
 

 

 آرزو در اسالم

 جمال فرزندوحی
 ، کرمانشاهرازي دانشگاه استاديار

 فاطمه سهرابیان
 ، کرمانشاهو حديث دانشگاه رازي قرآندانشجوي کارشناسی ارشد علوم 

 (09/10/1393  تاريخ پذيرش: 24/06/1393)تاريخ دريافت: 

 چکیده

دعروت   «تعرالوا »از انسران برا   انسران قررارداده،    ارير اختي که در وجودي ابزارهاخداوند به مدد 
و  نيّمرز را بره عقرل،    شيخرو ي وجرود گذر کند و رتبة  اليخچه انسان از قوّة وهم و  . چنانکند یم

و متوکّرل، راه   اير پواسرت،   رشدهيتعبی الهمطلون که از آن به رحمت  ديامبر  هيتك، با دينمای متعال
 دری الهي ها عهيود، ديام و. گرچه آرزو ديگو یم کيلبّو به دعوت خداوند  رديگ یم شيپ دری را تعال
ی که بدون پشتوانة عقرل و عمرل، انسران را بره خرود مشرغول       واهي آرزوها اامّ، هاست انسان ريضم
ی بررسر مقاله، پرس از   نيای نخواهند داشت. در پ دري ابدي جز حسرت و خسران ا جهينت، کنند یم

ي آرزوي که افرادفرموده، نيز  انيب راانواع آرزو  ی کهثياحادو  اتيآ ذکر، به ديام وي آرزو لغوي معنا
 انير ب وي مرذموم  آرزوهرا  جينترا  ودر قرآن آمده، پرداخته شده است. ضمن پررداختن بره آثرار     آنها

، ابزار مرورد  قيتحقاين  درذکر شده است.  کي هرمربوط به  اتيآي برتر، انواع متعلّق  آرزو و آرزوها
 .باشد یم نتنتريا و، کُتُب اتيّنشراستفادة 

 قرآن، آرزو، اميد، امل، تمنّی، اسالم. واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: farzandwahy@yahoo.com )نویسندة مسئول(    
 E-mail: rs5961@yahoo.com 
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 مقدّمه

م و مصرمّ  دانرد  یرشد خود م يةو داشتن آن را ما ندارد ست که فرد آن راي ازيبه چ دنيرس آرزو

 دور تيّر واقع انسران را از ، آرزو برا ترالش و پشرتكار همرراه نباشرد     . اگر دست آوردن آن است در به

 بره  يبررا  نيدروغ يا وعده و فقط کند یم خود ةو آشفت ريو ذهن را اس کشاند یم موهّبه ت و کند یم

 راذَبَر أَ يَرا » :انرد  فرمروده  ادي « يتسو»امر به عنوان  ني( از اصاکرم) امبريپ .گردد یم انداختن ريتأخ

 یفِر  نتَا کُمَکَ دِالغَ ین فِكُفَ کَلَ دُغَكُن يَن إ فَ هعدِا بَمَب  ستَلَ وَ يَومِکَب  کَنَّإ فَ کِلَمَأَب  ي َسو التَّ وَ يَّاکَإ 

 الَ يَومراً  ل قب سرتَ ن مُم مِر کَر  راذَبَر أَ يَرا . يَروم  ال یفِر  طتَرَّا فَمَ یلَم عَندِم تَلَ کَلَ دٌغَ يَكُنم ن لَإ  وَ يَوم ،ال

 ترأخير و  کرردن وز و فردا از امر ب رهيزابوذر!  ايفرمود:  (ص) پيامبر :يَبلُغهُ داً الَغَ ر ظِنتَمُ وَيَستَكمِلهُ 

 کره همران گونره براش     مانردي، هم زنده  اگر فردا هستی.تو مسئول امروز خود  آرزوهايت.در انجام 

چره  ! ابروذر  اي. کرردي  کوتراهی چرا امرروز   که نيستی نبودي، پشيمانو اگر فردا زنده  بودي ديروز

منتظرر فرردا    کره  بسيار افررادي ه و چ نكردند کاملا آن روز را امّ ،صب  زنده بودند که افرادي بسيار

 ،نبرود  درکرار  فردايری اگرر   که کنعمل  نحويبه  !ابوذر اي .نكردند درکوقت آن را  هيچا امّ ،بودند

را انجرام   خيرر  کرار فرالن  دادم.  مری انجرام   ديرروز فالن عبرادت را   کاش اي نگويی و  پشيمان نشوي

و  کننرد  مری  ذکرا آرزو را به عنوان مثال جاين.حضرت در کردم نمی اذيّترا  فالنی، کاش اي دادم. می

از جملره   .(56: 1، ج 1378مطهّرري،  ) «کنيرد تأمرل   زندگیدر  فرمايند می ها انسان به حقيقت،در 

ی، شناسر کره درحروزة روان   اسرت  یشر يو آرزواند يآرزومنرد  ، موضروع انسران  ريگبانيگر هاي موضوع

پرداختره   كررد يرو نر چنرد بخرش بردي   ی است. در مباحث ارائه شده، دبررسی قابل نيد وی اجتماع

 :شود یم

 ؟ستياز آرزو چر منظور 

 ؟ستيچ يآرزو و آرزومند ةت دربارو سنّ قرآن دگاهيدر 

 ؟ستيچ يآرزومند ی باشيآرزواندر تفاوت 

 ی آرزو در لغت و اصطالحمعناـ 1

، ا)دهخرد « ، هروا... ي، هرو مير شهوت، اشتهاء، قوّت جرذن مال : »سدينو یم آرزوي دهخدا در معنا

 .(222: 8، ج همان« )آرزو، رجاء، امل، آرمان: »ديگو یم نيچن ديام يمعنا ليو ذ (71: 2، ج 1364
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ي هرا  ا تفراوت امّر ، است يزيدو چشمداشت به چ هردر که  وجود داردشباهت  نيو آرزو ا ديام انيم

 قرار است: نيا ازآن دو  نيب

 .کند یم دايمعنا پ ندهيدر مورد آ فقط ديا امامّ ،رديگ یق متعلّ ندهيآرزو به گذشته و آر 

مرورد   فقرط در مرورد امرور ممكرن     ديا امامّ ،رود یکار م هب رممكنيآرزو هم در امور ممكن و هم غر 

 .رديگ یم قراراستفاده 

 مترادف دانسرته « اشتهاء»و « شهوت»آرزو با  ،رو نياست. از ا دياز ام شيدر آرزو ب ت خواهششدّر 

 است.  شده

، ج 1371ی،قرشر )ر.ک  ات آنها اسرت  و مشتقّ« أَمل»، «هيَّأَمن» آرزو کلمات مترادف یدر زبان عربر 

 (.63: 2)ر.ک  همان، ج باشد یم« رجاء»، ديا مترادف امامّ(، 113: 1

 يوقروع امرر   يبررا  ديشرد  یقلبر  ليچشمداشت و م ايست از خواهش ا عبارت در اصطالح آرزو

 نيهمر (. 162: 1، ج1385ي، مصطفور.ک  ) است یناشدن ايسخت  آن قکه تحقّ ندهيآ ايدرگذشته 

 نظر است. مدّ حاضر قيآرزو در تحق يمعنا

 :است ذکر شده.. « .و  ، ودّوا لوتي، لی، أمل، تمنّیأمان»چون  يیها با واگه اتيو روا قرآنآرزو در 

 (.78)البقره/ ﴾یَظُنُّونَ إِالَّ هُمْ وَإِنْ أَمَانِیَّ إِالَّ الْکِتَابَ یَعْلَمُونَ الَ أُمِّیُّونَ وَمِنْهُمْ﴿ـ 

 ﴾أَمَـالً  وَخَیْـرٌ  ثَوَابًـا  رَبِّکَ عِندَ خَیْرٌ الصَّالِحَاتُ وَالْبَاقِیَاتُ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ زِينَة  وَالْبَنُونَ الْمَالُ﴿ـ 
 (.46)الكه /

 (.24)النّجم/ ﴾تَمَنَّى مَا لِلْإِنسَانِ أَمْ﴿ـ 

 (.38)الزّخرف/ ﴾الْقَرِینُ فَبِئْسَ الْمَشْرِقَیْنِ بُعْدَ وَبَیْنَکَ بَیْنِی لَیْتَ ایَ قَالَ جَاءنَا إِذَا حَتَّى﴿ـ

 لَـوْ  وَوَدُّوا بِالسُّـوءِ  وَأَلْسِـنَتَهُم  أَیْـدِیَهُمْ  إِلَـیْکُمْ  وَیَبْسُطُوا أَعْدَاء لَکُمْ یَکُونُوا یَثْقَفُوکُمْ إِن﴿ـ 

 (.2)الممتحنه/ ﴾تَکْفُرُونَ

بره عنروان    دير از ام نيمعصروم  اتير که در روا يیدارد تا جا یعيرف گاهيآرزو جاو  ديام ،در اسالم

