترس انسان نیست ،همانطور كه خداوند از همه چیز به انسان نزديکتار
اساات و در آن صااورت آيناادهای فااوق العاااده روشاان در مقاباال مااا قاارار
میگیرد .پیامبر خدا میفرمايند« :أفضَّلُ العِباّدَةِ السدُعاءُ ،فسإذا أذِنَ اللّسه ُ
لِلعَبدِ في الدُعاءِ فَتَحَ لَهُ بابَ الرَحمَةِ ،إّنّهُ لَن يَهلِكَ مَعَ الدُعاءِ أحَدٌ» برتارين
عبادت دعاست .هرگاه خداوند به بنده اتن و توفیق دعا دهد درِ رحمات را
به روى او بگشايد .با وجود دعا هرگز كسى هالک نمى شاود .زيارا انساان
در دعا راههای حیات خود را میيابد از آن جهات كاه خداوناد قلاب او را
متوجهی دعا كرده است .اين نشان میدهاد تاا مسایر دعاا بارای انساان بااز
نشود زندگی هنوز وارد خیر نمیگردد ،چون باه ماا فرماودهاناد اگار خادا
اراده كرد خیری به بندهاش برساند ،قلب او را جهت دعا كردن میگشاايد.
زيرا با دعا جهانی در مقابل انسان گشوده میشاود كاه بااالتر از آرزوهاای
اوست .يعنی:
گفته بودم چاو بیاايی غا ،دل بااتو بگاوي ،چه بگوي ،كه غ ،از دل برود چونتو بیايی
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به همان معنايی كه عالمه طباطباايی

مایفرمايناد :انساان فطرتاام

فقط حق را همهكاره میداند و بسیاری از ماا آن را تجرباه كاردهايا ،،مثال
وقتی كه كسی در دريا در حال غرقشادن اسات و ياا كشاتیاش در حاال
غرقشدن میباشد و تمام ابزارها كه حجاب هايی بین او و حق بود ،هماه از
كار میافتند و در آن حالت به گفتهی قرآن كريّ« :،دَعَوُا اللَهَ مُخلِصینَ لَسهُ
الدّينَ»(عنكبوت )56 /در آن حالت انسان با تمام وجود خدا را میخواناد ،چاون
مطمئن است خدا همهكارهی امور است ،میيابد كه خدا ه ،وجاود دارد و
ه ،توانای مطلق است.
با توجه به امر فوق هر وقت انسان در شرايطی قرار دارد كه بارای غیار
خدا نقشی مستقل قائل است ،مسلّ ،بداند در مسیر فطرتش قرار نادارد و در
مسیر خیال و وه ،میباشد و اين يعنی هرجا به غیار خادا تكیاه كاردي ،،در
خیال و وه ،به سر میبري.،
«توبه» يعنی برگشت از آن حالات وهمای باه حالات فطاری .انساان در
عمق فطرت میيابد كه آن پايهی محكمی كاه هار موجاودی بار آن تكیاه
دارد ،اين اسباب و وسايل نیسات .آنجاا كاه فطارتش حقیقتاام بیادار شاده
می فهمد كه اين ابزارها و وسايل نمی توانند تكیه گااههاای خاوبی باشاند و
نبايد اعتماد خود را به اين اسبابها بگذارد و در نتیجه ما را باه ايان قاعاده
میرساند كه اگر كسی چیزی را از ابزارهاا و وساايل خواسات و باه آنهاا
اعتماد كرد ،از شعور باطنی و فطری خود فاصله گرفته و باه خیااالت خاود
گرفتار شده است.
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آنچه گفته شد حكايت از آن میكند كه زندگی انسان تحات دو نظاام
اداره میشود؛ يكی نظام فطری كاه موافاق باا شاعور بااطنی انساان اسات و
ديگری نظام خیالی كه طبق ادراكات ظاهری تنظی ،میشود و نظام دوم پار
از خطا میباشد و توجه به اين امر پای توبه را به میان میآورد ،به ايان معناا
كه انسان در نوعی بازگشت به خدا اظهار میدارد خدايا! من به ايان نتیجاه
رسیدم كه تو همهكارهی امور هستی.
اين دعاها يكی از عظمتهای تشیّع میباشد .مسلّ ،ما در برزخ و قیامت
متوجه میشوي ،چاه انادازه ايان دعاهاا مفیاد باودهاناد و از آن طارف چاه
حسرتها و زاری ها داري ،به جهت راههايی كاه باا دعاا مایتوانساتی ،طای
كنی ،ولی متوجه ی جايگاه آنها نشادي .،ماا عموماام دعاهاا را در رابطاه باا
حوائج جزئی خود مدّ نظر قرار میدادي ،،به جای اينكاه باا دعاا باه ساوی
مقاصد عالیه طی مسیر كنی .،حسرت میخوري ،كه چگونه مایتوانساتی ،از
طريق دعاها و مناجاتها از اينهمه وهمیات به سوی حقايق سایر كنای .،باا
توجه به اين امر به ايان فاراز توجاه و نظار فرمايیاد كاه دعاا كنناده اظهاار
میدارد:
«إِلهِى بِقُدْرَتِكَ عَلَىَ تُبْ عَلَىَ ،وَ بِحِلْمِكَ عَنِى اعْسفُ عَنِسى ،وَ بِعِلْمِسكَ بِسى
ارْفََْ بِى»
خدايا سوگند به قدرتی كه بر من داری ،توبه ی مرا بپذير و به مان نظار
بینداز و سوگند به حل ،و شكیبايی ات كه دربارهی من داری ،مرا بابخش و
سوگند به دانشی كه از من داری ،با من مدارا كن.
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در فراز فوق متذكر میشاويد كاه در محاار حاارت حاق هساتید باا
همه ی قدرتی كه او جهت تصرف در ما دارد و با نظر به چنین واقعیتای ،از
حارت حق میخواهیاد او باه شاما نظار كناد ،زيارا توباه ی ربّ داريا ،و
توبه ی عبد .توبه ی عبد آن است كه عبد به حارت حق نظر كند و توباه ی
ربّ آن است كه حارت ربّ العالمین باه عباد نظار كناد و خاود را بار او
بگشايد تا عبد معنای قرب الهی و تجلیّاات رحماانیِ او را بیاباد و احسااس
كند و بهترين تعلقی كه انسان نیاز دارد تاا در آن قارار گیارد ،بارای انساان
پاایش آيااد تااا ديگاار بااازیِ تعلّقااات دنیااايی را نخااورد .أمیاارالمااؤمنین

میفرمايند:
همانا فرزند آدم چون در آخرين روز از روز های دنیايیِ خود و اولاین
روز از روز های آخرت

قرار گیرد ،مال و اوالد

و عملش برای او ممثَل شوند ،پس متوجه مال خود شاود و گوياد :باه
خدا سوگند من بر تو حري

و بخیل بودم ،پس چه سود و بهاره ای از

تو برای من هست؟ مال میگويد :كفن خود را از من برگیر.
سپس حارت می فرمايند :پس متوجه فرزندان خود شود و گوياد :باه
خدا سوگند! من برای شما پدری مهرباان و حاامی و نگهدراناده شاما
بودم ،پس چه نفع و فايده ای از شما برای من هست؟ می گويند ماا تاو
را به قبر و گودالی كه آرامگاه تاو اسات ،مای رساانی ،و در آن پنهاان
میسازي .،پس از آن متوجه عمل خود میشاود و مایگوياد :باه خادا
سوگند! من نسبت به تاو میال و رغبات نداشات ،و تاو بار مان گاران و
سنگین بودی ،پس چه نفع و فايده ای از تو برای من هست؟ می گويد:
من در قبر و در روز رستاخیزت قرين و همنشین تاو هسات ،،تاا زماانی
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كه من و تو بر پروردگارت عرضه شوي .،پس اگر آن شخ  ،ولایّ و
دوست خدا باشد ،نزد او كسی آيد كه از جهات خوشابويی و خاوبیِ
منظره و زيبايی و در برداشتن لباس های فاخر و قیمتی ،نیكوترين مردم
است ،پس به وی گويد :بشارت و مهده باد تو را به راحتی و آسايش و
زندگی داي ،و روزی پااک و پااكیزه و بهشات پار نعمات و ورود تاو
بهترين ورودها باشد ،پس محتار میگويد :تو كیستی؟ میگويد :مان
عمل صالح تو هست .،از دنیا به سوی بهشت كاوچ كان(.نهاج البالغاه ،خطباه
)220

تعلّق نفس به مال و دنیاا ،ناوعی گفتگاو باین انساان وآن تعلقاات را باا
انسان به میان میآورد ،به همان صورتی كه در دنیا در درون خود باا آنهاا
گفتگو می كرد و با تعلّق به آنها از مسیری كه به ايانجاهاا خات ،مایشاد،
غافل شده بود.
سكرات يعنی حالتی باین ايان دنیاا و قیامات .ياکمرتباه انساان در آن
حالت سكراتی ،صورت مثالی فرزند خود را میبیند ،حتی اگر فرزند او در
كشوری دوردست باشد ،صورت تعلّق خود به فرزنادش در مقابال او قارار
می گیرد و او با توجه به زحماتی كه برای فرزندش كشایده ،در آن بحاران
از او میپرسد چه كاری برای من میتوانی بكنی ،تات و حقیقت فرزند در
اين جا با او سخن می گويد و اظهار میدارد من تو را به قبارت مایرساان.،
چون تات فرزند نسبت باه انساان در آن حالات بحرانای جاز چناین كااری
نمیتواند انجام دهد .تنها اعمال انسانهاست كاه در واقاع هماان اراده هاای
انسان میباشد ،با هر نیتی كه داشته باشد ،با او همراهی خواهد نمود.
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اگر انسان توانسته باشد با رجوع به خداوند و رجوعِ خداوند به او ،خدا
را داشته باشد؛ و همان خدايی كه با او زندگی میكرد را با خود باه جهاان
ديگر ببرد ،در جهان بیكرانه و ابدیِ قیامت با هزاران دريچه از اساماء الهای
كه بر روی او گشوده میشود بهسر خواهد بارد و آن هماان برگشات او از
همه چیز است به سوی خدا كه در دنیا به آن اقدام كرد.
حارت سجاد اظهار میدارند« :إِلهِى بِقُدْرَتِكَ عَلَىَ تُبْ عَلَسىَ» ای
خدايی كه تمامام بر من تسلط داری و تمام وجاودم در حیطاه ی قادرت تاو
میباشد ،من با توجه به اين واقعیت ،خود را آماده كارده ام تاا إعماال اراده
فرمايی و نظرم را از دنیا برگیری و به سوی خودت جلاب نماايی و در ايان
رابطه به قدرت خودت متوسل شده ام تا خودت كمک كنای تاا مان تماماام
به تو نظر نماي.،
«وَ بِحِلْمِكَ عَنِى اعْفُ عَنِى» و به حقیقت حلمی كاه نسابت باه مان روا
میداری ،مرا عفو كن.
آری! از يک طرف او قادر مطلق است و از طرف ديگر ،حلی ،اسات و
چون حلی ،است نسبت باه مجاازات خطاای بنادگانش ساريعام و بار اسااس
قدرتش عمل نمی نمايد .اگر خداوناد قاادر باود ،ولای حلای ،نباود ،منتظار
نمیماند تا ببیند مراحل بعدی اعمال و رفتار بندگانش چه خواهد باود و ماا
در اين فراز متوجه ی خدايی هستی ،كه در عین قادربودن ،حلی ،اسات و در
میدان قادربودن او با اين رويكرد كه حلی ،اسات وارد مایشاوي ،،تاا ماا را
مااورد توجااه قاارار دهااد و در میاادان حلاای،بااودن او ب اا اياان رويكاارد وارد
میشوي ،كه ما را ببخشد ،به همان معنايی كه اين صفت را به بندگان اصیل
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خود داده و آنها در برخورد با ساايرين شاتاب باه خار نمایدهناد .مثال
آن كه در قرآن نسبت به حارت ابراهی ،می فرمايد« :إِنَ إِبْسرَاهِیمَ ألوَاهٌ
حَلِسسیمٌ»( توبااه )009/راسااتی ،ابااراهی ،بساایار دلسااوز و بردبااار بااود حااارت
ابراهی ،در مورد به اصطالح پدر خويش دو كار انجام داد :يكی جفاا و
بدی پدر را تحمل كرد؛ 2و ديگر برايش آمرزش طلبید .تحملِ جفای پادر
در بردباری حارت ابراهی ،ريشه داشات .طلاب مغفارتش نیاز از «اوّاه
بودن» او بر می خاست .اوّاه؛ يعنی كسی كه بسیار اهال گرياه و آه و نالاه و
توبه است .خداوند می فرمايد «:إِّنَكَ لَأَّنتَ الْحَلِیمُ الرَشِیدُ»( هود )37/راستى كه
تو بردبار و رهيافتهاى.
وقتی در آن فراز از مناجات از خداوند تقاضا میكنید كه« :وَ بِحِلْمِسكَ
عَنِى اعْفُ عَنِى» خدايا به حلمی كه داری مرا عفو كن .متوجاه هساتید ايان
قاعده بین خدا و بندگاناش برقرار است كه با آنها با حلا ِ،خاود برخاورد
میكند و معلوم است اگار بناده باا چناین تقاضاايی زمیناهی حلا ،خادا بار
بندگانش را فراه ،كرد ،عمالم زمینهی عفو او را از گناهاانش فاراه ،كارده
است.
«وَبِعِلْمِكَ بِى ارْفََْ بِى» خداوندا! به آن علمی كه به مان داری و وضاع
و حال ،را از همهی جهات میدانی ،با من مدارا كن.
انسان اگر باا آگااهی باه نیّاات خاود متوجاه باشاد در مقابال حاارت
پروردگار بنای عصیان نداشته و بدون آنكه بخواهد به خاود دروغ بگوياد

