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ــَاُم  ــهِ السَّ ِــهِ َعَليْ ــْن ُدَعائ »َو َكاَن مِ
ـٌت، أَْو َذَكــَر  إَِذا نُعِــَي إِلَيْــهِ َميِـّ

الَْمــْوت«.
چهلــم  دعــای  ســخن،  موضــوع 
ــود  ــجادیه ب ــه ی س ــه ی مبارک صحیف
کــه دعــای امــام بــرای هنگامــی 
ــه  ــی ب ــرگ کس ــر م ــه خب ــت ک اس
یــاد  بــه  یــا  می رســید  حضــرت 

می افتــاد. مــرگ 

درمان آرزوی طوالنی

می شــود:  شــروع  این گونــه  دعــا 
ــٍد َو آلـِـهِ،  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــى ُمَحمَّ
ــْرُه  ــِل، َو َقصِّ ــوَل اْلََم ــا ُط َو اْكفِنَ
ـى َل  الَْعَمــِل َحتَـّ ـا بِِصــْدِق  َعنَـّ
نَُؤمِّــَل اْســتِتَْماَم َســاَعةٍ بَْعــَد َســاَعةٍ، 
ــْومٍ، َو َل  ــَد یَ ــْومٍ بَْع ــتِيَفاَء یَ َو َل اْس
ــٍس، َو َل لُُحــوَق  ــٍس بِنََف اتَِّصــاَل نََف

ــَدمٍ«. ــَدمٍ بَِق َق

ــان و  ــف، زم ــام( در موق ــه الس ــام )علی ام
ــئله ی  ــه مس ــرگ، ب ــاد م ــگاه ی جای
آرزو بــه عنــوان اولیــن موضــوع 
می پردازنــد و از خــدای متعــال در 
ــام( و  ــم الس ــت )علیه ــاد اهل بی ــوی ی پرت
توجــه بــه آن ذوات مطهــره و مقدســه 
و بــا اســتمداد از باطــن ولــّی کامــل، 
نجــات از آرزوی دور و دراز را توقــع 
ــاه و کوتاهــی  ــد و آرزوی کوت می کنن
آرزو در پرتــوی عمــل صادقانــه را 
»َو  متعــال می خواهنــد:  از خــدای 

ــِل«. ــْدِق الَْعَم ــا بِِص ــْرُه َعنَّ َقصِّ

صــدق العمــل یعنــی عمــل اســتوار، 
متقــن، صالــح، خالــص و َحَســن. 
ــل  ــم ریشــه ی عم ــل، ه صــدق العم
اســت کــه مربــوط بــه حســن فاعلــی 
ــر  ــاص را در ب ــم اخ ــود و ه می ش
ــل  ــدی عم ــم صورتمن ــرد و ه می گی
را. چنانچــه صــدق العمــل بــه معنــای 
عمــل درســت، کامــل و شایســته 
باشــد، بیشــتر ناظــر بــه صــورت 



3

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

عمــل اســت و اگــر منظورمــان عمــل 
ــه  ــر ب ــتر ناظ ــد، بیش ــه باش خالصان
نیــت، ذات و هســته ی عمــل اســت.

درمــان آرزوی بلنــد از نــگاه امــام )علیــه 
الســام(، صــدق العمــل در پرتــوی یــاد 

ــای  ــرگ آرزو ه ــاد م ــرگ اســت. ی م
و  فریبنــده  بی اســاس،  بی ریشــه، 
بازی دهنــده را کــه عقــل، فهــم، درک 
و بصیــرت انســان را مختــل و بیمــار 
منطقــه ی  در  عمدتــًا  و  می ســازد 
خیــال و وهــم شــکل می گیرنــد، 
برطــرف می کنــد و انســان را از ایــن 

