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یادداشت ناشر

کتاب حاضر برگرفته از سلســله مباحث استاد پناهیان با موضوع 
»رابطۀ عبد و موال« اســت که عمدتًا در ایام اعتکاف و در مســاجد 
دانشگاه های تهران ارائه شده و مورد استقبال دانشجویان و دانشگاهیان 
قرار گرفته است. نوشتاری که پیش روی شماست، به دلیل کمی فرصت 
استاد، بدون بازبینی و بازنویسی نهایی ایشان آمادۀ انتشار شده و علی 
رغم آشنایی تدوین کنندگان متن با اندیشه های استاد ممکن است خالی 
از اشــکال نباشد؛ که امیدواریم در فرصتی نزدیک با بازبینی و تکمیل 

توسط مؤلف محترم در ویرایشی جدید منتشر شود.





درک رابطه عبد با 
موال، ثمرۀ معرفت نفس





درک ارتباط با خدا

یکی از مشهورترین آموزه های دینی ما در زمینه »معرفت نفس«،  �
این روایت زیبای نبوی اســت که هر کس خود را بشناســد، خدا 
را خواهد شــناخت.1  هرگاه سخن از معرفت نفس، در حوزه های 
مختلف به میان می آید، می توان از این کالم نورانی استفاده کرد، به 
آن ارجاع داد و از آن خوشه چینی نمود. ما نیز سخن را با توجه به 
این روایت نورانی، با این پرســش آغاز می کنیم که کدام معرفت و 

شناخت نسبت به نفس است که زمینه ساز شناخت خدا می شود؟
با تأّملی کوتــاه در خصوص روابطی که با دنیای پیرامون خود  �

برقرار می کنی، متوجه می شــوی که انواع مختلفی از ارتباط را با 
انسان ها و اشیاء اطراف خودت تجربه می کنی که هر کدام ویژگی  و 

1.  »َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَّه« )بحار االنوار، ج2، ص32(. این روایت عالوه بر پیامبر اکرم)ص( 
از امیرالمومنین)ع( هم نقل شده است.

انواع »ارتباط« با 
اطرافیان
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مختصات خاص خود را دارند. اولین رابطه ای که در زندگی تجربه 
می کنی، رابطه با پدر و مادر اســت. بعد از مدتی رابطه با برادر و 
خواهر و اقوام، بعد از آن رابطه با رفیق است که در سنین نوجوانی 
به خوبی آن را حس می کنی. پس از مدتی نسبت به جنس مخالف 
خود حساس می شوی و به دنبال کسی از جنس مخالف می گردی 
که با او ارتباط برقرار کنی که این رابطه به شکل ازدواج تجلی پیدا 

می کند.
بعد از زندگی مشــترک رابطه جدیدی را کشــف می کنی و آن  �

رابطه با فرزندانت اســت. این هم یک رابطه اســت. همسرت سر 
جای خودش، پدر و مادرت سر جای خودشان، رفقایت سر جای 
خودشان، اما ارتباط با فرزندت، ارتباط دیگری است. شما وقتی 
با پدرت ارتباط برقرار می کنی، خیلی متفاوت است با زمانی که با 
بچه ات ارتباط برقرار می کنی. همه شان را هم دوست داری. یعنی 
این تفاوت در ارتباط به دلیل دوست داشتن یکی و دوست نداشتن 

دیگری نیست.
آیا تا به حال ارتباط با معلم را کشــف کرده ای؟ چه معلمی که  �

دوســتش داشته باشی، چه معلمی که از او حساب ببری. باالخره 
ارتباط با معلم هم در عالم ارتباطات انسان، یک نوع ارتباط است. 
می توان در هر کدام از این ارتباط ها مقداری دوست داشتن ریخت، 
مقداری عشق ورزید، مقداری احساسات خرج کرد، البته هر کدام 
به گونه ای. انسان با همسرش یک نوع ارتباط احساسی و عاطفی 
دارد، با همســایه ها نوع دیگری ارتباط دارد، با پدر و مادرش نوع 
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دیگر و با بچه اش هم یک نوع دیگر.
اما در عالم، یک ارتباط هست که اگر بخواهی به صورت طبیعی  �

ســرت را پایین بیندازی و زندگیت را بکنی، آن ارتباط به صورت 
تصادفی شکل نمی گیرد. پیداکردن و تجربه این ارتباط خیلی سخت 
اســت. باید برایش ریاضت کشید. شما به سادگی پس از مقداری 
رشدکردن، احساس کردی که به رفیق نیاز داری، اما اگر بخواهی به 
صورت طبیعی خودت را رها کنی، هیچ گاه نیاز به یک نوع ارتباط 

را در خودت احساس نمی کنی؛ آن هم ارتباط با خداست.

ارتباط با خداوند، ارتباط با موجودی فّعال
رابطۀ انسان با خداوند متعال، بر خالف تصور برخی که آن را یک  �

رابطه یک طرفه می دانند، رابطه ای کاماًل دو طرفه است. برخی تصور 
می کنند خدا مثل یک زیارتگاه و ضریحی است که ثابت سر جای 
خودش ایســتاده و هرگاه ما اراده کردیم به سمتش می رویم و اگر 
به سمتش نرفتیم از او فاصله می گیریم. در حالی که خیلی وقت ها 
ما اراده می کنیم که به سمت او برویم ولی خدا راه نمی دهد، بعضی  
وقت ها هم ما اصاًل نمی خواهیم به سمت خدا برویم ولی او به دلیلی 

ما را به سمت خودش می کشاند.
خیلی ها تصورشان این است که »خداوند متعال باالخره در یک  �

جایگاهی قرار دارند و ما هر وقت دلمان خواســت می توانیم به او 
مراجعه کنیم و هرچه هم خواستیم می توانیم برای او ارسال کنیم و او 
هم دریافت خواهد کرد.« اینها خداوند متعال را موجودی بی تحرک 

تفاوت ارتباط 
با »خدا« و 

ارتباط با 
دیگران

»دوطرفه« بودن 
ارتباط با خدا
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و کاماًل منفعل تصور می کنند. ممکن اســت آنها این حرف ها را بر 
زبان جاری نکنند، امــا در واقع چنین تصوری را دارند. در حالی 
که خداوند متعال خیلی فعال تر از انســان هایی است که در اطراف 

شما هستند.
شما وقتی می خواهی از کسی آدرس بپرسی، از هر کسی سؤال  �

نمی کنی. ســعی می کنی از کسی بپرسی که در جواب مثاًل نگوید: 
»نمی دانم« یا »نمی خواهم جواب بدهم« یا »اصاًل وقت ندارم« و 
رد  شــود و برود. در همین ارتباط ســاده هم شما یک ارزیابی و 
روانشناسی اجمالی انجام می دهی که از که بپرسم؟ چه کسی بهتر 
جواب می دهد؟ به طور کلی شما هر وقت بخواهی با کسی ارتباطی 
برقرار کنی، یک پیش بینی اجمالی از نحوه برخورد او انجام می دهی. 

