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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 چهارم•

مگه می شه از سختی ها هم
لذت برد؟





کــه خیلی از  داشــتیم در بــارۀ درک بزرگــی خــدا حرف می زدیــم و این 
که ما خدا رو بزرگ نمی بینیم. مشکالت ما ریشه توی این نکته داره 

که اخالص  گفتیم یکی از مشکالت بزرِگ بزرگ ندونستن خدا اینه 
به معنای واقعی خودش،  توی زندگی به وجود نمیاد.

ایــن روزا خیلــی از جوونــا و حتــی بزرگ تــرا دنبــال فلســفۀ احــکام 
کاری عبــادی رو انجام دادن،  گه فالن  می گــردن. می خــوان ببینن، ا
کّلی این  چــه نتیجــه ای رو به دســت میــارن. من نمی خــوام به طــور 
کنجــکاوی رو زیر ســؤال ببرم؛ اما می خــوام از یه زاویۀ متفاوت به این 

کنیم.  قصه نگاه 
کــه جوون امــروز هی دنبال فلســفۀ احــکام می ره  یکــی از دالیلــی 
که توی  که خدا توی نگاهش بزرگ نشــده. منظورم این نیســت  اینه 
حکمــت خــدا تردید داره،  نه، چون خدا توی نگاهش بزرگ نیســت،  
گفته روزه بگیر،   که خدا  نتیجۀ عبادت براش مهّمه. مهم این نیست 
که خدا  گرفتم چی می شــه. مهم نیســت  گه روزه  که مــن ا مهــم اینــه 
که بــا نماز به چــه نتیجه ای می رســم.  گفتــه نمــاز بخــون، مهم اینــه 
گــردش خونم تنظیم می شــه؟ چی  گــردن نمی گیرم؟   کمر و  دیســک 

می شه؟
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که  گــه خــدا توی نگاه این جوون بزرگ باشــه،  طبــق اون چیزی  ا
کــه از نمــاز و روزه به  گفتیــم، بزرگ تریــن نتیجه ای  تــوی درس قبلــی 

دنبالش می گرده، انجام دستور خداست.
وقتی یه جوون می پرســه چرا  باید روزه بگیرم؟ ســه جور می شــه 
که بگیم: »چون برای صحت و ســالمتی  بهــش جــواب داد: یکی این 
خــودت مفیــده«. ایــن پایین ترین ســطح ممکــن برای این پاســخه؛ 
گفتــم، پایین ترین ســطح جــواب، نگفتم  که  البتــه حواســتون باشــه 

اشتباهه.
گفتــه روزه بگیــر، حتمــًا یه  گــه خــدا  کــه بگیــم: »ا یــه جــورم اینــه 
گفته«. ســطح ایــن جوابم متوســطه. بــه تعبیر  کــه  حکمتــی داشــته 

دیگه، این جواب، توحیدی تر از جواب قبلیه.
گفته روزه بگیر، پس باید به  که بگیم: »چون خدا  یــه جوابــم اینه 
خاطــر خــدا روزه بگیرم«. جــواب اصلی اینه. البته ایــن جوون بعیده 
جــواب ســوم رو بفهمــه، چــون مــا اصــاًل خــدا رو ایــن طــوری معرفی 
کبریایی داشته باشه  که به قدری برای این جوون عظمت و  نکردیم 
کننده  گفته« براش قانع  که هیچ جوابی به اندازۀ جواِب »چون خدا 

نباشه.
کارو می کنم به خاطــر جلب رضایت  اآلن بــه خیلیــا بگی مــن این 
مــردم،  براشــون خیلــی قابل فهمــه و عادی. چــرا؟ چون مــردم توی 
کار رو انجام  نگاهشــون بزرگــن؛ اّمــا وقتــی می گی بــه خاطر خــدا ایــن 
مــی دم،  نمی فهمــن. چــرا؟ چون خدا تــوی ذهن و دلشــون این قدر 

