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 *انداز شیعۀ واقعی چشم

 اهللا عالمه محمدتقی مصباح آیت

 چکیده
هـاي مؤمنـان، کوتـاه بـودن آرزو، نداشـتن آرزوي       بر صفات شیعیان واقعی. از دیگـر نشـانه   است بر کالم امیرمؤمنان علی این مقاله تفسیري

شـود و   هاي الهـی محسـوب مـی    خود بد نیست، بلکه خوب و از نعمت باشد. آرزو خودبه ها و یاد مرگ می طوالنی و اندك بودن خطاها و لغزش
ماند، اما اگر امید و آرزوي انسـان معطـوف بـه آخـرت و سـعادت ابـدي        ن نداشته باشد از فعالیت و تالش بازمیاگر کسی در زندگی آرزو و آرما

دراز و پیوستۀ دنیوي است که آسـایش فـرد را    و نکوهیده، آرزوي دورانسان باشد، به مراتب ارزش آن از امید و آرزوي دنیوي بیشتر است. آرزوي 
  دارد. زمیف و وظایف دنیوي و کار خیر بااو را از تکالیگیرد و  از او می

آرزوهاي دنیوي و معنوي با هدف حفظ عزت اسالم و سربلندي نظام اسالمی و برتري در برابر دشمنان مطلوب و مورد سـفارش اسـالم اسـت.    
آنچه در بیـنش توحیـدي مطـرح     آنچه قائل است اینکه همه چیز در دنیا و لذایذ دنیوي خالصه شود و دنیا اصالت داشته باشد و آخرت، موهوم!
 است که دنیا مقدمه و زندگی دنیایی، سراي کوتاه بیش نیست. زندگی جاودانه و حقیقی، سراي آخرت است.

 گرایی. آخرت، شیعه واقعی، آرزوهاي طوالنی، آخرت  دنیا، ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ــان ــورانی خــو  امیرمؤمن ــۀ ن ــۀ خطب ــر  د، در ادام ــار نشــانۀ دیگ چه

  یظَـلُّ «فرماینـد:   شـمارند و مـی   ان و شیعیان واقعی را برمـی پرهیزگار
ماً نَشَاطُهائد لََهقِّعاً أَجتَوم ،لَلُهیلًا زقَل ،لُهقَرِیباً أَم ،لُهیداً کَسعنشـاطش   ؛»، ب

همیشه بر او سایه افکنـد و از تنبلـی و کسـالت دور اسـت. آرزویـش      
 باشد. منتظر مرگ می نزدیک، و لغزشش اندك است و همواره

 بودن آرزوهاي شیعیان واقعی کوتاه
ســوم شــیعیان واقعــی، برخــورداري آنــان از نشــاط و  و نشــانۀ بیســت
در . ازآنجاکـه  بودن آنـان از تنبلـی و کسـالت اسـت     سرزندگی و دور

ــه نشــاط شــیعیان واقعــی و    برخــی جمــالت پیشــین ــه، ب ایــن خطب
ـاره شـد، اکنـون دیگـر     تالشگربودن و پرهیز آنان از کسالت و تنبل ی اش

ـان،       دربارة آنها سخن نمی ـانۀ دیگـر آن گوییم. محور بحثمـان را سـه نش
بـودن   بودن آرزویشان و نداشتن آرزوهـاي طـوالنی و انـدك    یعنی کوتاه

 دهیم. ها و یاد مرگ و آمادگی آنان براي مرگ قرار می خطاها و لغزش
انـدك و  چهـارمین نشـانۀ شـیعیان واقعـی، یعنـی       و دربارة بیست

بودن آرزوهاي آنها و سـتایش ایـن ویژگـی و نکـوهش داشـتن       کوتاه
ازجملـه در روایتـی   : احادیـث فراوانـی وجـود دارد   ی، آرزوهاي طـوالن 

پیــروي از هــواي نفــس و داشــتن آرزوي طــوالنی را  امیرمؤمنــان
اع الْ    علَـیکُم   إِنَّما أَخَاف«فرمایند:  کرده، مینکوهش  نِ: اتِّبـوى اثْنَتَـی هـ  

لِ،    ؛، فَإِنَّه یصد عنِ الْحقِّ أَما اتِّباع الْهوى ؛وطُولَ الْأَملِ ا طُـولُ الْأَمـأَمو
مـن  )؛ 19، ح 46، ب 88، ص 70تا، ج  (مجلسی، بی» الْآخرَةَفَینْسی 

ترسـم: یکـی پیـروي از هـواي نفـس و       از خطر دو چیز بر شـما مـی  
هـاي   ما پیـروي از هـواي نفـس و خواسـته    دراز. ا و دیگري آرزوي دور

دارد و امـــا آرزوي دراز، باعـــث  نفـــس، انســـان را از حـــق بـــازمی
 شود. کردن آخرت می فراموش

شـود کـه چـرا داشـتن آرزوي دراز      اکنون این پرسش مطرح می
 نکوهش، و سفارش شده است آرزوهاي انسان کوتـاه باشـد؟ آیـا آرزو   

داشـتن  گفت: براي پاسخ باید  داشتن براي انسان بد و نکوهیده است؟
حساب  هاي خداوند به خود بد نیست، بلکه خوب و از نعمت آرزو خودبه

  آید. اگر انسان در زندگی امید و آرزو نداشته باشد، دست از فعالیـت  می
شود. اگر در زنـدگی بـراي    دارد و زندگی او متالشی می و تالش برمی

و و امیدي بـراي رسـیدن   انسان هدف و کمالی تصویر شود، اما او آرز
کند و درنتیجه به هـدف و   به آن نداشته باشد، تالش و کوششی نمی

پس امید و آرزو، موتور حرکت و تـالش انسـان   ، رسد مقصودش نمی
 به اهداف است.براي رسیدن 

نشسـته بـود و    مـریم   بـن  در روایت آمـده اسـت کـه عیسـی    
کنـد. آن   مـی زدن بود و زمین را بـراي زراعـت    پیرمردي مشغول بیل

حضرت گفت: خدایا، از دل او آرزو را خارج کن. ناگهان پیرمرد بیـل را  
فرمـود: خـدایا،    کناري انداخت و خوابید. ساعتی گذشـت و عیسـی  

آرزو را به او بازگردان. پیرمرد دوبـاره برخاسـت و مشـغول کـار شـد.      
از او پرسـید: چـرا بیـل را انـداختی و دسـت از کـار        حضرت عیسی

بار بیل را برداشتی و مشغول کـار شـدي؟ پاسـخ داد:     دیگرکشیدي و 
خواهی کار کنی بـا   وقتی من مشغول کار بودم با خود گفتم تا کی می

اینکه تو پیرمرد هستی و چیزي از عمرت نمانده است، ایـن بـود کـه    
بیل را انداختم و استراحت کردم؛ اما چیزي نگذشت که با خود گفتم بـه  

اي نیاز به معـاش داري، ایـن بـود کـه بـیلم را       دهخدا سوگند که تا تو زن
 ).58، ح 21، ب 329، ص 14برداشتم و مشغول کار شدم (همان، ج 