در ارتباط با خداوند متعال هم باید همین جوری باشد.
وقتی می خواهیم با خدا برای عبادت گفتگو کنیم، باید ببینیم که  �

االن ما را تحویل می گیرد یا نه؟ نه اینکه خداوند مثل آدم هایی باشد 
که الکی غضبناک یا خوشحال می شوند، و باید حالشان سر جایش 
باشــد تا پیش آنها بروی، نه، ناراحتی و خوشحالی خداوند روی 
حســاب و کتاب و ضوابط و قواعدی است که در جای خود باید 
بررسی شود. فعاًل موضوع سخن ما این است که خدا »فعال« است 
و نباید او را موجودی »منفعل« قلمداد کنیم. ولی خیلی از اوقات 
ما به اندازۀ انسانی که در مقابل ما فعال است هم روی خدا حساب 

باز نمی کنیم.
به طورکلی در هر ارتباطی با خدا، و به صورت جزئی و خاص  �

رابطه با خدا، 
رابطه با یک 
موجود »فعال«

نیاز به »اذن« در 
ارتباط با خدا
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در عبادت، باید خداوند متعال اذن و اجازه داده باشــد. این چنین 
نیست که هر لحظه بتوانی هر اراده ای را اعمال کنی. فرقی نمی کند، 
چه برای خوب شــدن و چه برای بد شدن، نیاز به اجازۀ او داری. 
ممکن است از این حرف تعجب کنید ولی خدا اجازه سقوط را هم 

به هر کسی نمی دهد. 
اگــر به رابطه با خدا این گونه نگاه کنیم، ارتباط و گفتگو با خدا  �

خیلی جذاب می شود. قبل از نماز درباره نماز با خدا گفتگو کنیم و 
از او بخواهیــم که ما را بپذیرد و اذن ورود به حریم کبریایی اش را 
بدهد، بعد از نماز هم درباره نماز با خدا گفتگو کنیم. همان طور که 
در هنگام ورود به حرم مطهر ائمه)ع( از آنها اذن دخول می گیریم و 
معتقدیم که آنها حّی و زنده هستند، قبل از ورود به نماز هم کسب 
آمادگی کرده و دربارۀ نماز با خدا صحبت کنیم. برخی دعاهایی که 
از معصومین رسیده و خواندنش قبل و بعد از نماز توصیه شده نیز 
به نوعی، گفتگو با خدا و ایجاد آمادگی برای ورود به نماز یا گفتگو 

دربارۀ نمازی که خوانده ایم است.

لزوم تالش برای برقراری ارتباط صحیح با خداوند
از سوی دیگر، عالوه بر داشــتن تلّقی درست از خداوند، باید  �

به شکل گیری درســت ارتباط مان با خدا هم توجه کنیم. خداوند 
متعال »رّب« ماست و ما باید تالش کنیم تا نیاز به ارتباط با »رّب 
العالمین« را در خود پیدا کنیم. پیدا کردن این نیاز کار زیاد دشواری 

نیست، ولی کمی زمان بر است. 

تالش برای 
پیدا کردن نیاز 

به ارتباط با 
»رب العالمین« 
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ما نیاز داریم که کسی به ما محبّت کند، این نیاز را زود می فهمیم.  �
ما نیاز داریم کسی ما را پناه دهد، این نیاز را هم زود می فهمیم. ما 
نیاز داریم کسی که قدرت باالیی دارد از ما پشتیبانی کند، این نیاز را 
هم خوب می فهمیم. ما نیاز داریم کسی در ناامیدی به ما امید دهد، 
این نیاز را هم زود می فهمیم. اما اینکه ما نیاز داریم کسی را بپرستیم، 

نیازی عمیق تر است و باید مقداری کار کنیم تا به این نیاز برسیم. 
اگر به این نیاز برسیم پس از مدتی می پرسیم: »چه کسی ارزش  �

پرستیدن را دارد؟« یعنی به دنبال معبودی می گردیم که او را بپرستیم. 
دل ما خیلی از اوقات برای »کسی« تنگ می شود که علی القاعده 
آن کس باید خدا باشد. اما دل ما باید برای »پرستیدن« خدا تنگ 
شود. اگر دلمان برای پرستیدن خدا تنگ شد، خدا را پیدا می کنیم. 
مثل جوانی که دلش برای ازدواج تنگ شده و بی قرار ازدواج است. 
اگر احساس نیاز به ازدواج در یک جوان پدید بیاید، کم کم طرِف 
خودش را هم پیدا خواهد کرد. کم کم این نیاز به او آدرس خواهد 

داد.
ما باید نیاز به پرستش را بیدار کنیم نه نیاز به ویژگی های دیگر  �

را. این کار، کمی ســخت است. به همین دلیل زمانی که به بعضی 
می گویی: »بیا نماز بخوان!« می گوید: »برای چه بخوانم؟« می گویی: 
»برای مناجات کردن با خداوند متعال.« می گوید: »خب حاال بدون 
نماز مناجات کنم چه می شود؟« چنین شخصی هنوز نیاز به پرستش 
را درک نکرده است، اما نیاز به نجواکردن با یک بزرگ تر را درک 
کرده. اگر نیاز به پرستش را هم درک می کرد می گفت: »من دوست 

لزوم بیدار 
کردن »نیاز به 
پرستش«

دلتنگ شدن برای 
»پرستیدن« خدا 
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دارم با کسی مناجات کنم و او به من دستور بدهد تا من دستور او را 
اجرا کنم.« اگر نیاز به پرستش در من بیدار شود می گویم: »دوست 
دارم خدایی داشته باشم که مرا پشتیبانی کند، من با او مناجات کنم، 
مهربان باشــد، پناهم دهد، و حتی اگر دستور داد و انجام ندادم مرا 

مجازات کند!« 
ارتباط تو با خدا؛ ارتباط یک »عبد با موال« اســت. به خاطر  �

همین ارتباط است که انسان خود را به عنوان عبد می شناسد. لذا اگر 
گفتند انسان چیست؟ انسان کیست؟ تو به عنوان یک انسان خود را 
چگونه شناخته ای؟ چگونه یافته ای؟ آن وقت می رسی به این نکته 

که می گویی: »من یک عبد هستم.«
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معـنای عبـد

اولیــن کلمه ای که با شــنیدن لفظ »عبد« بــه ذهنتان می آید  �
چیست؟ »بنده«؛ کلمۀ بنده خیلی محترمانه است. معنای عبد خیلی 
غیرمحترمانه تر از این است. »تکلیف شده«؛ تکلیف هم خیلی آدم 
را از عرش کبریاییش پایین نمی آورد. یک پادشــاه هم بر خودش 
تکلیف می داند که به فکر مردمش باشد. معادل دقیق تر عبد چیست؟ 
عبد یعنی »برده«. همان بــرده ای که صاحبی دارد و او را خرید و 
فروش می کنند. البته برده ها در روی زمین نســبت به »عبد«، به 
شاهزاده و ســلطان می مانند. برده مقداری اختیار نَفسش را دارد، 
البته گاهی ارباب می تواند مانع نفس کشیدن او بشود. اّما من برده ای 
هســتم که تک تک نفس هایم و آمد و شد هوا در جانم وابسته به 

»برده«، معنای 
دقیق عبد
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لحظه ای از عنایت موالیم است.
من در میان دائره ای بســیار پر رنگ از جبر الهی قرار دارم که  �

