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 انسان و چهار نوع رابطه
 

از جمله مباحث مطرح شده،  چهار نوع . در رابطه با موضوع خودسازي در اسالم،  مواردي را عنوان نموديم
:آن روابط عبارت بودند از. رابطة انسان  و اصالح آن بود  

. و اصالح رابطة انسان با خداونداصالح رابطة انسان با خود،   انسان و جامعه، انسان و طبيعت،  
رابطة انسان و خالق از اهميت ويژه اي برخوردار .  در اين مبحث به موضوع رابطة انسان و خداوند  مي پردازيم

است، زيرا با روشن شدن اين موضوع و اصالح اين رابطه، ديگر روابط نيز اصالح خواهندگرديد، و در غير اين 
انسانها داراي  سه ديدگاه عمده در اين زمينه . ن سه رابطه ديگر  نخواهد ماندصورت، تضميني براي اصالح آ

:هستند  
.   گروهي به خاطر ميل به زيبائي هاي بهشت و تمايل به داشتن آخرتي خوش، خواستار رابطه با خداوند هستند- 1

.آنها اوصاف بهشت را شنيده و براي رسيدن به اين نعمتها، خدا را عبادت مي آنند  
 گروه دوم آساني هستند آه به دليل ترس از جهنم و عذاب آن، به خداوند پناه مي برند، و اگر اين ترس نبود، - 2

.خدا را نيز عبادت نمي آردند  
.توحيد هر دو گروه ياد شده و ارتباطشان با خدا ضعيف و ناقص است  

و را تنها به اين دليل آه  شايسته پرستش   گروه سوم آساني هستند آه خداوند را عاشقانه دوست مي دارند و ا- 3
. اين عشق و اين رابطه زيباترين، واالترين و بهترين نوع رابطه با خداوند است. است، عبادت  و پرستش مي آنند

.، انسانهاي آزاده،  رابطه اي اين گونه  با خداوند دارند)ع(طبق فرمايشات امام علي  
 تفاوت پرستش و اطاعت
و فرق است ميان اطاعت و . ق است و در غير اين صورت پرستش نيست، بلكه اطاعت است  پرستش نتيجه عش

زور مي تواند عامل و علت اطاعت باشد، اما حقيقت پرستش تنها در ساية عشق و محبت فوق العاده . پرستش
.  مي پرستدانسان عاشق قرار و اختيار را از آف مي دهد و مجذوب معشوق خود مي شود و او را. بوجود مي آيد

 از نوع سوم آن، يعني ، رابطهبنابر اين اگر بخواهيم  خداوند را حقيقتًا پرستش نمائيم، الزم است آه رابطة ما با او
آخرت، ذره قيامت و به اين معنا آه در صورت فرض عدم وجود بهشت و جهنم و روز . رابطة عاشقانه با او باشد

پرستشي آه نه به  خاطر بهشت و جهنم، . ن خالصانه او را پرستش نمائيماي از عشق ما به او آاسته نشده  و همچنا
شاعران و عارفان ما ريشة رابطة خدا با انسان را عشق مي . آه  حقيقتًا  از عشق به خود او سرچشمه گرفته باشد

.دانند و رابطه انسان با خدا را هم در ساية عشق ترسيم مي آنند  
  عشاق بودپيش از اينت بيش از اين انديشه

 مهر ورزي تو با ما شهره آفاق بود
 پيش از اين آين سقف سبز و طاق مينا برآشند

 منظر چشم مرا ابروي جانان طاق بود
 ساية معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
 ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود
حافظ مي گويد، ما به او .روده شده استسخن حافظ آه آامًال منطقي و عرفاني است، با انديشه اي در ساية وحي س

خداوند . محتاج بوديم، چون ما عبد هستيم و او رب، ما مخلوقيم و اوخالق، ما به او محتاجيم و او به ما مشتاق
.رابطة انسان و خدا از ازل اينگونه ترسيم شده است. احتياج ما آدميان را در سايه لطف و عشق خود برآورد  



ر رابطة عشق تفسير مي شود و رابطة انسان نيز با او مي بايست از  مسير عشق بگذرد و رابطة خدا با انسان د
خدا پرستي حقيقي زماني است، آه ُانس و ٌالفت با خدا باشد، همانگونه . اين رابطه تنها در همين ميسر است و بس

ارتباط با خداوند نيز آه از ديدن دوستي و رفيقي خوشحال ميشويم و مسرور و از دوري او غمگين ومحزون، 
) ع(امام زين العابدين. اينگونه ٌانس و الفت را مي طلبد و اگر اينگونه شد، خوشي را در غير او ديگر نميتوان يافت

