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  چکیده
مصـادیقی از آرزوهـاي بازدارنـده در     وتعریـف   ۀارائـ هدف در این پژوهش، 
عوامل مؤثر بر جذب جوانـان بـه آرزوهـاي کـاذب و     تعالیم اسالمی و بررسی 

است. روش مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق، روش توصـیفی از نـوع       بازدارنده 
ن تحقیـق گویـاي آن اسـت    هاي به دست آمده از ایتحلیل اسنادي است. یافته

بنـدي  که قرآن کریم نسبت به مقولۀ آرزو داراي نگاهی ویژه بـوده و بـا دسـته   
محتوایی آرزوهاي انسانی به دو گروه سـازنده و بازدارنـده، آنهـا را در قالـب     

هایی تبیین کرده است. به عنوان مثال آرزوهایی نظیر ثروت فـراوان، عمـر   مثال
مورد تأکید در قرآن بـوده، کـه متأسـفانه     ةزدارندطوالنی از جمله آرزوهاي با

  امــروزه بــه صــورت ســازمان یافتــه، در عرصــۀ جهــانی در حــال تبلیــغ هســتند.
هاي قرآنی عالوه بر این که مؤید آرزوهاي سازنده براي انسـان هسـتند؛   آموزه
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ضمن بر شماري مصادیق آرزوهاي بازدارنده و عوامل شتاب دهندة انسـان بـه   
ظیر شیطان، غفلت، حماقت و...، نسبت به ابتالي وي به این قبیـل  سمت آنها، ن

دهد؛ عواملی که تحت عناوین دل فریب و جذاب، بسترساز آرزوها هشدار می
  گرایش جوانان به مکاتب مادي گرایانۀ غربی هستند.

  قرآن، آرزو، آرزوهاي بازدارنده، جوانان، مکاتب الحادي. واژگان کلیدي:

  . مقدمه1
ایـن   .دارد انسـان  در سرشـت  ریشـه  کمال، آرزوي و گراست مطلق یآدم فطرت

هـاي  عرصـه  بشـر در  پیشـرفت  عامـل  تـرین مهـم  حقیقـت  فطـري، در  خصوصیت
 فرزنـد  مـادري  هـیچ  شـود،  گرفتـه  آدمـی  از آرزو لذا اگر .است حیات گوناگون

  انجـام  پژوهشـی  و هـیچ  نشـاند نمـی  نهـالی  باغبـانی  دهـد، هـیچ  نمـی  شـیر  را خود
 ایـن  از .داشـت  نخواهـد  تکامل سوي به حرکتی بشري جامعۀ نتیجه در شود؛نمی
 هـا انسـان  بـه  را آن متعال خداوند داند، کهمی رحمتی را آرزو 9پیامبر خدا رو

  ).77/173ق، 1404است (مجلسی،  داشته ارزانی
 واقعی کمال شناخت به الهی،منوط موهبت این از انسان صحیح گیرياما بهره

داد،  تشـخیص  را آرزوها برترین و زندگی نهایی هدف انسان، که هنگامی .است
 زیـرا  گیرد؛می قرار هدف این به رسیدن جهت در او هايآرمان و هاخواسته همۀ
 آرزوي این به رسیدن جهت در که مشروع و معقول و منطقی خواستۀ هر داندمی

و باطـل   نادرست است آن خالف جهت در و هر چه حق و درست است، بزرگ
  .ستا

اي وجود دارند انحرافی و ضالۀ گسترده هايبه عنوان مثال، در سدة اخیر فرقه
ی زایدالوصفی، در جهت و جدیـد  اعضـاء  بیشـتر  هر چه جذب که با افزایش کم 

 60از ایـن رو، دهـۀ    .در گسترة جهانی فعـال هسـتند   جوانان افکار کردن منحرف
هـا و  رویـه عرفـان  گسترش بـی  میالدي نقطۀ آغاز انتقادات و اعتراضات جوامع به

ها نیز مربوط مخالفت این علت. گرایانۀ شبه عرفانی استهاي ماديدرون انگاري
القاء تغییرات ارزشی و  و جوانان کردن منحرف براي هاي نوظهورگروه تالش به

معنویـت   ها،هاي این گروهچرا که براساس آموزه .شان بودبنیادین در میان پیروان
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  یـابی و تحقـق شـمرده   قابـل دسـت   انسـان،  طلبـی مـادي و دنیـوي   لـذت  با توأمان
گرایی باید افراد در یک فرایند خود انگیختگی، لذا براي آغاز این لذت شود؛می

گرایانه بـه  هاي ماديدچار دگرگونی ارزشی شوند و این مسأله جز با نفوذ آموزه
هاي ار دادن معرفی راهشود. براي این منظور دستاویز قرها محقق نمیعنوان ارزش

کارها باشـد. موضـوعی کـه در    تواند یکی از راههاي مادي میرسیدن به موفقیت
  اي وریــزي از ســوي جریانــات رســانهقالــب تفکــرات جدیــد مــدیریت و برنامــه

تـرین خروجـی آن تغییـر نگـرش فـرد بـا       شود و مهـم داري غرب تبلیغ میسرمایه
  یابی به اهداف الهی است.وي در دستتحول در نظام ارزشی و نیز آرزوهاي 

در این نگاه اگر فردي قائل به موفقیت در زندگی شخصی خـود اسـت؛ بایـد    
شاهد تحقق آرزوهایش در دنیا باشد و این امر در شـرایطی کـه آرزوهـا، از نـوع     

 تواند به توقف و انحطاط فرد در مسیر زندگی منجر شـود. بـه  بازدارنده باشند، می
 را، نوظهـور  هـاي معنویت به هاي گرایشریشهترین ی از اصلیبرخدیگر  عبارت
 ذاتـاً  چـرا کـه انسـان    کـرد،  پیـدا  لـذات  بـه  میـل  و انسان، طلبیراحت در توانمی

یابی به جهت دست را راه ترینساده کاري هر در دارد دوست و بوده طلبراحت
وهـا و  هـاي نوظهـور، نخسـت بـا طـرح آرز     از ایـن رو عرفـان   .کند لذات انتخاب

هاي الهی کوشند بینش افراد نسبت به اهداف و ارزشهاي مادي دنیوي میآرمان
و معنوي را دستخوش تغییر کنند و در گام بعدي آنهـا را بـراي یـافتن آرامـش از     

  هاي غیر الهی خود کنند.دست رفته، محدود به پذیرش آموزه
تنهـا در ارضـاي    به عنوان مثال پیروان عرفان بودیسم نخست آرزوي انسانی را

کنند و سـپس بـراي رسـیدن بـه آن ادبیـات شـبه       امیال مادي و دنیوي خالصه می
بودائیـان ـ در ایـن زمینـه معتقـد       المـا ـ رهبـر    کنند. دااليعرفانی خود را ارائه می

 خـوراکی  انسـان  آرزوي تـرین بـزرگ  و اسـت  زنـدگی  هـدف  است: شادي تنها
  .)155، 1381داالیی الما، ( است راحت خوابی و خوب

 از گردانـدن  روي به نیازي معنویات، و مقامات به رسیدن براي ما دین البته در
همـان   رسید، عرفانی مقامات به دنیا از توانمی بلکه نیست، آن لذات ترك و دنیا
 برخـی  چـرا : فرمودند مدینه مردم به خطاب در 9اسالم گرامی رسول که گونه
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 شـان همسران با ارتباط و خوش بوي لاستعما و گوشت خوردن از من اصحاب از
 استعمال خوش بوي هم و خورممی گوشت هم خودم من همانا کنند،می اجتناب
 مـن  از گرداند روي من سنت از کس هر و دارم، ارتباط همسرانم با هم و کنممی

  .)496 ،1365 کلینی،( نیست
و کیفیـت  اما آنچه توجه به آن حائز اهمیت است نگرش افراد به مقولـۀ آرزو  

هـاي شـبه   تواننـد در چـارچوب آمـوزه   آرزومندي است. تمایالت و آرزوهـا مـی  
عرفانی، دستاوردهاي صرفاً مادي و غیر الهی را براي آدمی داشته باشد و یـا ایـن   
که با توجه به نظام ارزشی و اهداف الهی افقی از نگاه انسـانی متعـالی را تشـکیل    

  اهللا باشد.ب الیدهد که سمت و سوي نهایی و غایی آن قر
هـاي  محققان نیز با درك این موضوع، ضمن هشدار نسبت بـه تـرویج آمـوزه   

  بــه گرایانــه و تنــزل ســطح آرزوهــا بــه آمــال صــرفاً مــادي، معتقدنــد؛ نیــاز مــادي
 و ها گروه به جوانان که شود باعث می خویشتن از تصور گیريشکل و یابیهویت
در ایـن میـان، طـرح     .پیـدا کننـد   ایشگر دارند، بخشیهویت توانایی که افکاري

توانـد در فراینـد هویـت بخشـی     آرزوها و ترسیم مدینۀ فاضـلۀ برآمـده از آن مـی   
 و شناسـی  انسـان  بینـی،  جهـان  نـوعی  که مدعی هایی گروه نقشی مهم ایفا کند. لذا

از طریق طـرح   را جوان هویت به دهی شکل کوشندهستند، می خاص هاي ارزش
هاي جذاب و ترغیب جوانان بـه تعقیـب ایـن    با ویژگی يآرزوهاي زودگذر دنیو

  اهداف دنبال کنند.