خداونــد متعال اگر یک لحظه حوادث و اتفاقات پیرامونی زندگی 
من را از کنترل خود خارج کند نابود می شــوم. البته این حرف به 
معنی »جبری« شدن نیست،1  ولی باید جبرهای پیرامون خود را 
باور کنیم. اینکه از خانه بیرون می آیم سوار کدام ماشین شوم، آزاِد 
آزاد که نیســتم. من آزادم از بین چند تا ماشینی که در آن لحظه از 
مقابلم عبور می کنند یکی را انتخاب کنم و این چند تا ماشین را خدا 

انتخاب کرده است.
در بسیاری از اوقات اینکه کدام یک از همین ماشین ها را انتخاب  �

کنم هم با دخالت خدا در اندیشه من اتفاق می افتد که باز نوع دیگری 
جبر پدید آمده است. من در میان فضایی که ماآلمال »جبر« است،  
ذّره ای »اختیار« دارم که در متن هر اختیاری، باز جبری نهفته است. 
این معنای کالم نورانی امام صادق )ع( است که فرمودند: »اَل َجْبَر 

1.  »جبری« اصطالحی کالمی و فلســفی است و به کســانی اطالق می شود که قائل به مجبور و 
مسلوب االراده بودن انسان هستند. ایشان معتقدند انسان هیچ اختیاری از خود ندارد و حتی چیزهایی 
هم که در ظاهر به اختیار انسان وابسته هستند، ریشه در جبرهایی دارند که به دالیل مختلف 
نظیر انس گرفتن با آنها، از نظر انسان غائب هستند و در مقابل این گروه، »مفّوضه« قرار دارند که 
معتقدند انسان در همه کارهای خود مختار است و هیچ جبری در زندگی انسان وجود ندارد. این دو 
نظریه از قدیم در میان علمای اهل سنت وجود داشته است، ولی همه علمای شیعه به واسطه روایاتی 
که از ائمه)ع( رسیده است قائل به نظریه ای به نام »امر بین االمرین« هستند که اجماالً می گویند 
نه جبر مطلق است و نه تفویض مطلق. مؤلف محترم در ادامه بحث، توضیحاتی در خصوص این 
مبنا ارائه می کنند ولی عالقه مندان برای مطالعه بیشتر در این خصوص باید به کتب مفصل کالمی 

مراجعه نمایند.

ضرورت باور 
جبرها



درک رابطه عبد با موال، ثمرۀ معرفت نفس

23

َو اَل تَْفِویَض  َو لَِکْن أَْمٌر بَْیَن أَْمَریْن؛ نه جبر است و نه اختیار، بلکه 
امری اســت بین این دو امر.« 1 نه اینکه پنجاه درصد امور عالم در 
اختیار من است پنجاه درصد در اختیار خدا! شما خودتان اتفاقات 
روزمره را ببینید، نود و نه درصدش اصاًل قابل اینکه در اختیار شما 
قرار بگیرد نیســت. مثل اینکه شما از کدام پدر و مادر به دنیا آمده 
باشید، با کدام استعداد زندگی کنید، در چه محله و جامعه ای متولد 
شــده باشید، چه دوستی سر راه شما قرار بگیرد، در طول روز چه 
اتفاقاتی برای شما رخ بدهد، امروز با چه کسانی روبرو بشوید و... 

هیچ کدام از این امور در اختیار شما نیست. 2
در آن  چیزی هم که در اختیار شماســت جبر و تفویض به هم  �

آمیخته است. شما برده ای هستید در دست موالیی، البته مهربان، و 
بسیار حکیم. اگر کلمه برده مقداری باعث تکّدر خاطر شما می شود 
و احساس می کنید که کمی بی ادبی و جسارت در آن است، نشان 
می دهد که انتخاب این کلمه انتخاب به جا و درستی است. در مقابل 
خدا هیچ حالتی جز ذلّت نباید داشته باشیم و اگر خوب به خودمان 

نگاه کنیم، چیزی جز این حالت پدید نمی آید.
خیلی ها نمی توانند لفظ »برده« را تحمل کنند. بعضی ها می گویند:  �

»لفظ برده کمی غیرمحترمانه است. چون برده به کسانی گفته می شود 
که خرید و فروش می شوند و صاحب دارند و...« باید به این افراد 

1. الکافی، ج1، ص160.
2.  البته این سخن مؤلف محترم، تنها یک توجیه از »امر بین االمرین« است. در روایات، همچنین کالم 

بزرگان شیعه، تفاسیر دیگری نیز از این عبارت شده است.

ضرورت ذلیل 
بودن در مقابل 

خدا
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بگوییم که خب ما همین هستیم دیگر! مگر وقتی خدا لفظ »عبد« را 
در مورد بندگانش به کار می برد، نمی دانست که این لفظ را مردم در 
میان خودشان به چه معنایی استعمال می کنند؟ در آن زمان مردم در 
محاورات روزمره شان از دو واژه »عبد« و »ُحّر« استفاده می کردند 
و وقتی می گفتند: »عبد«، همان »برده« مد نظرشان بود. خدا هم از 
محاورات بین مردم، این کلمه را گرفت و گفت: »همه تان عبد من 
هستید.« آیا اعتراض می کنید که »این خیلی غیرمحترمانه است! ما 
که بنا نیست این قدر پیش خدا ُخرد شویم!« پس این سجده ای که 

به جا می آوریم چیست؟ آیا ادا در می آوریم؟
اگر کســی معرفت نفس پیدا کند، به حقیقت وجودش که همان  �

عبودیت است نزدیک می شود. ما هم باید تمام تالشمان این باشد 
که به عبد بودن خود واقف شــویم و آن را لمس کنیم. باید عبد را 
بی تعارف برای خودمان معنا کنیم و لوازم عبد را در وجود خودمان 
دقیق مالحظه کنیم. لوازم عبد بودن هم همان چیزهایی است که به 
آنها اشاره کردیم نظیر مملوک بودن، بی اختیار  بودن، وابسته بودن 
محض و لوازم دیگری از این دســت. اگر معنای عبد را فهمیدیم 
و هویت خود را به این ترتیب پیدا کردیم، از اینجا به بعد می شــود 

سخن را آغاز کرد. 
این سخن با »کرامت« انسان که خدای متعال هم در قرآن به آن  �

تصریح کرده اســت1  منافاتی ندارد. اینکه انسان اشرف مخلوقات 
است و خدا به او کرامت بخشیده هیچ مغایرتی با عبد بودن انسان 

ْمنا َبني  آَدم؛ و به درستی که ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم.« )اسراء، 70(. 1.  »َو لََقْد َکرَّ

عبودیت، ثمره 
معرفت نفس

عدم منافات 
»کرامت 
انسان« با »ذلیل 
بودن« برای 
خدا
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ندارد. همین که انســان عبد خداست، باالترین امتیاز برای اوست. 
همین  که انسان مانند سایر حیوانات نیست که نتواند به مقام عبودیت 
خدا برسد، مقامی بسیار بزرگ و کرامتی بی پایان است. اینکه شما 
برای خداوند متعال ذلیل هســتید، نهایت کرامت برای شماست. 
همان طور که امیرالمؤمنین)ع( در مقــام مناجات با خدای متعال 
می فرماید: »إِلَِهی َکَفی  بِی  ِعّزاً أَْن أَُکوَن لََک َعْبداً؛ خدایا این عزت 

