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خدا رو باید بزرگ دید

که  خــدایــی  کــه  کــســایــی  نیستن  بــنــده 
کوچیکه. می پرستن 
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کــه خــدا رو بــزرگ می بینیــم، پایــۀ اخالصمــون ســفت  گفتیــم وقتــی 
می شــه،  بــه خــدا اعتمــاد می کنیــم،  ترســمون از بیــن مــی ره،  آرامش 
پیــدا می کنیــم،  روی وعده های خدا حســاب باز می کنیــم،  ناامیدی 
کّلــی از بیــن مــی ره و تعریفمــون از عــّزت عــوض می شــه و  بــه طــوری 
خودمون رو هیچ حســاب می کنیم؛ اّما امروز می خوایم در بارۀ رابطۀ 

عشق و بزرگ دیدن خدا حرف بزنیم.
عشــق با عظمت تناســب خیلی مستقیمی داره. هر چی معشوق 
بزرگ تر باشــه، عشــِق عاشــق شــدیدتر می شــه. این نکتــه توی بحث 

عشق به شدت مورد غفلت واقع شده.
که اصلی ترین عامل شــّدت پیدا  خیلیــا فکــر می کنن این زیباییه 
که عظمت و بزرگی، بیش از زیبایی توی عشق  کردن عشقه؛ در حالی 
مؤثــره. زیبایــی می تونه جرقۀ عشــق رو بزنه؛ اّما تداوم عشــق با درک 

عظمت معشوقه.
گفت عظمت، جزء  ایــن از یه زاویه بــود؛ اّما از یه زاویۀ دقیق تر باید 
که یه زیبایی داشــته باشــیم، یه  زیبایــی واقعیــه. ایــن جوری نیســت 
عظمت و بزرگی. به قدری دربارۀ زیبایی، مادی و مجازی فکر می کنیم 

که اصاًل یه جورایی فکر می کنیم زیبایی با عظمت سازگار نیست.
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امــروز این حقیقــت رو اون طرفیا فهمیدن؛ ولــی ما ازش غافلیم. 
که توی داســتانا و افســانه های امروز  خیلــی از شــخصیتای محبوبی 
گاهی اوقات  خلق می شــن، زیبایی ندارن؛ ولی عظمــت دارن. حّتی 
کم می کنن تا بتونن جلوۀ عظمت و  از زیبایی ظاهری این شــخصیتا 

کنن. بزرگیش رو زیاد 
کار دیــن اینــه: می گه تو خودت ذّره هم نیســتی؛ ولی خدا بزرگ تر 
که به هیچ بودن خودش باور  کــه به وصف بیاد. حاال آدمــی  از اونیــه 
کــه تــوی وجــودش نیســت رو توی اون وجــود بزرگ؛   داره، بزرگــی ای 
یعنــی خــدا جســتجو می کنــه و نداشــته هاش رو تــوی اون می بینه و 

عاشقش می شه.
خیلی نکتۀ مهمیه. خواهش می کنم روش متمرکز بشــید. از این 
زاویه است که دیگه خدای قّهاری که جهّنم داره هم دوست داشتنی 
می شــه، چون جهّنِم این خدا یه نشــونه از عظمت و شکست ناپذیر 
بودنــه. منتقــم بودن خدا هم یه دلیل می شــه برای بیشــتر دوســت 
که هیچ حرفی از این نوع صفات  که حّساســن  داشــتن خدا. اونایی 
گزینشــی رو می خــوان به مردم  خــدا زده نشــه و در اصــل، یــه خدای 
کنن، مردم  گه جنبۀ قّهاریت خدا رو توصیف  کنن، می ترسن ا معرفی 

از خدا زده بشن.
که میزان معّرفی جنبۀ محّبتی خدا  البته در این تردیدی نیست 
بر جنبۀ قهری خدا باید بچربه؛ چون خود خدا خودش رو این طوری 
کرد. کلی فراموش  کرده؛ اّما نباید اون جنبۀ قهری رو به طور  معرفی 
هــر چقدر بنده بیشــتر به هیــچ بودن خودش و بــزرگ بودن خدا 

پی می بره بیشتر عاشق می شه.



155 •  درس یازدهم:    چطوری می شه احساس هیچ بودن کرد؛ ولی شاد بود؟  •

امــروز یکــی از غریبه ترین بحثا بحث عشــقه؛ چــون در عین حالی 
که معنی عشق  که خیلی ازش حرف زده می شــه و خیلیا فکر می کنن 

رو خوب فهمیدن؛  اّما از حقیقت عشق،  بی خبرن.
کــه  کنــه  کســی حقیقــت عشــق رو بفهمــه، نمی تونــه انــکار  گــه  ا
عشــق وقتی واقعی باشــه، عاشق دوست داره در نهایت ذّلت در برابر 
معشــوق باشــه. این ذّلت خیلی دوست داشتنیه. آدما دوست دارن 
گه طرف واقعًا عاشــق  ذلیل باشــن. حّتی توی عشــقای دنیایی هم ا
باشــه،  دوســت داره پیــش معشــوقش ذلیــل باشــه. حــاال هــر چقدر 
که معشــوق عظمت بیشــتری داشــته باشــه، عاشــق احســاس ذّلت 

