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بررسی عوامل گرایش انسان به آرزوهای طوالنی از دیدگاه اخالق اسالمی
حسین جالئی

نوبری 1

 1دانشیار ،گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،ایران  ،عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسالمی و علوم
سالمت منطقه  2کشور

چکیده
هر آرزو اگر از حد بگذرد و به صورت آرزوی دور و دراز درآید ،بدترین عامل انحراف و بدبختی است و درست همانند آب باران
است که اگر از حد گذشت مایه غرق شدن و نابودی خواهد شد .لذا بسیار نیاز هست که عوامل میل به آرزوهای طوالنی بررسی
شود تا بتوان با سد کردن راه این عوامل  ،زمینه های اجتناب از آرزوی طوالنی را فراهم کرد .مقاله پیش رو جهت بررسی و
یافتن علل و عوامل میل به آرزو های طوالنی ،به صورت مطالعه کتابخوانه ای گردآوری شده است .تفاوتی که این مقاله با
مقاالت و کتب دیگری که در این زمینه تألیف شده دارد در این است که در مقاله حاضر آرزو ی طوالنی از باب های متفاوتی
بررسی شده است .هم از منظر قرآن و هم از منظر روایات و نهج البالغه و هم از منظر دو علم اخالق و روانشناسی .نتایج به
دست آمده بر این دالالت دارند که اسالم نه تنها امید و آرزو را نفی نمی کند و با آن مخالف نیست ،بلکه تشویق به داشتن آرزو
های خوب و پسندیده هم می کند .تنها چیزی که اسالم در مورد آرزو نهی کرده و با آن مخالف است ،داشتن آرزوی طوالنی
است.
واژههای كلیدی :آرزو ،امید ،اسالم ،آرزوی طوالنی ،اخالق ،روانشناسی
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مقدمه
انسان به حسب فطرت و طبیعتی که در وجود وی نهاده شده در جستجوی کمال مطلق است و آرزوی رسیدن به کمال را
دارد ،از این رو نمی توان انسانی را تصور کرد که امید و آرزو نداشته باشد .آرزو رحمتی از جانب خداوند و موتور اصلی زندگی
بشر در زندگی روزمره اوست.
طی مطالعاتی که انجام شد در مورد عوامل میل به آرزوی طوالنی  ،در اکثر کتب مطالعه شده مثل بحاراالنوار ،نزهة النواظر
 ،مجموعه ورام(ترجمه تنبیه الخواطر) ،شرح مصباح الشریعة به عوامل محدودی که اکثرا در دو عامل حب دنیا و جهل و بی
خبری مشترک هستند اشاره شده است .در مقاله حاضر عالوه بر ذکر آن عوامل به موارد دیگری هم اشاره شده است .نکته
دیگر آن تنوع مطالب از منظرقرآن  ،روایات ،نهج البالغه ،اخالق و روانشناسی است .در واقع وجه امتیاز مقاله پیش رو تجمیع
تمام موارد مطالعه و یافته شده یک جا و تنوع آن است.
آرزو اگر از حد بگذرد و به صورت آرزوی دور و دراز درآید ،بدترین عامل انحراف و بدبختی است و درست همانند آب باران
است که اگر از حد گذشت مایه غرق شدن و نابودی خواهد شد .لذا بسیار نیاز هست که عوامل میل به آرزوهای طوالنی بررسی
شود تا بتوان با سد کردن راه این عوامل  ،زمینه های اجتناب از آرزوی طوالنی را فراهم کرد.
در این مقاله در پی بررسی عوامل میل به این رذیله از نگاه اخالق اسالمی داریم.
سوال تحقیق :عوامل میل به آرزوی طوالنی چیست؟
هدف تحقیق :بررسی علل میل به آرزوی طوالنی  .به لحاظ اینکه تصور بر این است که آرزو های طوالنی پیامدهای
ناگواری را برای زندگی دنیوی و اخروی انسان دارد لذا میخواهیم عوامل میل به آن احصا شودتا از این پیامد ها جلوگیری به
عمل آید.
متن اصلی
انسان با آرزو همزاد است و با آرزو زندگی میکند .شب هنگام به امید و آرزوی روزی سرشار از سعادت و موفقیت به بستر
میرود و صبح به امید طلوع دوباره خورشید و روزی توام با سعادت از خواب بر میخیزد .انسان نمیتواند از امید و آرزو و
خواسته جدا باشد.
خداوند به مدد ابزارهای وجودی که در اختیار انسان قرارداده ،از انسان با «تعالوا» دعوت می کند .چنان چه انسان از قوّة
وهم و خیال گذر کند و رتبة وجودی خویش را به عقل ،مزیّن و متعالی نماید ،با تکیه بر امید مطلوب که از آن به رحمت الهی
تعبیرشده است ،پویا و متوکّل ،راه تعالی را در پیش می گیرد و به دعوت خداوند لبّیک می گوید .گرچه آرزو و امید ،ودیعه
های الهی در ضمیر انسان هاست ،امّا آرزوهای واهی که بدون پشتوانة عقل و عمل ،انسان را به خود مشغول می کنند ،نتیجه
ای جز حسرت و خسران ابدی در پی نخواهند داشت.
انسان به حسب فطرت و طبیعتی که در وجود وی نهاده شده در جستجوی کمال مطلق است و آرزوی رسیدن به کمال را
دارد ،از این رو نمی توان انسانی را تصور کرد که امید و آرزو نداشته باشد .آرزو رحمتی از جانب خداوند و موتور اصلی زندگی
بشر در زندگی روزمره اوست.
«طول امل » و به تعبیر دیگر «آرزوهای دور و دراز» از مهمترین رذایل اخالقی است که انسان را به انواع گناهان آلوده می
کند ،از خدا دور می سازد ،به شیطان نزدیک می کند و گرفتار عواقب خطرناکی می سازد.
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البته اصل «آرزو» و «امید» نه تنها مذموم و نکوهیده نیست ،بلکه نقش بسیار مهمی در حرکت چرخ های زندگی و
پیشرفت در جنبه های مادی و معنوی بشر دارد.
اگر امید و آرزو در دل «مادر» نباشد هرگز فرزندش را شیر نمی دهد و انواع زحمت ها و ناراحتی ها را برای پرورش او
تحمل نمی نماید ،همان گونه که در حدیث معروف نبوی صلی اهلل علیه و آله آمده است « :الْأَمَلُ رَحْمَةٌ لِأُمََّتِی وَلَوْلَا الْأَمَلُ مَا
رَضَعَتْ وَالِدَ ٌة وَلَدَهَا وَلَا َغرَسَ غَارِسٌ شَجَرا »؛ امید و آرزو ،رحمت برای امت من است و اگر امید و آرزو نبود هیچ مادری
فرزندش را شیر نمی داد و هیچ باغبانی نهالی نمی

کاشت1.

کسی که یقین کند مثال امروز روز آخر زندگی اوست یا در آینده بسیار نزدیکی از دنیا می رود ،دست از همه کار می شوید
و در واقع موتور زندگی او خاموش می شود و چرخ های آن از کار می افتد و شاید یکی از دالیل مخفی بودن پایان عمر هر
کس همین باشد که چراغ پر فروغ امید و آرزو در دلش خاموش نشود و به تالش های زندگی ادامه دهد.
همان گونه که در حدیثی از حضرت مسیح(ع) می خوانیم« :در جایی نشسته بود و پیرمردی را مشاهده کرد که با کمک
بیل به شکافتن زمین مشغول است(و تالش گرم و مستمری برای کار کشاوزی دارد) حضرت مسیح(ع) به پیشگاه خدا عرضه
داشت« :خداوندا امید و آرزو را از او برگیر!» ناگهان پیرمرد بیل را به کناری انداخت و روی زمین دراز کشید و خوابید ،کمی
بعد حضرت مسیح(ع) عرضه داشت« :بارالها! امید و آرزو را به او بازگردان!» ناگهان مشاهده کرد که پیرمرد برخاست و دوباره
مشغول فعالیت و کار شد! حضرت مسیح(ع) از او سؤال کرد که من دو حال مختلف از تو دیدم ،یک بار بیل را به کنار افکندی
و روی زمین خوابیدی ،اما در مرحله دوم ناگهان برخاستی و مشغول کار شدی؟!
پیرمرد در جواب گفت« :در مرتبه اول فکر کردم من پیر و ناتوانم و آفتاب لب بامم ،امروز بمیرم یا فردا خدا می داند ،چرا
این همه به خود زحمت دهم و این همه تالش کنم؟ بیل را به کنار انداختم و بر زمین خوابیدم!
ولی چیزی نگذشت که این فکر به خاطرم خطور کرد از کجا معلوم که من سال های زیادی زنده نمانم؟ افرادی مثل من
بودند و سال ها عمر کردند ،انسان تا زنده است زندگی آبرومند می خواهد و باید برای خود و خانواده اش تالش کند ،برخاستم
و بیل را گرفتم و مشغول کار شدم

»2

به همین دلیل برای ایجاد تحرک بیشتر در گروه های مختلف اجتماعی باید امید به آینده را در دل آنها زنده نگه داشت.
ولی همین امید و آرزو که رمز حرکت و تالش انسانهاست و مانند قطرات حیاتبخش باران ،سرزمین دل انسان را زنده نگه
می دارد ،اگر از حد بگذرد به صورت سیالبی ویران گر در می آید و همه چیز را با خود می برد و سرانجام انسان را غرق
دنیاپرستی و ظلم و جنایت و گناه می کند.
ِن
به همین دلیل پیامبر اکرم(ص) «طول امل» را یکی از دو دشمن بسیار خطرناک برای انسان ها شمرده و فرموده است «:إ ّ
أشدّ ما أخافُ علیکمْ خِصْلتانٌ اِتِّباعُ الْهوى و طُولُ االْملِ ،فامّا اتِّباعُ الْهوى فاِنّهُ یعْدِلُ عنِ الْحقِّ ،امّا طُولُ االملِ فاِنّهُ یحبب الدُّنْیا
»3شدیدترین چیزی که از آن بر شما می ترسم دو خصلت است :پیروی از هوا و آرزوی طول و دراز؛ زیرا هواپرستی شما را از
حق بازمی دارد و اما آرزوی دور و دراز شما را حریص بر دنیا می کند»
 .مجلسی  ،بحار االنوار ،ج  ،7ص173و همان ،ج  ،74ص
 .مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،14ص ( 329با کمی

2
توضیح).

 .فیض کاشانی ،المحجة البیضاء ،ج ،8ص
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شبیه همین معنی با کمی تفاوت در نهج البالغه از امیرمؤمنان علی(ع) آمده

است4.

معموالً امید و آرزو ،در فرهنگ فارسی ،در کنار یکدیگر به کار می روند ،اما در زبان عربی به صورت جداگانه با عنوان های
(رجا) و (امل) استعمال می شوند .بنابراین برای پی بردن به دیدگاه اسالم دراین باره باید این دو کلیدواژه را مورد بررسی قرار
داد.
تفاوت بین آرزو و امید ،در این است که امید ،عبارت است از خواستن مطلوبى که در آینده ،قابل تحقّق است و چون قابل
تحقّق است ،ضرورتاً بر واقعیات و یا آنچه که قابل تبدیل به واقعیات باشد ،استوار است .لذا امید ،آن پدیده روانىاى است که هر
چه بیشتر بر واقعیات و حقایقْ تکیه داشته باشد ،مفیدتر و محرّکتر خواهد بود .لذا آرزو ،نوعى خواستن است که «خواسته
شده» فعلًا تحقّقى ندارد و از عوامل و عللى که ممکن است آن «خواسته شده» را در آینده ،تحقّق ببخشد اثر و نشانى وجود
ندارد .به همین جهت است که انسان براى آرزوهاى دور و دراز ،مجبور است انرژىهاى مغزى خود را در ساختن مصنوعى علل
و عوامل و جابه جا کردن حقایق و حذف و انتخاب نامعقول واقعیات ،مستهلک نماید .در صورتى که این نیروها و انرژىهاى به
کار رفته شده ،ممکن است آرمانهاى بسیار مفیدتر و ضرورىتر از آن خواستههاى آرزویى را تحقّق ببخشد.

5

امید ،موتور حرکت انسان است .امید به خداوند ،ثواب اخروى و امید به عنایات الهى ،از جمله فضایل اخالقى است .آنچه
نابهجا و ناشایست است ،آرزوهاى طوالنى و خیالپردازانه دنیوى است .پس مؤمن واقعى ،با اینکه همیشه امیدوار است،
آرزوهاى پست دنیوى را نیز در مغزش جاى نمىدهد؛ چون مغز وى ،شریفتر از آن است که بخواهد درباره آرزوهاى پست
دنیایى بیندیشد .او یکپارچه امید به خداوند و تقرب به

اوست6.

-1آرزو در نگاه قرآن
در جهان بینی الهی ،آرزوها در خدمت بشر برای رسیدن به کمال انسانی می باشند و اراده خداوند علت اصلی رسیدن به
آرزوهاست ولی در جهان بینی مادی ،بشر در خدمت آرزوها و هواهای نفسانی خویش است.
با توجه به این مطلب آرزوها در قرآن به دو گروه تقسیم می شوند :آرزوهای خوب و پسندیده که مربوط به کسانی است که
زندگی خود را بر پایه جهان بینی الهی بنا نهاده اند وآرزوهای ناپسند که مربوط به افرادی است که جهان بینی مادی را
پذیرفته اند.
 1-1آرزوهای خوب و پسندیده
امید و آرزوی پسندیده ،دل بستن به آیندهای است که دسترسی به آن معقول است و با تالش میتوان به آن رسیده و این
یک امر فطری است.
در این صورت بدون شک ،امید و آرزو عامل حرکت چرخهای زندگی انسانها است که حتی اگر یک روز از دلهای مردم
برداشته شود نظام زندگی به هم میریزد و کمتر کسی دلیلی برای فعالیت و تالش خود پیدا میکند.
قرآن کریم در این زمینه می فرماید « :فمن کان یرْجُو لِقاء ربِّهِ فلْیعْملْ عملًا صالِحًا ولا یُشْرِکْ بِعِبادةِ ربِّهِ أحدًا» 7هر کس
به لقاى پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد ،و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد.
 .نهج البالغه ،خطبه
 .جعفری ،تفسیر نهج البالغه ،ج  ،9ص -275

5
.276

 .ره توشه ،ج  ،2ص

6
.104

.
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آرزوهای پسندیده شاخصهایی دارد مثل واقعی بودن ،قابل تحقق بودن ،عاقالنه و منطقی بودن ،مشروع بودن ،در بردارنده
سعادت و کمال نهایی انسان بودن.
 2-1آرزوهای ناپسند
آرزوهای ناپسند به دلبستگیهایی گفته میشود که بیشتر ذهنی ،غیرمعقول ،کودکانه و دسترسی به آنها بسیار بعید
است.
آرزو اگر از حد بگذرد و به صورت آرزوی دور و دراز درآید ،بدترین عامل انحراف و بدبختی است و درست همانند آب باران
است که اگر از حد گذشت مایه غرق شدن و نابودی خواهد شد.
این آرزوی کشنده همان است که قرآن کریم میفرماید «:رُبما یو ُّد الّذِین کفرُوا لوْ کانُوا مُسْلِمِین * ذرْهُمْ یأْکُلُوا ویتمتّعُوا
ل فسوْف یعْلمُون» 8چه بسا کسانى که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند*بگذارشان تا بخورند و
ویلْهِهِمُ الْأم ُ
برخوردار شوند و آرزو[ها] سرگرمشان کند ،پس به زودى خواهند دانست.
شاخصهای آرزوهای ناپسند درست ضد شاخصهای آرزوهای پسندیده است .بعالوه اینکه آرزوهای ناپسند آثاری همچون
غفلت از یاد خدا ،بازداشتن از حقایق ،فراموشی از مرگ و قیامت ،به بطالت گذراندن عمر ،اضطراب و تشویش خاطر دارد.
 -2آرزو در نگاه روایات
عمده روایاتی که درباره آرزو وارد شده از آن منع کرده اند ،اما زمانی که همه روایات در کنار هم قرار گرفته و بررسی می
شوند نکته ای زیبا بدست می آید که نشانگر دیدگاه واقع گرایانه اسالم در این زمینه است.
آنچه در اسالم مورد نکوهش واقع شده «طول امل» یعنی آرزوهای غیر معقول و غیرمنطقی و دور از دسترس است که
معموال جز غم و غصه و حسرت و غلطیدن به ورطه گمراهی و دور شدن از حدود شرع و چارچوب دین ثمری ندارد.
برخی از روایاتی که از طول امل نهی کرده و به بعضی از آثار آن اشاره کرده است عبارتند از:
حضرت علی (ع) فرمودند « :إنّما أخافُ علیکُم اثنتینِ :اِتِّباع الهوى وطول األملِ ،أمّا اتِّبا ُع الهوى فإ ِّنهُ یصُدُّ عنِ الحقِّ وأمّا
طولُ األملِ فیُنسِی اآلخِرة » من بر شما از دو چیز میترسم؛ پیروی هوس ،و آرزوی دراز ،زیرا پیروی از هوس شما را از حق باز
میدارد و آرزوی دراز باعث فراموشی آخرت

میشود9».

آن حضرت در کالم نورانی دیگری می فرماید «:ما أطال عبْدٌ الْأمل إِلّا أساء الْعمل»10کسی که آرزو را دراز گرداند ،رفتار
خود را ضایع و بد ساخته است.
و نیز حضرت در کالم گهر بار دیگری فرمود «:آرزوهای دراز عقل انسان را می برد و وعده
آخرت را دروغ می شمرد و انسان را به غفلت وامی دارد و سرانجام آن ،حسرت و ندامت

است11».

-3اقسام آرزو در اخالق اسالمی
علمای اخالق آرزو را بر دو قسم تقسیم میکنند:آرزوهای صادق و آرزوهای کاذب
.

8
حجر3-2:

 .کلینی ،کافی ،ج  ،2ص .335
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9

 .همان ،ج  ،3ص

10
.259

 .محمدی ری شهری ،میزان الحکمة ،ج  ،1ص (103ماده

11
امل).
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آرزوهای صادق ،مثبت و سازنده که همچون آب حیات  ،وجود آدمی را سیراب و پرثمر ساخته و نشاط و معنویت انسان را
بیشتر میکنند.
آرزوهای کاذب و دور و دراز ،و به تعبیر دیگر طول امل که از مهمترین رذایل اخالقی بوده و انسان را از خدا دور ساخته و
به انواع گناهان آلوده میکنند .این آرزوها همچون سراب در بیابان زندگی ظاهر میشوند و هر لحظه انسان را تشنه تر
میسازند تا از شدت تشنگی هالک سازند.
-4نقش آرزو در زندگی
البته اصل آرزو و امید نه تنها مذموم و نکوهیده نیست ،بلکه نقش بسیار مهمی در حرکت چرخهای زندگی و پیشرفت در
جنبههای مادی و معنوی بشر دارد .همان گونه که در حدیث معروف نبوی آمده است « :الْأملُ رحْمةٌ لِأُمّتِی ولوْلا الْأملُ ما
رضعتْ والِدةٌ ولدها ولا غرس غارِسٌ شجرا »12
امید و آرزو  ،برای امت من رحمت است و اگر امید و آروز نبود هیچ مادری

فرزندش را شیر نمیداد و هیچ باغبانی نهالی نمیکاشت.
از این به بعد را به بررسی علل آرزوی طوالنی خواهیم پرداخت.
 -5اسباب آرزوهای دراز
 1-5جهل و بی خبری
جهل انسان نسبت به دنیا  ،قدرت و لطف خدا ،آخرت و نعمتهای بی پایان آن و همچنین نسبت به وضع خویش و عدم
توجه به این حقیقت که هر لحظه ممکن است پایان عمر او فرا رسد ،او را به وادی آرزوهای دراز میکشاند .امام علی (ع)
ع مالٍ ل ْم ی ْأکُلْهُ »؛13از فریب آرزوها
ل یوْمٍ لمْ یُدْرِکْهُ و بانِی بِناءٍ لمْ یسْکُنْهُ و جامِ ِ
ن مُؤمِّ ِ
میفرماید « :اِتّقُوا خِداع الْآمالِ فکمْ مِ ْ
بپرهیزید .چه بسیار کسانی که آرزو داشتند روزی را (در آغوش ناز و نعمت بگذارنند) و هرگز به آن نرسیدند .چه بسیار کسانی
که خانه و قصری ساختند ولی هرگز در آن ساکن نشدند و چه بسیار کسانی که اموال زیادی اندوختند ولی هرگز از آن
نخوردند.
نراقی در معراج السعاده می فرمایند:
« و سبب این صفت خبیثه دو چیز است:
یکى جهل و نادانى است ،چون جاهل ،اعتماد مىکند بر جوانى خود و با وجود عهد شباب ،مرگ خود را بعید مىشمارد .و
بیچاره مسکین مالحظه نمىنماید که اگر اهل شهرش را بشمارند صد یک آن پیر نیستند و پیش از آمدن زمان پیرى به چنگ
گرگ أجل گرفتار گشتهاند .تا یک نفر پیر مىمیرد هزار کودک و جوان مرده.

»14

 2-5حب دنیا

 .مجلسی ،بحار االنوار  ،1403،ج،7
 .آمدی ،تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،

ص12173

.

13
ص.313
14

.نراقی ،معراج السعاده ،صفت بيست و چهارم :طول امل و اسباب آن،
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هنگامی که دلبستگی نسبت به ظواهر دنیا جای «زهد» را گرفت و انسان در زرق و برق دنیا غرق شد کم کم از خدا غافل
میشود و زشتیها در نظرش به صورت زیبایی جلوه میکند و او را گرفتار آرزوهای دور و دراز میسازد ،لذا حق را به دست
فراموشی سپرده و به آن پشت میکند.
غزالی به شرح این علت پرداخته ،میگوید :انسان به آرزوهای باطل عالقه مند است؛ و همیشه نفسش را به آنچه که موافق
اوست وعده میدهد؛ و البته آنچه که موافق با مراد اوست ،بقای در دنیاست ،از این رو ،همیشه در توهم آن به سرمی برد و در
درونش آن را ارزیابی میکند و به توابع بقا و نیازهای آن -از قبیل مال ،خاندان ،خانه ،دوستان ،حیوانات و سایر اسباب و علل
دنیا -میاندیشد و قلبش همیشه به این فکر مشغول است .و اگر گاهی مرگ و نیاز به آمادگی آن برای او پیش آید ،امروز و فردا
میکند و نفس را وعده میدهد و میگوید :روزگار نزد توست و فرصتی هست تا در بزرگی توبه کنی .و وقتی که به بزرگی
رسید ،میگوید :تا پیرشدن فرصت داری .و وقتی که پیر شد ،میگوید :تا زمانی که از ساختن این خانه فارغ شوی و یا از این
سفر بازگردی و یا از رسیدگی به کار این فرزند و تهیه مسکنی برای او یا از غلبه بر دشمنی که شماتت میکند ،فارغ شوی،
پیوسته امروز و فردا میکند و به کاری نمیپردازد ،مگر این که به دهها شغل دیگر هم دلبستگی دارد .بدین ترتیب روز به روز
میگذرد و از شغلی به شغلی دیگر تا این که آرزو در زمانی که تصور نمیکند ،وی را میرباید و تنها حسرتش بر او میماند.
اصل این آرزوها دنیا دوستی و غفلت از معنای سخن حضرت (ص) است « :أحْبِبْ منْ شِئْتِ فإنَّک مُفارِقُهُ »15
دوست بدار کسی

را که دوست داری ،که از او جدا خواهی شد.
 3-5حرص و طمع
حرص و طمع از خصائص رذیله ای است که هر چه در انسان قوت بگیرد سبب اقبال بیشتر او به دنیا می شود .طمع ریشه
در افراط در لذت گرایی دارد و از جمله رذائلی است که تا لحظه مرگ دست از انسان برنمی دارد .قال رسول اهلل صلی اهلل علیه
و آله« :یهْرمُ ابْنُ آدم و یشِبُّ فِیهِ اثْنتانِ الْحِرْصُ و طُولُ الْأمل»16.پیر مىشود فرزند آدم و جوان و قوى مىشود در او دو صفت
یکى حرص و دیگر طول اهل که آرزوهاى دور و دراز باشد
امام خمینی فرموده است« :معلوم است خود حرص و الزم و ملزوم آن از احتجاب فطرت و از جنود جهل و ابلیس است ،و
خود آن شرّ و از لوازم شرّ است و منتهی به شرّ شود ،و کمتر چیزی انسان را مثل آن به دنیا نزدیک کند ،و از حق تعالی و
تمسّک به ذات مقدّسش دور و مهجور

نماید17».

حرص (علت آرزوی طوالنیست ) ؛ چرا که غفلت از دوست موجب غفلت از مردن و غفلت از مردن علت حرص و طول امل
است18.

15

.مجلسی ،بحار االنوار ،ج ، 17ص .5

16

 .معدن الجواهر ،ص .25
 .خمینی ،شرح حدیث جنود عقل و جهل ،متن ،ص

17
.217

 .عرفان اسالمى تفسیرمصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه ،ج ،2ص

18
.155
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 4-5نفس اماره
آرزو های طوالنی از دام های شیطان و نفس اماره است ،نفس از درون و شیطان از بیرون ،انسان را به سوی آرزو های
طوالنی فرا می خوانند .پس برای مقابله با آن ها باید به خدا پناه برد و از او درخواست یاری کرد .موالی متقیان در این باره
ل
ن ثلاثٍ الطیرةُ والْکِبْرُ والتَّمنی فإِذا تطیَّر أح ُدکُ ْم فلْیمْضِ على طِیرتِهِ ولْیذْکُرِ اللَّه عزَّ وج َّ
میفرمایند « :فِی کُل امْرِئٍ واحِد ٌة مِ ْ
ل عبْ ِدهِ وخادِمِهِ ولْیحْلُبِ الشَّاة وإِذا تمنَّى فلْیسْألِ اللَّه عزَّ وجلَّ ویبْتهِلْ إِلیْهِ ولا یُنازِعْهُ نفْسهُ إِلى
وإِذا خشِی الْکِبْر فلْیأْکُ ْ

الْإِثْمِ»19

در هر کس یکی از این سه خصلت هست :تکبر ،بدفالی ،آرزوی بی جا .هرگاه یکی از شما گرفتار تکبر شد ،با بنده و
خدمتکارش هم غذا شود ،و گوسفند بدوشد؛ و چون فال بد زد بدان اعتماد نکند و نام خدا را ببرد و کار را بگذراند؛ و چون
آرزوی بی جایی کرد از خدا درخواست کند و خود را به دست نفس اماره ندهد که او را به گناه کشاند.
 5-5فراموشی یاد مرگ
به هوش باشید! نابودکنندة لذات و بر هم زنندة کامیابی ها و قطع کنندة آرزوها (یعنى مرگ را) بسیار بخاطر بیاورید!
ت ومُنغص الشَّهواتِ وقاطِع الْأُمْنِیَّاتِ »20هـان ! آنـگـاه کـه بـه کـارهاى زشت شتاب مى آرید ،بر هم زننده
« هادِم اللَّذَّا ِ
لذّت ها ،تیره کننده شهوت ها و برنده آرزوها را به یاد آرید.
 21کسى که ازهمه بیشترآرزودارداز همه کمتر به یاد مرگ است.
« أکْثرُ النّاسِ أمالً أقلُّهُ ْم لِلموتِ ذِکْرا »
انسان اگر متوجّه به مرگ و به فرموده پیامبر اسالم (ص) عنایت به هادم اللذات داشته باشد ،دلش دچار طول امل
نمىگردد ،بلکه در تمام دوران حیات جز دنبال دنیاى حالل آن هم به قدر ضرورت نخواهد رفت و با حرارت ایمان و عمل صالح
و غرق شدن در عبودیّت و اطاعت حق ،براى خود در این دنیا کسب حیات طیّبه کرده و زاد و توشه براى آخرت خود مهیّا
خواهد نمود و با کوتاه کردن بند آرزو و یاد مرگ از دست دشمن خطرناک خود یعنى شیطان نجات یافته آسوده خواهد
22
گشت.

امام علی (ع) در پیامی به یاد آورى مرگ و قبر اشاره مىفرماید که فراموش کردن آن موجب «طول امل» و غرق شدن در
زرق و برق

23
دنیاست؛.

در جای دیگر می فرمایند «:منْ أیْقن أنّهُ یُفارِقُ األحباب ،ویسکُنُ التُّراب ،ویُواجِهُ الحِساب ،ویسْتغْنِی عمّا خلَّف ،ویفْتقِرُ إلى
ما قدَّم ،کان حرِیّا بِقِصرِ األملِ وطُولِ العمل »ِ24هر کس یقین داشته باشد از دوستان جدا خواهد شد ،در دل خاک خواهد
خفت ،حساب و کتابى در پیش دارد ،آنچه بر جاى می گذارد به کارش نخواهد آمد ،به آنچه پیش فرستاده نیازمند است.
بنابراین رشته آرزو را کوتاه و دامنه عمل را بیشترگرداند.
 6-5میل به جاودانگی
 .قمی مشهدی ،1368 ،ج  ،3ص 391؛ حویزی عروسی 1415 ،ق،ج ،1ص474؛ بابویه قمی ،1362 ،ج  ،2ص

19
.624
20

.نهج البالغه ،خ .98
 .شرح غرر الحكم :ج،2ص،409

21
ح.3053

 .انصاریان ،عرفان اسالمى تفسیرمصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه ،ج ،2ص
 .مکارم شیرازی ،پیام امام امیر المومنین علیه السالم ،ج،6
 .مجلسی ،بحاراألنوار
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در سه آیه اول سوره همزه سخن از دنیاپرستان خودخواه با آرزوهای دور و دراز است ،می فرماید« :وای بر هر عیبجوی
مسخره کننده ای  -همان کس که مال و ثروت(عظیمی) را جمع آوری و شماره کرده است(بی آنکه حساب مشروع و نامشروع
25حْسبُ أنَّ مال ُه
ل هُمزةٍ لُمز ٍة الَّذِی جمع ماال وعدَّد ُه ی
را بکند) و گمان می کند اموالش سبب جاودانگی اوست!»« ،ویلٌ لِک ِّ
أخْلدهُ»26

در واقع این سه آیه علت و معلول یکدیگرند ،چرا که این انسان بی خبر و خودبین و خودپسند دیگران را استهزاء می کند ،به
خاطر آنکه ثروت عظیمی برای خود از طرق نامشروع فراهم ساخته ،چرا دست به جمع چنین ثروتی زده؟ به خاطر اینکه می
پندارند داشتن چنین ثروتی به او جاودانگی می دهد ،این پندار که با«طول امل»و آرزوهای دراز همراه است سبب غرور و
خودبرتربینی می شود و آن هم به نوبه خود سبب استهزاء و عیب جویی نسبت به دیگران

است27.

از این آیه به خوبی می توان استفاده کرد که آرزوهای دراز گاهی به حدی می رسد که انسان مرگ را به کلی فراموش کرده،
خود را جاودانه می پندارد و همین امر سبب طغیان و سرکشی او می شود و آن طغیان سرچشمه گناهان دیگری می گردد.
 7-5مکر شیطان وزیبا نشان دادن اعمال توسط او
در آیه پیش رو ،سخن از گروهی است که حق را شناختند و سپس به آن پشت کردند و از آن اعراض نمودند ،می فرماید:
«کسانی که بعد از روشن شدن حق به آن پشت کردند ،شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای
طوالنی فریفته است!»« ،إِنَّ الَّذِین ارْتدُّوا علی أدْبارِهِمْ مِنْ ب ْعدِ ما تبین لهُمُ الْهُدی الشَّیطانُ سوَّل لهُمْ وأمْلی لهُمْ»

28

«املی لهم» از ماده «امالء» به معنی پدید آوردن آرزوهای دور و دراز است که انسان را به خود مشغول می دارد.
در واقع آیه ناظر به این حقیقت است که چگونه ممکن است یک انسان حق را بشناسد و باور کند سپس آن را نادیده بگیرد
و به آن پشت کند و راه نجات خود را ببیند با این حال از بی راهه برود!
آیا می توان باور کرد انسان عاقلی چنین کند؟! آری! هنگامی که تسویالت شیطان انسان را احاطه کند و زشتی ها را در
نظرش به صورت زیبایی ها نشان دهد و او را گرفتار آرزوهای دور و دراز سازد ،بعید نیست حق را به دست فراموشی بسپارد و
به آن پشت کند.
از اینجا می توان دریافت که آرزوهای طوالنی چه بالیی بر سر انسان می آورد و چگونه انسان عاقل را به کلی از عقل و خرد
بیگانه می کند؟!
قرآن مجید در جایی دیگر مىگوید :یکى از دامهاى مهم شیطان همین طول امل است:

25
همه

 .این احتمال نیز در تفسیر «عدده » داده شده است که منظور شمارش کردن نیست ،بلکه مال وا وسیله و «عده » خود قرار دهد و در
حال بر آن تکیه نماید.
.

26
همزه3-1:
27
غیبت

« .همزة » و «لمزة » هر دو صیغه مبالغه است ،اولی از ماده «همز» به معنی شکستن گرفته شده و دومی از ماده «لمز» به معنی
و عیب جویی کردن است ،بعضی معتقدند «همزة » به کسی می گویند که با اشارات عیبجویی می کند و «لمزة » به کسی که با زبان این کار
را انجام می دهد.
 .محمد:
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«وقال لأتَّخِذنَّ مِنْ عِبادِک نصیباً مفْرُوضاً* ولأُضِلَّنَّهُ ْم ولأُمنینَّهُمْ ولآمُرنَّهُمْ  ...یعِ ُدهُمْ ویُمنیهِمْ وما یعِ ُدهُمُ الشَّیْطانُ إِلَّا
 29شیطان چنین گفته که از بندگان خود سهم معینى خواهم گرفت؛ آنها را گمراه مىکنم و به آرزوها سرگرم مىسازم و
غُرُوراً»
به آنها فرمان مىدهم  ...شیطان به آنها وعدههاى دروغین مىدهد و به آرزوها سرگرم مىسازد و جز فریب و نیرنگ به آنها
فرمان نمىدهد».
 8-5حماقت
این قسمت را از زبان روایات نگاه می کنیم.
قال علی (ع)«مِن الْحُمْقِ االِتِّکالُ على الْأمل»30تکیه بر آرزو کردن،نشانة نادانى است.
قال الصادق (ع)« العاقِلُ یعتمِدُ على عملِهِ  ،الجاهِلُ یعتمِدُ على أملِهِ »31اشخاص عاقل به سعی و کوشش خود تکیه
میکنند ،ولی انساهای نادان به آمال و آرزوهای خویش متکی هستند.
 9-5فساد عقل
قال علی (ع)« کثرةُ األمانی مِن فسادِ العقلِ »32آرزوهای زیاد ،ناشی از فساد عقل است.
عن موسی بن جعفر (ع) «یا هِشامُ ،منْ سلّط ثلاثاً على ثلاثٍ ،فکأنّما أعان على هدْمِ عقْلِهِ :منْ أظْلم نُور تفکُّرِهِ بِطُولِ أملِهِ ،و
محا طرائِف حِکْمتِهِ بِفُضُولِ کلامِهِ ،و أطْفأ نُور عِبْرتِهِ بِشهواتِ نفْسِهِ ،فکأنّما أعان هواهُ على هدْمِ عقْلِهِ ،و منْ هدم عقْلهُ ،أفْسد علیْهِ
دِینهُ و دُنْیاهُ » 33میفرماید :هر کس سه چیز را بر سه چیز مسلط سازد ،به ویرانی عقلش کمک کرده است:
آنکه نور تفکرش را به آرزوی درازش تاریک کند
و آنکه شگفتیهای حکمتش را به گفتار بیهودهاش نابود کند
و آنکه پرتو اندرز گرفتن خود را به خواهشهای نفسش خاموش کند.
(هر که چنین کند) گویا هوس خود را بر ویرانی عقلش کمک داده و کسیکه عقلش را ویران کند دین و دنیای خویش را
ساخته است».
 10-5پیری
آرزوها با پیری تو جوانتر میشوند
قال النبی (ص) « :یهْرمُ اِبْنُ آدم و یبْقى معهُ اِثْنانِ الْحِرْصُ و طُولُ الْأملِ»34فرمودند :انسان پیر میشود و دو چیز در او زنده
و جوان میشود :یکی حرص و دیگری آمال و آرزوهایش.
 11-5عمل سوء
امام على (ع) «أطْولُ النّاسِ أمالً أسْوأُهُمْ عمالً » 35
آرزومندترین مردم ،بد کردارترین مردم است.

.

29
نساء.120-118:

 .آمدی ،غررالحکم ،ص
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.276

 .همان ،ص

31
.43

 .همان ،ص

32
.65

 .کلینی ،کافی ،ج  ،1ص

33
.17

 .دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص
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حسن بصرى مکرر مىگفت :هیچ کس ،گرفتار طول امل نمىشود مگر اینکه اعمالش بد

مىشود36.

 12-5حب نفس
حضرت امام (ره) در شرح چهل می فرمایند« :این طول امل که من و تو داریم ،که از حبّ نفس و مکاید شیطان و
شاهکارهاى آن ملعون است ،به طورى ما را از توجه به عالم آخرت باز داشته که در فکر هیچ کار

نیفتیم37».

 13-5سودا
در علل الشرایع آمده است که:
« و هر دو (از آب و خاک شیرین و شور و تلخ) را بیکدیگر مخلوط کرد و در پاى عرش آنها را جاى داد.... ،و پس از این
طبیعتها بدن آدم (و اوالد او) تمام و کامل گردید ،و بواسطه سودا زنده بودن را دوست داشت و حرص و طول أمل پیدا
کرد»38.

 14-5شهوت
« و قُوّةُ الْهوى مِن الشّهواتِ »39و قوّت هوا و زور آن ،از شهوت نفس است .یعنى :پیروى کردن لذّتهاى نفسانى و مرتکب
شدن شهوتهاى جسمانى ،قوّت مىدهد هواى نفس را ،زیاد مىکند طول امل و آرزوها را.
روشن است که «هوى پرستى» و «طول امل» با یکدیگر ارتباط نزدیکى دارند ،هوا پرستى سرچشمه طول امل است و طول
امل نیز سرچشمه هوا پرستى مجدّد و سرانجام طول امل سبب غفلت از خدا و سراى دیگر

مىشود40.

 15-5فریبکاری دنیا
حضرت امیرالمومنین (ع) در دعای شریف کمیل می فرمایند « :اللّهُمّ عظُم بالئِی و أفْرط بِی سُوءُ حالِی و قصُرتْ (قصّرتْ)
41خدایا بالیم بزرگ است و
بِی أعْمالِی و قعدتْ بِی أغْاللِی و حبسنِی عنْ نفْعِی بُ ْعدُ أملِی (آمالِی) و خدعتْنِی الدُّنْیا بِغُرُورِها » (
بدی حالم از حد گذشته .زنجیرهای عالیق مرا خانه نشین کرده و آرزوهای دور و دراز مرا از رسیدن به منافعم باز داشته و دنیا
با ظاهر فریبنده اش مرا فریب داده است).
نکته ظریف در این قسمت از دعا آنست که ،هر فراز ،علت فراز قبلی می باشد .بدین بیان که ،بالی عظیم برای انسان ،آن
است که دچار بد حالی گردد ،علت بد حالی انسان صدور اعمال ناقص از سوی وی می باشد ،حال دلیل این امر ،وجود عالیق
نفسانی و آرزوهای طول و دراز است و در نهایت آنکه عالیق نفسانی و آرزوهای طوالنی نشأت گرفته خدعه و نیرنگ دنیا به
انسان است که سر منشأ تمام گرفتاریها و بدبختی ها می باشد.

 .شرح غرر الحكم :ح،2ص،409

35
ح3054

 .ورام بن أبی فراس،مجموعه ورام :آداب و اخالق در اسالم ،ص

36
169
37

 .امام خمینی ،شرح چهل فحدیث ص175
 .علل الشرائع  /ترجمه مسترحمى ،النص،

38
ص233

 .نوری ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل  ،ج ، 11ص212و شرح مصباح الشریعة  /ترجمه عبد الرزاق گیالنى ،ص
 .مکارم شیرازی ،پیام امام امیر المومنین علیه السالم ،ج،2

39
251

40
ص465
41

.دعای کمیل.
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بر طبق فراز ارائه شده از دعای کمیل ،گرفتار آمدن در فریب دنیا منجر به تمایل بیش از حد انسان به بهره مندی از لذائذ
دنیا و طوالنی شدن این آرزوها می باشد .در حالی که هیچگونه ضمانتی برای طوالنی شدن عمر انسان وجود ندارد.
امیرالمومنین (ع) در بیان علت طوالنی شدن آرزوها ،دنیا طلبی را عامل آن معرفی می نمایند «:منْ أصْبح علی ال ُّدنْیا حزِین ًا
فقدْ أصْبح لِقضاءِ اللَّهِ ساخِطاً و منْ أصْبح یشْکُو مُصِیبةً نزلتْ بِهِ فقدْ أصْبح یشْکُو ربَّهُ و منْ أتی غنِیّاً فتواضع لهُ لِغِناهُ ذهب ثُلُثا
دِینِهِ و منْ قرأ الْقُرْآن فمات فدخل النَّار فهُو مِمَّنْ کان یتَّخِذُ آیاتِ اللَّهِ هُزُواً و منْ لهِج قلْبُهُ بِحُب الدُّنْیا الْتاط قلْبُهُ مِنْها بِثلاثٍ هم
لا یُغِبُّهُ و حِرْصٍ لا یتْرُکُهُ و أملٍ لا یُدْرِکُهُ42» .کسی که از دنیا اندوهناک میباشد ،از قضاء الهی خشمناک است .و آن کس که از
مصیبت وارد شده شکوه کند از خدا شکایت کرده .و کسی که نزد توانگری رفته و به خاطر سرمایهاش برابر او فروتنی کند ،دو
سوّم دین خود را از دست داده است .و آن کس که قرآن بخواند و وارد آتش جهنّم شود حتماً از کسانی است که آیات الهی را
بازیچه قرار داده است .و آن کس که قلب او با دنیا پرستی پیوند خورد ،همواره جانش گرفتار سه مشکل است :اندوهی رها
نشدنی ،حرصی جدا نشدنی ،و آرزویی نایافتنی.
ایشان در بیانی دیگر ،حرص و ولع در بدست آوردن و مصرف نعمت های دنیوی را علت آرزومندی معرفی نموده اند« :بدان
که تو به همه آرزوهای خود نخواهی رسید و تا زمان مرگ بیشتر زندگی نخواهی کرد و بر راه کسی می روی که پیش از تو می
رفت ،پس در بدست آوردن دنیا آرام باش و در مصرف آنچه به دست آورده ای نیکو عمل کن».
در مذمت آرزوهای دروغین و طوالنی می توان به احادیث ذیل از حضرت رسول (ص)اشاره نمود«:دروغ ترین چیز
آرزوست ».؛ «زیانکارترین کس آن است که عمر خویش به آرزو سپری کند ولی روزگار یاریش نکند و از دنیا بی زاد و توشه
برود ».؛ «متقدمان این امت با یقین و زهد خویش رستگار می شوند و متاخرانش با بخل و آرزوی دراز تباه می شوند».
 16-5امید
آرزوى دور یا طوالنى که در ادبیات دین بیشتر با واژه «أمل» شناخته مىشود ،ریشه در امید دارد و امید ،الزمه زندگى
است؛ امّا مهم این است که این ویژگى ،از حد خارج نگردد و به بیراهه کشیده نشود .آن جا که از آرزو به صورت منفى یاد شده،
مربوط به مواردى است که دچار آفت شده است .این کاربرد منفى از آرزو در مواردى به کار مىرود که چند ویژگى داشته باشد:
اوّلًا پى در پى باشد و در هیچ حدّى از آرزوها توقف نداشته باشد و با به دست آمدن هر آرزویى ،آرزوى دیگر به وجود مىآید.
ثانیاً موضوع آرزوها غیر واقعى و دستنایافتنى باشد .این مىتواند یا به دلیل پایانناپذیرى آرزوهاى فرد باشد -که بدان اشاره
شد -و یا به دلیل جنس آرزوى فرد باشد .برخى آرزوهاى افراد در دنیا قابل دستیابى نیستند « »1و یا سطح آرزوهاى برخى
افراد ،فراتر از عمرشان

است43.

 17-5سه اصل
ن الْفرائِضِ و االِسْتِهانةِ بِالسُّننِ و الْخوْضِ فِی الْمالهِی»44
مىفرماید که:
ل الْحرامِ و الْغفْلةِ ع ِ
ن أکْ ِ
ل عالماتِ الْهوى مِ ْ
« و أصْ ُ

سبب حدوث هوى و طول امل ،سه چیز است:
یکى -خوردن حرام و اجتناب ننمودن از حرام و مغشوش.
42

.نهج البالغه ،حکمت.228
 .لذا در برخى روایات از «طول األمل» یاد شده است (ر .ك :الگوى اسالمى

43
شادكامى).
44

 .نوری ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل  ،ج ، 11ص.212
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دوم -مسامحه کردن در فرایض و واجبات ،سهل گرفتن آنها ،خواه ترک کردن ،یا کردن و خوب نکردن ،و آداب و قواعد آن
را اهتمام ننمودن.
سوم -فرو رفتن در مالهى و مکروهات ،و کارهاى لغو و بىفایده

کردن45.

نتیجه گیری
در باب عوامل میل به آرزوهای طوالنی از آنجایی که انسان به امید و آرزو زنده است واین خود یک موتور محرک برای
زندگی او است الزم است که بیشتر به این مساله و عوامل موثر در آن پرداخته شود.با توجه به آیات و روایات  ،اسالم نه تنها با
امید و آرزو مخالف نیست؛ بلکه همواره پیروان خود را به داشتن امید و آرزوهای خوب و پسندیده در زندگی تشویق می کند.
اما آنچه که آیات و روایات گوناگون ما را از آن نهی کرده اند ،داشتن آرزوی طوالنی است؛ یعنی آرزوهایی که متناسب با
میزان توانایی و استعداد و در محدوده قدرت و حتی عمر کوتاه ما نمی باشد که باید با شناخت عوامل میل به آن سعی در
اچتناب و دوری از این رذیله اخالقی داشت.
از جمله عواملی که سبب میل به آرزوی طوالنی می شود و در این مقاله احصا شده است این موارد می باشد:
جهل و بی خبری ،حب دنیا ،حرص و طمع ،عدم یقین ،نفس اماره ،فراموشی یاد مرگ ،میل به جاودانگی ،مکر و
ت زویرشیطان  ،حماقت ،فساد عقل ،پیری ،عمل سوء ،حب نفس ،طبع و مزاج سودا ،شهوت نفس ،امید ،فریبکاری دنیا و سه
اصل خوردن حرام ،مسامحه کردن در فرائض و واجبات ،فرو رفتن در مالهی و مکروهات و کارهای لغو.
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 .شرح مصباح الشریعة  /ترجمه عبد الرزاق گیالنى،

73

45
ص255

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال سوم ،شماره  ،32دی 1399

دیلمی،

،ارشادالقلوب،

زین الدین بن على ،شرح مصباح الشریعة ،ترجمه عبد الرزاق بن محمد هاشم گیالنى ،تهران؛ چاپ اول 1377 ،ه ش.
صدوق،
فرزند وحی ،جمال؛ سهرابیان ،فاطمه؛ « آرزو در اسالم » ،نشریه سراج منیر ،شماره  ،14سال پنجم ،بهار  1393ه ش.
فیض کاشانی ،محسن ،المحجه البیضا،
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کراجکى ،محمد بن على ،نزهة النواظر  /ترجمه معدن الجواهر ،ترجمه عباس قمی ،تهران؛ انتشارات اسالمیه ،چاپ اول ،بی
تا.
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