ت عَضِر رَ امَ لُمَاألَ والَلَ وَ یتِمَّأُلِ ةٌحمَرَ لُمَاألَ» :ديفرما یم )ص(اکرم  امبريشده است. پ ادي یرحمت اله

ت امّر  يرحمرت بررا   ،و آرزو ديام  (184: 1، 79ري شهري، )« اهَرَجَشَ س ار غَ رسٌغَ الَ ا وَهَدَلَوَ  ٌةَالِوَ

 ینهرال  یباغبران  چيو هر  داد ینمر  ريفرزنردش را شر  ي مرادر  چيهر  ،و آرزو نبرود  دير من است و اگر ام

 .کاشت ینم
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 ـ اقسام آرزو3

 کرد: يبند ميمختل  تقس يها از جنبه توان یآرزو را م یکلّ طوربه 

 (حین و قبسَ)حَ یارزش ثیازح( 1ـ3

. اهرداف متعرالی،   شرود  یمر که براي آن منظور شرده، تعيرين    ميزان ارزش هر موضوع با اهدافی

ارزش اسرت. نروع    ضدّ ارزشی و يابی هاي ة موضوعجينتمايه  ارزشی و اهداف بی هاي محصول موضوع

فايرده   تواند مطلرون و مفيرد يرا مرذموم و بری      آرزوهاي بشري نيز از اين قاعده مستثنی نيست و می

 باشد.

 ثیاحاد و رآنق دگاهیداز  دیمفی آرزو(3ـ1ـ1

اگرر آرزوهرا   اسرت.   آرزو ازحيث ارزشی به آرزوي صادق و کاذن يا حَسَن و قبري  قابرل تقسريم   

تكامرل و   ريکنرد و در مسر   داير پ یو اجتمراع  یمردم ةجنب اي ،باشد یانسان يواال يها ارزش همتوجّ

، وادارد شرتر يو انسران را بره ترالش و کوشرش ب     ردير ها و درجات کمال قرار گ انسانی واقع شرفتيپ

منران و بنردگان   ؤبه شكل دعا از زبران م  اغلب یقرآن يها آرزوها و خواستهکمال انسان است.  ةنشان

از  ینشران  تروان  یمر  ،کررده  تير را حكا اير انب يکه دعاها یاتيآ نيدر ب. شده است يانصال  خداوند ب

هرا   هت اصالح خواستهدر ج یگام تواند یبه واقع م اتيآ نيآنان را جست که البتّه ا یآرمان يآرزوها

 ميابرراه از قول حضرت  قرآن. باشد یبرتر در زندگ يها مردم و جهت دادن آنان به آرمان يو آرزوها

  (128 /بقرره ال) ﴾لَّـکَ...  مُّسْلِمَةً أُمَّةً ذُرِّیَّتِنَا وَمِن لَکَ مُسْلِمَیْنِ وَاجْعَلْنَا رَبَّنَا﴿: ديفرما یم نيچن

البتّه «. آور ديپدتو باشند،  ميتسلی که تامّما  دودمان از وخود قرار ده  ميتسل را ماي پروردگار ما! ا»

درخواست مرگ با ابررار و محشرور شردن در     عمران آل 193 يةکه آ   چنانستيهم ن ايانب ةژيفقط و

 يرة آ. (193عمران/ )آل ﴾األبْرَارِ مَعَ وَتَوَفَّنَا...﴿: شمرده است االلبان یاول يها یژگيآنان را از و ةزمر

اسراس   برر  يا که خواسته و آرزوشان را در جهت بنا نهادن جامعه آموزد یبه مؤمنان م زيحشر ن 10

 لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا... ﴿ :قرار دهند یو دشمن نهيگونه ک از هر یو خال یمانيبرادران ا انيرأفت و رحمت م

 رَؤُوفٌ إِنَّـکَ  رَبَّنَـا  آمَنُـوا  لِّلَّـذِینَ  غِلًّـا  قُلُوبِنَا فِی عَلْتَجْ وَلَا بِالْإِیمَانِ سَبَقُونَا الَّذِینَ وَلِإِخْوَانِنَا

« مانردگار  يهرا  یكر ين» ،بره آن اشراره دارد   قرآنممدوح که  يآرزوها گريز دا(. 10)الحشر/ ﴾رَّحِیمٌ

 يق آرزوآن را ندارنرد ترا متعلّر    یسرتگ يکره شا  داند یم ايدن یزندگ وريمال و پسران را ز قرآن .است
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 عِندَ خَیْرٌ الصَّالِحَاتُ وَالْبَاقِیَاتُ الدُّنْیَا الْحَیَةاةِ  زِينَة  وَالْبَنُونَ الْمَالُ﴿ :ديفرما یو م رنديقرار گ یآدم

هرر   .مثبت اوست يآرزوها ةبه انداز زيت انسان ندر اسالم همّ .(46)الكه / ﴾أَمَالً وَخَیْرٌ ثَوَابًا رَبِّکَ

که خداوند به  ديآ یبرم نيچن یاسالم اتياز روا. ت او واالتر استهمّ، تر باشد آنها گسترده ةقدر دامن

امرام علری   . (89: 2، 87، يرازيمكرارم شر  ر.ک  ) دهد یاجر و پاداش م مانيمقدار آرزوها به افراد با ا

ن تُؤَمَّرل  إ يرر   عدادِ الكَثوَالتگ يل هُمَّ أنتَ أهلُ الوَص ِ الجَمللَّاَ»فرمايد:  دربارة بهترين آرزو چنين می )ع(

. اگرر  يانیپا یب يها و شمارش نعمت يباز يش! تو سزاوار ستاياخدا: مَرجُوٍّ يرُن تُرجَ فَخَإ  ولٍ وَمَأمُ يرُفَخَ

و ه اکه ب یهست یکس ينبهتر، بسته شود يدتو ام به و اگر يا آرزوشده ينبهتر قرار گيري،آرزو مورد 

 (.91/ خالبالغه نهج« )شود یبسته م يدام

 نيو بهترر  یانسران  هراي  قير توف نياز بزرگترر  ،متعال است ينزد خدا ن به آننه که دربست ديام

ی زنردگ  نرت ي. گرچه مرال و فرزنرد ز  ستی ااو فان ريو غ یباق ،فقط آننه نزد اوست رايز  آرزوهاست

سرفر آخررت و ترا ابرد      نرت يکه ز رهيا اعمال صال  همنون نماز، روزه، ذکر، صدقات و غامّ ،استيدن

و  ادير  خواهرد  یخداسرت. انسران مر    نزد ،است و جاودان يآرزوهاست. آننه ابد نيكوترين ،ماندگارند

 رير و از هرر چره غ   دير بخرش صرعود نما   یهست يخدا يبه سو ديبا پس .نامش همواره جاودان بماند

 يو حرکرت بررا   یبه رحمت الهر  ديام. است یستيمحكوم به ن و یاو نابودشدن ريغ رايز  دببرّ ،اوست

کره   ديآ ی)ع( به دست مي ركحسن عس امام شيکه از فرما چنان ،بس واال دارد یارزشبه او  دنيرس

 یلَإ  ونَرَتَ الَأَ یتِكَئِالَمَ ايَ ةِکَئِالَمَلِ لَّجَ وَ زَّعَ اهللُ الَقَ یلگصَيُلِ  ِصالَمَ یلَإ  نُمِؤالمُ هَجَّوَا تَذَإ » :نديفرما یم

کره نمرازگزار    یزمران  :یتِر فَأَرَ وَ يودِجُ وَ یتِحمَرَ لَمَأَ وَ یَّلَإ  ق ئِالَلخَا ع يمِن جَعَ عَطَد انقَا قَذَهَ يبدِعَ

 ي: ادير فرما یمر  ة خرود خداونرد بلندمرتبره بره مالئكر    ، ه کنرد مكان نمازش توجّر  ينماز به سو يبرا

، و بره رحمرت   دهير من بر يق به سويخال ةاز هم قيام را که به تحق بنده دينيب ینم ايآ! من فرشتگان

 (.77: 3، ج 1383ی، طبرس) «؟!است دواريمن ام یش و مهربانبخش

و  ارير وصال يد با انيعيش يآرزو نيکه بزرگتر از سخنان بزرگان آمده ياريدر بس ،گريد ياز سو

مطهّرري)ره( در   ديشه. باشد ینماو به زمان موعود و ظهور  دنيرس ديدوست باشد و آن جز ام داريد

ی اسرالم  اتير در زبران روا  ی،انسران رر   یجهان یکلّ دينو نيق اتحقّ يوو آرز ديام: »ديگو یباره م نيا

 (.6: 1373، مطهّري)ر.ک   خوانده شده است« انتظار فرج»
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 و حدیث قرآن( آرزوهای مذموم از دیدگاه 3ـ1ـ2