بزرگ نیست. 
مــا خــدا رو بــزرگ معرفــی نکردیم، چــون خودمونم خــدا رو بزرگ 
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ندیدیم.
آقــای پــدر! خانــم مــادر! آقــا و خانــم معّلــم دینــی و قــرآن!  آقــای 
روحانــی! خانم مبّلغ!  اســتاد معارف دانشــگاه! تــوی زندگیت چقدر 
گردت یا  که بتونی این بزرگی رو به فرزندت یا شا خدا رو بزرگ دیدی 

کنی؟ پامنبریت منتقل 
که مــا داریم  مــردم دنبــال خــدای بــزرگ می گــردن؛ ولی خدایــی 
معّرفی می کنیم و با بندگی خودمون داریم نشــونش می دیم، خدای 
کوچیک تر از مردمه. مــا خالقی رو به مردم  بزرگــی نیســت. خدای مــا 
که از مخلوقش پایین تره. البته شاید توی حرف، خدا  کردیم  معّرفی 
گرفتن یــه خدای  کنیــم؛ امــا نتیجــۀ تربیتمون، جــا  رو بــزرگ معّرفــی 
کــه دائم  بــزرگ تــوی ذهــن و دل مخاطبمــون نیســت. بــرای همینه 
که ببینه خــدا چرا ایــن حــرف رو زده و چرا اون  دنبــال ایــن می گــرده 

دستور رو داده.
که حدود بیســت ســال و شایدم بیشتر دارم با مردم در بارۀ  بنده 
کنم  کّله می زنم، به راحتی می تونم ادعا  مسائل مختلف زندگی سر و 
گــه مــردم خدا رو بــزرگ بدونن و »بــه خاطر خدا« توی زندگی شــون  ا
کــم بشــه،  بیشــتر  مشکالتشــون و حتــی همــۀ مشکالتشــون حل  حا

می شه.
»خــدا بزرگــه«. ایــن جملــه، حتمــًا بــرای شــما آشناســت. خیلی 
گــواری می افته  گفتیــد: »خــدا بزرگــه«. تــا اتفــاق نا شــنیدید و خیلــی 
گاهمون  یــا می خــواد بیفتــه، می گیــم خدا بزرگــه. انــگار تــوی ناخودآ
کــه بایــد خــدا رو بــزرگ بدونیــم. پــس چــرا خــدا رو بــزرگ  می دونیــم 
کجــای زندگی ما  نمی دونیــم؟ چــرا این قدر خــدا رو تحقیر می کنیم؟ 
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بزرگی خدا رو داره نشــون می ده؟ چرا بــه خاطر خداهای زندگی مون 
کمه؟  این قدر 

کــه اخالص نــداره،  کســی  شــرط لــّذت بــردن از زندگــی اخالصــه. 
کــه یــه بزرگ تــری  از زندگــی لــّذت نمی بــره. بــازی بچه هــا هــم وقتــی 
تماشاشــون می کنــه یــه لــّذت خاصــی داره. تماشــای بزرگ تــر قاعده 
و شــکل بــازی رو عــوض نمی کنــه. پــس چــرا وقتی یــه بزرگ تر تماشــا 
می کنــه، لــذت بــازی بیشــتر می شــه؟ چــون وقتــی بچه ها احســاس 
می کنــن یــه بزرگ تری داره تماشاشــون می کنه و همۀ حرکاتشــون رو 
که نشاط  زیر نظر داره، شــور و هیجان خاصی بهشــون تزریق می شه 
کدوم دوســت دارن خودشــون رو به  بازی رو زیاد می کنه. بچه ها هر 
اون بزرگ تر نشــون بدن، برای همینم بازی براشــون یه حّس جدید 

تولید می کنه.
که وقتی احســاس  اخــالص یعنــی به قــدری خدا رو بــزرگ بدونی 
کاری در مقابــل چشــمای خــدا انجــام مــی دی، تمام  می کنــی داری 
وجودت بشــه شــعف. بــا این تعریــف از اخــالص، به خاطر خــدا صبر 
کردن، یعنی لّذت بردن بیشتر از زندگی. به خاطر خدا غّصه خوردنم، 
که چیزای متضاد  یعنی لّذت بردن بیشــتر از زندگی. توی این نگاهه 
کنار هم جمع می کنی. غصه می خوری؛ اّما چون برای خداســت،  رو 
کــه داره به غّصه خوردنت  کبیر و عظیمه  لــّذت می بــری. این خدای 
نــگاه می کنــه و چون اون داره نــگاه می کنه، تو از غصه خوردنت لّذت 