هـا آرزویـی نداشـته باشـند، از کـار و فعالیـت دسـت         اگر انسـان 
کشند. اگر کشاورز امید و آرزویی نداشـته باشـد، بـه کشـاورزي و      می

نّا امیـد و آرزویـی نداشـته    پردازد. اگر ب تهیۀ غالت موردنیاز مردم نمی
هـا نیـز    ها و حرفـه  صاحبان دیگر مهارت. کشد باشد، از کار دست می

درنتیجـه امـور جامعـه مختـل     ، کننـد  بدون امیـد و آرزو کـاري نمـی   
رسـیدن امـور     سـامان   شود. امید و آرزو عامل تحرك، فعالیت و بـه  می

تنهـا   ، نهچون امید و آرزو نقش حیاتی دارد ،در این نگرش. مردم است
هـاي خداسـت. البتـه اگـر امیـد و       مذموم نیست، بلکه یکی از نعمـت 

مراتـب   آرزوي انسان معطوف به آخرت و سعادت ابدي انسان باشد، به
فراتر از امید و آرزوي معطوف بـه امـور دنیـوي اسـت و در     آن  ارزش

دستیابی به سعادت ابدي نقش اساسی دارد؛ زیرا اگر انسـان بـه عـالم    
هاي بهشـتی آرزو و امیـد نداشـته باشـد،      مندي از نعمت رهآخرت و به

دهد و واجبـات،   اش را انجام نمی کند و وظایف دینی عبادت را رها می
گونه از فـیض عظـیم    نهد، و این تکالیف الهی و مستحبات را کنار می

دادن کار خیر خـودداري   شود و همچنین از انجام ها محروم می عبادت
 ماند. نصیب می پاداش آنها بیورزد و از ثواب و  می

 دلیل نکوهیدگی آرزوهاي طوالنی
دراز و پیوستۀ دنیوي است کـه آسـایش    و آرزوي نکوهیده، آرزوي دور
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سـازد و   را به خـود مشـغول مـی   خود  گیرد و همۀ فکر فرد را از او می
گذارد او به وظایف و تکـالیف الهـی و انجـام کـار خیـر بپـردازد.        نمی

طریـق   انسان آرزو کند بـا کـار و تـالش یـا از     نکوهیده آن است که
کـار   دست آورد و سپس تصمیم بگیرد آن ثروت را به دیگري ثروتی به

طـور در   همـین . بندد و سال دیگر آن ثروت، رشد فزاینده داشته باشـد 
آرزوي دیگـري داشـته باشـد و چیزهـایی را      ،ذهن خود از پی آرزویی

ي نتواند به آنهـا دسـت یابـد.    بسا در عمر محدود دنیو آرزو کند که چه
اش بـود بـر    اي روغن که سـرمایه  پردازي کوزه شخص خیال :اند گفته

فروشـم و بـا    دوش نهاده، و با خود گفت که این ظرف روغـن را مـی  
زایـد و   خرم و پـس از چنـدي آن گوسـفند مـی     پولش گوسفندي می

دشـان  کنند و بر تعدا ولد می و شوند و زاد هاي آن گوسفند بزرگ می بره
آورم و هم از شـیر، ماسـت    شود و گلۀ گوسفندي فراهم می افزوده می

کنم و هم از گوشتشـان و پـس از مـدتی کـه      و روغنشان استفاده می
فروشـم و بـا پـولش کـاخی      دست آوردم، آن گله را می گلۀ بزرگی به

کنم تا به من خدمت کننـد و خـودم    خرم و چند نوکر استخدام می می
دهم و اگر یکی از آنهـا از   نم و به آنها فرمان مینشی بر روي تخت می

زنم. در این هنگام  دستی بر سرش می فرمانم سرپیچی کرد، با این چوب
اش را بلند کرد و محکم بـه کـوزة روغـن کوبیـد، کـوزه       دستی او چوب

 اش ازکف رفت. ها به سر و روي او ریخت و سرمایه شکست و روغن
دراز دنیوي ذهن خود را  و ي دورپردازي و آرزوها با خیالکسی که 
کنـد   ماند. فرامـوش مـی   می سازد، از تالش براي آخرت باز مشغول می

زودي تصـادف کنـد یـا     رسد و ممکن اسـت بـه   زمانی مرگش فرا می
رد    دنیا برود. نمی اتفاق دیگري برایش رخ دهد و از اندیشد که اگـر مـ

هـاي   روزه هـا و  کند و چه کسی نمـاز  هایش را ادا می چه کسی قرض
خـروي  اآورد. درواقـع او عـادت نـدارد بـه امـور       جا مـی  قضایش را به

اندیشد و فکر و ذهن خود را بـا   بیندیشد، بلکه فقط به امور دنیوي می
ها، هنگام خـواب بـا    سازد. شب خیاالت و آرزوهاي مادي مشغول می

نهـد و حتـی در خـواب نیـز      همان خیاالت و آرزوها سر بر بالش مـی 
شـود.   رتباطش با همان آرزوها و خیـاالت واهـی قطـع نمـی    تعلق و ا

کنـد.   خیزد، با همان آرزوها روزش را آغاز مـی  صبح که از خواب برمی
فرجـام و   آرزوهاي طوالنی و بـی   آنچه نکوهیده و نامطلوب است این

گشتن آخرت و سعادت ابـدي انسـان و    تباهموجب حاصل است که  بی
ـ   غفلت از یاد خدا می د متعـال، دربـارة غـافالن از خـدا و     شـود. خداون

انـد و   آخرت که خود را بـه آرزوهـاي باطـل دنیـوي مشـغول سـاخته      

أْکُلُواْ   «فرمایـد:   امیـدي بـه هدایتشـان نیسـت، مـی      ،رو این از یـ م هـذَر
ونَ   لَمـعی فو لُ فَسـاألَم لْهِهِمیواْ وتَّعتَمیواگذارشـان تـا   )؛ 3(حجـر:  » و

زودي  شــوند و آرزو سرگرمشــان کنــد، پــس بــه بخورنــد و برخــوردار
 خواهند دانست.

هـاي دنیـا و    شـدن بـه لـذت    شود سـرگرم  از این آیه استفاده می
سـپردن وظـایف    فراموشی غفلت از آخرت و بهموجب آرزوهاي دنیوي 

گاه کسی که فقـط بـه منـافع و     گردد. آن فردي، اجتماعی و دینی می
میدهاي او معطوف به دنیا بـود و  هاي دنیوي اندیشید و آرزوها و ا لذت

شود که کار از کار گذشته، و دیگـر   از آخرت غافل شد، روزي آگاه می
 ،فرصتی براي جبران نمانده است. پس این آرزوهاي طوالنی دنیـوي 

که با غفلت از آخرت و خداوند همراه است و هدف آنـان رسـیدن بـه    
م و باشــد، مــذمو هــاي دنیــوي و مقامــات دنیــوي مــی ثــروت، لــذت

اند. اما آرزویی که گرچه مربوط بـه امـور دنیـوي اسـت، امـا       نکوهیده
وظـایف شـکل    برخاسته از یـاد خـدا و بـا هـدف بنـدگی او و انجـام      