 - 2ظاهرام آتر عموی حارت ابراهی ،بود كه پدر خطابش می كرد.
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و يا توجیه كند ،كوتاهیهای او به جهاات ديگاری باوده ،عماالم راه چناین
نگاهی را برای آنكه خدا نیز به همین شكل به او نظر كند ،فراه ،مینمايد
و خداوند ه ،در همین زمینه با او مدارا میكند تاا باه خاود آياد و ايان در
بستر همین دعا و همین نحوه مواجهه با خداوند برای انسان پایش مایآياد.
اين خداوند است كه چنین بصیرتی را باه بنادهاش داده كاه مایشاود او باا
بندهاش مدارا كند .چون خودش ايان نگااه را باه بناده عطاا نماوده ،عماالم
خودش ه ،با همین انتظاری كه در بندهاش ايجاد كرده با بندهاش برخاورد
میكند .به گفتهی جناب مولوی:
چااون كساا ،كااردی اگاار البااه كاان،

مسااااتمع شااااو البااااهام را از كاااارم

ه ،دعا از مان روان كاردی چاو آب

ها ،نباااتش بخاش و دارش مسااتجاب

آرناااده دعاااا
ٔ
هااا ،تاااو باااودی اول

هاا ،تااو باااش آخاار اجاباات را رجااا

تااا زناا ،ماان الف ،كااان شاااه جهااان

بهااار بناااده عفاااو كااارد از مجرماااان

حال كه خودت مرا تا اينجا رساندی كه متوجهی قاعدهی ايان چنینای
در رجوع به خودت باش ،،پس مرا از مادارايی كاه باياد باا بنادگان داشاته
باشی محروم مگردان تا آنكه به خود آي .،شما حتمام روحیه ی مادارا را در
افراد فرهیخته مالحظه كردهايد و میدانید اين خداوند است كه اين روحیه
را در آنها ايجاد كرده .پس بسیار منطقی میباشد كه از خداوناد بخاواهی،
با ما نیز مدارا كند تا راه ادامهی خود به سوی او و اصالح نفس برايمان بااز
باشد و با تصمیمات اساسی و حسابشده برای اصاالح خاود برناماه ريازی
كنی ،و گرفتار شتابزدگای نشاوي ،و از آن ناوع پختگای كاه باياد در آن
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وارد شوي ،محروم گردي .،با امید به مدارا و رفق الهی كاار انساان در بساتر
خود قرار میگیرد و جلو میرود.
مالحظه فرموديد كه در اين فراز با سه اس ،از اسمایِ حسانای الهای باه
سراغ خداوند رفتید .يعنی با اسماء «قدرت» و «حل »،و «رفق» .باه ايان معناا
در خدايی كه عال ،را فرا گرفته با اين سه نوع رويكرد به او نظار كردياد و
عمالم خود را در آغوش خدايی يافتید كه در عین قدرتی كه نسبت به شاما
دارد ،به نور حلا ،و شاكیبايیاش و در بساتر رفاق و مادارايش ،شاما را در
برگرفته است .اينجا است كه بودن خاود را در چناین فااايی مایيابیاد و
واقعام ندا سر میدهید:
مااهده بااده! مااهده بااده! يااار پساانديد ماارا سايهی او گشت ،و او ،بُرد به خورشاید مارا
جان دل و ديده من ،،گريه ی خنديده مان ،ياااارِ پسااانديده مااان ،،ياااار پسااانديد مااارا

آياا اياان بهتاارين و زيباااترين «بااودن» نیساات؟ آيااا نبايااد بااا تكاارار اياان
مناجات ،عوامل غفلت از اين بودن را كنار بازنی ،،زيارا حقیقتاام ماا در تات
خود در چنین بودنی هستی،؟
خداوندا! به حقیقت پیامبرت كه سراسر رحمت بود ،بر ما رحا ،كان و
همهی موانعِ ارتباط با خودت را باا لطاف و كارم خاود باین ماا و خاودت
برطرف بفرما .آمین يا ربّ العالمین.

سخن حارت ساجاد در مناجاات التّاائبین باه اينجاا رساید كاه در
محار حق عرضه داشتند:
إِلهِى أَنْ َ الَذِى فَتَحْ َ لِتِبادِكَ بَاباً إِلىٰ عَفْوِكَ َمَيْتَهُ التَوْبَةَ ،فَقُّلْ َ« :تُوبُاوا
إِلَى الّلّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً» فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دَُُولَ الْبابِ بَتْدَ فَتْحِهِ؟
خداوندا! تويی كه به روی بندگانت دری به سوی عفاو گشاودی و آن
را توبه نامیدی .پس فرمودی «به سوی خدا توبه كنید ،توبه ی نصوح» حاال
چه عذر و بهانهای دارد كسی كه پس از گشاودهشادن آن در،
تا از واردشدن در آن غفلت ورزد؟
ماایفرماينااد در دل توبااه ،عفااو خااود را قاارار دادی و از آن طاارف از
بندگان خود خواستی در مسیر توباه ،باه فكار توباهای باشاند كاه نصاوح و
خال

باشد ،به آن معنا كه از يک طرف انسان متوجه شود با توبه دری باه

سوی حقايق برای او گشوده میشود و وارد جهانی از كیفیتها مایگاردد
و از طرفی ديگر متوجهی ظلمات و كدورتهايی میشود كه گناهان برای
انسان به وجود می آورند .در اين صورت عمالم متوجه ی ماهیت گنااه شاده
است .به همین جهت فرمودهاند :توبهی نصوح يعنی توبهای كاه انساان بعاد
از آن توبه ،هرگز به گناه برنمیگردد.
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بحث در اين بود كه اگر كسی متوجه شود اوالم :خداوناد زمیناه ی توباه
را در عال ،گشوده تا جايی كه آن توبه به عفو منجر میشود و ثانیام :آنقادر
شرايط فراه ،است كه میتوان با درک جهانِ كیفای ،از برگشات باه گنااه
منصرف شد ،حال چه جای عذرداشاتن اسات كاه انساان متوجاه ی توباه و
رجوع إلی اللّه نشود و آن را به تلخیر بیندازد و يا از آن غفلت كند؟
حااارت سااجاد عرضااه ماایدارنااد :خاادايا راهاای باارای انسااانهااا
گشودهای به نام توبه تا انسان ها بتوانند بهكلّی در زندگی خود تجدياد نظار
بكنند و به اين معنا جهانی غیر از جهانی كه در آن هستند و در كناار آن هاا
وجود دارد و خودشان از آن غافلاند را به ظهور آورند .جهانی كاه انساان
دينِ خدا را با همه ی ابعاد آن بپذيرد .اين غیر از آن است كه انسان در امور
فردی ،دين خدا را پذيرفتاه ولای در جهاانی كاه غیار از ايان جهاان اسات
زندگی نكند .توبهای كه مورد نظر اولیای الهی اسات ،تاوباه ی حااور در
جهان ديگری است كه انسان گرفتار حارص و حسادهای دنیاايی نباشاد و
همه چیز را در جلوهی الهیاش بنگرد و در اين توبه اسات كاه انساان ديان
خدا را با همهی ابعاد آن میپذيرد و توق و میل خود را مطاابق حااور در
آن جهان شكل میدهد .آن نوع حاور باه قادری مها ،اسات كاه اماماان
معصوم نیز برای يافتن آن جهان ،اين چنین با خادا مناجاات مایكنناد و
اساسام انسان ها خلق شدهاند تا در چنین جهانی وارد شوند ،به هماان معناايی
كه خداوند میفرماياد« :هُوَ الَذي خَلَََ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمیعساً »

(بقاره)21/

در آن جهان طوری حاور مایيابیاد و باا خادا روباهرو مایشاويد كاه باه
راحتی مشخ

است آنچه در زمین است خداوند بارای شاما خلاق كارده.
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مه ،چنین فه ،و احساسی است كه انسان همه چیازِ ايان جهاان را عطاياای
الهی بداند كه برای تعالی او خلق شده و بايد از حجابهايی كه مانع ورود
به چنین جهانی است ،توبه نمود .توبه ای كه انسان را باا عفاوِ خادا روباهرو
می كند و در نتیجه انساان از سانگینی گنااه باه هار شاكلی كاه باشاد ،آزاد
می گردد و سبک بال می شود و قدرت پرواز به ساوی جهاان بیكاران الهای
پیدا می كند كه اين همان حاور در زندگی دينی است ،با انواع محباتهاا
و ايثارها و تواضعها.

آيا برای ورود به چنین جهانی میتوان بدون توبه وارد شد؟ توبهای كاه
تجديد نظر نسبت به كلیه تكبرها و خودخواهیهاا و حارصهاا و حسادهاا
اسات؟ چاارا بااه آن حااوری امیاادوار نباشاای ،كاه حااارت سااجاد در
خطاب به حارت حق عرضه میدارناد« :فَتَحْتَ لِعِباّدِكَ بَابساً إِلسىٰ عَفْسوِكَ
سَمَیْتَهُ التَوْبَةَ» تو از طريق توبه دری را گشودهای كاه ماا را باه ساوی عفاو
خودت میبری ،يعنی ورود در جهانی كه جهان اولیاای الهای و معصاومین
است ،از آن جهت كه وقتی عفو الهی شامل كسی شود ،مانند كسای اسات
كه گناه نكرده است .با توجه به اين امیدواری جايی برای يلس نمیماند تاا
بگويی ،افرادی مثل اويس قرنی كه از ابتدا آدم های خوبی بودند كجا و ماا
كجا؟ زيرا انسان با عفو الهی ،در جهان اويس قرنی وارد مایشاود ،جهاانی
فوقالعاده گسترده و بیكران كه عرض شد اين همان زنادگی دينای اسات
كه با تجديد نظر كلّی نسابت باه زنادگیهاايی كاه در هماه ی ابعااد دينای
نیست ،پیش میآيد .در اين حالت ديگر فرقی نمیكند:
زير دريا خاوشتار آياد ياا زبار

تی ار او دلكااشتاار آي اد يااا سااپر
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در اياان حالاات تمااام مشااكالت و تنگناهااا رنااگ ماایبازنااد و منتفاای
میشوند.
گاهی روزمرّگیها و امور عاادیِ زنادگی ناخواساته ماا را در شارايطی
قرار میدهند تا نتوانی ،وارد زندگی دينی شوي .،از رودر بايستیها بگیار تاا
عادی شدن ارتباط با اقوام ناامحرم .توباه يعنای ناوعی باه خودآمادن بارای
عبور از آن نوع زندگی ،بدون آنكه الزم باشد كار به انقطاع با ارحام و ياا
دعوا با رفقا بكشد .كافی است شخصایت خاود را در دل دساتورات دينای
تعريف كنی .،چون خداوند ظرفیت اصلی نظام عال ،را برای زنادگی دينای
خلق كرده ،وقتی انسان تصمی ،بگیارد دينای زنادگی كناد ،خاود باه خاود
راهها گشوده و هموار می شوند ،در آن حادّ كاه هماان اقاوامِ بایپاروا ها،
رعايت شخصایت شاما را مایكنناد .حتماام تجرباه كاردهاياد بعاای از آن
خان،ها فقط برای بعای از آقايان حجاب خود را رعايات مای كنناد ،زيارا
متوجهاند اين افراد واقعام مقید به دستورات شرعی میباشد.
حارت سجاد به خود و به آنهايی كه دل در گرو حیاات متعاالیِ
دينی در اين دنیا دارند ،متذكر میشوند كه چرا وقتی راهای جهات رجاوع
به خداوند در مقابل ما گشودهاند ،تا با نور اس ،عفو الهی روبهرو شاوي ،،از
آن راه كه همان توبه است ،غفلت كنی،؟ چرا به جاای نظار باه كثارات ،باه
وجه الهیِ عال ،نظر نكنای،؟ تاا ايانجاای كاار كاه كاار مشاكلی نیسات ،و
وظیفهی ما ه ،در همین محدودهها میباشد ،كه در هار صاحنهای باه وجاه
الهی آن صحنه نظر كنی ،،اين يعنی توبه به سوی خدا و عبور از اين كاه آن
صحنهها بین ما و خدا حجاب شوند .مرحله بعدی مربوط به خداوناد اسات
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كه در ازاء توبه ی إلی اللّه ،با بخشش و عفو خود برای ما تجلای كناد و باه
لطف او سراسر وجود ما از آن گناهان آزاد شاود و وارد زنادگی ديگاری
شوي ،،در آن نوع زنادگی كاه باا داشاتن شخصایت جديادی كاه باا توباه
به دست آوريد ،هر آنچاه حقیقتاام بارایتاان الزم و مفیاد اسات ،در اختیاار
داريد و از جهان مدرن كه انسانها را مشغول انواع توهّمات كرده ،هجرت
خواهید كرد و به فكر هجرت باه جهاانی خواهیاد باود باا مناسابات دينای؛
همان چیزی كه حارت امام خمینی