 ی نامعقولآرزوها( 3ـ1ـ2ـ1

 دهد: یم قراررا مورد انتقاد  آنهاي نامعقول ها يازآرزويی ها با ذکر نمونه ميکرقرآن 

 گرو آن است: ی که درعمل ازیی رهای آرزو* 

 آننره  و او ميان کند مى آرزو و :.بَعِیدًا.. أَمَدًا وَ بَیْنَهُ بَیْنَهَا أَنَّ لَوْ تَوَدُّ سُوَءٍ مِن عَمِلَتْ ...وَمَا﴿ر 

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

 در) که زمانى تا :الْقَرِینُ فَبِئْسَ الْمَشْرِقَیْنِ بُعْدَ وَبَیْنَکَ بَیْنِی لَیْتَ یَا قَالَ جَاءنَا إِذَا حَتَّى﴿ـ 

 چره  برود،  مغررن  و مشررق  فاصرلة  ترو  و مرن  ميران  کراش  اى: گويد مى شود، حاضر ما نزد( قيامت

 .(38)الزّخرف/ ﴾!بودى بدهمنشينى

 .(40نّبأ/ال) ﴾کاش خاک بودم يا :تُرَابًا کُنتُ لَیْتَنِی یَا﴿ر 

 ﴾دادنرد  نمرى  مرن  بره  مررا  اعمرال  نامره  هرگرز  کراش  اى :...کِتَابِیـهْ  أُوتَ لَـمْ  لَیْتَنِی یَا...﴿ـ 
 .(26/حاقّهال)

 دیگران: بر برتری تمایل به* 

 ايرن ( ى،آر) :فَسَـادًا...  وَلَـا  الْـأَرْضِ  فِی عُلُوًّا یُرِیدُونَ لَا لِلَّذِینَ نَجْعَلُهَا الْآخِرَة  الدَّارُ تِلْکَ﴿

 ﴾.ندارند.. را فساد و زمين در جويى برترى ارادة که دهيم قرار مى کسانى براى( تنها) را تو آخر سراى
 (.83قصص/)ال

 زده الير خانسران   رامرون يپی است که اتيآ نهيزم نيا در قرآنسخنان  نياتريازگوگفت  توان یم

  دير فرما یمر نكوهش  اليخ و ليّتخ محور بررها کردن عقل و حرکت  خاطر و او را به ديگو یمسخن 

 دررو، آننره   نير ا از. سرت ينی بر اساس برهران و عقرل   کس نيچنو سخنان  دهيعق از کي چيه رايز

به  قرآن اتيّادب دری است که شانيپر وي آشفته خوابها شمار از، پندارد یم تيّواقعو  نديب یمي داريب

رَغبَتُرکَ  » :دير فرما یم( ع) یامام عل(. 348: 1389ی، آملي جوادشود )ر.ک   یم ريتعباضغاث احالم 

 (. از آنجا کره 1364ح : 1384)آمدي،« است ینادان نشان ،محال يآرزوداشتن  :جَهلٌ ل يالمُستَح یفِ
رونرد و عقرل مباحرث     یم شمار آن به اتيتجلّ وي عقل هستند و از تنزّالت ابزارهاجزو  اليخ ووهم 
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اسرت. لرذا در عروالم عقرل،      الير خ وبه عهدة وهرم   اتيّجزئی که درک درحال، کند یمی را درک کلّ

 ازي اريبسر  در خداونرد جاست که نيا ازاست.  اليخ وي وهم خطاها ازو عقل، منزّه  ستينی مانيپش

دعروت   نير د وية عقرل  سرا  در بره يّط اتير حي سوو به  خواند یمها را به تعقّل فرا انسان قرآن، اتيآ

 (.97فرمايد )براي نمونه، النّحل/ یم

اند، در مسيرحرکت به سوي مدارج واالي انسانی توقّر  يرا    ن که در دام آرزوهاي کاذن افتادهآنا

تمام همّ خود را بره لهرو و لعرب و تفراخر و تكراثر معطروف        قرآناند و به گفتة  سير قهقرايی داشته

ـ  وَزِينَةةٌ  وَلَهْوٌ لَعِبٌ الدُّنْیَا الْحَیَاة  أَنَّمَا اعْلَمُوا﴿اند:  کرده  الْـأَمْوَالِ  فِـی  وَتَکَـاثُرٌ  بَیْـنَکُمْ  اخُرٌوَتَفَ

 و شرما  ميران  در فخرفروشرى  و پرسرتى  تجمّل و سرگرمى و بازى تنها دنيا زندگى بدانيد .:..وَالْأَوْلَادِ

 (.20يد /حد)ال ﴾است فرزندان و اموال در طلبى افزون

 فَسَـوْفَ  األَمَـلُ  وَیُلْهِهِمُ تَّعُواْوَیَتَمَ یَأْکُلُواْ ذَرْهُمْ﴿در آية سوم سورة مبارکة حجر آمده اسرت:  

 ﴾!فهميد خواهند زودى به ولى سازد، غافل را آنان آرزوها و گيرند بهره و بخورند آنها بگذار :یَعْلَمُونَ
 (  3)الحجر/

اسرت.  « مرل األ لههمي» و بخش دوم از مقولة اعتقاد« عواتمتّي و أکلواي»بخش اوّل از مقولة عمل 

، امّا کافران تمام همّ خود را ديفرما یم  يتقب رای افراطي ور بهره در قسمت نخست خداوند خوردن و

ی هسرتندکه جرز اصرطبل و علر  و لرذّت      واناتيحچون  نانيا. دانند یمآن  زي امادّي ها بهرهو  ايدن

ي، رازيشر )ر.ک  مكرارم   زهاسرت يچ نيهمر ي بررا  ،ی که دارنرد حرکت هر و فهمند ینمي زيچي مادّ

فرمروده اسرت:    هيتشرب ميران کرافران را بره خروردن انعرام       درخداوند اهتمام بره خروردن    (.57،86

ی بره  نگراه  برا (، چراکره  12)محمّرد/   ﴾الْأَنْعَـامُ  تَأْکُـلُ  کَمَـا  وَیَأْکُلُونَ یَتَمَتَّعُونَ کَفَرُوا وَالَّذِینَ﴿

ي جز آن ندارنرد، امّرا انسران    ا فهيوظ ايدن دريی گوی آنان خوردن است. ژگيو نيبارزتر واناتيرفتارح

 دری انسان اشرف از آن اسرت کره   عني  (64عمران/ لآ) ﴾...كَلَمَةٍ إِلَى تَعَالَوْاْ﴿ي نداندا شده است به 

 ﴾بِالْبَاطِلِ... بَیْنَکُم أَمْوَالَکُم تَأْکُلُواْ وَالَ﴿: دير فرما یم گريدي جا دردچار رکود گردد.  وانيح گاهيجا
وجرود   نهيّبآنان  اتيح اي هالک يبراي خداوند به بندگان است که هشدارهاهمه  نهايا(. 29)النّساء/

(، ترا آنهرا کره    42)األنفال/  ﴾...بَیِّنَةٍ عَن حَیَّ مَنْ وَیَحْیَى بَیِّنَةٍ عَن هَلَکَ مَنْ لِیَهْلِکَ﴿داشته باشد: 

روشرن باشرد.    لير دلي روز ، اابنرد ي یمر  تيهداي اتمام حجّت باشد و آنان که رو، از شوند یمگمراه 

: دير فرما یمر ها  انسان نياي آن دارد؟! خداوند در احوال اعتقادی با بخش ارتباطچه  هيآی عملبخش 
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 وَبَیْنَـهُ  بَیْنَهَـا  أَنَّ لَـوْ  تَوَدُّ سُوَءٍ مِن عَمِلَتْ وَمَا مُّحْضَرًا خَیْرٍ مِنْ عَمِلَتْ مَّا نَفْسٍ کُلُّ تَجِدُ یَوْمَ﴿

 ميران  کنرد  مى آرزو و بيند مى حاضر داده، انجام نيک کار از را آننه کس هر که روزىا...: بَعِیدً أَمَدًا

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

 شبهه که نيا ايشان است.  ی آنان با اعمالكينزد تينها بری گواهبه دور بودن اعمال  ليم وآرزو 

 دهير عمرل د  ةنامر  اير پراداش عمرل    رينراگز  و سرت يو احضار آن ممكن ن شود ینابود م ايدر دن عمل

محفوظ است و هرگز نرابود   یدر روح آدم ها تيّاهداف و ن یعنيروح عمل  رايز  است ناتمام ،شود یم

اسرت و   یدور زمران  فاصله «ديأمد بع» .ندارد یعمل است که نقشة بدن ،شود یشود. آننه نابود م ینم

کرار امرروز را بره فرردا     ی عنر ي«  يتسرو »شخص و کار برد او ظهرور    انيم «ديامد بع»وجود  يآرزو

 دوارانره ي. نگاه ام(692: 13، ج1391ی،آملي جواد)ر.ک   به آن مبتال بودند ايانداختن است که در دن