و حشت و  مي فرمايد،  اگر از شرق تا غرب عالم، هيچ انساني نباشد ولي قرآن با من باشد، من هيچ گونه احساس
.غربت نخواهم آرد  

البته اين احساس و اين . سرشار از زيبائي و لطافت  ، نمايانگِر ارتباِط بسيار نزديك با خداوند استاين احساِس 
لطافت براي همه آس ميسر نيست، نبايد انتظار داشت آه بتوان دقيقًا مانند احساس امام را داشت، اما حداقل خدا را 

انس . حزون شويم و از قرابت و نزديكي او مسروربه اندازة بعضي از دوستانمان، دوست بداريم، و از دوري او م
است آه در دعاي شريف آميل مي گويد، ) ع(اين علي.  مي نمايد گونهو محبت امام گونه با خدا، انسان را علي

اگر من را در جهنم بياندازي به . خدايا هر گونه عذاب و بال را تحمل مي آنم، ولي جدائي تو را چگونه تحمل آنم
.تو را دوست دارم، آنجا هم تو را صدا خواهم زد، و فرياد خواهم آشيد آه تو محبوب من هستيخاطر اينكه   

 اين چگونه عشقي است و چگونه محبتي؟
انسان گاهي مي بايست به خود تذآر دهد، خداوند، تا بحال چقدر ما را از پرتگاه خطر نجات داده است، چند بار 

اگر انسان اين مسائل را در نظر بگيرد، محبت او نسبت به خداوند . يده استگرفتار بوده ايم و او ما را رهائي بخش
اگر اين عشق الهي در انسان زنده و شعله ور . بيشتر مي شود، به گونه اي آه اين محبت از دل او رانده نخواهد شد

.  احساس نياز نمي آندشود، آنچنان آانون روِح انسان را گرم و داغ و استوار مي سازد، آه در مقابل هيچ آمبودي،
بر داود . چهره را نمي توانستند از آنها بگيرندنشاط گاهي از اولياء خدا همه چيز را مي گرفتند، اما اين لبخند و اين 

) ع(خين در بارة امام حسينرمو. پيامبر چه ها آه نرفت و چه بالها آه نكشيد اما ذره اي از ايمان او آاسته نشد
 چهرة او بر افروخته تر مي د،اشورا، هر لحظه آه به ساعت شهادت او نزديكتر مي شنوشته اند آه در روز ع

مي . مگر ميتوان تصورش را آرد، مصيبت روي مصيبت، گرفتاري پشت گرفتاري و عزا در پس عزا. گشت
نوشته اند دانست آه تا لحظاتي ديگر او را شهيد خواهند آرد و خانواده اش را به اسيري خواهند برد، اما مورخين 

اين بدان دليل است آه . تر و بر افروخته تر و ُگل گون تر مي شدبا نشاط ) ع(آه لحظه به لحظه چهرة امام حسين
.او ارتباطش با خدا آنقدر محكم و نزديك است آه اصًال خودش را در اين دنيا احساس نمي آند  

ده مي گرفتند آه تو چگونه زن قدرتمندي  زنهاي مصر به ذليخا خررا شنيده ايد؟داستان حضرت يوسف و ذليخا
باختي و نتوانستي خود را آنترل نما ئي و عاشق او شدي؟ ذليخا زن با خود را هستي آه در مقابل غالم خودت 

روزي ترتيب مجلسي را داد و به يوسف گفت، وقتي من اشاره . هوش و زيرآي بود، گفت جواب شما را خواهم داد
يخا تمام زنهائي آه او را مالمت مي آردند به اين مجلس دعوت نمود و به  هرآدام از ذل. آردم تو وارد مجلس شو

آنها يك ٌترنج داد و يك آارد و گفت اينها را در دستتان بگيريد، من االن يوسف را صدا ميزنم، شما وقتي او وارد 
، زنان چنان محو در زيبائي زماني آه يوسف وارد مجلس شد.گفتند بسيار خوب. شد، ترنج خودتان را پوست بكنيد

بعد از رفتن يوسف، متوجه شدند آه . او شدند آه بدون اينكه متوجه شوند، با آارد دستهاي خود را زخمي نمودند
وقتي عشق و محبت به نهايت خودش برسد، انسان ديگر در . دستها يشان خون آلود است و تازه احساس درد آردند

امام علي در يكي از جنگها تيري بر پايش نشست و خارج آردن تير از پا . آن محيط خود را احساس نخواهد آرد
بسيار درد آور بود، به جراحان توصيه شد زماني آه امام علي به نماز مي ايستد تير را از پاي او خارج آنند، 