  . بیان مسأله2
اي روشن، ضرورتی انکارناپذیر اسـت. از ایـن رو   آرزو و امید براي ترسیم آینده

داند که خداوند متعال آن را به انسـان ارزانـی   آرزو را رحمتی می 9پیامبر خدا
. لـیکن ایـن امـر در دوران جـوانی، بـه      )77/173ق، 1404داشته اسـت (مجلسـی،   

تـر از  ها و انتظارات افراد از زندگی آینده، رنـگ و بـویی متفـاوت   تناسب توانایی
شـود تـا بعضـاً افـراد در گـذرگاه      سایر مقاطع زندگی دارد. این مسأله موجب می

حساس جوانی نسبت به انتخاب آرزوها دچار لغـزش شـوند. بـه طـوري کـه ایـن       
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زندگی دنیوي آنـان را نیـز بـا چـالش      ا سعادت اخروي آنان، بلکهآرزوها، نه تنه
  کند.روبرو می

هـاي کـاذب شـکلی    این مسأله در عصر حاضر با ظهور فرق انحرافی و عرفـان 
مدرن به خود گرفته است. به طوري که مبلغان این فـرق انحرافـی از طریـق القـاء     

هـاي خـود سـاختۀ    رمانامیال و آرزوهاي جذاب مادي، فرد را در مسیر انتخاب آ
  برنـد. موضـوعی کـه امـروزه بـه شـکلی گسـترده، در قالـب        معنوي بـه پـیش مـی   

کارهایی براي موفقیت، تکنولوژي فکر و تئوري جـذب و... در سـطح جامعـه    راه
مطرح هستند و جوانان را در سایۀ دلبسـتگی بـه آرزوهـاي بازدارنـده ، در ورطـۀ      

شـفافیت بحـث و   رسد بـراي  رو، به نظر میکشانند. از این انحطاط و اومانیسم می
هـاي اساسـی   هاي زندگی ، ضروري است بـه پرسـش  گاهناخت این قبیل لغزشش

ذیل، که در ایـن تحقیـق نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه، پاسـخ دهـیم: مصـادیق           
آرزوهاي بازدارنده از منظر آیات و روایات اسالمی کدام است؟ نفوذ آرزوهـاي  

تـرین  پـذیرد و مهـم  هـایی صـورت مـی   انان، از چه گذرگاهبازدارنده در میان جو
  عارضۀ آن چیست؟

  . پیشینه تحقیق3
لـیکن  نامه و با موضوع آرزو ارائه شده اسـت و هایی اندك در قالب پایانپژوهش

گرانـه و  از منظر ارتباط آرزوهـاي بازدارنـدة قرآنـی بـا مکاتـب الحـادي ، مـادي       
ــوبی مشــ   ــا مکت ــه و ی ــال  اهده نشــده اســت.نوظهــور امــروزي، مقال ــوان مث ــه عن   ب

، 1388آرزو در قـرآن و حـدیث (  هاي دورة کارشناسی ارشد بـا عنـوان   نامهپایان
هاي امید و آرزو در قرآن و حدیث و مقایسه آن با یافتهدانشگاه الزهراء تهران) ؛ 
بررسی آرزو  ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك)،1387جدید علمی دانشمندان (

ــز آرزو در قیامــت ( 1390الغــه (در نهــج الب ــم) و نی ، 1390، دانشــکدة حــدیث ق
هاي انجـام شـده اسـت کـه حـوزة      الدین تهران) از جمله پژوهشدانشکدة اصول

پژوهش آنها به استثناء مورد اول که به صورت گذرا به پـاره اي از موضـوع ایـن    
فـاوت دارد.  نوشتار پرداخته، مابقی از حیث محتوا با مباحث ایـن نوشـتار کـامالً ت   
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المعارف قرآن کریم به چـاپ رسـیده   ةاي با عنوان آرزو در دایرعالوه برآن مقاله
که در آن کلیاتی در باب آرزو از دیدگاه قرآن مطرح گردیـده اسـت. همچنـین    

نامۀ آرزو نوشتۀ محمدي ري شهري از جمله منـابعی اسـت کـه در    کتاب فرهنگ
  وري شده است.آن صرفاً روایات مرتبط با بحث آرزو گردآ

  . مفهوم شناسی آرزو4
  . معناي لغوي و اصطالحی1ـ4

داشت، شـوق، امیـد،   آرزو در لغت به معناي شهوت، اشتها، خواهش، مراد، چشم
ــوب، دلخــواه (دهخــدا،    ــار، مطل ــع و انتظ ــان، توق ــع آن 1/75، 1377آرم ) و جم

، 1381آرزوها، به معناي اطماع، اشواق، شهوات، اهواء و حاجات اسـت (معـین،   
). آرزو کردن نیز به معناي خواهش کردن و درخواست کردن است (دهخدا، 63

1377 ،1/75.(  
) و معـادل  1/57تـا،  (پورافکـاري، بـی   aspirationمعادل انگلیسی واژة آرزو، 

). 227، 2005اسـت (روحـی بعلبکـی،    to like to-to wish to واژة آرزو کـردن  
  یــاتی کــه موجــود را بــه تحــركآرزو در اصــطالح عبــارت اســت از نیرویــی ح

هایی را به منظور تحقق بخشـیدن بـه آنهـا    دارد و انسان به موجب آن، هدفوامی
گیرد و انرژي خود را در راه رسیدن به آن هـدف و آرمـان   براي خود در نظر می

  ).59 ،تادادستان راد، بیکند (صرف می

  . واژگان معادل و مرتبط در لغت عرب و قرآن2ـ4
   نی. تم1ـ2ـ4
 ابـن  نظـر  طبـق  .اسـت  شـده  معنـا  ذهن در چیزي کردن تصویر و تقدیر به »تمنی«

کنـد (ابـن فـارس،    مـی  تقدیر ذهن در را آن انسان که است آرزویی تمنی فارس،
 محبــوب چیــزي تحقـق  و داشــتن میـل  معنــاي بـه  را آن اثیــر، ابـن  و )930، 1422
  ).4/367، 1367است (ابن اثیر،  دانسته
 از روي و گـاه  اسـت  وگمـان  تخمین از روي گاه دیر آرزو،تق راغب، نظر از
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راه  آن در بیشـتر  دروغ، است، تخمین روي از اکثراً چون اصل، اما و یک اندیشه
نـدارد (راغـب اصـفهانی،     واقعیـت  کـه  هسـتند  چیزي تصور هاتمنی اکثراً و دارد

  ).780، ق1416
تـه اسـت، بلکـه بـه     اش اصالً در قرآن بـه کـار نرف  به معناي مصدري[این واژه 

بـار در قـرآن بـه کـار رفتـه اسـت        17و مشـتقات آن   ]صورت فعل ماضـی اسـت  
  ).301ـ2/294، 1366(روحانی، 

  . أمل2ـ2ـ4
 صـاحب  امـا  )8/347، 1414(فراهیـدي،   دانسـته ) امید( رجا معناي به را أمل خلیل

 یقـی حق معنـاي : «کندمی اشاره امل و رجا بین ظریفی معنایی اختالف ، بهالتحقیق
 آن بـه  در فارسـی  کـه  است بعیدالحصول امري انتظار و بعید امید ،)أمل( واژه این
، 1369(مصـطفوي،   »اسـت  امیـد  رجـا،  معنـاي  کـه  حـالی  در .شودمی گفته آرزو

اسـت   آمـده  مسـتمر  آرزوي و امیـد  معنـاي  بـه  أمـل  نیز اللغویه فروق در ).1/149
بار به معنـاي  ده است که یکاین واژه دوبار در قرآن آم ).275، 2006(عسگري، 

) و دیگر بار در معناي آرزوهاي ناپسند 18/46آرزوهاي نیک به کار رفته (کهف 
  ).15/3و بازدارنده استعمال شده است (حجر 

  . ود3ـ2ـ4
 بـه  آرزو و دوسـتی  معنـاي  دو به ود ـ یود  فعل و »ود« مصدر خلیل، گفتۀ براساس
و  داشـتن  دوست براي فقط »ود« مصدر که است آن بر فارس ابن اما. رودمی کار