ل بره دنبرا   یسرت رخروت و سُ ، ندهيکه واگذار کردن کارها به آ یدر حال ،توأم است تيّالبا تالش و فعّ

 ةمر مقدّ اير  يمرار يب ینروع  نير ا، به نظرر روانشناسران   .افراد فقط در اوهام خود هستند یگاه و دارد

ه نشرود و از  باشرد کره بره زمران حاضرر توجّر       اگرر قررار  »: نرد يگو یمر  که چنان، است یروان يماريب

از  خواهرد  یکره شرخص مر    ميفهمر  یمر ، استفاده نگردد ،شود یشخص فراهم م يکه برايی ها فرصت

فق متّ قتيقح مطالب با نيکه ا داند یم یو زمان خودش فرار کند. روانشناس به خوب یقيحق یزندگ

 و جز است نيست

 ي)موسرو « باشرد  یمضرر مر   ،نرده ير راجع به آنوع تفكّ ني. استين يگريد زيچ یمنطقريدالل غ

 :ديگو یم يمولو .(1:186ج  ،1376 ي،الر

 کرره فرداهررا گذشررت مگررو فررردا نيهرر»

 

 «کشرررت اميّررنگرررذرد ا یرترررا بررره کلّرر 

 (.1394ن :دفتر دوم، 1385 مولوي،)   

کامران را بره    ده کره تشرنه  مورف هيتشبيی نما کاذن را به سران و آن يآرزوها ،المالسّ هيعل ی،امام عل

. در (438 :5ج  ،1384تميمری آمردي،   ) کند یتر م آنها را تشنه هر لحظه یول، کشاند یدنبال خود م

ی: هور  المَالَزُ وَ یِّب خُدَع  األَمانِ ايَمِنَ الدُّن وفٌهُوَ مَشغُ وَ انَمَياإل  یعَکَذَنَ مَن  ادَّ»: ديفرما یم گريدي جا

 نيدروغر  يهرا  یو سررگرم  بنرده يفر يآرزوهرا  ةبسرت  امّا دل ،کند مانيا يآن که ادّعا ديگو یدرو  م

 (.111: 1)همان، ج« استيدن
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 ی نامتعادلآرزوها( 3ـ1ـ2ـ2

 بره  يريناپرذ  مفاسد جبران، ردياعتدال خارج شود و رنگ افراط به خود بگ از حدّ وو آرز دياگر ام

آفرات را در قالرب داسرتان قرارون چنرين مترذکّر        نير ا ازي ا نمونه ميکرقرآن  خواهد داشت. دنبال

 تُعْجِبْکَ الَ﴿ بارها خداوند با جمرالت . (79/صالقص) ﴾قَارُونُ... أُوتِیَ مَا مِثْلَ لَنَا لَیْتَ یَا﴿ :شود یم

  مؤمنران را از نگراه   ،(131/ طه و 88/ حجرال) ﴾عَیْنَیْکَ تَمُدَّنَّ وَلَا﴿و  (85و  55/ وبهتّال) ﴾أَمْوَالُهُمْ

ا ونَ مَر ا لَكُم تُؤَمِّلُمَ» :ديفرما یمی )ع( امام عل مرفّه بازداشته است.مردم  داران و هيسرماآرزومندانه به 

را آرزو  يزير شما را چه شده است که چ ونَهُ؟نُتَسكِ ا الَونَ مَتَبنُ وَ ونَهُتَأکُلُ ا الَمَونَ تَجمَعُ ونَهُ وَتُدر کُ الَ

کره   دير کن یرا بنا مر ي زيو چ ؟ديخور یکه نم ديآور یرا گِرد م يزيو چ ديرس یکه به آن نم ديکن یم

 (.103: 1، ج 1384 )آمدي،« ؟ديکن یدر آن سكونت نم

ي دور و آرزوامّا اگر از حدّ متعرارف بگرذرد و بره صرورت      و حرکت است، اتيحية ماگرچه آرزو 

: )ع(آمرده اسرت   نيرالمرؤمن ياممعروف  ثيحد دری است. بدبخت وعامل انحراف  نيبدتر، ديدرآدراز 

ولُ األَمَل  ا طُمَّأَ وَعَن  الحَقگ  يَصُدُّفَ ياعُ الهَوَأمَّا اتگبَ .ولَ األَمَل طُ وَ ي: اِتگباعَ الهَوَانَاثنَ يكُمافُ عَلَخَإنَّما أَ»

 آرزوي از هوس و  پيروي: ترسم می چيزمن بر شما از دو (  يعنی 42خ /البالغه نهج) «اآلخِرَ َ يُنسِیفَ

 .برد می ياددراز، آخرت را از  آرزويو  دارد میهوس، از حق باز  پيروي  زيرادراز  

األَمَرلُ   انِب رهِ وَ جَ یلَر وَاألَجَل  فَمَثَلُ األَجَرل  إ   األَمَل  ان  وَمَثَلُ اإل نسَ» :فرمايد نيز می )ص(خدا پيامبر

آرزو و اجل چنان اسرت کره    ،انسان يتحكا: هُاهُ األَجَلُ فَاختَلَجَتَامَهُ أَمَاألَمَلَ أَ يَطلُبُهُوَ  ينَمَاامَهُ فَبَمَأَ

ناگراه   نرد ک یخرود دنبرال مر    يرو يشکه آرزو را پ یدر حال، او يشاپيشاجل در کنار اوست و آرزو پ

ی چه افراد راستبه  (.7574ح   494 :3ر.ک  المتّقی الهندي، ج« )يدربا یو او را درم رسد یاجل فرام

ي ا شده و مسخ  يضعي دراز به موجودات آرزوي در دام گرفتار اثر برکه  قيال وو بااستعداد  ستهيشا

کردنرد   ماليپا زينخود را  یشخصمبدّل گشتند که نه تنها به درد جامعة خود نخوردند، بلكه منافع 

 ی:لِر مَأَ عردُ بُ یفعِر ن نَعَ ینِسَبَحَوَ» :ميخوان یم ليکمي دعا درکه  و از هر گونه تكامل بازماندند، چنان

 (.608: 1387ی، نراقي دريح« )محروم ساخت ماَ یواقعي دراز مرا از منافع آرزوها

 نير ا 31 ترا  21 اتير آشرده اسرت.    نايب «ینِتَيلَ»ي کافران با کلمة آرزودر سورة مبارکة فرقان 

و دو دسرت   شروند  یمر دچرار آن   شيخواعمال  قتيحق بای است که در مواجهه حسرتسوره وص  

کاش فالن کار که در  يا :کند یآرزو م یمواقع نيدر چن دليل، نيبه هم. رنديگ یمبه دندان  شيخو
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 رير تعب یكر ي ،قررآن   ير لط راتير از تعب. شرد  یاز من فوت نم م،دچار شد يروز نيبه چن او اثر فوت

و ( 27)الفرقران/  ﴾سَـبِیالً  الرَّسُـولِ  مَعَ اتَّخَذْتُ لَیْتَنِی یَا یَقُولُ یَدَیْهِ عَلَى الظَّالِمُ یَعَضُّ وَیَوْمَ﴿

در نردا و   رهايتعب نيدر ا. ست( ا28)همان/ ﴾خَلِیالً فُلَانًا أَتَّخِذْ لَمْ لَیْتَنِی وَیْلَتَى یَا﴿ ريتعب يگريد

که دارد  نياشاره به ااست و  حذف شده يل مناداوّ يةدر آاست.  به کار رفته  يلط یجه، تدرّاستغاث

او روشرن   يکه بررا  فهماند یم «ليوَ» ةو آوردن کلم که او را نجات دهد خواهد یم يا دهنده او نجات

  )ر.ک نردارد  یاو را از عذان نجات دهد و جز هالکرت و فنرا دادرسر    که ستين یکس گريشده که د

 (.76،15/281ئی، طباطبا

ي اعتبرار ي هرا  مُلک و ها ملک( است. 26)الفرقان/ ﴾الْحَقُّ... یَوْمَئِذٍ الْمُلْکُ﴿ در نشئة آخرت که

ی قر رترّيغی که در جهت تالش هرکند و انسان  یم ظهوری قيحقبندد و تنها مِلک و مُلک  یبرمرخت 

ی اعمرال آنران جرز حسررت     واقعر مرة نبوده است و ث شيبی سرابکرده است،  شيخوی درونو رشد 

وزن  ياعمال باطل و حبط شده دارا( 8)األعراف/ ﴾الْحَقُّ... یَوْمَئِذٍ وَالْوَزْنُ﴿ ، چراکه بر اساسستين

بره  . اسرت  حق هماناشود،  یم يدهاعمال با آن سنج يامتق که در يزانیلذا آن م باشند، ینم یارزش و

 يکو چون اعمال ن اعتبار و وزن دارد ةبه همان انداز ،دمعنا که هر قدر عمل مشتمل بر حق باش ينا