ــد. ــات می ده ــر نج خط
ــود،  ــرف نش ــا برط ــن آرزو ه ــر ای اگ
تمــام عمــر، انســان را بــه بــازی 
را  مــا  مــرگ  یــاد  می گیرنــد. 
بــه ســمت صــدق العمــل ســوق 
جمــع  بــه  قائــل  مــن  می دهــد. 
صــورت و معنــا هســتم و صــدق 
ــم.  ــا می دان ــن معن ــه همی ــل را ب العم
اگــر شــما وارد میــدان عمــل ـ البتــه 

به هنــگام و درســت ـ شــوید، بــا 
دروغیــن  و  بازدارنــده  آرزو هــای 

کرده ایــد. مقابلــه 

ریشــه ی ایــن جنــس از آرزو هــا کــه 
ــارج  ــی خ ــراط بندگ ــان را از ص انس
می کنــد، تعلــق بــه دنیــا و حــب 
دنیــا اســت. آن جاذبــه چنیــن امکانــی 
و  خیــال  کــه  می کنــد  فراهــم  را 
ــی  ــد و طراح ــدان بیای ــه می ــم ب وه
کنــد.  دســته بندی  و  زیباســازی  و 
ــی  ــزک و دلربای ــان ب ــن منطقــه چن ای
ــط  ــًا در محی ــا را کام ــه م ــد ک می کن
جاذبــه ی خــود نــگاه مــی دارد. از 
همیــن مســئله، تعبیــر بــه هــوای 
نفــس می شــود کــه جوالنــگاه و 
میــدان خیــال و وهــم اســت و چنــان 
هــم  کــه  می کنــد  صورت گــری 
ــل  باعــث تصــرف در محاســبات عق
انســان می شــود و هــم دل انســان را 

اســیر می کنــد.
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ــن  ــاد مــرگ، افســار نفــس را در ای ی
منطقــه می گیــرد و آن نْفســی کــه 
بیــن عقــل و هــوا اســت و آنجا اســیر 
شــده را از محیــط جاذبــه بیــرون 
ــرگ  ــاد م ــرد ی ــن کارک ــد. ای می کش
ــد  ــا می گوی ــه م ــرگ ب ــاد م اســت. ی
کــه مســافر و عــازم هســتیم و بــدون 
ــد.  ــد آم ــی خواه ــرار قبل ــر و ق خب
ــع  ــن مقط ــه چنی ــی ب ــر در زندگ اگ
ــم  ــدا کنی ــه پی ــازی توج سرنوشت س
ــه  ــن )علی ــر المؤمنی ــر امی ــه تعبی ــه ب ک
ــا از  ــل م ــت، عق ــک اس ــام(، نزدی الس

هوا هــای  و  دنیایــی  جاذبه هــای 
می شــود.  آزاد  و  رهــا  نفســانی 
ــه  ــد، ب ــا ش ــل، آزاد و ره ــی عق وقت
ــا  ــه ب ــم ک ــاده ای می افتی صــراط و ج
اختال هــای کمتــر و ســرعت بیشــتر 