  ).8/99ق، 1414شود (فراهیدي، می استعمال تمنی براي فقط »وِداده« مصدر

  . لیت4ـ2ـ4
ــت« ــه »لَی ــتح ب ــۀ الم، ف ــی کلم ــن منظــور،   و تمن   و )4/73ق، 1414آرزوســت (اب

ق، 1422دارد (ابـن فـارس،    آرزو بیـان  بـراي  را کـاربرد  تـرین رایج و تریناصلی
902.(  
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اسـت (عمـایره و    رفته کار به کریم قرآن در مرتبه 14 آن مشتقات و لَیت واژه
ــورد 9 ) کــه در566ق، 1410مصــطفی،  ــده آرزوي از حــاکی آن م  در آرزوکنن
 آرزوي کــه هــم دیگــر مــورد 5 در 1اســت. الوقــوعممتنــع عمــالً و اســت قیامــت

  2است. بعیدالحصول یا و محال آرزوي از حاکی دنیاست، در آرزوکننده

  . هل5ـ2ـ4
آرزو  بـراي  مجـاز  طـور  بـه  وگـاهی  اسـت  پرسـش  بـراي  کلمـه  این ساختار اصل

 امیدي متکلم که است مواردي در »لََیت« جاي به »هل« استعمال. شودمی استعمال
ـل « ). واژة2/213، 1380ندارد (شیرازي،  آرزویش شدن برآورده به مرتبـه  84 »ه 
 در که شد مشخص و تفاسیر هاترجمه ررسیب و ضمن رفته کار به کریم قرآن در
  است. شده استعمال آرزو براي 3مورد سه

  . لو6ـ2ـ4
این واژه که در اصل براي شرط وضع شده، گـاهی در معنـاي آرزو نیـز بـه کـار      

مرتبه در قرآن بـه کـار رفتـه     201). این واژه 1/149ق، 1420رفته است (سیوطی، 
  4مورد آن براي بیان آرزوهاست. 15 ) که519ق، 1410است (عمایره و مصطفی، 

  . لعل7ـ2ـ4
حاکی از امید آرزوکننـده بـه تحقـق آرزو    » هل«مانند » لعل«در اغلب موارد واژه 
به معناي مطلـق آرزو و  » لیت«از ناامیدي حکایت دارد و » لو«است؛ در حالی که 

). برخـی  294ق، 1408خـالی اسـت (سـیوطی،     ]امید و نومیدي[از هر دو ویژگی 
سورة مبارکـۀ غـافر بـه معنـاي      36ربرد اصلی لعل را براي اظهار امید و در آیۀ کا

  ).4/167ق، 1407اند (زمخشري، آرزو دانسته

 ـ فرآیند پیدایش آرزوها5
دهـد و  روانشناسان برآنند که زیر بناي آرزوهاي انسان را نیازهاي او تشـکیل مـی  
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ــ   ــه ام ــزه و تمایــل ب ــراي انســان، انگی ــف را ایجــادایــن نیازهاســت کــه ب   ور مختل
آیـد کـه   ). بـا بررسـی کتـب روان شناسـی چنـین برمـی      70، 1367 کند (مزلو،می

هـاي درونـی اسـت. امـا پـس از آن کـه       نیازهاي فیزیولوژي، نقطۀ آغـاز محـرك  
اي جدیـد از  نیازهاي فیزیولوژیک نسبتاً خـوب ارضـاء شـوند، آن گـاه مجموعـه     

نها را به نیازهاي ایمنی، عشق و محبت، توان آآید که به ترتیب مینیازها پدید می
بندي کرد. از دیدگاه غزالی، اندیشۀ انسان با و در آخر نیاز به خود شکوفایی طبقه

هاي درونی برآمده و رغبت و تمایل پردازش نیازها به تعیین مصداقی براي انگیزه
 کنند و تمایل و رغبت نیز محرك عزم و اراده و تصمیم ويآدمی را تحریک می

  ).41ـ35، 1367گردد (ر.ك: عبدالکریم عثمان، می
بنابراین با توجه به این که اندیشۀ انسان در تعیین مصداق آرزوها و به تبـع آن  

ایـن   1ها تأثیر به سزایی دارد، به فرمودة امام خمینـی در سعادت و شقاوت انسان
نی و اندیشه از سویی مخاطب وحی الهی و از سوي دیگر جوالنگاه وساوس نفسا

گیرد؛ به نحوي که عقل سلیم و وحی الهی، انسان را به آرزوهاي شیطانی قرار می
حقیقی و سازنده و نفس و شیطان، وي را به آرزوهاي کـاذب و بازدارنـده سـوق    

  ).115، 1362دهند (امام خمینی، می

  ـ تأملی بر اهمیت آرزو از منظر اسالم6
دوار تاریخ بـدون آرزو و امیـد بـه    شکی نیست که هیچ انسانی در هیچ زمانی از ا

آینده نبوده و بعدها نیز در هر مرتبه از علم و صنعت و تکنولوژي که قرار گیـرد،  
خالی از آن نخواهد بود، زیرا امروز ما به فردا وابسته است و فرداي مـا نیـز ادامـۀ    

تواند براي فـردا و فرداهـاي خـویش    زندگی امروز ماست. ناچار هیچ انسانی نمی
خواهد فردا نیز زندگی کند از این رو به نقشه و ن فکر و اندیشه باشد، زیرا میبدو

طرح و برنامه نیاز دارد. بنابراین در اسالم اصل آرزو و طرح و برنامه براي زندگی 
، 1373فردا نه تنها مذموم نیست بلکه مورد تمجید نیز می باشد (حقـانی زنجـانی،   

110.(  
و گفتار پیشـوایان   ])18/46کهف، ([یات قرآن این حقیقت را با صراحت از آ
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ضـمن ایـن کـه آرزو را     9توان استنباط کرد. به عنـوان مثـال: پیـامبر اعظـم    می
اگـر آرزو  «فرمایـد:  خواند، در بیان ضـرورت آرزو مـی  اش میرحمتی براي امت

» کاشـت داد و هـیچ باغبـانی نهـالی نمـی    نبود، هیچ مـادري فرزنـدي را شـیر نمـی    
  ).74/175ق، 1404(مجلسی، 

نیز آرزو را مایۀ برپایی دنیا و موجـب تـالش و فعالیـت     7امیرالمؤمنین علی
فرماید: ) و در حدیث دیگري می235، 1366داند (ر.ك: تمیمی آمدي، مردم می

آرزو، همراهی همدم اسـت کـه اگـر تـو را بـه مقصـد نرسـاند، الاقـل در مسـیر          «
). از دیگـر سـو،   104، 1366ي، (تمیمـی آمـد  » شـوي مند مـی پیشرفت از آن بهره

دهـی شخصـیت   سخن پیشوایان دین حاکی از اهمیت آرزو و نقش آن در شـکل 
انسـان بـا آنچـه    «چنـین آمـده اسـت:     9هاست. در حدیثی از پیـامبر اکـرم  انسان

  ).2/126، 1365(کلینی، » شوددوست دارد محشور می
دارد. اگـر  واضح است که هر دوست داشتنی، آرزویی را در دل خـود نهفتـه   

انسان شخصیتی را دوست بدارد، همواره رسیدن به او، در کنار او بودن و همچـو  
هـا و آنچـه آرزویـش را دارد محشـور     کند. انسان با خواسـته او بودن را آرزو می

شود حتی اگر به آن دست نیابد. توجه به این روایات، اهمیت و جایگـاه آرزو  می
دارد کـه در مهندسـی آرزوهایمـان توجـه و     ن میرا به ما یادآور شده و ما را بر آ

  تأمل بیشتري کنیم.

  هاي دینیبندي آرزوها براساس انگارهـ تقسیم7
آرزوي کمال ریشه در سرشت انسان دارد و انسان ذاتاً در جستجوي کمال مطلـق  
است. از این رو به هیچ حدي از کماالت قانع نیست. ایـن خصوصـیت فطـري در    

امـل پیشـرفت تمـدن بشـر و تکامـل جامعـۀ انسـانی اسـت         تـرین ع حقیقت، اصلی
  ).13، 1385(محمدي ري شهري، 

بنابراین با توجه به این که انسان در جستجوي کمال است و با در نظر گـرفتن  
توان قرب به هاست، میاین مسأله که خداوند، کمال مطلق و نهایت آرزوي انسان

وهایمان قرار داده و بر این اساس بندي آرزخدا و رضایت خداوند را مبناي تقسیم
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  بندي کرد.آرزوها را به دو دستۀ سازنده (حقیقی) و بازدارنده (غیرحقیقی) تقسیم

  . آرزوهاي سازنده1ـ7
آرزوهاي سازنده آرزوهایی است که انسان را در جهـت نزدیکـی بـه خداونـد و     

ن نشـانۀ  تـری رسـاند، مهـم  تخلق به اخالق الهی و رسیدن به کمال حقیقی یاري می
 یـاد  بـه  هـا دل که باشید آگاه«... این آرزوها، ایجاد آرامش و طمأنینۀ قلب است. 