بیشتری می کنه و این، لّذت عشق رو زیاد می کنه.
بعضی از این عاشقای دنیایی از این که حّتی توسط معشوقشون 
کم نمی شه  کتک بخورن ناراحت نمی شن. حّتی یه ذّره از عشقشون 
کــه هیچی، زیادم می شــه. شــاید برای شــما این قابل هضم نباشــه؛ 
که معشوقشون داد بکشه سرشون. توی این  اّما واقعًا دوســت دارن 
رابطه، وقتی معشــوق، توبیخشون می کنه و احساس ذّلت و حقارت 

می کنن، لّذت می برن.
اصل این لّذت بردنه چیز بدی نیست. ریشه توی حس عاشقانه 
داره. قاعدۀ عشــق همینه؛ اّما توی عشــقای دنیایــی، معمواًل اندازۀ 
معشــوق ثابتــه، بیــن ایــن معشــوق و اون معشــوقم فاصلــۀ زیــادی 
که عاشــق بتونــه لّذت ذلیل بــودن در مقابل  نیســت؛ پــس برای این 
کنه و توی  کوچیــک  کوچیک و  معشــوق رو بچشــه، باید خــودش رو 
خیالــش تا می تونه معشــوق رو بزرگ و بزرگ تــر؛ یعنی این بزرگی توی 
کار  عشــقای دنیــا خیالیــه؛ اّمــا تــوی عشــق بیــن بنــده و خــدا، بنــده 
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چندانــی با خودش نداره. عظمت خدا رو درک می کنه و خود بخود، 
کوچیــک می بینه و هیچ، و وقتی این عظمت درک شــد،   خــودش رو 
پــای اون ذّلــت وســط میــاد و بعــدش ایــن »الم« مــی ره قبــل از اون 

»ذال« قرار می گیره و می شه لّذت.
کردیــد؟ توی خیلــی از این عشــقای دنیایی، عاشــق،  باید  دقــت 
کوچیــک بکنــه؛ امــا تــوی عشــق بنــده و خــدا، عاشــق،  خــودش رو 
کوچیــک می بینــه؛ یعنی واقعیتــش رو می بینه و می بینه  خــودش رو 

کوچیکه و اصاًل هیچه. چقدر 
که امروز می خوان به آدم با حس بزرگ بودن، لّذت  چقدر جالبه 
که با درک  که آدم طوری آفریده شــده  زندگــی رو بچشــونن؛ در حالــی 
بزرگــی خــدا و بعــدش احســاس ذّلــت در برابر خــدا،  لّذت رو بــا تمام 

وجودش می چشه. این قدر راه داره برعکس طی می شه.
گفتــم میزان رشــد مــن و شــما توی  کــه قبــاًل هــم  همــون طــوری 

دینداری و ایمان بستگی به میزان رشد محبتمون به خدا داره. 
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اّما آنها كه ایمان دارند، عشقشان به خدا، شدیدتر است. 

رشــد محّبــت هــم نشــونه هایی داره. یکــی از نشــونه های خیلــی 
ویژش همین احساس ذّلت و لّذت بردن از اونه.

گمشــدۀ امــروز بشــره. مــا نتونســتیم ایــن  ایــن احســاس ذّلــت، 
احســاس ذّلــت رو تــوی مســیر حقیقــی بندازیــم. اآلن تــوی همیــن 
که َبرده ش بشن؟ از این  کسی می گردن  دنیای مدرن، بعضیا دنبال 

1. بقره)2(، آیۀ 165.
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کنه، خوششــون  ِهش  کــه اون طــرف، پاش رو بــذاره روی صورتش و ِلِ
که  میــاد. تــوی اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی درخواســت می زنه 
می خــوام برده بشــم. پولداره، داره آقایی می کنه؛ اّما احســاس ذّلتی 
که بهش نیاز داره، توی زندگیش نیست. می ره از یه راهی به این نیاز 
گه پیش یه آدم احساس ذّلت بکنه، می تونه  پاسخ بده. فکر می کنه ا

آروم بشه. 
کــه چــه عالمیــه و ما چقــدر فاصله داریــم با ایــن عالم! اهل  وای 
کردیم؟  گم  که درست راه رو نشون دادن، پس چرا ما راه رو  بیت؟مهع؟ 
که منو  مگه امام ســجاد؟ع؟ توی صحیفۀ ســجادیه از خدا نخواست 

کن؟ پیش خودت ذلیل 

ِإذا  َضعنی  َو  َخلِقَک،  ِعنَد  نی  ِعّزَ
َ
أ َو  یَدیَک ،  َبیَن   لِنی   ِ

ّ
َذل َو 

وُت ِبَک، َو اْرَفعنی َبیَن ِعباِدَک.1 
َ
َخل

خلقت  نزد  در  و  كن  ذلیل  خودت  پیشگاه  در  مرا  ]خدایا![ 
میان  در  و  بزن  زمین  بر  مرا  می كنم  تو  با  كه  خلوتی  در  عزیز. 