کنـد ثروتـی    اگر انسـان آرزو   ،مثالً، گیرد، مذموم و نکوهیده نیست می
اي بسـازد تـا بیمـاران در آن     فراهم آورد و با آن بیمارستان یا مدرسـه 

یـا فرزنـدان مـردم در آن تحصـیل کننـد، یـا آرزو کنـد         ،ندمداوا شو
دست آورد و با آن بـراي جوانـان بیکـار زمینـۀ اشـتغال       اي به سرمایه

یا آن سرمایه را براي پیشرفت اسالم و شکست دشـمنان   ،فراهم آورد
دادن وظیفـه و    کار گیرد و...، چون این آرزوها با هدف انجـام  اسالم به

آینـد، پسـندیده    خروي در انسان پدید میاعادت عبادت خدا و تأمین س
تالش براي رسیدن به کمال و تعـالی اسـت. از   موجب اند و  و مطلوب

  فرامـوش موجـب  آرزوهاي طـوالنی دنیـوي کـه     منظر امیرمؤمنان
شـوند،   هـاي الهـی مـی    کردن خـدا، آخـرت، سـعادت ابـدي و ارزش    

سـاس خطـر   آن آرزوها براي پیـروان خـود اح   اند و حضرت ا نکوهیده
کنند. اما آرزوهـاي برخاسـته از یـاد خـدا و یـاد مـرگ و معرفـت         می

سـاز فعالیـت و    خداوند، مطلوب و ارزشمند و نعمـت خداینـد و زمینـه   
 تالش براي بندگی خدا و خدمت به خلق خداست.

مانـدگی و   گرایـی بـا عقـب    شبهۀ تالزم زهد و آخـرت 
 رکود جامعه

زهد و نکوهش آرزوهـاي دراز  برخی، معناي روایاتی را که در ستایش 
ورزي و بـا   فهمنـد. برخـی نیـز بـا غـرض      وارد شده است، اشتباه مـی 

هـاي   کوشـند دیـن و ارزش   هـا مـی   هاي غلط از این روایـت  برداشت
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موجـب  گوینـد کـه دیـن     اسالمی و الهی را نادرست جلوه دهند و می
شود و در جـوامعی پیشـرفت علمـی و     ماندگی مردم می تنبلی و عقب

اي ندارنـد. ایـن دسـته     دهـد کـه بـه دیـن عالقـه      دي رخ مـی اقتصا
آور در زندگی بشر همه ناشـی از   اختراعات و توسعۀ شگفت: گویند می

هاي گوناگون،  نیافتنی دنیوي است که در دوره ظاهر دست آرزوهاي به
بشر در ذهنش پرورانده است. دین، مردم را بـه آخـرت و یـاد مـرگ     

دارد و  م را از تحرك و تـالش بـازمی  کند و این دعوت، مرد دعوت می
اي بـه   خروي، در گوشـه ادارد که براي رسیدن به سعادت  آنان را وامی

عبادت مشغول شوند و در پیشرفت مادي جامعه نقـش نداشـته باشـند.    
ـانی پدیـد    هاي گوناگون به درکل تمدن و فرهنگ و پیشرفت وسیلۀ کس

 اند. هاي دنیوي بوده مند به لذت بستۀ دنیا و عالقه آمده است که دل
انـدیش،   سال پیش یکی از نویسندگان معروف و دگر حدود بیست

نوشـت کـه مـا اگـر بخـواهیم پیشـرفت        مکرر در مقاالت خـود مـی  
هـاي دینـی    اقتصادي و صنعتی داشته باشیم، باید با مفـاهیم و ارزش 

شود انسان خواهان توسعه، پیشرفت و فتح کرة  خداحافظی کنیم. نمی
اي  زندگی زاهدانه داشته، و تسبیح در دست بگیرد و گوشـه  ماه باشد و

بنشیند، ذکر بگوید و دعا بخواند. ما یـا بایـد طالـب پیشـرفت مـادي      
یا خواهان آن نباشیم و در مساجد و معابد به عبـادت بپـردازیم    ،باشیم

تــا بــه پــاداش و ثــواب اخــروي دســت یــابیم. آن نویســنده و دیگــر 
شناسـی و شـواهد    سـتفاده از اصـول روان  جدیت و بـا ا   فکرانش با هم

اصـطالح علمـی خـود مکـرر تأکیـد       شـناختی در مقـاالت بـه    جامعـه 
کردند که اگر ما خواهان تکنولوژي جدید هستیم، باید فرهنگ آن  می

آوري در اروپا و مغرب زمین پدیـد   هاي حیرت را نیز بپذیریم. پیشرفت
ایـم، و هرچـه    هآمده است، و ما با فاصـلۀ بسـیاري از آن عقـب مانـد    

توانیم بدان دست یابیم؛ زیرا ایـن پیشـرفت ریشـه در     کوشیم نمی می
فرهنگ خاص آن سامان دارد و با آن فرهنـگ عجـین شـده اسـت.     

دهـد کـه    داند و اجازه می فرهنگی که زنان را آزاد و برابر با مردان می
ها کار کننـد. فرهنگـی    گستردگی و همپاي مردان در کارخانه  زنان به

کند و روابـط زن و مـرد را آزاد    اختالط زنان با مردان را تجویز می که
تـوانیم خواهـان    تابد. ما نمـی  داند و حجاب و ظواهر دینی را برنمی می

دستیابی به پیشرفت و ترقی باشیم و همچنان به فرهنگ خود پایبنـد  
هاي اسالمی و معنوي پافشـاري کنـیم. کسـی کـه      باشیم و بر ارزش
ه تکنولوژي اروپا و امریکاست، باید فرهنگ غربـی را  درصدد رسیدن ب

 نشدنی است. بپذیرد؛ زیرا تکنولوژي غربی از فرهنگ غربی جدا

زدیم چه کسانی این نویسـندگان منحـرف    ما آن زمان حدس می
کنند و آنان ازسوي چـه کسـانی مأموریـت     زده را تحریک می و غرب

ی را در فکـر و ذهـن   دارند تا فرهنگ اسالمی را نابود، و فرهنگ غرب
خصوص جوانان تزریق کنند. پـس از مـدتی محافـل علمـی     بمردم، 

گونـه روابـط    غرب آنان را تشویق کردند و به ایشان جایزه دادند و این
آنان با بیگانگان کشف شد و حدس ما به اثبات رسـید و روشـن شـد    
آنــان ازســوي بیگانگــان و ســران اســتکبار مأموریــت داشــتند تــا بــا 

کنی و ترویج افکار انحرافی، فرهنگ اسـالمی را از مـردم مـا    پرا شبهه
 گزین آن سازند. بگیرند و فرهنگ منحط غرب را جاي

سرعت در اذهـان جوانـان و کسـانی     طبیعی است این شبهات به
گـذارد. وقتـی مـا     هاي علمی ندارند، اثر می قدر کفایت، اندوخته که به

کی بود و هنوز آسفالت هاي قم خا براي تحصیل به قم آمدیم، خیابان
هـا را آسـفالت    نشده بود. پس از مدتی تصمیم گرفتند برخـی خیابـان  

آالت  ها را قیرریـزي کردنـد و غلتـک و ماشـین     خیابانرو،  ، ازاینکنند
ها مستقر ساختند و مشغول کار شدند. بـه   سازي را در آن خیابان آسفالت

آالت و  یــاد دارم در آن ایــام وقتــی برخــی چشمشــان بــه آن ماشــین 
هـا محصـول    گفتند که این خدمت افتاد، می شده می هاي آسفالت خیابان

 علم و صنعت غرب است اما این آخوندها هیچ کاري براي ما نکردند!

