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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 
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کی می تونه بگه من برای خدا 
می میرم؟





یــه نکتــۀ خیلــی مهم، تــوی رابطۀ ما با دنیــا و رابطۀ ما بــا خدا وجود 
کلمۀ توّجه،   کــه توّجــه به اون آدم رو داغون می کنه؛ البتــه روی  داره 
کــه می شــنوید،  بــه راحتی از  حّســاس باشــید؛  یعنــی ایــن مطلــب رو 
که دنیا تــو نظر آدم بزرگ  کنــارش رد نشــید. اون نکتــه اینه: هر اندازه 

کوچیک می شه. می شه، خدا تو نگاه آدم 
شــاید ایــن تعبیر ســنگینی باشــه؛ اّمــا عیــن واقعیته. مــا دچار یه 

عیب بزرگیم: تحقیر خدا.
اصاًل این دو تا رابطه شون عکس هم دیَگس. نمی شه این رابطه 
رو بــه هــم زد. نمی شــه هم خدا تو چشــم آدم بزرگ باشــه، هم دنیا. 
کوچیک می شــه. خیلی از ماها  که دنیا بزرگ می شــه، خدا  هر اندازه 
که می شــه هر دو تــا رو بزرگ دید؛  عمرمــون رو پــای ایــن توّهم دادیم 

هم خدا رو و هم دنیا رو.
امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود:

که با هم سازگار نیستند و  دنیا و آخرت مثل دو تا دشمن اند 
کسی دنیا  که به یه جا منتهی نمی َشن. هر  مثل دو تا راه اند 
رو دوست داشته باشه و بهش نزدیک بشه، بغض آخرت به 
مثل  آخرت،  و  دنیا  می شه.  دشمن  باهاش  و  می افته  دلش 
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مشرق و مغرب می مونن که هر چقدر آدم به یکی شون نزدیک 
هوو)ِی  تا  دو  مثل  تا  دو  این  می شه.  دور  یکی  اون  از  بشه، 

ناسازگار( هستند.1 

گفتیــم منظــور مــا از دنیــا،  ایــن تعریــف  کــه قبــاًل  یادتــون باشــه 
کردن و بــه این راحتی هم  که بــه ذهنمون تزریق  محــدودی نیســت 
که  بیرون نمیاد. دنیا خیلی وسیع تر از این حرف هاست؛ به اندازه ای 
کنه برای  کسی دینش رو هم برای دنیا بخواد و عبادت  حّتی می شه 

به دست آوردن دنیا. 
کســی  کوچیکه.  کــه حــرف مردم بــراش بزرگــه،  خدا بــراش  کســی 
کــه  کســی  کوچیکــه.  کــه خــودش بــرای خــودش بزرگــه، خــدا بــراش 
کســی  کوچیکه.  جایگاه اجتماعی براش بزرگه، جایگاه خدایی براش 
کــه قضــاوت دیگــران در بــارۀ اون بــراش بزرگــه، قضــاوت خــدا بــراش 
کســی خدا براش بزرگ باشــه و در همون  کوچیکه. اصاًل امکان نداره 
حــال مردم، خودش، جایــگاه اجتماعی، قضاوت دیگران و ... براش 

بزرگ باشن. نمی شه. 
گــول نزنیــم. مــا به شــدت محتــاج ایمــان آوردن به  خودمــون رو 
کســی عظمــت خدا را  صفــت »عظیــم« و »کبیر« خدا هســتیم. وقتی 
گه باقی  درک می کنه، دیگه نمی تونه باقِی چیزا رو بزرگ ببینه. پس ا
کوچیک می بینه.  که خــدا رو داره  چیــزا رو بــزرگ می بینه، بــرای اینه 
کنم؟ ما دچــار یه عیب بزرگیم:  عیبــی نــداره یه بار دیگه ایــن رو تکرار 

نَیا 
ُ

َحّبَ الّد
َ
اِن  ُمَتَفاِوَتاِن  َو َســِبیاَلِن ُمخَتِلَفاِن َفَمــن أ نَیــا َو اآلِخــَرَة َعــُدّوَ