ــم. ــازل کنی ــی من ــم ط می توانی

یاد مرگ به تنهایی پیش برنده 
نیست

ــا  ــی از دنی ــنیدیم کس ــت ش ــر وق ه
رفــت، بعــد از طلــب رحمــت و 
ــردن  ــاد م ــه ی ــرای او، ب ــرت ب مغف
خودمــان بیفتیــم و ســریع بــه خودمان 
ــر  ــه ه ــز ب ــی نی ــویم. گاه ــل ش منتق
دلیــل دیگــری بــه صــورت ارادی 
ــان  ــردن خودم ــاد م ــرارادی، ی ــا غی ی
ــی  ــای فراوان ــه توصیه ه ــم ک می افتی
ــت. در  ــده اس ــاره وارد ش ــن ب در ای
چنیــن حاالتــی، نََفــِس آرزو هــای 
ــن  ــا ای ــا آی ــود. ام ــه می ش ــا گرفت م
مقــدار از ذکــر توانســته نقش آفرینــی 
ممتــازی داشــته باشــد؟ وقتــی ایمــان 
ــی  ــده و ناخالص ــص نش ــوز خال هن
ــت،  ــط اس ــا متوس ــف ی دارد و ضعی
پیش برنــده  به تنهایــی  مــرگ  یــاد 
آرزو هــا  نفــِس  البتــه  نیســت؛ 
کســی  اگــر  امــا  می گیــرد،  را 
ــر  ــن ذک ــته ای ــا ناخواس ــته ی خواس
ــه  ــًا ب ــد ـ مث ــته باش ــدام داش را م
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خــودش  خــاص  بیمــاری  دلیــل 
ــر  ــه منج ــش ک ــاری عزیزان ــا بیم ی
ــرای  ــد و او ب ــد ش ــرگ خواه ــه م ب
ــت ـ  ــرده اس ــازی ک ــود همانندس خ
ــه  ــدارد؛ چراک ــی الزم را ن پیش برندگ
کســانی کــه از نظــر ایمانــی، ضعیــف 
ــا متوســط هســتند، ملــول و دچــار  ی
ــد  ــردگی می گردن ــا افس ــی ی خمودگ
و بــه نوعــی، فلــج روانــی می شــوند. 
یــاد مــرگ بــرای چنیــن کســانی 
روحیــه ی  رفتــن  بیــن  از  باعــث 
کار، تولیــد، ابتــکار و برنامه ریــزی 

. می شــود
یــاد مــرگ زمانــی پیش برندگــی الزم 
ــو از  ــه فهــم ت ــد کــه ب ــدا می کن را پی
موقعیــت زندگــی امــروز در ســاختن 
ــن  ــود. ای ــه ش ــردا ضمیم ــی ف زندگ
ــت  ــا اس ــا و بق ــئله ی فن ــان مس هم
آن صحبــت  مــورد  در  قبــًا  کــه 
را  بقــا  محیــط  آنچــه  کرده ایــم. 
ــز،  ــوق انگیز، دل انگی ــا، ش ــاد، زیب آب
ــل  ــازد، عم ــب می س ــواه و طیّ دل خ

ــت و  ــل اس ــوم العم ــا ی ــت. اینج اس
ــاز  ــاب آغ ــع و حس ــل قط ــردا عم ف
ــه  ــگاره ب ــن دو ان ــی ای می شــود. وقت
ــه ی حضــور  ــند، لحظه لحظ ــم برس ه
در ایــن دنیــا برایمــان سرنوشت ســاز 
ــه  می شــود و قیمــت ایــن لحظه هــا ب
آن اســت کــه بــه عمــل تبدیــل شــود. 
وقتــی ایــن دو بــه هــم ضمیمــه شــد، 
گویــا درِ زنــدان بــه روی کســی بــاز 
گــردد یا غــل و زنجیــر از او برداشــته 

ــرواز اســت. ــن لحظــه ی پ شــود. ای

مؤمن یک لحظه را هم از دست 
نمی دهد

ــاَعةٍ  ــتِتَْماَم َس ــَل اْس ــى َل نَُؤمِّ »َحتَّ
بَْعــَد َســاَعةٍ، َو َل اْســتِيَفاَء یـَـْومٍ بَْعَد 
یَــْومٍ، َو َل اتَِّصــاَل نََفــٍس بِنََفــٍس، َو 
ــن آرزو  ــَدمٍ«؛ ای ــَدمٍ بَِق ــوَق َق َل لُُح
دیگــر هیــچ خاصیتــی نــدارد تــا 
ــاعتی  ــد س ــی نمی توان ــه حت ــا ک آنج
دیگــر را پیــش روی مــن قــرار دهــد 
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و ایــن ســاعِت مــرا از مــن بگیــرد یــا 
روزی دیگــر را بــه مــن نشــان دهد و 
امــروزِ مــرا از مــن بگیــرد. قبــًا ایــن 
آرزو، آبــرو داشــت و بــا آبرویــش مرا 
ــازی  ــا ب ــردا و فردا ه ــده ی ف ــا وع ب
مــی داد و حرفــش بــرای مــن حجــت 
بــود. امــا االن بــه لطــف خــدای 
متعــال، حنایــش رنگــی نــدارد و 
ــن  ــود. م ــنیده نمی ش ــش ش وعده های
دیگــر از آنچــه امــروز هســت و نقــد 