برای من کافی است که بنده تو هستم.«1 

انتخابی نبودِن »عبدبودن«
عبدبودن ما امری انتخابی نیست. خدا برای اینکه ما را درست  �

بار بیاورد اصلی ترین عبادت ما یعنی »نماز« را واجب کرده است. 
دستور هم داده اســت برای اینکه بچه هایتان به آداب بندگی ادب 
شــوند، از هفت ســالگی آنها را به نماز خواندن امر کنید.2  طرف 
می گوید: »چرا من باید از هفت سالگی بچه را به نماز دعوت کنم در 
حالی که بچه هنوز چیزی نمی فهمد؟ حاال که هنوز نوبت انتخابش 
نشده، بماند وقتی زمان انتخابش شد ببینیم آیا خدا را انتخاب می کند 
یا نه؟« توجه ندارد که هویت فرزند او، »عبدبودن« است. عبد بودن 
او هم انتخابی نیست. این حقیقت وجودی اوست. بچه باید اول این 
را درک کند. وقتی این را درک کرد، آن وقت می توان به او گفت که 

1.  کنزالفوائد، ج1، ص386.
َلةِ إَِذا َكاُنوا َأبَْناَء َسْبِع  2. عن ابی جعفر َعْن َأبِيهِ َعْن آَبائِهِ)ع( َأنَّ َرُسوَل اهلل)ص( َقاَل: »ُمُروا ِصْبَياَنُكْم بِالصَّ

ِسنِين ؛ کودکان خود را از هفت سالگی به نماز خواندن امر کنید.« )بحار االنوار، ج85، ص132(.
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خودت فکر کن و انتخاب کن.
لذا خدا می فرماید که باید بچه را از هفت سالگی به نماز خواندن  �

وادارید تا بفهمد که عبد اســت. بعد از آن به او بگو »ای بندۀ خدا! 
بیا به خدا معرفت پیدا کن و به سوی او حرکت کن!« چون فطرت 
او هم یک فطرت الهی است و این فطرت بر عقل و اندیشه اش هم 

حاکم است، قطعًا اگر تفکر کند، درست انتخاب می کند. 
 اصاًل انتخاب آزادانه به معنای مطلق کلمه معنا ندارد. سخن گفتن  �

برخی مثل این اســت که بگویند: »ما جاذبــۀ زمین را به عنوان 
پیش فرض می پذیریم و سپس سراغ بقیه قواعد فیزیک می رویم!«، 
در حالی که جاذبۀ زمین پیش فرض نیست. پیش فرض یعنی فرضًا 
جاذبۀ زمین وجود دارد! این چه حرفی است؟ جاذبه زمین که یک 
امر مسّلم است. چرا سِر جاذبه زمین منّت می گذاری؟ جاذبۀ زمین 
وجود دارد و تو هم تســلیم و مقهورش هستی. چه بخواهی چه 
نخواهی باید همه زندگیت را تحت سیطرۀ جاذبۀ زمین تعریف کنی. 
عبد بودن ما هم مثل جاذبه زمین است؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم 

هست و ما باید مقهور آن باشیم.
چه فایده ای دارد کسی بنشیند و با فرض اینکه جاذبه زمین وجود  �

ندارد برای خودش برنامه ریزی کند؟ یا مثاًل بگوید که من باید فکر 
کنم که آیا جاذبه زمین را بپذیــرم یا نه؟! این که دیگر به انتخاب 
شما بستگی ندارد. کسی این گونه با حقایق عالم برخورد نمی کند. 
عبدبودن ما هم همانند قانون جاذبۀ زمین اســت و به انتخاب ما 
ربطی ندارد. ما بایستی نسبت به اذن الهی تواضع داشته باشیم. این 

دلیل امر کردن 
به نماز از هفت 
سالگی

لزوم پذیرش 
»عبدبودن«
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ما نیستیم که خدا را انتخاب می کنیم این خداست که زمانی که ما را 
خلق کرده، ما را برای بندگی خود انتخاب کرده است.

اگر چنین نگاهی داشته باشید، دیگر انرژی های روح تان صرف  �
هرزگی ها و چیزهای بی ارزش نخواهد شد. دیگر امر واقعی را به 
عنوان شرایطی که هست، می پذیرید و تسلیمش می شوید. بعد از این 
است که شــروع می کنید به رها کردن انرژی های روحی  خودتان. 
هستۀ اتم را در نیروگاه می شکافند و از آن برق تولید می کنند، اما 
اگر آن را در خارج از نیروگاه بشکافند همه جا را تخریب می کند. 
اراده ها و خالقیت های انسان هم اگر در داالن عبودیت انفجار پیدا 
کنند و آزاد شوند باعث رشد و ترقی انسان می شوند و اال انسان را 

به حضیض ذلت و بیچارگی می کشانند.
ای بندۀ خدا! تو که چه بخواهی و چه نخواهی عبد هستی، پس  �

چرا می خواهی از حقیقت خودت دور شوی؟ در بعضی از امور که 
تو اصاًل حق انتخاب نداری، انرژی ات را الکی در این امور مصرف 
نکن. بپذیر که عبد هستی و انرژی و توان خودت را از اینجا به بعد 
صرف کن. خوشــا به سعادت کسی که بعد از پذیرش بندگی، فکر 
و خیــال خودش را صرف این می کند که از توانایی هایش چگونه 

استفاده کند.

بدعت، نتیجۀ عدم توجه به عبدبودن
وقتی ما این تواضع را در مقابل مقام ربوبی پرودگار داشــتیم و  �

باور کردیم که عبد خدا هســتیم و برای ارتباط با موالی خود باید 

ثمره پذیرش 
عبد بودن= هرز 

نرفتن انرژی ها
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موال به ما اذن بدهد و این اذن برای ما محترم باشد، آن وقت از خدا 
خواهیم پرسید که خدایا ما تو را کجا و چگونه عبادت کنیم؟ چگونه 
به تو برسیم؟ چگونه با تو سخن بگوییم؟ چگونه با تو ارتباط برقرار 
کنیم؟ اینجاست که جایگاه نماز و روزه و سایر عبادات روشن می شود.

این چنین نیست که هر ساعتی خواســتی شروع کنی به خودت  �
گرسنگی بدهی! گرسنگی کشیدن هم نیاز به اذن خدا دارد. اذن خدا به 
قدری اهمیت دارد که از عدم توجه به آن، مفهومی به نام »بدعت« پدید 
می آید. و بدعت این قدر وحشتناک است که در روایات داریم که اگر 
کسی بدعتی در دین بگذارد، گریه و خشوعش هنگام عبادت بیشتر 
خواهد شد.1  چرا؟ چون شیطان دیگر خیالش راحت می شود. می گوید: 

»هر چقدر می خواهی گریه کن. دیگر تو به طرف خدا نمی روی.«
بدعت، قیام علیه دین است. چرا بدعت این قدر اهمیت پیدا می کند؟  �

چون »اذن« خدا خیلی مهم است. بدعت در حقیقت نوعی بی احترامی 
به اذن خداست. تو اگر عبد هستی چرا به خودت اجازه دادی بدون 
اینکه خدا به تو اذن داده باشــد، برای خودت روشی را برای نزدیک 
شدن به او برگزینی؟! وقتی می خواهیم با خدا ارتباط برقرار کنیم، اذن 
خدا خیلی مهم است. اصالً بدون اذن، امکان برقراری ارتباط با خدا 
وجود ندارد. چون صحبت از ارتباط عبد با موالست نه صحبت از 

ارتباط یک دوست با دوست خودش.