كن. بندگانت سرافرازم 

هیــچ وقــت این قاعــده رو فرامــوش نکنیــد: وقتی دعــا از معصوم 
صــادر می شــه،  یعنــی داره نیازهــای انســان، دونــه دونــه فهرســت 
کر نعمت های خودت  گــه معصوم می گــه خدایا!  من رو شــا می شــه. ا
کنی و به زندگی  گه می خوای رشــد  قرار بده، یعنی ای انســان! توی ا
که در  کنی، نیازمند شــکری. درخواســت چیزی  حقیقی دســت پیدا 

کمال انسان،  فایده ای نداره،  با عصمت امام سازگار نیست. جهت 
کــه خدایا! مــن رو در  وقتــی امــام معصــوم بــه خدا عــرض می کنه 

1. صحیفۀ سجادیه، دعای چهل و هفتم،  دعای روز عرفه.
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کن؛ یعنی مــن نیــاز دارم به این احســاس ذّلت.  برابــر خــودت ذلیــل 
گه احســاس ذّلــت در برابر خــدا،  نیــاز واقعی انســانه، ما تا  پــس چــرا ا
اآلن احساســش نکردیــم؟ غفلــت، غفلــت و امــان از غفلــت. حــواس 
که حواســمون جمــِع خیلی از  مــا از خیلــی نیازامــون پرتــه. برای این 
که ارزش  چیــزای بیخــودی شــده. ذهن و دلمون مشــغول چیزاییــه 

ارزنم نداره؛  ولی ما بهش قدر و قیمت طال دادیم. 
که عاشــق دوســت داره  کــه از عشــق شــنیدید و فهمیدیــد  حــاال 
گه همراه  ذلیل معشــوقش باشــه، پس این رو هم بشــنوید: عبادت ا
که حتمًا  با عشــق نباشــه، شــاید در اندازۀ ادای تکلیف خوب باشــه 
که می شــنوید اولیای الهی از عبــادت می برند  هســت؛ اّمــا اون لّذتــی 
که امام صادق؟ع؟ از  رو نخواهد داشــت. چقدر این روایت خوردنیه 

که فرمود: رسول خدا؟لص؟ نقل می کنند 

كه عاشق عبادت باشد، آن را در  كسی است  بهترین مردم 
آغوش بگیرد و از دل، دوست داشته باشد، با بدن خویش آن 
كه در این صورت  كند  را به جا آورد و خودش را برای آن فارغ 
كه زندگی دنیا برایش چگونه می گذرد، با سختی  كی ندارد  با

یا آسانی.1

که  کــه توی این روایت هســت،  خیلــی جالبه. یکــی این  تعابیــری 
که عاشــق عبادت باشــه. می تونســت بگه  کســیه  می گه برترین مردم، 
که عبادت می کنه  کسی  که اهل عبادت باشــه،  یا  کســیه  برترین مردم 

َها ِبَقلِبِه َو َباَشــَرَها ِبَجَســِدِه َو  َحّبَ
َ
ــاِس َمن  َعِشــَق  الِعَباَدَة َفَعاَنَقَها َو أ فَضــُل الّنَ

َ
1. »أ

م َعَلی یســٍر« )الکافی،  
َ
نیا َعَلی ُعســٍر أ

ُ
صَبَح ِمَن الّد

َ
 یَباِلی َعَلی َما أ

َ
َغ َلَهــا َفُهَو ال َتَفــّرَ

ج 2،  ص 83(.
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یا ... ؛ اما فرمود: »عاشــق عبادت باشــه«. بعد فرمود: »َفَعاَنَقَها«. توی 
که نگاه می کنیــد،  می بینید »معانقــه« رو این طوری معنا  کتــاب لغت 
گــردن طرف مقابلت  که دســتت رو بندازی، روی  کــرده: »معانقــه اینه 
و او رو بــه خــودت بچســبونی.1 ایــن نهایــت عالقــۀ بنده به عبــادت رو 
کلمۀ عشق برای رابطۀ بنده با عبادت استفاده  که از  می رسونه. با این 
َها ِبَقْلِبِه(.  َحّبَ

َ
کرده؛ اّما بازم می گه عبادت رو با قلبش دوسته باشه )َو أ

وقتی که عبادت عاشقانه انجام شد، دیگه نه سختیای دنیا می تونه از 
کنه.  پا درش بیاره و نه جّذابیتاش می تونه آدم رو غافل 

کــه وقتــی آیــات و روایــات می گــن عبادت،  کنــم  کیــد  مجبــورم تأ
معنــاش فقــط نماز و روزه نیســت. نمــاز و روزه هم بخشــی از عبادت 
که می کنیــم، می تونــه عبادت و  کاری  هســتند، مــا صبح تا شــب هــر 
بندگــی باشــه، می تونه خالف بندگی خدا باشــه. حّتــی همین نماز و 
روزه هم می تونه عبادت باشه و می تونه خالف رسم بندگی و عبادت 

که قباًل در بارش حرف زدیم. باشه 
که  وقتی می گیم عبادت همراه عشق باشه، با توجه به توضیحی 
گفتم باید بگیم، عبادت وقتی لّذت داره  در بارۀ رابطۀ عشــق و ذّلت 

که همراه با ذّلت باشه. 
که چــرا ما طعم عبادت رو نمی چشــیم، حرفای زیادی  در بــارۀ این 
که عبادت وقتی با  کرد  زده شــده؛ اّما به این نکته هم خیلی باید توّجه 
احساس ذّلت همراه نباشه، عبادت نیست که بخواد لّذتی داشته باشه. 
طــرف از طعــِم یــه غذایــی مثــاًل چلوکباب زیاد شــنیده، مــی ره یه 