می بری.
که ازش ناراحت می شدیم،   که بودیم، وقتی اتفاقی می افتاد  بچه 
کــه مادرمــون می اومد و نگاهمــون می افتاد بهــش، می زدیم  همیــن 
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کــه قبلــش اون اتفاق افتاده بــود،  اّما انگار دوســت  گریــه. با این  زیــر 
کیف  کنیم. وقتی نازمون رو می کشید  گریه  داشتیم جلوی مادرمون 
می کردیم. ناراحت بودیم؛ اّما چون یه بزرگ تری نازمون رو می کشید، 

لّذت می بردیم.
کنار  که حس غّصه و شــادی رو وقتی  ایــن مثــال رو زدم برای این 

هم هستن، خوب بفهمید.
که امام حســین؟ع؟ به مصیبت علی اصغر؟ع؟ مبتال شــد،  وقتی 

فرمود:
این مصیبت برای من آسونه؛ چون در مقابل چشمان خداست. 1

مصیبــت با اون همــه عظمت و بزرگی، چون در مقابل چشــمای 
خداســت راحــت می شــه. چــرا مــا نمــی تونیم جلــوی خشــممون رو 
بگیریــم و می گیــم ســخته؟ چــرا مــا نمی تونیــم در برابــر بداخالقیــای 
کنیــم و می گیم ســخته؟ چرا مــا نمی تونیــم آزار و اذیت  دیگــران صبــر 
کنیــم و می گیــم ســخته؟ چــرا وقتی از یکــی خیلی  بچه هــا رو تحّمــل 
عصبانــی هســتیم، نمــی تونیــم پشــت ســرش حــرف نزنیــم و می گیم 

سخته؟ چرا و چرا و هزار تا چرای دیگه.
چــرا وقتــی یه مشــکلی تــوی زندگی مــون پیــش میــاد، می ُبریم و 
گه خدا هســت و خدا بزرگه و  نشــاطمون رو از دســت می دیم؟ خب ا

خدا می بینه، چرا لّذت نبریم از مشکالت؟
گریــه و مــادر رو بیاریــد تــوی ذهنتــون و به این  اون مثــال بچــه و 
کــه آیــا خــدا بــرای مــا از اون مــادره بــرای بچهه  ســؤال جــواب بدیــد 

ُه ِبَعیِن  اهَّلل « )بحار االنوار، ج 45، ص 46(.
َ
ّن

َ
َن َعَلّیَ ما َنَزَل بی أ 1. »َهّوَ
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کمتره. بدون  کمتــره؟ راستشــو به خودمون بگیــم بهتر نیســت؟ آره، 
گاهــی اوقات  کســی بربخوره.  گه به  گفتــم. عیــب نــداره ا تعارفــش رو 
مــا نیــاز داریم یکی بزنه تو ســرمون و بدیامونو نشــونمون بده. این تو 
که  کسی  ســر زدنه از صد تا نوازش باید دل نشــین تر باشه؛  البته برای 