چرون   يّئهعمل بد و سر  ،و بر عكس باشند یم ينیسنگ ثقل و يدارا ،رو يناز ا ،مشتمل بر حق است

وزن هر عمل به  يست ووزن و اعتبار ن يلذا داراباشد.  یباطل صرف م و يستن یحقّ يچمشتمل بر ه

ی و فران يروي  دن(، امّا امور 11: 8، ج 1376ئی، طباطبا)ر.ک  د است که در آن وجود دار یحقّ مقدار

 هستند.( 23)الفرقان/ ﴾مَّنثُورًا هَبَاءً﴿ مصداق

 آرزو بدون عمل( 3ـ1ـ2ـ3

کره   آرزوهاسرت  رير درگی چنران  گاهدر تكاپوست،  شيآرزوهابه  دنيرسي برااز آنجا که انسان 

دوسرت دارنرد بره     :یَفْعَلُـواْ  لَمْ بِمَا یُحْمَدُواْ أَن ...یُحِبُّونَ﴿: شود یم جهينتی بدون عمل منتظر حتّ

 الَ»فرمايرد:   مری  ،المالسّر  عليره  علری، امام . (188 /عمران آل) ﴾اند، ستايش شوند آننه که انجام نداده

 «اسرت  دوارير مبراش کره بردون عمرل بره آخررت ام       یاز کسان: لٍمَعَ ر يغَب   َرَخِاآل وارجُيَن مَّن مِكُتَ

 .(142 ح /البالغه نهج)
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عا که ادّ یاز آن آماده کند. کس استقبال يخود را برا ديبا، را دارد يزيچ دياگر انسان انتظار و ام

دسرت زده   ینيدروغ يعابه ادّ ،در واقع ،ستين انياو نما در عمل يدارد و اثر يزيانتظار چ ،کند یم

بدون  مباش که یکساناز »درخواست اندرز کرد و آن حضرت فرمود:  ()ع یعل از امام یشخص است.

ن چونرا  اير در دن .انردازد  یمر  ريخأدراز بره تر   ياست و توبه را با آرزوهرا  دواريعمل صال  به آخرت ام

 شود ینم ريس ،ها به او برسد اگر نعمت پرستان است.ايا در رفتار همانند دنامّ، ديگو یزاهدان سخن م

 طلب اسرت.  ادهيو از آننه مانده، ز ستين شكرگزار ،دياز آننه به او رس ، قناعت ندارد.تيّو در محروم

 .بررد  یا خرود فرمران نمر   امّ، کند یامر م يبه فرمانبردار ا خود پروا ندارد.امّ ،دهد یم زيرا پره گرانيد

از  یكرريا خررود امّرر، گناهكرراران را دشررمن دارد ا رفتارشرران را نرردارد.امّرر، را دوسررت دارد كوکررارانين

 نديا در آننره کره مررگ را ناخوشرا    امّ، دارد یمرگ را دوست نم گناهكاران است و با گناهان فراوان،

خردا را   يبره زار  ،به او رسرد  یبتيو اگر مص شود یم مانيپش ،شود مارياگر ب دارد. يپافشار ،ساخت

گمان نراروا   يروينفس به ن .گرداند یبرم يمغرورانه از خدا رو ،افتيدست  شياگر به گشا .خواند یم

کمترر از او   یکره گنراه   گرانيد يبرا .گردد ینم رهي، بر نفس چنيقيا قدرت دارد و او ب یرگيبر او چ

 مست و مغرور شود ،گردد ازين یاگر ب است. دواريام است، از آننه که عمل کرده شينگران و ب ،دارند

 يزير ورزد و چرون چ  یدر آن کوتراه  ،چون کار کنرد  ست شود.و سُ وسأيم ،دست گردد یو اگر ته

 ريخأ، توبره را بره تر   دهير گناه را برگز، رديکه در برابر شهوت قرار گ یهنگام .ديمان يرو ادهيز، خواهد

ا خرود  امّ، کند یرا طرح م يآموز عبرت .نديگز يت اسالم دوراز راه ملّ ،به او رسد یچون رنج اندازد.

 اامّر ، دير گو یم اريسخن بس .باشد ینم ريا خود پندپذامّ، کند یدر پند دادن مبالغه م .رديگ یعبرت نم

، آسران  دانيآخرت جاو يا براامّ ،زودگذر تالش و رقابت دارد يايدن يبرا کردار خون او اندک است.

ا فرصرت را از دسرت   امّر  ،از مررگ هراسرناک اسرت    .پندارد یرا سود م انيو ز انيسود را ز .گذرد یم

با طاعت خرود   .پندارد یا گناهان بزرگ خود را کوچک مامّ، شمارد یرا بزرگ م گرانيگناه د .دهد یم

 خدا با مستمندان دوست دارد. ادياز  شتريداران را ب هيبا سرما یخوشگذران .کند یبرخورد م اکارانهير

 كرم نخواهرد  خرود حُ  انير برر ز  گرانيا هرگز به نفع دامّ ،کند یكم محُ گرانيد انيبه نفع خود و بر ز

 (.150)همان/ ح« کرد

 نير ا نيکه آلوده بره انرواع گناهران هسرتند و در عر      یاز امام صادق )ع( در رابطه با مردم یوقت

 نران يا» حضرت فرمودند: ،ال شدؤس ،ميدواريبه رحمت و مغفرت و عفو خداوند ام نديگو یم یآلودگ

دست آوردنش ه ب يبرا ،دارد ديام يزيکه به چ یکس .دينه آراسته به ام ،هستند گرفتار آرزو یمردم
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 /75،3کلينری،  ) «دير نما یمر  ياز آن دور ،ترسرد  یمر  يزير چ و آن که از دهد یرا انجام م اقدام الزم

176). 
و  سرت ينسرالک   قرت يحق دربه رحمت خاص را فراهم نكرده باشد،  دنيرساگر سالک مقدّمات 

مقردّمات   راير زرا در سرر    رحمت ديام، نه پروراند یمي رحمت را در دل آرزوی عنی دارد  يتمنّفقط 

 و نيزمر  کرردن  اريشر ي است کره بردون   کشاورز مانند اورت، صو نيا در وکار را فراهم نكرده است 

 لَیْسَ﴿ محكوم شده است: « یتمنّ» قرآنرو، در  نيا ازی در آن منتظر محصول تازه است. بذرافشان

 (.302: 1378ی، آملي جواد(« )123)النّساء/ ﴾...أَمَانِیِّ وَال بِأَمَانِیِّکُمْ

 زمان ثیح از( 3ـ2

به گذشته )حسررت( و  متعلّق  یكيمختل  که  ةآرزوها را به دو دست نتوا یم زياساس زمان ن بر

ي در گذشرته دسرت   امرور کنرد کره بره     یمر  آرزوی انسران  گاه کرد. ميتقس ندهيبه آمتعلّق  يگريد

رو است. در مقابل،  ی حسرت از تباه شدن آن روبهنوعو چون محقّق نشده است. در واقع، با  افتي یم

ی نيتضرم  چيهر  و وسرته ين ي را داشته باشد که هنوز به وقروع  اموره ی بابي دستيآرزوممكن است 

 وَیَوْمَ﴿: سرت ين اتيروا و قرآن دأييت مورد زيننوع آرزوها  نياندارد.  وجود زين ندهيدرآي وقوع آن برا

 که را روزى( آور اطرخ به) و سَبِیالً: الرَّسُولِ مَعَ اتَّخَذْتُ لَیْتَنِی یَا یَقُولُ یَدَیْهِ عَلَى الظَّالِمُ یَعَضُّ

 راهى( خدا) رسول با کاش اى: گويد مى و گزد مى دندان به( حسرت شدّت از) را خود دست ستمكار

( ايرن ) برراى  کراش  اى: گويرد  مى لِحَیَاتِی: قَدَّمْتُ لَیْتَنِی یَا یَقُولُ﴿  (27فرقان/ ال) ﴾!بودم برگزيده

 .(25/فجرال) ﴾!بودم فرستاده پيش از چيزى زندگيم

 متعلّق ثیازح( 3ـ3

بره آن را   دنيرسر ي آرزوي است که انسان به عنوان خواسرته و خرواهش،   زيچمنظور از متعلّق 

اقسرام   نير از ا یبرخر  .ميکنر  یمر  ميتقس یبه اقسام خود قاساس متعلّ بر قرآناز منظر را آرزو  دارد.