ُه إَلیِه« )مجمع  خَصیِن َیَدُه َعلٰی ُعُنِق صاِحِبِه َو َیُضّمُ
َ

 ِمن الّش
ُ

ُکّل 1. »َو ُهَو أن َیَضَع 
البحرین،  ج 5، ص 219(.
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جایی یه غذایی می خوره به اسم چلوکباب؛ ولی بهش مزه نمی ده و 
که طعم خاّصی نداشــت  می خوره توی ذوقش. بعد میاد می گه این 
که چی  کــه ایــن قــده تعریــف می کردیــد ازش. وقتــی توضیــح مــی ده 
که بتونی  که خوردی اصاًل چلوکباب نبود  خورده، بهش می گن اونی 

کنی.  دربارش قضاوت 
راســتش چون ما از این احســاس ذّلته خیلی فاصله داریم، اصاًل 
تا حاال معلوم نیســت چیزی به اســم عبادت توی زندگی مون انجام 

کنیم. که بخوایم دربارۀ طعم عبادت قضاوت  داده باشیم 
کنید به  که شــما احســاس  عبــادت حقیقی وقتی شــکل می گیره 
حرف کسی دارید گوش می کنید که با سلوالی بدنتون دوسش دارید. 
که  که نباشه، عبادت، حالت تحمیلی پیدا می کنه  این حس محّبت 
گه  که همین حالــت تحمیلی، ا لّذتــی نــداره؛ البته داخل پرانتــز بگم 
که ان شــاء  گرفتن بعضــی از نکاتی  تحّمــل بشــه، می تونــه بــا در نظــر 
اهلل بعــداً می گیم، انســان رو ببره به ســمت همون عبادت عاشــقانه؛ 
که من از عبادتم لــّذت نمی برم و به  کســی نمی تونه بگه حــاال  یعنــی 
کردن صورت  ک  زور انجامش می دم، دیگه نباید انجامش بدم. با پا
که نیاز  کــه چیزی حل نمی شــه. ما نوع آفرینشــمون طوریــه  مســئله 
به عبادت داریم، بدون عبادت احســاس آرامش نمی کنیم؛ ولی باید 
کنیم،  هــر چقــدر می تونیم عبادتمون رو بــه عبادت حقیقــی نزدیک 
تــا بتونیــم بیشــترین بهــره رو ازش ببریــم. این جــا پرانتــز رو ببندیم و 

برگردیم به بحثمون.
عبادت وقتی همراه با عشق باشه، حتمًا همراه با ذّلت هم هست. 
گه  گفتیم در رابطۀ عاشــق و معشــوق، احســاس ذّلت هســت. ا چون 
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گه بخواید این احساس ذّلت  نباشــه،  رابطه،  عاشــقانه نیســت. حاال ا
رو همیشه با خودتون داشته باشید، باید محبوبتون رو بزرگ ببینید و 

گه این احساس ذّلت بیاد، خیلی زودم می ره. گرنه ا
کســی باالتر  بذاریــد یــه مثــال بزنــم. یه موقع شــما خودتــون رو از 
کار رو انجــام بــده  کــه فــالن  می بینیــد و اون بهتــون دســتور مــی ده 
که شــما  کســی  و شــما هــم می گیــد چشــم و انجــام می دید. یه موقع 
خودتــون رو بــا اون مســاوی می بینیــد، این دســتور رو می ده و شــما 
کمی  که به شما دستور می ده،  کسی  گاهی هم  بهش می گید چشم. 
باالتر از شماســت. در این ســه حالت حتمًا حستون با هم فرق داره. 
توی حالت اّول اصاًل بدتون میاد و شاید فقط برای ظاهرسازی بگید 
کمتر از حالــت اّول.  چشــم. تــوی حالت دومــم باز  بدتــون میاد؛ اّمــا 
توی حالت ســوم شــاید بدتون نیاد؛ اما زیادم خوشــتون نمیاد. حاال 
کار رو انجام  کنید امام زمان؟ع؟ شما رو صدا بزنن و بگن فالن  فرض 
کار؟  بــده. اون موقــع چه حســی دارید؟ چقدر لــّذت می بریــد از اون 
کوچیکی  کار  که ایشــون دســتورش رو به شما دادن،  کاری  گه  حّتی ا
کافیه تصور  باشــه، بازم احســاس می کنید دارید روی ابرا راه می رید. 
کنید حضرت به شما بگن برو یه لیوان آب بیار. چقدر احساس شعف 
می کنید؟ چقدر احســاس وجــود می کنید؟ چرا؟ چــون عظمت امام 

زمان؟ع؟ برای شما معلومه؛ پس دستورشون هم براتون شیرینه.
نمی دونــم رابطــۀ درک عظمــت خــدا و دریافــت ذّلــت خویــش و 
تأثیــرش تــوی لــّذت عبادت رو تونســتم تــوی این مثال براتــون بیان 