مادّ نظرهاا قارار دادناد و

آنهايی كه متوجه ی اشكاالت جهان سراسر وه،آلوده دنیای مدرن بودند،
از آن استقبال كردند .حال اگر عدهای از اطرافیان ما همراهی نكردند نتیجه
آن می شود كه انسان از زندگی با آنهايی كه آلوده به گناه و توهّماتاند،
راحت میشود و در جهان امام خمینی

زنادگی خاود را اداماه

می دهد و نه در زندگی وه،آلود آنها .اين بهترين هديهی خداوناد اسات
كه به انسانها عطا میكند ،بادون آنكاه ماا انقطااع باا آن افاراد را شاروع
كرده باشای،؛ تنهاا جهاان خاود را از جهاان آنهاا جادا مایكنای ،و آنهاا
خودشان ه ،متوجهی اين موضوع میشوند.
جناب مالصدرا میفرمايند همان طور كه اگر صورتی باشد با اعااايی
زيبا ولی يک عاوِ آن ،مثل بینیِ آن با بقیهی اعاا هماهناگ نباشاد عماالم
آن صورت ،زشت جلوه میكناد .اگار انساان در عاین داشاتن خاوبیهاای
فراوان ،از جهتی آلوده به گناه باشاد و ياا دل در گارو اماور دنیاايی داشاته
باشد ،به هماان صاورت از صافای الزم محاروم خواهاد باود و توباه يعنای
نگذاري ،گوشهای از كار همچنان غیر دينی باشد ،زيرا همان كوتاهی عمالم
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ما را از زيبايی زنادگیِ دينای محاروم مای كناد و در روايات داريا ،اتفاقاام
شیطان از همان طريقی كه ما خود را اصاالح نكاردهايا ،مایآياد و بقیاهی
ابعاد انسان را تحت تاثیر قرار میدهد.
بعایها بسیاری از صفات خوبشان قابال ساتايش اسات ولای ساريعام
غابناک میشوند ،اين افراد اگر تالش نكنند خود را از اين رتيلاه نجاات
دهند ،خطر آن هست كه بقیه ی خوبیهاای خاود را ها ،از دسات بدهناد.
باليی كه شیطان بر سر خودش آورد از همین نوع باود .البتاه ممكان اسات
طول بكشد تاا انساان از آن غااب نجاات ياباد ولای هماین كاه از غااب
ناراحت است ،همین نگرانی مایتواناد راه عباور از آن رتيلاه باشاد و ايان
منجر به توبه می شود ،حتی اگر مجددام غااب نماياد نباياد ماليوس شاود،
زيرا همینكه از اين روحیه ی خود راضی نیست و امیدوار به رحمات الهای
است تا او را از آن غاب و رتيله نجات دهد ،شامل رحمت الهی می شاود
و از جهن ِ،غاب به بهشت محبّت وارد میگردد.
حارت سجاد متذكر اين امر می شوند كه خداوند فرمودند« :تُوبُوا
إِلَى اللَهِ تَوْبَةً ّنَصُوحاً»(تحري )3/،و خداوند از ما خواسته است آنچنان رجاوعی
به خداوند داشته باشی ،كه بهكلّی متحول شوي .،توباهی نصاوح يعنای توباه
خال

 ،توبهای كه حاصل تغییر جهاتگیاری انساان اسات و همچناان كاه

عرض شد واقعام انسان توبه كرده باشد و معنای ديگری از زنادگی را بارای
خود شكل دهاد كاه اساساام در آن زنادگی آن گناهاان جايگااهی نداشاته
باشند .مثل آنكه انسان حبِّ به دنیا را از جان خود بیارون مایكناد ،در آن
صورت ديگر تجاوز باه ماال افاراد جاايی بارای او پیادا نمایكناد و آنچاه
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حارت در اين فراز مد نظر دارناد چناین رويكاردی اسات كاه جامعاه باه
جايی برسد تا گناهان قدرت جاذابیت خاود را از دسات بدهناد .باه هماین
جهت فرمودند توبهی نصوح يعنی برگشت كامال از آن روحیاهی قبلای و
برگشتی رجوع ناپذير ،مثل آنكه شیر از پستان بیرون مایآياد و ديگار بار
نمیگردد ،انسان به همان صورت از گناهانی كه مرتكب شده عبور كناد و
از آن زندگیِ آشفته بیرون آيد .اين يعنای وارد شادن باه جهاانی ديگار باه
طوری كه انسان معنای خود را در اين دنیا به صورت ديگری تعريف كناد
تا سراسر شخصیت او را معنويت فرا گیرد و به يک معنا با برگشت خود به
سوی خدا ،آينهی نمايش خوبیها شود و در همین رابطه در قارآن داريا:،
«إِنَ اللَهَ يُحِبُ التَوَابین» محبت خداوند برای توّابین است كه در دل طوفاان
گناهان ،خدا را انتخاب كردهاند و از گناهاان عباور كارده ،در جاايی قارار
گرفته اند كه مظهر صفای الهی شدهاند ،زيرا توّاب شده اند و همواره در هر
مرحله ای از رجوع به خداوند كه هستند ،به مرحلهی باالتری از رجوع قرار
میگیرند تا هیچ حجابی بین آنها و خداوند نباشد و حارت حق بر گفتار
و رفتار آنها تجلی كند و همهی وجودشان خدايی شاود و از آنجاايی كاه
خوبی ها را خداوند دوست دارد ،توّابین را دوست خواهد داشت ،زيرا ايان
افراد مفتخر به انقالب درونی شدهاند و به شايستگیهايی فكر میكنناد كاه
میتوانند در مسیر آن قرار گیرند.

همهی ما عمومام زندگی دينی داري ،اما اينكه آنچنان شخصایتماان را
نقادی كنی ،كه كوچکترين خلل و لغزشای ها ،باه راحتای از ماا باروز و
ظهور نكند؛ چیز ديگری است .اين است صفت توّابین و رجاوع مساتمر باه
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حارت حق .اينكه فرمود« :إِنَ اللَهَ يُحِبُ التَوَابین» از آن جهت است كاه
توّابین همواره به پاكی میانديشند و در مسایر عباور از ضاعف هاای خاود،
پاكیها را مدّ نظر دارند.
فرمودهاند توبهی نصوح يعنی پشیمانی قلبی و اساتغفار زباانی و تصامی،
بر ترک گناه در آينده .اين يعنی ه ،قلب و ه ،زباان و ها ،ارادهی انساان،
راه ديگری را مدّ نظر قرار دهد و به راحتی اظهار كناد مان انساان ديگاری
هست ،و حاضر نباشد در جايی كه غیبت میشود ساكت بماند ،زيرا استغفارِ
زبانی به يک معنا عبارت است از آنكه در گفت خود نیز نشان دهد كاه از
گناهان فاصله گرفته است.

وقتی انسان قلبام از گناهی پشیمان شد و حالات قلبایِ او تاا مارز زباان و
اظهار استغفار جلو آمد و عمل او نیز تحت تلثیر حااالت قلبای و اظهاارات
زبانی او قرار گرفت ،حقیقتام توبهی او تمامیت يافته و با عمل خود عماالم از
آن شخصیت قبلی هجرت كرده است به سوی شخصیتی ديگر .ايان انساان
ديگر با كسی رودربايستی ندارد كاه رفقاايش بگويناد ايان ديگار مثال ماا
نیست .حتی ممكن است خود آن شاخ

باا مقااومتی كاه در تارک گنااه

دارد ،راهی و نمونهای بشود تا ساير رفقای او ه ،در كار خود تجدياد نظار
كنند ،ولی اگر پشیمانی قلبایِ خاود را بار زباان نیااورد عماالم باه نحاوی باا
سكوت خود عمل به آن گناهان را تليید كرده است.
حارت سجاد با نظر به آيه «تُوبُوا إِلَى اللَهِ تَوْبَةً ّنَصُوحا»(تحري )3/،كه
خداوند انسانها را دعوت میكند تا همراه با تحولی قلبی به سوی او بیايناد
و آن تحول بر زبان و جوارح آنهاا نیاز ظااهر شاود ،مایخواهناد باه عفاو
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حارت حق متذكر باشند .در اينجا بنا بر اين نیسات كاه در موضاوع توباه
بحث شود ،در اين مورد كتابهاای ارزشامندی مثال كتااب «مقااالت» از
مرحوم آيت اللّه محمد شجاعی هست كه در ماورد توباه بحاث كاردهاناد.
حارت سجاد با نظر به توبه ،موضوع خود را در میان مایگذارناد كاه
چگونه از طريق توبهی بندگان ،حارت حق با نور اس ،عفو و بخشاش ،باه
بندگان خود نظر میكند و در دل اين سنت عرض مایكنناد ،هایچ عاذری
برای انسان نمایماناد كاه از چناین سانت مهمای بایبهاره بماناد و توباه ی
جانانه ای را وارد زندگی خود ننمايد .حارت از اين طريق به خود متاذكر
میشوند كه چنین موقعیتی را از دست ندهند.
وقتی از يک طرف باب توبه گشاوده شاده و از طارف ديگار خداوناد
خواسته است ما توبهی نصوح داشته باشی ،،يعنی وعده داده همانطاور كاه
من توبه پذيرم ،در شما ه ،چنین ظرفیتی هست كه توباهای جاناناه بكنیاد و
سرنوشت و تاريخ خود را تغییر دهید .توبهای كه گرفتار سرنوشت هايی كه
اهل دنیا برای ما تعريف كردهاند و وعدههای دروغین به ما دادهاند ،نباشای،
و به گفته ی انديشمندان ،هیچ يک از وعدههايی كه دنیای مدرن به بشريت
داد عملی نشد و آنهاايی كاه باه آن وعادههاا امیادوار شادند باه بادترين
شكستها دچار گشتند.

با خواندن مناجات التّائبین انسان به خودش مایفهماناد كاه جاای هایچ
عذری نیست كه به غیر خدا امیدوار باشد و با تمام وجود به سوی خدا نظر
نكند .اين موجب میشود تا تحاولی اساسای هماه ی زنادگی انساان را فارا
گیرد و انسان خود را در دل نظر به رحمت الهی جساتجو كناد و چیزهاايی
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بیابد بسیار بلند مرتبهتر از آنچاه اهال دنیاا باه دنباال آن بودناد .رسایدن باه
بصاایرتی كااه ترهای از آن را سااتمگران ندارنااد و بااه همااین جهاات دائم اام
شكست میخورند و نابود میشوند و رسیدن به بصیرتی كه انسان مایياباد
بهشت حقیقی در همان تقديری است كه خداوند برای انسانها مقدر كرده
است و از خداوند میخواهاد« :وَ رَضِّني مِنَ الْعَیْش بِما قَسَمْتَ لي» مارا در
زناادگی از آنچااه بااراي ،قساامت كااردهای ،راض ای بگااردان .در دل چنااین
بصیرتی هرگز انسان خود را به آب و آتش نمیزند كه اهل دنیاا را راضای
كند و برای ستمگران جايگاهی قائال باشاد و موجاب قاوت آنهاا گاردد.
بصیرتی كه متوجه شوي ،اين عال ،برای حركات توحیدی چه ظرفیاتهاای
وسیعی دارد.

