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 چکیده
یولببب لسبب لشببن    لدسببتدرلمنبب بعلروان

دیببدگ  لدرل مصنبب لرابطبب ل ر ویبب لولرهبب یتل

ظاانلدسبتلی فبتولوجبادلرابطب ،ل ردگ لم 

فقببدانلرابطبب ،لولرابطبب لدوگ ربب لببب لاسبب سل

 ر وی  لدرور لبلبص ورب .لظیقصبحلح هب لبب ل

رلره یتل ربدگ لیدفلب رس لرقشل ر وی لد

ب لاس سلمد لاسالم لمالک دلأمتلبب لرو ل

لبلظیلصلبب لببب لاسبب ب د لا لظیلصببتل ظا ببصب 

ا لمن بعلدسبتلاو لاسبالم لبب لچندم حل 

ی  لذیتلدستلی ف  لاست لبب لاسب سلی ف  

Abstract 

In psychological resources can be achieved at 

least three pers-pectives on the relationship bet-

ween aspirations and life satisfac-tion; existence 

of relationship, non-existence of relationship, 

and dual relationship, based on the internal-

external aspirations. Based on Islamic Amal 

Operation Model, (amal lit. aspiration) this study 

aimed to investigate the role of aspirations in life 

satisfaction, with descriptive and analytical 

method using multi-stage analysis of the Islamic 

authentic sources.  
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مد لاسالم لمالک دلأمت،لی لمش اتلب لدول

لمقت  د  لرمبب (لرویکبب د   مببدارلولاج نبب ب  

واسط لس لف  ینبدلبدبیلمدارلباد لولب لجرت

أمببت،لقصبب لأمببت،لولبببا لأمببتلببب لفع وصببتل

پبب دا د،لرابطبب ل ر ویبب لولرهبب یتل رببدگ لم 

ف  یند لدوگ ر لاست.لدرلف  یندلرفدبت،لبب ل

گ  لسببب   لمقبببت،ل ر ویببب لرقبببشلمصببب رج 

افزایشببب لدرلرهببب یتل ربببدگ لداشببب  لولدرل

گ  لسبب   لجرببت،لف  ینببدلدو(لببب لمصبب رج 

یتل ربدگ لایبب ل ر وی لرقشلی یش لدرلرهب 

دینببببد لولیننببببد.لسبببب  وی ری  لی یشم 

دیند لره یتل ردگ لدرلف  ینبدی  لافزایش

م یارلب لاس سلپص مدی  لببا لأمبتلول  ب رل

لر دیببد »ارببدلا  لقصبب لولبدببیلأمببتلمب رت

،ل«درلرمبب لگبب ف نلحقبب یحلبلگبب ف نلحقبب یح

لمعطافلب لیدفل» ظاج لبب للبف اماش لمات 

لار»،لول«ماتلمعطافلب لیدف لبک رلقطعص ت

ی لیب لیب لا ل ررب لمدب  تل«لب ورلب لقطعص ت

لدیند.ظ لرالپاششلم ف م 

 ر و،لره یتل ردگ ،لمد لاسبالم ،لها: کلیدواژه

لبا لأمت.

The results showed that based on Islamic Amal 

Operation Model that includes two subsystems: 

‘Aql-oriented approaching sub-system (‘aql lit. 

intellect) and Jahl-oriented avoidance subsystem 

(jahl lit. ignorance), operates through three 

processes of expansion of Amal, shortening of 

Amal, and lengthening of Amal. The results also 

showed that the relationship between aspirations 

and life satisfaction is a dual process.  In the first 

process mediated by ‘Aql structure, the 

aspirations have an increasing role in life 

satisfaction, while in the second process 

mediated by Jahl structure, the aspirations play a 

decreasing role in life satisfaction.  

Based on the consequences of lengthening, 

expanding and shortening of Amal, in the above 

processes, the mechanisms decreasing and 

increasing life satisfaction include: “ignoring the 

facts vs. considering the facts”, “forgetting the 

goal-directed action vs. Paying attention to the 

goal-directed action”, and “denial of definite 

beliefs vs. belief in definite beliefs” that each of 

them includes more subsidiary items. 

Keywords: Aspiration, life satisfac-tion, the 

Islamic model, length-ening the Amal 

(aspiration) 

 مقدمه
آیادن باه لحااظ شمار میسننده در  حقیقات شادسامی به رضایت  هدگی بار  ری  مفهوم ار یابی

سنفیا منظور ا  ای  اصطال  عبارت است ا  مقایکه منطقی بی  آهده افراد دارهد با آهده آهها 
 ،1ویترز) ر وی آن را دارهدطور مکقول آسنند مکفحق آن بودها اهفظار آن را داشفها یا به فکر می

                                                      
1. Vitters, J 



 81 ...یبر اساس مدل اسالم یزندگ یتنقش آرزوها در رضا

۸1 

 

دهنده سا ه بهزیکافی ن در وا عا مفهوم رضایت  هدگیا یکی ا  عناصر  شکیل(23۴، ص2013
اهد ساه بهزیکافی فااعلی ا  دو جنباه عااطفی و استن محققان مدفلف اظهاار داشافه 1فاعلی

مفضم  احکاسات مثبت و منفی افاراد اسات ساه  شناالفی  شکیل شده استن عنصر عاطفی
سنادن عنصار سلای لاذ، ی اسات ساه شادص   رباه می سنناده ساط ادل هکبی آههاا  کیی  ک

شاودا مفضام  هاوعی ار یاابی یاا  ضااوت ا  بیاان می «رضاایت»شناالفیا سه غالبا  با عنوان 
سنندن و فی ای  فرآیناد ار یاابی در است سه افراد آن را ادراک می« فاصله بی  آر و و پیشرفت»

رضاایت ا  »ا یاا 3«رضاایت  هادگی»اه ام بگیردا اصطال   2ین سل الصوص  هدگی به مثابه
ن با ای  هگاها رضاایت  هادگی در (13۵، ص2013، 5)پاووت و دینر شودسار گرففه میبه  4« هدگی
 ن(23۴، ص2013)ویترز، شود سشاهده می 7 ا محرومیت  6ای ا   حققدامنه

دصی هدارهدن ما ا  ین سو با محادودیت رسد آر وهای افراد حد، مشهظر میبا ای  حالا به 
ها و ا  سوی دیگر با دهیایی پیدیده و در حاال  یییار ماواجهیمن ا  پردا   اطالعات در اهکان

)ویتـرز،  باشد واهد سارسرد مناسبی برای افراد داشفه روا  صور م موعه ثابفی ا  آر وها همیای 
پروراهنادا اماا آیاا هماواره را در سار می  8«آر وهای بزرگ»ها دالما  ن لذا اهکان(23۴، ص2013

سنناده رضاایت بینیهاا و در هفی اها پیشها و موفقیتبدش پیشارفتآر وهای بازرگ  حقاق
در وا عا مکئله هقاش آر وهاای بازرگ در رضاایت ا   هادگیا شاادسامیا و  هدگی الواهد بود؟ 

شناساان  ارار وجاه روانهای گذشفه محال  بهزیکفِی افراد ا  جمله مکاللی است سه در دهه
 هااپووهش حاالا عای  گرففها و در ای   مینه بی  پووهشگران االافال  هظار وجاود داردن در

 و  هادگی رضاایت و( 2012، 9)وینسـون و اریکسـون شاادسامی و  هادگی رضایت بی  مثبت رابطه
                                                      

1. Subjective Well-being 

2. Whole 

3. “Life satisfaction” 

4. “Satisfaction with life” 

5. Pavot, W., & Diener, E     

6. Fulfillment 

7. Deprivation 

8. High Aspiration 

9. Vinson, T., & Ericson, M  
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 ناهدرساهده اثبات به را( 201۴، 1)گانگارو و سوالنو بهزیکفی
شده حدا ل به سه دیدگاه در  مینه رابطاه آر وهاا و رضاایت  هادگی یاا های اه امدر بررسی

  وان دست یافت:های مر به به آن میمسلفه
)ویـن  دهنادن برالای ا  هویکاندگانمی افزایش را  هدگی رضایت ا  منظر دیدگاه اولا آر وها

فارد باه  با رد، ای  موضو  سه شادسامی لزوما  مبفنی بار ایا  هیکات ساه( 33۴، ص2،2010هاون
هایاففها شااد ر ا  افاراد بادون آر و اهد سه افراد با آر وهای سامهایش برسدا مدعی شدهالواسفه

هکفند و هر ده آر وهایشان بیشفر باشد شاد رهدن ای  در حالی است سه به اعفقاد پووهشگران 
را باه های شادسامیا رضایت  هدگی اساتن ا  ساوی دیگایکی ا  مسلفه( 2009و دیگران،  3)کان

کرمنادعای برالی ا  مسلفان  ت و هم اثار پیشارفت (2008، 4)گاتمن و آ ا آر وهای بزرگ هم عل،
هاااا سننااده و هاام محصااول  واهاییبینیعبااارت دیگاارا آر وهااا هاام پیشپیشاای  هکاافندن بااه 

 شدنا و   ار  شدص هکفندناسنادهای شدصیا اجفماعی
برالای ا   ساهحالی سننادن درهمی بینایشپی را  هادگی رضاایت ا  منظر دیادگاه دوما آر وهاا

 درآماد و( 5،1998)دونـال و گاسـلین  هادگی رضاایت و شایلی پیشارفت مثبات رابطاه  حقیقاتا
اا برالای ا  محققاان باا  اهاد؛داده هشاان را( 1993و دیگـران،  6)دینر هدگی  رضایت و ا فصادی ام،

ها و سننده پیشرفتبینیزوما  پیشاهد سه آر وهاا لهایی به ای  هفی ه رسیدهدادن پووهشاه ام
آماو ان سایاه آمو ان سیاه سارالیبی و داهشدر هفی ه رضایت  هدگی هیکفندن برای مثالا داهش

ا پیشرفت آهها  ا آفریقایی با سط  باالی ا فصادی اجفماعی آر وهای در الور  وجهی داشفند ام،
 ن(2007، 7)استراند وادهای دیگر بود را  آهها ا  هآمو ان همطور مکنادار سمفر ا  داهشبه 

                                                      
1. Gongora, V.C., & Solano, A.C 

2. Veenhoven, R  

3. Cohn, M. A 

4. Gutman, L., & Akerman, R  

5. Dolan, S. L., & Gosselin, E 

6. Diener, E 

7. Strand, S   
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بای  دو ( 2001) 1کاسر و رایـان و باألالره در هگاه سوما باید ا  دو منظر به آر وها  وجه سردن
شاودا  ماایز  الال شادهد: دروهای و بیروهاین هو  آر و سه من ر به دو هو  هاد  در  هادگی می

رسااهی ی ااهی و الدمتاهدا  دروهیا آههایی هکفند سه مکفلزم رشد شدصایا صامیمیت ه
سه اهدا  بیروهی شامل موفقیت مالی )ثروت(ا جذابیت فیزیکایا اجفماعی هکفندا در حالی 

آر وهاای »ن ا  آر وهای بیروهیا  حت عناوی  (2009و دیگران،  2) اینگرید اهدو شهرت اجفماعی
 ن(8۶، ص200۴و دیگران،  5 )زگیفشود هیز یاد می 4«رؤیاهای آمریکایی»یا  3«مادی

 ر باشدا آههاا احکااس (ا هر ده اهداِ  دروهی برای افراد مهم۲۰۰1) ایانر ساسر و ا  هگاه 
دهندن های بدهی و افکردگی سمفری هشان میالودشکوفایی و سر هدگی بیشفری دارهد و هشاهه

در مقابلا هار داه اهاداِ  بیروهای بارای افاراد اهمیات پیادا سنادا احکااس الودشاکوفایی و 
دهنادن در وا اعا آر وهاای های بادهی و اضاطرا  بیشافری هشاان میو هشاهه سر هدگی سمفر

یا بنیان بهزیکفی را سکت الواهد سرد  رو برالای ن ا  ایا (۶9، ص200۴)زگیـف و دیگـران، ماد،
محاور ال م اسات باه هاای مراجعمکفقدهاد در درمان (3۶۴، ص200۴، 6)جوزف و لینلیمسلفان 

ی را به مراجکان سمن شود  ا مکیر حرست آر   سمت آر وهای دروهی  یییر دهندن وهای ماد،
ری دینی یا مکفبی اما هگاه اسالمی در ای   مینه دیکت؟ آیا اهدیشه اسالمی به  عنوان  فک،

 واهد  بیینی در  مینه هقش آر وها در رضاایت ا   هادگی باه دسات دهاد؟ در شناالفیا میروان
هاای دینای ماواجهیمن    مینه با سمباود پووهشحدی سه هگارهده ای  مکئله را ساویدها در ای

را در  میناه رضاایت ا   هادگیا و آثااری  (1۳۹۲و  1۳۸۹پکاندیدها )برالی پووهشگران حاو ه دیا  
اهاد ساه در ضام  آنا موضاو  آر وهاا را هیاز بررسای الگوی اساالمی شاادسامی منفشار سرده