کنم یا نه. 
کــرد، در برابرش احســاس ذّلت  وقتــی آدم عظمــت خــدا رو درک 
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که بهش دستور  می کنه و وقتی این احساس ذّلت اومد، دوست داره 
که  که دوســت داره دستوری  داده بشــه. این یه درجه باالتر از وقتیه 
که خدا بهش دســتور بده  داده شــده رو انجام بده. نه، اصاًل منتظره 

و اون انجام بده. 
کــی بود مانند  کــه عبادت غذای روحه؛ اما شــنیدن  ما شــنیدیم 
گفتم چشــیدید،  کــه  چشــیدن. وقتــی شــما عبــادت رو ایــن طــوری 
که  که غذای روح بودن عبادت یعنی چی؟ و اون موقس  می فهمیــد 
کنیم؟  کنیم چرا خدا از ما خواسته عبادت  دیگه نیازی نیست اثبات 
کسی نمی پرسه  که پدر غذای سفرۀ خانواده رو تأمین می کنه،  وقتی 
کرد؟ خدا وقتی غذای روح آدم رو با دستوراتش فراهم  کار رو  چرا این 
گه جوون  می کنــه، آدم جز تشــّکر حرف دیگه ای در برابر خــدا نداره. ا
کنیم و ما می گیم  که چرا خدا از ما خواســته عبادتش  امروز می پرســه 
عبادت، غذای روحه و ما نیاز داریم بهش و اون قانع نمی شه، برای 

که غذای روح بودن عبادت رو نچشیده. اینه 
کــه  کنیــم؛ طــوری  گــه بتونیــم توحیــد جــوون امــروز رو قــوی  مــا ا
کنه، دیگه الزم نیســت بشــینیم براش از فلسفۀ  عظمت خدا رو درک 
کنه. اون وقت باید فقط از شــیوۀ  عبادت بگیم تا راضی شــه عبادت 
کنی، خدا بیشتر  گه این طوری عبادت  که ا گفت  گفت، باید  عبادت 

کمتر راضیه. کنی خدا  گه این طوری عبادت  راضیه و ا
جــوون ما هنوز عظمت معبود رو درک نکرده، ما داریم از فلســفۀ 
کــن. اون خودش  عبــادت می گیــم. تو معبــود رو بهش خوب معرفی 
گه معبود رو درســت فهمید،  از پیشــت نمی ره  دنبال عبادت می ره. ا
کنه تا بتونــه عبادت این معبود  کار  که بهش بگــی باید چی  تــا وقتــی 
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رو به بهترین شــیوه انجام بده؛ اّما حاال برعکس شــده، اون یقۀ ما رو 
کنیم؟  گفته باید عبادت  کی  که  گرفته و ول نمی کنه 

که  ایــن احســاس هیچ بودن، حــال عجیــب و بی نظیریــه. وقتی 
میــاد خیلــی از مشــکالت زندگــی رو حــل می کنــه، مشــکالت فــردی،  

اجتماعی، فکری، تربیتی و ... . 
ممکنه بعضیا بگن این حس هیچ بودن، آدم رو به شّدت افسرده 
می کنــه؛ اّمــا اینا به یه قاعــده توجه نمی کنن و این حــرف رو می زنن. 
گنج می رســید، بیشــتر  کــه به یه  شــما هــر چقــدر فقیر باشــید، وقتی 
گنج پیدا می کنه،  که میلیاردها پول داره و  خوشحال می شید. اونی 
گنج پیدا می کنه، خوشــحال نمی شه.  که فقیره و یه  کســی  به اندازۀ 
که از داشــتن خــدا، بتونید به اوج شــادابی و نشــاط  شــما بــرای این 
برســید، باید به اوج فقر و نداری و هیچ بودن خودتون توجه داشــته 
که خدا مال شماســت خوشحال بشید. مگه می شه  باشــید تا از این 
که فکر  کرد؟ اونایی  این سرزندگی و خوشحالی رو جای دیگه ای پیدا 
می کنــن توّجــه به هیچ بودن، آدم رو افســرده می کنه، یادشــون رفته 
کی دســت می ده، و  کــه مــا می گیم این احســاس هیــچ بودنه در برابر 
که به هیچ بودنه رســیده، به خدا رسیده. واقعًا بعضی از حرفا  کســی 
که به قول بعضیا  به. برای این  ظاهر قشنگی داره؛ ولی به شدت مخّرِ
که  آدم افســردگی نگیــره، دائم بــادش می کنن و بــادش می کنن، بعد 
کنن. دیــن، آدم رو باد  کار  بــاد شــد می ترکــه و می مونن باهاش چــی 
نمی کنه،  رشد می ده. رشد آدم به نزدیک شدن به خداست، به خدا 
که نزدیک شــدی،  احســاس هیچ بودن می کنی، این احســاس هیچ 

کنار خدا بهت دست داده. بودن،  یه دنیا نشاط توشه؛ چون در 
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این یکی از فرقای اساســی بین روانشناســی غربی و تربیت دینیه 
کنن تا بتونن امیدش  کــه توی تفّکر غربی ِهی می خــوان آدم رو بزرگ 
کردن امید به  کنن؛ اّما توی تربیت دینی برای زیاد  رو بــه زندگــی زیاد 

زندگی، انسان رو به یه بزرگ وصل می کنن. 
ایــن دو تــا به اندازۀ راه زمین تا آســمون با هــم فرق دارن. یکیش 
کاری رو به پیش  م شــما، نمی تونه 