 پاسخ شبهه
اعـم از  ها در اذهـان سـطوح گونـاگون مـردم      شبههاینکه با توجه به 

طـور   و باید به تفاوت بود گذارد، نباید در برابر آنها بی پیر اثر میو جوان 
کننده به ایـن شـبهه    جدي به آنها پاسخ گفت: براي پاسخ مؤثر و قانع

توان گفت که در این شبهه مغالطه صورت گرفته است؛ یعنی بین  می
پیشرفت و پذیرش تکنولوژي جدید با فرهنـگ مـنحط غـرب تـالزم     

امـا  ، ناپذیرنـد  ایجاد شده، و ادعا شـده، کـه آن دو از یکـدیگر جـدایی    
تـوان پیشـرفت و    ع هیچ تالزمی میان آن دو وجود نـدارد و مـی  درواق

تکنولوژي غرب را پذیرفت، ولـی تسـلیم فرهنـگ مـنحط و مبتـذل      
هاي انسانی و الهی را حفـظ، و بـر آنهـا پافشـاري      غرب نشد و ارزش

کرد. اتفاقـاً شـواهد تـاریخی مربـوط بـه دوران طالیـی و پیشـگامی        
رون وسطا سـخن مـا را تأییـد    مسلمانان در تمدن، علم و صنعت در ق

بـرد و از   سر می که غرب و اروپا در توحش به ،کند. در قرون وسطا می
بهـره بـود، مسـلمانان در کنـار حفـظ       فرهنگ و مـدنیت و علـم بـی   
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ندي به آنها، در تمدن و علم و فرهنگ به بهاي دینی خود و پای ارزش
زجملـه  اسالمی و ا هاي چشمگیري دست یافتند و جوامع غیر پیشرفت

 کنندة محصوالت علمی مسلمانان بودند. مردم اروپا مصرف
ها پاسـخ گوینـد و    باید به این شبهه ،قلم و سخنوران اسالمی اهل

مانع رسوخ این شبهات در ذهن جوانان شوند؛ زیرا اگـر ایـن شـبهات    
کـه آنـان   شـود   موجب مـی مردم رسوخ کند، سایر در ذهن جوانان و 

عالقه شوند. وقتی پیوند آنـان   اي دینی بیه ناخودآگاه به دین و ارزش
شان بـه آنهـا کـم شـد،      ها و باورهاي دینی، ضعیف، و عالقه با ارزش

 گذارد. ها بیشتر بر آنها اثر می تبلیغات دشمن و شبهه
توان از تکنولـوژي جدیـد برخـوردار شـد و      که میکرد باید ثابت 

نمونـۀ  همچنان از فرهنگ منحط و مبتذل غرب دوري جست. امروزه 
وجـود آمـده اسـت. بـا       به برکت انقالب اسالمی در ایران به ،بارز آن

کـه   ها و احکام اسالمی در ایران پیاده نشده، و چنان اینکه همۀ ارزش
نیز فرمودند، پس از انقـالب فقـط بخشـی از احکـام و      امام خمینی

هاي اسالمی در ایران پیاده شـده و هنـوز بـا حاکمیـت کامـل       ارزش
هـاي اسـالمی بسـیار فاصـله      شدن همۀ احکام و ارزش یادهاسالم و پ

هـاي   ما بـه پیشـرفت   ،داریم، اما به برکت اسالم و جمهوري اسالمی
فقط اسـالم و   ایم. انقالب اسالمی ثابت کرد که نه فراوانی دست یافته

انقالب اسالمی، مانع توسعه و پیشرفت علمی و صنعتی نشـد، بلکـه بـا    
ساله، کـه   ها ماندگی ده جب شد ایران از عقبهاي جدید مو ایجاد ظرفیت

ها بر ما تحمیل شد، برهد و در پرتـو کوشـش    براثر نفوذ و سیطرة غربی
هـاي   مان، امروزه ما بـه دسـتاوردها و پیشـرفت    جوانان مؤمن و شایسته
 ایم که موجب شگفتی جهانیان شده است. علمی مهمی دست یافته

ي و عظمت ایـران شـدند   جوانان و دانشمندانی که باعث سرافراز
هــاي فرهنــگ و علــم افتخــار آفریدنــد و  و بــراي ایــران در عرصــه

اند و پس از انقالب متولـد شـدند.    آفرینند، محصول همین انقالب می
ما از فرهنگ غربـی فاصـله گرفـت و بـا       پس از انقالب با اینکه ملت

صـورت محـدود احکـام و     مظاهر فسـاد و ابتـذال مبـارزه کـرد و بـه     
هـاي   اي اسالمی در کشور ما حاکم شد، ما به ایـن پیشـرفت  ه ارزش

هـاي دینـی    بندي مـا بـه ارزش   تردید اگر پاي علمی دست یافتیم. بی
هـاي اسـالمی بـر جامعـه و      بیشتر گردد و حاکمیـت احکـام و ارزش  

مـا بـه    ،تـر شـود   خصوص بر فضاهاي علمی و دانشگاهی گسـترده ب
 یابیم. میهاي بیشتري در علوم و صنایع دست  پیشرفت

 ضرورت پیشرفت متوازن مادي و معنوي
آرزوي نکوهیده، آرزوي مادي توأم با غفلت از خدا و آخرت است کـه  

امـا  . شـود  پرسـتی مـی   کردن هدف و مقصـد، و دنیـا   فراموشموجب 
هـاي   آرزوي پیشرفت علمـی و آرزوي برتـري مسـلمانان در عرصـه    

بـار   و آرزو بـه  فرهنگی و صنعتی بسیار ارزشمند است. اگـر ایـن امیـد   
فـوج جهانیـان بـه     نشیند و اسالم عزت و عظمت خود را بازیابد، فـوج 

بایـد   ،یابند. البته ما در کنار پیشرفت و توسعۀ مادي اسالم گرایش می
هاي خود را حفظ کنیم و همگام با پیشـرفت علمـی و صـنعتی     ارزش

هـاي اسـالمی نیـز     به توسعۀ فرهنگ دینـی و اجـراي بیشـتر ارزش   
یم. نه آنکه هدف و آرزوي ما پیشـرفت اقتصـادي و صـنعتی و    بپرداز

هـاي معنـوي    دادن ارزش دست حتی با از ،علمی باشد و به هر قیمتی
صورت خواستۀ دشـمن   درصدد دستیابی به این هدف برآییم که دراین

یابد و ما به وضعیت پیش از انقالب باز خواهیم گشت. پیام  تحقق می
پیشـرفت علمـی و صـنعتی مطلـوب      اسالمی این اسـت کـه   انقالب 