  منظــور از ذکــر خــدا کــه مایــۀ آرامــش .)13/28 رعــد( »یابــد مــى آرامــش خــدا
هاست، تنها این نیست که نـام او را بـه زبـان آورد و تکبیـر و تهلیـل و تسـبیح       دل

ود متوجـه او و عظمـت و علـم و    گوید، بلکـه منظـور آن اسـت کـه بـا تمـام وجـ       
اش گردد و این توجه، مبدأ حرکت و فعالیت در وجود او به سوي جهـاد  آگاهی

ها گردد و میان او و گناه، سـد محکمـی ایجـاد کنـد. ایـن اسـت       و تالش و نیکی
  .)10/215، 1374 (مکارم شیرازي، حقیقت ذکر

سـیر کسـب   بنابراین حرکت و تالش در مسیر آرزوهـاي سـازنده کـه همـان م    
رضایت الهی است از مصادیق ذکر به شماره رفته و آرامش قلبی را براي انسان به 

  آورد.ارمغان می

  . آرزوهاي بازدارنده (غیر حقیقی)2ـ7
، آرزویـی اسـت کـه انسـان را     از دیدگاه قرآن، آرزوي مذموم و نکـوهش شـده  

، و جامعه نشـود  ي از آن عاید انسانامشغول و عمر او را بیهوده تلف کند و نتیجه
دسـتور   ة) دربـار 15/3حجـر (  ۀمبارک ةدر تفسیر سور ;که عالمه طباطبایی چنان

کافران و طریق برخـورد   ةربارـ د  9رسول اکرمـ   خداوند به رهبر امت اسالمی
شان جز خوردن و سـرگرمی بـه لـذات    نویسد: این بیچارگان از زندگیبا آنها می
دیگري ندارند و مقـام   ةمایالت واهی، بهرخوش داشتن به آرزوها و تمادي و دل

اند؛ بنابراین آنها را به حال خود واگذار کرده ین آوردهیخود را تا افق حیوانیت پا
همچنین احادیثی  .)12/140، 1374 ها به حساب نیاور (طباطبایی،انسان ةو در زمر

سته در باب مذمت آرزو وارد شده است، متعلق به این د :که از ائمه معصومین
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هـاي آدمـی،   نفـس «آمده است:  uمنان علیؤ. درحدیثی از امیرماز آرزوهاست
  »ه از عملـش هسـتند  آرزوهـاي او بازدارنـد   هـاي او بـه سـوي اجـل اوینـد. و     گام
یی فـوق، اگـر کسـی ندانـد چـه آرزوهـا       ۀ) با توجه بـه آیـ  64 ۀخطب البالغه،(نهج

ت و موهومـاتی  ، عمر خود را صـرف خیـاال  عقالنی، منطقی و دست یافتنی است
، لـذا سـزاوار اسـت انسـان همـت      ها دست نخواهد یافتگاه بدانکند که هیچمی

اندازد و آرزوهایی که او را از راه آخـرت   خود را در راه تحصیل آخرت به کار
  دارد به دل راه ندهد.بازمی

  . مصادیق آرزوهاي بازدارنده از منظر قرآن کریم1ـ2ـ7
منـان را از برخـی آرزوهـا بـر حـذر      ؤمشـخص م  آیاتی از قرآن کریم به صـورت 

  :روزها عبارتند ازاند. این آداشته
  هاي دیگران. آرزوي داشتن برتري1ـ1ـ2ـ7

منـان از آرزو کـردن چیـزي کـه برخـی بنـدگان بـه آن        ؤنساء، م ةسور 32 ۀدر آی
ي زوانـد کـه آر  کـه برخـی تفاسـیر آورده    به طـوري  ،انداند نهی شدهبرتري یافته

ق، 1415 ي دیگران میان دو گروه از زنان و مردان بوده اسـت (آلوسـی،  هابرتري
 9نویسد: ام سلمه به پیامبر خـدا می 9). طبرسی در ذیل روایتی از پیامبر3/20

رونـد و مـا نصـف    ولی زنان نمـی  ،روندمردان به جهاد می ،گفت: اي رسول خدا
یم و به دیگـر فضـایل   رفتبه جهاد می ،کاش ما نیز مرد بودیم ،بریممردان ارث می
منـان را از چنـین   ؤفوق نازل شد و م ۀشدیم .پس از این سخنان، آیمردان نایل می

  .)5/126، 1360طبرسی، :ك.آروزهایی بر حذر داشت (ر
کور نقل شده: مـردان از  مذ ۀکه در تفسیر آی 7روایتی از امام صادق ۀبر پای

  ن عطـا کـرده نهـی   ، نعمت و همسـر نیکـویی کـه خداونـد بـه دیگـرا      آرزوي مال
 هـا را بـراي خـود آرزو کننـد (عروسـی حـویزي،      توانند مانند ایناما می ،اندشده

  .)1/474ق، 1415
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  . آرزوي داشتن ثروت دیگران2ـ1ـ2ـ7
کند که زندگی دنیا را هدف نهایی قصص از آرزوي کسانی یاد می ةسور 79 ۀآی

انـد و بـه همـین    هداننـد و از آخـرت غافـل مانـد    و یگانه غایت مساعی خویش می
گفتنـد اي کـاش مـا هـم     شمارند. لذا مـی جهت اموال قارون را سعادتی عظیم می

برخی از عالمـان  [اما  .)16/116، 1374 (طباطبایی، داشتیم آنچه را که قارون دارد
به ایشان گفتند: واي بر شما ثواب خدا براي کسانی که ایمان آورده  ]و دانشمندان

لـذا   ،)28/80 بهتر از حال و ثروت قارون است (قصـص و عمل صالح انجام دهند 
بـراي  » ویـل «بیـزاري و انزجـار    ةمـورد بحـث از واژ   ۀشاهد آن هستیم کـه در آیـ  

 (طباطبـایی،  طلبـان اسـتفاده شـده اسـت    ؤمنـان بـه آرزوي دنیا  توصیف واکـنش م 
1374 ،16/117.(  

  . برخی از آرزوهاي اهل کتاب3ـ1ـ2ـ7
به مـواردي   ،تر از آرزوهاي بازدارندهیري ملموستصو ۀقرآن کریم به منظور ارائ
  :اره کرده که اهم آنها عبارتند ازاز آرزوهاي اهل کتاب اش

  ؛)94 و 2/112(بقره  ورود انحصاري به بهشتـ 
  ؛)2/109منان (بقره ؤرزوي ارتداد مـ آ

  ؛)3/69ـ آرزوي گمراه شدن مؤمنان (آل عمران 
  .)3/118منان (آل عمران ؤآرزوي رنج و مشقت مـ 

ه غـرور اهـل   قرآن کریم در تحلیل خود از علل پیـدایش چنـین آرزوهـایی بـ    
 کنـد در آرزوي ورود انحصـاري بـه بهشـت یـاد مـی      ،کتاب نسبت به دیـن خـود  

) و از نقش حسد در آرزوي اهل کتـاب بـراي ارتـداد    1/156، 1390 ،انی(خسرو
بـراي گمراهـی   دارد و در تبیین علل طلب آرزوي اهـل کتـاب   منین پرده برمیؤم
کـه مسـلمانان    چـرا  ،آوردآنها سخن به میـان مـی   ۀمنان، از تعصبات کورکورانؤم

  .)1/372ق، 1407 (زمخشري، شدندترین مانع پیشرفت آنان محسوب میبزرگ
  . آرزوهاي کافران4ـ1ـ2ـ7

کافران نیز همچون اهل کتـاب، آرزوهـا و آمـال دنیـوي فراوانـی بـراي تضـعیف        
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  :عبارتند از تصریح قرآن کریم اهم آنها منان داشتند که بهؤم
  ؛)68/9 آرزوي سازش پیامبر با کافران (قلمـ 
  .)4/102نساء ( آرزوي غفلت مسلمان در میادین نبردـ 

ست که اسالم عالوه بر تبیین مرزهاي آرزوهاي سازنده ا گویاي آن هلأاین مس
  ن هشـدار نیـز  ن در خصوص اعتماد بیش از حـد بـه کـافرا   ناو بازدارنده، به مسلما

دهد. لذا برخی با استناد به این آیات معتقدند حاکمان اسالمی و مردم مسلمان می
شـود دوري کننـد تـا    باید از پیشنهاداتی که از سوي کافران و مشرکان مطرح مـی 

