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هست که  خدایی 
یم دار که  خدایی 

خدا رو باید بزرگ دید

که  خــدایــی  کــه  کــســایــی  نیستن  بــنــده 
کوچیکه. می پرستن 





• درس دوم•

تا حاال شنیدید کسی عبادت کنه 
برای دنیا؟





کــه چرا ما خدا رو  توی درس اول داشــتیم از خودمون می پرســیدیم 
کرد؟ آدم وقتی  فراموش می کنیم؟ اصاًل مگه می شه خدا رو فراموش 
که خدا رو فراموش می کنه چه شــکلی می شــه؟ مگه می شــه خدا رو 
کــه ما وقــت فراموشــی خدا  کــرد؟ اون حالــی  کــرد و زندگــی  فرامــوش 

کندنه یا زندگی؟ داریم، جون 
حاال از این درس می خوایم آروم آروم وارد جواب این سؤاال بشیم.
گه ما کسی رو که باید همیشه به یادش باشیم، فراموش می کنیم  ا
که نبایــد فکرمون رو  و شــیش دانــگ حواســمون جمِع  چیزی هســت 

که نظام دغدغه هامون به هم ریخته.  کنیم، برای اینه  مشغولش 
دنیــا واقعــًا بــرای مــا جــّدی شــده،  مــردم برای مــا جّدی شــدن،  
که دنیا  کشــید  گرفتیم. هر چی خدا داد  »خود«مون رو خیلی جّدی 
گفــت این دنیــا رو این قدر  بازیچــه و ســرگرمیه، نفهمیدیــم. هــر چی 
گفت زندگِی واقعی، زندگی  که نرفت.  َکِتمون نرفت  جّدی نگیرید، تو 
که دنیا برامون  توی اون دنیاســت، باور نکردیم.1 به همون اندازه ای 

کاُنوا  ِخَرَة َلِهَي اْلَحَیواُن َلْو 
ْ

اَر ال
َ

 َلْهٌو َو َلِعٌب َو ِإّنَ الــّد
َ
ْنیا ِإاّل

ُ
1. »َو مــا هــِذِه اْلَحیــاُة الّد

َیْعَلُمــون، ایــن زندگــی دنیــا چیــزى جز ســرگرمی و بازى نیســت و زندگــی واقعی 
گر می دانستند!« )سورۀ عنکبوت )29(، آیۀ 64(. سراى آخرت است، ا



• خدایی که هست؛ خدایی که داریم  •20

که  کم اهمیت شــد. به انــدازه ای  مهــم شــد، خــدا تــوی زندگی مــون 
کم رنگ شد. قضاوت مردم برامون پررنگ شد، قضاوت خدا 

که حتی  وقتــی دنیــا برامــون پررنگ می شــه، به جایی می رســیم 
که اصلشــون خداییه، به قصد و نیــت دنیا انجام می دیم.  کارایــی رو 
که  که صدقــه می دیم؛ اما بــرای ریا، بــرای این  مثــال واضحــش اینــه 
که  کنه. این یــه مثال واضح و روشــنه  یکــی ببینــه و َبــه َبــه و َچه َچــه 
زشت بودنشم برای خیلی از ماها مبهم نیست.  مشکل این جاست 
کارای خدایی مون رو بدون  کنیم،  که دقت  که خیلی وقتا بدون این 
رنــگ خــدا انجــام می دیم. شــاید ما هیچ وقــت صدقه رو بــه نیت ریا 
کارای دیگه مون رنــگ خدایی نــداره. تا حاال به  ندیــم؛ امــا خیلــی از 
ســکوتمون، فریادمــون،  ناراحتیامــون،  خوشــحالیامون،  ِحلممــون، 

کردیم تا ببینیم رنگ خدایی دارن یا نه؟ عصبانیتمون و ... دقت 
که فکر  کسایی  خیلی به این فکر و دقت نیاز داریم. آخه خیلی از 
کاراشــون خداییه، وقتی پیمونه شون پر می شه و می خوان  می کنند 