ُ
1. »ِإّنَ الّد

بَغــَض اآلِخَرَة َو َعاَداَها َو ُهَما ِبَمنِزَلِة الَمشــِرِق َو الَمغِرِب َو َماٍش َبیَنُهَما 
َ
َهــا أ

َّ
َو َتَول

َتان «  نهج البالغه، حکمت 103. َما َقُرَب ِمن َواِحٍد َبُعَد ِمَن اآلَخِر َو ُهَما َبعُد َضّرَ
َ
ُکّل
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کوچیک شمردن خدا.
می دونــم ایــن بحث، بعضیاتون رو به شــّدت به هــم می ریزه؛ اما 
که  کرد؟ با نگفتن اینا، مشــکالت حل می شــه؟ آرامشــی  کار باید  چی 
نتیجــۀ ندونســتن و توجــه نکردن به ایــن حقایقه،  ارزشــی هم داره؟ 
گه لحن این درســا یه مقداری تلخه،  کرد؟ ا می شــه بهش دل خوش 

طاقت بیارید. به جاهای شیرینم می رسیم.
که خدا رو بزرگ ببینیم. اون رو بذارید  کنیم  کار  اآلن نپرسید چی 
کردن به این درده  کنید. فکر  بــرای بعــد. فعاًل خوب به این درده فکر 

کردن بخش قابل توجهی از راِه درمونه. خودش طی 
کوچیــک می بینه و تحقیر می کنــه،  نمی تونه به  که خدا رو  کســی 
کلمه، اخالص داشــته باشــه. بهش می گــی به خاطر  معنــای واقعــی 
کن،  به خاطر خدا حلم بورز،  به  گذشت  کن،  به خاطر خدا  خدا صبر 
کن  و ... . امــا وقتی خدا توی دلش عظمت نداره،  خاطــر خــدا انفاق 
کارا نداره. بزرگ دونستن خدا، یه عالمه از  انگیزه ای برای انجام این 

کارای ما رو مدیریت می کنه.
کنیم:  که اذیت می شید این رو پشت هم تکرار  عیب نداره با این 
»ما مبتال شدیم به تحقیر خدا«. این تحقیر، خیلی عمیق تر از چیزیه 

که فکرش رو می کنیم.
بــه خاطــر آبرومون مقابل دیگــران خوش اخالقیــم؛ ولی به خاطر 
خــدا تــوی خونه خوش اخالق نیســتیم. بــه خاطر بچــه  حاضریم زیر 
کنیم و جدا نشــیم؛ اما به خاطر خدا  یه ســقف با همســرمون زندگی 

حاضر نیستیم باهاش خوش اخالق باشیم.
کلیدی و مهّمه:  این آیۀ قرآن خیلی 
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بگــو: »نمــاز و تمام عبــادات من، و زندگــی و مرگ من، 
همه براى خداوند پروردگار جهانیان است.

کی می تونه بگه من برای خدا نفس می کشم، برای خدا می میرم، 
برای خدا نماز می خونم، مناســک دیگم رو برای خدا انجام می دم؟ 

که خدا رو بزرگ می بینه. کنه  کسی می تونه همچین ادعایی  فقط 
کسی نمازهاش رو توی سه وقت بخونه، سه تا اذان می گه و  گه  ا
کبر« رو می گه. بعدشــم  پنج تا اقامه؛ یعنی روزی 48 مرتبه ذکر »اهلل ا
گه  که می شــه، 53 مرتبه. ا بــرای هــر نمازی یه تکبیــرة الحرام می گه 
که به این تعداد افزوده می شــه. بین اجزاء نمازشــم  نافله هم بخونه 
کبر«. پس به صورت طبیعی در طول روز، بیشــترین  بــاز می گــه »اهلل ا
کبره. ایــن یعنی چی؟ یعنی مــا خیلی نیاز  کــه ما می گیــم اهلل ا ذکــری 

کبریایی خدا. داریم به درک عظمت و 
که می گم نپرســید راه درک این عظمت چیه و بذارید درد رو  این 
که این درد،  درد خیلی بزرگیه. وقتی درد،  خوب بفهمیم، برای اینه 
گه رفتیم،  زود خســته  خوب فهمیده نشــه، پی درمونش نمی ریم و ا