 سرته يو انجرام اعمرال شا   اير برگشت به دن يآرزو ،(57/مرزّال) انيبه پارسا وستنيپ يآرزو :عبارتند از

 يآرزو، (109/هبقرر التداد مسرلمانان ) ار يآرزو، (32/ساءنّال) نعمت يآرزو  (53/عرافألا و 57/مرزّال)

خروج از  يآرزو، (119/ساءنّالدور و دراز ) يآرزوها، (202/هبقرال) يويدن يآرزو، (120/ساءنّالباطل )

(، 96/هبقرر ال) یعمرر طروالن   يآرزو ،(89/هبقرر )ال اسالم امبريظهور پ يآرزو ،(11/غافر) معذان جهنّ
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 انير م ةفاصل يآرزو، (79/قصصال) ثروت قارون يآرزو، (80/قصصال) یاطلبيهمان دن اي ايدن يآرزو

 .(94/هبقرالمرگ ) يآرزوو  (80/هود) قدرت و اراده يآرزو ،(30/عمران آل) فرد و اعمال زشتش

 مومی مذآرزوها جادیاـ عوامل 4

انِب رهِ  جَ یلَاألَجَل  فَمَثَلُ األَجَل  إ  األَمَل  وَ ان  وَمَثَلُ اإل نسَ» :فرمود )ص(خدا  پيامبر  جهل از مرگر 

آرزو و اجرل چنران    ،انسران  يتحكا :اهُ األَجَلُ فَاختَلَجهُتَامَهُ أَمَاألَمَلَ أَ يَطلُبُهُوَ  ينَمَاامَهُ فَبَمَاألَمَلُ أَ وَ

 کند. یخود دنبال م يرو يشکه آرزو را پ یدر حال، او يشاپيشنار اوست و آرزو پاست که اجل در ک

)ع( یعلر  امام (.494 :3ج ق.،1409 ،المتّقی الهندير.ک  « )ربايد یدرمو او را  رسد یناگاه اجل فرا م

آن  دنيرسر  ونرده بره اَجَرل    : اگرر ب هُورَرُغُر  وَ لَمَاألَ ضَبغَأَلَ هُرَيصِمَ وَ لَجَاألَ بدُالعَ يأَو رَلَ» :ديفرما یم

 .(534/ البالغه نهج) «دارد یمآن را دشمن  بيفر وبنگرد، آرزو 

 مٍَهَ :ثٍالَثَا ب نهَمِ هُلبُقَ التاطَ ايَالدُّن بِّحُب  هُلبُقَ جَه ن لَمَ»: ديفرما ی)ع( می  امام علايبه دن یفتگيشر 

سه بال بر او وارد شود: انردوه،   ،باخته باشد دنيادل به  کهآن : هُدر کُيُالَ لٍمَأَ وَ ترُکُهُيَالَ رصٍحِوَ  غِبُّهُيُالَ

 .(228)همان/ ح  «هرگز بدان نرسد که آرزويیم و يحرص دا

 :تِرهِ يَّاُمنِ ةَیَغا ر يهِمَّتَهُ بَلَغَ مِنَ الخَ اآلخِرَ ُانَتِ مَن کَ» :ديفرما یم( عی )علامام ؛ جهل به آخرتر 
ح   1384)تميمری آمردي،   « رسرد  یمر  هايخوباز  شيآرزو تينهابه  ،باشد همّ و غم او آخرت کههر 

8902.) 

 اللّهِ عِندَ اآلَخِةرَة   الدَّارُ لَکُمُ کَانَتْ إِن قُلْ﴿ از سورة بقره آمده است: 94در آية   يزيگر آخرتر 

( هسرتيد،  مردّعى  که چنان) نآ اگر: بگوصَادِقِینَ:  کُنتُمْ إِن الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُاْ النَّاسِ دُونِ مِّن خَالِصَةً

 راسرت  اگرر  کنيرد،  مررگ  آرزوى پرس  مرردم،  سراير  نره  شماست مخصوص خدا نزد در ديگر سراى

 .﴾گوييد مى

 إِن هَـادُوا  الَّـذِینَ  أَیُّهَـا  یَـا  قُـلْ ﴿ از سورة جمعه آمده است: 6در آية  خدا ی دوستر ظنّ به 

 اگرر ! يهوديران  اى: : بگوصَادِقِینَ کُنتُمْ إِن الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُا نَّاسِال دُونِ مِن لِلَّهِ أَوْلِیَاء أَنَّکُمْ زَعَمْتُمْ

 راسرت  اگرر  کنيرد  مررگ  آرزوى پس مردم، ساير نه خداييد دوستان شما( فقط) که کنيد مى گمان

 .﴾(!برسيد محبوبتان لقاى به تا) گوييد مى
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 لِلـرَّحْمَنِ  الْحَقُّ یَوْمَئِذٍ لْکُالْمُ﴿از سورة فرقان آمده است:  26ر27در آية  هايسخت ازر وحشت 

 مَـعَ  اتَّخَذْتُ لَیْتَنِی یَا یَقُولُ یَدَیْهِ عَلَى الظَّالِمُ یَعَضُّ عَسِیرًا * وَیَوْمَ الْکَافِرِینَ عَلَى یَوْمًا وَکَانَ

 نکرافرا  براى سختى روز روز، آن و است  رحمان خداوند آن از روز آن در حكومت: سَبِیالً الرَّسُولِ

 دنردان  بره ( حسررت  شردّت  از) را خرود  دسرت  سرتمكار  که را روزى( آور خاطر به) و * !بود خواهد

 .﴾!بودم برگزيده راهى( خدا) رسول با کاش اى: »گويد مى و گزد مى

 الَّـذِینَ  قَالَ زِینَتِهِ فِی قَوْمِهِ عَلَى فَخَرَجَ﴿از سورة قصص آمده است:  79در آية   ینيظاهربر 

 برا ( قرارون  روزىپس ) عَظِیمٍ: حَظٍّ لَذُو إِنَّهُ قَارُونُ أُوتِیَ مَا مِثْلَ لَنَا لَیْتَ یَا الدُّنیَا لْحَیَاةَا یُرِیدُونَ

 کراش  اى: گفتنرد  بودند، دنيا زندگى خواهان که آنها شد. ظاهر قوم خود برابر در خويش زينت تمام

 .﴾!دارد عظيم اي بهره او که ستىرا به! داشتيم نيز ما است، شده داده قارون به آننه همانند

 کِتَابَـهُ  أُوتِیَ مَنْ وَأَمَّا﴿از سورة حاقّه آمده اسرت:   25ر27در آية  عمل خود جهيبانتيی ارويرور 

 مّرا ا: الْقَاضِةیَةَ  کَانَـتِ  لَیْتَهَا حِسَابِیهْ * یَا مَا أَدْرِ وَلَمْ کِتَابِیهْ * أُوتَ لَمْ لَیْتَنِی یَا فَیَقُولُ بِشِمَالِهِ

 مرن  بره  را اعمال مرا نامة هرگز کاش اى: گويد مى بدهند، چ ش دست به را اعمال او نامة که کسى

 .﴾!رسيد مى فرا مرگم کاش اى * !چيست من حسان دانستم نمى و دادند، * نمى

 ی مذمومو ثمرات آرزو  ینتاـ 5

 دارد: ليذبه شرح  گوناگونی و ثمرات جينتا ي مذمومآرزو

را کرور   دنير آرزوهرا چشرم د   :رَائِصَر البَ نَيُعر أَ یعمَر تُ یُانِمَاألَ وَ: »ديفرما یمی )ع( علامام   یکوردلر 

 .(267ح  /البالغه نهج) «کند یم

 ديبدان :کرَالذگ ینسَيُ وَ قلَالعَ یسهَيُ لَمَاألَ نَّوا أَمُعلَإ  وَ: »ديفرما یمی )ع( علامام و غفلت   يدرَخِ کمر 

 .(186خ  همان/) «سازد یبدل م یرا به فراموش اديو  کشد یطا مد را به راه خرَکه آرزو خِ

دراز آخررت   يو آرزو : َرَخِاآل ینسَيُفَ ل مَاألَ ولُا طُمَّأَ وَ: »ديفرما یمی )ع( علامام آخرت    یفراموشر 

 .(42خ  همان/) «س ارد یم یرا به فراموش

 يکره گرفترار آرزو   هر :لَمَالعَ اءَسَأَ لَمَاألَ لَاطَن أَمَ: »ديفرما یمی )ع( علامام   يو گناهكار يبدکارر 

 .(36 همان/ ح) «شود یکارش بد م ،دراز شود
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 غَرداً  يَعِريشَ ن أَ يَأمُلُانَ فَمَن کَ حَذَرٍ یوا مِنَ اللّهِ عَلونُکُ»فرمايد:  می )ص(رسول اللّه   قساوت قلبر 

 يلَردَ  يمَرا فِ يَزهَردُ  وَ يَاالدُّن یفِ يَرغَبُ قَلبُهُ وَ يَقسُو غَداً شَيَعِين أَ يَأمُلُانَ مَن کَ وَ أبَداً يَعِيشَن أَ يَأمُلُ

 یزنردگ  يآرزو ،فرردا زنرده بمانرد   ، کره آرزو دارد  یکسر  يرا  زيداز خداوند برحذر باش :جَلَّ رَبِّهِ عَزَّ وَ

ب راغ ياو به دن شود یدلش سخت م، فردا را داشته باشد یزندگ يکه آرزو یرا دارد و کس يشگیهم