هایی که دشمنان براي آنان در نظر هرگز زیر یوغ استکبار قرار نگیرند و از مهلکه
حـال اگـر ایـن پیشـنهاد در      .)23/44ق، 1419، هللا(فضـل  اند در امان باشـند گرفته
باید بیش از پیش افـزایش یابـد. بـه    ، این دقت نظر هاي روانی و معرفتی بودحوزه

از منظر فوق بـه   ]عنوان مخاطبان اصلی مکاتب الحاديه ب[عنوان مثال اگر جوانان 
و محافـل   هاي کاذبی که امـروزه در قالـب جلسـات   هاي وارداتی و عرفانتئوري

ب مروجـان آن مکاتـب در جلـ    شود نگاه کنند، قطعـاً گوناگون به آنها عرضه می
  .نظر ایشان توفیقی نخواهند داشت

  . آرزوهاي منافقان5ـ1ـ2ـ7
توانـد جامعـه را در برابـر خطـرات مهلـک      آرزوهاي منافقان و شناخت آنهـا مـی  

نظـر قـرآن کـریم    مربوط به حضور این افراد در جوامع اسالمی مصون بدارد. از م
  :آرزوهاي منافقان عبارتند از

  ؛ )4/89منان (نساء ؤورزي مـ آرزوي کفر
  ؛)4/73کسب غنائم بدون جهاد (نساء ـ 
  .)57/14(حدید  منان به آرزوهاي فریبندهؤمشغول شدن مـ 

مشـترك در آرزوهـاي منافقـان؛ منفعـت جـویی و       ۀبراساس منطق قرآن نقطـ 
شده است. به عنوان مثـال منافقـان بـه دنبـال کفـر       طلبی آنان در دنیا عنوانعافیت

در کفـر یکسـان شـوند. ایـن خصیصـه در       منان هستند تا آنها نیـز ماننـد ایشـان   ؤم
یابی به غنائم حاصـل از فتوحـات اسـالمی نیـز صـدق      آرزوي منافقان براي دست
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طلبـی منافقـان در روز   ایـن خصـلت جـاه    ،حدیـد  ةسـور  14 ۀکند. براساس آیمی
منـان،  ؤکـه م  بـه طـوري   ،شودمنان مبدل میؤموضوع گفتگوي آنان با مقیامت به 

کنند. آرزویـی کـه برخـی    منافقان را به فریب خوردن از آرزوها در دنیا متهم می
و  ،)24/221 ،1360(طبرسـی،  اندمنان به مصیبت دانستهؤرا گرفتاري م مفسران آن

 انـد (زمخشـري،  برخی دیگر به آرزوهاي بلند و تمنـاي طـول عمـر تفسـیر کـرده     
  .)4/479ق، 1407

  ـ عوامل شتاب دهندة انسان به آرزوهاي بازدارنده 8
تمـایالت بازدارنـده از    آرزوهاي سـازنده بـه   ۀیکی از بسترهاي انحراف و استحال

، نفوذ خرافات و انحرافـات مـادي گرایانـه در اندیشـه و بـاور آدمـی       کمال آدمی
  روز اشـکال متنـوعی از آن را  رسـد در جهـان امـ   است. موضوعی که بـه نظـر مـی   

هاي آموزشـی و تبلیغـی نظـام ارزشـی غـرب مشـاهده       توان در پوشش فعالیتمی
هاي مادي و طراحان و مبلغان نظریـات  که امروزه مروجان اندیشه کرد. به طوري

مشـغول بـه طـرح و جـایگزینی آمـال مـادي و        ،شبه عرفانی به صـورتی گسـترده  
یر الهی براي رسیدن به این مطالبات هسـتند. بـه   ترغیب افراد به توسل به قدرتی غ

کارهاي رسیدن بـه آن در چـارچوب   پردازي و خالصه کردن راهکه آرزونحوي 
ن اکید در میـان هـوادار  أترین مبانی آموزشی مورد تقوانین مادي به یکی از اصلی

این جریانات مبدل شده است. بر این اساس، در ادامه نگاهی خـواهیم داشـت بـه    
 ۀرایش انسان به آرزوهاي بازدارنده و بسترهاي ابتالي جوانان به این عارضعلل گ

  سوء معنوي.

  . شیطان 1ـ8
 و«: کند که گفته است، از کالم شیطان حکایت میخداوند متعال، در قرآن کریم

 وادارشـان  و کـرد،  خـواهم  دراز و دور آرزوهـاى  دچـار  و گمـراه  سخت را آنان
 را خدا ةآفرید تا کنم مى وادارشان و دهند، شکاف را هادام هاىگوش تا کنم مى

 قطعاً گیرد، ]دوخ[ دوست را شیطان خدا، جاى به کس هر ] لى[و» سازند دگرگون
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آید فوق چنین برمی ۀاز آی .])4/119نساء:([» است شده آشکارى زیان دستخوش
اي که شیطان در ابتدا انسان را از مسیر حق گمراه کرده و سـپس او را بـه آرزوهـ   

شود که این گمراهی و آرزومندي باطل این می ۀسازد که نتیجباطل آرزومند می
کـه سـعادت    تـر از ایـن  شود و چه خسرانی روشـن انسان به خسران مبین دچار می

هـاي  حقیقی کسی مبـدل بـه سـعادت خیـالی و شـقاوت واقعـی شـود و بـا وعـده         
 »نقـص شـود  دروغین و آرزوهـاي موهـوم کمـال خلقـت او مبـدل بـه خسـران و        

شـیطان بـه    ]آرى،[« فرمایـد: بعدي آن نیـز مـی   ۀدر آی .)5/137، 1374 (طباطبایی،
و جز فریـب بـه آنـان وعـده      افکند، دهد، و ایشان را در آرزوها مى آنان وعده مى

ی است کـه بـدون   یها، وسوسههاي شیطانجا مراد از وعده البته در این .»دهد نمى
  : یعنــی بــه ایشــانگویــدکلبــی مــی .)5/137، 1374 (طباطبــایی، کنــدواســطه مــی

شـر و بهشـت و جهنمـی و پـاداش و     ح ، بعـث و گویم که به دنبال زندگی دنیامی
گوید: اگر انفـاق  خواهید بکنید و یا میکیفري نخواهد بود؛ بنابراین هر کاري می

خیـالی  امـور   منظـور  ؛)6/58، 1360 شـوید (طبرسـی،  دستی می، دچار تهیکردید
 ،1374 از آن لــذت ببــرد و از نتــایج وسوســه اســت (طباطبــایی،اســت کــه وهــم 

، رحمت خدا بدون توبه و استفغار و شـفاعت در  ؛ یعنی آرزوي طول عمر)5/138
در پایان آیه اذعان شده آنچه شیطان به آنها وعـده   .افکنمقیامت را به دل آنان می

  ، حقیقتی ندارد.دهدمی
فرماید: وقتی این آیه نازل ران میآل عم ةسور 135 ۀآی ةدربار 7امام صادق

ها اعوان و انصار و عفریت ۀ، ابلیس ملعون به کوه ثور آمد و با صداي بلند همشد
اي نازل شده، کیست که بتواند در برابر آن عـرض  : چنین آیهرا فراخواند و گفت

و  اندام کرده و آن را خنثی سـازد؟ در ایـن هنگـام وسـواس خنـاس بـر پاخاسـت       
؟ گفت به آنها وعده : چگونهگیرم. ابلیس گفتعهده می ههم را من ب: این مگفت
آمیختنـد اسـتغفار   ، وقتی با گناه درسازم تا به گناه بیفتند، آرزومندشان میدهممی

: تـو شایسـتگی ایـن کـار را     در این جا بود که ابلیس گفـت . «برمرا از یادشان می
(جوادي آملـی،  » دار ساختدهعه داري و او را تا روز قیامت بر این کار وکیل و

1378، 147(.  
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هـاي غـافالن   دل سلطۀ شیاطین بر : آرزو،فرمایندنیز می 7امیرالمؤمنین علی
  ).3/258، 1365است (کلینی، 

کوشد هاي مادي و آرزوهاي طوالنی میامروزه نیز این شیطان در پس انگاره
ز یاد خدا غافل کند. تا کالم خود را به جاي فطرت پاك آدمی بنمایاند و فرد را ا

 ماهیت درك به را مردم جدید، هاي موسوم به عصرجنبش غرب در که به طوري
 بـه  و کـرده  تفسـیر  معنـوي  نیـز  را ماهیـت  ایـن  و کننـد مـی  دعـوت  خـود  حقیقی

 خـود  کشـف  بـراي  طبیعـی  قانون یک از آنها. پردازندمی باطنی هايدستورالعمل
  .»هاانسان یدرون خداي« نام به گویندمی سخن درونی