که دستشون خالی خالیه. از دنیا برن، می بینن 
که خدا دوست داره. سکوت  ما سکوت می کنیم؛ اما نه برای این 
کم میاریم. فریاد می زنیم؛ اما  گه حرف بزنیم  که ا می کنیــم بــرای این 
گه فریــاد نزنیم، تو  که ا که خدا دوســت داره، برای این  نــه بــرای این 
گیر می کنه و عقده می شه توی دلمون. خوشحال می شیم؛  گلومون 
کیف  که  کــه اماممون خوشــحال شــده، برای ایــن  امــا نــه بــرای این 
کردیم و خوشحال شدیم. اصاًل مگه ما تو چقدر از خوشحالیامون به 
که من رو خوشحال  که آیا امام الن از اتفاقی  اماممون توجه می کنیم 

کرده خوشحاله یا ناراحت؟
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مــاه مبــارک رمضــان تموم می شــه و خیلی از ماها یــه دور قرآن رو 
ختم می کنیم و خوشحال می شیم؛ اما  چندتامون از این خوشحالیم 
کرده؟ و  کــه یه بچه شــیعه ختم قــرآن  کــه الن اماممــون خوشــحاله 
کنیم؛ مثل  که تونستیم یه ختم قرآن  چندتامون خوشــحالیم از این 

کنه. که تونسته رکوردی رو جابجا  خوشحالی یه آدمی 
که توی ذهنم هســت بهتون  نمی دونــم مــی تونم اون چیــزی رو 
کارامون  که خیلی وقتا ما توی  کالم اینه  کنم یا نه؛ اّما خالصۀ  منقل 
که اماممون چه حســی داره یا خدا چه  اصــاًل توجهــی نداریم بــه این 

نگاهی به ما داره.
که  بعد از ماه مبارک رمضان برید از بچه شــیعه ها بپرســید: حاال 
گرفتی  که سی روز روزه  کردی، از چی خوشحالی؟ حاال  یه ختم قرآن 
کمــی باحال تر از  کــه نمازای ماه مبــارک رو  از چــی خوشــحالی؟ حاال 
کــه امامــت خوشــحاله از  قبــل خونــدی، از چــی خوشــحالی؟ از ایــن 
کنید خیلیامــون حتی یه بــار به این  کــه خــدا ازت راضیه؟ بــاور  ایــن 

خوشحالی از این زاویه نگاه نکردیم.
وقتــی این توجه از بین مــی ره، همین عبادتا و نماز و روزه ها آروم 
کــه یــه عالمــه نمازخــوِن بی خــدا داریــم  آروم،  حجــاب می شــه. ایــن 
دلیلــش چیه؟ همین بی توجهی. از معبود غافل شــدن و به عبادت 

کردن. توجه 
توجه توجه توجه. وای از غفلت! وای از غفلت! وای از غفلت! ما 
وظیفــه داریم همدیگه رو یاد خدا بندازیم، یاد اماممون بندازیم، به 
کجا بریم و  که چرا به دنیا اومدیم، بناســت  کنیــم  همدیگــه یادآوری 
باید توی این عالم مشغول چی بشیم؛ ولی چرا این طوری نیستیم؟
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چــرا حّتــی توی جمع های مذهبــی، حرف زدن در بــارۀ خدا و در 
کســی می خواد  که وقتی  بارۀ امام زمان؟جع؟ به قدری غریب شــده 
که  در این باره حرف بزنه، انگار وصلۀ ناجور َجمعه؟ چرا باور نکردیم 

گی اصلی جهّنمیا غفلته، غفلت، غفلت، غفلت.1 ویژ
گرفتیــم و وقتی این  داشــتیم می گفتیــم ما دنیــا رو خیلی جــّدی 
اتفــاق می افته،  باعث می شــه حتی عبادتامونم رنــگ دنیایی بگیره. 
که بدون  این یکی از دالیل بی نشاطی بین آدمای مذهبیه. عبادتی 
که قرآن می خونم  توجه به معبود باشه،  به آدم نشاط نمی ده. وقتی 
که  کســی رو از دســت خــودم راضــی می کنم  و احســاس می کنــم دارم 
همــۀ زندگیــه و الن اون داره به من لبخنــد می زنه، این عبادت بهم 
نشــاط مــی ده؛ اّما وقتی عبادت بــدون این توجه انجــام می گیره، یه 
بازیه،  خم و راســت شــدنه،  لب تکون دادنه، یه عادته. برای همینم 