ُ
گرفتن از قدرِت توّه کمک  بدون 

گه بخواید  که آدم هیچه، هیچ هیچ. شــما ا ببره، چون واقعیت اینه 
مش رو 

ُ
کــه بزرگه بایــد به قــدری توّه کنید  که هیچــه، ثابت  بــه یکــی 

کنه.  کنید تا بتونه این دروغ رو باور  قوی 
امــا دیــن می گــه تو هیچــی، هیِچ هیِچ هیــچ. تا خودت هســتی و 
که دســت به دســت هم بدن،  خــودت، هیچــی نداری. عالم و آدمم 
که بخوای آب توی هاون  کنن. تو به جای این  نمی تونن تو رو بزرگ 
بکوبی تا بزرگ شی، باید بری به یه بزرگ وصل بشی. اون موقع بازم 
که بزرگ شــدی،  نه، تو غرق یه بزرگ شــدی. درست مثل  تو نیســتی 
کــه به دریا متصل می شــه. این قطره، بزرگ نشــد؛ به بزرگ  قطــره ای 

متصل شد.
غربیــه ِهی می خواد به این قطره بگه تو بزرگی، بزرِگ بزرگ. قطره 
کوچیکه؛ پس چرا بهش می گن  هــم به خودش نگاه می کنــه می بینه 
کنــه،  به هر  تــو بزرگــی؛ اّمــا نمــی ذاره قطــره بــه حقیقــت خودش فکــر 
که  مش رو قوی می کنه تا قطره باورش می شــه 

ُ
وســیله ای شــده توّه

بزرگــه و دردســر از همین جا شــروع می شــه. چرا؟ چون قطره اســت؛ 
که قبول  کار دریــا رو بکنه. مشــکل بشــر امروز همینــه  ولــی می خــواد 
که فقط یک بزرگ  کارایی رو انجام بده  کرده بزرگه و می خواد خودش 
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که می خواد صفر تا صِد برنامۀ زندگیش  می تونه انجام بده؛  مثل این 
کــه به خدا  رو از تولــد تــا مــرگ خــودش بــه تنهایــی بریزه؛ بــدون این 
که چه بالیی ســر این  کنید  کنــم اآلن بتونید تصور  متصل بشــه. فکر 
آدم و محیــط اطرافش میاد؛ هم توی زندگی فردی و هم توی زندگی 

اجتماعیش.
که همه مــون داریم  کــه امروز بشــر به ایــن منجالبی رســیده  ایــن 

می بینیم، نتیجۀ بزرگ دیدن خودش بود.
اّمــا تــوی تربیــت دینــی می گه: بشــر! تــو هیچی نیســتی، نــه علم 
داری،  نــه حکمــت داری، نه قــدرت داری؛ هیچی نداری. انســان رو 
کــه به خــودش این طــوری معرفی می کنــه، حاال خــدا رو این طوری 
معرفــی می کنه: هر چی خوبی بخــوای، در هر اندازه ای بخوای، توی 
کنی. چــی می خوای؟ قــدرت؟ علــم؟ حکمت؟  خــدا می تونــی پیــدا 
کــه تــوی ذهنــت باشــه و حّتــی  مهربونــی؟ عــّزت؟ هــر چــی خوبــی 
کــه توی تصــورت نمی گنجــه،  همــش رو می تونی پیش  خوبی هایــی 

کنی. خدا پیدا 
گه  حــاال مــی ره مرحلــۀ بعــد، می گــه تــو اونــی و خــدا اینه. حــاال ا

می  خوای این خدا برای تو باشه، تو بندۀ این خدا باش.
که فرمود:  حتمًا این روایت رو از رسول خدا؟لص؟ شنیدید 

كه  كرده است  در آسمان هفتم خداوند فرشته ای را منصوب 
كه ماه رجب فرار می رسد،  این  نامش »داعی« است. وقتی 
فرشته هر شب تا صبح این گونه نداد می دهد: خوشا به حال 
كه اهل  كسانی  به حال  كه اهل ذكر هستند، خوشا  كسانی 
كه خداوند متعال می فرماید: من هم نشین  اطاعت هستند 
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از  كه  كسی هستم  و مطیع  باشد  كه هم نشینم  كسی هستم 
كند.1 من اطاعت 

گــوش و وجودت همــه خدایی  گــه بــا این خدا باشــی، چشــم و  ا
می شه. رسول خدا؟لص؟ از قول خدای عزیز فرمود:

بندۀ من با چیزی محبوب تر از واجبات به من نزدیک نشده و 
كه من تنها واجبات را از او خواسته ام، به واجبات  او )با این 
تا  می جوید  تقّرب  من  به  هم  مستحّبات  با  نکرده(،  بسنده 
این كه من او را دوست می دارم. وقتی كه او را دوست داشتم، 
با  كه  می شوم  چشمش  می شنود،  آن  با  كه  می شوم  گوشش 
كه با آن حرف می زند،  دستش  آن می بیند،  زبانش می شوم 
را  پاسخش  بخواند،   مرا  گر  ا می كند.  كار  آن  با  كه  می شوم 

گر چیزی از من بخواهد به او عطا می كنم.2 می دهم و ا

گه با یاد  کنم ذکر هیــچ بودن خویــش،  ا کید  بــازم ایــن جا بایــد تأ
همــه چیــز بــودن خدا همــراه نشــه، حتمًا پوچــی و افســردگی میاره. 
که  که با تزریق حس هیچ بــودن مخالفت می کنن، برای اینه  بعضیــا 
که این دو تا باید با  فقــط ایــن طرف قّصه رو توجه می کنن؛ در حالــی 

هم باشه تا به آدم رشد بده.