 آرزوهـا،  ةبرآورند عنوان به شخص باطنی نیروي که است این باور این مبناي
 کـس  هـر  دینـی،  مناسـک  و دین به پرداختن بدون و کندمی سعادتمند را شخص
 همـین  در را خوشـی  و سعادت تواندمی فرادهد گوش خویش درون نداي به که
 دسـت ه بـ  دنیـا  همـین  در داده هوعـد  هـا انسان به خدا که بهشتی و کند تجربه دنیا
 نـام  غربـی  اندیشمندان از ايپاره که است محسوس چنان رویکردي چنین. آورد

ه« 83 ،1387 ویلسون،( اندنهاده برآن »معنوي گراییماد(.  
 تأکیـد  ذهـن،  کنتـرل  روش گـذار بنیـان  سیلوا، خوزه که است نگرش همین با
 بـاال  بـراي  خـود  ذهـن  قـدرت  از« توانیـد می گراییمعنویت ۀحاشی در که کندمی
 جـوي  و جسـت  در تـوان مـی  دیگـر  عبـارت  به .»کنید استفاده فروش میزان بردن

  در گرفــت. بهــره نیسـتند  مــرتبط معنویـت  بــا ذاتــاً کـه  چیزهــایی از درون خـداي 
 و خـداخواهی  بـه  دعـوت  جـاي  به شودمی ترغیب انسان هاي این مکاتب،آموزه
نـدایی کـه انسـان را بـه سـودجویی      . بسپارد گوش »درون نداي« به جویی، کمال

 انسـان  وجـود  بـاطن  از حقیقتاً اگر درون نداي که حالی در کند.فردي دعوت می
 در را او و کنـد مـی  خلقـت  غـایی  هـدف  متوجـه  را آدمـی  همه، از بیش برخیزد،
  دارد.وامی نظر تجدید به گذاريهدف ۀعرص

 شهود قدرت و ذهن ةقو منا با خصوصی آمریکا مؤسسات در این ایده امروزه
 کشـیش  کلیسـاي  مـثالً . دهـد مـی  را رفاه و راحت زندگانی ةوعد و شودتبلیغ می
 از هی لوئیز. دارد مأموریتی چنین ،ذهنی علوم و مذهبی علوم مرکز ،هلمز ارنست
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 »توست درون در قدرت« کتاب که است ذهنی ـ معنوي مرکز این یافتگان تربیت
 همـان  درون، خـداي  کـه  ایـن  بـر  تأکید با شاکتاب رد وي. است کرده منتشر را
 حـال  در پیوسـته  مـن  درآمـد « کـه  جمـالت  ایـن : گویـد می است »بزرگ سرور«

 را شـما  معنـوي  نگرش »است خوب همیشه ثروت و پول داشتن« و »است افزایش
 وجـود  از جزئی جهان این در شما و خداست جهان مادي جهان«. دهندمی شکل
 ماهیـت  آنگـاه  کنیـد،  تجربـه  زندگی در را راحتی و آزادي شما اگر. هستید خدا

  .)99 ،1387 ویلسون،( »کرد خواهید درك را خود معنوي درست

  . غفلت2ـ8
غفلت یکی دیگر از عوامل ایجاد آرزوهـاي بازدارنـده اسـت. راغـب در معنـاي      

غفلت همـان سـهوي اسـت کـه بـه خـاطر کـم تـوجهی و کـم          : «گویدغفلت می
  ).609ق، 1416 (راغب اصفهانی،» شودان میهوشیاري نصیب انس

از موانع سیر انسان به سوي خداست. به تعبیر ، غفلت یکی از نظر فرهنگ دین
قدرت و استعدادي که براي درك و فهـم   ۀ، غفلت آن است که انسان با همقرآن

این قدرت را در امور ناچیز  ،بصیرت در امور مادي و معنوي دارد دنیا و آخرت و
ولی نور هدایت را نبیند و خیر  ،که صاحب چشم وگوش است و با این هدر دهد

  .])7/179اعراف: ([ صراط مستقیم گام برندارد و حکمت را نشنود و در
 تمیمی آمـدي، : (ر.ك داندها می، غفلت را گمراهی جان7منان علیؤامیرم

یبـد  فرکسی که دچار غفلت شود، آرزوها او را مـی «فرماید: می و) 1/369، 1366
ده از جانـب خـدا بـر او    کـر و آنگاه که پرده کنار رود و آنچـه تصـورش را نمـی   

  ).72/90ق، 1404(مجلسی، » گیردمیآشکار گردد، افسوس و حسرت او را فرا
  اما همین غفلت مـورد اشـاره در روایـات دینـی، امـروزه بـه صـورت سـازمان        

 راز مچـون تئـوري  ه ،گرایانـه اي در بطن تبلیغات مربـوط بـه نظریـات مـادي    یافته
جایی نداشته و  هاتئوري خدا در این ةکه یاد خدا و اراد شود. به طوريترویج می

 در امـا  اسـت  عمومی ۀجاذب قانون همان قانون این« :قائالن به آن بر این باورند که
  .»افکار ۀحیط
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. کنـی می جذب خودت طرف به را چیز همه تو«خوانیم یا در جایی دیگر می
 کـه  ماشـینی  شـادي،  قـرض،  ثـروت،  سالمتی، وضع زندگی، رایطش شغل، مردم،
 به را هااین همه ربا آهن مثل. کنی می زندگی آن در که اجتماعی و شوي می سوار
 کـل . افتـد مـی  اتفـاق  همـان  کنـی  فکـر  چـه  هـر  به. کنیمی جذب خودت طرف
 .)32، 1385(بـرن،   »دارنـد  جریـان  ذهنـت  در کـه  است افکاري تجلی تو زندگی
 بـه  گـام  سـه  در شـما : «گوینـد ین برخی از معتقـدان بـه تئـوري جـذب مـی     همچن

: بـاور  دوم ؛»بـده  فرمـان  دنیـا  بـه : «خواستن نخست: یابیدمی دست خود آرزوهاي
 بـه  کـه  کـن  احسـاس : «تجسم سوم؛ »اي رسیده ات خواسته به که باش داشته باور«

  .)62، (همان »اي رسیده ات خواسته
غفلت از یاد خدا بسترساز انحراف فرد در مسیر  لذا شاهد آن هستیم که همین

کـه پـس از انـدك زمـانی آرزوهـاي مـادي        طـوري ه ب ،شودپیش روي خود می
شوند و فرد بدون اتکا بر قدرت خداي متعال ساز میهاي سعادتجایگزین آرمان

آید. در نهایت نیز غفلت بر دل او مستولی شـده و  یابی به آنها برمیدنبال دسته ب
تردید دلی که یاد خـدا نباشـد،   بندد و بیش رخت میاخدا براي همیشه از دلیاد 
  شود.شیطان می ۀخان

گیـري از  ست که اسالم قائل به دکترین زهد در دنیا براي پـیش ا این در حالی
 و انزواطلبی و دنیا ترك ، اسالم در زهد یاد خدا در ترسیم آرزوهاست. ازغفلت 
 و آرزو کوتاهی به دنیا در زهد لکه براساس روایات،نیست؛ ب جامعه از رفتن کنار
 فرمایـد: مـی  7اسـت. امیرالمـومنین   شـده  معنـا  هـا نعمت مقابل در گزاريسپاس

 نـه  هاستنعمت برابر در سپاس و شکر آرزو، ترك نه ستا آرزو کوتاهی زهد،«
 لذایــذ تــرك نــه اســت محرمــات برابــر در ورع و زهــد و آنهــا بــه زدن پــا پشــت
 کـام  بـه  زهـد  شـیرینی  شـدن  وارد نیز 7باقر امام. )81ۀ رضی، خطب (سید»حالل
  .)75/162ق، 1404 ،مجلسی( داندمی أمل قصر به مشروط را هاانسان

 . حماقت 3ـ8
(تمیمـی   دانـد ، اتکا و اعتماد بـه آرزوهـا را از حماقـت مـی    7منین علیؤامیرالم
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، وي را از 7شان به امام حسن مجتبـی همچنین در وصیت .)268، 1366، آمدي
 شـمارد (حرانـی،  دارد و آرزوها را کاالي احمقان میتکیه به آرزوها بر حذر می

ها کسـی اسـت کـه    ترین احمقفرماید: احمقنیز می 9) رسول خدا80 ق،1404
رو هوس سازد و از خداوند متعال آرزوهـاي ناشـدنی کنـد    نفس خویش را دنباله

  .)92/250ق، 1404مجلسی ، (
گر این واقعیت است که انسان باید آرزوهایش را متناسـب بـا   این روایت بیان