خداونااد بااه پیااامبر خااود فرمااود« :لَتَسدْخُلُنَ الْمَسْ سَِدَ الْحَسسرامَ إِنْ شسساءَ
اللَهُ»(فتح )27/حتمام اگر خدا بخواهد شما وارد مسجدالحرام خواهید شد .البتاه
مسلمانان بايد حوصله به خر دهند .مسلمانان در سال هشت ،هجری به امید
آنكه در همان سال وارد مكه شوند و حج به جا میآورند ،باه ساوی مكاه
حركت كردند و با اين قصاد پیاامبر را همراهای كردناد ولای باا ساران
مشرک مكه روبهرو شدند و آنها مانع انجام حج در آن سال گشتند و كار
به عقد «صلح حديبیه» كشیده شد .بعایها بسیار ناراحات شادند كاه پاس
قول پیامبر چه شد؟ حتی خلیفهی دوم به رسول خدا اعتراض كرد و بعد
از آن هاا ،هاار سااخنی كااه پیااامبر خاادا در رابطااه بااا آيناادهی مساالمانان
می فرمودند ،خلیفه ی دوم می گفت اين ه ،مثل وعده ی قبلیِ ورود به مكاه
است ،و به نحوی ترديد و تشكیک ايجاد می كرد .ولی در هر حال خداوند
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با رفع موانعِ تاريخی و با مقاومتی كه مسلمانان انجام دادناد ،وعاده ی خاود
را در سال بعد عملی كرد .رسول خدا حرفشان اين بود كاه كجاا گفات،
همین امسال خداوند آن وعده را عملی میكند؟
خواست ،با نقل واقعه ی فوق عرض كن ،خداوند در توباه ،باه ماا وعاده
می دهد كه وقتی تصمی ،گرفتی ،با رجوع به خداوند در هماه چیاز حااور
حارت حق را مدّ نظر داشته باشی ،و بهكلی نسبت به گذشاته تجدياد نظار
كنی ،،آن توبه ما را وارد جهانی ديگر میكند ولی به اين معنا نیست كه باه
صورت ناگهانی همه چیز تغییر كند ،بلكه آرامآرام متوجه میشويد فااای
زندگی تان در حال تغییر است .و در راستای جايگزينیِ سنتهای جديد باه
جای سنتهای گذشته ،چند سالی طول میكشد .زيارا باياد گارايشهاای
روحی تغییر كند و اين غیر از تغییر محل اين لیوان است از اينجاا باه آنجاا.
شبیه ترک كردن سیگار است كه ابتدا انسان تصمی ،میگیارد ولای میال او
باااز بااه ساایگار پابرجااا اساات و پااس از ماادتی باااالخره در عماال ،ساایگار
نمیكشد ،ولی خاطرات احواالت سیگاركشایدنش بارايش هناوز مطلاوب
است تا باالخره با پايداری در عمل ،آرامآرام وارد نوع ديگری از زنادگی
میشود كه سیگاركشیدن برايش نامطلوب میگردد و جهان جديدی برای
او پیش میآيد .در توبه ،شما بناا را بار ايان مایگذارياد كاه وارد زنادگی
دينی شويد و مناسبات مربوط به آن را به میان آوريد و خداوند ه ،باا نظار
به همین رويكرد اولیه به شما نظر میكناد و توباهی شاما را قباول مایكناد
ولی برای آنكه وارد جهان ديگری شويد آرامآرام بايد نسبت به مناسابات
قبلی تجديد نظر كنید و تعريف ديگری را از آن مناسبات به میاان آورياد،
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در آن حالت اگر دقت بفرمايید در قدم قدمهايی كه به سوی جهاان كیفای
برمیداريد ،الهامات الهی در میان میآيد ،زيرا درِ توبه را باز كرده تاا وارد
شويد و جلو بیايید تا با نور عفو او پردهای بر توجهات گذشاتهی ماا نسابت
به خود و عال ،كشیده شود و توجه ما باه جهاانی ديگار باا مناساباتی ديگار
بیفتد و خود را در آن جهان احساس كنی.،
اشكالِ بعایها در اينجا میباشد كه فكر میكنناد اگار اماروز تصامی،
گرفتند توبه كنند و خداوند ه ،توباه ی آنهاا را قباول كارد ،از فاردا وارد
جهان كیفی و ملكوتی عال ،میشوند و از فرآيندیبودن اين تغییر غافلاند.
اين شبیه حركتهای تاريخی است كه در تاريخ ها ،بارای باهظهورآمادن
تاريخی جديد ،خواه ناخواه بايد طی فرآيندی تاريخی گرايش ها و عاادات
مربوط به تاريخ گذشته كه موجاب تنگناهاايی بارای ظهاور تااريخ جدياد
اساات ،بااه ماارور پشاات ساار گذاشااته شااود ،تااا آرامآرام مااردم بااا ثماارات
مقاومتهای خود روبهرو شوند.

توبه ،توجه باه سانتی اسات كاه در عاال ،حاضار اسات ،تاا اگار كسای
خواست به سوی خدا برگردد و زندگی خود را با آموزه ها و معارف دينای
تعريف كند و عمل نمايد ،زمینهی آن را خدا فراه ،كرده و با توجه به ايان
امر جای ناامیدی نیست ،زيرا خداوند به عنوان «تاوّاب» در صاحنه اسات و
دائ ،در اين مسیر شما را به كمک الهاماتی خاص جلو و جلوتر میبرد و از
آن نوع بصیرتهايی كه عرض شد بهرهمند میگرداند كه زنادگی را باياد
طور ديگری بنگري ،و چون حاارت حاق اسات كاه تاوّاب اسات ،ديگار
بیسواد و باسواد و زن و مرد و عرب و عج ،ندارد ،همه را وارد روحاانیتی
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می كند كه تفكرشان قرآنی گردد و دعا مسیر ورود به جهانی میشاود كاه
خداوند در آن جهان برای انسان در همه جا در صحنه است.
با توبه ،رويكرد انسان طوری است كاه مایخواهاد زنادگی او دينای و
قرآنی شود و از تكر و دعا بهاره بگیارد و قلابش در كنتارل خداوناد قارار
گیرد و كافی است انساان باا تماام وجاود باه آن ناوع حااور در زنادگی
رسیده باشد .يقینام حارت حق بااب توباهی خاود را بارای ورود آن انساان
میگشايد و با حكمت خود و به میاانآوردن آماادگیهاای بنادهاش ،قادم
قدم او را جلو می برد .از اين به بعد كار دسات خداوناد اسات كاه چگوناه
بنده ی خود را با رفع موانع به مطلوبش برساند .عمده عزم اولیه ای است كه
ما بايد بر آن پايدار بمانی .،چه كسی بااورش مای آماد میارزا جهانگیرخاان
قشقايی كه به دنبال تعمیر تار خود باود ،باا آن توباهی جاناناهای كاه كارد،
كارش به آنجا بكشد كه نهتنها خودش عاارفی بازرِ شاود بلكاه عرفاای
بزرگی مثل حا میرزا علی آقا شیرازی ها را تربیت كند كه گفتنای نیسات
چه عظمتی داشتهاند؟
در مورد جهانگیرخان قشقايی گفتهاند:
هنگامی كه به كسوت طلبگی درآمد ،چهل ساله بود و در عاین حاال،
در دوران تحصیلِ معارف اسالمی و تدريس ،تا پاياان عمار ملابّس باه
لباس ايلی خود بود و همانند ديگر افراد ايل ،كاله و زلاف داشات .تاا
آخر عمر در حجره مایزيسات و در زاوياهی حجاره باه عشاق معباود
خويش دلخوش بود .در ايّام جوانی به موسیقی شائق بود ،چندی مشق
تار كرد و از برای تكمیل آن فن به اصفهان آماد ،او از مدرساه صادر
خوشش آمد ،هر روز صبح و عصر میرفات آنجاا .چناانكاه از وی
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حكايت كنند ،در هنگام رفتن به مدرسه ،نزديک دكانِ جنب مدرسه،
درويشی وی را میخواند و از وطن مللوف و حرفت و نساب او جوياا
میشود .جهانگیر خان شرح حال خود را كماكان با دروياش در میاان
میگذارد .میگفت :چون گفتار من به پايان رسید ،دروياش خیاره در
من نگريسته ،گفت :گرفت ،در اين فن ،فارابی وقت شدی ،مطربی بیش
نخواهی بود .گفت :،نیكو گفتی و مرا از خاواب غفلات بیادار كاردی،
هان بگو چه بايد كرد كه خیر دنیا و آخرت در آن باشد؟ گفت :چنین
می آيد كه تو را فاا و هوای اين مدرساه پساند افتااده ،در هماین جاا
حجره گرفته باه تحصایل علا ،مشاغول بااش .گويناد :جهاانگیر خاان
میگفت :من بدين مقام از همّت نفسِ آن درويش و يُمن راهنمايی او
رسیدم»( میرزای عبرت ،3 ،0375 ،ص)211

جناب میرزا جهانگیر خاان قشاقايی تاارش را مای دهاد باه تعمیركاار و
میرود در مدرسه صدر منتظر میماند ،ولی در همان حال احساس میكناد
اين طلبه ها چه حال خوشی دارند ،به فكر رجوعی جانانه باه حاارت حاق
میافتد و آن میشود كه شد ،تا حدّی كه مدتها سراغ ايل نمیرود ،نكند
حال و هوای جهان كیفی طلبگی كه با توبه به دست آورده ،مغلوب حاال و
هوای ايل شود .يكی از شاگردان مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقايی حاا
میرزا علی آقا شایرازی اسات .مرحاوم شاهید مطهاری مای فرمايناد افتخاار
بزرگی است كه كسی در زنادگی اش اولیاای خادا را ببیناد و مای فرمايناد
يكی از اولیای خدا حا میرزا علی آقای شیرازی بودند كه توانساته بودناد
تحوالت عمیقی در خود ايجاد كنند و چه شبهايی داشتند.
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گويا مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقايی قبل از آنكه باه اصافهان بیاياد
متوجااه شااده بودنااد بايااد راه ديگااری پیاادا كنناد و همااین اناادازه از توبااه،
وسیله ای میشود تا خداوند باه عناوان تاوّاب و توباه پاذير ،تربیات او را باه
عهده بگیرد .خراب شدنِ تار بهانه است تا توبه صورت فعلیات پیادا كناد و
مسیرش به مدرسه صدر بكشد و آنچنان جذب شاود كاه ديگار ساراغ تاار
خود را ه ،نگیرد .مسلّ ،در سالهای قبل ،از خدا خواساته باود زنادگیاش
را دينی كند ،ولی پیش خود فكر میكرده خاان قشاقايی و تاار و موسایقی
كجااا ،و زناادگی ديناای و مفساار قاارآن و شااارح نهااج البالغااه و حكماات
صدرايی و عرفان ابن عربی كجا؟! حاضر شدن در همه ی اين مراحل ريشه
در آن توبهی اولیه دارد كه خواسته است خدا زندگی او را بهدست بگیرد.

آيا با توجه به آنچه عرض شاد باه بركات توباه آن طاور كاه حاارت
سجاد در اين مناجات مدّ نظر دارند به عنوان دری كاه خداوناد جهات
ورود به سوی خود باز كرده ،میتوان فكر كرد؟ حارت عرضه میدارناد:
«إِلهِى أَّنْتَ الَذِى فَتَحْتَ لِعِباّدِكَ بَاباً إِلىٰ عَفْوِكَ سَمَیْتَهُ التَوْبَةَ ،فَقُلْستَ :تُوبُسوا
إِلَى اللّهِ تَوْبَةً ّنَصُوحاً» با اين فراز خود را در مقابل بابی گشوده میيابند كاه
هیچ عذری برای ورود نكردن در میان نیست و باا ورود باه آن بااب ،هماه
چیز معنای خدايی می گیرد و هر آنچه انسان به معنای واقعی در آن حالات
طلب میكند در اختیار او خواهد بود.
حارت در دل اين فراز از مناجات كه عرضه میدارند« :فَمَا عُذْرُ مَسنْ
أَغْفَّلَ ّدُخُولَ الْبابِ بَعْدَ فَتْحِهِ » در واقع دارند عرض مایكنناد پاس خادايا
حال كه هیچ عذری در كوتاهی های ما نیست ،پس خودت كمک كان تاا
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كوتاهی نكنی ،و از چنین موقعیتی غافل نگردي ،و با نظر به چناین ماوقعیتی
كه همه چیز از طرف خادا فاراه ،اسات ،تاا انساان باه خاود معناا ببخشاد،
متوجهی وجه ديگری شوي ،كه اگر كوتاهیهايی ه ،از طرف عبد هسات،
كه مانع روبهروشدن با عفو الهی میشود ،زيباهايی از طرف خدا در مقابال
زشتی تنب در صحنه است كه زيبايیِ عفو الهای اسات و زيباايی عفاو ،بار
زشتی گناه رجحان میيابد .لذا عرضه میدارند:
إِلهِى إِنْ كانَ قَبُحَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْیَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ
ای معبود من! اگر گناه زشت است كه از بنده تو صادر شده ،بخشش و
عفو نیكو است كه در نزد تو است.

