
 !!! آرزٍّایی کِ هاًع هَفقیتواى ّستٌذ

 

ارزش یک اًساى تِ اًذازُ ّوت اٍست ّر چِ ّوت 

یاتی ٍ تقرب تِ خالق ّستی  ّای کوال اًساى در عرصِ

افسایص یاتذ اًساى را تِ ارزش ٍاقعی خَد ًسدیک 

سازد ٍ ّر کِ ٍجِْ ّوتص دًیاگرایی ٍ ضَْت دًیا  هی

 از دست دادُ استتاضذ اٍ ارزضوٌذی اًساًی خَد را 

 

ّا را تِ  هَضَعاتی ّستٌذ کِ رّي تسیاری اًساى! اهیذ تِ آیٌذُ یا ًااهیذی؟! خیالی؟ ّوت یا تی! تافی؟ آرزٍ یا خیال

ّایی را تِ ًگارش درآٍرًذ کِ  خَد هطغَل ساختِ ٍ تسیاری از افراد را دست تِ قلن کردُ است تا درتارُ آى کتاب

تْتریي راُ . اًذ تافی چیسی را تِ دًثال ًذاضتِ ای جس تٌثلی ٍ آرزٍّای پَچ ٍ خیال عذُ ترخی جس ًااهیذی تِ آیٌذُ ٍ

است ٍ در ایي هجال تِ تررسی سخٌاى هَال ٍ ( علیْن السالم)ترای رسیذى تِ حقیقت، کلوات گْرتار هعصَهیي 

 .ضَد در کتاب ارزضوٌذ ًْج الثالغِ پرداختِ هی( علیِ السالم)هقتذایواى علی 

 

 !پردازی؟ آرزٍ یا خیال

سٍاٗات صٗادٕ دس هزهت داضتي آصسٍّإ تلٌذ ٍ عَالًٖ . ٗاد ضذُ است "ؤهل"اص آسصٍ تا ػٌَاى ( ػلْ٘ن السالم)دس ولوات هؼصَه٘ي 

ٌٗذُ ّا سا تِ دست آٍسد ٍ فْو٘ذ هٌظَس آى تضسگَاساى ًااه٘ذٕ ًسثت تِ آ ٍخَد داسد وِ تاٗذ هفَْم اصلٖ آى( ػلْ٘ن السالم)اص ائوِ 

 !تاضذ؟ تش ًْفتِ هٖ است ٗا دس پشتَ اٗي سخٌاى هفَْهٖ تسٖ ٍس٘غ

 :فشهاٌٗذ هٖ 42دس خغثِ ( ػلِ٘ السالم)اهام ػلٖ 

  فَ٘ٓصٔذُّ ػٓيِ الْحٓكِّ ٍٓ ؤَهَّا عَُلُ الْإَهٓلِ اثٌَْاىِ اتِّثٓاعٔ الَْْٓٓى ٍٓ عَُلُ الْإَهٓلِ فَإَهَّا اتِّثٓاعٔ الَْْٓٓى [ اثٌَْتَاىِ]ؤَُّْٗٓا الٌَّاسٔ إِىَّ ؤَخَْٓفٓ هٓا ؤَخَافٔ ػٓلَٕ٘ىُنٔ »

هٌِْْٔوٓا  ًَاءِ اصٕغَثَّْٓا صٓاتُّْٓا ؤَلَا ٍٓ إِىَّ الْأخِشََٓ لَذٕ ؤَلْثٓلَتٕ ٍٓ لِىُلٍّفٌَْ٘ٔسِٖ الْأخِشََٓ ؤَلَا ٍٓ إِىَّ الذًُّْ٘ٓا لَذٕ ٍٓلَّتٕ حٓزَّاءٓ فَلَنٕ ٗٓثٕكَ هٌِْْٓا إِلَّا صٔثٓاتٌٓٔ وَصٔثٓاتِٓٔ الْإِ

تِإَتِِِ٘ َٕٗٓمٓ الْمِ٘ٓاهِٓٔ ٍٓ إِىَّ الَْٕ٘ٓمٓ ػٓوٓلٌ ٍٓ لَا حِسٓابٓ ٍٓ غَذاً [  تِإُهِِِّ]تٌَُٓىَ فَىًََُُا هِيْ ؤَتٌَٕاءِ الْأخِشَِٓ ٍٓ لَا تَىًََُُا هِيْ ؤَتٌَٕاءِ الذًُّْ٘ٓا فَإِىَّ وُلَّ ٍٓلَذٍ سٓ٘ٔلْحٓكُ 