ــماِء الّســاِبَعِة َمَلکًا ُیَقاُل َلُه الّداِعی َفِإذا َدَخَل َشهُر  1. »ِإّنَ اهلَل َتعالٰی َنَصَب ِفی الّسَ
ِکریــَن طوبٰی  بــاِح طوبٰی ِللّذا  َلیَلــٍة ِمنُه ِإَلــی الّصَ

َ
ُکّل َرَجــٍب ُینــادی ذِلــَک الَمَلــُک 

طاَعنی « )اقبال 
َ
نا َجلیُس َمن جاَلَسنی َو ُمطیُع  َمن  أ

َ
ِللّطاِئعیَن َو َیقوُل اهلُل َتعالٰی أ

االعمال،  ج 3، ص 174(.

ُب ِإَلی  ــُه َلیَتَقّرَ
َ
َحّبَ ِإَلــی ِمّما افَتَرضــُت َعَلیِه َو ِإّن

َ
َب ِإَلــی َعبٌد ِبَشــی ٍء أ 2. »َو مــا َتَقــّرَ

ذی ُیبِصُر 
َ
ذی َیسَمُع ِبِه َو َبَصَرُه اّل

َ
ُکنُت َسمَعُه اّل حَببُتُه 

َ
ُه َفِإذا أ ِحّبَ

ُ
ِبالّناِفَلِة َحّتٰی أ

َلنی 
َ
َجبُتُه َو ِإن َســأ

َ
تی َیبِطُش ِبها ِإن َدعانی أ

َ
ذی َینِطُق ِبِه َو َیَدُه اّل

َ
ِبِه َو ِلســاَنُه اّل

عَطیُته « )الکافی،  ج 2،  ص 352(.
َ
أ
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چقــدر ایــن هیــچ بــودن خویــش و همــه چیــز بــودن خــدا، تــوی 
کوفه قشنگ اومده:  مناجات امیر المؤمنین علی؟ع؟ در مسجد 

 
ّ

نا الَعبُد، َو َهل َیرَحُم الَعبَد ِإل
َ
نَت الَمولٰی َو أ

َ
َمولَی یا َمولَی أ

َو َهل  الَمملوُک،  نا 
َ
أ َو  الماِلُک  نَت 

َ
أ َمولَی  یا  َمولَی  الَمولٰی، 

نا 
َ
نَت الَعزیُز َو أ

َ
 الماِلُک، َمولَی یا َمولَی أ

ّ
َیرَحُم الَمملوَک ِإل

 الَعزیُز.
ّ

لیَل ِإل
َّ

لیُل، َو َهل َیرَحُم الذ
َّ

الذ
آیا رحم  بنده ام،  و من  تو مولیى  مولی من! اى مولى من! 
می كند به بنده جز مول؟ مولی من! اى مولى من! تو مالکی 
و من مملوكم، آیا رحم می كند به بنده جز مول؟ مولی من! 
اى مولى من! تو عزیزى و من خوار، آیا رحم می كند به خوار 

جز عزیز؟ 

خیلی این مناجات، قشــنگه، خیلی به دل می شــینه، حرف دل 
که فهمیده بنده ست و فهمیده خدا خداست. یه بنده ایه 

َیرَحُم  َهل  َو  الَمخلوُق،  نا 
َ
أ َو  الخاِلُق  نَت 

َ
أ َمولَی  یا  َمولَی 

نا 
َ
أ َو  الَعظیُم  نَت 

َ
أ َمولَی  یا  َمولَی  الخاِلُق،   

ّ
ِإل الَمخلوَق 

نَت 
َ
 الَعظیُم، َمولَی یا َمولَی أ

ّ
الَحقیُر، َو َهل َیرَحُم الَحقیَر ِإل

.  الَقوّیُ
ّ

عیَف ِإل
َ

عیُف، َو َهل َیرَحُم الّض
َ

نا الّض
َ
الَقِوّیُ َو أ

آیا  مخلوق،  من  خالقی،  تو  من!  مولى  اى  من!  مولی 
مولى  اى  من!  مولی  خالق؟  جز  مخلوق  به  می كند  رحم 
جز  ناچیز  به  می كند  رحم  آیا  ناچیز،  من  و  باعظمتی  تو  من! 
من  و  نیرومندى  تو  من!  مولى  اى  من!  مولی  باعظمت؟ 

ناتوان، آیا رحم می كند به ناتوان جز نیرومند؟ 

الَفقیَر  َیرَحُم  َهل  َو  الَفقیُر،  نا 
َ
أ َو  الَغنّیُ  نَت 

َ
أ َمولَی  یا  َمولَی 
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نا الّساِئُل، َو َهل 
َ
أ َو  نَت الُمعِطی 