طول أملا عوامل پیدایش و آثاار  به بررسی ماهیت( 1۳۹۲ا اسحا ی مککوهی)ن برالی دیگر اهدسرده
                                                      

1. Kasser, T & Ryan,R.M 

2. Ingrid, B 

3. Materialistic  Aspirations 

4. American dreams 

5. Sagiv, L 

6. Joseph, S  
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هااایی هیاز دربااره رابطااه رضاایت ا   هاادگی و اهادن پووهشپرداالفه  ارآن و حاادی  ا  منظارآن 
ر (1۳۹1و دیگارانا   اده میمنادیحااجی)شناسی دی  همدون دیناداری مفییرهای حو ه روان ا  صاو،

و دیگارانا   اده میمنادیاجیحا)ا عمال باه باورهاای دینای (1۳۸۸و الکارویا  آبادیفیض)مثبت ا  الدا 

اه ام شده است سه همگی به رابطه مثبت ( 1۳۹1)عصاررودی و دیگارانا ا و سالمت مکنوی (1۳۸۹
الیال »اهدن االیرا  هیز پووهش دیگری با عنوان مفییرهای مذسور با رضایت ا   هدگی دست یاففه

منفشر  (1۳۹۳)رفیکی هنرا  « بیی  مدل هظری عملکرد أمل بر اساس منابع اسالمیمهارهایاففه: 
 حقیق حاضر در پی آن اسات  اا بار اسااس  ساودنشده سه ابکاد دیگری ا  همی  مکئله را می

 مدل اسالمی عملکرد أمل )آر و(ا هقش آر وها در رضایت ا   هدگی را بررسی سندن
 حلیلی در سه مرحلها ا دام به  بیی  مکائله پاووهش حاضار  ا  وصیفی رو  با مقاله ای 

ا «رغبات»شناسای مفااهیم شناسای و اصطال ن بررسی وسیع در دو سط  لیت1رده است: س
در سفاب لیاتا آیاات  ارآن « بکه األمل»ا و « صر األمل»ا «طول األمل»ا «ُمنیه»ا «أمل»

ا و مفااهیم مقابال «طمع»ا «رجا»شناسی مفاهیم مر به یکنی ن مفهوم۲سریما و منابع روایی؛ 
ن بررسی روابطه دندگاهه ۳و بررسی روابه دندگاهه آهها؛ « الیبه»ا و «ییس»ا « نوط»آهها یکنی 

 «نجهل»ا و «عقل»ا «أمل»
 هکابی بارای سفبای ساه صاالحیت»یاا « سفب حدیثی مکفبر شایکی»ا   حقیق  نابع رواییم

بندی سفب روایای اهفدا  شده استن مالک شناسایی سفب مذسورا مکیار درجه ا«اسفناد دارهد
سه بر اسااس مکیاار  صدوقا و سلینی بسفرو در ای   حقیقا به ا  ای  1استن (1۳۹۰)طباطباییا 

دیگر سفب روایی سه بر اساس مکیار مذسور در و هکفند « الف» درجه بندی مذسورا دارایدرجه
ا  روایاات  اگاه برای  ییید برداشت الاودمحققا ن البفه  رار دارهد اسفناد شده است«  » درجه

 استنسرده هیز اسففاده  «ج» درجهمنقول در سفب 
                                                      

مالک مطرح در رد و قبول کتـب روایـی، در سـه گـروه  12های حدیثی شیعه و سنی بر اساس در این معیار، کتاب. 1
هـای های هر گروه اعتبار یکسانی ندارند، کتابم کتاباند. از آنجا که تمابندی شدهدرجه« ج»، و «ب»، «الف»

اثـر  الکاافیهای اولیه اعتبار بیشتری دارند. از باب نمونه، کتـاب اند که رتبهبندی شدههر گروه نیز در ُنه طبقه رتبه
 (.28۶ـ  2۶۵: 1390کلینی در درجه الف و رتبه یک قرار دارد )نک: طباطبایی، 
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 های پژوهش. یافته۱

 . رغبت و أمل در منابع اسالمی۱ ـ ۱

وجود رغبت و گرایش به برالورداری ا  امور الوشایند در آیندها وا کیفی رواهای اسات؛ و ایا  میال 
گاه ا  ای  وا کیت رواهی غافل هشادها  وان اهکار یا سرسو  سردن دی  اسالم هیز هیچوا کی را همی

هاای  وان رغبتطور سلیا بر اساس منابع اسالمی می فصیل به آن  وجه سرده استن به بلکه به
هاای پایااا  قکایم ساردن رغبت 2«هاپایاا»هاای و رغبت 1«پایاا»هاای آدمی را باه دو دسافه رغبت

اهد و در مکایر هیال باه سماال االهای الوردههای هیکویی هکفند سه با سکادت آدمی پیوهد رغبت
هاایی ا  ایا  دسات  شاویق و  وصایه سارده های اسالمی همواره باه رغبتآمو ه 3اهدنگرففه  رار

الاودی الاودا  شاویق  دوامای هکافند ساه باههای سامهای هاپایا رغبتدر مقابلا رغبت 4استن
یاا  5دهیاهای دینی را در پی هداشفها بلکه باید در مکیر هد  مفکالی اهکان  نظیما جهتآمو ه
هاا را در  الاب  وان ایا  رغبتهای دینیا مین در عی  حالا با هگاهی دیگر به آمو هشوهد 6مهار

                                                      
ِذیَن َقْد َطاَلْت َرْغَبُتُهْم ِفیَما َلَدیک، اْلُمْسَتْهَتُروَن ِبِذکِر : فَ 8. عن علی بن الحسین1 َصلِّ َعَلیِهْم، َو َعَلی اْلَماَلِئکة ... الَّ

اَلِئک ) ِتـی َتْجَهـُد ِفـی اْقِتَنـاِء ۷(، عن امیر المؤمنین3، مناجات 38: 137۶، الصحیفة السجادیةآ ْفَس الَّ : ِإنَّ الـنَّ
َغاِئِب اْلَباقِ   (.۴818، ح238: 13۶۶َلُتْدرِک طلبها َو َتْسَعُد ِفی ُمْنَقَلِبَها )تمیمی آمدی،  یةِ الرَّ

ْغَبـِة َو َهَلـِع َأْهـِل اْلِحـْرص )8عن علی بن الحسین. 2 ، 7۴: 137۶، الصاحیفة الساجادیة: َو َأِعْذِنی ِمـْن ُسـوِء الرَّ
ِتی َتْطلُ ۷(؛ عن امیرالمؤمنین1۴مناجات  ْفَس الَّ َغاِئَب اْلَفاِنیةِ ُب : ِإنَّ النَّ َلَتْهَلک ِفی َطَلِبَها َو َتْشـَقی ِفـی ُمْنَقَلِبَهـا  الرَّ

 (.۴817، ح238: 13۶۶)تمیمی آمدی، 
اِس یْصَنُعُه َو َلیَس کلُّ َمْن یْرَغُب ِفیـهِ  ۷. أْن َأِبی َعْبِد اهّٰلل3 یْقـِدُر  َقاَل: َو َلیَس کلُّ َمْن یِحبُّ َأْن یْصَنَع اْلَمْعُروَف ِإَلی النَّ

ْذُن َفُهَنا ْغَبـُة َواْلُقـْدَرُة َواْْلِ اِلـِب َو َعَلیِه َو اَل کلُّ َمْن یْقِدُر َعَلیِه یْؤَذُن َلُه ِفیِه َفِإَذا اْجَتَمَعـِت الرَّ ـَعاَدُة ِللطَّ ـِت السَّ ِلـک َتمَّ
َبِة ِلَمْن کاَن َقْبَلَنـا، : َفَما َهکَذا کاَنْت 8(؛ عن علی بن الحسین۴/2۶: 1388اْلَمْطُلوِب ِإَلیِه )کلینی،  ْو ُتُه ِفی التَّ ُسنَّ

ا َمْن َهَلک َعَلیِه، ْفَنا ِإالَّ ُوْسعا  ... َفاْلَهاِلک ِمنَّ ا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه، َو َلْم یکلِّ ـا َمـْن َرِغـَب ِإَلیـه  َلَقْد َوَضَع َعنَّ ِعیُد ِمنَّ َو السَّ
 (.1، مناجات 32: 137۶، الصحیفة السجادیة)

ـیَئاِت )تمیمـی آمـدی، ۷عن امیر المؤمنین. 4 : 13۶۶: ِلْلُمْؤِمِن َعْقٌل َوِفی َو ِحْلٌم َمْرِضی َو َرْغَبٌة ِفی اْلَحَسَناِت َو ِفَراٌر ِمَن السَّ
 (.2921، ح82: 13۶۶: یْنَبِغی ِلَمْن َعَرَف اهّٰلل ُسْبَحاَنُه َأْن یْرَغَب ِفیَما َلَدیِه )تمیمی آمدی، ۷(؛ و عنه1۵۶۴، ح89

ْغَبَة ِفی اْلَعَمِل َلـک آلِِخَرِتـی )8عن علی بن الحسین. 5 ، مناجـات 110: 137۶، الصاحیفة الساجادیة: َواْرُزْقِنی الرَّ
همَّ اْجَعْل َرْغَبِتی ِفـی َمْسـَأَلِتی ِمْثـَل َرْغَبـِة َأْوِلیاِئـک ِفـی َمَسـاِئِلِهْم )22 ، 2۶2: 137۶، الصاحیفة الساجادیة(؛ اللّٰ

 (.۵۴مناجات 
ٌة ِفی ِدیٍن ... َواْنِتَهاٌء ِفی َشْهَوٍة َو َوَرٌع ِفی َرْغَبة )کلینی،  ۷عن َأِبی َعْبِد اهّٰلل. 6 َعـِن  (؛2/22۶: 1388َقاَل: اْلُمْؤِمُن َلُه ُقوَّ

اِدِق  ار ۷الصَّ َم اهّٰلل َجَسَدُه َعَلی النَّ  (.۴/37۶: 1۴13)صدوق،  َقاَل َمْن َمَلک َنْفَسُه ِإَذا َرِغَب َو ِإَذا َرِهَب ... َحرَّ
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هاای شادید های آهای گرایش قکیم سردن منظور ا  رغبت« های آ یرغبت»و « های آهیرغبت»
های آ ای ساه موضاو  آههاا باطنی به اموری است سه در  مان حال حضور دارهدا برالال  رغبت

 هشیندنیابی به آهها در  مان آینده میفرد در اهفظار دستحضور فکلی هدارد و 
و هیاز  1در برالای روایاات« أمنیاه»و « أمال»با  وجه به اهفکا  مفهوم رغبت باه دو مفهاوم 

 وان گفات می 2در برالی دیگر ا  روایاتا« آر وها»برای مفهوم « رغالب»سارگیری اصطال  به
ت»های آهی با مفهوم رغبت « أمال»های آ ی با مفهاوم سه رغبتاهدا در حالیهپیوهد الورد« لذ،

 سنندنگیری أمل را فراهم میهای آ ی هکفند سه مقدمات شکلاهد و ای  رغبتار باط داشفه
و مشافقات  3و مشفقات آن سه بار بسر شده اسات؛« أمل»در آیات  رآن سریما واته 

روایی به منابع بیشفری در  در سفب 4هیز شاهزده بار  کرار شده استن« أمنیه»و « ُمنیه»
ا با مفاهیم «أمل» وان دست یافت سه اغلبا مشفقات اسمی و فکلی واته  مینه أمل می

مکنایی مفاهیم مذسور به اهد سه در هگاه اولا احفمال همهمراه شده« رجاء»و « طمع»
شودن در مقابلا رابطه مفاهیم مفضاد سه مفهوم بسرشاده هیاز در الاور به  مفبادر می

«  ناوط»ا و «ییس»ا «الیبه»دهد سه هشان می (1۳۹۴رفیکی هنرا )ها  وجه استن بررسی
ا هوعیشمار میبه « أمل»ا و «طمع»ا «رجاء»مفاهیم مفضاد    کارض اولیه بی  آیند؛ ام،

با ای  حالا به رغم صراحت یا ظاهر اسثر  5نشودمی دیدهروایات  مفاهیم مفضاد هیز در
                                                      

ْنیا َفَطاَل فیها َأَمُلُه )ابن1 ( و عن امیـر 3۵: 1۴0۴شعبه حرانی، . عن رسول اهّٰلل صلی اهّٰلل علیه و آله: َو َمْن یْرَغْب ِفی الدُّ
ْنیا ۷المؤمنین ْغَبـِة فیهـا  َفَتَجاَفْوا َعْنَها )الدنیا( َفِإنَّ اْلُمْغَترَّ َمِن اْغَترَّ ِبَها َلْن َتْعُدَو الدُّ ِإَذا َتَناَهْت ِإَلیَهـا ُأْمِنیـُة َأْهـِل الرَّ