ْيَطاُن َو الْعَِباَدَة َو َألَْقی َعَلْيهِ الُْخُشوَع َو الُْبَكاَء؛ کسی  ُه الشَّ 1.  َقاَل َرُسوُل اهلل)ص(: »َمْن َعِمَل فِي بِْدَعٍة َخلَّ
که عمل بدعتی را انجام دهد شیطان او را با آن عبادت رها می کند و خشوع و بکاء او را بیشتر 

خواهد کرد.« )نوادر راوندی، ص18(.

عدم امکان 
برقراری 
ارتباط با خدا، 
بدون اذن

نیاز به »اذن« 
در هر نوع 
عبادتی
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دشوار بودن درک درست رابطه با خدا

  اگر عبارت مهم »احســاس هویت با درک حقیقت عبودیت«، �
برای شــما شفاف شد، به گونه ای که وقتی خواستی بگویی»من«، 
بگویی »برده«، آن وقت باید گام بعدی را برداری. البته رسیدن به 
یک شناخت عمیق از عبودیت اصاًل کار ساده ای نیست. برای این 
شناخت باید معنای عبد بودن را درست لمس کنیم. چون الحمدهلل 
در زمان ما برده داری از بین رفته اســت و ما در اطراف خود دیگر 

برده ای نمی بینیم، لمس معنای عبد هم کار ساده ای نیست.
  کسی که خودش را شناخت و فهمید که عبد است، آن وقت باید �

یک چیز دیگر را هم کشف کند و آن را رشد دهد که همان »رابطه« 
با موالی خود است. انسان بعد از درک معنای عبد، باید تالش کند 
که نحوه تعامل و نوع ارتباط خود با موالیش را به درستی درک کند. 
لذا باید به سؤاالتی از این دست پاسخ دهد: رابطه با موال یعنی چه؟ 

دشوار بودن 
درک معنای 

عبد

ضرورت درک 
»رابطه« با 

موال
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یک عبد چگونه می تواند با موالی خود رابطه داشته باشد؟ اگر عبد 
با موال رابطه داشته باشد یعنی چه حسی دارد؟ در ضمن این رابطه، 

موال به او چه نگاهی خواهد داشت؟
گفتیم که ما بعد از معرفت نفس که تعریف حقیقی خود را یافتیم �  

و هویت خود را پیدا کردیم، بناســت به این برسیم که یک عبد با 
موالی خود چه رابطه ای دارد؟ رابطه هایی که تجربه کرده اید مرور 
کنید: »رابطه با پدر و مادر«، »رابطه با خواهر و برادر«، »رابطه با 
دوست«، »رابطه با استاد و معلم«، بعضی هایتان »رابطه با همسر« 
و بعضی هایتان »رابطه با فرزندان«. برای فهم هر رابطه ای شما باید 
تغییر خاصی پیدا کنید. بنده خودم وقتی بچه دار شدم، بعد از چند 
سال احساس پدری سراغم آمد. قبلش آن را حس نمی کردم. حتی 
از اهل نظر که پرســیدم می گفتند که تا حدودی طبیعی است. این 
حس کم کم بیدار شد. نمی شود لقلقه زبان کرد و گفت: »من پدربودن 

را می فهمم.« الکی نمی شود اّدعا کرد.
کسی که همسر ندارد، نمی تواند رابطه با همسر را درست درک �  

کند. خیلی از جوان ها مشکلشــان همین اســت که نمی دانند چه 
همسری باید انتخاب کنند؟ اصاًل نمی دانند این کسی که می خواهند 
او را انتخاب کنند به چه درد آنها می خورد. وقتی از مالکهایشــان 
صحبت می کنند، می بینی اشتباه فکر می کند. خیلی اوقات در پسرها 
این اشتباه رخ می دهد. فکر می کند خانمش یکی از رفقایش است، 
منتهی از جنس مخالف. بعد در خانمی که می خواهد انتخاب کند، 
دنبال بهترین ویژگیهای رفقای خودش می گردد. چون ازدواج نکرده 

تغییر خاص 
متناسب با 
هر رابطه ، 
برای درک آن 
رابطه 

مثالً: عدم 
امکان درک 
رابطه با همسر، 
قبل از ازدواج
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نمی فهمد چگونه باید با خانم خودش ارتباط برقرار کند. نمی داند 
ارتباط با همسر چیست؟ در خانم  هم همین طور است، البته احساس 
خانم ها نسبت به مردشان متفاوت است، ولی معموالً تا ازدواج اتفاق 

نیفتد، نمی توان نسبت به این رابطه خود آگاهی پیدا کرد.
   حاال رابطه داشــتن با موال یعنی چی؟ این چه حّســی است؟ �

در روی زمین چنین رابطه ای یافت نمی شود. مواظب باشید اشعار 
عارفانۀ شعرا و عرفا شما را به اشتباه نیندازد. دوست داشتن خدا، 
از جنس دوست داشتن معشوقه های زمینی نیست. عرفا و شعرا هم 

چون چاره ای ندیدند از این استعارات استفاده کرده اند.
امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »همان گونه که خورشید و شب با �  

یکدیگر جمع نمی شوند، محبت دنیا و محبت خدا هم با هم جمع 
نمی شوند.«1  دل باید کاماًل از محبت دنیا پاک شود تا محبت خدا در 
آن جای بگیرد. با این مضمون روایات متعددی وارد شده است. پس 
ما که محبّت به دنیا داریم معلوم است که هنوز رابطه با خدا را درک 
نکرده ایم. چرا الکی اّدعا کنیم؟ کشف این رابطه ریاضت می خواهد. 
تو باید ازدواج کنی و بابا شوی تا بفهمی »رابطه با فرزندان« یعنی 
چه. همین طوری نمی توانی ادعا کنی که این رابطه را فهمیده ای. حاال 
ما چطور می توانیم ادعا کنیم که رابطه با خدا را فهمیده ایم؟ آن هم 

رابطه ای که برای درک آن خلق شده ایم.
پیدا کردن و تجربۀ این رابطه کار دشــواری است. او نه دیدنی �  

نَْيا َل َيْجَتِمَعاِن.« مستدرک الوسائل،  ْيَل َل َيْجَتِمَعاِن َكَذلَِك ُحبُّ اهلل َو ُحبُّ الدُّ ْمَس َو اللَّ 1. »َكَما َأنَّ الشَّ
ج12، ص42.