. احساسي نمايدزماني آه امام به نماز ايستادند تير را از پاي او خارج ساختند، بدون اينكه آن حضرت آوچكترين  
اگر محبت در دل انسان نسبت به . اين همان عشق به آمال رسيده اي است آه تصورش نيز براي ما مشكل است

. معشوقش حاصل شد، خود به خود از او پيروي خواهد آرد  
:قرآن آريم در اين زمينه مي فرمايد  

اه خداوند به شما محبتش را ارزاني خواهد بگو اي پيامبر اگر شما محبت به خدا داريد، از من پيروي آنيد، آنگ
.داشت  

بر اساس عشق و محبت باشد، پيروي خود به ة شما با خدا خداوند مي فرمايد سعي آنيد رابط. اين آيه قرآن است
مي بينيم بعضي از بزرگان  مثل     اينكه . عبادتي آه از روي محبت باشد لذت آور است. خود حاصل خواهد شد

گرماي شديد نجف اشرف علي رغم تشنگي شديد بدون توجه به تشنگي ساعتها به عبادت مي شيخ انصاري در 
گفت لطفًا . روزي شيخ انصاري وارد خانه شد و شديدًا تشنه بود. ايستد، به دليل عبادت تؤام با محبت فراوان است

كه دو رآعت نماز بخواند، آمي براي من آب بياوريد، خانم ايشان رفت تا آب تهيه آند، شيخ زمان را براي اين
خانم ايشان آب را آورد و آنار ايشان گذاشت و اشاره آرد آه . مناسب يافت، به نماز ايستاده و مشغول عبادت شد



 آب ...نماز اول تمام شد و محبت ايشان به نماز بيشتر شد، نماز دوم را بستند و نماز سوم و . آب را آنارتان گذاشتم
زماني . ايشان آمد و گفت، اين آب را براي شما آورده ام، چند بار هم عوض آردم، بنوشيدتا اينكه همسر . گرم شد

نمازي آه نه براي بهشت و نه از . آه انسان به خاطر محبت وارد عبادت نماز ميشود، از آن لذت فراوان مي برد
با و دل انگيز از حافظ آه غزل زيدو با . عالي ترين نوع عبادت، عبادت عاشقانة حق  است.  آتش جهنم باشدستر

:مي نمايد، عرايضم را به پايان مي رسانم    اين رابطة لطيف و عاشقانه را توصيف   
 سرو چمان من چرا، ميل چمن نمي آند
 همدم گل نمي شود، ياد سمن نمي آند

 دي گله اي ز طره اش آردم و از سِر فسوس
 گفت آه اين سياه آج گوش به من نمي آند

د من رفت به چين زلف اوتا دل هرزه گر  
 زان سفر دراز خود عزم وطن نمي آند
 پيش آمان ابرويش البه، همي آنم ولي

 گوش آشيده است از آن گوش به من نمي آند
 با همه لطف دامنت آيدم از صبا عجب
 آز گذر تو خاك را مشك ختن نمي آند
 چون زنسيم ميشود زلف بنفشه پر شكن

ن نمي آندوه آه دلم چه ياد از آن عهد شك  
 دل به اميد روي او همدم جان نميشود
 جان به هواي آوي او خدمت تن نمي آند
 ساقي سيم ساق من، گر همه درد ميدهد

 آيست آه تن چو جام مي، جمله دهن نمي آند
 دستخوش جفا مكن آب رخم آه فيض ابر

  عدن نمي آند   ر    ْدبي مدد سرشك من
 آشتة غمزة تو شد حافظ نا شنيده پند

 تيغ سزاست هر آه را فهم سخن نمي آند
 

:حافظ در جاي ديگر مي فرمايد  
 

 نه هر آه چهره بر افروخت دلبري داند
 نه هر آه آينه سازد سكندري داند

 نه هر آه طرف آله آج نهاد و تند نشست
 آاله داري و آيين سروري داند

 تو بندگي چو گدايان بشرط مزد مكن
اندآه خواجه خود روش بنده پروري د  
 غالم همت آن رند عافيت سوزم
 آه در گدا صفتي آيمياگري داند
 وفا و عهد نكو باشد ار بياموزي

 وگرنه هر آه تو بيني ستمگري داند
 بباختم دل ديوانه و ندانستم

شيوه پري داندهم آه آدمي بچه   
 هزار نكته باريكتر ز مو اينجاست
 نه هر آه سر بتراشد قلندري داند

  خال تست مرامدار نقطة بينش ز
 آه قدر گوهر يكدانه گوهري داند
 ز شعر دلكش حافظ آسي بود آگاه
 آه لطف طبع و سخن گفتن دري داند