یَن ِإَلیَها اْلَمْفُتوِنیَن ِبَها )کلینی،  یَن َلَها اْلُمْطَمِئنِّ  (.8/17۴: 1388اْلُمِحبِّ
ِبی. 2 ِل  ۹َعِن النَّ یَها اْلَماَلِئکـُة َلیَلـَة ِفی ِذکِر َفْضِل َشْهِر َرَجٍب َما َهَذا َلْفُظُه َو َلکْن اَل َتْغُفُلوا َعْن َأوَّ َها َلیَلٌة ُتَسمِّ َلیَلٍة ُجُمَعٍة ِفیِه َفِإنَّ

َغاِئب )ابن َغاِئـب ۷(. عـن امیرالمـؤمنین2/۶32: 137۶طاووس، الرَّ : َفـِإنَّ َتْقـَوی اهّٰلل ِمْفَتـاُح َسـَداٍد ... ِبَهـا ... ُتَنـاُل الرَّ
ْبِر ُتْدَر  ۷( و عنه230، خ3۵1: البالغةنهج) َغاِئب )تمیمی آمدی، ِبالصَّ  (.۶3۶۴، ح28۴: 13۶۶ک الرَّ

َمُل ). 3 ُعوا َو یْلِهِهُم اْْلَ کُلوا َو یَتَمتَّ
ْ
َمرًل)(؛ 3)حجر:  (َذْرُهْم یأ

َ
ک َثوابًا َو َخیرٌر أ اِلحاُت َخیٌر ِعْنَد َربِّ )کهـف:  (اْلباِقیاُت الصَّ

ْملی َلُهم)(؛ ۴۶
َ
َل َلُهْم َو أ یطاُن َسوَّ  (.2۵)محمد:  (الشَّ

؛ 7، ۶؛ جمعـه: ۵8؛ واقعـه: 123، 120، 119، 32؛ نسـاء: 1۴؛ حدید: 111، 9۵، 9۴، 78؛ بقره: ۵2. نک: حج: 4
 .۴؛ نجم: 1۴3عمران: آل

 بـه هـر سـه مفهـوم )رجـاء، طمـع، أمـل( نسـبت داده « خیبه»ای است که گاهی یک مفهوم مانند گونه. این تعارض به 5
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مفهاوم م ازا  سه «أمل»و ا «طمع»ا «رجاء»سه  اسفنباط سردن  وامی 1روایات مذسورا
ا مر به به هم هکفند ا و «طمع»مفهوم دیزی بیش ا   «رجاء»ای سه مفهوم گوهه ا بهام،

ا «الیباه»ساه مفهاوم  را در بار دارد؛ و مفقاابال  « أمال»دیزی بایش ا  مفهاوم « طمع»
 «رجااء» وا «طماع»ا «ملأ»مفهوم سه  ریب  هایمفضاد ر یب به«  نوط»ا و «ییس»

طاوری ساه حلقاه گاهه  صور سردا باه های سه وان آهها را در  الب حلقههکفند سه می
« طمع ا یایس»به الود االفصاص داده سه در درون آنا حلقه « رجاء ا  نوط» ر را مفهوم بزرگ

اهفکا   االفصاص یاففه استن بنابرای ا« الیبه -أمل » ر به مفهوم جای گرففها و حلقه دروهی
 دو مفهوم الیبه و ییس به رجاء و مفهوم الیبه به طمع منطقی الواهد بودن

آیدا ا  ین سوا ا  منظری به میان می« أمل»به هر حالا در منابع اسالمیا و فی سد  ا  
آن هکابت داده  به 4بودنو جاهالهه 3بودنادهیایی 2هایی دون هفوب شیطاناهکوهیدها ویوگی

گرا با هگاهی هیکاو ایا  مفهاوم در ه اوای بای  عباد )اهکاان( و مکباود شود و ا  سوی دیمی
دهد سه مفهوم أمل  ر در منابع دینی هشان میهای وسیعاما بررسی 5همایاهدن)الداوهد( ُرخ می

و یاا یان احکااس  یان میال»دارد ساه عباارت اسات ا   النثاا ماهیفی )آر و( به الودِی الودا
یابی باه آن ویدادی در آیناده ساه فارد  الشای بارای دساتشده هکبت به ر الوشاینِد براهگیدفه

                                                                                                                             
« َو ِإْن َرَجـاِنی َخیْبُتـه»نیز به سه مفهوم مذکور منتسب شده است، برای مثـال:  «یأس»شده است؛ در عین حال مفهوم  
َلـُه ِفـی ُدْنیـاهُ »(؛ و 8/18: 1388)کلینی، « ُربَّ َطَمٍع َخاِئٍب »(؛ 1/2۵۶: 139۵بابویه قمی، )ابن ا َأمَّ صـدوق، « )َخاِئبا  ِممَّ

ٍل ]ِمَن »(؛ 37۶: 1۴00 ْقَطَعنَّ َأَمَل کلِّ ُمَؤمِّ
َ
اِس[ َغیِری ِباْلیْأِس  َْل ْعـَداء»(؛ 2/۶3: 1388کلینی، « )النَّ

َ
« یِئَسـْت َمَطـاِمُع اْْل

 (.1/72: 1388)کلینی، « َو َرَجاَءک َبْعَد یْأِسک َو یْأَسک َبْعَد َرَجاِئک»(؛ و 8/3۵2: 1388)کلینی، 
؛ صـدوق، 38۶، 231، 8/18؛ ۴/۴۶0؛ 31۵، 22۶، ۶7، 2/۶3؛ 1/3۴3: 1388. برای اطالع بیشتر نک: کلینی، 1

 .2/۴00، 138۵؛ صدوق، 1/201: 139۵؛ صدوق، 2/۵۵7: 1۴13؛ صدوق، 1/88: 13۶2
ُهْم َفَلیَغیُرنَّ َخ ). 2 ْنعاِم َو آلَُمَرنَّ کنَّ آذاَن اْْلَ ُهْم َفَلیَبتِّ ُهْم َو آلَُمَرنَّ ینَّ َمنِّ ُهْم َو َْلُ نَّ یطاَن َو َْلُِضلَّ ِخِذ الشَّ َوِلیرا ِمرْن ُدوِن  ْلَق اهّٰلل َو َمْن یتَّ

یطاُن ِإَلَّ ُغُرورا *اهّٰلل َفَقْد َخِسَر ُخْسرانًا ُمبینًا  یِهْم َو ما یِعُدُهُم الشَّ  (.۵2؛ و نک: حج: 120و  119)نساء:  (یِعُدُهْم َو یَمنِّ
اُس ِإنَّ ا» ۷َقاَل: َقاَل ِإنَّ َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن  ۷َعْن َأِبی َجْعَفرٍ . 3 َلَها َو ُتْخِلُف یا َأیَها النَّ َها َلَتُغرُّ َمْن َأمَّ ْنیا ُحْلَوٌة َخِضَرٌة... ِإنَّ لدُّ

 (.8/231: 1388)کلینی، « َمْن َرَجاَها
ْطَماُع َو َتْرَتِهُنَها اْلُمَنی َو َتْسَتْعِلُقَها اْلَخَداِئُع » ۷َقاَل علی. 4

َ
َها اْْل اِل َتْسَتِفزُّ  (.1/23: 1388)کلینی، « ِإنَّ ُقُلوَب اْلُجهَّ

ْغِنـی َأَمِلـی َو َأْصـِلْح ِلـی َعَمِلـی» ۷َعْن َأِبی َعْبِد اهّٰلل. 5 همَّ ِإیاک َأْرُجو َو ِإیاک َأْدُعو َفَبلِّ ی َفُقِل اللّٰ ْهَت ِإَلی ِمن  « ِإَذا َتَوجَّ
 (.۴/۴۶0: 1388)کلینی، 
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ا ای  مفهوم بر اسااس«ن یابی به آن وجود هداردهکرده و یا امکان دست  مدفلافا مکیارهاای ام،
 (ن1۳۹۳)رفیکی هنرا شود می  قکیم( هکوهیده)اجفنابی  و( هیکو) رویکردی منظر دو به

 بودن أملهای نیکو و نکوهیده. مالک۲ ـ ۱

محور )أمال( بکافگی باه دو عامال دارد: الافن بودن میل الوشاایند آیناده عا هیکو یا هکوهیدهدر وا
ت 1بودن میمول )هدفی سه آر و شده(؛دهیوی یا االروی شادن میال یافف  و به افاراط سشاهده ن شد،

دهنده و اجراسنناده هاای  شادیصبار اسااس مناابع اساالمیا مالک 2مذسور در مایمول دهیاوین
جهال همداون عقال «ن جهال»و سا ه « عقل»اهد ا  سا ه ویی یا هکوهیدگی أمل عبارتعوامل هیک

 ری  ُبکد رواهی را سه بدان و اصلی؛ (1۳۹۰؛ رفیکی هنارا 1۳۸۸)پکندیدها عدمی است ای وجودی و هه سا ه
افراد استن به هر میزان ُبکد شناالفی مدفل شود به همان میازان « ُبکد شناالفی»رساهدا آسیب می

فراد ا  وا کیت فاصله الواهناد گرفاتن در روایاات اساالمیا جهال رابطاه وثیقای باا أمال داردا باه ا
برداشات  ۷ایا  مطلاب ا  روایات علای 3ای سه افراِط در أمالا ریشاه در جهالات افاراد داردنگوهه
ُمَنای»شود: می َ ِهُنَهاا الس َماُ  َو َ رس طس

َ َها األس َفِفزُّ اِل َ کس ُ هَّ ُلوَ  الس
ُ
َداَداِلُع  ِإنَّ   ِلُقَها الس اَفکس : 1۳۸۸)سلینایا  َو َ کس

هاا باه گیرد و فریباهگیزد و آر وها گروگاهشان میها برمیهای افراد جاهل را طمع:  طکا  دل(۲۳ف1
روا فرد با بناههادن  هدگی الود بر آر وها و اعفمااد سامال باه آههااا حقاایق ا  ای «ن اهدا ددامشان می

ِمِنیَ  »مادهای آر و را درک هدواهاد سارد: مربوط به هفایم یا پیا ُماسس ِمیاُر الس
َ
ااَل أ

َ
یاا ُبَنای ِإیااک َو  ۷ 

سی اوس َها َبَضاِلُع النَّ َماِهی َفِإهَّ
َ کاَل َعَلی األس پکارسم! مباادا بار آر وهاا  کیاه »؛ (۳۸۶ف۴: 1۴1۳صادوقا )« ااِل ِّ

باا  رو است سه ا  ای «ن سنی سه آن ساالی احمقان است افاراد را ا  اینکاه أمالا آههاا را در روایات مر ،
َفااَل »اهد: ا بار حاذر داشافه«طاول األمال»ار   سوق دهادا یکنای مشیول الود سند و به امور بی

َمِلِهامس 
َ
َماُد أ

َ
َلکمس أ ابس

َ
َلن َما س سااَن   هس

َ
َما أ َجُل َفِإهَّ

َ َمُل َو اَل یُطوَل َّ َعَلیکُم األس
َ کُم األس ِهینَّ : 1۳۸۸)سلینایا « یلس

ار   سناد و مباادا مارگ را در هظار شاما دوردسات بادا آر و شما را مشیول باه اماور بایم»؛ (۳۸۶ف۸
ن پ  جهل را باید مکیار اجفناا  «سردن آر وهایشان هالک سردبنمایاهد سه پیشینیان شما را طوالهی

 شمار آوردنا  أمل به 
                                                      

ْنیا. »1 ُقوا ِإَلی َأَماِنی الدُّ  (.2/۵۵2: 139۵)صدوق، « ِإیاکْم َأْن َتَتَوثَّ
َباُع اْلَهَوی َفیُصدُّ » ۷َقاَل علی. 2 ا اتِّ َمِل َأمَّ

َ
َباُع اْلَهَوی َو ُطوُل اْْل َتاِن اتِّ ـا  َأاَل ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلیکْم َخلَّ َعِن اْلَحقِّ َو َأمَّ

َمِل َفیْنِسی اآلخَرة
َ
 (.8/۵8: 1388)کلینی، « ُطوُل اْْل

طااَل َتَری اْلَج : »۷َقاَل علی. 3  (.70، حکمت ۴79: 1۴1۴، البالغةنهج« )اِهَل ِإالَّ ُمْفِرطا  َأْو ُمَفرِّ
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۸۹ 

 

باعا   (1۳۹۰کای هنارا ؛ رفی1۳۸۸پکندیدها )« با دارهده ا  وه شناالفی»عنوان به در مقابلا عقل 
بکاه )« دهیجهات»هکار و سرسو  هشودا بلکه به  نها االواهد شد امیالا و آر وهای افراد هه

ها ) صراألمل( واداشفه شودن بر اساس منابع اسالمیا رغبت«  کدیل»ا یا «مدیریت»األمل(ا 
یابی به دست سند سهو ای  حقیقت را درک می 1های فرِد عا ل در مکیر ُاالروی استاو گرایش

و البفاه  2امر الوشایند در آیندها ده دهیوی باشد و ده االرویا هیا مند  ال  و سوشش اسات؛
ای داهد دگوهه در پی الواسافهو می 3های دهیوِی او هم بر اساس علم و حکمت استالواسفه