می شیم.
که حاضر  کوچیک می بینم  برگردیــم به بحث اخــالص. ما خدا رو 

کارا رو انجام بدیم.  نیستیم به خاطرش خیلی از 
گفته می شه  در بارۀ اخالص خیلی حرف زده می شه؛ اّما چرا کمتر 
که بدون بزرگ دونســتن خدا، نمی شــه اخالص داشت. دو نفر با هم 

1. سورۀ انعام )6(، آیۀ 162.
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کدوم  اختــالف دارن. یه جوونــی میاد میانجی گری می کنــه؛ اّما هیچ 
از دو طرِف دعوا بهش محل نمی ذارن. همون موقع یه پیرمرد ریش 
که لب بــاز می کنه و اونا رو به آرامش دعوت  ســفید میــاد جلو. همین 
می کنــه، خیلــی زود به احترام اون پیرمرد، دعوا رو رها می کنن. چرا؟ 
چون تحت تأثیر بزرگی اون قرار می گیرن. این معنای اخالصه. وقتی 
که می خوان از هم جدا بشن، یکی شون به اون یکی می گه: »فقط به 

کردم«. خاطر ایشون تموم 
کــه بدون  ایــن »فقط بــه خاطر ایشــون« همون اخالصی هســت 

درک عظمت و بزرگی، نمی شه بهش رسید. 
اخــالص رو هــم بــد فهمیدیــم. ما فکــر می کنیم اخــالص، معناِی 
کردیم وقتی بهمون می گن نمازت رو با اخالص  مقابل ریاْست. خیال 
بخون؛ یعنی وقتی خواستی نماز بخونی، به خاطر خدا بخون؛ نه به 
کوچیــک از معنای اخالصه  خاطــر خــوش اومد دیگــران. این یه جزء 

کار سختی نیست. که به دست آوردنشم 
که  کرد  اخــالص واقعــی رو بایــد توی معنــای همــون آیه ای پیــدا 

خوندیم: 

ّبِ 
َ

ماتی هلِل ر
َ
 َو م

َ
حیای

َ
ُســكی  َو م

ُ
 َصلاتی  َو ن

َّ
ل ِإن

ُ
ق

 .
َ

مین
َ
العال

بگــو: »نمــاز و تمام عبــادات من، و زندگــی و مرگ من، 
همه براى خداوند پروردگار جهانیان است«.

کار رو انجام  کار بــرای خــدا، چون خــدا دوســت داره، ایــن  همــه 
کســی  گه دوســت نداشــته باشــه،  انجــام نمی دم. ممکنه  مــی دم و ا
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کاری رو به خاطر مردم انجام نده؛  اّما به خاطر خدا هم نباشــه، مثاًل  
به خاطر عادت،  به خاطر لّذت یا به هر دلیل دیگه ای انجامش بده؟ 

که ممکنه. مگه روایاتش رو توی درس دوم نخوندیم؟ بله 
که نمازمــون رو می خونیم و مثــاًل قربة الی اهلل هم  مــا همیــن قدر 
که  می خونیــم و روزه رو هم به خاطر خــدا می گیریم، خیالمون تخته 

گفته این، همۀ معنای اخالصه؟ کی  خالصیم. 
کــه بهش عالقــه داریم بــه خاطر خــدا باید  چــرا وقتــی از چیزایــی 
کــه بگذریــم ،  حــس خوبــی نداریم؟  بگذریــم و مجبــور هــم می شــیم 
گه اخالص داشته باشه،  توی این موارد هم باید حس خوبی  کســی ا

داشته باشه؛ ولی چرا نداریم؟
مــن دوســت دارم تــوی مــاه مبارک رمضــان، برای خــودم خلوت 
کار رو انجــام بدم. اآلن  داشــته باشــم؛ اّمــا بچه دارم و نمی تونــم این 
گه حواسم به خدای بزرگ  خدا برای من این طوری خواسته. حال ا
باشــه، دیگه نباید حس بدی داشــته باشم. خب به خاطر خدا دارم 
که  کسیه  کم  از خلوتم می گذرم. پس چرا حس بدی دارم؟ مگه خدا 
مــن بــه خاطرش از ایــن خلوت بگــذرم و نه تنها حس بدی نداشــته 