دغدغۀ رشد داره.
کنی یه بزرگی داره دائم  که احســاس  همــه لــّذت زندگی توی اینه 
تماشات می کنه و تو لحظه لحظۀ  زندگیت رو داری در مقابل چشمای 
گذرونــی. این یعنی همه چیز. اخالص یعنی  اعتقاد داشــته  اون مــی 
کاری رو  که داری در مقابل چشــمای خدا زندگی می کنی و هر  باشــی 
بایــد به خاطــر اون انجام بدی. این زندگی حّتی تصورشــم شــیرینه. 
تــو بــا این نگاه، حتی از عصبانی شــدنم لّذت می بری. چون بناســت 
به خاطر خدا عصبانی بشــی. از ســکوتتم لّذت می بری، از بازی لّذت 
کاری نکردن لــّذت می بری، از  گوشــه نشســتن و هیچ  می بــری، از یه 
مریضیــت لّذت می بری، از ســالمتی لّذت می بری. اصــاًل مگه چیزی 
کــه ازش لــّذت نبری؟ وقتی بنا می شــه همــۀ زندگیت برای  می مونــه 
که می خوای بشــی، یه نیــگاه می ندازی به  خــدا باشــه، عصبانی هم 
آسمون و می گی: »خدایا! دوست داری، اآلن عصبانی بشم؟« وقتی 
که خدا دوســت داره عصبانی بشــی، عصبانی می شــی و  کردی  حس 
کردی، خدا اآلن  که احســاس  کیف می کنی. وقتی هم  از عصبانیتت 
دوســت داره،  خشــمت رو بخوری، جلوی خشــمت رو می گیری و از 

کظم غیظ لذت می بری. این 
کالس  که می رفتیم مدرسه و معّلممون می گفت توی  اون موقعا 
از روی فــالن درس یــه بــار بنویســید و مــا هــم خطمــون خــوب بود و 
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معّلــم هــم می اومــد باالی ســرمون و به نوشــتنمون نــگاه می کرد، یه 
که اصاًل دوست  حّس شــعف و نشاطی بهمون دست می داد؛ طوری 
کنارمون بره. وقتی می رفت، انگار حســمون برای  نداشــتیم معّلــم از 

قشنگ تر نوشتن ضعیف می شد.
حاال خدا باالی سر تک تک ما وایساده و یه لحظه هم از ما غافل 

نمی شه.

1
لون.

َ
عم

َ
ا ت

ّ
م

َ
 ع

ٍ
 ِبغاِفل

ُ
ه

َّ
َو ما الل

و خدا از آنچه انجام مى دهید غافل نیست.

کارا و حرفــای ما رو می بینه و می شــنوه. حّس اون  خــدا داره ریــِز 
کرد تا بشــه حّس بنده ای رو به دست  گرده رو باید ضرب در چند  شــا

کار می کنه؟ که در برابر نگاه خدا داره  آورد 
کــه میاد، عبادتــم یه لــّذت دیگه پیــدا می کنه.  ایــن حــس وقتی 
که به صورت طبیعی لّذت داره هم بیشتر می شه. بازی  کارایی  لّذت 
کســی بــه خاطر خدا  کــردن، خــودش بــرای آدم لــّذت داره؛ اّما وقتی 

بازی می کنه، چند برابر از این بازی بیشتر لّذت می بره.
کاری رو برای خدا انجام می دی و  ِکیف روحیه. تو وقتی  لّذت یه 
که خدا رو بزرگ  که در مقابل نگاه خداست، به اندازه ای  یقین داری 
کار،  که حس می کنی این  می بینی، از این تماشا لّذت می بری. وقتی 
هر چقدر ســخت تر باشــه، بیشــتر نظر خدا رو به شــما جلــب می کنه، 

لذتش بیشتر می شه.
که عقلــش می فهمه،  کســی ایــن حرفا رو می شــنوه و با ایــن  گــه  ا

1. سورۀ بقره )2(،  آیۀ 72.
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که اینا چشــیدنیه. مــن اصاًل اینا رو  قلبــش اقناع نمی شــه، برای اینه 
که بدونی مقصد کجاست،  گفتنش بچشیش، می گم  که تو با  نمی گم 
که بتونیم به این سمت قدم برداریم و به  بعدش باید حرفایی بزنیم 

یاری خدا بچشیمش.
گه می خوایم اخالص داشته  که ا تا این جا به این نتیجه رسیدیم 
باشیم باید خدا رو بزرگ ببینیم. اعتقاد به هستِی خدا برای اخالص 
که خدا  کافی نیســت. حّتی اعتقاد به این  داشــتن الزم هســت؛ ولی 
کافی نیست.  گر چه الزمه؛ ولی بازم  می بینه، برای اخالص داشتن،  ا