باه آر وهایی سه بر پایه عقل شکل گرففه باشند وا کیت هکفی هیز ای  است سه  4دهیایی باشدن
شاوهد و باه اماور پکات دهیاوی مبافال عقالا باه افاراط سشااهده همیهای مفکالی دلیل ویوگی

ت همیگردهد؛ در هفی ه آمو ههمی سندن پ ا عقل را باید مالک هگااه های دینی هیز آهها را مذم،
 رویکردی به أمل داهکتن

 . عملکرد أمل در مدلی سیستمی۳ ـ ۱

 وان در  الب مادلی سیکافمیا باا  وجاه باه أمل را می 5«عملکرد»با  وجه به آهده گففه شدا 
سیکافم رویکاردی و بودن هیروی عقل یا جهل  بیی  سردن ای  مدل مشافمل بار دو الردهفکال

فکاال « عقال»سیکفم رویکردیا  اوه اجفنابی و مدار ار باطی بی  آن دو الواهد بودن در الرده
شاده را بررسای براهگیدفه« الوشاایندِ  میال»است و بر اساس  اوان شاناالفی با دارهاده الاودا 

اهکان  شدیص دهادا  میناه « هد  مفکالی»سند و در صور ی سه میل مذسور را همکو با می
ه عقلا میل مذسور را در و گکفر  آن را فراهم می« بکه» «  کارض»سند )بکه أمل(ن اگر  و،

ای گوههاهدا د ) صر أمل( به های  کدیِل میل مذسور را به راه میبا هد  مفکالی بیابدا مکاهیزم
                                                      

ْنیا َو َرِغُبوا ِفی اآلِخ . 1  (.1/18: 1388َرة )کلینی، یا ِهَشاُم ِإنَّ اْلُعَقاَلَء َزِهُدوا ِفی الدُّ
َها». 2 ْنیا َو ِإَلی َأْهِلَها َفَعِلَم َأنَّ ِة َو َنَظَر ِإَلی اآلِخ  ِإنَّ اْلَعاِقَل َنَظَر ِإَلی الدُّ ةِ اَل ُتَناُل ِإالَّ ِباْلَمَشقَّ َها اَل ُتَناُل ِإالَّ ِباْلَمَشقَّ « َرِة َفَعِلَم َأنَّ

 (.1/17: 1388)کلینی، 
نْ ». 3 وِن ِمَن اْلِحکَمِة َمَع الدُّ ْنیا َمَع اْلِحکَمِة َو َلْم یْرَض ِبالدُّ وِن ِمَن الدُّ  (.1/18: 1388)کلینی، « یاِإنَّ اْلَعاِقَل َرِضی ِبالدُّ
ُة اْلَعْقِل ِقیَل َو کیَف َذاک یا اْبَن َرُسـوِل اهّٰلل َقـاَل ِإنَّ اْلَعْبـ۷. عن َأِبی َعْبِد اهّٰلل4 یَماِن َو اْلکْفِر ِإالَّ ِقلَّ َد یْرَفـُع : َلیَس َبیَن اْْلِ

َتاُه ا
َ
ِذی یِریُد ِفی َأْسَرَع ِمْن َذِلک )کلینی، َرْغَبَتُه ِإَلی َمْخُلوٍق َفَلْو َأْخَلَص ِنیَتُه هّٰلل َْل  (.1/10: 1388لَّ

5. Operation 
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گردد و مطابق مکیارهای عقلی در مکایر هاد   ارار شود و  کدیل میسه شدت میِل فکال می
 (ن1۳۹۳)رفیکی هنرا گیرد می

یاباد و هماود می« الیاال مهاریاففاه»عناوان در وا عا أمل در سیکفم رواهی افراد عا لا باه 
تامیال و گرایش  شاودن ایا  مکایر مکای اکیر مکینای هظام داده میبدِش افراد در مهای لذ،

اسات و عالماِت  الورده ر م هااهکان برای مفکال الدای جاهب ا  سه است االهی سمال همان
 1در مکیر مفکالی بودِن أمل اهکان ای  است سه آهده را آر و سردها مرضی الداوهد باشدن

گاردد ناالفی عقل مدفل میا جنبه ش«جهل»بودن  وه سیکفم اجفنابی و فکالاما در الرده
سشااهد و عماال  در دام شاده را باه افاراط میشاود؛ میاِل براهگیدفهو فرد ا  وا کیات غافل می

بدشد و رو  دامنه آر وهای الود را وسکت میبهای سه رو گوههگردد؛ به گرففار می« طول أمل»
بودن رغم فکاالیازا علایهایی ا   هادگی هگیاردن البفاه در وهلاها  وا کیات هکافی فاصاله می

پذیری دو شده با هد  مفکالیا به دلیل ار باطسیکفم رویکردی و درک  کارِض أمل براهگیدفه
 ای ثااهوی )گنااها ای ا  عوامل غفلتواسطه  کدادی یا م موعهسیکفم یادشدها فرد به الرده

آورد و  وان  ا  همی گری أملاهو  آر وا شدت و  درت آر وهای اجفنابی دیگر( در مقابِل جلوه
سردن سا وسارهای  صراالملا ددار غفلت ا  جای فکال دهد و بهمهارگری الود را ا  دست می

 (ن1۳۹۳)رفیکی هنرا شود وارد می« طول أمل»های بیروهی شدها به دراله اجفنابی وا کیت

 . نقش أمل در رضایت از زندگی۴ ـ ۱

 افراد رواهی سیکفم در در اثر عواملی سه است هیروا حالفی «رضایت» اسالمیا منابع اساس بر
 ای ااد و درآوردن حرسات باه باعا  روانا دیگار هایبدش روی بر  یثیرگذاری با و شده ای اد

 ا  را فارد و دارد همراه به را رواهی آرامش و آسایش رواهی حالت ای  2شودنمی آهها در هی اهات
 رضاامندی حالات همواره سه سندمی  شویق را ما اسالمی هایآمو ه 3سندنمی دور اهدوه و غم

                                                      
ی یْعَطاه» ۷. قال الصادق1 ْنیا َحتَّ ی َلْم یْخُرْج ِمَن الدُّ ی َشیئا  َو ُهَو هّٰلل ِرض   (.۵78: 1۴00)صدوق، « َمْن َتَمنَّ
ا َو َسَخٌط » ۷. َقاَل َأُبو َعْبِد اهّٰلل2 َضا َحاٌل َتـْدُخُل َعَلیـِه َلیَس َذِلک )هّٰلل ِرض  ( َعَلی َما یوَجُد ِمَن اْلَمْخُلوِقیَن َو َذِلک َأنَّ الرِّ

ْشیاِء ِفیِه َمْدَخٌل َو َخاِلُقنَ  نَّ اْلَمْخُلوَق َأْجَوُف ُمْعَتِمٌل ُمَرکٌب ِلْْلَ
َ
ْشیاِء ِفیـِه ... َفَتْنُقُلُه ِمْن َحاٍل ِإَلی َحاٍل ِْل ا اَل َمْدَخَل ِلْْلَ

نَّ َذِلک ِمْن ِصَفِة اْلَمْخُلوِقیَن َغیِر َشیِمْن 
َ
 (.1/110: 1388)کلینی، « ٍء یَتَداَخُلُه َفیَهیُجُه َو یْنُقُلُه ِمْن َحاٍل ِإَلی َحاٍل ِْل

اَحَة ِفی اْلیِقیِن َو » َقال ۷. َعْن َأِبی َعْبِد اهّٰلل3 ْوَح َوالرَّ َضـا َو َجَعـَل اْلَهـمَّ َواْلَحـَزَن ِفـی ِإنَّ اهّٰلل ِبَعْدِلِه َو ِقْسِطِه َجَعَل الرَّ الرِّ
َخِط  ک َوالسَّ  (.2/۵7: 1388)کلینی، « الشَّ
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۹1 

 

 عوامل مسثر در سردنفراهم رسدمی هظربه  1سنیمن طلب مفکال الدای ا  را  هدگی امور همه در
 2الوردن الواهد ر م افراد الودِ  اراده با رضایت ای اد

ار گیرد سه اهفظاا   هدگی هنگامی شکل می تیرضا (۲۳: 1۳۸۹پکندیدها )پووهشگران ا  هگاه 
 وان  هدگی موفقی داشت و اهفظاار گرایاهه همیگرایاهه باشدن بدون اهفظار وا عما ا   هدگیا وا ع

 سنیم مبفنی استنگرایاهه بر شناالت صحی  ا   هدگی و دهیایی سه در آن  هدگی میوا ع
مشدص شود سه آر وها ده هقشی در رضایت ا   هدگی دارهدن برای پاساخ باه ایا   حال باید

را مبنای  حلیل الود  رار دهیمن بر اساس مدل أمل  یعملکرد رواه اسالمی مدلا باید پرسش
یان ا  دو  سادام ینکاهبکافه باه ا در رواِن آدمایا یندالوشاا یلایشادن مپا  ا  فکاالمذسورا 

فکال مدار( ِی جهلاجفناب یکفمسالرده مدار یایکردِی عقلرو یکفمس)الرده یرواه یکفمسالرده
بودن عقلا برای آر وهای ای  سیکفم مففاوت الواهد بودن در صورت فکال هایالروجی اباشد

شوهدا یاا در یاففه دو فرآیند مفصور است: یا ای  امیال با اهدا  مفکالی اهکان همکو میشکل
بودن جهلا به دلیل ماهیت و شوهد؛ و در صورت فکال کارض با ای  اهدا   شدیص داده می

شاده ا  ش ا  ین فرآیند مفصور هیکت و حفما  امیال براهگیدفاهعملکرد آن بدیهی است سه بی
 ای  آِبشدورا در  کارض با اهدا  غایی اهکان  رار الواهند گرفتن

پکاند(ا  وصایه باه بکاه و گکافر  دنای  در فرآیند هدکت )امیال همکو با اهداِ  عقل
   وسکه وجودِی آدمی شودا دراسه ای  سار باعامیال و آر وهایی ا  هگاه اسالمی اسفنباط می
دهد و به سمت اهدا  مطلاوِ  اللقات اهکاانا شدها او را به فرا ر ا  مر های مادی سوق می

یکنای  3او اسات؛« آر وی»ا بااال ری  «الداوهاد»باردن اهکااهی ساه یکنی سمال االهی پیش می
ن لاذا الواسفار آن است سه  مام وجود او با مبدأ و مکاد هکافیا یکنای الداوهاد مفکاال درآمیازد

اهفها را داردن دنی  اهکاهیا در منطق اسالمی ا  بیشفری  مشفا اهه آر وی  قر،  به آن بات بی
                                                      

ْفُت َوَراِئی ِمْن ُوْلِدی َو َأْهِلـی ». َعْن َأِبی َعْبِد اهّٰلل َقاَل: 1 ِإَذا َخَرْجَت ِفی َسَفٍر َفُقِل... َأْسَأُلک یا َربِّ َأْن َتْحَفَظِنی ِفیَمْن َخلَّ
کلِّ َعْوَرٍة َو ِحْفٍظ َمِعیَشِتی َو ُحَزاَنِتی َو َقَراَبِتی َو ِإْخَواِنی ِبَأْحَسِن َما َخَلْفَت ِبِه َغاِئبا  ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِفی َتْحِصیِن  َو َماِلی َو 

َمْحُذوٍر َو کَماِل کلِّ َمـا یْجَمـُع ِلـی  ِمْن کلِّ َمِضیَعٍة َو َتَماِم کلِّ ِنْعَمٍة َو کَفایِة کلِّ َمکُروٍه َو َسْتِر کلِّ َسیَئٍة َو َصْرِف کلِّ 
ُروَر ِفی َجِمیِع ُأُموِری َضا َو السُّ  .(۴/288: 1388)کلینی، « الرِّ

ْتکُم اهّٰلل ۹َقاَل َرُسوُل اهّٰلل». َعْن َأِبی َعْبِد اهّٰلل 2 َضا ِمْن ُقُلوِبکْم یَثبِّ  َعَلی َفْقـِرکْم یا َمْعَشَر اْلَمَساکیِن ِطیُبوا َنْفسا  َو َأْعُطوا الرِّ
 (.183: 1۴0۶)صدوق، « َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفاَل َثَواَب َلکم

ِتی َو َغایَة َأَمِلی َو َرْغَبِتی». 3  (.1/3۶3: 137۶طاووس، )ابن« یا َأَمِلی یا َرَجاِئی... َو یا ُذْخِری َو َظْهِری َو ُعدَّ
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مند الواهد بود و هرده  در آر وهای آدمای در همای  جهات های رواهی در  هدگی بهرهرضایت
یاباد و هشااطا شاادسامیا و باه هماان هکابت رضاامندی او ا   هادگی افازایش مای 1 رار گیرد

 2کفی را   ربه الواهد سردنبهزی
ا در فرآیند دوما یکنی هنگامی  شاده در سه عقاِل آدمای  شادیص دهاد ساه آر وی فکاالام،