به آدم نشاط نمی ده.
که چقــدر بی روحن؟   بعضــی از ایــن آدمــای مســجدی رو دیدیــد 
کنارشــون می شینه، افســردگی می گیره. جای ُمهر تو پیشونیش  آدم 
ســیاهه؛ اّمــا اصــاًل نشــاط نــداره. اینــا شــاید دوســت داشــته باشــن 
که  بخنــدن؛ اّمــا اصاًل روحشــون ظرفیــت خندیدن نــداره. عبادتایی 
بت شــده براشــون و بدون توجه به معبود انجامش دادن، به شدت 

ْنِس َلُهــْم ُقُلوٌب ال َیْفَقُهوَن ِبها َو َلُهْم  ِ
ْ

َکثیرًا ِمَن اْلِجّنِ َو ال ــَم  نــا ِلَجَهّنَ
ْ
1. »َو َلَقــْد َذَرأ

 
ُ

َضّل
َ
ْنعاِم َبــْل ُهْم أ

َ ْ
َکال ولِئَك 

ُ
ْعُیــٌن ال ُیْبِصــُروَن ِبهــا َو َلُهْم آذاٌن ال َیْســَمُعوَن ِبهــا أ

َ
أ

خ آفریدیم  گروه بسیارى از جن و انس را براى دوز ولِئَك ُهُم اْلغاِفُلون؛ به یقین، 
ُ
أ

کــه بــا آن )اندیشــه نمی کننــد، و( نمی فهمند و  آنهــا دل هــا  ]عقل هــا[ یــی دارند 
که با آن نمی شــنوند، آنها همچون  گوش هایی  که با آن نمی بینند و  چشــمانی 
گمراه تر! اینان همان غافالن اند « سورۀ اعراف )7(، آیۀ 179. چهارپایان اند بلکه 
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که این آدمای بی نشــاط عبادت رو  کنید  کرده. باور  روحشــون تنگ 
گفته؛  بــا توجه به معبــود انجام نمی دن. نماز نمی خونــن چون خدا 
کردن.  کارا  که به این  بلکه بخش مهّمی از انگیزۀ عبادی اینا، عادتیه 
گفته ترک نکن، نه،  که خــدا  کنــن، نه به این دلیل  نمی تونــن ترکش 
کنن، دچار وحشت می شن. برای همین  گه ترکش  که ا به این دلیل 
گفتن نماز و روزه و طوالنی بودن رکوع  که توی روایات ما  هم هســت 
ک قضاوت قرار ندید. این حرف بنده نیســت،  و ســجدۀ مردم رو مال

که امام صادق؟ع؟ فرمود: عین روایته 

و  نماز  به  آدم  چون  ید؛  نخور فریب  مردم،  نماز  و  روزه  »با 
کنه، دچار  گه اون  رو ترک  که ا روزه شیفته می شه، تا جایی 
وحشت می شه؛ بلکه مردم رو با راست گویی و ادای امانت 

کنید.1   امتحان 

حضرت باز هم در یه روایت دیگه ای فرمود: 

بهش  چون  نکنید؛   نگاه  آدم  سجود  و  رکوع  دادن  طول  به 
کنه، وحشتش اونو می گیره؛ بلکه به  گه ترک  کرده و ا عادت 

کنید.2  گفتار و ادای امانتش نگاه  راستِی 

الن بعضــی از ایــن روشــنفکرا بــا اســتناد بــه جامعــۀ مذهبــی مــا 
کــه نشــاط رو از آدم می گیره. حاال  کــه ذات مذهــب طوریه  معتقــدن 

ی  ْوِم َحّتَ اَلِة َو الّصَ َما َلِهَج ِبالّصَ ُجَل ُرّبَ  ِبِصَیاِمِهْم َفِإّنَ الّرَ
َ

وا ِبَصاَلِتِهــْم َو ال  َتْغَتــّرُ
َ

1. »ال
َماَنِة« )الکافی، 

َ ْ
َداِء ال

َ
َلْو َتَرَکُه  اْســَتْوَحَش  َو َلِکِن اْخَتِبُروُهْم ِعْنَد ِصْدِق اْلَحِدیِث َو أ

ج 2، ص 104).
ُجِل َو ُســُجوِدِه َفِإّنَ َذِلَك َشــْي ٌء اْعَتــاَدُه َفَلْو َتَرَکُه    َتْنُظــُروا ِإَلــی ُطوِل ُرُکوِع الّرَ