اســت، نمی گــذرم.
ــا  ــُرورِهِ، َو آمِنَّ ــْن ُغ ــلِّْمنَا مِ »َو َس
ــن،  ــُرورِهِ«. آرزو هــای دروغی ــْن ُش مِ
را  مــا  وهم آلــود  و  ســراب انگیز 
خــدا  بــه  لــذا  می دهــد؛  فریــب 
ــن  ــدار. ای ــالم ب ــا را س ــم: م می گویی
ــره ای  ــراه خــودش زنجی ــا هم آرزو ه
از شــرور را مــی آورد. کســی کــه 
درگیــر  حتمــًا  می کنــد،  گنــاه 
مســئله ی آرزو اســت و بــه ایــن 
ــان  ــه زم ــت ک ــیده اس ــان رس اطمین
دیگــری باقــی مانــده و می توانــد 

آرزو  کنــد.  درســت  را  اوضاعــش 
نه تنهــا یــک شــّر، بلکــه شــرور دارد 
و آســیب های فراوانــی بــه انســان 

می کنــد. وارد 

ــرگ  ــه م ــت ک ــن اس ــات ای راه نج
انســان همیشــه جلــوی چشــمش 
باشــد. اگــر کســی بــه چنیــن حالــی 
تکمیلــی  ضمیمــه ی  آن  و  رســید 
را نیــز داشــت، هیــچ فرصتــی را 
از دســت نخواهــد داد و فرصــِت 
موجــود را کامــًا اســتیفاء می کنــد و 
ــود  ــای موج ــات و توانایی ه از امکان

می بــرد. بهــره 

ــک  ــرگ در ی ــه م ــد ک ــن می دان مؤم
ایــن  همــه ی  آن،  یــک  و  لحظــه 
او  از  را  امکانــات  و  توانایی هــا 
خواهــد گرفــت. چشــم هســت، امــا 
دیگــر نمی بینــد؛ گــوش هســت، امــا 
دیگــر نمی شــنود، و دســت و پــا 

نمی کنــد. کار  دیگــر 
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ــدرم  ــه ی غســل پ ــک لحظــه صحن ی
را ـ خــدا رحمتشــان کنــد ـ مشــاهده 
کــردم. البتــه بــه دلیــل ضعــف نفــس، 
نتوانســتم مباشــر این کار باشــم. دیدم 
کاری کــه در طــول عمــرش، خودش 
بــرای خــودش انجــام مــی داد، دیگــر 
ــخص  ــد و ش ــام ده ــد انج نمی توان
دیگــری بــرای او انجــام می دهــد. 
ــک کلمــه ی  ــن ی ــی گفت فرصــت حت
دیگــر بــرای او نیســت. پــدرِ مــن در 
راه مســجد، فــوت کــرد و بــرای قــدم 

برداشــتن فرصــت پیــدا نکــرد.

نزدیک تریــن مثــال بــرای مــرگ، 
حالــت فلج اســت کــه اعضای انســان 
هرچنــد  نمی کننــد،  اطاعــت  او  از 
ــد  ــی، چن ــن در جوان ــد. م ــاش کن ت
ثانیــه ایــن حالــت را تجربه کــرده ام و 
ایــن وضعیــت برایــم اتفــاق افتــاد. آن 
لحظــه بــرای مــن بــه انــدازه ی چنــد 
ســاعت طــول کشــید، حــال آنکــه بــه 