ا  کدیل « صر أمل»روانا در  کارض با اهدا  مفکالی او استا  وصیه اسالمی در  الب آمو ه 
ا اسات ساه ساردن آر وهادهی دنی  آر وهایی است و در وا ع در ای  حالتا ای  سو ااهو جهت

سردن آر وها هداشفه باشدا من ر به رضامندی الواهد شدن به هر حالا اگر فرد  صمیم به سو اه
 طور طبیکی وارد فرآیند سوم سه  حت سیطره جهل است الواهد شدن به

ال بودن جهل و اصرار در افراط آر وهاا  هدگی آدمی باه در روهد فرآیند سوما یکنی هنگام فک،
مبفال الواهد شدن طول أمل به دلیل به هماراه داشاف  پیامادهای « ل أملطو »پیامدهای  لخ 

ی مواجه الواهد سرد سه  طکا  رضایت ا   هدگی  مدفلف در  هدگی رواهیا فرد را با  نگناهای جد،
 3دهدنرا ساهش می

ای دوگاهه مبنای  حلیل ما  رار گیردا رابطه اأمل یعملکرد رواه اسالمی مدلبنابرای ا اگر 
شادن ایا  موضاو  ساه دگوهاه باا ر وها و رضامندی بر رار الواهد شدن اماا بارای روشا بی  آ

مداالله جهلا آر وها من ر به سااهش رضاایت ا   هادگی شاده و باا مدااللاه عقالا آر وهاا باه 
شاوهدا ال م اسات موضاو  پیامادهای طاول أمال و حالات افزایش رضایت  هادگی من ار می

مناادی ا   صاار و بکااه أماال را در  الااب و بهره مککااوس آن در گرففارهشاادن بااه طااول أماال
 بررسی سنیم:« دهنده رضایت  هدگیدهنده و افزایشسا وسارهای ساهش»

 دهنده رضایت زندگیدهنده و افزایش. سازوکارهای کاهش۵ ـ ۱

به دلیل صراحت بیشفر پیامدهای طول أمل در منابع اسالمیا برای  بیی  سا وسارهایی سه در 
                                                      

همَّ إِ : »۷َعْن َأِبی َعْبِد اهّٰلل. 1 ْغِنی َأَمِلیَفُقِل اللّٰ کَرمُ »(؛ و ۴/۴۶0: 1388)کلینی، « یاک َأْرُجو َو ِإیاک َأْدُعو َفَبلِّ   _َفَمْن َأ
ٍد َو آِلِه َو َهْب ِلی َأَملی _ یا ِإَلِهی  (.37، دعاء 1۶۶: 137۶، الصحیفة السجادیة« )ِمْنک ... َفَصلِّ َعَلی ُمَحمَّ

همَّ ... َو َأْعِطِه ُأْمِنیَتُه َو َغ ». 2 یا اهّٰلل ... کـلُّ َمْرُجـود ُدوَنـک »(؛ و 2/۴91: 1۴11)طوسی، « ایَتُه َو ِرَضا َنْفِسِه َو ُمْنَتَهاَهااللّٰ
 (.1/177: 1۴11)طوسی، « یِخیُب َرَجاُء َراِجیِه َو َراِجیک َمْسُروٌر اَل یِخیب

 (.730۴، ح31۴: 13۶۶تمیمی آمدی، َمْن کُثَر ُمَناُه َقلَّ ِرَضاُه ): ۷عن علی. 3
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های سا ی پیام وان ا  شیوه مککوسسنند میفزایش رضایت  هدگی عمل میجهت ساهش یا ا
های اسالمی اسففاده سردن به ای  مکنا سه با اسففاده ا   حلیل مناابع اساالمی موجود در آمو ه

 وان به منطق آثار بکه مدار استا میدر  مینه پیامدهای طول أملا سه هفی ه آر وهای جهل
رو مبنای  حلیل در ای   مینه را مدار استا پی بردن ا  ای آر وهای عقلو  صر أملا سه هفی ه 

دهنده رضایت  هدگی بار دهیم و ا  ِ بل آنا سا وسارهای افزایشپیامدهای طول أمل  رار می
 سنیمنمدار را هیز اسفدراج میاثر آر وهای عقل

ویم ساه ا  یان ساو ماهیات شادر منابع اسالمیا با  نوعی ا  پیامدها بارای طاول أمال مواجاه می
اهد و برالای پیامادی شاناالفی( 17ف1: 1۳۸۸)سلینایا « هابودی عقل»یککاهی هدارهد؛ مثال  برالی همدون 

پیامادهای ( ۲5۰ف۳: 1۳۸۸)سلینایا « ساوء عمال»ا و (1۴۹: 1۴۰۴شکبه حراهایا اب )« حکرت» دیگر همدون
 ر و برالای آسیب  هیکفند؛ برالی سمعاطفی و رففاری هکفندن ا  سوی دیگرا ای  پیامدها در ین سط

سردن در اعمال یکی ا  پیامدهای طول أمال و سکفی (۳۹۴ف۲: 1۳۸۸)سلینیا « اهمال»ویراهگر رهدن مثال  
رو ی و سایه( ۲5۰ف۳: 1۳۸۸سلینایا )« شقاوت»و ( ۳۶۰ف۴: 1۴1۳)صدوقا «  کاوت  لب»سه استا در حالی

 نآیدشمار میافراد هیز ا  پیامدهای آن به 
مدارا من ر به دنی  پیامدهای شاید در هگاه اول  ابل فهم هباشد سه دگوهه آر وهای جهل

ن در ایا   میناها یابادشود و ا  ِ بل آنا رضایت ا   هادگی سااهش میالفیف و شدید رواهی می
اا باه های مدفلفی را می بیی   ر را و فای رسادا  بیای  مناسابهظار می وان مطار  ساردن ام،

عرضه سرد سه همه پیامدهای طول أمل در منابع اسالمی اسافدراج شاوهدا و بکاد باا  وان می
 هگاهی جامعا ار باط پیامدهای مذسور سشف گرددن

 ری  آیدا آسیب در ُبکد شناالفی اصالیبا  وجه به اهوا  پیامدهایی سه  وضی  آهها در پی می
گار اساتن گاویی ا  هگااه مایاه  ماام پیامادهای دیشاود ساه ُب پیامد طول أمال محکاو  می

 واهناد ُبکاد آیندا میشمار می های عاطفی بهشناسی اسالمیا امیال و آر وهاا سه ا  سا هروان
شناالفِی افراد را مدفل سنند و به آن آسیب بزهند؛ و آنا هنگامی اسات ساه آماال و آر وهاا در 

شادن باشاندن شااید هدهشدن ا  حد اعفدالا و در حال به افاراط سشایافف  و الارجحال  وسکه
َه َثاَلثاا  ی» باشد سه فرمود: ۷ ری   کبیر در ای   مینها روایت امام ساظمروش  ا ِهَشاُم َم س َسلَّ

َمِلاه
َ
َلَم ُهوَر َ َفکِرِه ِبُطاوِل أ ظس

َ
ِلِه َم س أ ِم َعقس َعاَن َعَلی َهدس

َ
َما أ هَّ

َ
؛ (17ف1: 1۳۸۸)سلینایا « َعَلی َثاَلٍث َفکی

سه دیز را بر سه دیز مکله سند گویی بر هابودی عقل الود همت گمارده ای هشام! هر س  »
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«ن بکشااهدواساطه طاول أمال باه الاموشای هدکات آهکاه( هار سا  هاور  فکار را باه ) است؛
ا  بای  رفاف  »و  2ا«شادن عقالباه ساهو سشاهده» 1ا«های احماق رارگرفف  در  مره اهکان»

 سار رففه استندیگر  کابیری است سه در ای   مینه به  3ا«عقل
فراموشای عماِل »ا «گرفف  حقاایقهادیاده» وان در سه شاااله آسیِب شناالفی مذسور را می

جااای داد سااه هاار ساادام ا  اینهااا الااودا پیاماادهای « اهکااار  طکیااات» ا و«مکطااو  بااه هااد 
گاهه در پیوسافاری ا  الفیاف باه شادید سشااهده  اری دارد و هار سادام ا  پیامادهای ساهفرعی

ا گیری دیگاری را فاراهم میای ساه هار یانا  میناه شاکلگوههه شوهدا بمی ساا دن مفقاابال 
های منشکب ا  سالمت شناالفی اسات ساه بودن عقل و شاالهسالمت شناالفی هاشی ا  فکال

 دهدنین پیوسفار مذسور را هشان می  مینه ای اد رضایت ا   هدگی را فراهم الواهد سردن همودار

 دهنده رضایت زندگیدهنده و افزایشکارهای کاهش(: پیوستار سازو ۱نمودار )

 مدارمدار و جهلبر اساس آرزوهای عقل 
                                                      

ْوکی» ۷َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن . 1 َها َبَضاِئُع النَّ َماِنی َفِإنَّ
َ
کاَل َعَلی اْْل  (.۴/38۶: 1۴13)صدوق، « یا ُبَنی ِإیاک َو ااِلتِّ

 (.737: 1۴1۴، البالغةنهج« )اْلمل یسهی العقل» ۷عن امیر المومنین. 2
 » ۷عن امیر المومنین. 3

َ
 (.1۴9: 1۴0۴شعبه حرانی، )ابن« َمَل یْذِهُب اْلَعْقَل اْعَلُموا ِعَباَد اهّٰلل َأنَّ اْْل



 95 ...یبر اساس مدل اسالم یزندگ یتنقش آرزوها در رضا

۹5 

 

 در نظر گرفتن حقایق ـ گرفتن حقایقالف. نادیده
استن منظور « گرفف  حقایقهادیده»اولی  سا وسار ساهش رضایت  هدگی بر اساس طول أملا 

یا و اهدا   هدگی او تهای مربوط به اهکانا رغبدر این ا حقیقت« حقایق»ا   هاا دهیای ماد،
قهایاففنیاستن دست هاپذیربودن همه آر وهاا هداشف  ظرفیت رواهی  حقاق هماه بودن یا  حق،

ی در دستهاا محدودیتامیال و رغبت یابی باه هماه آر وهااا های مکاهی و  ماهِی دهیای ماد،
یا ضرورتالالصه یهداشهشدن ظرفیت وجوِد آدمی در دهیای ماد، بودن  مام آر وهاا و ف  ماد،

ی به ُبکد مکنوی اهکانا ا  جمله حقاایق اهکاانآسیب شناسااهه و رساهی احفمالی آر وهای ماد،
 واهد باشد سه اهکاِن مبفال به طول أمل ا  آهها غافل شاده اساتن الطار ای میشناساهههکفی

عناوان ناالفی است سه به ا  حقایقا ا  جمله مفاهیم ش 2«شدنغافل»و  1«سوری دل»ابفال به 
 ها هشدار داده شده استنبدشی ا  آثار منفی طول أملا به اهکان

 وان هفی ه گرفت سه یکی ا  سا وسارهای اجرایی عقال در درالاه آر وهاا و در هفی اه مفقابال  می
های وجودی الاودا در الواهد بودن  وجه به ظرفیت« در هظر گرفف  حقایق»افزایش رضایت  هدگیا 

های دهیاا و  وجه به  واهی  حاسم بر روان آدمیا به بکه و  صر أمل و در هفی ه گرفف  وا کیتهظر 
عباارت و باه « هداشف  باه دهیاادلبکفگی»به افزایش رضایت  هدگی من ر الواهد شدن در روایاتا بر 

ای سه در شده است؛ آمو ه به عنوان راهکاری برای  کدیل آر وها  یسید فراواهی«  هدور ی» ر د یق
بر هقش دلبکفگی به دهیاا  ۷های مذسور رخ الواهد دادن در روایت امام صادقصورت درک وا کیت

و در روایات دیگاری هیاز باه هقاش  3هایاففنی  یسید شدهدر مبفالشدن روان آدمی به آر وهای دست
 4 هدور ی در  کدیل آر وها  صری  شده استن

و روان آدمای هیاز  5ای داردسننادههای مففونتهای اسالمیا جذابیدهیاا طبق بیان آمو ه
                                                      

ْنیا َفَطاَل فیها َأَمُلُه َأْعَمی اهّٰلل َقْلَبُه َعَلی َقْدِر َرْغَبِتِه فیها» ۷علیقال  .1  (.3۵: 1۴0۴شعبه حرانی، ابن« )َمْن یْرَغْب ِفی الدُّ
َمَل... یُحثُّ َع » ۷علیقال . 2

َ
َمَل ِعَباَد اهّٰلل َأنَّ اْْل

َ
 (.1۴9: 1۴0۴شعبه حرانی، )ابن« َلی اْلَغْفَلِة... َفاکِذُبوا اْْل

َق َقْلُبُه ِبَثاَلِث ِخَصاٍل َهمد اَل یْفَنی َو َأَمـٍل اَل یـْدَرک َو َرَجـاٍء اَل »یُقوُل  ۷َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهّٰلل. 3 ْنیا َتَعلَّ َق َقْلُبُه ِبالدُّ  َمْن َتَعلَّ
 (.2/320: 1388)کلینی، « یَناُل 