شـود و ایـن حقیقـت بـه تجربـه       همراه با پیشرفت معنوي حاصل می
اثبـات رسـانده، کـه پیشـرفت علمـی و       ثابت شده است. جامعۀ ما بـه 

 صنعتی با رشد معنویت و دیانت مردم منافاتی ندارد.
وجه مخالف بـا حضـور سیاسـی و اجتمـاعی زنـان       هیچ اسالم به

هاي سیاسـی و   کند که زنان در عرصۀ فعالیت مینیست و فقط تأکید 
اجتماعی، یا هر فعالیتی حضور یابند که با وضـعیت روحـی و جسـمی    

هـاي اسـالمی و    آنان منافات نداشته باشد و همچنـین بتواننـد ارزش  
حجابشان را حفظ کنند. اتفاقـاً پـس از انقـالب، زنـانی کـه در علـم،       

هـاي صـنعتی    مـدیریت هـا و   صنعت و حتی در کشاورزي و دانشـگاه 
خوش درخشیدند و زنـان فـداکار و نمونـه شـناخته شـدند، در همـۀ       

اثبـات   هاي اسالمی را حفـظ کردنـد و بـه    ها حجاب و ارزش وضعیت
توانـد در کنـار حفـظ حجـاب و      رساندند کـه یـک زن مسـلمان مـی    

هـاي گونـاگون حرفـی     اش پیشرفت کند و در عرصه هاي دینی ارزش
و زنی نمونـه بـراي جامعـۀ بشـري باشـد. در      براي گفتن داشته باشد 

هـاي الهـی و انسـانی را بـه      مقابل، پیشرفت و توسعه در غرب، ارزش
مسلخ برد و به بهانۀ برابري زن و مرد، زنان را، در مقـام نیـروي کـار    
ارزان، به استثمار کشاند و شأن و شخصـیت و هویتشـان را لگـدمال    

داد. آن ي جنسـی قـرار   هـا  اي بـراي کـامجویی   کرد و آنان را وسـیله 
شـد کـه بیشـتر یـا تقریبـاً همـۀ       پیشرفت و توسعۀ اقتصادي موجب 

طلـب   دار و قـدرت  ها و منابع در اختیار اقلیت سـرمایه  درآمدها، سرمایه
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قرار گیرد و بخش بزرگ جامعه از کمترین امکانات زنـدگی برخـوردار   
ران دا هاي اقتصادي و سرمایه عاید کارتل ،شود و حاصل کوشش آنان

نگـریم کـه آن توسـعه و پیشـرفت کـه بـر پایـۀ         گردد. امروزه ما می
هـاي الهـی و    طلبی زورمـداران و مبـارزه بـا ارزش    طلبی و قدرت لذت

انسانی و استثمار بیشتر جامعه استوار شده، در سراشـیبی سـقوط قـرار    
 گرفته، و اقتصاد جوامع غربی با وضعیت بحرانی مواجه شده است.

 ار جلوگیري از آرزوهاي نکوهیدهگرایی؛ راهک آخرت
 پرستان و خداپرستان، به زندگی الف. تفاوت نگرش دنیا

مشخص شد منظور از آرزوهاي طوالنی در روایات، ازجمله در روایـت  
هاي مادي بدون هدف الهـی   ، آرزوهاي معطوف به لذتامیرمؤمنان

آرزوهاي معنوي و حتی دنیوي با روشن شد  و معنوي است. همچنین
حفظ عزت اسـالم، سـربلندي و سـرافرازي جامعـۀ اسـالمی و       هدف

فقـط   برتري آن بر دشمنان، مطلوب و ارزشمندند؛ زیرا این آرزوهـا نـه  
توجـه بیشـتر   موجـب  سازند، بلکه  انسان را از خدا و آخرت غافل نمی

شود که  شوند. اکنون این پرسش مطرح می انسان به خدا و آخرت می
کـه   ،زوهاي نامطلوب و نکوهیـدة دنیـوي  توان از داشتن آر چگونه می

بـه آرزوي دراز   توان گردند جلوگیري کرد؟ چگونه می سبب غفلت می
ازسوي آنها براي امت اسـالمی احسـاس    و طوالنی که امیرمؤمنان

خطر کردند، مبتال نشویم؟ پاسخ این اسـت کـه رفتارهـاي اختیـاري     
انسـان،  گیرنـد.   هـایش شـکل مـی    انسان بر پایـۀ اعتقـادات و ارزش  

هـایی کـه    بینـی و ارزش  اش را براساس جهان ها و مسیر زندگی برنامه
کنـد. گـاهی آن اصـول شـناختی و ارزشـی       پذیرفته است، تنظیم می

گیرنـد و فـرد، آگاهانـه آنهـا را      صورت مدون در اختیار افراد قرار می به
اما گاهی آن اصول مدون و تفصیلی در اختیار شخص قـرار  ، پذیرد می

هـا و   درواقع او توجه تفصیلی به آنها ندارد و آن اصول، بیـنش  ندارد و
شـوند   اند و سبب مـی  صورت اجمالی در دلش رسوخ یافته ها به گرایش

اش را براسـاس همـان اصـول و     انسان رفتار اختیاري و مسیر زنـدگی 
هـاي   بینـی الهـی و ارزش   ها تنظیم کنـد. کسـی کـه از جهـان     ارزش

ینی برخوردار اسـت و در جهـت تقویـت    ب معنوي متناسب با آن جهان
پرسـتان   کوشد، بینش او به هستی و زندگی بـا بیـنش دنیـا    آن دو می

 شود. متفاوت خواهد بود؛ درنتیجه رفتار او نیز با رفتار آنان متفاوت می
هـاي مـادي    همه چیـز در دنیـا و در لـذت    ،از دیدگاه دنیاپرستان

قتی ندارد. اگـر کسـی   شود و دنیا اصالت دارد و آخرت حقی خالصه می

یا اگر مؤدبانـه   ،کنند نزد آنان از آخرت سخن گوید، یا او را مسخره می
کننـد و در دل، او را ســاده،   رفتـار کننـد، بـه ســخن او اعتنـایی نمـی     

طبیعـت و خداونـد    دانند. آنـان منکـر مـاوراي    ذهن و خرافاتی می کند
وجـود   بـه  هستند و معتقدند انسان در فرایندي صرفاً طبیعـی و مـادي  

شود و اثـري از او بـاقی    وسیلۀ طبیعت نابود می بهت، آید و در نهای می
ا      «ماند:  نمی ا یهلکُنَـا إِلـَّ مـا و یـنَحو وت ا نَمـنْیاتُنَا الدیإِلَّا ح یا هقَالُوا مو

ونَ       ا یظُنـُّ نْ علْـمٍ إنَّهـم إِلـَّ مـ کم بِـذَلا لَهمرُ وهو ؛ )54(جاثیـه:  » الد
میریم  [کافران] گفتند زندگی نیست، مگر زندگی ما در این جهان؛ می

شویم و ما را جز دهر [روزگار و زمانه] هالك نکند، و آنـان   و زنده می
 آنان جز در گمان و پندار نیستند.، را هیچ دانشی به آن نیست

که امروزه بر غرب الحـادي حـاکم    ،براساس این منطق و نگرش
جویی از دنیـا   جویی و کام نده است باید به دنبال لذتاست، انسان تا ز