ــود. ــه ب ــدازه ی کســری از دقیق ان

ــا  ــک از ابزار ه ــرگ، هیچ ی ــد از م بع
و فرصت هــا در اختیــار تــو نیســت و 
ــا  ــا و برنامه ریزی ه ــار تصمیم ه اختی
از تــو گرفتــه می شــود. حالــت فلــج 
بــرای کل وجــود انســان رخ می دهــد 
تــو خــارج  اراده ی  از  و همه چیــز 
می شــود و چــون اینهــا ابــزار تــو در 
دنیــا بوده انــد، بــه صــورت ناگهانــی، 
فرصت هایــی  تمــام  و  تــو  بیــن 
ــی  ــود، جدای ــم ب ــت فراه ــه برای ک
نمی دهــد  خبــر  مــرگ  می افتــد. 
ــتد و  ــو می ایس ــوی ت ــان جل و ناگه

می گویــد: برویــم!

حالت دوگانه ی انسان نسبت به 
مرگ

مــرگ، یــک منطقــه ی تاریــک مطلــق 
اتفــاق  لحظــه  یــک  در  و  اســت 
ــاور  ــن را ب ــی ای ــر کس ــد. اگ می افت
جلــوی چشــمش  مــرگ  و  کــرد 
قــرار گرفــت و نصــب عیــن او شــد، 
هیــچ فرصتــی را از دســت نمی دهــد. 
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مشــکل مــا ایــن اســت کــه بــه ایــن 
ــن  ــم یقی ــاز، ه ــده ی سرنوشت س پدی
داریــم و هــم کامًا مشــکوک هســتیم. 
مگــر می شــود انســان بــه چیــزی هــم 
ــک؟!  ــم ش ــد و ه ــته باش ــن داش یقی
ــه در  ــد ک ــو بگوی ــه ت ــی ب ــر کس اگ
ــی روی، در  ــا م ــی ی ــا می مان ــن دنی ای
ــی روم و  ــًا م ــد حتم ــخ می گویی پاس
ــد و  ــن خال ــد م ــس نمی گوی هیچ ک
ــل  ــول االم ــا ط ــتم؛ ام ــاودان هس ج
می گویــد بعــداً مــی روم و بــه همیــن 
دلیــل گویــا انســان نســبت بــه مــرگ 

ــت. ــکوک اس مش
ــی  ــچ یقین ــه هی ــات اســت ک در روای
ــه روی  ــی انســان نیســت ک در زندگ
ــاز  ــدازه ی شــک، حســاب ب ــه ان آن ب
 شــود، جــز مــرگ! مــرگ یقینــی 
ــکوک  ــار مش ــا آن رفت ــه ب ــت ک اس

می شــود.

ــه مــرگ و نصــب  ــن ب ــه ی یقی مرحل
ــت  ــه دس ــان ب ــدن آن، آس ــن ش عی

نمی آیــد و خیلــی کار دارد؛ زیــرا 
ــاوندی  ــت خویش ــا طبیع ــا ب ــع م طب
دارد و ابــا دارد از اینکــه بخواهــد 
بــه مــرگ فکــر کنــد و آن را بپذیــرد. 
ــو  ــه ت ــی اســت ک ــه، جای ــن مرحل ای
ــا  ــودت ج ــرای خ ــئله را ب ــد مس بای
بینــدازی و ایــن، مســتلزم کار فــراوان 

اســت.

