آرزو در اسالم
جمال فرزندوحی



استاديار دانشگاه رازي ،کرمانشاه


فاطمه سهرابیان
دانشجوي کارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه رازي ،کرمانشاه
(تاريخ دريافت 1393/06/24 :تاريخ پذيرش)1393/10/09 :

چکیده
خداوند به مدد ابزارهاي وجودي که در اختيرار انسران قررارداده ،از انسران برا «تعرالوا» دعروت
میکند .چنانچه انسان از قوّة وهم و خيال گذر کند و رتبة وجرودي خرويش را بره عقرل ،مرزيّن و
متعالی نمايد ،با تكيه بر اميد مطلون که از آن به رحمت الهی تعبيرشده اسرت ،پويرا و متوکّرل ،راه
تعالی را در پيش میگيرد و به دعوت خداوند لبّيک میگويد .گرچه آرزو و اميد ،وديعههاي الهی در
ضمير انسانهاست ،امّا آرزوهاي واهی که بدون پشتوانة عقرل و عمرل ،انسران را بره خرود مشرغول
میکنند ،نتيجهاي جز حسرت و خسران ابدي در پی نخواهند داشت .در اين مقاله ،پرس از بررسری
معناي لغوي آرزو و اميد ،به ذکر آيات و احاديثی که انواع آرزو را بيان فرموده ،نيز افرادي که آرزوي
آنها در قرآن آمده ،پرداخته شده است .ضمن پررداختن بره آثرار و نترايج آرزوهراي مرذموم و بيران
آرزوهاي برتر ،انواع متعلّق آرزو و آيات مربوط به هر يک ذکر شده است .در اين تحقيق ،ابزار مرورد
استفادة نشريّات ،کُتُب و اينترنت میباشد.
واژگان کلیدی :قرآن ،آرزو ،اميد ،امل ،تمنّی ،اسالم.

(نویسندة مسئول) E-mail: farzandwahy@yahoo.com
E-mail: rs5961@yahoo.com
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مقدّمه
آرزو رسيدن به چيزي است که فرد آن را ندارد و داشتن آن را ماية رشد خود میدانرد و مصرمّم
در به دست آوردن آن است .اگر آرزو برا ترالش و پشرتكار همرراه نباشرد ،انسران را از واقعيّرت دور
میکند و به توهّم میکشاند و ذهن را اسير و آشفتة خود میکند و فقط وعدهاي دروغين برراي بره
تأخير انداختن میگردد .پيامبر اکرم(ص) از اين امر به عنوان «تسوي » ياد فرمرودهانرد« :يَرا أَبَراذَر
إيَّاکَ وَ التَّسوي َ بأَمَلَکِ فَإنَّکَ بيَومِکَ وَ لَستَ بمَا بَعدِه فَإن يَكُن غَدُ لَکَ فَكُن فِی الغَدِ کَمَا کُنتَ فِری
اليَوم ،وَ إن لَم يَكُن غَدٌ لَکَ لَم تَندِم عَلَی مَا فَرَّطتَ فِری اليَروم .يَرا أَبَراذَر کَرم مِرن مُسرتَقبل يَومراً الَ
يَستَكمِلهُ وَ مُنتَظِر غَداً الَ يَبلُغهُ :پيامبر (ص) فرمود :اي ابوذر! ب رهيز از امروز و فردا کرردن و ترأخير
در انجام آرزوهايت .تو مسئول امروز خود هستی .اگر فردا هم زنده مانردي ،همران گونره براش کره
ديروز بودي و اگر فردا زنده نبودي ،پشيمان نيستی که چرا امرروز کوتراهی کرردي .اي ابروذر! چره
بسيار افرادي که صب زنده بودند ،امّا آن روز را کامل نكردند و چه بسيار افررادي کره منتظرر فرردا
بودند ،امّا هيچ وقت آن را درک نكردند .اي ابوذر! به نحوي عمل کن که اگرر فردايری درکرار نبرود،
پشيمان نشوي و نگويی اي کاش فالن عبرادت را ديرروز انجرام مریدادم .فرالن کرار خيرر را انجرام
میدادم .اي کاش ،فالنی را اذيّت نمیکردم.حضرت در اينجا آرزو را به عنوان مثال ذکر مریکننرد و
در حقيقت ،به انسانها میفرمايند در زندگی تأمرل کنيرد» (مطهّرري ،1378 ،ج  .)56 :1از جملره
موضوعهاي گريبانگير انسران ،موضروع آرزومنردي و آرزوانديشری اسرت کره درحروزة روانشناسری،
اجتماعی و دينی قابل بررسی است .در مباحث ارائه شده ،در چنرد بخرش بردين رويكررد پرداختره
میشود:
ر منظور از آرزو چيست؟
ر ديدگاه قرآن و سنّت دربارة آرزو و آرزومندي چيست؟
ر تفاوت آرزوانديشی با آرزومندي چيست؟

1ـ معنای آرزو در لغت و اصطالح
دهخدا در معناي آرزو مینويسد« :شهوت ،اشتهاء ،قوّت جرذن ماليرم ،هروي ،هروا( »...دهخردا،
 ،1364ج  )71 :2و ذيل معناي اميد چنين میگويد« :آرزو ،رجاء ،امل ،آرمان» (همان ،ج .)222 :8
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ميان اميد و آرزو اين شباهت وجود دارد که در هر دو چشمداشت به چيزي است ،امّرا تفراوتهراي
بين آن دو از اين قرار است:
ر آرزو به گذشته و آينده تعلّق میگيرد ،امّا اميد فقط در مورد آينده معنا پيدا میکند.
ر آرزو هم در امور ممكن و هم غيرممكن بهکار میرود ،امّا اميد فقرط در مرورد امرور ممكرن مرورد
استفاده قرار میگيرد.
ر شدّت خواهش در آرزو بيش از اميد است .از اين رو ،آرزو با «شهوت» و «اشتهاء» مترادف دانسرته
شده است.
ر در زبان عربی مترادف آرزو کلمات «أَمنيَّه»« ،أَمل» و مشتقّات آنها اسرت (ر.ک قرشری ،1371،ج
 ،)113 :1امّا مترادف اميد« ،رجاء» میباشد (ر.ک همان ،ج.)63 :2
آرزو در اصطالح عبارت است از خواهش يا چشمداشت و ميل قلبری شرديد برراي وقروع امرري
درگذشته يا آينده که تحقّق آن سخت يا ناشدنی است (ر.ک مصطفوي ،1385 ،ج .)162 :1همرين
معناي آرزو در تحقيق حاضر مدّ نظر است.
آرزو در قرآن و روايات با واگههايی چون «أمانی ،أمل ،تمنّی ،ليت ،ودّوا لو و  » ...ذکر شدهاست:
ـ ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّیُّونَ الَ یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِالَّ أَمَانِیَّ وَإِنْ هُمْ إِالَّ یَظُنُّونَ﴾ (البقره.)78/
ـ ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَة الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًـا وَخَیْـرٌ أَمَـالً﴾
(الكه .)46/
ـ ﴿أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ (النّجم.)24/
ـ﴿حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ یَا لَیْتَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ﴾ (الزّخرف.)38/
ـ ﴿إِن یَثْقَفُوکُمْ یَکُونُوا لَکُمْ أَعْدَاء وَیَبْسُطُوا إِلَـیْکُمْ أَیْـدِیَهُمْ وَأَلْسِـنَتَهُم بِالسُّـوءِ وَوَدُّوا لَـوْ
تَکْفُرُونَ﴾ (الممتحنه.)2/
در اسالم ،اميد و آرزو جايگاه رفيعی دارد تا جايی که در روايرات معصرومين از اميرد بره عنروان
رحمت الهی ياد شده است .پيامبر اکرم (ص) میفرمايد« :األَمَلُ رَحمَةٌ لِأُمَّتِی وَ لَوالَ األَمَلُ مَا رَضِرعَت
وَالِةَ ٌ وَلَدَهَا وَ الَ غَرسٌ غَارس شَجَرَهَا» (ري شهري )184 :1 ،79 ،اميد و آرزو ،رحمرت برراي امّرت
من است و اگر اميرد و آرزو نبرود ،هريچ مرادري فرزنردش را شرير نمریداد و هريچ باغبرانی نهرالی
نمیکاشت.

92

آرزو در اسالم /جمال فرزند وحی و فاطمه سهرابيان

3ـ اقسام آرزو
به طور کلّی آرزو را میتوان از جنبههاي مختل تقسيمبندي کرد:

3ـ )1ازحیث ارزشی (حَسَن و قبیح)
ميزان ارزش هر موضوع با اهدافی که براي آن منظور شرده ،تعيرين مریشرود .اهرداف متعرالی،
محصول موضوعهاي ارزشی و اهداف بیمايه نتيجة موضوعهاي ضدّ ارزشی و يابیارزش اسرت .نروع
آرزوهاي بشري نيز از اين قاعده مستثنی نيست و میتواند مطلرون و مفيرد يرا مرذموم و بریفايرده
باشد.

1ـ1ـ)3آرزوی مفید از دیدگاه قرآن و احادیث
آرزو ازحيث ارزشی به آرزوي صادق و کاذن يا حَسَن و قبري قابرل تقسريم اسرت .اگرر آرزوهرا
متوجّه ارزشهاي واالي انسانی باشد ،يا جنبة مردمی و اجتمراعی پيردا کنرد و در مسرير تكامرل و
پيشرفت واقعی انسانها و درجات کمال قرار گيررد و انسران را بره ترالش و کوشرش بيشرتر وادارد،
نشانة کمال انسان است .آرزوها و خواستههاي قرآنی اغلب به شكل دعا از زبران مؤمنران و بنردگان
صال خداوند بيان شده است .در بين آياتی که دعاهاي انبيرا را حكايرت کررده ،مریتروان نشرانی از
آرزوهاي آرمانی آنان را جست که البتّه اين آيات به واقع میتواند گامی در جهت اصالح خواستههرا
و آرزوهاي مردم و جهت دادن آنان به آرمانهاي برتر در زندگی باشد .قرآن از قول حضرت ابرراهيم
چنين میفرمايد﴿ :رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِن ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّـکَ( ﴾...البقرره)128 /
«اي پروردگار ما! ما را تسليم خود قرار ده و از دودمان ما امّتی که تسليم تو باشند ،پديد آور» .البتّه
فقط ويژة انبيا هم نيست چنانکه آية  193آلعمران درخواست مرگ با ابررار و محشرور شردن در
زمرة آنان را از ويژگیهاي اولیااللبان شمرده است...﴿ :وَتَوَفَّنَا مَعَ األبْرَارِ﴾ (آلعمران .)193/آيرة
 10حشر نيز به مؤمنان میآموزد که خواسته و آرزوشان را در جهت بنا نهادن جامعهاي برر اسراس
رأفت و رحمت ميان برادران ايمانی و خالی از هر گونه کينه و دشمنی قرار دهند ...﴿ :رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلًّـا لِّلَّـذِینَ آمَنُـوا رَبَّنَـا إِنَّـکَ رَؤُوفٌ
رَّحِیمٌ﴾ (الحشر .)10/از ديگر آرزوهاي ممدوح که قرآن بره آن اشراره دارد« ،نيكریهراي مانردگار»
است .قرآن مال و پسران را زيور زندگی دنيا میداند کره شايسرتگی آن را ندارنرد ترا متعلّرق آرزوي
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آدمی قرار گيرند و میفرمايد﴿ :الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَة الْحَیَةاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ
رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَالً﴾ (الكه  .)46/در اسالم همّت انسان نيز به اندازة آرزوهاي مثبت اوست .هرر
قدر دامنة آنها گستردهتر باشد ،همّت او واالتر است .از روايات اسالمی چنين برمیآيد که خداوند به
مقدار آرزوها به افراد با ايمان اجر و پاداش میدهد (ر.ک مكرارم شريرازي .)89 :2 ،87 ،امرام علری
(ع) دربارة بهترين آرزو چنين میفرمايد« :اَللَّهُمَّ أنتَ أهلُ الوَص ِ الجَميل وَالتگعدادِ الكَثيرر إن تُؤَمَّرل
فَخَيرُ مَأمُولٍ وَ إن تُرجَ فَخَيرُ مَرجُوٍّ :خدايا! تو سزاوار ستايش زيبا و شمارش نعمتهاي بیپايانی .اگرر
مورد آرزو قرار گيري ،بهترين آرزوشدهاي و اگر به تو اميد بسته شود ،بهترين کسی هستی که به او
اميد بسته میشود» (نهجالبالغه /خ.)91
اميد بستن به آننه که در نزد خداي متعال است ،از بزرگتررين توفيرقهراي انسرانی و بهتررين
آرزوهاست زيرا فقط آننه نزد اوست ،باقی و غير او فانی است .گرچه مرال و فرزنرد زينرت زنردگی
دنياست ،امّا اعمال صال همنون نماز ،روزه ،ذکر ،صدقات و غيره که زينرت سرفر آخررت و ترا ابرد
ماندگارند ،نيكوترين آرزوهاست .آننه ابدي و جاودان است ،نزد خداسرت .انسران مریخواهرد يراد و
نامش همواره جاودان بماند .پس بايد به سوي خداي هستیبخرش صرعود نمايرد و از هرر چره غيرر
اوست ،ببرّد زيرا غير او نابودشدنی و محكوم به نيستی است .اميد به رحمت الهری و حرکرت برراي
رسيدن به او ارزشی بس واال دارد ،چنانکه از فرمايش امام حسن عسكري (ع) به دست میآيد کره
میفرمايند« :إذَا تَوَجَّهَ المُؤمِنُ إلَی مَصالَ ِ لِيُصَلگی قَالَ اهللُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَالَئِکَةِ يَا مَالَئِكَتِی أَالَ تَرَونَ إلَی
عَبدِي هَذَا قَد انقَطَعَ عَن جَمِيع الخَالَئِق إلَیَّ وَ أَمَلَ رَحمَتِی وَ جُودِي وَ رَأَفَتِری :زمرانی کره نمرازگزار
براي نماز به سوي مكان نمازش توجّره کنرد ،خداونرد بلندمرتبره بره مالئكرة خرود مریفرمايرد :اي
فرشتگان من! آيا نمیبينيد بندهام را که به تحقيق از همة خاليق به سوي من بريرده و بره رحمرت،
بخشش و مهربانی من اميدوار است؟!» (طبرسی ،1383 ،ج .)77 :3
از سوي ديگر ،در بسياري از سخنان بزرگان آمده که بزرگترين آرزوي شيعيان بايد وصال يرار و
ديدار دوست باشد و آن جز اميد رسيدن به زمان موعود و ظهور او نمیباشد .شهيد مطهّرري(ره) در
اين باره میگويد« :اميد و آرزوي تحقّق اين نويد کلّی جهانی رر انسرانی ،در زبران روايرات اسرالمی
«انتظار فرج» خوانده شده است (ر.ک مطهّري.)6 :1373 ،
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2ـ1ـ )3آرزوهای مذموم از دیدگاه قرآن و حدیث
1ـ2ـ1ـ )3آرزوهای نامعقول
قرآن کريم با ذکر نمونههايی ازآرزويهاي نامعقول آنها را مورد انتقاد قرار میدهد:
* آرزوی رهایی از عملی که در گرو آن است:
ر ﴿...وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ أَمَدًا بَعِیدًا :...و آرزو مىکند ميان او و آننره

از اعمال بد انجام داده ،فاصلة زمانى زيادى باشد﴾ (آلعمران.)30/

ـ ﴿حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ یَا لَیْتَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ :تا زمانى که (در
قيامت) نزد ما حاضر شود ،مىگويد :اى کراش ميران مرن و ترو فاصرلة مشررق و مغررن برود ،چره
بدهمنشينى بودى!﴾ (الزّخرف.)38/
ر ﴿یَا لَیْتَنِی کُنتُ تُرَابًا :اي کاش خاک بودم﴾ (النّبأ.)40/
ـ ﴿...یَا لَیْتَنِی لَـمْ أُوتَ کِتَابِیـهْ :...اى کراش هرگرز نامره اعمرال مررا بره مرن نمرىدادنرد﴾
(الحاقّه.)26/

* تمایل به برتری بر دیگران:
﴿تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَة نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْـأَرْضِ وَلَـا فَسَـادًا( :...آرى )،ايرن
سراى آخر تو را (تنها) براى کسانى قرار مىدهيم که ارادة برترىجويى در زمين و فساد را ندارند﴾...
(القصص.)83/
میتوان گفت ازگوياترين سخنان قرآن در اين زمينه آياتی است که پيرامرون انسران خيرالزده
سخن میگويد و او را بهخاطر رها کردن عقل و حرکت بر محور تخيّل و خيال نكوهش مریفرمايرد
زيرا هيچ يک از عقيده و سخنان چنين کسی بر اساس برهران و عقرل نيسرت .از ايرن رو ،آننره در
بيداري میبيند و واقعيّت میپندارد ،از شمار خوابهاي آشفته و پريشانی است که در ادبيّات قرآن به
اضغاث احالم تعبير میشود (ر.ک جوادي آملی .)348 :1389 ،امام علی (ع) میفرمايرد« :رَغبَتُرکَ
فِی المُستَحيل جَهلٌ :داشتن آرزوي محال ،نشان نادانی است» (آمدي :1384،ح  .)1364از آنجا کره
وهم و خيال جزو ابزارهاي عقل هستند و از تنزّالت و تجلّيات آن بهشمار میرونرد و عقرل مباحرث
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کلّی را درک میکند ،درحالی که درک جزئيّات به عهدة وهرم و خيرال اسرت .لرذا در عروالم عقرل،
پشيمانی نيست و عقل ،منزّه از خطاهاي وهم و خيال است .از اينجاست که خداونرد در بسرياري از
آيات قرآن ،انسانها را به تعقّل فرامیخواند و به سوي حيرات طيّبره در سراية عقرل و ديرن دعروت
میفرمايد (براي نمونه ،النّحل.)97/
آنان که در دام آرزوهاي کاذن افتادهاند ،در مسيرحرکت به سوي مدارج واالي انسانی توقّر يرا
سير قهقرايی داشته اند و به گفتة قرآن تمام همّ خود را بره لهرو و لعرب و تفراخر و تكراثر معطروف
کرده اند﴿ :اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاة الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةةٌ وَتَفَـاخُرٌ بَیْـنَکُمْ وَتَکَـاثُرٌ فِـی الْـأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ :...بدانيد زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى و تجمّلپرسرتى و فخرفروشرى در ميران شرما و
افزونطلبى در اموال و فرزندان است﴾ (الحديد .)20/

در آية سوم سورة مبارکة حجر آمده اسرت﴿ :ذَرْهُمْ یَأْکُلُواْ وَیَتَمَتَّعُواْ وَیُلْهِهِمُ األَمَـلُ فَسَـوْفَ
یَعْلَمُونَ :بگذار آنها بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنان را غافل سازد ،ولى به زودى خواهند فهميد!﴾
(الحجر)3/
بخش اوّل از مقولة عمل «يأکلوا و يتمتّعوا» و بخش دوم از مقولة اعتقاد «يلههم األمرل» اسرت.
در قسمت نخست خداوند خوردن و بهرهوري افراطی را تقبي میفرمايد ،امّا کافران تمام همّ خود را
دنيا و بهرههاي مادّي از آن میدانند .اينان چون حيواناتی هسرتندکه جرز اصرطبل و علر و لرذّت
مادّي چيزي نمیفهمند و هر حرکتی که دارنرد ،برراي همرين چيزهاسرت (ر.ک مكرارم شريرازي،
 .)57،86خداوند اهتمام بره خروردن در ميران کرافران را بره خروردن انعرام تشربيه فرمروده اسرت:
﴿وَالَّذِینَ کَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَیَأْکُلُونَ کَمَـا تَأْکُـلُ الْأَنْعَـامُ﴾ (محمّرد ،)12 /چراکره برا نگراهی بره
رفتارحيوانات بارزترين ويژگی آنان خوردن است .گويی در دنيا وظيفهاي جز آن ندارنرد ،امّرا انسران
ندا شده است به نداي ﴿تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ( ﴾...آلعمران )64/يعنی انسان اشرف از آن اسرت کره در
جايگاه حيوان دچار رکود گردد .در جاي ديگر میفرمايرد﴿ :وَالَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ﴾...
(النّساء .)29/اينها همه هشدارهاي خداوند به بندگان است که براي هالک يا حيات آنان بيّنه وجرود
داشته باشد﴿ :لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَن بَیِّنَةٍ وَیَحْیَى مَنْ حَیَّ عَن بَیِّنَةٍ( ﴾...األنفال ،)42 /ترا آنهرا کره
گمراه میشوند ،از روي اتمام حجّت باشد و آنان که هدايت مریيابنرد ،از روي دليرل روشرن باشرد.
بخش عملی آيه چه ارتباطی با بخش اعتقادي آن دارد؟! خداوند در احوال اين انسانها مریفرمايرد:
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﴿یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَـوْ أَنَّ بَیْنَهَـا وَبَیْنَـهُ
أَمَدًا بَعِیدًا :...روزى که هر کس آننه را از کار نيک انجام داده ،حاضر مىبيند و آرزو مىکنرد ميران

او و آننه از اعمال بد انجام داده ،فاصلة زمانى زيادى باشد﴾ (آلعمران .)30/

آرزو و ميل به دور بودن اعمال گواهی بر نهايت نزديكی آنان با اعمال ايشان است .اين شبهه که
عمل در دنيا نابود میشود و احضار آن ممكن نيسرت و نراگزير پراداش عمرل يرا نامرة عمرل ديرده
میشود ،ناتمام است زيرا روح عمل يعنی اهداف و نيّتها در روح آدمی محفوظ است و هرگز نرابود
نمیشود .آننه نابود میشود ،بدنة عمل است که نقشی ندارد« .أمد بعيد» فاصله دور زمرانی اسرت و
آرزوي وجود «امد بعيد» ميان شخص و کار برد او ظهرور «تسروي » يعنری کرار امرروز را بره فرردا
انداختن است که در دنيا به آن مبتال بودند (ر.ک جوادي آملی ،1391،ج .)692 :13نگاه اميدوارانره
با تالش و فعّاليّت توأم است ،در حالی که واگذار کردن کارها به آينده ،رخروت و سُسرتی بره دنبرال
دارد و گاهی افراد فقط در اوهام خود هستند .به نظرر روانشناسران ،ايرن نروعی بيمراري يرا مقدّمرة
بيماري روانی است ،چنانکه مریگوينرد« :اگرر قررار باشرد کره بره زمران حاضرر توجّره نشرود و از
فرصتهايی که براي شخص فراهم میشود ،استفاده نگردد ،مریفهمريم کره شرخص مریخواهرد از
زندگی حقيقی و زمان خودش فرار کند .روانشناس به خوبی میداند که اين مطالب با حقيقت متّفق
نيست و جز است
دالل غيرمنطقی چيز ديگري نيست .اين نوع تفكّر راجع به آينرده ،مضرر مریباشرد» (موسروي
الري ،1376 ،ج  .)186:1مولوي میگويد:
ترررا بررره کلّ رری نگرررذرد ايّ رام کشرررت»
«ه رين مگررو فررردا کرره فرداهررا گذشررت
(مولوي ،1385 ،دفتر دوم :ن.)1394
امام علی ،عليهالسّالم ،آرزوهاي کاذن را به سران و آننمايی تشبيه فرموده کره تشرنهکامران را بره
دنبال خود میکشاند ،ولی هر لحظه آنها را تشنهتر میکند (تميمری آمردي ،1384 ،ج  .)438 :5در
جاي ديگر میفرمايد« :کَذَنَ مَن ادَّعَی اإليمَانَ وَ هُوَ مَشغُوفٌ مِنَ الدُّنيَا بخُدَع األَمانِیِّ وَ زُور المَالَهی:
درو میگويد آن که ادّعاي ايمان کند ،امّا دلبسرتة آرزوهراي فريبنرده و سررگرمیهراي دروغرين
دنياست» (همان ،ج.)111 :1

سراج منیر؛ سال  ،5شمارة  ،14بهار 1393

97

2ـ2ـ1ـ )3آرزوهای نامتعادل
اگر اميد و آرزو از حدّ اعتدال خارج شود و رنگ افراط به خود بگيرد ،مفاسد جبرانناپرذيري بره
دنبال خواهد داشت .قرآن کريم نمونه اي از ايرن آفرات را در قالرب داسرتان قرارون چنرين مترذکّر
میشود﴿ :یَا لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِیَ قَارُونُ( ﴾...القصص .)79/بارها خداوند با جمرالت ﴿الَ تُعْجِبْکَ
أَمْوَالُهُمْ﴾ (التّوبه 55 /و  )85و ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ﴾ (الحجر 88 /و طه ،)131 /مؤمنران را از نگراه
آرزومندانه به سرمايهداران و مردم مرفّه بازداشته است .امام علی (ع) میفرمايد« :مَا لَكُم تُؤَمِّلُونَ مَرا
الَ تُدرکُونَهُ وَ تَجمَعُونَ مَا الَ تَأکُلُونَهُ وَ تَبنُونَ مَا الَ تَسكِنُونَهُ؟ شما را چه شده است که چيرزي را آرزو
میکنيد که به آن نمیرسيد و چيزي را گِرد میآوريد که نمیخوريد؟ و چيزي را بنا مریکنيرد کره
در آن سكونت نمیکنيد؟» (آمدي ،1384 ،ج .)103 :1
گرچه آرزو ماية حيات و حرکت است ،امّا اگر از حدّ متعرارف بگرذرد و بره صرورت آرزوي دور و
دراز درآيد ،بدترين عامل انحراف و بدبختی است .در حديث معروف اميرالمرؤمنين (ع)آمرده اسرت:
«إنَّما أَخَافُ عَلَيكُم اثنَانَ :اِتگباعَ الهَوَي وَ طُولَ األَمَل .أمَّا اتگبَاعُ الهَوَي فَيَصُدُّ عَن الحَقگ وَ أَمَّا طُولُ األَمَل
فَيُنسِی اآلخِرَ َ» (نهجالبالغه /خ )42يعنی من بر شما از دو چيز میترسم :پيروي از هوس و آرزوي
دراز زيرا پيروي هوس ،از حق باز میدارد و آرزوي دراز ،آخرت را از ياد میبرد.
پيامبر خدا(ص) نيز میفرمايد« :مَثَلُ اإلنسَان وَ األَمَل وَاألَجَل فَمَثَلُ األَجَرل إلَری جَانِبرهِ وَ األَمَرلُ
أَمَامَهُ فَبَينَمَا هُوَ يَطلُبُ األَمَلَ أَمَامَهُ أَتَاهُ األَجَلُ فَاختَلَجَهُ :حكايت انسان ،آرزو و اجل چنان اسرت کره
اجل در کنار اوست و آرزو پيشاپيش او ،در حالی که آرزو را پيش روي خرود دنبرال مریکنرد ناگراه
اجل فرامیرسد و او را درمیربايد» (ر.ک المتّقی الهندي ،ج 494 :3ح  .)7574به راستی چه افراد
شايسته و بااستعداد و اليق که بر اثر گرفتاري در دام آرزوي دراز به موجودات ضعي و مسخشدهاي
مبدّل گشتند که نه تنها به درد جامعة خود نخوردند ،بلكه منافع شخصی خود را نيز پايمال کردنرد
و از هر گونه تكامل بازماندند ،چنانکه در دعاي کميل میخوانيم« :وَحَبَسَنِی عَن نَفعِری بُعردُ أَمَلِری:
آرزوهاي دراز مرا از منافع واقعیاَم محروم ساخت» (حيدري نراقی.)608 :1387 ،
در سورة مبارکة فرقان آرزوي کافران با کلمة «لَيتَنِی» بيان شرده اسرت .آيرات  21ترا  31ايرن
سوره وص حسرتی است که در مواجهه با حقيقت اعمال خويش دچرار آن مریشروند و دو دسرت
خويش به دندان میگيرند .به همين دليل ،در چنين مواقعی آرزو میکند :اي کاش فالن کار که در
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اثر فوت او به چنين روزي دچار شدم ،از من فوت نمیشرد .از تعبيررات لطير قررآن ،يكری تعبيرر
﴿وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْهِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُـولِ سَـبِیالً﴾ (الفرقران )27/و
ديگري تعبير ﴿یَا وَیْلَتَى لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیالً﴾ (همان )28/است .در اين تعبيرها در نردا و
استغاثه ،تدرّجی لطي به کار رفته است .در آية اوّل منادي حذف شده است و اشاره به اين دارد که
او نجاتدهندهاي میخواهد که او را نجات دهد و آوردن کلمة «وَيل» میفهماند که برراي او روشرن
شده که ديگر کسی نيست که او را از عذان نجات دهد و جز هالکرت و فنرا دادرسری نردارد (ر.ک
طباطبائی.)281/76،15 ،
در نشئة آخرت که ﴿الْمُلْکُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ( ﴾...الفرقان )26/است .ملکها و مُلکهراي اعتبراري
رخت برمیبندد و تنها مِلک و مُلک حقيقی ظهور میکند و انسان هر تالشی که در جهت غيرترّقری
و رشد درونی خويش کرده است ،سرابی بيش نبوده است و ثمرة واقعری اعمرال آنران جرز حسررت
نيست ،چراکه بر اساس ﴿وَالْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ( ﴾...األعراف )8/اعمال باطل و حبط شده داراي وزن
و ارزشی نمیباشند ،لذا آن ميزانی که در قيامت اعمال با آن سنجيده میشود ،همانا حق اسرت .بره
اين معنا که هر قدر عمل مشتمل بر حق باشد ،به همان اندازة اعتبار و وزن دارد و چون اعمال نيک
مشتمل بر حق است ،از اين رو ،داراي ثقل و سنگينی میباشند و بر عكس ،عمل بد و سريّئه چرون
مشتمل بر هيچ حقّی نيست و باطل صرف میباشد .لذا داراي وزن و اعتبار نيست و وزن هر عمل به
مقدار حقّی است که در آن وجود دارد (ر.ک طباطبائی ،1376 ،ج  ،)11 :8امّا امور دنيروي فرانی و
مصداق ﴿هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ (الفرقان )23/هستند.

3ـ2ـ1ـ )3آرزو بدون عمل
از آنجا که انسان براي رسيدن به آرزوهايش در تكاپوست ،گاهی چنران درگيرر آرزوهاسرت کره
حتّی بدون عمل منتظر نتيجه میشود...﴿ :یُحِبُّونَ أَن یُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ یَفْعَلُـواْ :دوسرت دارنرد بره
آننه که انجام ندادهاند ،ستايش شوند﴾ (آلعمران .)188 /امام علری ،عليرهالسّرالم ،مریفرمايرد« :الَ
تَكُن مِمَّن يَرجُوا اآلخِرَ َ بغَير عَمَلٍ :از کسانی مبراش کره بردون عمرل بره آخررت اميردوار اسرت»
(نهجالبالغه /ح .)142
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اگر انسان انتظار و اميد چيزي را دارد ،بايد خود را براي استقبال از آن آماده کند .کسی که ادّعا
میکند ،انتظار چيزي دارد و اثري در عمل او نمايان نيست ،در واقع ،به ادّعاي دروغينی دسرت زده
است .شخصی از امام علی (ع) درخواست اندرز کرد و آن حضرت فرمود« :از کسانی مباش که بدون
عمل صال به آخرت اميدوار است و توبه را با آرزوهراي دراز بره ترأخير مریانردازد .در دنيرا چونران
زاهدان سخن میگويد ،امّا در رفتار همانند دنياپرستان است .اگر نعمتها به او برسد ،سير نمیشود
و در محروميّت ،قناعت ندارد .از آننه به او رسيد ،شكرگزار نيست و از آننه مانده ،زيادهطلب اسرت.
ديگران را پرهيز میدهد ،امّا خود پروا ندارد .به فرمانبرداري امر میکند ،امّا خرود فرمران نمریبررد.
نيكوکرراران را دوسررت دارد ،امّرا رفتارشرران را نرردارد .گناهكرراران را دشررمن دارد ،امّرا خررود يكری از
گناهكاران است و با گناهان فراوان ،مرگ را دوست نمیدارد ،امّا در آننره کره مررگ را ناخوشرايند
ساخت ،پافشاري دارد .اگر بيمار شود ،پشيمان میشود و اگر مصيبتی به او رسرد ،بره زاري خردا را
میخواند .اگر به گشايش دست يافت ،مغرورانه از خدا روي برمیگرداند .نفس به نيروي گمان نراروا
بر او چيرگی دارد و او با قدرت يقين ،بر نفس چيره نمیگردد .براي ديگران کره گنراهی کمترر از او
دارند ،نگران و بيش از آننه که عمل کرده است ،اميدوار است .اگر بینياز گردد ،مست و مغرور شود
و اگر تهی دست گردد ،مأيوس و سُست شود .چون کار کنرد ،در آن کوتراهی ورزد و چرون چيرزي
خواهد ،زيادهروي نمايد .هنگامی که در برابر شهوت قرار گيرد ،گناه را برگزيرده ،توبره را بره ترأخير
اندازد .چون رنجی به او رسد ،از راه ملّت اسالم دوري گزيند .عبرتآموزي را طرح میکند ،امّا خرود
عبرت نمیگيرد .در پند دادن مبالغه میکند ،امّا خود پندپذير نمیباشد .سخن بسيار میگويرد ،امّرا
کردار خون او اندک است .براي دنياي زودگذر تالش و رقابت دارد ،امّا براي آخرت جاويدان ،آسران
میگذرد .سود را زيان و زيان را سود میپندارد .از مررگ هراسرناک اسرت ،امّرا فرصرت را از دسرت
میدهد .گناه ديگران را بزرگ میشمارد ،امّا گناهان بزرگ خود را کوچک میپندارد .با طاعت خرود
رياکارانه برخورد میکند .خوشگذرانی با سرمايهداران را بيشتر از ياد خدا با مستمندان دوست دارد.
به نفع خود و بر زيان ديگران حُكم میکند ،امّا هرگز به نفع ديگران برر زيران خرود حُكرم نخواهرد
کرد» (همان /ح.)150
وقتی از امام صادق (ع) در رابطه با مردمی که آلوده بره انرواع گناهران هسرتند و در عرين ايرن
آلودگی میگويند به رحمت و مغفرت و عفو خداوند اميدواريم ،سؤال شد ،حضرت فرمودند« :اينران
مردمی هستند گرفتار آرزو ،نه آراسته به اميد .کسی که به چيزي اميد دارد ،براي به دست آوردنش
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اقدام الزم را انجام میدهد و آن که از چيرزي مریترسرد ،از آن دوري مرینمايرد» (کلينری/75،3 ،
.)176
اگر سالک مقدّمات رسيدن به رحمت خاص را فراهم نكرده باشد ،در حقيقرت سرالک نيسرت و
فقط تمنّی دارد يعنی آرزوي رحمت را در دل میپروراند ،نه اميد رحمت را در سرر زيررا مقردّمات
کار را فراهم نكرده است و در اين صورت ،او مانند کشاورزي است کره بردون شريار کرردن زمرين و
بذرافشانی در آن منتظر محصول تازه است .از اين رو ،در قرآن «تمنّی» محكوم شده است﴿ :لَیْسَ
بِأَمَانِیِّکُمْ وَال أَمَانِیِّ( ﴾...النّساء( »)123/جوادي آملی.)302 :1378 ،

2ـ )3از حیث زمان
بر اساس زمان نيز میتوان آرزوها را به دو دستة مختل که يكی متعلّق به گذشته (حسررت) و
ديگري متعلّق به آينده تقسيم کرد .گاهی انسران آرزو مریکنرد کره بره امروري در گذشرته دسرت
میيافت و چون محقّق نشده است .در واقع ،با نوعی حسرت از تباه شدن آن روبهرو است .در مقابل،
ممكن است آرزوي دستيابی به اموري را داشته باشد که هنوز به وقروع ن يوسرته و هريچ تضرمينی
براي وقوع آن درآينده نيز وجود ندارد .اين نوع آرزوها نيز مورد تأييد قرآن و روايات نيسرت﴿ :وَیَوْمَ
یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْهِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیالً :و (به خاطر آور) روزى را که
ستمكار دست خود را (از شدّت حسرت) به دندان مىگزد و مىگويد :اى کاش با رسول (خدا) راهى
برگزيده بودم!﴾ (الفرقان﴿ )27 /یَقُولُ یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی :مىگويرد :اى کراش برراى (ايرن)
زندگيم چيزى از پيش فرستاده بودم!﴾ (الفجر.)25/

3ـ )3ازحیث متعلّق
منظور از متعلّق چيزي است که انسان به عنوان خواسرته و خرواهش ،آرزوي رسريدن بره آن را
دارد .آرزو را از منظر قرآن بر اساس متعلّق خود به اقسامی تقسيم مریکنريم .برخری از ايرن اقسرام
عبارتند از :آرزوي پيوستن به پارسايان (الزّمر ،)57/آرزوي برگشت به دنيرا و انجرام اعمرال شايسرته
(الزّمر 57/و األعراف )53/آرزوي نعمت (النّساء ،)32/آرزوي ارتداد مسرلمانان (البقرره ،)109/آرزوي
باطل (النّساء ،)120/آرزوي دنيوي (البقره ،)202/آرزوهاي دور و دراز (النّساء ،)119/آرزوي خروج از
عذان جهنّم (غافر ،)11/آرزوي ظهور پيامبر اسالم (البقرره ،)89/آرزوي عمرر طروالنی (البقرره،)96/
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آرزوي دنيا يا همان دنياطلبی (القصص ،)80/آرزوي ثروت قارون (القصص ،)79/آرزوي فاصلة ميران
فرد و اعمال زشتش (آلعمران ،)30/آرزوي قدرت و اراده (هود )80/و آرزوي مرگ (البقره.)94/
4ـ عوامل ایجاد آرزوهای مذموم
ر جهل از مرگ پيامبر خدا (ص) فرمود« :مَثَلُ اإلنسَان وَ األَمَل وَ األَجَل فَمَثَلُ األَجَل إلَی جَانِبرهِ
وَ األَمَلُ أَمَامَهُ فَبَينَمَا هُوَ يَطلُبُ األَمَلَ أَمَامَهُ أَتَاهُ األَجَلُ فَاختَلَجهُ :حكايت انسران ،آرزو و اجرل چنران
است که اجل در کنار اوست و آرزو پيشاپيش او ،در حالی که آرزو را پيش روي خود دنبال میکند.
ناگاه اجل فرا میرسد و او را درمیربايد» (ر.ک المتّقی الهندي1409 ،ق ،.ج .)494 :3امام علری(ع)
میفرمايد« :لَو رَأَي العَبدُ األَجَلَ وَ مَصِيرَهُ لَأَبغَضَ األَمَلَ وَ غُررُورَهُ :اگرر بنرده بره اَجَرل و رسريدن آن
بنگرد ،آرزو و فريب آن را دشمن میدارد» (نهجالبالغه.)534 /
ر شيفتگی به دنيا امام علی(ع) میفرمايد« :مَن لَهجَ قَلبُهُ بحُبِّ الدُّنيَا التاطَ قَلبُهُ مِنهَا بثَالَثٍ :هَمٍَ
الَيُغِبُّهُ وَ حِرصٍ الَيَترُکُهُ وَ أَمَلٍ الَيُدرکُهُ :آن که دل به دنيا باخته باشد ،سه بال بر او وارد شود :انردوه،
حرص دايم و آرزويی که هرگز بدان نرسد» (همان /ح .)228
ر جهل به آخرت؛ امام علی (ع) میفرمايد« :مَن کَانَتِ اآلخِرَ ُ هِمَّتَهُ بَلَغَ مِنَ الخَير غایَةَ اُمنِيَّتِرهِ:
هر که همّ و غم او آخرت باشد ،به نهايت آرزويش از خوبيها مریرسرد» (تميمری آمردي 1384 ،ح
.)8902
ر آخرتگريزي در آية  94از سورة بقره آمده است﴿ :قُلْ إِن کَانَتْ لَکُمُ الدَّارُ اآلَخِةرَة عِندَ اللّهِ
خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ :بگو :اگر آن (چنان که مردّعى هسرتيد)،
سراى ديگر در نزد خدا مخصوص شماست نره سراير مرردم ،پرس آرزوى مررگ کنيرد ،اگرر راسرت
مىگوييد﴾.
ر ظنّ به دوستی خدا در آية  6از سورة جمعه آمده است﴿ :قُـلْ یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ هَـادُوا إِن
زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ :بگو :اى يهوديران! اگرر
گمان مىکنيد که (فقط) شما دوستان خداييد نه ساير مردم ،پس آرزوى مررگ کنيرد اگرر راسرت
مىگوييد (تا به لقاى محبوبتان برسيد)!﴾.
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ر وحشت از سختيها در آية27ر 26از سورة فرقان آمده است﴿ :الْمُلْکُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلـرَّحْمَنِ
وَکَانَ یَوْمًا عَلَى الْکَافِرِینَ عَسِیرًا * وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْهِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَـعَ
الرَّسُولِ سَبِیالً :حكومت در آن روز از آن خداوند رحمان است و آن روز ،روز سختى براى کرافران
خواهد بود! * و (به خاطر آور) روزى را که سرتمكار دسرت خرود را (از شردّت حسررت) بره دنردان
مىگزد و مىگويد« :اى کاش با رسول (خدا) راهى برگزيده بودم!﴾.
ر ظاهربينی در آية  79از سورة قصص آمده است﴿ :فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ قَالَ الَّـذِینَ
یُرِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنیَا یَا لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِیَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ :پس (روزى قرارون) برا
تمام زينت خويش در برابر قوم خود ظاهر شد .آنها که خواهان زندگى دنيا بودند ،گفتنرد :اى کراش
همانند آننه به قارون داده شده است ،ما نيز داشتيم! به راستى که او بهرهاي عظيم دارد!﴾.
ر رويارويی بانتيجه عمل خود در آية27ر 25از سورة حاقّه آمده اسرت﴿ :وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَـهُ
بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیهْ * یَا لَیْتَهَا کَانَـتِ الْقَاضِةیَةَ :امّرا
کسى که نامة اعمال او را به دست چ ش بدهند ،مىگويد :اى کاش هرگز نامة اعمال مرا را بره مرن
نمىدادند * ،و نمىدانستم حسان من چيست! * اى کاش مرگم فرا مىرسيد!﴾.

5ـ نتای و ثمرات آرزوی مذموم
آرزوي مذموم نتايج و ثمرات گوناگونی به شرح ذيل دارد:
ر کوردلی امام علی (ع) میفرمايد« :وَ األَمَانِیُ تُعمَری أَعريُنَ البَصَرائِرَ :آرزوهرا چشرم ديردن را کرور
میکند» (نهجالبالغه /ح .)267
ر کمخِرَدي و غفلت امام علی (ع) میفرمايد« :وَ إعلَمُوا أَنَّ األَمَلَ يُسهَی العَقلَ وَ يُنسَی الذگکرَ :بدانيد
که آرزو خِرَد را به راه خطا میکشد و ياد را به فراموشی بدل میسازد» (همان /خ .)186
ر فراموشی آخرت امام علی (ع) میفرمايد« :وَ أَمَّا طُولُ األَمَل فَيُنسَی اآلخِرَ َ :و آرزوي دراز آخررت
را به فراموشی میس ارد» (همان /خ .)42
ر بدکاري و گناهكاري امام علی (ع) میفرمايد« :مَن أَطَالَ األَمَلَ أَسَاءَ العَمَلَ :هر کره گرفترار آرزوي
دراز شود ،کارش بد میشود» (همان /ح .)36
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ر قساوت قلب رسول اللّه (ص) میفرمايد« :کُونُوا مِنَ اللّهِ عَلی حَذَرٍ فَمَن کَانَ يَأمُلُ أَن يَعِريشَ غَرداً
يَأمُلُ أَن يَعِيشَ أبَداً وَ مَن کَانَ يَأمُلُ أَن يَعِيشَ غَداً يَقسُو قَلبُهُ وَ يَرغَبُ فِی الدُّنيَا وَ يَزهَردُ فِيمَرا لَردَي
رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ :از خداوند برحذر باشيد زيرا کسری کره آرزو دارد ،فرردا زنرده بمانرد ،آرزوي زنردگی
هميشگی را دارد و کسی که آرزوي زندگی فردا را داشته باشد ،دلش سخت میشود و به دنيا راغب
میگردد و به آننه نزد پروردگارش عزّ و جلّ است ،بیرغبت میشود» (محمّدي ريشرهري،1379 ،
ج .)190 :1
ر زندگی پررنج امام علی (ع) میفرمايد« :مَن استَعانَ باألَمَانِیِّ أفلَسَ :هر که از رؤياها کمرک جويرد،
بیچيز میشود» (تميمی آمدي ،1384 ،ج .)112 :1
ر زندگی ذلّتبار امام علی (ع) میفرمايد« :مَن تَبعَ مُنَاهُ کَثُرَ عَنَاؤُهُ :هر که دنبال آرزوها و رؤياهايش
برود ،رنجش بسيار میشود» (همان.)112 :
ر محروميّت از رحمت خدا و نعمتها در آية 14رر 13از سرورة حديرد آمرده اسرت﴿ :یَـوْمَ یَقُـولُ
الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِینَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِکُمْ قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءکُمْ فَالْتَمِسُـوا
نُورًا فَضُرِبَ بَیْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَة وَ ظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ * یُنَادُونَهُمْ أَلَـمْ
نَکُن مَّعَکُمْ قَالُوا بَلَى وَلَکِنَّکُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَکُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْکُمُ الْأَمَانِیُّ حَتَّـى جَـاء
أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ :روزى که مردان و زنان منافق به مؤمنران مرىگوينرد :نظررى بره مرا
بيفكنيد تا از نور شما پرتوى برگيريم! به آنها گفته مىشود :به پشت سر خود بازگرديد و کسب نرور
کنيد! در اين هنگام ديوارى ميان آنها زده مىشود که درى دارد ،درونرش رحمرت اسرت و بررونش
عذان! * آنها را صدا مىزنند :مگر ما با شما نبوديم؟! مىگويند :آرى ،ولى شرما خرود را بره هالکرت
افكنديد و انتظار (مرگ پيامبر را) کشيديد و (در همه چيز) شکّ و ترديد داشتيد و آرزوهراى دور و
دراز شما را فريب داد تا فرمان خدا فرا رسيد و شيطان فريبكرار شرما را در برابرر (فرمران) خداونرد
فريب داد!﴾.
ر کفران نعمت امام علی(ع) میفرمايد« :تَجَنَّبُوا المُنَی فَإنَّهَا تَذهَبُ بِبَهجَةِ نِعَرم اللّره عِنردَکُم و تُلرزمُ
استِصغَارَها لَدَيكُم و عَلَی قِلَّةِ الشُّكر مِرنكُم :از آرزوهرا [و توقّعرات] دوري کنيرد کره آرزوهرا ،شركوه
نعمتهاي خداوند به شما را از بين میبرند و آنها را در نظرتان کوچک مینمايند و بره ناس اسری از
آنها میکشانند» (تميمی آمدي ،1384 ،ج .)110 :1
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شدن امكانات حضرت علی (ع) میفرمايد« :ثَمَرَ ُ األَمَل فَسادُ العَمَرل :ثمررة آرزو تبراه شردن

عمل است» (همان.)107 :
ر منع ايمان در قرآن کريم میخوانيم﴿ :رُّبَمَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَوْ کَانُواْ مُسْلِمِینَ * ذَرْهُمْ یَأْکُلُواْ
وَیَتَمَتَّعُواْ وَیُلْهِهِمُ األَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ :کافران (هنگامى که آثار شوم اعمال خود را ببينند )،چه
بسا آرزو مىکنند که اى کاش مسلمان بودند! * بگذار آنها بخورند و بهرره گيرنرد و آرزوهرا آنران را

غافل سازد ،ولى بزودى خواهند فهميد!﴾ (الحجر3/ر.)2

ر موعظه ناپذيري در قرآن کريم میخوانيم﴿ :ذَرْهُمْ یَأْکُلُواْ وَیَتَمَتَّعُـواْ وَیُلْهِهِـمُ األَمَـلُ فَسَـوْفَ
یَعْلَمُونَ :بگذار آنها بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنان را غافل سازد ،ولى بزودى خواهند فهميرد!﴾
(همان.)3/
بر آرزوهاي مطلون نيز آثاري مترتّب است .اميد و آرزو نسبت به آينرده نيرروي محررّک انسران
براي تالشهاست و اگر چرا پُرفررو اميرد و آرزو در دل انسران خراموش گرردد ،در واقرع ،روح او
میميرد و نشاط زندگی از او رخت برمیبندد و انسان را به موجودي سُست و بیهردف و بریترالش
مبدّل میکند.

6ـ درمان آرزوی مذموم
در تعاليم اسالمی دربارة درمان آرزو مذموم دستورهايی وارد شده است از جملره اينكره دربرارة
چند چيز انديشه شود:
ر انديشه دربارة خود و نقص ذاتی بشر .حضرت علی(ع) میفرمايرد« :مِسركينٌ ابرنُ آدَمَ مَكترومُ
األَجَل مَكنونُ العِلَل مَحفُوظُ العَمَل تُؤلِمُهُ البَقَّةُ وتَقتُلُهُ الشَّرقَةُ وتُنتِنُهُ العَرقَةُ :بينروا آدميرزاد! اَجَرل او
پوشيده است .بيماريهايش نهان [و در کمين] است .کردارش نگهداري میشود .پشّهاي او را رنجره
میسازد و جرعهاي گلوگير او را میکشد .و عَرَق گنديدهاش میکند» (نهجالبالغه /ح .)419
ر انديشه دربارة بیاعتباري دنيا امام صادق (ع) فرمودند« :نمونة دنيا چونان آن شور دريا است.
هر آننه تشنه از آن بنوشد ،به تشنگی او بيفزايد تا او را بكشد» (کلينی ،1390 ،ج .)297 :4
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ر انديشه دربارة اينكه اين جهان محلّ زادانردوزي برراي آخررت اسرت .حضررت امرام علری (ع)
فرمودند« :إنَّ الدُّنيَا لَم تُخلَق لَكُم دارَ مُقَامٍ وَ الَ مَحَلَّ قَرَارٍ وَ إنَّمَرا جُعِلَرت لَكُرم مَجَرازاً لِتَرزَوَّدُوا مِنهَرا
األَعمَالَ الصَّالِحَةَ لِدَار القَرَار فَكُونُوا مِنهَا عَلَی أوفَرازٍ وَ الَ تَخردَعَنَّكُم مِنهَرا العَاجِلَوةُ وَ الَ تَغُررَّنَّكُم فِيهَرا
الفِتنَةُ :دنيا آفريده نشده که براي شما سراي ماندن و جاي آسودن باشد ،بلكه گذرگاه شما قررار داده
شده تا از آن براي سراي استقرارتان توشة اعمال نيک برداريد .پس ،در دنيا همواره آمراده باشريد و
زنهار که خوشیهاي زودگذر آن ،شما را نفريبد و فريبنردگیهرايش شرما را گرول نزنرد» (تميمری
آمدي ،1384 ،ج.)381 :1
ر انديشه دربارة اينكه حرص ،راه سعادت نيست .امام علی (ع) میفرمايرد« :اَلحِررصُ مَوقِرعٌ فِری
کَثير العُيون :حرص انسان را به عيبهاي زيادي مبتال میکند» (همان.)231 :
ر انديشه و مطالعه دربارة پيامدهاي بسيار شروم آرزوي مرذموم (مكرارم شريرازي ،1377 ،ج :2
 .)196امام علی (ع) میفرمايند« :اِعلَمُوا أنَّ األَمَلَ يُسهی العَقلَ وَ يُنسِی الرذگکرَ فَأَکرذِبُوا األَمَرلَ فَإنَّرهُ
غُرُورٌ وَ صَاحِبَهُ مَغرُورٌ :بدانيد که آرزو ،خِرَد را دچار غفلرت مریسرازد و فراموشری [مبردأ و مقصرد]
میآورد .پس آرزو را دروغگو دانيد که آرزو فريبنده است و آرزومنرد فريرب خرورده» (نهرجالبالغره/
خ.)86
گفتيم آرزو عبارت است از خواهش يا چشمداشت و ميل قلبی شديد براي وقوع امري درگذشته
يا آينده که تحقّق آن سخت يا ناشدنی است ،امّا غالباً مردم از آرزوهراي خرود لرذّت مریبرنرد و برا
خيالبافی وضع مطلون را در عالم ذهن خود به جاي واقع مرینشرانند .گراه ترأثير ايرن آرزوهرا بره
اندازهاي است که در استداللها و استنباطهاي شخص نيز تأثير میگذارد يعنی فرد مطلبی را تنهرا
به اين دليل ادّعا میکند يا میپذيرد که دوست دارد چنين باشد ،نه به خراطر اينكره دليلری برر آن
اقامه شده است و نه اينكه واقعاً چنان است .اين قِسم آرزوانديشی اسرت .هنگرامی کره خبرر وفرات
پيامبر اکرم(ص) به برخی رسانده شد .آنان خبر را انكار کردند و حاضر به پذيرش مرگ پيرامبر(ص)
نشدند و گفتند محمّد(ص) زنده است و نمیميرد ،امّا بعضی ديگر با استناد به اين آيه﴿ ،إِنَّکَ مَیِّتٌ
و َإِنَّهُم مَّیِّتُونَ :قطعاً تو خواهی مُرد و آنان [نيز] خواهند مُرد﴾ (الزّمر )30/ايشان را متقاعد کردنرد.
در قرآن کريم يكی از بارزترين نمونههاي آرزوانديشی آيهاي اسرت کره در آن يهوديران و ترسرايان
مدّعی شدند که هرگز کسی به بهشت درنيايد ،مگر آنكه يهودي يرا ترسرا باشرد .قررآن دربرارة ايرن
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ادّعاي میگويد﴿ :وَقَالُواْ لَن یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِالَّ مَن کَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ :...آنها گفتند:
هيچ کس جز يهود يا نصارى هرگز داخل بهشت نخواهد شد .اين آرزوى آنهاست!﴾ (البقره.)111/
صري ترين بيان در قرآن در ردّ آرزوانديشی و اين گمان باطل که کسی پندارد که چون چيرزي
را خوشدارد ،پس محقّق است يا محقّق خواهد شد ،آية ﴿أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى :يا آننه انسان تمنّا
دارد به آن مىرسد؟!﴾ (النّجم )24/است .قرآن مجيرد در آيرة ديگرري بره منظرور ردّ آرزوي باطرل
مشرکان دربارة پاداش و کيفر میفرمايد﴿ :لَّیْسَ بِأَمَانِیِّکُمْ وَال أَمَانِیِّ أَهْلِ الْکِتَابِ مَن یَعْمَلْ سُوءًا
یُجْزَ بِهِ وَالَ یَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِیًّا وَالَ نَصِیرًا( :فضيلت و برترى) به آرزوهراى شرما و آرزوهراى
اهل کتان نيست ،هر کس عمل بدى انجام دهد ،کيفر داده مىشود و کسى را جز خدا ،ولرىّ و يراور
خود نخواهد يافت﴾ (النّساء.)123/
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7ر انديشيدن انسان به نيازمنديهاي واقعی که پوشاننده نقصهاي وجودي اوست و بیاعتباري دنيا
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