 یعنی اگر در زندگی خود به جاي عمل به دسـتورات دیـن   ،ش تنظیم کندااعمال
، دیگر آرزوي مغفرت الهی و رسیدن به جنت به پیروي از هوي و هوس پرداخته

ا انجـام  که اقدام عملی در راستاي این آرزوه مگر این ،اخروي را در سر نپروراند
در  7. حضـرت علـی  نیز چنین بوده است :ة اولیاي الهیکه سیر چنان دهد؛

داران پروردگار از راه صبر و بردباري به اولیاي خدا و دوست فرماید:این باره می
 الواسـطی،  شـوند (لیثـی  اجر و پاداش و از طریق عمل به آرزوهاي خود نایـل مـی  

  نظریــات مــادي، رنــگ و بــویی گرایــی، درعمــل ۀ). امــا ایــن روحیــ249 ،1376
کشـانند. بـه   خیال پردازي مـی  ۀگونه پیدا کرده و این مکاتب افراد را به ورطوهم

 و تمرکـز  ،شـود مـی  محسـوب  »کلیـد  شـاه « چـه  آن جـذب  ۀفرضی عنوان مثال در
؛ مشـورت. بـه سـخن دیگـر     و ریـزي برنامه و عملی اقدام نه ،است مطلوب تجسم
عملی لذا بی .شوندمی گرفته کار به خلوت کنج در که عمل میدان در نه هاانرژي

  شود.می کی از مصادیق حماقتیابی به آرزوها یفرد براي دست

  . میل به گناه 4ـ 8
 . )30/10داند (روم تکذیب آیات الهی می ۀارتکاب گناهان را زمینخداوند متعال 

وح ایمـان  افتـد و ر گویی گناه و آلودگی همچون بیماري خوره به جان انسان می
فوق ارتکاب گناهـان بـا سسـت شـدن ایمـان       ۀلذا با استناد به آی .بردبین می را از

  چـه ایمـان انسـان بـه خـداي تعـالی و سـراي آخـرت         ارتباط مسـتقیم دارد و هـر  
رود و دنیـا و تعلقـات آن فراتـر نمـی     ةآرزوهاي او نیز از محدود ،تر باشدضعیف

ایـن زمینـه روایتـی از رسـول      شـود. در خطر ابتال به آرزوهاي طوالنی بیشـتر مـی  
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ش ا، اجلکه گناه کند ؛ آدم پیش از آناندوارد شده که فرموده 9گرامی اسالم
، خداوند آرزویـش را  رزویش پشت سرش بود؛ چون گناه کردپیش روي او و آ

کنـد  از این رو پیوسته آرزو مـی  ش را پشت سرش قرار داد،اپیش چشم او و اجل
  .)1/169ق، 1404، (مجلسی ش فرا رسداتا آن گاه که مرگ

اما علیرغم این مستندات دینی شاهد آن هسـتیم کـه مروجـان نظریـات مـادي      
نظیر تئوري جذب همچنان تمایل به ترغیـب افـراد بـه غفلـت از مـوازین       ،گرایانه

هاي دنیوي را در دسـتور کـار خـود    دینی داشته، هدف قرار دادن آرزوها و لذت
قائالن به  که است این راز تئوري ملأت قابل مباحث که یکی از اند. چنانقرار داده

 کـه  بخـواهی  چیـزي  نیست مهم و باشی بد یا و خوب تو نیست مهم« معتقدند آن
 .»... توسـت  طلـب  و خواست مهم بلکه ،نباشد خوب یا باشد خوب خود ذات در
 یـات تمن و هاخواست به دادن محوریت« گونه این که است آن گویاي لهأمس این

 اومانیسم زمین از که است دنیاگرایی و سکوالریسم بذر رویش محصول »آدمیان
 محبـت  بایـد  که است مدعی فروم اریک که است جهت همین به و است روییده

 گذاشـت  کنـار  بایـد  را خـدا  از سـخن  و نمـود  خدا جانشین را عدالت و انسان به
  .)358 ،1389 (نصري،

 در کـه  او ملکـوتی  و الهـی  بعـد  در نه سانان ارزش معرفتی، نظام لذا در چنین
 و خردگرایـی  نتیجـه  در و شـود مـی  خالصـه  او انـدیش  معاش عقل و خرد زمینی

 تشـریع،  نظـام  بـر  عـالوه  که تئوري راز ضمن آن .کندمی پیدا اصالت گراییعقل
 به. دهداو قرار می تمنیات و انسان آرزوهاي و آمال خدمت در را نیز تکوین نظام
 ایـن  در کائنـات  حـال  زبـان  عنوان به که »سرورم فرمانبردارم« عبارت لمثا عنوان
له به وضوح مبین مشروعیت سرکشی أشود. این مسمی تکرار بارها و بارها تئوري

تواند انسـان را بـه هـوس    نفس انسان در قبال نظام خلقت است و این سرکشی می
  قدرت، به چاه حرص بیافکند.

  ترجیح دنیا بر آخرت .5ـ 8
 شـود؛ چـرا  ، به نوعی از پیامدهاي غفلت محسوب میۀ ترجیح دنیا به آخرتألمس
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شود که انسان بـه زنـدگی   ، موجب میفلت از روز حساب و لقاي پروردگارکه غ
، علـم و  خرت بـدان اطمینـان و دلگرمـی یافتـه    دنیا راضی و قانع شود و به جاي آ

ــا شــود اش منحصــر در همــین چــارچوب تنــگ دن معرفــت و خواســت و اراده ی
  .)17/ 10، 1374 (طباطبایی،

از هیچ عمل سوئی بـراي   شود و، آرزویش در دنیا طوالنی میوقتی چنین شد
، اهـل  سب کردهرسیدن به آرزوهایش ابا نخواهد کرد و سرانجام به کیفر آنچه ک

! اي مـردم : «فرمودنـد  7منین علـی ؤامیرالمـ  ])7/ 10(یونس [ دوزخ خواهد شد
رت برگزیدیـد، در پـذیرفتن دعـوت آن بـه کـاالي پسـت       اگر شما دنیا را بر آخـ 

دارند و شـما را بـه   میمرکب آرزوهایتان تا دورترین مقصد، تاخت براید و شتافته
هـاي  ی را که با امـت یشان پشیمانی است و کارهابرند که فرجامآبشخورهایی می
 ق،1404 (حرانـی، » هاي گذشته کرد، بـه شـما نیـز خواهـد چشـانید     پیشین و نسل

، وابسـته بـه   ش به دنیا بسته شداهرکه قلب« فرماید:می نیز 7امام صادق .)2/320
رزویـی دسـت نایـافتنی و امیـدي بـه دسـت       آ، سه چیز است: اندوهی پایان ناپذیر

  .)269، 1385 (طبرسی، »نیاوردنی
گرایانه، نظیر کیدات مبرهن، مروجان و مبلغان نظریات ماديأاما علیرغم این ت

دنبـال جـایگزین کـردن آرزوهـاي مـادي و      ه ئوري جذب، همچنـان بـ  قائالن به ت
که در نقـد ایـن تئـوري     انسانی هستند. به طوري ةدنیوي به جاي آرزوهاي سازند

 هـاي مطلوب« بر که است »کیديأت« فرضیه این جدي اشکاالت برخی معتقدند از
 و کننــده ســرگرم هــايشــیرین و چــرب« تــردقیــق عبــارت بــه و »مــادي و حســی
 خواهیـد  دسـت ه بـ  در آینده که بیکرانی هايثروت به همیشه. «شودمی »دگذرزو

 کـودك  واقعـاً  کـه  کنیـد  کاري ... ثروتمندم من بگویید همواره... بیندیشید آورد
 را شـرایط  همـان  و کند احساس را ثروت شما، ناخودآگاه ضمیر یعنی شما درون
...  را خود رفاه کنید ساحسا و را خود ثروت کنید احساس. کند فراهم شما براي
 شـوید  خیره طال هايشمش تصاویر و چک، اسکناس، مثل ثروت از نمادهایی به
  .)238 ،1389 (آزمندیان،...»  کنید معاشقه آن با و

 متعالی هايگرایش اصالً که شوندمی برجسته در این تئوري چنان تنعم و رفاه
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 سـطحی  مطالبات همه ینا میان در وي روحی تکامل و معنوي رشد و انسان روح
 و گـردد مـی  فرامـوش  کلـی  بـه  خلقـت  منديهدف و هستی غایت و شودمی گم

 غایـت  و شـود می خالصه حداکثري کامیابی و عشرت و عیش در زندگی هدف
  .شودمی کشیده ابتذال به سان بدین