َ
2. »ال

َماَنِتِه« همان، ص 105.
َ
َداِء أ

َ
اْسَتْوَحَش  ِلَذِلَك َو َلِکِن اْنُظُروا ِإَلی ِصْدِق َحِدیِثِه َو أ
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کــه عبادت  که ایــن آدم مذهبیایی  چــه جــوری بایــد به اینــا فهموند 
می کنن، اّما به معبود بی توجه هستن، از بدترین آدمای دنیازده ان؛ 
اّمــا دنیاشــون بــه ظاهــر،  زرق و بــرِق دنیاهــای دیگــه رو نــداره. برای 
کــه شــما ایــن آدمــا رو جــزء آدمــای دنیازده حســاب  همینــم هســت 
که می رسه معلوم  نمی کنید و فکر می کنید مذهبی هستن. به جاش 
می شه که چقدر اینا از خدا دور هستن. همون خدایی که بهش گفته 
نمــاز بخــون و نمــازت رو اول وقت بخون و به جماعــت بخون و توی 
گفته بــا بچه ها مهربون باش و بهشــون  مســجد بخون، همــون خدا 
کن و حقشــون رو ضایع نکن؛ اما  کن و احترامشــون رو حفظ  محّبت 
کــه یه بچه میاد توی مســجد و یه ســر و صــدای بچه گونه راه  همیــن 
کردن  می نــدازه، همیــن آدم نمازخونه، شــروع می کنه بــه داد و هوار 
کردنش پیش دیگران. وقتی بهش  ســر اون بچه و ترســوندن و ضایع 
کار درست نیست، خدا به این  می گی آقای فالنی! خانم فالنی! این 
گوشــش ســنگینه و نمی شــنوه. مگه خدایی  کار راضی نیســت، انگار 
گفته بــا بچه ها این طــوری رفتار  که  گفتــه نمــاز بخون با خدایــی  کــه 
نکن، دو تا خداست؟ نه دو تا نیست؛ اما من وقتی نمازم رو با توجه 
بــه معبــود  نمی خونــم و فقط به خود عمــل یعنی ایــن عبادته توجه 
که جاهای دیگه معبود از من چی  کاری ندارم به این  می کنم، دیگه 

خواسته. 
کــه خیال می کنــه آدِم بــا خداییــه؛ اّما  کســی  چقــدر بــده عاقبت 

که نداره خداست. که می رسه، می بینه تنها چیزی  وقتش 
کنیم و توی این مسیر،  حواسمون  کم  بیاید توجهمون رو به دنیا 
که دنیا رو توی پول و  که یکی از دامای شــیطون برای ما، اینه  باشــه 
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کنیم.  کنیم. حواســمون رو جمع  ک و خواب محدود  شــهوت و خورا
گیراییه. مراقب باشیم. غافل نشیم. این، داِم خیلی بزرگ و 

که اماممون ناراحت نیســت و مــا ناراحتیم، یعنی دنیا زده  وقتی 
شــدیم. وقتی اماممون خوشحال نیست و ما خوشحالیم یعنی دنیا 
که بــرای اماممون مهم نیســت، بــرای ما  زده شــدیم. وقتــی چیــزی 
بااهمیته یعنی دنیازده شدیم. وقتی فکر و ذهن اماممون به چیزی 

که ما ازش غافلیم، یعنی دنیا زده شدیم. مشغوله 
کنــه غبــار دنیازدگی روی  کــه دنیــا زَدس، فکــر  خیلــی بــده آدمی 
کــه تــوی آســمون بــه عنــوان یــه آدم  دامنــش ننشســته و در حالــی 
کنــه،  داغ ننگ دنیا،  روی  دنیازده می شناســنش؛ اما خودش خیال 

پیشونیش نخورده.
کــه می بینیــد خیلــی از آدم مذهبیــا هیأتشــون رو مــی رن،  ایــن 
تــرک نمی شــه، همیشــه  نمازشــون رو می خونــن، نمازجمعه شــون 
گه ترک بشه،  نمازاشون رو توی مسجد می خونن، دعای ندبه شون ا
می ریــزن بــه هــم و ... ولی راحت غیبــت می کنن،  عصبانی می شــن،  
مثــل آب خــوردن تهمــت می زنــن،  بــه راحتــی دروغ می گــن،  آبــروی 
که  مردمــو مثــل تــه مونــدۀ آب تــوی لیــوان می ریــزن و ...بــرای اینه 
دنیازده انــد. دنیازدگــی خیلی دایرش وســیعه، خیلی. ما محدودش 
که به  کردیــم. بعضــی از ما مذهبیا توی دنیازدگی،  از خیلی از آدمایی 