ْهِلَها» ۹قال رسول اهّٰلل. 4
َ
ْنیا َقُصَر َأَمُلُه فیها َو َتَرکَها ِْل  (.۴۴۶: 1370)طبرسی، « َفَمْن َزِهَد ِفی الدُّ

َهَواِت َو  ۷ِإنَّ َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن . 5 اَس ِبالشَّ ْنیا ُحْلَوٌة َخِضَرٌة َتْفِتُن النَّ اُس ِإنَّ الدُّ ُتَزیُن َلُهـْم ِبَعاِجِلَهـا َو ایـُم  ... َقاَل یا َأیَها النَّ
َلَها َو ُتْخِلُف َمْن َرَجاَها )کلینی،  َها َلَتُغرُّ َمْن َأمَّ  (.8/2۵۶: 1388اهّٰلل ِإنَّ
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ت هگردا دل ها میها استن هنگامی سه فرد با منظر جاهالهه به ای  جذابیتهمواره مشفاق لذ،
ق الاطر به دهیا و ظاواهر آن  1های دهیوی پیوهد الواهد الورداو با سشش و ای  هقطه آغا ی   کل،

ها در  ماان حاال دسات باه هماه الواسافهاستن اما وا کیت دیگر هکفی ای  است سه آدمای 
یابی به آهها باه آیناده دور و درا ا ای جز ای  هدواهد داشت سه برای دستهدواهد یافت و داره

دل الو  سند و آهده را فکال  بدان دست هیاففه آر ویش را در دل ب روراهدن در ای  فرآیند ممک  
ورا و غرق در دهیای الیااالت و اوهاام های  هدگی داست فرد به  دری پیش رود سه ا  وا کیت

شود و در  هدگی پار ا   شاویش و آشاو  باه سار بباردن در دنای  وضاکیفی آماو ه  هادور یا 
طاور  ها را بهمندی ا  ای  آمو ها هه رغبتدهنده فرد ا  ای  پیامد منفی استن فرد با بهرهه ات

ه شاودا هاه آههاا را سارسو  گذارد سه به هر ساویی رود و باه هار دیازی دلبکافمطلق آ اد می
های های هاپایادار دهیاوی باه سامت لاذتدهی درست آههاا ا  جاذابیتسندا بلکه با جهتمی

جاای گرففارشادن در  هادگی  پردا د و ا  ِ بال آن باهها میبه  نظیم ای  رغبت 2پایدار ُاالرویا
 مند الواهد شدنپرآشو ا ا   هدگی رضامنداهه بهره

سارگیری عقل اساتا ا  ات اسالمیا شناالت و یقی ا سه ا  ثمرات بها  سوی دیگرا در روای
ایا  بادان مکناا اسات ساه منظار عقالهایا هماواره  3شامار آماده اساتنهای  هد باه پشفواهه

 سه در باال به آههااا باه 4ها در  مینه حقیقت دهیا و روان آدمی استرساِن شناالت وا کیتیاری
 اشاره شدن هااگیری دلبکفگیعنوان منشی شکل

ا الود مکفلزم پیامدهای عاطفی «در هظر گرفف  حقایق اگرفف  حقایق هادیده»سا وسارهای 
 ایای حکرت»و « بینیوا ع االوردگی فریب»و شناالفی دیگری هکفند سه آهها را  حت عناوی  

 سنیم:بررسی می«  داییحکرت ا
                                                      

َلَها )الدنیا( َو ُتْخِلُف َمْن َرَجاَها  ۷َقاَل ِإنَّ َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن . 1 َها َلَتُغرُّ َمْن َأمَّ  (.8/2۵۶: 1388)کلینی، ... َو ایُم اهّٰلل ِإنَّ
ْغَبِة ِفیَما ِعْنَد اهّٰلل: »۷قال علی. 2 ْهِد ُحْسُن الرَّ  (.۶0۵7، ح27۵: 13۶۶)تمیمی آمدی، « َأْصُل الزُّ
ْنیا َثَمـَرُة اْلَعْقـِل : »۷قال علی. 3 ْفِس َعْن َزَخاِرِف الدُّ : ۷( و عنـه۴879، ح2۴0: 13۶۶)تمیمـی آمـدی، « َرْدُع النَّ

ْه »  (.۶0۵8، ح27۵: 13۶۶)تمیمی آمدی، « ِد اْلیِقیُن َأْصُل الزُّ
ْنیا ِبَقْدِر ِعْلِمِهْم َو َسـاِئَر اْلَخْلـِق  ۷َعْن َأِبی َعْبِد اهّٰلل. 4 اِلِحیَن َزِهُدوا ِفی الدُّ وجل(: یا ُموَسی ِإنَّ ِعَباِدی الصَّ  )َقاَل اهّٰلل عز 

« اْلَعاِقـُل َمـْن یْزَهـُد ِفیَمـا یْرَغـُب ِفیـِه اْلَجاِهـُل : »۷قال علـی (.2/317: 1388َرِغُبوا فیها ِبَقْدِر َجْهِلِهْم )کلینی، 
 (.۶0۵2، ح27۵: 13۶۶)تمیمی آمدی، 
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 بینیواقع ـ خوردگیفریب. ۱

سند عمال  به دهیایی  وجهی میکفی و اهکاهی غفلت یا به به آهها بیو فی فردا مر با  ا  حقایق ه
سشاااهدن بناادد سااه وجااود الااارجی هاادارد و بااا دساافان الااودا الااود را بااه فریااب میدل می

بدان  یقگرفف  حقایدههاد واسطهشناالفی است سه افراد به  -پیامدی عاطفی« الوردگیفریب»
هکاافیم یااا بااا  1«فریبناادآر وهااا می»ری دااون مباافال الواهنااد شاادن در روایاااتا شاااهد  کااابی

ای الاوردهمبادا الود را به افراط در آر وها بیاالیی سه دقدر افراِد فریب»هشدارهایی همدون: 
حرسات در مکایر  مفقاابال  شاویمن مواجاه می 2«سه با به افراط سشاهدن آر ویشان فریب الوردهد

 ار آن در رضایت  هدگی  بال  اشاره شدنبینی را به دهبال الواهد داشت سه به آثحقایقا وا ع

 زداییحسرت ـ حسرت زایی. ۲

 4ها استنو  یسف 3هایقا گرففارشدن فرد در حکرتگرفف  حقایدههاد ِی عاطف یامدپدیگر 
ای دور هایافف  به دیزی اسات ساه فارد ا  گذشافهگیری حکرتا دستاساسا  منشی شکل

را همه محاسبات او به هم می یابی به آن را داشفه و حال دراشفیاق دست ریزد موعد مقر،
پاشند و بکفه به شدت های سکت آمال و آر وها ا  هم فرو میشده بر پایههای بناو بنیان

برهد پایان فرو میسنند یا در حکر ی بیدلبکفگی فرد به آر وهاا او را مد ی ددار  یسف می
سایه شوم ییس و هاامیدی  مام وجود او  ؛ و آن و ت است سه(1۰۳ف1؛ ۶۲ف۲: 1۴۰۴فارسا )اب 

هایابی به آر وها باه هماراه ابافال باه یایس حکرت و  یسِف حاصل ا  دستگیردن را فرا می
های ها و فروپاشایسه رضایت ا   هدگی را محو سرده؛ اهکان را باه ورطاه آشاففگی 5است

ا  هفی ااه پیامااد آر وهااا  یسااف اساات و» سشاااهدا سااه در روایاات آمااده اساات:رواهاای می
ر عا الهه در ای  حقیقت  لِخ رضایت 6«نشدن لف ساها ا  آِن افرادی هدواهد بود سه با  فک،

                                                      
َماِنی َتْخَدعُ ». 1

َ
 (.72۴2، ح313: 13۶۶)تمیمی آمدی، « اْْل

َمِل َفکْم ِمْن َمْغُروٍر اْفَتَتَن ِبُطوِل َأَمِلهِ . »2
َ
 (.72۵3، ح313: 13۶۶)تمیمی آمدی، « ِإیاک َو ُطوَل اْْل

َمَل... یوِرُث اْلَحْسَرةَ : »۷. قال علی3
َ
 (.1۴9: 1۴0۴شعبه حرانی، )ابن« اْعَلُموا ِعَباَد اهّٰلل َأنَّ اْْل

َسُف »: ۷. قال علی4
َ
َماِنی اْْل

َ
 (.7300، 31۴: 13۶۶)تمیمی آمدی، « َحاِصُل اْْل

ْقَطَعنَّ َأَمَل کلِّ ُمَؤ »قال اهّٰلل تبارک و تعالی: . 5
َ
ٍل َغیِری ِباْلیْأِس َْل  (.2/۶3: 1388)کلینی، « مِّ

َلُف : »۷قال علی. 6 َسُف َو َثَمَرُتُه التَّ
َ
 (.7301، ح31۴: 13۶۶تمیمی آمدی، « )َحاِصُل اْلُمَنی اْْل
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 پی افزایش یا  کدیل آر وهای الود هکفندن

 توجه به عمل معطوف به هدف ـ فراموشی عمِل معطوف به هدفب. 

د  و اساتن وجاود ها« فراموشی عمِل مکطاو  باه هاد »دومی  پیامد شناالفی طول أملا 
شناساای اماارو ا اهمیاات و هقااش آن در گراا مفییرهااایی هکاافند سااه در روانرففارهااای هااد 

ن اساساا   هادگی شااد و (2009)اینگریـد و دیگـران،  بهزیکفی رواهی افراد به اثباات رسایده اسات
سری اعمال  مند ا  اهدا  است و ای  اهدا ا همواره مبفنی بر اه ام ینمکنادارا  هدگی بهره

ها شااناالت الداوهااد و ارهااای مفناسااب اسااتن در منطااق اسااالما هااد  ههااایی اهکااانو رفف
ها  رسیم سرده است و ال مه رسیدن به ای  یابی به سماال ی است سه الداوهد برای اهکاندست

آوردن باه اعمااِل مکطاو  باه ایا  هاد  الواهاد باودن فارد برالاوردار ا  آر وهاای هد ا روی
م هز استن در مقابلا یکای ا  «  وجه به عمل مکطو  به هد »مدار همواره به سا وسار عقل

در روایات مادار دور و درا  اساتن مواهع  حقق اعمال مذسورا مبفالشدن فرد به آر وهاِی جهل
َکَمال» آمده است: ۷حضرت علی َکااُه الس هس

َ
َماَل ِإالَّ أ

َ اُد األس َکبس َطااَل الس
َ
: 1۴۰۴شاکبه حراهایا اب )« َما أ

؛ و احفمااال  «باردسند مگر اینکه آن آر وا عمل را ا  یااد او میرا طوالهی همی بندها آر و»؛ (۲۰۰
فارد در سارهاا باشاد « سااریسکافی و اهمال»فراموشای عمالا های اولیه ِسیر یکی ا  هشاهه

 ن(۳۹۴ف۲: 1۳۸۸)سلینیا 
بار  رسادهظار میدر روایات اسالمیا به  «أمل»و  «عمل»اما با  وجه به  یسید فراوان رابطه 

شادن باه مشیول»عااطفی دوگاهاه  -اثر فراموشی عمِل مکطو  به هد ا پیامادهای رففااری
برای فارد فاراهم شادها ساه ایا  دو « گرففارشدن در اعمال مفکارض هد »ا و «اعمال دیگر

 پیامد بر اثر  وجه به عمل مکطو  به هد ا رخ هدواهد دادن

 ال دیگرنشدن به اعممشغول ـ شدن به اعمال دیگرمشغول. ۱

و « عملایبای»طور طبیکای یاا دداار و فی فرد الود را ا  اعمال مکطو  به هد  با  بداردا به 
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شود سه هردند ممک  است در  کارض با اهدا  مفکاالی یا مشیول اعمالی می 1شده« بطالت»
« لهاو و لکاب»عباارت دیگارا فاردا مشایول او هباشد ولی همکو با آن اهدا  هم هیکاتن باه 

های ا  آن است سه دند صباحی فارد را ا  حرسات باه سامت  لاهه سمفری  هفی هشود سمی
آمو هد سه با ه اواسردن به پیروان الود می ۷روا امام س ادداردن ا  ای عالی شکوفایی با  می

اهد؛ و لذا شدهبدش االهی مفوجه شوهد سه در اثر طول أمل به امور لهو مشیول با منبع هکفی
َمُل »در منابع اسالمیا با  کابیری دون  2ی اد سنندن یییری در الود ا

َ کُم األس ِهینَّ سلینایا )« َفاَل یلس

ی ا  ای  پیامد برحذر داشفهافراد را به ( ۳۸۶ف۸: 1۳۸۸ اهدنطور جد،

 گرفتارنشدن در اعمال متعارض هدف ـگرفتارشدن در اعمال متعارض هدف . ۲

  به هد ا ای  است سه فارد درگیار اعماالی  ِر فراموشی عمل مکطو ر و دردهاکپیامد سدت
ساوء عمال: »شود سه مفکارض با اهدا  مفکالی او استن در روایات ا  ای  موضو  با  کبیر می