در فراز فوق حارت ربّ العالمین را دعوت میكنید تا به زيباايیِ عفاو
خود بنگرد ،به همان معنايی كه از خداوند تقاضا داري:،
منگاار اناادر مااا ،مكاان در مااا نظاار اناادر اكاارام و صاافای خااود نگاار
از طريق اين فراز ،بخشش و عفو و رحمت حاارت حاق را باه جاوش
میآوري .،به گفتهی جناب مولوی سخن حارت حق آن است كه:
رحمت ،موقوف آن خوش گرياه هاا اسات چونگريست،از بهر رحمت مو خواست

حارت سجاد در ايان فاراز ماا را متوجاهی خادايی مایكنناد كاه
خطاب به او عرض میكنی ،،بیش از آنكه به گناه ماا بنگارد باه بخشاش و
عفو خود نظر كند و مسیر ما را به سوی بخشاش و عفاو خاود بااز كناد تاا
عمالم با عفو الهی روبهرو شوي ،و اين هماان روحاانیتی اسات كاه حاارت
سجاد از درون اسالم به ظهور آوردهاند و نتیجاهاش ايان مناجااتهاا و
صحیفهی سجاديه شد.
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مرحوم آيت اهلل مرعشی

صاحیفهی ساجاديه را بارای يكای از

علمای بزرِ دانشاگاه «األزهار» مصار باه ناام اساتاد طنطااوی از مفسارين
مشهور قرآن اهل سنت ،فرستاده بودند ،مرحوم طنطاوی پس از مطالعاه در
جااواب مااینويسااد :جناااب آياات اللّاه مرعشاای ماان صااحیفهی سااجاديه را
دريافت كردم و احساس بدبختی نمودناد كاه چارا باه ايان سان رسایدم و
صحیفه را نديدم .هر چه فكر كردم كالم خالق نیست و كاالم مخلاوق ها،
نیست ،از كالم مخلوق باالتر است .در ادامه می گويد اگر نگفتاه بودياد از
سخنان حارت ساجاد اسات ،مان يقاین داشات ،ايان حارفهاا جاز از
تريهی پیامبر از هیچ جای ديگر صادر نمیشود.
در واقع میتوان گفت اين دعاها و مناجاتهاا القائاات ربّاانی اسات تاا
بندگان بهترين رجوع را به خداوناد داشاته باشاند .مرحاوم اساتاد طنطااوی
پرسیده بود كسی بر اين كتاب عظی ،و با ارزش شرحی ها ،نوشاته اسات؟
كه آيت اللّه مرعشی متاذكر شارحهاايی مثال «ريااض العلمااء» و «ريااض
السّالكین» میشوند .مرحوم طنطاوی ه ،مای گوياد مان ها ،بناا گذاشاته ام
شرحی بر صحیفه بنويس.،
به هرحال به فراز فوق نظر كنید و از خود بپرسید در چه فاايی بناده ی
خدا میتواند اينگونه با خداوند سخن بگويد و به جاهايی نظر كند كاه باه
راحتی عقل بشر متوجه آن حقايق نمیشود كه اين امكان هست تا با نظر به
زيبااايی عفااو الهاای ،مااو رحماات پروردگااار را بااه جااوش آورد ،تااا بااه
كوتاهیهای بندهاش ننگرد و بنادهی خاود را در جاايی از عفاو و بخشاش
قرار دهد كه هیچ راه ديگری جز باقیماندن در آن جای و جايگاه نباشاد و

.........................................................................................230با دعا در آغوش خدا

به همین جهت عرض شد اين كلمات القائات ربانی است تا به ما يااد دهاد
چگونه با خودش رابطه برقرار كنی ،و مو رحماتش را باه جاوش آوريا.،
جناب مولوی با توجه به همین قاعده در خطاب به حارت حق عرضه مای
دارد:
ياااد ده مااا را سااخنهااای رقیااق

تا تو را رح ،آورد آن ای رفیاق

سخنهای رقیق ،سخنهايی است كه انسان را از محدوديتهاای عاالِ،
كمّیتها باالتر میبرد و انسان خداوناد را در زيبااترين نحاوه ی حااورش
نسبت به بندگان ،میيابد كاه در عاین رعايات ادب ،عاشاقانه و امیدواراناه
سخن میگويد و خداوند ها ،در نهايات رحمات باه انساان نظار مایكناد.
جناب مولوی در ادامه در خطاب به حارت حق اظهار میدارد:
آب دريااا جملااه در فرمااان توساات

آب و آتااش ای خداونااد آنِ توساات

گر تو خواهی آتش آب خوش شاود

ور نخاااواهی آب هااا ،آتاااش شاااود

تو چنین خدايی هستی و ما با نظر به چنین اوصافی كاه داری باه ساوی
تو آمدي ،و همین را میخواهی ،كاه ماا را در عاالمی وارد كنای كاه بیاابی،
«آب و آتش ای خداوند آنِ توست» .در اين نوع مواجهه  ،ما به اصیلتارين
هدف كه «اِلَیهِ راجِعُون» اسات رسایده ايا .،چیازی كاه شاما در فارازی از
مناجات شعبانیه نیز به میان میآوريد ،آنجايی كه عرضه میداريد« :إِلَهِسي
هَبْ لِي كَمَالَ األِّنْقِطَاعِ إِلَیْكَ وَ أَّنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِیَاءِ ّنَظَرِهَسا إِلَیْسكَ حَتَسى
تَخْرَِِ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حَُُبَ النُورِ فَتَصِّلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِیرَ أَرْوَاحُنَسا
مُعَلَقَةً بِعِزِ قُدْسِكَ إِلَهِي وَ اجْعَلْنِي مِمَنْ ّنَاّدَيْتَهُ فَأَجَابَسكَ وَ الحَظْتَسهُ فَصَسعََِ
لََِاللِكَ فَنَاجَیْتَهُ سِرّا وَ عَمِّلَ لَكَ جَهْرا» خدايا نهايت جادايی از هماه چیاز
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را از ساار لطااف خااودت و نااه از ساار اسااتحقاق ماان ،بااه ماان عطااا كاان ،تااا
چش ،های قلب من گشوده شود و تنها به تو نظار كان ،و حجاابهاايی كاه
مانع آن نظر میشود ،حتی حجابهای نوری را بشكافد ،در آن حد كه تاو
در سرّ وجاود مان بخاوانی آنچاه باياد عمال كان ،و مان مطاابق آنچاه تاو
میخواهی در عمل ظاهر نماي.،

ادبی كه انسان بداند چگونه با خدا حرف بزند و چه بگويد ،حتماام نیااز
به القائات ربّانی دارد و فراز اخیری كاه از مناجاات التّاائبین مادّ نظار قارار
گرفت از همین نوع است .هر كاس كمای در ماورد آن فكار كناد متوجاه
می شود نكته فوق العاده مهمی است كه انسان در مواجهاه باا حاارت حاق
ندا سر دهد« :إِلهِى إِنْ كانَ قَبُحَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْیَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ»
خدايا اگر برای بنده زشت است كه نمک بخورد و نمكادان بشاكند ،ولای
چقدر زيبا است كه تو باا كارم خاود آن ناسپاسای را نادياده بگیاری .زيارا
نمی توانی ،از زيبايی بخشش و عفو تو دل بكنی ،و چشا ،بار ها ،بگاذاري،،
چرا كه میدانی ،هر چیزی كه زيبا است در اين عاال ،محقاق مایشاود و از
آن جمله ،زيبايی عفو تو میباشد.

و در اياان رابطااه اساات كااه يكاای از هنرهااای بناادگان ،جنباناادن و بااه
ظهورآوردن اسماء خااص الهای مایباشاد و در ايان فاراز چناین كااری را
می كنید كه عرضاه مای دارياد :خادايا مان بادی كاردم ،نماک خاوردم و
نمكدان شكست ،،اما چیزی در تو سراغ دارم كه آن «فَلْیَحْسُسنِ الْعَفْسوُ مِسنْ
عِنْدِك» است و آن زيبايی عفو و بخششی است كه نزد تاو مایباشاد .و باه
نظر بنده اين بهترين نحوه ی زندگی است و اگر میبینید انسانهای وارساته
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و فرهیخته عمومام اهل اغماض و عفو هستند ،به جهت بهره ای اسات كاه از
دريای بیكران عفو الهی باردهاناد و زيبااترين نحاوه زنادگی را باه بشاريت
متذكر شدهاند.
خداوندا! باه حقیقات پیاامبر و باه حقیقات آن الطااف عالیاه ای كاه باه
اولیاءات مرحمت میكنی ،ما را از مناجات با خودت محروم مگردان تا در
بهترين حالت قرار گیري.،

إِلَهِي إِ ْ كَا َ قَبُحَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَّلْيَحْسُنِ الْتَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ .إِلَهِي مَا أَنَاا
بِأَوَّلِ مَنْ عَصَاكَ فَتُبْ َ عَّلَيْهِ وَ تَتَرَّضَ لِمَتْرُوفِكَ فَجُدْتَ عَّلَيْاهِ .يَاا مُجِيابَ
الْمَُْطَرِّ يَا كَاشِفَ الَُّرِّ .يَا عَظِيمَ الْبِرِّ يَا عَّلِيماً بِمَا فِي السِّرِّ يَا جَمِيلَ السِّاتْرِ.
ا ْتَشْفَتْ ُ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ إِلَيْكَ .وَ تَوَ َّّلْ ُ بِجَنَابِكَ وَ تَرَحُّمِكَ لَدَيْكَ.
فَا ْتَجِبْ دُعَائِي وَ سَ تُخَيِّبْ فِيكَ رَجَائِي .وَ تَقَبَّلْ تَاوْبَتِي وَ كَفِّارْ ََطِيئَتِاي.
بِمَنِّكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
حارت سجاد در محار حق اظهار داشاتند« :إِنْ كَانَ قَسبُحَ السذَّّنْبُ
مِنْ عَبْدِكَ فَلْیَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ»
خداوندا! اگر چه گناه از طرف بنده ی تو بسیار زشت است ،بخشاش و
عفو تو بسیار زيباست.
«إِلَهِي مَا أَّنَا بِأَوَّلِ مَنْ عَصَاكَ فَتُبْتَ عَلَیْهِ وَ تَعَرَّضَ لِمَعْرُوفِكَ فََُدْتَ عَلَیْهِ».
خدايا من اولین كسی نیست ،كه تو را نافرمانی كرده اسات و تاو توباهی
او را پذيرفته ای و اولین كسی نیست ،كه به امید احسان تو نظر كرده و تو باه
او بخشش و جُود و لطف كردهای.
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مالحظه فرموديد حارت چه اندازه زيبا مسائل خاود را باا خداوناد در
میان می گذارند .زيرا حرفهای خاوب را باياد باه صاورت خاوب و زيباا
بزنی ،تا حارت ربّ العالمین از دريچه ی رحماتش باه ماا نظار كنناد .هنار
اولیای الهی در همین جاها میباشد كه بهترين حرف ها را به بهترين شاكل
با خدا در میان میگذارند تا وسعت استجابت الهی را به میان آورند.
درست است كه هر طور دعا كنی ،خداوند به درون ما نظر میكند ولی
اگر با كلمااتی كاه حكايات از رقّات قلاب و آماادگی ماا جهات پاذيرش
رحمات و لطاف دارد ،ساخن بگاويی ،زمیناهی درونای ماا جهات رحمات
خداوند بهتر فراه ،میشود .بزرگان دين متوجه ی اين امر هساتند كاه باياد
موضوعات را طوری با خدا در میان بگذارند كه رحمت برانگیز باشد و باه
خدا نشان دهند با چه روحیه و روحانیتی به سراغ او آمده اند و عارض شاد
كه در همین رابطه جناب مولوی در خطاب به خداوند عرض میكند:
ياااد ده مااا را سااخنهااای رقیااق

تا تو را رح ،آورد آن ،ای رفیق

با توجه به اين نكته ،از فاای دعا و نحوه ی گفتن آن بايد غفلت نشاود
كه چه اندازه زيبا حارت سجاد در مواجهه با حاارت معباود عرضاه
میدارند« :إِلَهِي إِنْ كَانَ قَبُحَ الذَّّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْیَحْسُنِ الْعَفْوُ مِسنْ عِنْسدِكَ»
در واقااع حااارت اساساایتاارين نحااوهی ارتباااط عبااد بااا ربّ را بااه میااان
میآورند از آن جهت كه حارت حق دوست دارد بنادهی خاود را مظهار
كماالت الهی بنگرد تا در آينه ی او خود را ببیند و جرياان بخشاش و عفاو
خداوند در اين راستا میباشد .پس بخشش و افعال الهی از طرف حاارت
حق امری است نیكو و پسنديده تا انسانها متوجهی كماالت الهی بشاوند و
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در راستای ارتباط عبد با رب ،رابطهی ربّ با عبد باه میاان آياد و از آن باه
بعد حارت حاق نظار باه عباد داشاته باشاد و در آيناهی عباد باه تماشاای
كماالت خود بنشیند .و باه نحاوی ديگار باه بنادهاش نظار مایكناد و او را
مفتخر به الهاماتی خاص مینمايد.
آنچه خوب و مفید است تا رفقا به آن فكار كنناد آن اسات كاه انساان
چگونه به خود وسعت دهد تا زمینهی اجابت دعا در او فراه ،شاود .انساان
با سخنان فاخر وسعت پیدا میكناد و در آن راساتا رحمات واساعهی الهای
شامل او میشود .زيرا كلمات فاخر به يک معنا القائات ربّاانی مایباشاند و
در همان رابطه عمالم خداوند تقاضاهای خود را اجابت كرده است.
وقتی در محار حق اظهار میداريد« :إِلَهِي مَا أَّنَسا بِسأَوَّلِ مَسنْ عَصَساكَ
فَتُبْتَ عَلَیْهِ ».خداوندا! با اين رويكرد به سويت آماده ام كاه در نظارم انباوه
گناهكارانی است كه به همهی آنهاا نظار كاردی و ماورد بخشاش و عفاو
قرار دادی .انسان با اين نوع رويكرد روحیهی بسیار ارزشامندی را باه میاان
میآورد و انتظار دارد خداوند با همان سنتی كه با ساير گناهكاران وقتی به
سوی او آمدند ،برخورد كرده با او نیز همانطور عمل كند .هماهی حارف
آن است كه خداوندا! به سوی تو آمدهام كه گناهان مارا ببخشای ولای آن
تقاضا را طوری با خدا در میان میگذاريد و به نحوی انتظار خود را مطارح
میكنید كه خداوند ه ،بر اساس انتظار شما به شما نظر مای كناد باه حكا،
آن كه فرمود« :أَّنَا عِنْدَ ظَنِ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ بِسي إِنْ خَیْسراً فَخَیْسراً وَ إِنْ شَسرّاً
فَشَرّاً» من مطابق گمان بنده ماؤمن خاود هسات،؛ اگار باه مان گماان نیاک
داشت آنگونه هست ،و اگر گمان بد داشت همانگونه خواه ،بود.