َ
أ ، َمولَی یا َمولَی   الَغنّیُ

ّ
ِإل

 الُمعطی.
ّ

َیرَحُم الّساِئَل ِإل
آیا  نیازمند،  من  و  نیازى  بى  تو  من!  مولى  اى  من!  مولی 
مولى  اى  من!  مولی  بى نیاز؟  جز  نیازمند  به  می كند  رحم 
من! تو عطا بخشی و من سائل، آیا رحم می كند به سائل جز 

عطابخش؟

که چقدر قشــنگ حّس هیــچ بودِن  گفتــم  کم  هــر چــی بگــم بازم 
کنار هم اومده.  بنده و بزرگ بودن خدا توی این مناجات 

 
ّ

َت ِإل ُت َو َهل َیرَحُم الَمّیِ نا الَمّیِ
َ
نَت الَحّیُ َو أ

َ
َمولَی یا َمولَی أ

نا الَفانی، َو َهل َیرَحُم 
َ
نَت الباقی َو أ

َ
، َمولَی یا َمولَی أ الَحّیُ

َو  الّزاِئُل،  نا 
َ
أ َو  الّداِئُم  نَت 

َ
أ َمولَی  یا  َمولَی  الَباقی،   

ّ
ِإل الَفانی 

 الّداِئُم.1
ّ

َهل َیرَحُم الّزاِئَل ِإل
رحم  آیا  مرده،  من  و  زنده اى  تو  من!  مولى  اى  من!  مولی 
می كند به مرده، جز زنده؟ مولی من! ای مولى من! تو باقی 
هستی و من فانی، آیا رحم می كند به فانی جز باقی؟ مولی 
من! اى مولى من! تو پاینده اى و من از بین رونده، آیا رحم 

می كند به از بین رونده جز پاینده؟

کالم نورانی  بگذاریــد قبــل از خونــدن متن، ایــن هیچ بــودن رو از 
تــوی صحیفــۀ  کــه  امــام ســجاد؟ع؟ بچشــیم. حضــرت در دعایــی 
که با خدا می زنن، یه جا  سّجادیه برای روز عرفه دارن، حرفاشون رو 

عرض می کنن:

1. المزار الکبیر، ص 174.
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ْو ُدوَنها.1 
َ
ِة أ ّرَ

َّ
یَن ، َو ِمْثُل الذ

ّ
َذل

َ ْ
  ال

ُ
َذل

َ
یَن، َو أ

ّ
َقل

َ ْ
 ال

ُ
َقّل

َ
َنا َبْعُد أ

َ
َو أ

كمترین ها  كمتریِن  من  ]خدایا[  حرف ها  این  همۀ  از  بعد 
از  كمتر  حتی  و  ذّره  یک  مانند  و  خوارها  خوارترین  و  هستم 

ذّره.

کنم می خواهم خودم را معرفی 
به تو 

به زمین 
به زمان

که صدایم را می شنود کسی  به هر 
و حتی به خودم.

خودم را به »خود«م می شناسانم
تا نکند فکرهای بد

به سرش بیفتد.

من هیچم
فرزنِد هیچ.

من هیِچ هیچم
فرزند هیِچ هیچ.

نژاد ما همه هیچ اند.
ما زادۀ هیچیم.

1. صحیفۀ سّجادیه، دعای چهل و هفتم.
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از وقتی زاده شدم
تا همین حاال

همیشه هیچ بوده ام، هیِچ هیچ.

قبیلۀ ما قبیلۀ بنی هیچ است.
و دیار ما نامش،  هیچ آباد.

من هیچم، هیِچ هیچ.
نه دنیا دارم، نه آخرت.
نه قدرتی، نه اراده ای.
کمالی و نه جمالی. نه 

که می گویم من هیچم این 
باز احساس می کنم

چیزی هست 
که می گوید هیچ است

کن ولی باور 
که از تنگی واژه هاست

که مجبورم بگویم »من«.
وگرنه با زبان قبیلۀ بنی هیچ

کنم گر بخواهم خودم را معرفی  ا
باید بگویم: ... ... .

همین و بس.
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من هیچم
که تو را دارد ولی هیچی 

تو مال منی
تو همه چیزی

من هیِچ »همه چیز« دارم.
چقدر می چسبد به آدم

این طور هیچ بودن.

هیِچ همه چیزدار
گر هم یک تناقض باشد ا

زیباترین تناقض عالم است.
اصاًل این تناقض 

ثابت می کند
که اجتماع نقیضین محال نیست.

و چه جالب است 
این تناقض زیبا:

کمی از حس هیچ بودن خالی شوم گر  من ا
تو از من دور می شوی.

باید هیچ بود
تا توِی همه چیز را داشت.
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آقا!
این حرف ها

که تازه به آن رسیده ام باوری است 
حرف های من با خدا

لقلقۀ زبانم نیست
که این روزها بذر باوری است 

دارد در زمین دلم جوانه می زند
اّما من از سیالب های هوا و هوس می ترسم

تندبادهای تکّبر و منیت رحم ندارند
گر بیایند اینها ا

بر باد می رود این جوانه ها.

کاش خودت مراقب این جوانه ها بودی!
گر به ثمر بنشیند اینها ا

یک سرباز دیگر 
اضافه می شود به لشکر دوست.

مراقبم باش
ای چشم بینای خدا!)1396/8/13(
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