، 1379شرهري،   ريمحمّدي )« شود یرغبت م یب ،است و جلّ و به آننه نزد پروردگارش عزّ گردد یم

 .(190: 1ج 

 يرد، کمرک جو  ياهاهر که از رؤ :أفلَسَ یِّانِمَن  استَعانَ ب األَمَ» فرمايد: ( میع) علیمام ا  پررنج یزندگر 

 (.112: 1ج  ،1384آمدي، )تميمی  «شود یم يزچ یب

 رؤياهايشدنبال آرزوها و  کههر  :اؤُهُاهُ کَثُرَ عَنَمَن تَب عَ مُنَ»فرمايد:  ( میع) علیمام ا  بار تلّذ یزندگر 

 .(112همان: « )شود می بسياررنجش ، برود

 یَقُـولُ  یَـوْمَ ﴿از سرورة حديرد آمرده اسرت:      13رر 14در آية ها  از رحمت خدا و نعمت تيّمحرومر 

 فَالْتَمِسُـوا  وَرَاءکُمْ ارْجِعُوا قِیلَ نُّورِکُمْ مِن نَقْتَبِسْ انظُرُونَا آمَنُوا لِلَّذِینَ وَالْمُنَافِقَاتُ الْمُنَافِقُونَ

 أَلَـمْ  الْعَذَابُ * یُنَادُونَهُمْ قِبَلِهِ مِن وَ ظَاهِرُهُ الرَّحْمَة  فِیهِ بَاطِنُهُ بَابٌ لَّهُ بِسُورٍ بَیْنَهُم فَضُرِبَ نُورًا

 جَـاء  حَتَّـى  الْأَمَانِیُّ وَغَرَّتْکُمُ وَارْتَبْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ أَنفُسَکُمْ فَتَنتُمْ وَلَکِنَّکُمْ بَلَى اقَالُو مَّعَکُمْ نَکُن

 مرا  بره  نظررى : گوينرد  مرى  مؤمنران  به منافق زنان و مردان که روزىالْغَرُورُ:  بِاللَّهِ وَغَرَّکُم اللَّهِ أَمْرُ

 نرور  کسب و بازگرديد خود سر پشت به: شود مى گفته آنها به !برگيريم پرتوى شما نور از تا بيفكنيد

 بررونش  و اسرت  رحمرت  درونرش  دارد، درى که شود مى زده آنها ميان ديوارى هنگام اين در! کنيد

 هالکرت  بره  را خرود  شرما  ولى آرى،: گويند مى! نبوديم؟ شما با ما مگر: زنند مى صدا را * آنها !عذان

 و دور آرزوهراى  و داشتيد ترديد و شکّ( چيز همه در) و کشيديد( را رپيامب مرگ) انتظار و افكنديد

 خداونرد ( فرمران ) برابرر  در را شرما  فريبكرار  شيطان و رسيد فرا خدا فرمان تا داد فريب را شما دراز

 .﴾!داد فريب

تُلرز مُ   م  اللّره عِنردَکُم و  نِعَر  بِبَهجَةِا تَذهَبُ فَإ نَّهَ یتَجَنَّبُوا المُنَ: »ديفرما یمی)ع( عل  امام کفران نعمتر 

 ، شركوه آرزوهرا  کره  کنيرد  دورياز آرزوهرا ]و توقّعرات[    :الشُّكر  مِرنكُم  قِلَّةِ یعَلَ و يكُمارَها لَدَاستِصغَ

از  ناس اسری و بره   نمايند می کوچکرا در نظرتان  آنهاو  برند می بينخداوند به شما را از  هاي نعمت

 .(110: 1، ج 1384آمدي،  ی)تميم« کشانند میآنها 
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آرزو تبراه شردن    ةثمرر : األَمَل  فَسادُ العَمَرل   ثَمَرَ ُ» فرمايد: )ع( می علی حضرت  تل  شدن امكاناتر 

 (.107همان: « )عمل است

 یَأْکُلُواْ ذَرْهُمْمُسْلِمِینَ *  کَانُواْ لَوْ کَفَرُواْ الَّذِینَ یَوَدُّ رُّبَمَا﴿ :ميخوان یم قرآن کريمدر   مانيمنع ار 

 چه( ببينند، را خود اعمال شوم آثار که هنگامى) کافران یَعْلَمُونَ: فَسَوْفَ األَمَلُ وَیُلْهِهِمُ وَیَتَمَتَّعُواْ

 را آنران  آرزوهرا  و گيرنرد  بهرره  و بخورند آنها بگذار * !بودند مسلمان کاش اى که کنند مى آرزو بسا

 .(2ر3ر/حجال) ﴾!فهميد خواهند بزودى ولى سازد، غافل

 فَسَـوْفَ  األَمَـلُ  وَیُلْهِهِـمُ  وَیَتَمَتَّعُـواْ  یَأْکُلُواْ ذَرْهُمْ﴿: ميخوان یم قرآن کريمدر   يريناپذ موعظهر 

 ﴾!فهميرد  خواهند بزودى ولى سازد، غافل را آنان آرزوها و گيرند بهره و بخورند آنها بگذار یَعْلَمُونَ:
 .(3/همان)

ک انسران  محررّ  يروير ن نرده يآو آرزو نسبت به  ديماي مترتّب است. آثار زيني مطلون آرزوها بر

روح او  ،در واقرع ، و آرزو در دل انسران خراموش گرردد    دير امرفررو   و اگر چرا  پُ هاست تالش يبرا

ترالش   یبر هردف و   یبست و سُ يموجودبندد و انسان را به  یبرماز او رخت  یزندگنشاط و  رديم یم

 .کند یمل مبدّ

 ی مذمومدرمان آرزوـ 6

 ةدربرار  نكره ياز جملره ا   است  وارد شده هايیدستورمذموم درمان آرزو  ةدربار یاسالم ميلدر تعا

 :شود شهياند زيچند چ

 مَكترومُ ابرنُ آدَمَ   مِسركينٌ : »دير فرما یمی)ع( علی بشر. حضرت ذاتنقص و  خود ةدربار هشياندر 

 او ! اَجَرل آدميرزاد  : بينروا العَرقَةُوتُنتِنُهُ  الشَّرقَةُتُلُهُ وتَق البَقَّةُوظُ العَمَل  تُؤلِمُهُ العِلَل  مَحفُ مَكنونُاألَجَل  

او را رنجره   اي پشّه شود. می نگهداري کردارش .است [کميننهان ]و در  هايش بيماري .است پوشيده

 (.419 / حهالبالغ نهج« )کند می اش گنديدهو عَرَق  کشد. میاو را گلوگير  اي جرعهو  سازد می

 .است ايچونان آن شور در ايدن ةنمون» فرمودند: (امام صادق )ع  ايدن ياعتبار یب ةدربار شهياندر 

 (.297: 4، ج 1390، کلينی)« تا او را بكشد ديفزايباو  یبه تشنگ ،هر آننه تشنه از آن بنوشد
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 ()ع یحضررت امرام علر   . آخررت اسرت   برراي  انردوزي زاد جهان محلّ اين اينكه دربارة ر انديشه

وا مِنهَرا  لِتَرزَوَّدُ  ازاًا جُعِلَرت لَكُرم مَجَر   إنَّمَر  ارٍ وَمَحَلَّ قَرَ الَ امٍ وَلَم تُخلَق لَكُم دارَ مُقَ يَاإنَّ الدُّن» :فرمودند

 يهَرا تَغُررَّنَّكُم فِ  الَ وَ اجِلَوةُ العَتَخردَعَنَّكُم مِنهَرا    الَ وَ ازٍأوفَر  یا عَلَوا مِنهَونُفَكُ ار ار  القَرَلِدَ الِحَةَالصَّالَ األَعمَ

بلكه گذرگاه شما قررار داده   ،آسودن باشد يماندن و جا يشما سرا يکه براه نشد يدهآفر يادن :الفِتنَةُ

و  يدهمواره آمراده باشر   يا. پس، در دنيدبردار يکاعمال ن ةاستقرارتان توش يسرا يشده تا از آن برا

)تميمری   «شرما را گرول نزنرد    هرايش  يبنردگی و فر يبدزودگذر آن، شما را نفر هاي یکه خوش زنهار

 (.381: 1، ج1384آمدي، 

 یوقِرعٌ فِر  اَلحِررصُ مَ » :دير فرما یم( ع) یامام عل .ستيحرص، راه سعادت ن نكهيا ةدربار شهياندر 

 .(231 همان:)« کند یمبتال م ياديز يها بيحرص انسان را به ع: ون يالعُ ر يکَث

 :2، ج 1377 ،يرازي)مكرارم شر  مرذموم   يشروم آرزو  اريبس يامدهايپ ةو مطالعه دربار شهياندر 

األَمَرلَ فَإ نَّرهُ    فَأَکرذِبُوا  الرذگکرَ ی نسِيُ وَی العَقلَ سه اِعلَمُوا أنَّ األَمَلَ يُ» :نديفرما یم (ع) یامام عل. (196