باشد. هرکس در دنیا باید به فکر خوشی، راحتی و منافع خود باشـد و  
خوشی و ناخوشی دیگران بـرایش مهـم نباشـد. حتـی بـرایش مهـم       

حــال، دیــدگاه  هــر دهــد. بــه بــراي نزدیکــانش چــه رخ مــی ،نباشــد
چیـز را در   تابـد، و همـه   یگرایانه، که خداوند و آخـرت را برنمـ   طبیعت

محـور   داند، فردمحور و درواقع انسـان  طبیعت و عالم ماده خالصه می
است و اصل، تأمین لذت و منافع شخصی اسـت و هـرکس تـا زنـده     

جویی او به بهاي تضییع  است، باید از زندگی لذت ببرد، حتی اگر لذت
گرایـی و   حقوق و منـافع دیگـران تمـام شـود. پـس الزمـۀ طبیعـت       

گرایی و فردگرایی و کوشش براي رسیدن بـه قـدرت    گرایی، لذت دهما
بینی توحیدي قـرار   این نگرش، منطق و جهانمقابل و لذت است. در 

شود و آفـرینش   دارد که در آن خداوند خالق و مدبر هستی معرفی می
گیـرد:   انسان و مراحل حیات و فرجام او با تدبیر و ارادة الهی انجام می

» فَإِنَّما یقُولُ لَه کُـن فَیکُـونُ   یحیِی ویمیت فَإِذَا قَضَى أَمراً هو الَّذي«
اوست که زنده کند و بمیراند، و چون کاري را [خواهـد و]  )؛ 68(غافر: 

باشد. در این بینش، حیـات   حکم کند، همانا آن را گوید باش، پس می
نـه دارد کـه   شود و وي حیاتی ابدي و جاودا انسان به دنیا منحصر نمی

شود و زنـدگی سـعادتمندانه یـا     بخش اندکی از آن در دنیا سپري می
شقاوتمندانۀ او در آخرت، بازتاب زندگی دنیوي او، و رفتاري است کـه  

تعبیردیگر، زندگی دنیـا مقدمـۀ آخـرت، و کشـتزاري      در دنیا داشته؛ به
شود تـا محصـول آن در آخـرت     است که بذر رفتار در آن افشانده می

(مجلسـی،  » مزْرعـۀُ الْـآخرَة  الدنْیا «اند:  که فرموده بار نشیند، چنان به
 دنیا کشتزار آخرت است.)؛ 54، ب 225، ص 70تا، ج  بی
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 هدف انسان در بینش توحیديب. 
براساس این نگرش توحیدي، انسان، بیهـوده و بـدون هـدف آفریـده     

او در نشده است و هدف او رسیدن به قرب و رضـوان الهـی اسـت و    
سراسر زندگی باید براي رسیدن به آن هـدف بکوشـد و از امتحانـاتی    

جاي زندگی فراروي او قرار دارند، سرافراز بیرون آید تا بـه   که در جاي
بتُم  «کمال و تعالی شایستۀ انسان جویاي سعادت دست یابـد:   سـأَفَح

    نَـا ال تُرْجإِلَی أَنَّکُــمثًـا وبع ا خَلَقْنَـاکُم ونَ أَنَّمـ یــا )؛ آ115(مؤمنـون:  » عـ
سـوي مـا بازگردانـده     اید که شما را بیهوده آفریدیم و شما بـه  پنداشته
انـد و   چه آنکه دیگر موجودات عالم نیز بیهوده آفریده نشده شوید؟ نمی

همه براي رسیدن به هدفی که خداوند براي آنها قـرار داده اسـت، در   
الْأَرض وما بینَهما لَـاعبِینَ لَـو أَردنَـا أَن    وما خَلَقْنَا السماء و«اند:  حرکت

ا فَـاعلینَ     نَّتَّخذَ لَهواً دنَّا إِن کُنـَّ ن لـَّ مـ و مـا   )17و16(انبیـاء:  » لَّاتَّخَذْنَاه
آسمان و زمین و آنچـه را میـان آنهاسـت بـه بـازي نیافریـدیم. اگـر        

گفتنـد خـدا    اي بگیـریم [مثـل آنکـه    خواستیم سرگرمی و بازیچـه  می
گـرفتیم؛ اگـر    همسر و فرزند و شریک گرفت] آن را از نزد خویش می

 کننده [این کار] بودیم.
تردید این منطـق و نگـرش توحیـدي بـه هسـتی و هـدف و        بی

رسالت انسان، بسیار متفاوت از نگرش صرفاً مادي به هستی و انسان 
یدن است؛ زیرا در نگرش مادي، لذت اصالت دارد و انسان بـراي رسـ  

کاري دست زنـد. در ایـن نگـرش شـرکت در      تواند به هر  به لذت می
توانـد مـانع    لعـب و فسـاد مجـاز اسـت و کسـی نمـی       و مجالس لهو

هاي فردي انسان شود؛ امـا در نگـرش توحیـدي بـه انسـان و       آزادي
هستی، انسان هدف و مسئولیت دارد و خدا و آخـرت بـرایش اصـالت    

ت ناگزیر از جلب رضایت خداوند اسـت  دارد و او براي رسیدن به سعاد
و براي دستیابی به این منظور باید تکالیف و وظایف خویش را انجـام  

حساب و کتاب نیسـت و بـراي هـدف     دهد. او باور دارد که جهان بی
مقدسی آفریده شده و باید براي رسیدن بـه آن بکوشـد. در نظـر وي    

یـد در دنیـا توشـۀ    عمر دنیا چون عمر دورة جنینی، کوتاه است و او با
الزم براي حیات حقیقی و ابدي آخرت ذخیره کند. قـرآن تأکیـد دارد   

خورد و زنـدگی مـا    که حیات حقیقی و واقعی انسان در آخرت رقم می
ب     الْحیاةُوما هذه «در دنیا ظاهري و ناپایدار است:  لَعـو و ا لَهـ الدنْیا إِلـَّ

 ارإِنَّ الدرَةَوونَ   لَهِ الْآخ لَمـعکَـانُوا ی انُ لَـوویالْح و )؛ 64(عنکبـوت:  » ی
این زندگانی دنیا جز سرگرمی و بازي نیست، و هرآینه سراي واپسـین  

 دانستند. زندگانی [راستین] است، اگر می

اي است که انسان  به معناي هر چیز و هر کار بیهوده »لهو«واژة 
مشـغول سـازد. یکـی از    را از کار مهم و مفیدش بـاز دارد و بـه خـود    

زیـرا انسـان را بـا زرق و بـرق و      مصادیق لهو، زندگی مادي دنیاست؛ 
دارد و به خـود   اش از زندگی باقی و ابدي بازمی آرایش فانی و فریبنده
 کند. مشغول و سرگرم می

به معناي کار یـا کارهـاي منظمـی اسـت، بـا نظـم       » لعب«واژة 
گونـه کـه    هـا. همـان   بچههاي  مثل بازي، خیالی و براي غرض خیالی