شیرینی مرگ

ظاهــری  و  تلــخ  باطنــی  آرزو هــا 
شــیرین دارنــد. در مقابــل، مــرگ 
بــرای طبــع و نفــس مــا ظاهــری تلــخ 
دارد، ولــی دارای مغــز فوق العــاده 
ــدر  ــز آن ق ــن مغ ــت. ای ــیرینی اس ش
ــه  ــی ب ــر کس ــه اگ ــت ک ــیرین اس ش
ــه ای  ــد، حاضــر نیســت لحظ آن برس
از آن جــدا شــود. شــما بایــد اول 
ــه  ــا ب ــی ت ــل کن ــی را تحم آن تلخ
ــد  ــا مانن ــی. آرزو ه ــیرینی برس آن ش
ــنه  ــان تش ــه انس ــتند ک ــراب هس س
ــس  ــد، ح ــی از دور آن را می بین وقت



9

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــه  خوبــی پیــدا می کنــد؛ امــا وقتــی ب
آن می رســد، حــال دیگــری پیــدا 
ــر  ــرگ، اگ ــورد م ــا در م ــد. ام می کن
انســان تلخــی اولیــه اش را بــرای 
ــرگ،  ــد، در ذات م ــوار کن ــود هم خ
حاوتــی اســت کــه قابــل مقایســه بــا 

ــت. ــیرینی نیس ــچ ش هی

از  بهره بــرداری  مــرگ،  اوِل  شــهد 
ــت  ــع فرص ــدم تضیی ــا و ع فرصت ه
ــب  ــی مرتک ــر االن خطای ــت. اگ اس
شــدم یــا بــار گناهــی بــر دوش مــن 
اســت، ایــن لحظــه را رهــا نمی کنــم، 
مگــر آنکــه توبــه یــا جبــران یــا 
ــن  ــه م اســتغفار داشــته باشــم؛ چراک
فرصــت دیگــری را نمی بینــم کــه بــه 
امیــد آن، ایــن فرصــت را رهــا ســازم.

کیفیت بخشــی  مــرگ،  دومِ  شــهد 
بــه عمــل اســت: »َو اْجَعــْل لَنـَـا مـِـْن 
ــتَبِْطُئ  ــًا نَْس ــاِل َعَم ــِح اْلَْعَم ِ َصال
ــرُِص  ــَك، َو نَْح ــَر إِلَيْ ــُه الَْمِصي َمَع

ِــَك«.  ــاِق ب ــِك اللََّح ــى َوْش ــُه َعَل لَ
امــام گاهــی آن قــدر از نظــر باغتــی 
ــان  ــل بی ــه اصــًا قاب ــرد ک اوج می گی
نیســت. اینجــا تشــبیه پیشــرفته و 
مبالغــه ی در تشــبیه و به کارگیــری 
تمــام فنــون باغــی در زیباتریــن 
شــکل اتفــاق افتــاده اســت. حضــرت 
ــاد  ــوی ی ــه در پرت ــد ک ــان می کنن بی
مــرگ، در بیــن اعمــال صالــح شــروع 
ــه  ــل ب ــم و تبدی ــاب می کن ــه انتخ ب
می شــوم.  فعــال  انتخابگــر  یــک 
ــن  ــن ک ــی را روزِی م ــل صالح عم
کــه بعــد از انجــام آن، احســاس کنــم 
ــرک  ــم را  ت ــه عال ــن لحظ ــد همی بای
کنــم تــا محصــول عالــی آن عمــل را 
ــر  ــم و ه ــت کن ــو دریاف ــدار ت در دی
ــد از  ــا بع ــن دنی ــدن در ای ــه مان لحظ
ایــن عمــل، بــرای مــن ســنگین 

ــد. باش
فهــم  دســترس  از  ســخن  ایــن 
ــه  ــد ب ــا خــارج اســت و بای ــی م فعل
ــن  ــه ای ــم ک ــاد کنی ــل اعتم ــّی کام ول
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حرف هــا را بیــان می کنــد. اگــر ایــن 
ــد، بــه  ــرای انســان ادامــه یاب مســیر ب
لحظاتــی می رســد کــه بعــد از انجــام 
ــد:  ــرگ می گوی ــه م ــح، ب ــل صال عم
ــدار هســتم. مــا  مــن االن آمــاده ی دی
قبــًا در مــورد اســتعداد بــرای مــرگ 
صحبــت کردیــم و ایــن همــان حــال 

اســت.