آورد شدن در آر وهاا وضکیفی را برای فرد به وجود ماییاد شده استن یکنی گاه غرق« بدعملی
ه وارد گاردا  اعماال و رففارهاایی سا ردا بلکاگرا را باه فراموشای مای نها اعمال هاد سه هه

سندن در روایات مدفلفی به ای  پیامد  دریم ا  مکیر اهدا  مفکالی دور ر میشود سه او را بهمی
 3 صری  شده استن

 باور به قطعیات ـ انکار قطعیاتج. 
ن هبوِد  واهند بر پایه امور  ردیدآمیزا  هدگی رواهی الود را با رضایت الاطر پیش ببرهدها همیاهکان

بردن  هدگی را ا  بی  می« مکنای»سند و گاه امور  طکی و یقینیا  هدگی را سکت و هااسفوار می
منداِن مکا ب االهی به برالی امورا همدون وجود الداوهدا مکادا و مرگ باور یقینی دارهد بهره

ا طاول أمال دارد؛ و مفقاباا  همای« باور به  طکیات»مدار آهها را ا  گاه آر وهای عقلو هیچ ابال 
                                                      

آفُة الَعَمـِل »های اعمال معطوف به هدف شمرده شده است: ، بطالت و بیکاری از آفت۷. در روایت حضرت علی1
 (.10۶1۶، ح۴۶3: 13۶۶یمی آمدی، تم« )الِبطالةُ 

 (.۵2، مناجات 2۵۶: 137۶، الصحیفة السجادیة« )َفَأْسَأُلک یا َمْواَلی ُسَؤاَل َمْن َنْفُسُه اَلِهیٌة ِلُطوِل َأَمِله. »2

و  383: 1۴0۴شـعبه حرانـی، ابن (؛ و نیـز نـک:1/1۵: 13۶2)صـدوق، « َمْن َأَطاَل َأَمَلُه َساَء َعَمُلـهُ ». برای نمونه: 3
 .72۶۴ـ  72۶1، و ح72۵7ـ  72۵2، ح313: 13۶۶تمیمی آمدی، 
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و حفای « فراموشای»ای ساه فارد را باه گوهاهدار سند؛ باه  واهد باور به ای   طکیات را الدشهمی
اهکاار » وان سومی  پیامِد شناالفی طول أمال را رو میای  اعفقادات سوق دهدن ا  ای « اهکار»

واردشده بار  یکی ا  همی  امور  طکی است سه بر اثر آسیب شناالفِی « مرگ»هامیدن «  طکیات
های فراموشی مرگا  مینه 1شودنعقل بر اثر به افراط سشاهدن آر وهاا به فراموشی سشاهده می

 ( را هیز فراهم الواهد سردن3بهشت و جهنم 2یکنی مکادامرگ )اهکار رویدادهای  طکی پ  ا  

 سعادت ـ شقاوت

استن « باور به  طکیات»هفی ه   ی ر  یر یشو سکادت « اهکار وا کیات» ری  پیامد شقاوتا  لخ
مدار در ساهش و افزایش رضایت  هدگی مدار و عقل ری  شاهد هقش آر وهای جهلای  روش 

جال، « اهّٰلل»استن در منطق اسالمیا شقاوتا حاالفی اسات ساه در آنا فارد ا   حات والیات 
و  یهااال  یتسه )اهکان( مکفحق وال ی هنگام» آید:جالله الارج شده به والیت شیطان در می

 یو هنگاام گیاردیو آر و در پشت سر   ارار م آیدیدشمان او م یسکادت شود مرگ در جلو 
( مرگ به یاددشماهش  رار گرففه و ) یو شقاوت گردد آر و در جلو  یطانش یتسه مکفحق وال 

های( شاقاوت دهاار ویوگای ا  )هشااهه»در روایت دیگری آماده اسات:  4«نرودیپشت سر او م
رو در ا  ایا  5 «نسانگدلی و گکافردگی آر و و عشاق ماهادن )در دهیاا( است: الشکی دشام و

بداش االهای دور شاده منطق اسالم اهکان شقیا اهکان سنگدلی است ساه ا  منباع هکافی
ای موسای! هکناد در دهیاا آر ویات » فرمایاد:می ۷استن الداوهد الطا  به حضارت موسای

 6«ناففدمی طوالهی گردد سه دلت سدت الواهد شد و سنگدل ا  م  دور
                                                      

ـی َنـَزَل ِبِهـُم اْلَمْوُعـودُ : »۷علی. قال 1 َما َأْهَلک َمْن کاَن َقْبَلکْم َأَمُد َأَمِلِهْم َو َتْغِطیُة اآلَْجـاِل َعـْنُهْم َحتَّ )کلینـی، « َفِإنَّ
1388 :8/38۶.) 

َمِل ینْ : »۹رسول اهّٰلل. عن 2
َ
 (.1/۴۴: 1388)کلینی، « ِسی اآلِخَرةَ ُطوُل اْْل

َمَل...: »۷علی. قال 3
َ
َمَل  اْعَلُموا ِعَباَد اهّٰلل َأنَّ اْْل

َ
ُب اْلَوْعَد... َفاکِذُبوا اْْل  (.1۴9: 1۴0۴شعبه حرانی، )ابن« یکذِّ

َجـُل : »۹رسول اهّٰلل. قال 4
َ
ـَعاَدُة َجـاَء اْْل ْت َواَلیُة اهّٰلل َو السَّ ْهـِر َو ِإَذا ِإَذا اْسَتَحقَّ َمـُل َوَراَء الظَّ

َ
َبـیَن اْلَعیَنـیِن َو َذَهـَب اْْل

ْهر َجُل َوَراَء الظَّ
َ
َمُل َبیَن اْلَعیَنیِن َو َذَهَب اْْل

َ
َقاَوُة َجاَء اْْل یَطاِن َو الشَّ ْت َواَلیُة الشَّ  (.3/2۵0: 1388)کلینی، « اْسَتَحقَّ

َمـِل َو ُحـبُّ اْلَبَقـاءَأْرَبُع ِخَصاٍل ِمَن الشَّ : »۹. قال رسول اهّٰلل5
َ
)صـدوق، « َقاَوِة ُجُموُد اْلَعیِن َو َقَساَوُة اْلَقْلِب َو ُبْعـُد اْْل

1۴13 :۴/3۶0.) 

ی َبِعید. »6 ْنیا َأَمُلک َفیْقُسَو ِلَذِلک َقْلُبک َو َقاِسی اْلَقْلِب ِمنِّ  (.8/۴2: 1388)کلینی، « یا ُموَسی اَل یُطوُل ِفی الدُّ
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1۰1 

 

 نتیجه 

سم به سه هگاه مففاوت در  مینه هقاش آر وهاا در رضاایت شناالفیا دستبر اساس منابع روان
 در آر وهاا  وان دست یافت: هقش مثبت آر وهاا در رضاایت  هادگیا هقاش هداشاف  هدگی می

 هدگیا و  فصیل بی  آر وهای دروهای ساه مهیاسنناده رضاایت  رضایت و هاپیشرفت بینیپیش
 ر ا  رسد  بیای  االیارا سامالاست و آر وهای بیروهی سه مهیاسننده رضایت هیکتن به هظر می

های بی  دو هاو  در  بیی  علت  فاوت (2009)اینگرید و دیگران، دو  بیی   بلی باشدن محققان 
سنند سه محفوای آر وهای دروهی ا  لحاظ طبیکی با طبیکت و آر وی دروهی و بیروهی اظهار می

 های اهکان هماهنا استن اهدا  برآمده ا  آر وهای دروهای ا   ماایالت سرشافی پدیادار هیا
گااهی و ار باطاات عمیاقشوهد سه افراد را باه می  ر باا دیگاران و اجفماا  ساوق سامت الودآ
هیا هاای سه آر وهای بیروهی سمفر با طبیکت آدمی سا گار اساتن در هفی اه  دهد؛ در حالیمی

 ما را ارضا هدواهند سردن شناالفیاساسی روان

مادارا و سیکافم رویکاردِی عقلبر اساس منابع اسالمیا مدل عملکردی أمال ا  دو الرده
شدن میلی الوشایند به مدار  شکیل شده استن بر اساس ای  مدلا پ  ا  فکالاجفنابِی جهل

 دادبرون سیکفم فکال باشدا الروجی ای  سیکفم در  الب سهآیندها بکفه به اینکه سدام الرده
داد اولا حاصال فکالیاِت دو بارون بسط أمل، قصر أمل، و طتول أمتل نمایتان خواهتد شتد.

داد شدها گکفر  یاففه و در برونداد اولا میِل فکالسیکفم رویکردی است سه در برونالرده
سیکافم اجفناابی اساتا میال داد سوما سه حاصل فکالیات الردهیابد و در بروندوم  کدیل می

 شود و درک دهیای وا کی مدفل الواهد شدنه افراط سشیده میمذسور ب
 وان درباره هقاش ا مبنای  حلیل  رار گیرد میأمل یعملکرد رواه اسالمی مدلحال و فی 

 های دوگاهه بیل دست یافت:آر وها در رضایت  هدگی ا  هگاه اسالمی به یاففه

عقال امیاالی را ساه همکاو باا اهادا   الفن در صور ی سه آر وها ا  گذرگاه اما  عقال عباور سننادا
گوهاه آر وهاا در  وساکه وجاودِی آدمای ا  دهاد و فارد باه دلیال هقاش ای مفکالی اهکان بوده بکه می

مند الواهد شد و هر دقدر آر وهای آدمی )ده بیروهی و داه های رواهی در  هدگی بهرهبیشفری  رضایت
یاباد و هشااطا امندی او ا   هادگی افازایش میهکابت رضا دروهی( در همی   مینه  رار گیردا به همان

شادسامیا و بهزیکفی را   ربه الواهد سرد؛ و در صور ی سه آر وها همکو با اهادا  مفکاالی او هباشاندا 
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)بـرای مثـال، سردن و  کدیل ای  آر وها ر م الواهاد الاوردن  حقیقاات مفکادد علمای رضایت فرد در سو اه
مبفنای بار شاادسامی ( 2008، 3؛ عقیلـی و کـامر2008، 2؛ اسنوپ2009، 1؛ چینج201۴علیمردانی و دیگران، 

 مدار در مقایکه با دیگر افرادا شاهد ای  مدعا استنهای دی اهکان
هم در  بیی  ای  یاففه علمی سه درا باورهای  (3۶9،ص2010، 4ِلهارت)اینگبرالی محققان 

بهزیکافِی فااعلی شادصا  اهد ساه اگار ساط شوهدا اظهار سردهدینی من ر به بهزیکفی می
 واهد با  کدیل آر وهااا شاادسامی الاود را افازایش ها باشدا فرد می کادل بی  آر وها و موفقیت
اهادن ا  ایا  رو باورهاای دینای ها را باه  کادیل آر وهاا  رغیاب سردهدهد و ادیان همواره اهکان

 گرددنمربوط به آر وم به بهزیکفی بیشفری من ر می

گوهاه مداراهها دیگر فر ی هدواهد سرد سه آر وهای مد، هظارا آنویکرد عقلبه هر حالا در ر 
 فصایل داده ( 2009اینگریـد و دیگـران،  بـه نقـل از 2001، کسـر و رایـان )شناساان سه برالی روان

باه « ثاروت»عنوان آر ویی دروهی یا به « شفقت در حق دیگران»بودهدا دروهی باشند یا بیروهین 
شناسانا در منطق مدل عملکردی اسالمیا در صور ی سه وهی در هگاه روانعنوان آر ویی بیر 

با  شدیص عقل همکو با اهدا  مفکالی شوهد هر دو ا  آر وهایی الواهناد باود ساه رضاایت را 
ای گوهههیز به ( 2009)اینگرید و دیگران،  شناسانافزایش الواهند داد؛ موضوعی سه برالی روان

در الادمت  ساهبرالای آر وهاای بیروهای در صاور ی دن ا  هگااه آهاانا اهدیگر به آن ابعان سرده
یاا امنیات ماالی  ارار گیرهادا بهزیکافی و  6ا رشد الاود5هیا های دروهی همدون الوداظهاری
 رضایت افراد را ساهش هدواهند دادن

هاای  ن اگر مرجع  شدیص و اجرای آر وهای فردا هیروی جهل او باشدا به دلیال ویوگی
بیناهه جهلا امیال و آر وهای فرد هه در طریق اهدا  عالی سه در مکیر ه و غیروا عگرایاهافراط

ل وجودِی فرد  رار گرففها با افزایش آر وها در  الب طول أمالا رضاایت فارد ا   هادگی در   نز،
                                                      

1. Chang, W 

2. Snoep, L 

3. Kumar, G.V  

4. Inglehart, R.f 

5. Self-expression 

6. Self-growth 
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1۰۳ 

 