ریاضت؛ الزمه 
درک رابطه 

با خدا
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اســت و نه ما می توانیم به سهولت با عاطفۀ خود او را لمس کنیم. 
البته گاهی درخششی موضعی به شکل جرقه ای زود گذر در روح 
ما پدید می آید؛ گویی کسی پشت پرده است که پناه من است، ولی 
این جرقه آن رابطه ای نیست که من باید با او داشته باشم. من باید از 
رابطه داشتن با او تغذیه شوم و امنیت پیدا کنم. وجودم باید از رابطۀ 
با او گرم شود. من باید به جایی برسم که در رابطۀ با او هویت خودم 
را تعریف کنم. باید به جایی برسم که بگویم: »من چون با او رابطه 

دارم، پس هستم.«
رابطۀ با پروردگار یکی از روابطی اســت که من به عنوان یک �  

انسان به این رابطه نیازمندم و باید در ظرف این رابطه هویت خودم 
را بیابم. اگر کسی خودش را بر اساس این رابطه تعریف نکرده باشد، 
هویت خودش را گم کرده است. او هر چه می خواهد دربارۀ خود 
بگوید فرقی نمی کند، هنوز به حقیقت خودش نرسیده است. تا انسان 
خودش را به عنوان عبدی که مرتبط است با موالی خود، تعریف 
نکند و خودش را تحت عناوین دیگری بشناسد، به تعریف دقیقی از 

خود دست نیافته است.
در میان همۀ روابطی که در عالم برای انسان قابل تصور است، �  

اصلی ترن رابطه همین رابطه است. بعضی  وقت ها برای کشف این 
رابطه حادثه ها به ما کمــک می کنند. قرآن می فرماید ناگهان دریا 
طوفانی می شود و او می خواهد غرق شود، در این هنگام، آن شخص 
مخلصانه خدا را صدا می زند.1  اصاًل یکی از راه های خداشناســی 

َِّبٍة َو َفرُِحوا بِها  ُِّرُكْم فِي الَْبرِّ َو الَْبْحرِ َحتَّی إِذا ُكْنُتْم فِي الُْفْلِك َو َجَريَْن بِهِْم بِريٍح َطي 1.  »ُهَو الَّذي ُيَسي

نیاز انسان به 
درک رابطه 
با خدا
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همین است که وقتی همۀ رابطه ها برای تو قطع می شود تازه قلبت 
یک رابطه ای را کشف می کند و آن رابطه با ذات باری تعالی و قدرت 
الیتناهی اوســت. این درخشش های لحظه ای که به شکل رعد و 
برقی در زندگی انسان دیده  می شوند، باید به چراغی دائم تبدیل شود 

که هیچ غروب و افولی نداشته باشد.
بعضــی از جوان ها گاهی در برخی از رابطه ها مثاًل در رابطه با �  

جنس مخالف گیر می کنند. آنجا که یک دفعه ای توجه شــان جلب 
می شود، از عنوانی نظیر »عاشقی« استفاده می کنند. امام صادق)ع( 
در ضمن روایتی می فرمایند که اگر کسی دلش را از محبّت خدا پر 
نکند و در رابطۀ با خدا وجود خود را خوب تعریف نکند خدا محبّت 
دیگری را به دل او می افکند.1  یک دفعه ای تمام هستی خودش را در 
یک رابطه ای می بیند و گیر می کند. او فکر می کند عاشق شده ولی 
نمی داند که او در بندگی کم گذاشــته است و االن ثمرات همین کم 
گذاشتن را درو می کند. وجود آدمیزاد به گونه ای تعریف شده است 

که باید خود را در یک رابطه ای ببیند تا گرم شود.

جاَءْتها ريٌح عاِصٌف َو جاَءُهُم الَْمْوُج مِْن ُكلِّ َمكاٍن َو َظنُّوا َأنَُّهْم ُأحيَط بِهِْم َدَعُوا اهلَل ُمْخلِصيَن لَُه 
اِكريَن؛ او کسی است که شما را در خشکی و دریا سیر  الدِّيَن لَئِْن َأنَْجْيَتنا مِْن هِذهِ لََنُكوَننَّ مَِن الشَّ
می دهد زمانی که در کشتی قرار می گیرید، و بادهای موافق آنان را )بسوی مقصد( حرکت مي دهد 
و خوشحال می شوند، ناگهان طوفان شدیدی می وزد و امواج از هر سو به سراغ آنها می آید و گمان 
می کنند هالک خواهند شد در آن هنگام، خدا را از روی اخالص می خوانند که: »اگر ما را از 

این گرفتاری نجات دهی، حتماً از سپاسگزاران خواهیم بود.« )یونس، 22(.
ِل بِْن ُعَمَر َقاَل: »َسَألُْت َأَبا َعْبِد اهلل)ع( َعِن الْعِْشِق َقاَل ُقُلوٌب َخَلْت مِْن ذِْکرِ اهلل َفَأَذاَقَها اهلُل  1.  َعْن ُمَفضَّ
ِ ؛ مفضل می گوید از امام صادق)ع( از معنای عشق پرسیدم، حضرت فرمودند: قلوبی که از  ُحَب  َغْیرِه

یاد خدا خالی شود، خدا محبت غیر خود را در آن دل ها می نشاند.« )امالی صدوق، ص668(.

علت گیر 
کردن در بعضی 

رابطه ها
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ما با خدا چه ارتباطی داریم؟ دوران کودکیت را به یاد بیاور، با �  
بابای خودت چه ارتباطی داشتی؟ وقتی در میهمانی کسی نگاهت 
می کرد، خودت را به بابا می چســباندی که »بابا! این کیست دارد 
مرا نگاه می کند؟« و او می گفت: »بابا جان! تو را که نخورده، فقط 
دارد نگاه می کند.« بعد تو خودت را به بابا می چســباندی که »نه 
حاال مرا بغل بگیر تا من با آرامش به او نگاه کنم.« و بابایت بغلت 
می کــرد. همان طور که در کودکی امنیت خــود را در رابطه با پدر 
می دیدی، االن باید امنیت خود را در رابطه با پروردگارت ببینی. ولی 
االن رابطه ات گسیخته شده است. فکر می کنی برای خودت کسی 
شده ای. نمی دانی که تو همان طفلک معصومی هستی که می بایست 
خدا را به جای پدرت می گذاشتی، با هزاران برابر ارتباط وسیع تر و 

محکم تر، و به او پناه می بردی.