اي بچـه بـا    باشـد؛ عـده   زندگی دنیا به اعتباري لهو است، لعب نیز می
کننـد و خیلـی    اي را شروع مـی  حرص و شور و هیجان عجیبی بازي

کننـد   ها براي بازي دعوا می شوند. بچه زود از آن سیر، و ازهم جدا می
کننـد،   مـی کشند، اما آنچه بر سر آن نـزاع   روي یکدیگر پنجه می و به

وهم و خیالی بیش نیست. مردم نیز بـراي امـور دنیـوي بـا یکـدیگر      
جنگنـد، ماننـد    که آنچه این ستمگران براي آن می جنگند، درحالی می

ها، خدمتگـذاران و   ها، ریاست اموال، همسران، فرزندان، مناصب، مقام
رسـند. فـرد، ایـن     نظر مـی  یاران سرابی بیش نیستند که از دور آب به

شود، مگـر در ظـرف وهـم و خیـال. امـا زنـدگی        را مالک نمی منافع
آخرت برخالف آن است؛ در آن عالم، فرد با کمـاالت واقعـی کـه بـا     

کنـد. اشـتغال بـه     دست آورده است، زندگی می ایمان و عمل صالح به
آن زندگی، فرد را از دستیابی به منـافع و کمـاالت واقعـی، و سـعادت     

 دارد. جاودانی باز نمی
کنیـد، خداونـد    مـی   گونه که در این آیـۀ شـریفه مالحظـه    همان

زندگی دنیا را منحصر در لهو و لعب دانسته است و زنـدگی آخـرت را   
، یعنی زندگی واقعی منحصر کرده است و این انحصار را »حیوان«در 

و الم تأکید و ضمیر فصـل و جملـۀ     با ادوات تأکیدي چون حرف انّ
 ).225و224، ص 16، ج 1390بائی، (طباط اسمیه تأکید کرده است

 بستن به دنیا سران ابدي؛ نتیجۀ دل. خج
با توجه به این حقیقت که زندگی حقیقی و واقعـی انسـان در آخـرت    

باشـد،   است و دنیا مقدمه و مسیر آن، و حیـات دنیـا لهـو و لعـب مـی     
اي بـراي   بندد و از آخرت غافل است و توشـه  کسی که به دنیا دل می

بار خواهد داشـت و   سازد، فرجامی خسارت د فراهم نمیحیات ابدي خو
بختی محروم خواهد شد. فردي که عمـرش   همیشه از سعادت و نیک

، را در عصیان و گناه و غفلت از آخرت گذرانده اسـت، پـس از مـرگ   
یابـد،   رود و جایگاه خود را جهنم می حجاب از برابر دیدگانش کنار می
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ذ   «گوید:  شتۀ خود، میگ زده و پشیمان از عمر تباه حسرت ئـموی جِـیءو
ی قَـدمت      بِجهنَّم یومئذ یتَذَکَّرُ الْإِنسانُ وأَنَّى لَه الذِّکْرَى تَنـا لَی قُـولُ یـی

و جهنم را در آن روز [حاضـر] آورنـد، در آن   )؛ 24و23(فجر: » لحیاتی
ن کجا او را سود دهد؟ آورد یاد روز آدمی به یاد آرد [و به خود آید] و به

 فرستادم. ام [کار نیک] پیش می گوید اي کاش براي زندگی
گونه که مـا   براساس بینش توحیدي دربارة حیات و زندگی، همان

ماهـه را پشـت سـر نهـادیم و پـس از       در رحم مادر دورة جنینـی نـه  
کردن آن دوره، که در آن هیچ اختیـاري نداشـتیم، بـه دنیـا پـا       سپري

ولد شدیم، عمر کوتاه دنیوي ما نسـبت بـه عمـر و حیـات     نهادیم و مت
آیـد کـه در آن عمـر     شـمار مـی   ابدي اخروي نیز مانند دورة جنینی به

مـان را   کوتاه با اعمال و رفتـار اختیـاري، شخصـیت و هویـت واقعـی     
دهیم و پس از گذراندن ایـن عمـر کوتـاه، تولـد واقعـی مـا        شکل می
مـا در سـراي آخـرت آغـاز      یابد و زنـدگی واقعـی و ابـدي    تحقق می

شود. براي بیان نسبت زندگی دنیوي، هرچند صدسـال بـه طـول     می
زندگی دنیـوي   ،انجامد، با زندگی ابدي آخرت و براي آنکه آشکار شود

شخصـی را  . آیـد  حسـاب نمـی   در برابر حیات ابدي آخرت چیـزي بـه  
بندد تا پس از چند ساعت سفر به مقصد  درنظر بگیرید که بار سفر می

رسد و تا پایان عمر آنجا زنـدگی کنـد. او بـین راه بـراي اسـتراحت،      ب
کنـد و   چند دقیقه استراحت مـی  ،صرف غذا و رسیدگی به مرکب خود
دهد تا به مقصدش برسـد. اکنـون    پس از آن به حرکت خود ادامه می

هـاي طـوالنی زنـدگی در     کند، با سال دقایقی را که بین راه توقف می
نسـبت بـه عمـري     ،د، شاید آن چند دقیقهشهر مقصدش مقایسه کنی

میلیـونیم تجـاوز نکنـد،     که در شهر مقصد سپري خواهد کرد، از یـک 
درنتیجه در این مقایسه، آن چند دقیقـه نسـبت بـه سـالیان طـوالنی      

تردید حیـات دنیـوي مـا در مقایسـه، بـا       آید. بی حساب نمی چیزي به
ه نسبت بـه عمـر   حیات ابدي آخرت، بسیار فروتر و کمتر از چند دقیق

توان عمر محدود دنیوي را بـا عمـر    سالۀ دنیوي است و اصالً نمی صد
آیا انسـان عاقـل در ایـن چنـد     حال، ابدي آخرت مقایسه کرد. با این 

همۀ فکر و توجه خود را صرف دسـتیابی بـه مـال و مقـام      ،روزة دنیا
هاي دنیـوي را درسـر    کند؟ آیا عاقالنه است که انسان فقط آرزوي می
 پروراند و از توجه به آخرت غافل شود؟ب

پردازد و عمرش را بـراي کسـب مـال و     که فقط به دنیا می کسی
دهد، ماننـد کسـی    کند و براي آخرت کاري انجام نمی مقام صرف می

کند و بـین راه، هنگـام توقـف بـراي      است که همراه گروهی سفر می

بهتـرین   کنـد تـا   وجو مـی  خانه جست غذاخوردن مسافران، او در قهوه
مکان را براي نشستن و بهترین غذا را بـراي خـوردن انتخـاب کنـد،     

وجوي او به پایان رسد و او بتواند غذا بخـورد   ولی پیش از آنکه جست
شـود و او   و اندکی استراحت کنـد، ماشـین بـراي حرکـت آمـاده مـی      

شود سوار شود تا از سفر باز نمانـد. آري، در   گرسنه و خسته مجبور می
گاهی اسـت کـه انسـان در مسـیر      ، دنیا محل گذر و اقامتنظر مؤمن
برد تـا زاد   سر می سوي سراي آخرت مدت کوتاهی در آن به حرکت به
 اي فراهم آورد و با دست پر، روانۀ منزلگاه ابدي آخرت شود. و توشه