های مدفلف ساهش الواهد یافتن اینکه دگوهه و با ده سا وسارهاییا هیروهاای جهال و جنبه
شوهدا موضوعی است ساه در بداش بکادی ا افزایش رضایت ا   هدگی میعقل باع  ساهش ی

 هاا یکنی سا وسارهای ساهش و افزایش رضایت  هدگی بررسی شده استنیاففه
آسیب بکد »مدارا واسطه فرآیند جهل ری  سا وسار ساهش رضایت به های مذسورا اصلیبر اساس یاففه

ا «گرفف  حقاایقهادیاده» دری ی در  الب سه شاااله سلای صورت پیوسفاری و  فرد است سه به« شناالفی
 ری  سا وسار افزایش رضایت یابد و اصلیظهور می« اهکار  طکیات»ا و «فراموشی عمل مکطو  به هد »

در هظار گارفف  »فارد اسات ساه مفقاابال  در یان پیوسافار « سالمت شناالفی» مدارواسطه فرآیند عقلبه 
 شودن نظیم می« باور به  طکیات»ا و «به هد  وجه به عمل مکطو  »ا «حقایق

 اری هکافند ساه باه  ر یاب های ماذسور مشافمل بار ساا وسارهای فرعیهر ین ا  شاااله
شادن باه مشیول»ا « داییحکارت - اییحکرت»ا «بینیوا ع -الوردگیفریب»اهد ا : عبارت

 -ارض هاد گرففارشادن در اعماال مفکا»ا «هشادن باه اعماال دیگارمشیول ااعمال دیگار 
(ا هحاوه ار بااط آر وهاا و ۲) شاکل«ن سکادت -شقاوت »ا و «گرففارهشدن در اعمال مفکارض

رضایت  هدگی بر اساس مدل اسالمی عملکرد أمل و سا وسارهای ساهشی و افزایشی رضاایت 
 دهدن هدگی را هشان می

 (، نحوه ارتباط آرزوها و رضایت زندگی بر اساس مدل اسالمی۲شکل )
 دهنده رضایت زندگیدهنده و افزایشل و سازوکارهای کاهشعملکرد أم
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ت هبردن ا  آنا هاشای بنابرای ا در منطق اسالمیا یکی ا  عوامل رضایت سم ا   هدگی و لذ،
هاِی شناالفی طول أمل است و سط  رضایت باال در  هدگی ا  سالمت شناالفِی بکه ا  آسیب

 نهاا آر وهاای بازرگا رضاامندی را مادار هاهلن در فرآیند جهاردیگیمو  صر أمل افراد هشئت 
دهدا بلکه موجب سدفیا مراراتا اهدوها و هاامیدی الواهد شدن ا  هگااه روایااتا افزایش همی

ِت  کیه سردن بر آر وهایی سه با رویکردی جاهالهه هضم یاففه و به افراط سشاهده شدها حفی لذ،
ا  دیادن الواهاد گرفاتن دنای  فاردی  ا  را ا  فاردهای االهایدهیای ممدو  با همه هکمت

 ۷های االهی محروم شدها در رهم و سدفی فرو الواهاد رفاتن اماام علایهای هکمت یبایی
اِه َ َکااَلی » فرمودهد: اِیُروَن ِبَهاا َمَواِهاَب اللَّ َفصس ُفمس َو َ کس لس َ َة َماا اُلاوِّ ِهُب َبهس َها ُ ذس ُمَنی َفِإهَّ ُبوا الس َ َ نَّ
َدسمس َو  ِقبُ  ِعنس ُفَککمس ُ کس هس

َ
ُفمس ِبِه أ مس َحَکَراِت ِفیَما َوهَّ ا  آر وها ب رهیزیاد » (؛۸5ف5: 1۳۸۸)سلینایا « کُم الس

های الداوهد مفکاال را ساه برد و هکمتسه حفما  آهها  یبایی آهده را به شما عطا شده ا  بی  می
الاود را در  واسطه اشفباهی ساه شمارید و در پی آنا بهسودن میواسطه آهها هزد ان است به 

 :۷ا  هگاه روایات منکو  به حضرت علی؛ و «گیردها شکل میاید برایفان حکرتآن اهداالفه
َکُب » َبِة الفَّ غس  «نها سدفی استهفی ه رغبت»؛ (7۲۹۹ ا ۳1۴: 1۳۶۶میمی آمدیا  )« َثَمَرُ( الرَّ

ه و صراحتا البر ا  وجاود رابطاه منفای بای  آر وهاای هکوهیاددر روایات دیگرا حضرت به
الَّ ِرَضااهُ »دهناد: رضایت می

َ
هار سا  »؛ (7۳۰۴ ا ۳1۴ :1۳۶۶میمای آمادیا  )« َما س سُثاَر ُمَنااُه  

 :1۳۶۶میمای آمادیا  )« َم س سُثَر ُمَناُه سُثَر َعَنااُؤهُ » ؛ و«شودآر وهایش  یاد شودا رضایفش سم می

ا به رابطه ؛ و مف«شودهایش  یاد میهر س  آر وهایش  یاد شودا سدفی»؛ (7۳۰۶ ا ۳1۴ قابال 
مثبت بی  حاالت منشکب ا  عقل و رضایتا آسایشا و آرامش روان در مناابع اساالمی اشااره 

 1شده استن
هگری در بااا   ااویز وا ااع (2۴1،ص2002،  2یر)کــارور و شــیشناسااان روا برالاای روانا  ایاا 

                                                      
ُب َو ِصْف ِلی َطَواِئَف 1 ُب ِمْنُه َو َما اَل یَتَشعَّ َها َفَقاَل َرُسوُل اهّٰلل. َقاَل َأْخِبْرِنی َعِن اْلَعْقِل َما ُهَو َو کیَف ُهَو َو َما یَتَشعَّ  ۹ُه کلَّ

ُد ِإنَّ اْلَعْقَل ِعَق  َفقُّ اَحُة َوالتَّ َضا َوااِلْسِتکاَنُة َواْلَحظُّ َوالرَّ ُب ِمْنُه الرِّ ا اْلَعَفاُف َفیَتَشعَّ ـَذکُر اٌل ِمَن اْلَجْهل...َ َأمَّ َواْلُخُشوُع َوالتَّ
ُب ِلْلَعاِقِل ِبَعَفاِفه )ابن َخاُء َفَهَذا َما یَتَشعَّ َفکُر َواْلُجوُد َوالسَّ  (.1۵ :1۴0۴شعبه حرانی، َوالتَّ

2. Carver, Ch.S & Scheier, M.F  
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1۰5 

 

وهاای بازرگ طاور غیروا کای باه آر   گاهی افاراد باهسنند سه اهفدا  درست آر وهاا اظهار می
یابندا ددار  ردیدهایی درباره سفایت الود شدها رضایت آهها دست همیاهدیشند ولی و فی به می

سردن هگراهااه و مشاادصیاباادن بنااابرای ا بااا  ثبیاات اهاادا  وا عآههااا ا   هاادگی ساااهش می
اهه مقابله بین وان با ای   مایالت غیروا عجای  یییرا باید پذیرففه شودا می هایی سه بهمو کیت

جاای آن ا  اهادا   هایاففنی دسات بکشاند و باهسردن ای  افراد باید یاد بگیرهد ا  اهدا  دست
 جایگزی  اسففاد سنندن

با بکه  حقیقات همکو با پووهش حاضر همدون بررسی و  بیی  سا وسارهای  صر األمل 
شناسی اسفای روان وان در ر ) کدیل آر وها(ا و طراحی مقیاس سن ش آر وهاا ا  ین سو می

 وان در های شدصیتا هی ان و اهگیز  گام برداشت و ا  سوی دیگرا میاسالمی در حیطه
ساربردن آن بارای سانی  مدفلافا باه شاناالفی و باههای آمو شای و روان الب طراحی بکفه

 ار قای سط  سالمت و افزایش رضایت ا   هدگی افراد همت گماشتن

 منابع
 قرآن کریم.

د بن علی )ابن بابوی ، قم: ثواب األعمال و عقاب األعمال(. 1۴0۶ه القمی )صدوق(، محم 
 دارالشریف الرضی للنشر، چاپ دوم. 

د بن علی ) اکبر غفاری، قم: ، تحقیق: علیالخصال(. 13۶2ابن بابویه القمی )صدوق(، محم 
 مؤسسة النشر االسالمی.

د بن علی ) اکبر ، تحقیق: علیالدین و تمام النعمة کمال (.139۵ابن بابویه القمی )صدوق(، محم 
 الغفاری، تهران: اسالمیه، چاپ دوم.

، بیروت: اعلمی، الطبعة امالی الصدوق (.1۴00ابن بابویه القمی )صدوق(، محمد بن علی )
 الثانیة.

د بن علی )  ، قم: کتاب فروشی داوری.علل الشرایع(. 138۵ابن بابویه القمی )صدوق(، محم 
د بن علی )ابن بابویه الق ، قم: دفتر انتشارات من ال یحضره الفقیه (.1۴13می )صدوق(، محم 

 اسالمی، چاپ دوم.
اکبر غفاری، قم: مؤسسة تحقیق: علی تحف العقول،(. 1۴0۴ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )

 النشر االسالمی، چاپ دوم.
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یثة(، تحقیق: جواد الحد ـ الحسنة )طاالقبال باألعمال (. 137۶ابن طاووس، علی بن موسی )
 قیومی اصفهانی، قم: دفتر تبلیغات اسالمی. 

 قم: مکتب االعالم االسالمی. معجم مقاییس اللغة،(. 1۴0۴ابن فارس، احمد )
(. چیستی طول أمل، عوامل پیدایش و آثار آن در قرآن و حدیث، 1392اسحاقی مسکونی، سجاد )

شگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، استاد نامه کارشناسی ارشد علوم حدیث، کاشان: دانپایان
 راهنما: مصطفی عباسی مقدم.

 ، قم: دفتر نشر الهادی.الصحیفة السّجادیة(. 137۶) ۷االمام علی بن الحسین
 ، قم: دارالحدیث.پژوهی حدیثیاخالق(. 1388پسندیده، عباس )
 ، قم: دارالحدیث.رضایت از زندگی(. 1389پسندیده، عباس )

 ، قم: دارالحدیث.الگوی اسالمی شادکامی(. 1392س )پسندیده، عبا
تصحیح: تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، (. 13۶۶تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد )

 مصطفی درایتی، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
رابطه عمل به باورهای دینی و رضایت از (. »1389زاده میمندی، مسعود؛ برغمدی، مهدی )حاجی
 .9۴ـ  87، ص11، شسالمند )مجله سالمندی ایران(، در: «ی در بین سالمندانزندگ
نام، نرگس؛ ابوترابی زارچی، فاطمه آبادی، اکبر؛ مرویزاده میمندی، مسعود؛ زارع شاهحاجی

، ۵8، شمطالعات راهبردی زنان، در: «رابطه بین دینداری و رضایت از زندگی(. »1391)
 .23۵-191ص

نامه (. ساخت مقیاس خودمهارگری بر اساس منابع اسالمی، پایان1390) هنر، حمیدرفیعی 
شناسی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، استاد راهنما: کارشناسی ارشد روان

 بزرگی.مسعود جان
قم: مؤسسه  شناسی آرزوها بر اساس منابع اسالمی،درآمدی بر روان(. 139۴رفیعی هنر، حمید )

 دارالحدیث )در دست انتشار(. فرهنگی ـ علمی
بر اساس منابع « أمل»خیال مهارنایافته: تبیین مدل نظری عملکرد (. »1393رفیعی هنر، حمید )

 .1۶1 - 13۶، ص7۴، شعلوم حدیث، در: «اسالمی
)للصبحی الصالح(، تحقیق: فیض نهج البالغه  (.1۴1۴شریف الرضی، محمد بن الحسین )

 االسالم، قم: هجرت.
، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و منطق فهم حدیث(. 1390، سید محمدکاظم )طباطبایی

 ، چاپ اول.پژوهشی امام خمینی
 ، قم: شریف رضی، چاپ چهارم.مکارم االخالق(. 1370طبرسی، حسن بن فضل )
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 ، بیروت: فقه الشیعه، الطبعة االولی.مصباح المتهجد (.1۴11طوسی، محمد بن الحسن )
ارتباط (. »1391وند، محمدرضا؛ عودی، داوود؛ اکابری، آرش )ر؛ جلیلعصاررودی، عبدالقاد

، «نژاد مشهدسالمت معنوی و رضایت از زندگی در کارکنان پرستاری بیمارستان شهید هاشمی
 .1۶2ـ  1۵۶، ص9، شهای نوینمراقبت مجلهدر: 

ندگی در بین مقایسه تصور از خدا و رضایت از ز(. »1388آبادی، سلیمه؛ خسروی، زهره )فیض
های تربیتی و مجله پژوهش، در: «زنان خواهان طالق و غیر خواهان طالق شهرستان کاشان

 .9ـ  1، ص10شناسی دانشگاه اصفهان، ش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناختیروان
اکبر الغفاری، تهران: دار الکتب ، تصحیح: علیالکافی(. 1388کلینی، محمد بن یعقوب )
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