خوب شدن، هدِف ارتباط با خدا نیست
ما خدا را برای اینکه آدم های خوبی شویم نمی خواهیم. اصاًل مگر �  

تو آفریده شده ای برای اینکه آدم خوبی شوی؟ خدا که فرشته ها را 
داشت، فرشته ها خوب تر از تو بودند. البته این به معنای انکار خوبی 
و خوب شدن نیست، ولی خوبی یکی از نتایج ارتباط با خداست، 
نه هدف ارتباط با خدا. اگر کسی با خدا ارتباط پیدا کرد، خودبه خود 

خوب هم می شود.
اینکه کسی بگوید: »من می خواهم با خدا رابطه داشته باشم تا �  

معتاد نشــوم« این خیلی حرف زشتی است، شبیه کفر است! کسی 

تشبیه رابطه با 
خدا، به رابطه 
طفل با پدر

خوب شدن، 
یکی از ثمرات 
ارتباط با خدا
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که هدف نهایی خود از ارتباط با خدا را خوب شدن قرار داده هم، 
تقریبــًا چنین حالتی دارد. رابطۀ با خدا هزاران فایده دارد که یکی 
از آنها خوب شدن اخالق تو است. یکی از فوائد رابطه با خدا این 
ْحَمِن« می شود که روی زمین  است که اخالق تو اخالق »ِعبَاُد الرَّ
با آرامش، متانت و فروتنی راه می روند.1  این درســت است، ولی 
تو عبد رحمان نشدی که با فروتنی راه بروی! عذرخواهی می کنم، 
بعضی از حیوانات هم با متانت و فروتنی راه می روند! تو می خواهی 

عبد خدا شوی که تازه شبیه بعضی از حیوانات رفتار کنی؟!
ما می خواهیم از چیزی باالتر از اخالق صحبت کنم. بنا نیست �  

تو رابطه با خدا داشته باشی تا شاخ نزنی، لگدپرانی نکنی و خالصه 
آزارت به کســی نرسد. آیا کمال بشــر در این است که مانند یک 
مورچه به کسی صدمه نزند؟ آیا رابطۀ با خدا می خواهد خرج این 

بشود؟
اگر گفته اند خوب بودن و اخالق خوب داشتن مهم است، به این �  

دلیل نبوده که خوب بودن هدف است، بلکه برای این است که خوب 
بودن، مقدمه ای است برای کشف رابطۀ تو با خدا. چون هدف، رابطۀ 
تو با خداســت. همچنین، بد بودن، بداخالقی، ظلم و خالصه بد 
زندگی کردن هم برای این بد اســت که موجب می شود رابطه ات با 

خدا را فراموش کنی.
نســبت »خوب بودن« و »رابطه با خدا« شبیه به این است که �  

شــما از یک دانشجو بپرسی: »می توانی آب بابا بنویسی؟!« او هم 

ْحمِن الَّذيَن َيْمُشوَن َعَلی الْْرِض َهْوناً« )فرقان، 63(. 1.  »َو عِباُد الرَّ

جایگاه خوب 
بودن

اشتباه کسانی 
که خوب 

بودن را غایت 
می دانند
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حق دارد با نگاهی عاقل اندر سفیه از شما بپرسد: »این چه حرفی 
اســت که به من می زنی؟!« البته یکی از نتایج اینکه کسی با خدا 
رابطه داشته باشد، این است که آدم خوبی  هم می شود، ولی هدف 
ما این نیست که تنها آدم خوبی شویم. مگر آدم خوب یعنی چی؟ 
یعنــی در اخالق فردی طبق هنجارهایی که آدم ها می فهمند رفتار 
می کنــد، در اخالق اجتماعی هم ظلم نمی کند و طبق هنجارهایی 
که همه می فهمند رفتار می کند. بدبختی بشر به این است که اینجا را 
غایت خود می داند. نادان ها هم تصور می کنند که باید به اینجا برسند 
و دیگر هیچ. لذا می روند پای یک بحث اخالقی، نیمه عرفانی، نیمه 
معنوی که رابطه شان را با خدا تقویت نمی کند بلکه فقط آنها را تبدیل 

می کند به آدم های خوب.
اینها دیگر به پیغمبر نیاز ندارند، به حسیِن)ع( قطعه قطعه شدۀ در �  

گودی قتلگاه نیاز ندارند، اینها به امیرالمؤمنین)ع( نیاز ندارند. اینها 
با اراذل و اوباش عالم هم کارشان راه می افتد. اینها با کارگردانی که 
بیاید و برایشان فیلم »اُوشین« بسازد هم کارشان راه می افتد. اگر 
بنا بود که بشر بتواند با چهارتا فیلم سینمایی هم آدم خوبی شود که 
دیگر چه نیازی به وحی و ارسال رسل بود؟ حقیقت این است که 
عبادت، انسان را به جایی باالتر از این حرف ها می رساند؛ به رابطۀ 

با خدا، که خوب بودن تنها یکی از آثار آن است.
 

درک رابطه با خدا انسان را لبریز می کند
می ارزد انسان کاًل گناه را کنار بگذارد تا این رابطه را کشف کند. �  

ارزیدن ترک 
گناه، به درک 
رابطه با خدا
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اگر گفتند: »خارج از نماز هم گناه نکن، حرف های خدا را گوش 
بده بلکه این رابطه را کشف کنی«، به خدا قسم می ارزد. بی خیال گناه 
شو، ولش کن بگو: »می خواهم این رابطه را کشف کنم. می دانم این 
رابطه دل می برد.« اجازه دهید برای ملموس شدن بحث، یک مثال 
زمینی بزنم. جوانی که یک نیاز طبیعی  اش ســبب شده که رابطۀ با 
جنس مخالف برای او اهمیت پیدا کند. چنین شــخصی وجودش 
یک باره سرشــار می شود. جا دارد این جوان یک لحظه فکر کند، 
اگر با خالق این ارتباط ها ارتباط برقرار کند وجودش چگونه لبریز 
خواهد شــد؟ چگونه لرزه به اندامش خواهد افتاد؟ چگونه هنگام 
ذکر، تمام وجودش حرارت پیدا می کند، این حرارت از لب هایش 
بیرون خواهد زد و روی پوست لب خودش این حرارت را خواهد 

دید؟ اگر به خالق این محبّت های زمینی برسد چه می شود؟
کسی که برای یک قرار مالقات زمینی تپش قلب پیدا می کند، �  

اگر با خدای این زمین قرار بگذارد چگونه تپش قلب پیدا خواهد 
کرد؟ اگر می شنویم که امیرالمؤمنین)ع( هنگام نماز لرزه به اندامش 
می افتاد و رنگ از رخســار مبارکشان می پرید، اصاًل نباید تعجب 
کنیم. امیرالمؤمنین)ع( درک می کند که نماز مالقات با خداســت و 
الزمه چنین مالقات بزرگی تپش قلب و رنگ از رخساره پریدن 

است. 
رابطه با خدا عجیب است. اگر کسی با خدا رابطه داشته باشد، �  

دلش برای خدا تنگ می شود. فکر نکنید کسی که کمی خوب شد، 
دلش هم برای خدا تنگ می شود. نه، به این سادگی ها نیست. کسی 

دل تنگ خدا 
شدن، اثر رابطه 

با خدا
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دلش برای خدا تنگ می شــود که آرزوی مالقات با خدا او را به 
خود بپیچاند، آرزوی لقاء اهلل سرگرمی زندگی او باشد. امام رضا)ع( 
می فرمایند: »َمْن َذَکَر اهللَ تََعالَی َو لَْم یَْشتَْق إِلَی لَِقائِِه فََقِد اْستََهَزأَ بِنَْفِسه ِِ؛ 
کسی به ذکر خدا بپردازد اما مشتاق مالقات خدا نشود، خودش را 

مسخره کرده است.«1  
اگر کسی برای برقراری ارتباط با خدا به ذکر خدا بپردازد، مشتاق �  

مالقات او می شود، خدا اصلی ترین خواسته او می شود و رسیدن به 
لقاء اهلل بزرگ ترین آرزوی او. چنین بنده ای اگر در این دنیا می ماند 
به این دلیل است که فعاًل مشیت خدا بر این تعلق گرفته که او بماند. و 
او چون خیلی آقایش را دوست دارد، رضایت او برایش از همه چیز 
مهم تر است و به همین دلیل به این مشیت تن داده است. جسدش با 
ماست، دلش یک جای دیگر است. اینها همه اش توصیفی است، نه 
توصیه ای. من توصیف کردم که اگر انسان بتواند با خدا رابطه برقرار 

کند، این گونه می شود.