باشم،  خوشحالم باشم؟
یه مقدار برگردیم توی زندگی مون ببینیم چه کارهایی رو به خاطر 
کارهایی رو بــه خاطر خدا  ایــن و اون انجــام دادیــم یــا ندادیــم و چــه 
انجــام دادیــم و ندادیم. بعد حســمون رو توی این حالتا بســنجیم و 
ببینیم به خاطر خدا انجام دادن چه احساسی توی درونمون ایجاد 

که چقدر اخالص داریم. کرده و می کنه. این طوری می فهمیم 
که زندگِی این طوری رو می چشــن. اصاًل  کســایی  خوش به حال 
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زندگــی یعنــی همیــن: هرکاری خواســتی بکنــی، یه نیگاه به آســمون 
بندازی و بگی خدایا فقط به خاطر تو،  فقط تو. فقط تو.

که اخالص  کوچیــک می بینیم! چقدر بده  که خدا رو  چقــدر بده 
کــه فکــر می کنیم اخــالص داریــم. زندگــی بدون  نداریــم. چقــدر بــده 
کــه زندگی بهــش مزه  کــرد  کســی احســاس  گــه  اخــالص بــی مــّزس. ا

که پای اخالصش می لنگه. نمی ده، مطمئن باشه 
کارامــون َهَمــش  وقتــی تــوی زندگی مــون اخــالص نباشــه،  تــوی 
منتظر نتیجه می مونیم. نتیجه گرایی توی مسیر معنویت خیلی ضرر 

که. داره و خطرنا
کار و  کاراشو فقط برای خدا انجام می ده،  که اخالص داره و  کسی 
کاری رو انجام می ده، همون  کار رو یکی می دونه. یعنی وقتی  نتیجۀ 
کــه دنبالش بوده. پس دیگــه منتظر نمی مونه  کار، نتیجه ایــه  انجــام 

که نتیجه بگیره. برای این 
کن. پس به خاطر خدا  گفته مدارا  کنم، چون خدا  من باید مدارا 
گه نتیجۀ مدارای من،  اصالح طرف مقابلم نشه  مدارا می کنم؛  ولی ا
کاری رو  که ضرر نکردم. من باید به خاطر خدا  چی؟ خب نشــه. من 
گرفتم.  انجــام مــی دادم و انجــام دادم. همون موقع هم نتیجــش رو 
کار بــرای خدا نیســت. مگه من توی  کــه چیزی بــه جز انجام  نتیجــه 
که به خاطر خدا  کنم؟ و حال  که بندگی  کاری جز این دارم  این عالم 

کردم، مگه بندگی نبود؟ پس دیگه باید دنبال چی باشم؟ مدارا 
کــه اخالص نــداره، دائم نگرانــه، آروم و قرار نــداره. چون از  آدمــی 
کاراســت؛ اونم  گرو به نتیجه رســیدن  کارا در  نگاه اون، موفقیت توی 
کار تعریف می کنه. مگه می شه توی  که این فرد برای اون  نتیجه ای 
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که خودمون دوست داریم برسیم؟ کارا، ما به اون نتیجه ای  همۀ 
کنی،   گفتــه حق نداری به پدر و مــادرت بی احترامی  خــدا به من 
منم بی احترامی نمی کنم؛  اما ممکنه نتیجۀ بی احترامی نکردن من،  
کارم رو همون  که نتیجۀ  جســور شــدن اونا می شــه. خب بشــه. من 
گرفتــم. مــی دونید یــه همچیــن آدمی  گذاشــتم  کــه احتــرام  موقعــی 