که هست و می بینه خدای بزرگیه. باید اعتقاد داشت خدایی 
کار  متأســفانه تــوی آمــوزش عقایــد، روی دو مرحلــۀ اّول بیشــتر 
که بــرای دو مرحلۀ  که زحماتی  می شــه تا مرحلۀ ســوم؛ غافــل از این 

کشیده می شه، بدون مرحلۀ سوم، ابتر و بی نتیَجس. اّول 
کــه از  کار ســختیه؛ اّمــا اخالصــی  گــر چــه در نــگاه اول، اخــالص،  ا
راه بــزرگ دیــدن خــدا به دســت میــاد، نه تنها ســخت نیســت؛ بلکه 
که عــالوه بر این  که به خدایــی اعتقــاد داره  کســی  عکســش ســخته. 
که هســت و ناظره، بزرگ هم هســت، اخالص نداشــتن براش سخت 
می شــه. وقتی من خودم رو در محضر یه بزرگ می بینم و بناســت در 
مقابل اون حرف بزنم، حســاب نشــده حرف زدن ســخته،  به صورت 
که  کنم، تا می فهمم  که بخوام خــودم رو مجبور  طبیعــی، بــدون این 
که بناست در محضرش حرف بزنم یک انسان بزرگه، خود  کسی  این 

که حساب شده حرف بزنم. بخود تالش می کنم 
گــه بــه دســت آوردن صفات خــوب اخالفی بــرای ما ســخته،  به  ا
که توحیدمون ضعیفه. بدون تقویــت توحید، می خوایم  خاطــر اینــه 
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کنیــم؛ اّمــا هــر چــی تــالش  صفــات الهــی رو تــوی وجودمــون ایجــاد 
می کنیم، موفق نمی شیم. 

هیــچ وقــت ایــن رو فرامــوش نکنیــد: تقویــت توحیــد بــه صــورت 
خودکار تقویت صفات اخالقی رو به دنبال میاره.

کارها وقتی رنگ و بوی تو را ندهد
که داشته باشم کوه را هم  قّوت 

گر وزنی نداشته باشد کاه هم ا کار به اندازۀ 
باز هم خسته ام می کند.

که می کنم. کارهایی  من خسته ام از همۀ 

گر این عادت ها نبود ا
که از آتش جهّنمت دارم کمی ترسی  و 

که گر نبود نگاه هایی  و ا
لحظه های زندگی ام را رصد می کنند

معلوم نبود
حتی برای رکوِع رکعتی از نمازهایم

خم می شدم یا نه.
کارهایم من خسته ام، خسته از همۀ 

کارهای خوِب  روی زمین. خسته ام حتی از 

کارها را باید برای تو انجام داد
کار به حساب آید. تا 
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کار، حّتی خوب ترین هر چه 
گر بوی تو را ندهد ا
خراب کاری است.

عمر مرا این خراب کاری ها به باد داده
کنم؟ کار  می شود بگویی چه 

که را بتوانم فریب دهم هر 
که نمی توانم. خودم را 

که می کنم کارهای خوبی  من با 
که به تو نزدیک شده ام احساس نمی کنم 

کاری برای تو نباشد مگر می شود 
کند؟ ولی مرا به تو نزدیک 

کی می شود تاب آورد تا 
این همه رفتن و نرسیدن را؟

کشید کی می شود به دوش  تا 
که کاری را  بار این همه 

رنگ و بوی تو را ندارند؟

کاسۀ صبر من
اندازه دارد.
کاسه است

که نیست. دریا 
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گر بود دریا هم ا
تا به حال لبریز شده بود 

کاِر به انجام نرسیده. از این همه 

باید تو را ببینم.
باید تو را بزرگ ببینم.

بزرگ انگاشتن همه چیز
کرده. کوچک  تو را در برابر دیدگانم 
کوچک، پرستیدنی نیست. خدای 

دلم برای پرستش تنگ شده.
این پرستش های نمایشی

دیگر آرامم نمی کند.

خدای من!
چشم هایم را 

کن مهمان بزرگ بودن خویش 
کبریایی ات شیرین نما! کامم را با پرستش  و 