1.  مجموعة ورام)تنبیه الخواطر(، ج 2، ص111.



درک رابطه عبد با موال، ثمرۀ معرفت نفس

39

عبادت، راه کشف رابطه با خدا

با توّجه به این واقعیّت که رابطه با خدا را نمی توان توضیح داد و �  
حتی کسانی هم که این رابطه را تجربه کرده اند، نمی توانند آن را برای 
ما ملموس کنند، برای کشف این رابطه چه باید کرد؟ مهم ترین راه 
برای کشف این رابطه، »عبادت« است. عبادت، آن کارهایی است 
که بنده یا برای اثبات بندگی خود انجام می دهد یا به دلیل اینکه بنده 
است آن کارها را انجام می دهد. یعنی بنده یا عبادت می کند تا بنده 
بودن خود را اثبات کند، یا چون بنده است، طبیعتًا این کارها از او 

سر می زند.
عملیات عبادت و عملیات معصیت دو روی مثبت و منفی یک �  

واقیعت هستند که سبب تعجیل یا تأخیر در تحّقق عبودیت در وجود 
انسان می شوند. یعنی یا عبودیت را در وجود انسان تقویت می کنند 
یا تضعیف. چرا گناه بد اســت؟ چون انسان را از دایره بندگی خدا 

کار خوب؛ 
کاری که انسان 

را بنده تر کند



  نگاهی به رابطة عبد و موال 

40

خارج می کند. یعنی حال و هوای بندگی را از سر او بیرون می برد. 
کار خوب چرا خوب اســت؟ چون حقیقت عبودیت را در وجود 
انســان تقویت می کند. بر این اساس کار خوب آن کاری است که 

انسان را بنده تر بار بیاورد.
امام رضا)ع( می فرمایند: »اگر کســی بگوید چرا خدای متعال �  

بندگان را به عبادت و بندگی فرمان داد؟ گفته می شــود فرمان داد 
تــا او را از یاد نبرند و آئیــن او را رها نکنند، و امر و نهیش را به 
بــازی نگیرند، زیرا در آن آرامش و دوام آنان اســت. و اگر آنان 
بدون دستور به عبادت رها می شــدند، روزگار بر ایشان طوالنی 
می شد)سخت می گشت( و قساوت قلب پیدا می کردند.«1  قساوت 
قلب یعنی چه؟ یعنی انسان حقیقت بندگی را نمی فهمد و عطر زیبای 
بندگی را استشمام نمی کند. این را انسان باید ابتدا با قلبش بفهمد و 
ســپس در چشم هایش دیده شود. اگر کسی بندگی نکند، قساوت 
قلب پیدا می کند، یعنی این حقیقت را نمی فهمد. خدا این عملیات 
را قرار داده تا انسان این حقیقت را بفهمد، این دستورات را داده تا 

انسان فراموش نکند که بنده است.
در عبادات، به ویژه در نماز، مهم ترین کاری که صورت می گیرد �  

قطع رابطه با دیگران اســت. اعتکاف بــوی قطع رابطه با دیگران 
می دهد. حج سرشــار است از قطع رابطه با دیگران. روزه سرشار 

َدُهْم قِيَل لَِئلَّ َيُكوُنوا َناِسيَن لِِذْكرِهِ َو َل َتارِِكيَن ِلََدبِهِ َو َل َلِهيَن َعْن َأْمرِهِ َو َنْهيِِه  1.  »َفإِْن َقاَل َقائٌِل َفلَِم َتَعبَّ
إَِذا َكاَن فِيهِ َصَلُحُهْم َو قَِواُمُهْم َفَلْو ُترُِكوا بَِغْيرِ َتَعبٍُّد لََطاَل َعَلْيهُِم الَْمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهم « )عیون اخبار 

الرضا)ع(، ج2، ص103(.

فلسفه 
دستورات الهی 
در کالم امام 
رضا)ع(

عبادت؛ قطع 
رابطه با دیگران
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و لبریز اســت از قطع رابطه با دیگران، حتی با نیازهای طبیعی و 
غریزی خودت. در روزه من نیاز به طعام را هم برآورده نمی کنم. من 
با خوراکی های عالم رابطه ای دارم که در روزه این رابطه را هم قطع 
می کنم. انسان تا همه رابطه هایش را قطع نکند، آن رابطه حقیقی را، 

که همان رابطه با خداست، به دست نخواهد آورد. 
عبادت یعنی قطع رابطه با دیگران و مقیم دِر خانۀ خدا شــدن، �  

برای رســیدن به آن رابطه نامرئی و مرموز؛ رابطه با خدا. عبادت 
راه برقراری این ارتباط است. من عبادت می کنم تا بلکه این رابطه 
برقرار شود و من آن را تجربه کنم، تا بعد از آن در این رابطه سیر و 
سلوک کنم، این رابطه را تقویت کنم و از این به بعد خودم را فقط در 

این رابطه ببینم و بیابم و فقط این رابطه را بخواهم.
عبادت یعنی وقت گذاشتن برای کشف این رابطه. نباید نوک زد! �  

باید وقت گذاشت. اعتکاف به همین دلیل ویژه است. انسان سه روز 
»وقت« می گذارد، سه روز دنبال صاحب خانه می گردد و زمزمه اش 
این است که ای خدایی که نمی بینمت، نمی یابمت، نمی چشمت! تو 
کجا هستی؟! چگونه با من ارتباط برقرار خواهی کرد؟! ِکی وجود 
تو را بیشتر لمس خواهم کرد؟! ِکی حضور تو را بیشتر حس خواهم 

کرد؟! ِکی می فهمم تو چگونه هستی؟!
وای بر کســی که پیش خدا برود و از خدا چیز دیگری غیر از �  

خود خدا بخواهد. انسان باید همیشه با خدا این نجوا را داشته باشد: 
»خدایا اول خودت را به من بده. چرا من نباید با تو ارتباط داشته 
باشــم؟« جوانی را دیدم که پیش یک اهــل دلی رفته بود و به او 

عبادت؛ وقت 
گذاشتن برای 
کشف رابطه 

با خدا
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می گفت: »من چرا نباید با جنس مخالف ارتباط داشته باشم؟ من 
چرا نباید دوستی داشته باشم؟« به خودش می پیچید و این حرف ها 
را می زد. و آن اهل دل هم به زور اشک هایش را پنهان می کرد و به 
خود می پیچید، به وجد آمده بود. این جوان به دنبال رابطه ای بود که 
نیاز داشت، او هم به یاد رابطه ای افتاده بود که نیاز داشت. چرا من 

تو را آن گونه نخواهم که دیگری، دیگری را می خواهد؟