به حقارت و خردي دنیا در برابر آخرت واقـف   چون امیرمؤمنان
بســتن  دیــد؛ آن را الیــق دل مــیبــود و دنیــا را محــل گــذر و عبــور 

ی      یا دنْیا یا دنْیا إِلَیک«دانست و فرمود:  نمی لـ أَم رَّضْـتنِّی أَبِـی تَعع
لی فیک، قَـد   حاجۀَتَشَوقْت؟ لَا حانَ حینُک، هیهات! غُرِّي غَیرِي، لَا 

یرُ، وأَملُـک    فیها. فَعیشُک قَ رجعۀَطَلَّقْتُک ثَلَاثاً لَا  سـی خَطَـرُكیرٌ، وص
ورِد       قلَّۀِحقیرٌ. آه منْ  یمِ الْمـ ظـعفَرِ و السـ د عـبطُـولِ الطَّرِیـقِ وو الزَّاد «

اي دنیا، اي دنیا، از من دور شو، آیـا  )؛ 77، حکمت 1379البالغه،  (نهج
اي؟ هرگـز   خواهی مرا به خود مشغول داري، یا شـیفتۀ مـن شـده    می

مباد که علی را بفریبی، غیر مرا بفریب، من به تو نیازي ندارم و تـو را  
طالقه کردم تا بازگشتی نباشد. دوران زندگانی تو کوتاه، ارزش تـو   سه

اندك و آرزوي تو ناچیز و پست است. آه از کمی توشـه و درازي راه و  
 دوري سفر و عظمت روز قیامت.

 آخرت  یاد مرگ؛ عامل توجه به
کنـد و   چیز را در دنیا خالصه مـی  نین نگرشی دارد که همهکه چ کسی

جویی از دنیاست و فقـط   به سراي آخرت اعتقاد ندارد، فقط درپی لذت
توانـد از   باشـد و تـا مـی    ونوشش مـی  آوردن وسایل عیش درپی فراهم

هاي دنیوي استفاده کنـد. او اصـالً بـه ایـن مسـئله       ها و موقعیت لذت
ق شده است و برایش تفـاوتی نـدارد کـه    اندیشد که براي چه خل نمی

چگونه و کجا بمیرد و آنچه را دربارة مقصد ابدي آخـرت گفتـه شـده    
تواند ما را از حقارت دنیا و عظمـت   داند. آنچه می بافی می است، فلسفه

آخرت و منزلگاه ابدي آگاه کند و ما را از غفلت از آخرت برهانـد، یـاد   
 زیـد  بـن   اسـامۀ شـنید کـه    وقتی رسول خـدا و، ر ازاین. مرگ است

کنیزي را به صد دینار خریده است و قرار شـده، بهـاي آن را پـس از    
إِلَى شَـهرٍ؟!    الْمشْتَرِي أُسامۀَ  ال تَعجبونَ منْ«یک ماه بپردازد، فرمود: 

لَّا ظَنَنْـت  لَطَوِیلُ الْأَملِ والَّذي نَفْسی بِیده ما طَرَفَت عینَاي إِ أُسامۀَإِنَّ 
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  ظَنَنْـتی وطَرْف تفَعلَا ری، ووحر اللَّه قْبِضتَّى یانِ حیلْتَقلَا ی أَنَّ شُفْرَي
یغُها       لُقْمۀًحتَّى أُقْبض، ولَا لَقَمت  خَافضُۀٌأَنِّی  ی لَـا أُسـ ا ظَنَنْـت أَنـِّ إِلـَّ

وت  نَ الْمـا مبِه تَّی أغُصب 166، ص 73تـا، ج   (مجلسـی، بـی  » ح ،
شوید کـه خریـدي کـرده و     زده نمی آیا از اسامه شگفت)؛ 27، ح 128

تعهد کرده است در مدت یک ماه، بهاي آن را بپردازد؟ همانـا اسـامه   
آرزویش طوالنی و دراز است. سوگند به آن کسی که جان محمـد در  
دست قدرت اوست، چشمان من به چیزي باز نشد، مگر آنکـه گمـان   

رسد تا آنکه خداونـد روح و   که دو پلک چشمانم به یکدیگر نمی بردم
رسـد، و چشـم خـود را از چیـزي      کند و مرگم مـی  جان مرا قبض می

افکـنم و   برنداشتم مگر آنکه گمان ندارم دوباره چشم خود را به آن می
اي را به دهان خـود   کنم قبل از آنکه جان بدهم، و لقمه به آن نظر می

رسـد   برم تا آنکه مرگم مـی  گمان کردم آن را فرونمیننهادم، جز آنکه 
 رود. ماند و فرونمی و آن لقمه در گلویم باقی می

گونه تسلیم ارادة خداوند است و هر لحظه مـرگ را   که این  کسی
کشد و توجه دارد که ممکن است اراده و مشیت خداونـد آن   انتظار می

ـ         ه تـأخیر  باشد کـه در لحظـۀ بعـد جـان دهـد، کارهـاي آخـرت را ب
بندد،  خورد و دل به مال و مقام دنیا نمی افکند و فریب دنیا را نمی نمی

ها بلکه صـدها   حاضر شود براي رسیدن به مقام، دهاینکه چه رسد به 
خانمان کند و هزاران بیچاره، یتیم یـا   نفر را قربانی، یا هزاران نفر را بی

کـه   آورد. کسیسرپرست بدبخت شوند تا او ثروت و مالی گرد  زنان بی
یابـد   نهادنش، دوباره فرصـت مـی   برهم اندیشد آیا پس از هر چشم می

کنـد. او در هـر لحظـه از     چشمش را بگشاید، به دیگـران ظلـم نمـی   
کند، هرچند آن وظیفه، خدمت  عمرش به وظیفه و تکلیفش عمل می

به خلق باشد. اگر کسـی بـراي خـدمت بـه خلـق، پیشـرفت کشـور        
لندي آن و خودکفـایی و اسـتقاللش بـراي    اش، عزت و سـرب  اسالمی

کوشـد و آرزو دارد آن طـرح    اجراشدن پروژه و طرحی بلندمـدت مـی  
ثمر برسد، آرزوي طوالنی نکوهیـده نـدارد و تـالش و آرزوي او بـا      به

جویی منافاتی ندارد؛ زیـرا درصـدد حفـظ آبـروي      خداخواهی و آخرت
کشـورش  اسالم و عزت، عظمت و پیشرفت کشور اسالمی و رهـایی  

از وابستگی به بیگانگان است. چنین کسی در عین توجه به آخـرت و  
تکالیف و وظایف شرعی، کار و تـالش اقتصـادي، اجتمـاعی و     انجام

آسـایی   اي بـه فکـر تـن    بیند و لحظـه  صنعتی را وظیفۀ الهی خود می
آنکــه وابســتگی و  کنــد، بــی نیســت. او بــا انگیــزه و نشــاط کــار مــی

هاي دنیوي را درسـر بپروانـد و    ته باشد و آرزويبستگی به دنیا داش دل
 دل را از آرزوهاي اخروي تهی کند.
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