 دل انـدازه  هر که است شده آفریده طوري انسان ست که نفسا این در حالی
 زیـادتر  نیـز  او علـم  و بصـیرت  شود، ترکوتاه آرزویش و ترکم یادن به اشبستگی
 و تعلم جانب از آگاهی فقط و بصیرت که است روایت صریح باره این در. است

 آمـاده  را نفـس  کـه  دارد را خاصـیت  این طلبیپرهیز از دنیا بلکه نیست، یادگیري
 بهـره  اسـت  شـده  پخـش  هسـتی  جهان در که الهی انوار فیض و رحمت از تا کند

 در را آرزویـش  و باشـد  رغبـت بی دنیا به که هر فرماید،می 9خدا پیامبر گیرد.
 و بیـاموزد  کسـی  از کـه  آنبـی  کندمی عطا دانشی او به خداوند سازد، کوتاه آن

صـرَ  فیهـا  زهد منْ« گیرد؛ ییراهنما کسی از که آنبی کند اشییراهنما  فیهـا  فَقَ
لَهأ أمطَاهاهللاُ ع رِ لْماًعمٍ بِغَی   .)74/165ق، 1404، مجلسی( »هدایۀ بِغَیرِ هدى و تَعلُّ

  گیرينتیجه
بلکـه   ،آرزو و بحث آرزومندي از منظر دینی نه تنهـا امـري مـذموم نیسـت     ۀمقول

باشد. بـه  هاي صورت گرفته برخی از آمال امري سفارش شده نیز میطبق بررسی
ان با عنوان آرزوهاي سازنده براي این دسـته  توکه سرفصل مجزایی را می طوري

آیات و روایات اسالمی لحاظ کرد. اما در مقابل، آرزوهـایی نیـز قابـل تشـخیص     
دارند. این دنیا وامی »لهو و لعب«، به و غفلتهستند که انسان را در مسیر گمراهی 

آن شـوند، در آیـات قـر   دسته از آمال که با عنوان آرزوهاي بازدارنده شناخته می
یابی چون آرزوهاي اهل کتاب، منافقان، کافران، آرزوي دستهمتحت عناوینی 

؛ آرزوهایی که مکاتب بندي هستندطلبی قابل دستههاي دیگري و ثروتبه برتري
  گرایانه امـروزي از تمـامی ظرفیـت خـود در جهـت جلـب جوانـان از آنهـا        مادي
 هـاي موفقیـت،  تبیین راهکارهاي جدیدي همچون برداري کرده و با طرح راهبهره

، سـعی در  همچون قـانون جـذب  تکنولوژي فکر و طرح نظریات نه چندان علمی 
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باغ سبز به جوانان دارند تا آنان را با آمال و آرزوهاي مادي مشغول  نشان دادن در
ارزشی خـود، آرزوهـاي مـادي را بـر      ۀیند استحالاکنند. بدین ترتیب جوان در فر

 درجاي تالش و توکل ه دهد و بمتعالی ارجحیت می هاي انسانی و اهدافارزش
شود و ، متوسل به اوهام و گمانه مییابی به آنهاجهت تعیین اهداف غایی و دست

ویـژه در سـنین خطیـر و البتـه     ه بـ  ،برد. از این رو انسانتدریج خدا را از یاد میه ب
ف آرزو باید به این مهم توجه کافی داشـته باشـد کـه صـر    ، سرنوشت ساز جوانی

هـاي اسـالمی نیسـت،    ریزي براي درك آن امر مذمومی در آموزهداشتن و برنامه
که ابتدا اتکا و توکل خود را بر خداي متعال قرار داده و بکوشد تا  مشروط به آن

که ذکر آنهـا   ،:در ترسیم آرزوهاي زندگی خود از آمال صلحا و انبیاي الهی
ه انحراف آدمی از آرزوهاي سازنده که ب در قرآن رفته، الهام بگیرد وگرنه عوامل

، حماقت، میل به گناه و تـرجیح دنیـا بـر آخـرت     استناد قرآن همانا شیطان، غفلت
هستند همچنان در کمین انسان بوده و هر لحظه چشم به لغزشی از سوي او دارنـد  

  تا بساط غلطیدن وي را به چاه ظلمت و تباهی فراهم کنند.

  هشپیشنهادهاي کاربردي پژو* 
لی آرزوهاي سازنده و بازدارنـده از منظـر قـرآن و احادیـث، بـراي      یتبیین تفص. 1

ریـزي و  مدلی جامع و مانع به جوانان، به منظور تبیین الگویی براي برنامـه  ۀارائ
تردید این مهـم محقـق نخواهـد شـد مگـر بـا تمیـز دادن        ترسیم مسیر آینده. بی

شـدار و بشـارت در خصـوص    هاي بازدارنـده و سـازنده از یکـدیگر و ه   وآرز
  یک از این دو دسته. عوارض انتخاب هر

وارداتی از غرب به منظور تبیین اثـرات   ۀگرایانتحلیل و بررسی تفکرات مادي .2
  هـا و آمـال  آلگیـري ایـده  روحی و روانـی آنـان بـر سـاخت اجتمـاع و شـکل      

  گرایانه در میان جوانان.مادي

  هانوشتپی
 )؛61/25( )؛ صــف43/38(زخــرف )؛ 33/66(احــزاب )؛ 28و  25/27(فرقــان  )؛6/27( انعــام. 1

  ).89/24) و فجر (78/40)؛ نباء (69/27( حاقه
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  .)36/26() و یس 28/79)؛ قصص (19/23)؛ مریم (18/42)؛ کهف (4/73نساء (. 2
  .)42/44) و شوري (40/11( غافر )؛7/53( . اعراف3
؛ )15/2( حجــر ،)109، 2/96( بقــره ،)118 ،69 ،3/30( عمــران آل؛ )42 ، 89، 4/102( . نســاء4

ــه؛ )33/20( احــزاب ــم؛ )60/2( ممتحن ــارج؛ )68/9( قل ــر  ؛)70/11( مع ــره و )39/58(زم  بق
)2/167(.  

  نابع و مآخذم
(دفتـر   دارالقـرآن الکـریم  تهـران،   ،فوالدونـد   مهـدى محمـد   ۀترجمـ ق)،  1415( قرآن کریم. 1

  .معارف اسالمى) مطالعات تاریخ و
 )، ترجمۀ سید جعفر شهیدي، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.1368(غهنهج البال. 2
  ، تهران، نشر پدیده.تکنولوژي فکر)، 1389. آزمندیان، علیرضا (3
 ، بیـروت، دارالکتـب  العظـیم  القرآن تفسیر فی المعانی روحق)، 1415محمود ( سید . آلوسی،4

 اإلسالمیه.
: ، محقـق االثـر  و الحـدیث  غریـب  فـی  النهایه )،1367( الجزري محمد بن مبارك اثیر، . ابن5

 اسـماعیلیان، چـاپ   مطبوعـاتی  السزاوي، قـم، مؤسسـۀ   احمد طاهر و محمد الطناحی محمود
 چهارم.

 و مرعـب  عـوض  محمـد  تحقیـق  ،اللغه مقاییس معجم)، 1422احمـد (  ابوالحسین فارس، . ابن6
 لعربی.ا التراث احیاء دار اضالن، بیروت، محمد فاطمه اآلنسه

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.لسان العرب ق)،1408. ابن منظور، محمد بن مکرم (7
 ، ترجمۀ مهدي قرچه داغی،تهران، نشر پیکان.راز)؛ 1385. برن، راندا (8
، قـم، انتشـارات دفتـر    غـررالحکم و دررالکلـم  )، 1366. تمیمی آمدي، عبدالواحدبن محمد (9

 تبلیغات.
، قـم،  تفسیر موضوعی قرآن کریم(مراحل اخالق در قـرآن) )، 1378عبداهللا ( . جوادي آملی،10

  نشر إسراء، چاپ دوم.
  ، قم، انتشارات جامعه مدرسین.تحف العقولق)، 1404. حرانی، حسن بن شعبه (11
  ،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.نظام اخالقی اسالم)، 1373. حقانی زنجانی، حسین(12
  اسالمیه. انتشارات ، تهران،خسروي تفسیر )،1390( رضا علی . خسروانی،13
، ترجمه و شرح سید احمد فهري، تهران، انتشـارات  اراده طلب و)، 1362اهللا (. خمینی، روح14

 علمی فرهنگی.
 نیا، تهران، نشر ماهی. جواهري فرامرز ترجمۀ ،بهتر راهی در زندگی )،1381. داالیی الما (15
 .ادبیات دانشگاه تهران ةانتشارات دانشکد تهران،،لغت نامه )،1377( دهخدا، علی اکبر. 16
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 آستان قدس رضوي.
، محقـق: صـفوان عـدنان داوودي،    المفردات ق)،1416. راغب اصفهانی، حسین بن محمـد ( 18

 بیروت، دارالشامیه.
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