 .« حِسٓابٌ ٍٓ لَا ػٓوٓل



اها پیرٍی از خَاّص ًفس، اًساى را از حق . َّاپرستی ٍ آرزٍی طَالًی: ترسن ّواًا تر ضوا از دٍ چیس هی !ای هردم»

دًیا تِ سرعت پطت کردُ ٍ از آى جس تاقیواًذُ  !آگاُ تاضیذ. ترد دارد ٍ آرزٍّای طَالًی، آخرت را از یاد هی تازهی

تِ َّش تاضیذ کِ آخرت تِ سَی ها هی آیذ، دًیا ٍ آخرت . استاًذکی از ظرف آتی کِ آى را خالی کردُ تاضٌذ، ًواًذُ 

تکَضیذ از فرزًذاى آخرت تاضیذ ًِ دًیا، زیرا در رٍز قیاهت، ّر فرزًذی تِ پذر ٍ هادر خَیص . ّر یک فرزًذاًی دارًذ

 .«اهرٍز ٌّگام عول است ًِ حساترسی، ٍ فردا رٍز حساترسی است ًِ عول. تاز هی گردد

ٗاتٖ ٍ تمشب تِ خالك ّستٖ افضاٗص ٗاتذ اًساى سا تِ  ّإ ووال ُ اًذاصُ ّوت اٍست ّش چِ ّوت اًساى دس ػشصِاسصش ٗه اًساى ب

ساصد ٍ ّش وِ ٍخِْ ّوتص دً٘اگشاٖٗ ٍ ضَْت دً٘ا تاضذ اٍ اسصضوٌذٕ اًساًٖ خَد سا اص دست دادُ  اسصش ٍالؼٖ خَد ًضدٗه هٖ

 است

آًاى وِ . دّذ داسد ٍ اٍ سا تِ سستٖ ٍ تثاّٖ سَق هٖ خاهؼِ سا اص ػول ٍ الذام تاصهٖخاص٘ت آسصٍٕ دساص ٍ خ٘ال آى است وِ فشد ٍ 

 .هاًذ تٌذًذ، اص ػول ٍ الذام دسست ٍ تَؤم تا اًضثاط ٍ خذٗت تاصهٖ هٖ دس ه٘ذاى ػول، تِ آسصٍ ٍ خ٘ال دل

إّٗان ٍ االتّىال ػلى »: اًذ تاسُ فشهَدُ اٗيدس ( ػلِ٘ اسالم)ًْح الثالغِ خغاب تِ اهام حسي  31دس ًاهِ ( ػلِ٘ السالم)اهام ػلٖ 

 .«از تکیِ کردى تر آرزٍ تپرّیس، کِ آرزٍ کاالى احوقاى است» ؛«الوٌى، فإًّْا تضائغ الٌَّوى

ّا را  کي چطن خَش آرزٍّاى دل» ؛«ٍ هي ؤعال األهل ؤساء الؼول... األتصاس   ؤػ٘ي  تؼوٖ  األهاًّٖ» :اًذ ٍ دس خإ دٗگش فشهَدُ

 «ّر کِ دل تِ آرزٍى دراز تٌذد، چٌاى کِ تایذ تي تِ کار ًذّذ... کٌذ  کَر هى

ت٘اى صٗش اص . داسد پشداصٕ است وِ اًساى سا اص ػول تاصهٖ تٌاتشاٗي آًچِ تاٗذ اص آى پشّ٘ض ضَد اه٘ذ ً٘ست، تلىِ آسصٍّإ ٍاّٖ ٍ خ٘ال

اى »؛ «... عَتى لوي لن تلِْ األهاًّٖ الىارتٔ ! ... اتي خٌذب ٗا»: داسد اٗي هؼٌا سا تِ خَتٖ ت٘اى هٖ( ػلْ٘ن السالم)صادق آل هحوذ 

 .«خَضا تِ حال آى وس وِ آسصٍّاى وارب، اٍ سا تِ خَد هطغَل ًذاسد! ... ػثذ اللِّ تي خٌذب