]مبردأ و مقصرد[    ی و فراموشر  سرازد  ید را دچار غفلرت مر  خِرَ که آرزو، ديبدانغُرُورٌ وَ صَاحِبَهُ مَغرُورٌ: 

/ هالبالغر  نهرج ) «خرورده  بير است و آرزومنرد فر  بندهيکه آرزو فر ديآورد. پس آرزو را دروغگو دان یم
 (.86خ

 درگذشته يوقوع امر يبرا ديشد یقلب ليداشت و م چشم ايست از خواهش ا آرزو عبارت ميگفت

و برا   برنرد  یت مر خرود لرذّ   يغالباً مردم از آرزوهرا  ، امّااست یناشدن ايسخت  آن قکه تحقّ ندهيآ اي

آرزوهرا بره    نير ا ري. گراه ترأث  نشرانند  یواقع مر  يجاه وضع مطلون را در عالم ذهن خود بی باف اليخ

را تنهرا   یفرد مطلب یعني  گذارد یم ريتأث زيشخص ن يها ها و استنباط است که در استدالل يا اندازه

برر آن   یلر يدل نكره ينه به خراطر ا ، باشد نيکه دوست دارد چن رديپذ یم اي کند یعا مادّ ليدل نيبه ا

کره خبرر وفرات     یهنگرام ی اسرت.  شيآرزواندقِسم  نيا واقعاً چنان است. نكهياست و نه ا  اقامه شده

)ص( امبرير مرگ پ رشيآنان خبر را انكار کردند و حاضر به پذ ه شد.رساند یاکرم)ص( به برخ امبريپ

 تٌیِّإِنَّکَ مَ﴿، هيآ نيبا استناد به ا گريد یا بعضامّ ،رديم ید)ص( زنده است و نمو گفتند محمّدند شن

را متقاعد کردنرد.   شاني( ا30مر/زّال) ﴾[ خواهند مُردزيو آنان ]ن مُرد یتو خواهقطعاً  :تُونَیِّو َإِنَّهُم مَّ

 انيو ترسرا  انير هوديسرت کره در آن   ا يا هيآ یشيآرزواند يها نمونه نياز بارزتر یكي ميقرآن کردر 

 نير ا ةدربرار  قررآن  .ترسرا باشرد   اير  يهوديمگر آنكه  ،ديايبه بهشت درن یشدند که هرگز کس یعمدّ
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: گفتند آنها أَمَانِیُّهُمْ...: تِلْکَ نَصَارَى أَوْ هُوداً کَانَ مَن إِالَّ الْجَنَّةَ یَدْخُلَ لَن وَقَالُواْ﴿ :ديگو یم يعاادّ

 (.111بقره/ال) ﴾!آنهاست آرزوى اين. شد نخواهد بهشت داخل هرگز نصارى يا ديهو جز کس هيچ

 يزير پندارد که چون چ یگمان باطل که کس نيو ا یشيدر ردّ آرزواند قرآندر  انيب نيتر  يصر

 تمنّا انسان آننه يا تَمَنَّى: مَا لِلْإِنسَانِ أَمْ﴿ يةآ ،ق خواهد شدمحقّ ايق است پس محقّ، دارد خوش را

باطرل   يآرزو بره منظرور ردّ   يگرر يد يرة در آ دير قرآن مجاست. ( 24جم/نّال) ﴾!رسد؟ مى آن به دارد

 سُوءًا یَعْمَلْ مَن الْکِتَابِ أَهْلِ أَمَانِیِّ وَال بِأَمَانِیِّکُمْ لَّیْسَ﴿ :ديفرما یم فريپاداش و ک ةمشرکان دربار

 آرزوهراى  و شرما  آرزوهراى  به( برترى و فضيلت) نَصِیرًا: وَالَ وَلِیًّا اللّهِ دُونِ مِن لَهُ یَجِدْ وَالَ بِهِ یُجْزَ

 يراور  و ولرىّ  خدا، جز را کسى و شود مى داده کيفر دهد، انجام بدى عمل کس هر نيست، کتان اهل

 .(123ساء/نّال) ﴾يافت نخواهد خود

 یریگ جهینت

 است. اتيحر آرزو الزمة ادامة 1

 .شود یمية امامت عقل سازنده سا در آرزور 2

 اللَّـهَ  تَنصُـرُوا  إِن﴿: اسرت  خداونرد  ديير تأ مرورد  ريسر  نير ا وآرزو طلب خداوند اسرت   نيبرترر 3

 (.7)محمّد/ ﴾یَنصُرْکُم

هدف  کن به يمتّصل نبود ليدليی است که به آرزوها، اتيروا و قرآني مورد نكوهش در آرزوهار 4

 .کند یمی را گرفتار غفلت آدم و ستين رمتصوّي آن برای انيپای متعال

ی برا  دوسرت در جهل نسبت به مررگ و آخررت، ظرنّ بره      شهيري مذموم آرزوهاي انسان به ابتالر 5

ی او دارد. در ايرن ميران، جهرل    نيظراهرب  و هايسخت ازة عمل خود و وحشت جينت بايی ايروخداوند، 

 معاد عامل مؤثّرتري است. نسبت به مرگ و

ی به گناه، قسراوت قلرب،   آلودگی و غفلت، کوردلی چون آفات ريبانگيگري مذموم انسان را آرزوهار 6

. محروميّت از رحمت خداوند ساير کند یماز رحمت خداوند  تيّمحروم، تينها در وی آخرت فراموش

 تبعات را به دنبال خواهد داشت.

 ايدني اعتبار یب وي اوست وجودي ها نقصی که پوشاننده واقعي ها يدازمنينانسان به  دنيشياندر 7

 ي مذموم است.آرزوهاي درمان ها راهاز 
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 منابع و مآخذ

 ناصر مكارم. اهلل ةیآترجمة  .میکرقرآن 

و نشر  تحقيقات ةسسّؤم. قم: 1. جلدو تمام النّعمه نیالدّکمال (. 1383ی. )عل، محمّد بن هيبابو ابن
 .)ع( تالبي معارف اهل

. تهران: دفتر نشرر فرهنرگ   الحِکَم و دُرَر الکلم ررَغُ(. 1384آمدي، عبدالواحد بن محمّد. )تميمی 
 اسالمی.

 . تهران: خانة کتان.تسنیم(. 1391جوادي آملی، عبداهلل. )
 . قم: انتشارات تابان.حیات حقیقی انسان درقرآن(. 1389ررررررررررررررررررر . )
 قم: مرکز نشر اسراء. .ازدهمي جلد.مراحل اخالق در قرآن(. 1378) ررررررررررررررررررر .
 . قم: مرکز نشر اسراء.معاد در قرآن( 1378ررررررررررررررررررر . )

 . ترجمة محمّد دشتی. قم: نشر ديوان.البالغه نه (. 1388الرّضی، محمّد بن حسين. ) شري 

تهرران: بنيراد علمری فرهنگری عالّمره       . جلرد پرانزدهم.  المیزان(. 1376طباطبائی، محمّدحسرين. ) 
 طباطبائی.

 .قرآن. تهران: مرکز فرهنگی درسهايی از پرتوی ازنور(. 1375قرائتی، محسن. )
 . تهران: دارالثّقلين.اصول کافی(. 1390کلينی، محمّدبن يعقون بن اسحاق. )

بيرروت:   .وال و األفعالن األقنَال فی سُکنز العمّ ق.(.1409) ين.الدّ بن حسام ، علیّقی الهنديالمتّ

 ساله.الرّ سهمؤسّ

 .ثيدارالحد. قم: فرهنگنامة آرزو(. 1385ي، محمّد. )شهر يري دمحمّ
 . قم: دارالحديث.الحکمه میزان(. 1379رررررررررررررررررررررررر . )

. تهرران: مرکرز نشرر آثرار عالّمره      میالکری کلمات القرآن ف قیحقالتّ(. 1385ي، حسن. )مصطفو
 ي.مصطفو

 . تهران: انتشارات صدرا.ها و اندرزها حکمت(. 1373ی. )مرتض، طهّريم
 . تهران: انتشارات صدرا.یختاریدگاه فلسفة د ازی مهدیام و انقالب ق(. 1373ررررررررررررررر . )

 )ع(. طالب یبی ابن أعل. قم: انتشارات امام میاخالق در قرآن کر (.1377. )، ناصريرازيمكارم ش
 تهران: دارالكتان اسالميّه. .نمونه ریتفسة دیبرگز(. 1386رررررررررررررررررر . )

 يرکبير.ام. تهران: مثنوی معنوی(. 1389ين محمّد. )الدّ ي، جاللمولو
ة حوزی اسالميغات تبل دفتر. قم: الق در تکامل انسانرسالت اخ(. 1376ی. )مجتبي، الري موسو
 يّه.علم
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