کنه؟ چقدر می تونه آروم زندگی 
کاری به نتیجه نداشته  کنیم و  که باید بندگی  ما زیاد می شــنویم 
کاری،  همون  که نتیجۀ اصلی هر  باشــیم؛ اما دقیق ترِ  این حرف اینه 
کار برای ما حاصل می شــه. خــود اون مدارا یا  کــه بــر اثــر اون  بندگیــه 
که طرف  کار برای ماســت. این  خــود اون احتــرام، اصلی ترین نتیجۀ 

مقابل اصالح می شه یا نه، خودش یه نتیَجس؛ اما نتیجۀ فرعی.
کبیر  وقتی خدا بزرگ دیده می شه، وقتی توجه به صفت عظیم و 
خــدا در وجــود آدم تثبیــت می شــه،  هیچ نتیجــه ای بــراش بزرگ تر از 
که توی ایــن دنیا هیچ  کنیم  کار بــرای خدا نیســت. باید بــاور  انجــام 
کاری جز بندگی برای خدای بزرگ نداریم،  کید می کنم هیچ  کاری، تأ

کاری. هیچ 

که از دست خودم خسته می شوم گاهی 
کنم و دوست دارم فرار 

که دیگر خبری از »خود«م نباشد به جایی 
جایی را پیدا نمی کنم

کردن خودم و برای آرام 
فقط تو را پیدا می کنم
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که بیایم و سفرۀ دلم را
کنم پیش تو باز 

کنم گالیه  از خودم 
گالیه گالیه پشت 

کمی قرار بگیرم. تا شاید 

آقا!
کشیدن بار سنگین نیست خستگی به 

به دویدن های پی در پی هم نه
کوه هم نیست. کردن یک  و حّتی به بلند 

خسته به من می گویند
که از دست خودم خسته ام

که حاضرم یه قدری 
کوهی را روی دوشم بگذارند

گالیه را اما بغِض این همه 
کنند. از حنجرم آزاد 

من خسته ام.
از خودم خسته ام.

یکی دو ذّره نیست خستگی ام.
به قدری خسته ام

که حّتی یک قدِم دیگر هم
تحّمل با خود بودن را ندارم.
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کنم از خودم پیش تو گالیه  باید 
گر گالیه را ا و این سفرۀ 

پیش تو باز نکنم
به رشته ای بدل می شود

گردنم می پیچد. و دور 
من این طور مردن را دوست ندارم.

نجاتم بده از این مرگ تدریجی.

خوش به حال تو
کردی که »خود«ت را فدای خدا 

و حال جز خدا
چیزی در وجودت نیست.

کمی از خدایی برایم بگو 
که شب و روز می چشی اش.

من از زمزمه های »خود«م خسته ام.
گوشم توان شنیدن این جیرجیرها را ندارد.

کن. دلم را با آهنگ نام خدایت آرام 

هیچ خیری ندیدم از خودم
و باز هم به دنبال او می روم.

و هر چه خیر رسید به من
از خدای تو بود

ولی باز هم به او پشت می کنم.
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کار خودم مانده ام. در 
کسی هست جز تو 
کند؟ کارم وا  گره از 

خروار خروار »به خاطر مردم«
روی سینۀ زندگی ام جمع شده.
خرمن خرمن »دلم می خواهد«

راه نَفس زندگی ام را بسته.
ُپشته ُپشته »برای دنیا«

سر راه زندگی ام ریخته.
در زندگی ام

دارم می گردم به دنبال »به خاطر خدا«ها.
چیزی پیدا نمی کنم.

کجاست به »به خاطر خدا«های زندگی ام؟ پس 

مگر آدم بودن من
کردنم نیست بسته به بندگی 

و نمرۀ بندگی را مگر
»به خاطر خدا«ها تعیین نمی کنند؟

خسته ام
گشتن خسته از به دور خود 
که نه و باز هم سر جای اول 
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به عقب برگشتن.
خسته ام از خودم

از آدم نبودنم
کن آقا! کمک  به من بیچاره 
کمک به بیچاره ثواب دارد.

کن آقا! کمک  به من بیچاره 
کمک به بیچاره ثواب دارد.

کــه بیچــاره ایم. تــا بــاور نکنیم،  کنیــم  بایــد از عمــق دلمــون بــاور 
مشکلمون حل نمی شه.
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