«كافی،2 ،
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ص  ».72ما با كلمات ظريف و لطیاف خاود رجاوعِ خاود باه خادا را طاوری
میگشايی ،كه خداوند به عالیترين شكل به ما نظر كند .نموناه ی آن را در
شعر جناب حافظ داري ،كه میگويد:
صاابحدم ماارغ سااحر بااا گاال نوخاسااته گفاات

ناز ك ،كن كه در اين باغ بسی چون تو شكفت

مرغ سحر ،حرف غلطی نزد ولی طوری نگفت كه با گلِ نوخاساته كاه
با ناز و كرشمه در حال باز شدن بود ،رابطه برقارار كناد .باه گال نوخاساته
گفت چه خبر است؟ فكر می كنی نوبرش را آورده ای؟ گلهای زيادی در
اين باغ مانند تو میشكفند و باز میشوند ،اين اندازه ناز نمیخواهاد .حاال
به جوابی كه در واقع جوابی است در حد روح لطیاف جنااب حاافظ ،نظار
كنید كه میگويد:
گاال بخنديااد كااه از راساات ناارنجی ،ولاای هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفات

خواست بگويد برای ارتباط برقراركردنِ عاشقانه و محبتآمیز ،جهات
اُنس ،اين حرف را بايد طور ديگری میزدی تا رحمت معشوق به سوی تو
گشوده شود .چرا نظرِ رحمت معشوق را به سوی خود جلب نمیكنی؟
چه اندازه ارزشمند است كه انسان بتواند طاوری ساخن بگوياد كاه باه
بیشترين نتیجه برسد و در وسعتی گشوده با مخاطب خود رابطه برقرار كند.
اين روحیه را میتوانی ،در همین دعاها بهدست آوريا ،و حقیقتاام اگار هایچ
جملهای از حارت سجاد جز همین يک جمله از دعا نبود ،همین يک
جمله حكايت از آن داشت كه زيباترين روح با زيباترين معبود به مناجاات
آمده اسات .باه گفتاه مرحاوم آقاای دكتار علای شاريعتی «زيبااترين روحِ
پرستنده» به میان آمده.
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وقتی انسان با زيباترين روح با خدا ملنوس شد ،با همان روحیه در ساير
امور زندگی حاضر میشود و با مردم ارتباط برقرار میكند.
گل بخنديد كه از راست نرنجی ،،ای مرغ سحر! راست میگاويی ولای
همین حرف راسات را مایشاود زيباا و عاشاقانه زد تاا در روحانیات خاود
گوهری به نام محبت را از دست ندهی و با محبت به ديگران عمالم خاود را
بسط داده باشی .كجا است آن چشمی كه زيبايیهاا را درسات بنگارد و از
وجوه زيبايی عال ،و آدم خود را بهرهمند سازد؟ مسلّ ،هار انادازه انساانهاا
متعالی و واال شوند «گفت» آنها متعالی و آسمانی میشود و در محاوره باا
خلق خدا زيبايیهايی را به میان میآورند كه چون آبای خناک جاانهاا را
سیراب میكند ،به همان معنايی كه مواليمان علی در وصف آن بارادر
ايمانی خود فرمودند« :وَكَانَ أَكّْثَرَ ّدَهْرِهِ صَامِتاً فَإِنْ قَسالَ بَسذَ الْقَسائِلِینَ وَّنَقَسعَ
غَلِیسسّلَ السَسسائِلِینَ» (نهااج البالغااه/حكماات )231بیشااتر روزگااارش در خاموشااى
مىگذشت و اگر سخن مىگفت بار ديگار گوينادگان غلباه ماى يافات ،و
عطش سؤالكنندگان را فرو مىنشاند.
وقتی انسان در نجوا باا پروردگاار خاود باا كلمااتی ساخن بگوياد كاه
وسعت آن سخنان ،آسمانی باشاد خاود باه خاود باا ساايرين ها ،باا هماان
كلمات آسمانی سخن میگويد ،زيرا وقتای ساخنگفاتن باا كلماات فااخر
باشد ،خود به خود آن نوع سخن گفتن برای انسان بستر سلوک مایشاود و
پیشاپیش روح را آماده میكند تا با زيباترين جوابها روباهرو شاود و ايان
امكان فراه ،میشود تا الهاماتی ربّانی به ظهور آيند.
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آنچه خواست ،عرض كن ،توجه و هوشیاری است كه در مواجهه ی ما با
ادعیه و مناجاتی كه از طريق اولیای الهی رسیده باياد مادّ نظار داشات كاه
چگونه موضوعات مه ،را به زيباترين شكل با خداوند در میان می گذارناد
تا معلوم شود اين انسانها راههای اصیل ارتباط با خدا هستند .بشر خااكی و
سخنانی آن چنان فاخر و تقاضاهايی آن چنان افالكی ،چیز كمای نیسات و
بدون استثناء در ادعیهی صادر شاده از ائماه مالحظاه مایكنیاد؛ اعا ،از
«دعای ابوحمزه» و يا «مناجاات شاعبانیه» و ياا «دعاای صاباح» و ياا «دعاای
كمیال» و «مناجاات خماس عشاار» و ادعیاهی «صاحیفهی ساجاديه» .انسااان
حیرت میكند از باه ظهورآمادن تقاضااهايی افالكای در كلمااتی آنچناان
فاخر كه همانندی برای آنها نمیتوان يافت .گويا هر آنچه بشر میخواهد
بگويد از يک طرف و آن طوری كه بهترين نحوه ی گفتن اسات ،هماه در
اين ادعیه و مناجاتها نهفته اسات .مقايساه كنیاد آنچاه را كاه انساانهاای
عادی از خدا میخواهند با آنچه اماماان معصاوم در ايان دعاهاا از خادا
طلب كردهاند ،تا معلوم شود اندازهی بشر تا كجاها میتواند باشد.
در «مناجات شعبانیه» با نظر به كدام افق میباشد كه مواليمان علای

اظهار میدارند« :اِلهي هَب لي قَلباً يُدّنیهِ مِنكَ شُوقُه ،وَ لِسساّنًا يُرفَسعُ اِلَیسكَ
صِدقُه ،وَ ّنَظَراً يُقَرِبُهُ مِنكَ حَقُه» ای معبود من! قلبی را به من مرحمات كان
كه شوق آن قلب ،قلب ،را به تو نزديک كند و زبانی باه مان عطاا كان كاه
صدق و راستگفتاری آن ،آن را به سوی تو باال ببارد و نگااه و نظاری باه
من بده كه حقّانی ديدن آن ،موجب نزديكی آن به تو شود.
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چه روح و روحانیتی باالتر از آن كه طلاب انساان تاا آنجاا او گیارد
كه انسان از خدا با چنین جمالتی ،چنین تقاضاهايی بكند؟ دلی پرشوق نیاز
است تا انسان به ايان صاورت باه بارگااه قارب الهای نزدياک شاود؛ زباان
صادقی كه صدق آن موجب تقرّب به پروردگار میگردد؛ نگاه حقای كاه
موجب شود انسان به خدای متعال نزديک و نزديکتر شود .ياا آنجاا كاه
در همان مناجات از خدا میخواهید «إِلَهِسي وَ أَلْهِمْنِسي وَلَهسا بِسذِكْرِكَ إِلَسي
ذِكْرِكَ» معبود من! به من الهام كن آن شیدايی را كه از ياد تو ،باز به ياد تاو
سیر كن .،تنها با ياد تو عشقبازی نماي.،
بعایها در دنیا به دنبال ساكه و دالر هساتند و عادهای ها ،در جهاانی
خود را حاضر كرده اند كاه باا يااد خادا باه هماه چیازی كاه باياد برساند،
رسیده اند و اساسام باالتر از آن را نمیخواهناد .از ياک طارف باه محتاوای
ادعیه و مناجات نظر داريد و از طرف ديگر به زبانی كاه آن تقاضااها را باه
میان میآورد و هر دوی آنها فوقالعاده میباشد و حكايت از روحی دارد
كه از جهت لطافت هیچ حجابی بین او و القائات ربّاانی كاه منجار باه ايان
ادعیه شدهاند ،نیست.
اين خداوند است كه در دهان بندهاش گذاشته تا بگويد« :إِلَهِي مَسا أَّنَسا
بِأَوَّلِ مَنْ عَصَاكَ فَتُبْتَ عَلَیْهِ ،وَ تَعَرَّضَ لِمَعْرُوفِكَ فََُدْتَ عَلَیْهِ ».معبود مان!
من نخستین كسی نیست ،كه تاو را نافرماانی كارده باشاد و تاو توباهی او را
پذيرفته باشی و نخستین كسی نیست ،كه دست به دامان احسان تو شده و تو
به او جُود و بخشش كرده باشی ،پس من ه ،مثل آنها .من ه ،آمادهام تاا
همان لطف را باه مان ها ،بكنای« .وَ تَعَسرَّضَ لِمَعْرُوفِسكَ فََُسدْتَ عَلَیْسهِ».
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«معروف» يعنی آنچه پذيرفتنی و مطلوب فطرتهای ساال ،اسات .معاروف
الهی يعنی آنچه مورد نظر حارت حاق مایباشاد ،مثال هادايت و احساانِ
پروردگار به بندگانش .عرضه میداريد من اولین كسی نیست ،كه آمادم باه
طرف تو تا خود را در معرض هدايت و احسانت قرار دهد و تو بر او جُاود
و بخشش نمايی و آغوش خاود را در برابارش بگشاايی و تجلیاات ناورانی
خود را به سوی او متجلی سازی.
آن نوع رجوع به خدا كه در فراز فوق برای انسان پیش میآيد موجاب
میشود تا انسان اطمینان كند تنها خداوند است كه انسان را نجات میدهاد
و زنادگی را بااا بركاات ماایكنااد و انسااان در معاارض تجلیااات او احساااس
سعادت و رسیدن به مقصد مینمايد .برعكس آنهايی كاه باا دنیاا زنادگی
ماایكننااد و در عااین ثااروت و شااهرت ،نماایداننااد تنهااايی خااود را كااه بااا
خودشان تنها هستند ،چه كار كنناد ،در حاالیكاه وقتای انساان خاود را در
معرض تجلیات الهامات الهی قرارداد ،با تمام وجودش میيابد كاه تنهاا باا
خدا همهی مسائلاش حل میشود و به حك ،وظیفه باا عاال ،و آدم مارتبط
است و به آنها محبّت میورزد و رعايت حقوق آنها را مایكناد زيارا باا
غنی مطلق مرتبط است.
با دعاهای آنچنانی است كه نظرِ رحمت واساعهی حاارت محباوب را
به جوش میآوريد و اين نوع رجوع به سوی خداوند موجاب مایشاود تاا
خداوند شما را در رحمت خود قرار دهد و در نتیجه احساس مایكنیاد باه
آنچه بايد برسید ،رسیدهايد.
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يک وقت از خدا میخواهید خداوند رزق شما را بدهد تا محتا مردم
نباشید ،ولی يک وقت از خدا میخواهید رزق شاما را طاوری تاامین كناد
كه يک لحظه مشغول غیر خدا نشويد .رحمت واسعهی او حالت دوم را باه
شما عطا میكند .حارت امام خمینی

در ايان دنیاا زنادگی

كردند و مالحظه كرديد چه دغدغههاای بزرگای داشاتند ،مثال دغدغاهی
نجات بشريت از چنگال استكبار و معلوم است كه چه بركاتی از اين طريق
برای زندگی خود در اين دنیا و آن دنیا شكل دادند .عدهای ها ،باه جهات
نااوع زناادگی كااه باارای خااود تعريااف كاارده و شااكل دادهانااد ،همااهی
دغدغههایشان نان و آبشان است .خداوند رزق هر دو را میرساند ،ولی
آن نوعی كه حارت امام در زندگی ورود كردند طوری بود كه انسان در
آن نوع زندگی يک لحظه مشغول غیار خادا نیسات و خاود را در رحمات
واسعهی الهی احساس میكند.
گاهی زندگیها طوری است كه انسان در عین اينكه تاالش مایكناد،
ولی تالش او همان دينداری به حساب میآيد ،مانناد مجاهادان و عالماان
دين ،ولی بعای از زندگیها طوری است كه تالشهای روزمارّهی انساان
يک چیز است و دينداری و عبادت او در جای ديگری .پیاامبران خادا

طوری زندگی را برای خود تعريف كردهاند و اماوری را بارای خاود مها،
میدانستند كه در راستای نجات بشريت بود ،در نتیجه زنادگی آنهاا عاین
دينداری به حسااب مایآماد و از آن طرياق حتای دسات تجااوزگران باه
حقوق مردم را ه ،كوتاه كردند .زيرا خود را تيل رحمات واساعهی الهای
قرار دادند و سعی كردند جامعه را نیز متذكر حااور در رحمات واساعهی
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الهی بكنند ،تا كار و تالش اقتصاادی آنهاا ها ،عباادت محساوب شاود و
حاور حارت ربّ العالمین را در همهی مناسبات احساس كنند.
همهی اين امور باا ادبِ باه رحا،آوردن رحمات واساعهی الهای پایش
می آيد كه در ادعیه و مناجات به ما ياد دادهاند .وقتی رحمت الهی در میان
باشد ،خداوند بندهاش را در بار مایگیارد و باه نفاس امّاارهاش واگاذارش
نمیكند كه گرفتار انواع حرصها و كینهها شاود .حتای راضای نمایشاود
يک تی در پای بندهاش برود ،مثل آنكه وقتی شما بارای كسای دلساوزی
میكنید حتی از كوتاهیهای او اغماض مینمايیاد .رحمات حاارت حاق
در مورد بندگانش نیز باه هماین صاورت اسات ،وقتای ساعی كارده باشای،
رحمت او را به جوش آوري .،و فراز فوق از مناجات التّائبین چنین نقشی را
دارا میباشد كه چگونه بهترين نسبت را با خداوند برقرار كنای ،تاا بهتارين
گشايش بین عبد و ربّ پیش آيد.
ادبِ باااهجاااوشآوردن رحما ات خداوناااد در جاااای خاااود رازهاااا و
داستان هاايی دارد .هار كاس باياد مطاابق روح و روحیاهی خاود و مطاابق
مسائلی كه دارد در بسترِ به ظهورآوردن اسماء خااص حاارت حاق اقادام
نمايد و اين بدان معنا است كه سعی كنی ،راههای برآوردهشدن حوائجماان
را پیدا كنی .،جنا ب مولوی جهات توجاه باه ايان امار داساتان شایخ احماد
خااارويه را در مثنااوی مطاارح ماایكنااد كااه ماننااد حااارت خااار ظاااهرام
كارهايش تخريب بود ،ولی رحمت الهی را در دل همان به ظااهر تخرياب
به جوش میآورده ،زيرا مانند حارت خاار باه اسارار عاال ،نظار داشاته.
البته هیچوقات آن كارهاا بارای ماا راهكاار نیسات ،مرباوط باه خودشاان و
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موقعیت خودشان است ولی ما را متوجه ی اسراری میكنند كاه بعااام باین
خدا و بندگان خاصاش مطرح است.
شیخ احمد سعی می كرده با قرض و وامهايی كه می گرفات مشاكالت
مردم و جامعه را مرتفع كند .از فاالن تااجر قارض مایكارده و بارای بناده
خدايی خانه میساخته و يا مسجدی را در جايی بنا میكرده ،مردم ه ،كاه
ماایديدنااد آدم محتاارم و باااطنداری اساات بااه او اطمینااان ماایكردنااد و
درخواست او را بارای قارضگارفتن ردّ نمایكردناد .ياک مرتباه خباردار
میشوند كه شیخ در حال احتاار است و دارد از ايان دنیاا مایرود .ساراغ
شیخ آمدند ديدند بله ،در حاال رفاتن اسات .گفتناد جنااب شایخ بااالخره
پولهای ما چه میشود؟ جواب میدهد میبینیاد كاه مان دارم از ايان دنیاا
میروم و پولی ه ،در بساط نادارم .مالحظاه كنیاد نمایگوياد نمای دها،،
میگويد ندارم كه بده .،باالخره همه در كنار بستر شیخ مانده اناد كاه چاه
كار كنند .هركدام بر روی آن پولی كه به شیخ قارض داده بودناد حسااب
كرده بودند و حاال زندگی خودشان و آيندهشان به خطر افتاده اسات .ماثالم
طرف فكر میكرده شیخ بعد از مدتی آن پول را برمیگرداند و او عروسی
فرزندش را راه میاندازند .حاال شایخ باا چشامان بساته دراز كشایده و در
جواب طلبكاران كامالم سكوت كرده اسات .هماه از دسات شایخ عصابانی
كه اين چه كاری است كه كردی؟! كجای اسالم گفته با پول مردم مساجد
بسازيد و يا به بقیه كمک كنید؟ چرا حساب بادهكاری خاود را نكردياد؟
در همین زمان از داخل كوچه صدای كودک حلوا فروش باه گاوش آماد
كه مردم را دعوت میكرد به خريدن حلواهايش .شیخ چشا،هاای خاود را

.........................................................................................246با دعا در آغوش خدا

باز كرد و گفت برويد همه حلواهای اين كودک را بخريد ،همه حلواها را
به نی ،دينار خريدند و شیخ به افرادی كه اطراف بستر او بودند و باا اوقاات
تلخی به او نگاه میكردند ،تعارف كرد حلواها را بخورند .همه خوردناد و
طَبق حلوا را خالی كردند و كودک حلوافروش ها ،مشاغول تماشاا باود و
همینكه حلواها تمام شد گفت نی ،دينار مرا بدهید میخاواه ،باروم .شایخ
گفت میبینی كه من دارم میمیرم ،پولی ه ،در بساط ندارم .فرياد كودک
بلند شد كه استاد من مرا بیچاره میكند .شیخ گفت باالخره ببین عمو جاان
من دارم میمیرم و پولی ه ،ندارم كه به تو بده .،پسارک شاروع كارد باه
گريهكردن ،چون هیچ چاره ديگری نمیشاناخت ،فقاط گرياه مایكارد و
نگران آيندهی تیر و تاار خاود باود ،باه هماان معناای واقعایِ مااطربودن.
پسرک همچنان گريه میكرد و شیخ ه ،چش،هاايش را بساته باود و هایچ
حرفی نمیزد و از آن طرف ه ،طلبكارها بودناد كاه عصابانیتشاان چناد
برابر شده بود از آن كار شیخ كه عجب آدمی است ،مال ما به درک ،پاول
حلوای اين پسرک چه میشود؟
پسرک از پیش از ظهر همچنان گريه مایكارد و پاول حلاوای خاود را
مطالبه مینمود تا بعد از نماز شامگاهان ،و شیخ ه ،به غیر از انجام فارائض،
همچنان در بستر دراز كشید بود و هیچ حرفی نمیزد .تا آن كه بعد از نمااز
عشا حاار متوجه شدند درِ منزل را میزنند و طبقی آوردند كه چهار صاد
دينار يک طرف و نی ،دينار ه ،طرف ديگر قرار داشت 911 ،ديناار طلابِ
طلبكاران بود و نی ،ديناار ها ،طلابِ كاودک حلاوا فاروش .همگای جاا
خوردند كه اين چه صحنهای بود ،همه زباان باه عاذرخواهی گشاودند كاه
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چرا متوجه حكمات خاارگونه ی شایخ احماد نشادند و آن هاا ها ،مانناد
حارت موسی كه در مقابل نقشاههاای خاار صابر نكارد ،آنهاا نیاز
نتوانستند صبر كنند .از جناب شیخ خواستند حال كه كار به آنجاا كشاید و
وقت جدايی است ،حكمت كارهای خود را بگويد .گفات سارّ آن كارهاا
آن بود كه از حارت حق میخواست ،آن مشاكالت را باهدسات مان حال
كند و خداوند ه ،الهام فرمود از مردم قرض كن من ادا میكن ،و وقتای باا
مرِ خود روبهرو شدم و ديدم وعادهی الهای عملای نشاد ،فهمیادم باياد
كاری كرد تا دريای رحمت الهی به جوش آيد و آن كار همان گريههاای
كودک حلوا فروش بود .از خدا خواست ،و او «الجرم بنمود راه راست »،كه
بايد نی ،ديناری از دسات ايان كاودک در آياد و اشاک بريازد تاا كارهاا
درست شود و گويا خداوند مسایر آن كاودک حلاوا فاروش را باه آن جاا
انداخت تا كار از طريق آن نی ،دينار حل شود.
گفت آن دينار اگر چاه انادک اسات

لیااک موقااوف غريااو كااودک اساات

بايد يک ماطرّ واقعی پیدا شود تا رحمت الهی به جريان بیفتد و شاايد
تصور اولیهی شیخ آن بود كه وقتی طلبكارها میبینند شایخ در حاال رفاتن
است ،خود آنها ماطرّ شوند و وعدهی خداوند عملی گردد؛ ولای ظااهرام
اينطور نشد تا آنكه آن كودک حلوا فروش به اضطرار رسید و كار حال
شد .ماطرّ كسی است كه هیچ راه ديگاری جاز امیاد باه راهای بایگماان
برايش نمانده و كودک حلوا فروش در آن حالت بود ،ناه مایتوانسات باه
خانه برگردد ،و نه به شیخ میتوانست اطمیناان كناد .خداوناد باه شایخ راه
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نشان داد كه كار به دست كودک حلوا فاروش و آن نای ،ديناارِ بایمقادار
حل میشود.
خداوند فرمود من كار را درست میكن« ،لیک موقوف غريو كاودک
است ».مگر خود حارت خار نبودند كه فرزند مردم را به قتل رساندند و
كشتی مردم را سوراخ كردند تا حارت موسی بدانند كار هايی در اين
عال ،هست كه ظاهر آنها غیرعادی اسات ولای كارسااز اسات؟ حاارت
يوسف برادر خود جناب بنیامین را با موافقت خاود جنااب بنیاامین ،در
قالب يک سارق و دزد در آوردناد تاا بتوانناد او را در مصار نگاه دارناد و
حارت يعقوب را به مصر بكشانند؟ آن پسرک ها ،بااالخره تاا شاب
بايد در شهر داد میزد تا حلواهايش را بفروشد و حاال تا شب گريه كارد و
باالخره پول حلواهاای خاود را گرفات .ايانجاا اسات كاه جنااب مولاوی
میفرمايد:
تاااا نگرياااد كاااودک حلاااوا فاااروش

بحار رحمات در نماایآياد باه جااوش

در ادامه جناب مولوی اصل حرف خود را میزند كه:
ای باارادر طفاال ،طفاالِ چشاا ،تساات

كام خاود موقاوف زاری دان درسات

گر همی خواهی كه آن خلعت رساد

0

پااس بگريااان طف ال ديااده باار جسااد

وقتی مطلب از بس بزرِ است غیر قابل دسترس میشاود و از طرفای
بسیار مه ،است و نیاز روحی و روحانی ما میباشد ،باا نظار باه آن مطلاب،
قلب متوجه میشود كه اشگ در اين موارد كارساز است ،چیزی كاه شاما
در نهات حارت اباعبداهلل با آن روبهرو میشويد و يا در تشییع پیكار
 - 0به جریان اشک ریزان شهيد عل ،چيتسازیان در صفحه  03همين كتاب رجوع كنيد.
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پاک حا قاس ،سلیمانی تجربه كرديد .در واقع خاود خداوناد باه قلابهاا
القاء میكند كه آن نوع رحمت موقوف آن گريهها میباشد.

2

خداونااد «مَیسسب المضسسطرّ» اساات .كااافی اساات انسااان متوجااه باشااد
چیزهايی در ايان عاال ،وجاود دارد كاه حقیقتاام خواساتنی هساتند و ماا در
بهدستآوردن آنها ماطرّ میباشی ،،اينجا است كه با اشک ،اضطرار ماا
به ظهور میآيد و با اضطرار ما اجابت حارت حق واقع میشود.
ما در زندگی خود اگر بخواهی ،حقیقتام راه توحیاد انبیااء را طای كنای،،
ماطرّ هستی ،و اگر با اين نگاه ندا سر دهی ،كاه« :يا مَیسب المضسطرّ» ای
كسی كه به ماطرّ جواب میدهی ،معلوم است كه جواب میدهد .ما بااور
نداري ،در همهی امور ماطرّ هستی ،مگر آنكه خداوند كمک كناد و هار
اندازه بیشتر متوجه اضطرار خاود باشای ،و باه ساوی او رجاوع كنای ،،بهتار
اجابت میكند و به فكر نمیافتی ،تا با توسل به راههای غیر واقعی و وهمای
كارهای خود را حل كنی ،كاه در واقاع ناكاام خاواهی ،شاد و همچناان در
آشفتگیها به سر میبري ،،بدون آن كه علت آن را بادانی .،حتماام مالحظاه
كرده ايد افرادی را كه با توسل باه خداوناد چگوناه باا ساادهتارين كاار باه
راحتی مشمول رحمت الهی میشوند و با سادگی تمام به حاوائج منطقای و
معقول خود میرسند.
اگر با خداوند درست معامله كردي ،و نشان دادي ،بیعناياات او قادمی
نمیتوانی ،برداري ،،خداوند از راهی كه گمان نمیكنی ،مسائلهماان را حال
 - 2در اين مورد خوب است به شرح غزلی در سايت لُابّ المیازان تحات عناوان «معجازهی
اشک در شهادت حا قاس ،سلیمانی» (شرح غزل شماره  )12رجوع شود.
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میكند .ما وقتی ادعا كردي ،خودمان با عقل خود میتوانی ،مسائل خاود را
حاال كناای ،،ماایيااابی ،چگونااه در اهااداف خااود ناكااام شاادهاياا ،و از
فعالیت هایمان آن بهارهای كاه مایخواساتی ،نگارفتی .،عجیاب اسات كاه
فراموش میكنی ،كه مسائل ما حل نشد تا به آن اضطراری كه راهگشاست،
برسی.،
در آيهی مشاهور «أَمَنْ يَُِیبُ الْمُضْطَرَ إِذا ّدَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُوءَ»

(نمال)52/

خداوند است كه سؤال میفرمايد آيا كسی هست غیر خدا كه مااطری از
او تقاضايی بكند و چون او را بخواند ،اجابتش كند و بدیها و سختیهاای
او را برطرف كند؟ در واقع میخواهد بفرمايد تنها خداوند اسات كاه اگار
ماطری به او رجوع كند جواب او را میدهد و مسئلهاش را حل مایكناد.
يكی از صفات امام زمان ماطربودن است .حارت تشريف میآورناد
به مكه و تكیه میدهند به خانهی كعبه و به خداوند عرض مایكنناد خادايا
من ماطرّ هست .،چون حاارت بناا دارناد كاار بزرگای را شاروع كنناد و
هركس بخواهد در زندگیِ خود توحید را دنبال كند ،بايد بداند كه مااطرّ
است و بايد از خداوند بخواهد تا او را كمک كند .و دعا اساساام در فااای
اضطرار معنا دارد كه انسان میداند كارهای بزرگی میشود انجام داد ولای
با مدد الهی آن كارها انجام میشود و دعا برای به ظهورآوردن مادد الهای
است .به همین جهت گفته اند« :دعا ،تغییر تعلّق دنیايی است به تعلّاق الهای»
تا انسان از طريق خداوند ،عالَ ،خود را گشوده دارد.
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امام صادق میفرمايند« :يا مَیْسِرُ اّدْعُ وَال تَقُّلْ إنَ االْمْرَ قَدْ فَرَغَ مِنْسهُ
إنَ اهلل عَزَوَجَّلَ مَنْزِلَةً ال تَنالُ إالّ بِمَسْس َلَة» 3ای میسار! در پیشاگاه حاارت
حق دعا كن و مگو كار از كار گذشته و آنچه مقدّر شده همان ماىشاود و
براى دعا اثرى نیست .همانا نزد خداوند عزّ و جلّ مقام و منزلتی اسات كاه
به آن نتوان رسید مگر به دعا .زيرا با تقاضاا و دعاا از ياک طارف ظرفیات
انسان وسعت میيابد و از طرف ديگر خداوند مطاابق آن تقاضاا بار انساان
تجلی میكند و اين در كنار آن ناوع زنادگی و سالوكی اسات كاه انساان
سراسر زندگی خود را در آغوش خدا قارار مایدهاد و خاود را در جاايی
قرار میدهد كه همه چیز مظهر حارت ربّ العالمین اسات و در نتیجاه باه
يااک معنااا انسااان تماماام مشااغول خداونااد اساات .در اياان حالاات هاار آنچااه
میخواهد قبل از آنكه بخواهاد در پایش خاود دارد ،زيارا خداوناد را در
پیش خاود دارد .رساول خادا در حاديثی قدسای از قاول خداوناد نقال
میكنند كه حارت حق میفرمايد« :مَن شَغَله ذكرى عن مسألتى ،اعطیتُسه
افضّل ما اعطى السّائلین(».منتخب میزان الحكمة ،صافحه  )036كسی كاه باه تكار و يااد
ماان مشااغول باشااد بااه جااای طلاااب چیاازی ،ماان باایش از آنچااه باااه
درخواستكنندگان عطا میكن ،به او عطا میكن.،
حارت سجاد با عل ،به آنچه هر انسانی در راستای تحقاق اهاداف
بلند ،ماطرّ است نظر به حاارت حاق دارناد كاه برطارفكنناده ی هماان
اضطرار است در راستای آن كه عظی،ترين نیكیها نیاز از طرياق او محقاق
میشود .در اين راستا با امید باه رسایدن باه عاالیتارين مراتاب توحیاد ،باا
 - 3الكاف ،،ج ،2ص .934
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حارت حاق باه مناجاات مای پردازناد و در اداماه و در آخارين فرازهاای
«مناجات التّائبین» عرضه میدارند.
«يَا عَلِیماً بِمَا فِي السِرِ يَا جَمِیّلَ السِتْرِ اسْتَشْفَعْتُ بَُِوّدِكَ وَ كَرَمِكَ إِلَیْكَ»
اى داناى نهان ،اى كه به زيباترين شكل پرده پوشی میكنی ،به جُاود و
كرمت به سوى تو شفاعت مى جوي ،و جُود و كرمت را نزد تو شافیع قارار
میده.،
شفاعت يعنی در راستای حاور شفیع كار را جلوبردن ،لذا به حاارت
حق به عنوان او كه آگاه به درون و باطن است و از طرفی زيباترين نحوه ی
ستاری را بر بندگانش دارا است ،جُود و كرمش را تقاضاا مایكنناد ،تاا از
مسیری كه حارت ربّ العالمین افقها را می گشايند محروم نباشاند .و در
ادامه عرضه می دارند:
«وَ تَوَسَلْتُ بََِنَابِكَ وَ تَرَحُمِكَ لَدَيْكَ فَاسْتََِبْ ّدُعَسائِي وَ ال تُخَیِسبْ فِیسكَ
رَجَائِي»
و به آستانهی تو و به ترحمی كه در نزد تو است متوسل میشاوم ،پاس
دعاي ،را اجابت كن ،امیدم را به خود ناامید مساز ،و توبه ام را بپذير.
در ايان فااراز مالحظاه ماایكنیاد كااه متوجاهی آسااتانهی حااارت ربّ
العالمین هستید تا آن عالیترين طلبهايی كه در اين دعا باه میاان آوردياد
را بیجواب نگذارد و در جهانی بس كیفی همچنان با حارت باقی بمانید.
«وَ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَ كَفِرْ خَطِی َتِي بِمَنِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَاحِمِینَ»
و توبه ام را بپذير و خطاهاي ،را با منَتی كه بر من میگاذاری و رحمتای
كه میگشايی ،بپوشان ،ای ارح ،الرّاحمین.
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تقاضای قبول توبه و ناديدهگرفتنِ خطايا ،با نظر به اس ،رحمانِ حارت
ربّ العالمین ،موجب میشود تا هر آنچه به معنای واقعی برای آن حارت
توبه بود كه بحث آن تا حدی گذشت ،به تحقق و فعلیت درآيد.
در رابطه با نقش دعا و بهشاتی كاه در مقابال انساان گشاوده مایشاود،
جناب مولوی متذكر میشود كه خداوند به انسان لطف مایكناد تاا انساان
موفق به دعا شود و دعا را القاء ربّانی میداند كه چگونه انسان از طريق دعا
از جهانی كه سراسر جهن ،است میتواند در جهانی حاضر شود كه سراسار
بهشت و كوثر است .میفرمايد:
ه ،دعا از مان روان كاردی چاو آب

ها ،نباااتش بخاش و دارش مسااتجاب

آرناااده دعاااا
ٔ
هااا ،تاااو باااودی اول

هاا ،تااو باااش آخاار اجاباات را رجااا

تااا زناا ،ماان الف كااان شاااه جهااان

بهااار بناااده عفاااو كااارد از مجرماااان

درد بااودم ساار بااه ساار ماان خودپسااند

كااارد شااااه ،داروی هااار دردمناااد

دوزخاای بااودم پاار از شااور و شااری

كااارد دسااات فاااال اويااا ،كاااوثری

و آخر دعوانا الحمدهلل رب العالمین كه توفیاقماان داد باه نحاوی و باه
بهانهای از او ياد كنی ،تا معلوم شود دعا و مناجاتی كه باياد در ايان طوفاان
آخر الزمانی به تاريخ ما برگردد از چه جنسی بايد باشد.

قرآن
نهجالبالغه
مفاتیح الجنان ،شیخ عباس قمی
بحاراألنوار ،عالمه مجلسی
الكافی ،ابیجعفر محمدبنيعقوب كلینی
تصنیف غرر الحك ،و درر الكل،
اسفار اربعه ،مالصدرا
فصوصالحك ،،محیالدين بن عربی
شرح دعای سحر ،امام خمینی
شرح چهل حديث ،امام خمینی
تفسیر المیزان ،عالمهطباطبايی
بحران دنیای متجدد ،رنهگنون ،ترجمهی ضیاءالدين دهشیری
مثنوی معنوی ،موالنا محمد بلخی
پايگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حارت آيتاهلل خامنهای
منتخب میزان الحكمة ،ری شهری
صحیح مسل ،،مسل ،نیشابوری
مستدرکالوسائل
سفینه البحار
جامع السعادات ،مالمهدی نراقی
بیست گفتار ،مرتاى مطهرى
نیايش ،آلكسیس كارل ،محمد تقی شريعتی
لقاءاللّه ،میرزا جواد آقا ملكی تبريزيزش

























معرفت نفس و حشر (ترجمه و تنقیح اسفار جلد  3و )1
علل تزلزل تمدن غرب
آشتی با خدا ازطريق آشتی باخود راستین
جوان و انتخاب بزرِ
ده نكته از معرفت نفس
كربال ،مبارزه با پوچیها

زيارت عاشورا ،اتحادی روحانی با امام حسین
فرزندم اينچنین بايد بود
مبانی معرفتی مهدويت

مقام لیلةالقدری فاطمه

از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقین و حركت جوهری)
جايگاه رزق انسان در هستی
خويشتن پنهان
فرهنگ مدرنیته و توهّ،
دعای ندبه ،زندگی در فردايی نورانی
معاد؛ بازگشت به جدّیترين زندگی

بصیرت حارت فاطمه

جايگاه و معنی واسطه فیض
آنگاه كه فعالیتهای فرهنگی پوچ میشود
بصیرت و انتظار فر
آخرالزمان؛ شرايط ظهور باطنیترين بُعد هستی
عوامل ورود به عال ،بقیت اللهی
اسماء حسنا ،دريچههای نظر به حق

.........................................................................................256با دعا در آغوش خدا


























مبانی نظری و عملی حب اهل بیت
امام و امامت در تكوين و تشريع
امام و مقام تعلی ،به مالئكه
حقیقت نوری اهل البیت
جايگاه اشراقی انقالب اسالمی در فاای مدرنیس،
امام خمینی و خودآگاهی تاريخی
ادب خیال ،عقل و قلب
عال ،انسان دينی
هدف حیات زمینی آدم
چگونگی فعلیتيافتن باورهای دينی
زن ،آنگونه كه بايد باشد
خطر مادیشدن دين
تمدن زايی شیعه
سلوک تيل شخصیت امام خمینی
امام خمینی و سلوک در تقدير توحیدی زمانه
عقل و ادبِ ادامهی انقالب اسالمی در اين تاريخ
گوش سپردن به ندای بی صدای انقالب اسالمی
در انتظار زبانی در وصف انقالب اسالمی
انقالب اسالمی و جهان گمشده
حوالت تاريخی عقل تكنیكی و جايگاه انقالب اسالمی
انقالب اسالمی ،طلوع جهانی بین دو جهان
شرح فصوص الحك،
زبان قرآن ،اصیلترين زبان
سوره جاثیه و راز زمینگیری امّتها