 !تلٌذّوت یا آرزٍهٌذی؟

ّإ الْٖ تشإ سس٘ذى تِ آسصٍّإ تلٌذ ٍ ٍاالٕ خَد خض تِ تالش ٍ خذٗت دس اهَس  اًساى

اهام ػلٖ . وٌٌذ ّا پشّ٘ض هٖ خَضٖ تِ آى وٌٌذ ٍ اص تَلف دس آسصٍ ٍ خ٘ال ٍ دل ًوٖتىِ٘ 

اٍلیاى » ؛«صاس اٍل٘اء اللَِّ الى األخش تالصّثش، ٍ الى األهل تالؼول» :فشهاٌٗذ هٖ( ػلِ٘ السالم)

 .«خذا تا ضکیثایى تِ پاداش رسیذًذ، ٍ تا کردار تِ آرزٍّاى خَد دست یافتٌذ

داسد، تلىِ ضَق ٍ ه٘ل سس٘ذى تِ آى،  صذ ٍ اه٘ذ ٍ آسصٍٕ سس٘ذى تِ آى، ًِ تٌْا آًاى سا اص تالش ٍ خذٗت تاصًوٖدس ًظش گشفتي هك

ّإ ٍاّٖ فشدا  ّإ اهشٍص سا فذإ خ٘ال آًاى اص فشٗة آسصٍ خَد سا آصاد ضاختِ ٍ فشصت. ضَد سثة اًضثاط ٍ خذٗت آًاى هٖ

ؤها سؤٗتن الزٗي ٗإهلَى تؼ٘ذاً ٍ ٗثٌَُى هط٘ذاً ٍ ٗدوؼَى »: فشهاٌٗذ ًْح الثالغِ هٖ 132دس خغثِ ( ػلِ٘ السالم)اهام ػلٖ . وٌٌذ ًوٖ

ّای استَار ساختٌذ ٍ  آیا ًذیذیذ کساًی را کِ آرزٍی دٍر ٍ دراز داضتٌذ ٍ خاًِ» ؛«... وث٘شاً و٘ف ؤصثحتٕ تَٔ٘تُْن لثَساً 

ى ضذ ٍ داراییطاى تثاُ ٍ اهَالطاى ًصیة ٍارثاى ّایطاى تثذیل تِ قثرّایطا هال فراٍاى گردآٍردًذ، چگًَِ خاًِ

 .« ... گردیذ



اص . تَاًذ تِ آخشتٖ خَب دست ٗاتذ اٗي ضَُ٘ ٍ سٍش دس هَسد هؼٌَٗات ً٘ض خاسٕ است ٍ اًساى تذٍى تالش ٍ داضتي ّوت تلٌذ ًوٖ

از کساًی ًثاش کِ » ؛«ٗٔشَخِّٖ التَتَٔ تغَلِ األهلال تىي هِوَّيْ ٗٓشخَٔا اٙخشَٓ تغ٘ش الؼول ٍ »: فشهاٌٗذ هٖ 142اٗي سٍ اهام دس حوت 

 .«تذٍى کردار ًیک، آرزٍی تْطت هی کٌذ ٍ تا آرزٍّای طَالًی تَتِ ٍ تازگطت را تِ تأخیر هی اًذازد

وِ  آًاى. دّذ داسد ٍ اٍ سا تِ سستٖ ٍ تثاّٖ سَق هٖ خاص٘ت آسصٍٕ دساص ٍ خ٘ال آى است وِ فشد ٍ خاهؼِ سا اص ػول ٍ الذام تاصهٖ

 هاًذ تٌذًذ، اص ػول ٍ الذام دسست ٍ تَؤم تا اًضثاط ٍ خذٗت تاصهٖ هٖ دس ه٘ذاى ػول، تِ آسصٍ ٍ خ٘ال دل

ٗاتٖ ٍ تمشب تِ خالك ّستٖ افضاٗص ٗاتذ اًساى سا تِ  ّإ ووال اسصش ٗه اًساى تِ اًذاصُ ّوت اٍست ّش چِ ّوت اًساى دس ػشصِ

ُ ّوتص دً٘اگشاٖٗ ٍ ضَْت دً٘ا تاضذ اٍ اسصضوٌذٕ اًساًٖ خَد سا اص دست دادُ ساصد ٍ ّش وِ ٍخِ اسصش ٍالؼٖ خَد ًضدٗه هٖ

ّا سا  ّا تإو٘ذ وشدُ ٍ آى تش سٍٕ ػٌصش واسساص صثش ٍ تحول هطىالت ٍ سختٖ 460دس حىوت ( ػلِ٘ السالم)اهام ػلٖ. است