ــص  ــن حری ــک«؛ م ــون ب ــی یک »حت
ــه  ــان، ب ــن زم ــه در کمتری ــم ک باش
ماقــات تــو برســم و بــه پــاداش تــو 
ملحــق شــوم. ایــن الحــاق ذیــل بحث 
ــاص  ــث خ ــی رود و مباح ــاءاهلل م لق
ماقــات  اهلل،  لقــاء  دارد.  را  خــود 
ثــواب و عقــاب اســت. امــا در فرض 
پیشــرفته تر، ماقــات ولــّی کامــل 
ــت،  ــت اس ــوان و بهش ــه ذات رض ک
ــر،  ــدم جلو ت ــک ق ــا می شــود و ی معن
ــل  ــا قاب ــرای م ــه ب ــاء اهلل اســت ک لق
فهــم نیســت. قــرآن دربــاره ی آن 
یَْرُجــوا  كاَن  »َمــْن  می فرمایــد: 

ِ َلٍت؛]۱[  ــَل اللَّ ــإِنَّ أََج ِ َف ــاَء اللَّ لِق
ــد  ــدا امی ــدار خ ــه دی ــه ب ــی ک کس
دارد ]بدانــد کــه[ اجــل ]او از ســوی[ 
ــه  ــی اســت«. کار انســان ب خــدا آمدن
جایــی می رســد کــه اگــر ایــن مــژده 
ــد  ــک آن نمی توان ــد، ی ــش نباش برای
زندگــی دنیــا را تحمــل کنــد و فقــط 
ــد آن لحظــه نفــس می کشــد.  ــه امی ب
ــال  ــد متع ــه خداون ــام( ب ــه الس ــام )علی ام
ــا  ــن دنی ــرا در ای ــی دارد: م ــه م عرض
ــه  ــن ک ــق ک ــل صالحــی موف ــه عم ب
ــی در  ــر درنگ ــام آن، ه ــد از انج بع
ایــن عالــم بــرای مــن ســخت باشــد 

ــم. ــص باش ــات حری ــه آن ماق و ب

ای كه گفتى فمن یُمت یرنى

جان فدای كام دل جویت

كاش روزی هزار مرتبه، من

مردی تا به دیدمى رویت
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ایــن چــه عمــل صالحــی اســت کــه 
حاصلــش مــژده ی وصــل اســت؟ 
ایــن عمــل بــه مؤمــن  از  آنچــه 
کنــار  را  پــرده  ایــن  می رســد، 
ــد:  ــال می رس ــن ح ــه ای ــد و ب می زن
»لَــول اَلَجــُل الــذي َكتَــَب الَل 
عليهــم، لَــم تَســتَقِرَّ اَرواَحُهــم 
ــٍن؛]۲[  ــه َعي ــادِهِم َطرَف ــي اجس ف
اگــر خداونــد بــرای اقامتشــان در 
ــرده  ــرر نک ــی را مق ــان معیّن ــا زم دنی
بــود، از شــوق بــه ثــواب و بیــم 
چشــم  انــدازه ی  بــه  عــذاب ،  از 
به هم زدنــی روحشــان در بدنشــان 

نمی گرفــت«. قــرار 
اگــر تــو در ایــن مســیر آمــدی و در 
ایــن دســتگاه  تربیــت شــدی، تلخــی 
مــرگ بــه شــیرینی تبدیــل می شــود و 
شــهد اول، تــو را بــه ســالک مجذوب 
تبدیــل می کنــد و شــهد دوم، تــو 
را بــه مرتبــه ی مجــذوب ســالک 
می رســاند کــه در ایــن صــورت، 
ــد. مــن دیــده ام کســانی  تــو را برده ان