که بیشتر دنیازده باشن،  جلو زدیم. ظاهرشون میاد 
کی این بال رو  که دایرۀ دنیا این قدر محدود شــد؟  اصاًل چی شــد 
که خیال همه مون  کردن  سِر ما آورد؟ چرا طوری دنیا رو برامون معنا 
که دنیازده نیســتیم؟ چرا وقتی شــنیدیم دنیا از آب بینِی  راحت شــد 
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ُبــز پســت تره،  ســریع همین تعریفــای محــدود اومد تــوی ذهنمون؟ 
که اماِمت  که وقتی از چیزی عصبانی می شــی  کســی به ما نگفت  چرا 
کسی حرف می زنی و  ناراحت نمی شــه،  دنیازده ای. وقتی پشــت ســر 

َکِکتم نمی َگزه دنیازده ای؟
که بخواد بــا این حرفا  خیلــی دلــم پــره خیلی زیاد. بیشــتر از اونی 
خالی بشه. بیاید یه خورده با آقامون حرف بزنیم شاید دلمون خالی 

شه.
دنیای من! سالم

که می خواهم کجایی 
کمی از احوالت بپرسم

و بیشتر می خواستم
کنم. گویه  حالم را برایت وا

حالم بد است آقا!
که در خیال بگنجد. بدتر از آنی 

که آفرید خدا مرا 
ِگلم را با محّبت دنیا سرشت.

من دنیازده آفریده شده ام آقا!
ولی دنیای من تویی!

گرفته ام. من از دنیایم فاصله 
به فریادم برس

دارم می میرم در میان این همه فاصله.
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دنیای من! سالم
که خودم را شناختم من از وقتی 

کردند دنیا را برایم بزرگ 
به قدری بزرگ

گمانم این بود که 
که به این دنیا می رسد کسی 

کند. می تواند ادعای خدایی 

من درس خواندم
برای رسیدن به این دنیای بزرگ.
کردم تا دنیا را به دست بیاورم. کار 

کردم برای دنیا. ازدواج 
کشیدم نفس 

تا روزی این دنیا را در آغوش بکشم
اّما هر چه بیشتر پیش رفتم
فاصله ام از دنیا بیشتر شد.

و حاال تازه فهمیده ام
دنیای من تویی آقا!

که باید همان دنیایی 
لحظه های زندگی ام را

ج رسیدنش می کردم. خر

کجایی دنیای من!
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احساس خسران
دارد می َجَود حنجرم را.

کن  مرا خالص 
از این احساس.

ای همۀ دنیای من! سالم
حالم خوب نیست.
به مرگم راضی نشو.

گر بی تو جان بدهم من ا
عاقبت به شّر مرده ام.

عاقبت به خیری را
کسی درک می کند فقط 

که به تو رسیده باشد.
به شرّ  بودن عاقبتم

راضی نباش.
کن آقا! کاری برایم 

حال و روزم خراب است.

که حال و روزمون خرابه. بــاور نکردیم. خیالمون  کنیم  بایــد بــاور 
گه هم می گیم حال و روزمون خرابه، بیشــترش لغلغۀ زبونه.  راحته. ا
گناهای خیلی  که  کســایی رو می بینم  که توی مشــاوره ها  گاهی وقتا 
کردن می ترسن،  که  گناهی  کردن و حاال پشیمونن و خیلی از  بزرگی 
که اوضاعشون خرابه. خوش  کردن  به حالشون غبطه می خورم. باور 
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به حالشون واقعًا. دل آدم می گیره وقتی به این آدما فکر می کنه.
که حــال و روزمون  بســه دیگه. امیــدوارم هیچ وقــت یادمون نره 
که آدم همیشه  خرابه. یکی از ُحسنای توجه دائمی به امام، همینه 
که آقا می کنه،  گه بندگی اونیه  که حال و روزش خرابه. ا یادش هست 

که خیالش رو بکنیم. )1396/7/11( اوضاع ما خراب تر از اونیه 