 .«اىِ ٌْٗٔتِدْٔٔوٓا ػٔلَُُّ الِْْؤَّالْحِلْنٔ ٍٓ الْإًََآُ تََٕؤَمٓ»: داًٌذ إ تشإ دست٘اتٖ تِ ّوت تلٌذ هٖ ٍس٘لِ

 :فشهاٌٗذ تِ اتوام ه٘شساً٘ن وِ هٖ( ػلِ٘ السالم)اٗي هغلة سا تا والهٖ گْشتاس اص هَالٗواى ػلٖ 

ٕ الَْٕ٘ٓمٓ ّٓؤُِّ ٍٓ غَذاً دٓاخِلٌ ػٓلَٕ٘هٓ تِطُغُلِِِ إًَِّهٓ إِىْ خُزْ تِالثِّمَِٔ هِيَ الْؼٓوٓلِ ٍٓ إَِّٗانٓ ٍٓ الِاغْتِشَاسٓ تِالْإَهٓلِ ٍٓ لَا تُذٕخِلْ ػٓلَٕ٘هٓ الَْٕ٘ٓمٓ ّٓنَّ غَذٍ ٗٓىْفِ»

َّٗاهاً فَؼٓظُنٓ الْحٔضْىُ ٍٓ صٓادٓ الطُّغُلُ ٍٓ اضْتَذَّ حٓوٓلْتٓ ػٓلَى الَْٕ٘ٓمِ ّٓنَّ غَذٍ صِدٕتٓ فِٖ حٔضًِْهٓ ٍٓ تَؼٓثِهٓ ٍٓ تَىَلَّفْتٓ ؤَىْ تَدٕوٓغٓ فِٖ َٕٗٓهِهٓ هٓا ٗٓىْفِ٘هٓ ؤَ

هٓثَّلُ فِٖ الَْٕ٘ٓمِ غَذاً ؤَضَشَّنٓ فِٖ ٍٓخْٕٕٓ٘يِ سََّٓفْتٓ تَّؼٓةٔ ٍٓ ضَؼٔفٓ الْؼٓوٓلُ لِلْإَهٓلِ ٍٓ لََٕ ؤَخْلَٕ٘تٓ لَلْثٓهٓ هِيَ الْإَهٓلِ لَدٓذَّدٕتٓ فِٖ الْؼٓوٓلِ ٍٓ الْإَهٓلُ الْنٔال

 (1، ظ 70 ، ج (ت٘شٍت -ط )ًَاس تحاس األ. )«تِِِ الْؼٓوٓلَ ٍٓ صِدٕتٓ تِِِ فِٖ الْْٓنِّ ٍٓ الْحٔضْىِ

از آًجام ّر کار اطویٌاى حاصل کي ٍ از فریة آرزٍ ٍ خیال تپرّیس ٍ غن فردا را اهرٍز ترخَد ٍارد ًکي کِ غن اهرٍز »

اگر غن فردا را اهرٍز تر خَد تارکٌی، تر اًذٍُ ٍ رًج . ّایص تر تَ ٍارد خَاّذ ضذ ترایت کافی است، ٍ فردا تا گرفتاری

تذیي ترتیة . تَاًستی طی چٌذیي رٍز استقثالص کٌی ای کِ هی رٍزُ تر خَد رًجی را ّوَار کردُ ای ٍ یک ٍدُخَد افس

تِ سثة فرٍرفتي در آرزٍ ٍ خیال، کار ٍ [ الثتِ]گیرد ٍ  یاتذ ٍ رًج ضذت هی ضَد ٍ گرفتاری فسًٍی هی اًذٍُ افسٍى هی

یافتِ اهرٍز،  آرزٍی ضکل[ تذاى کِ]ٍ . جذیت در عول دست یاتییاتذ؛ لیکي اگر دل از آرزٍ ترکٌی، تِ  تالش کاستی هی

 .«سازد گیرد ٍ دٍم آًکِ ّنّ ٍ غوت را افسٍى هی ًخست آًکِ فرصت عول را از تَ هی: فردا از دٍ جْت آسیة زًذ

 .اص اٗي سٍست وِ دس ٌّگام ػول تشإ هٌضثظ ٍ خذٕ تَدى، تاٗذ اص آسصٍ ٍ خ٘ال پشّ٘ض ًوَد

 تثیاى تخص ًْج الثالغِ
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