ــه  ــل از آنک ــد، قب ــرده بودن ــه م را ک
بمیرنــد و رفته انــد قبــل از آنکــه بــرده 
ــد. حاصــل  ــدن دارن شــوند. اینهــا دی
ایــن حالــت چیســت؟ »َحتَّــى یَُكــوَن 
ـِـهِ،  ــنَا الَّــِذي نَْأنَــُس ب ــْوُت َمْأنََس الَْم
ـِذي نَْشــتَاُق إِلَيْــهِ«؛  َو َمْألََفنَــا الَـّ
خدایــا! مــرا بــه نقطــه ای برســان کــه 
مــرگ بــرای مــن مونــس و مألــف و 

ــود. ــز ش ــاوند و عزی خویش

ــهِ، َو  ــتَاُق إِلَيْ ــِذي نَْش ــا الَّ »َو َمْألََفنَ
ــا«.  نُــوَّ مِنَْه ــا الَّتـِـي نُِحــبُّ الدُّ َحامَّتَنَ
ــور  ــود را تص ــان خ ــن کس عزیز تری
کنیــد کــه اشــتیاق داریــد نزدیــک او 
باشــید و نخواهیــد لحظــه ای از او 
ــد  ــا از خداون ــوید؛ در اینج ــدا ش ج
مــا  بــرای  مــرگ  می خواهیــم 
این چنیــن شــود و بــرای بــودن بــا او 

ــم. ــر کاری کنی ــیم ه ــر باش حاض

ــا  ــُه بِنَ ــا َو أَنَْزلْتَ ــُه َعَليْنَ ــإَِذا أَْوَرْدتَ »َف
ِــهِ  ــنَا ب ِــراً، َو آنِْس ِــهِ َزائ ــعِْدنَا ب َفَأْس
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ــًا«. چــه عوالمــی وجــود دارد و  َقادِم
و  دارد  ظرفیت هایــی  چــه  انســان 
ــد!  ــد برس ــی می توان ــه جا های ــه چ ب
ــیده  ــه رس ــن نقط ــه ای ــه ب ــانی ک انس
پــرواز  و  می گیــرد  اوج  باشــد، 
ــا و بلکــه  ــد. دیگــر دســت دنی می کن
ــانی  ــن انس ــه چنی ــرت ب ــت آخ دس
او  بــرای  همه چیــز  و  نمی رســد 
جاذبه هــا  منطقــه ی  از  و  کوچــک 
ایــن  درگیــر  و  می شــود  خــارج 
ــن و شــما هســتیم،  ــه م ــی ک چیز های
نمی شــود. حــاِل چنیــن کســی را 
اگــر خواســتید بفهمیــد، خطبــه ی 
ــه  ــد ک ــه را بخوانی ــج الباغ ۱۹۳ نه
ــت. ــهور اس ــام مش ــه ی هّم ــه خطب ب

اســت کــه  چــه عمــل صالحــی 
اگــر بــه آن دســت یابیــم، چنیــن 
می کنیــم؟  پیــدا  مرگ آگاهــی 
یــک مــورد کــه مــن بــا چشــم 
خــدا  ان شــاءاهلل  و  دیــده ام  خــود 
روزی کنــد، جهــاد اصغــر اســت. 

شــهید محــراب دربــاره ی جهــاد 
ــن  ــاٌب مِ ــاَد ب ــد: »إَِنّ الِجه فرمودن
ــةِ  ــُه الل لِخاَصّ ــةِ َفتََح ــواِب الَجنَّ أَب
أَوليائِــهِ؛]۳[ جهــاد دری اســت از 
ــد آن را  ــه خداون درهــای بهشــت، ک
بــه روی اولیــاء خــاص خود گشــوده 
ــه اســت  ــاد این گون اســت«. ذات جه
کــه بعــد از آن بــه کمتــر از شــهادت 
ــهادت  ــرای ش ــوی و ب ــع نمی ش قان

می کنــی. لحظه شــماری 

    

منابع و مآخذ

]۱[. عنكبوت: ۵.

]۲[. نهج الباغه، خطبه ۱۹۳.

]۳[. همان، خطبه ۲۷.



13

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت




