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 قرآنمنظر  از آرزوها علل  ایجاب

 

 

 

 زهرا مهاجرانی، سعید فخّاریدکتر 

 

 

 ات و معارف اسالمی  گرایش علوم قرآن و حدیثالهیّ، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی اراک

 

 

هدف کلّی و اساسی در این تحقیق، بررسی عوامل ایجاب کننده آرزو از منظر قرآن کریم  چکیده:

و معرفی کند. بدیهی  است. بدین معنی که محقّق سعی دارد زمینه ها و عوامل متنوع آرزو را بررسی

تحلیلی و  -گیری از احادیث به روش توصیفیاست که اهداف آمده، در پرتو آیات وحیانی و با بهره

گیرد. در پی پژوهشهای بعمل آمده در آیات نورانی قرآن کریم، ای مورد بررسی قرار میفن کتابخانه

دهد دالیلی دارد که به صورت کلّی بیان مدّنظر قرار میگردید آنچه را قرآن بعنوان آرزو، مشخص

شود گردد و در عین حال همه موارد آرزوهای وارده بر بشر را که در ناحیه فکر و عمل او وارد میمی

شوند، مشخص کرده و و به می گیرد. آیات نورانی قرآن، آنچه را که موجب پدید آمدن آرزودر برمی

الزم به ذکر است، در تمامی مراحل سعی گردیده، در معرفی عوامل شکل مبسوط تبیین می کند.

 آرزو، رکن بودن آیات و برگرفتن مطالب و یافته ها برحول محور آیات مربوطه لِحاظ شود. 

 امل،  لو،  لیت   ، تمنی  :گان کلیدیژوا

 

                      مقدمه                                                                      

برای مواجه شدن با هر پدیده و موضوعی، باید آن را بخوبی شناخت، خصوصاً آنکه این موضوع و پدیده؛ امری اجتناب برا        

اش آرزو  نیز از این امر مستثنی نبوده و فراگیری و گستردگی ناپذیر بوده و همواره در زندگی به انحاء مختلف، مبتلی به آن باشیم.

در همه ابعاد ذهنی و روحی انسان، جاری و ساری است و انسان را از ناحیه روان و فکر درگیر خود کرده و تأثیر خود را تا بدان حد 

کیل می دهد،چرا که هر فرد با درحیات او گذارده که بخش مهم از عناصر تشکیل دهنده و حتی سامان بخش زندگی او را تش

آرزوها و آمال خویش مسیر زندگی خود را در هرمقطعی از عمر کوتاه، امّا پُر آمالش پیمایش می کند و هرگز از آرزو و تمنّاهای 

و با پنهان نمانده   این موضوع، _همتای بشرمعجزه جاوید و راهنمای یگانه و بی_قرآن،از نگاه پایان ناپذیرش دست نمی شوید. 

دهد.آشنایی با این فراگیری آن را در همه ابعاد وجودی ما و پیرامونمان؛ به شکلی کلّی امّا دقیق نشان می ،ها معرفی انواع زمینه
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زمینه ها از آن رو اهمیّت دارد، که برای تبیین و شناخت آمال و تمنّی بشری  دچار مشکل نشویم؛ زیرا اگر چه بسیاری از آرزوها 

بستر  پنجنظر محقق درنگاه قرآن، آرزوها در بطور کلی از  دارند.گرند، اما کامالً پس زمینه هایی مختلف و منفک ازهم شبیه به یکدی

 البه عوامل ار ناخودآگاه، حسرت،و حفظ آبرو وحرص دنیوی و مادی،ترس و وحشت، مواجه مستقیم با حقایق و اقر شکل می گیرد؛

نشانگر تنوع و متفاوت بودن این موضوع، در شکل تقابل و مواجه شدن با آن است. پُرواضح اند.همگی این عوامل ، خود  ذکر شده

است که پرداختن به شناختن زمینه ها در ابتدای این بحث، کمک شایانی به بررسی بهتر پدیده آرزوکرده و هدف موضوع تحت 

فت هر پژوهش و تحقیقی است، جلوگیری کرده و در بررسی را تبیین، و از اختالط آن با دیگر موضوعها و تشتت مفاهیم، که آ

سازد.این آمال، دارای پیشینه ای هستند که به باورهای انسان نتیجه خواننده را سهل تر با مقصود نگارنده و کل بحث، قرین می

شود که همواره تر میگردد. باورهایی که در طول حیات خویش تمنّای رسیدن به آنها را دارد. اهمیّت این موضوع زمانی بیشبرمی

در ذهن خود درگیر آن هستیم و عدم توجه به آن در شکل ممانعت نکردن از ورود آرزوهای مذموم و آمال باز دارنده از مسیر 

قرآن از این مهم غافل نمانده  و با آوردن واژه آوردن مشتقات واژه  کند.تکامل و غافل کننده از هدف آفرینش ما را دچار تزلزل می

آیه( و  مشابهات آنها، اهمیت آن را بارها و بارها اذکار می  3سوره در  3بار در  3آیه(  و لیت ) 21سوره  در  21بار  در  12) منی 

ای استفاده گردیده است، محقق با استفاده تحلیلی و فن کتابخانه -بدین منظور در راستای این تحقیق که از روش ، توصیفیدهد. 

آوری کرده و پردازش نموده است. گرچه تاکنون تاکنون تحقیق یاکتاب مستقل با معتبر، اطالعات را جمع از منابع و کتب مرجع و

این عنوان خاص به نگارش در نیامده است و این موضوع، جز در تفاسیر قرآن کریم که به صورت پراکنده در ذیل آیات بحث شده، 

براین با این توصیفات تحقیق موجود در صدد پاسخ گویی به این سؤال در جایی دیگر به صورت مدوّن مشاهده نگردیده است.بنا

 اساسی است که؛ عوامل مؤثر در ایجاب آرزوهای انسان از منظر قرآن کدامند؟

 ککککککککککککککککککک                      مادی و دنیویتمایالت  مبحث اول:

است که آدمی را به گونه ای مؤثّر، درگیر خود ساخته وآرزویی را درپی خصلت آرزوهای دنیوی در افزونی و استمرار وتکرار آن ذذذ 

آرزوی دیگر می کند. خداوند، درمعجزه خویش سرآمد این دنیا طلبان )قارون( را با آن ثروت مثال زدنی نام می برد تا شدّت عمل 

سوره مبارکه قصص  97ند. برهمین اساس درآیه دنیا در ایجاد آرزو، برای کسانی که تمنّی مانند قارون بودن را داشتند، تبیین ک

 به آنچه مثل کاش اى:گفتند بودند دنیا زندگى خواستار که کسانى شد نمایان قومش بر خود کوکبه با[ قارون] پس» می فرماید:

آنچه که باعث آرزوی مردم برای تشبه به قارون  2«*.دارد[ ثروت از] بزرگى بهره او واقعاً شدمى داده[ هم] ما به شده داده قارون

 برخى »طبرسی کیفیّت آن را اینگونه آورده است :   زینَتِهِ( آمده که گردید، همان مکنت و نصیب او از دنیا که در آیه با عنوان )

 سوار که بودند ماهرویى کنیزان او همراهان: گویند بود.برخى رنگ سرخ آنها اسبهاى که بودند نفرسوار هزار چهار او همراهان: گویند

« بودند. او با نفر هزار هفتاد: گویند بود. برخى دیگر سرخرنگ هاىپارچه بود هازین زیر در آنچه و طال از قاطرها بودند.زین قاطر بر

قول ابراهیم نخعی و مقاتل می گوید: او و قومش با لباسهای سرخ وزرد خارج شدند » بغوی از (139ص ،21جش،2391طبرسی،)

 ،3ق، ج2211بغوی،  «. )...چهار هزار فارس، با او خارج شدند ... و سه هزار کنیز سفید پوش خوشبو سوار برقاطر خاکستری

                                                           
 «زينَتِهِ قالَ الَّذينَ يُريدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظيمٍ قَوْمِهِ في فَخَرَجَ عَلى» *
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لّت آرزوی تشبه به خود را در دیگران بوجود آورد. دلیل با این حشمت و جاه طلبی جنون آمیز بود که قارون زمینه و ع (525ص

 جنون از انواعى مغرور گرفتار ثروتمندان معموال»این عمل قارون را تفسیر نمونه تحت موضوع جنون نمایش ثروت آورده است؛ 

 مرکب سوار اینکه از برند،مى لذت بکشند رخ دیگران به را ثروت اینکه از است،آنها ثروت( نمایش جنون آن) شاخه شوند،یکمى

 آرامش احساس کنند تحقیرشان و بیفشانند آنها صورت بر غبار و گرد و بگذرند هاپابرهنه میان از و شوند خود گرانقیمت راهوار

 امّا تنها نمایش قدرت قارون باعث ایجاد آرزو نشد چرا که همه مفتون این (211،ص21جش،2392مکارم شیرازی،« )کنندمى خاطر

 نیز» رژه ثروت نشدند بلکه نگاه حسرت زدگان نیز عاملی دیگر برای این آرزو بود.عالمه اشاره جالبی به محتوای آرزوی آنان دارد : 

« بیاورند. خود کالم در قید وشرطى اینکه بدون شمردند، عظیم سعادتى را قارون اموال جهت همین به و دارد، معنا تصریح این به

وقتی قید وشرطی را ضمیمه آرزوی خود نکردند و هرمالی را مشروع دانستند،مشخص است که  (229،ص21ق،ج2313طباطبایی،)

آرزوی خود را نیز سخیف کرده اند.زیرا که اعتنا به دنیا و آرزوی آن باید با توجه به شکل مشروع و بی آلودگی دنیا باشد تا آرزوی 

ان در نظر گرفت و در ادامه فرمایش عالمه مبنی بر قید نگذاشتن برای کسب تحصیل آن نیز روا باشد. نکته ای که در اینجا می تو

مال از سوی آرزومندان آن دانست، عنوان کرد ؛توجه به متن آرزوی ببنندگان و در حقیقت مسحور شدگان ثروت قارون درآیه 

نه مانند قارون گردیدن. به  تِيَ قارُونُ(مِثْلَ ما أُومذکور است آرزوی آنان برای داشتن آن چیزی است که به قارون داده شده )

تعبیری آنان صراحتاً در آیه آرزو دارند آن چیزی به آنها داده شود که به قارون داده شده، نه همانند او شوند.گویی آنها هم از کفر و 

داشتن چیزی عصیان او انزجار داشته و فقط آرزومند مال او بوده اند.و این درست نقطه تالقی برداشت حقیر و سخن علّامه است. 

بدون در نظر گرفتن راههای مقدم و مؤّخر آن و به بیانی دیگر آرزومند بودن بر کسبی بدون در نظر گرفتن علل و اسباب تحصیل 

آن. این تجاهل بر آرزوی زندگی به شیوه فاسق، امّا به مانند او سمت فسق نرفتن و آرزوی مانند او نشدن نوعی حماقت و رندی جاه 

با معیارهای عقلی و شریعتی هیچ انسان منصف و خداجویی سازگار نیست.از این رو می توان این آرزو را مذموم  طلبانه است،که

 مموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو      ئئئئئئئئئئئئئئئئئئتتتتتتتتتنننننممممملللمدانست.

                                                                               دددددددددددد                             ووووووووووووووو        حسرت و افسوس :دوممبحث  

درک حقیقت سختی قیامت و آنچه آنان منکر آن بودند، ستمکاران را به این نتیجه می رساند که عدم پیروی از پیامبر)ص(چه در

طبیعی است که در چنین شرایطی آرزوی متابعت از پیامبر )ص(خویش را فریاد زنند. وآن خسرانی برای آنان به بار آورده است، و 

 ستمکار که است روزى و» بدین گونه آورده است؛ 19را آرزو کنند.قرآن کریم،این تمنّی و آرزو را در سوره مبارکه فرقان ،آیه 

 :گویدمى[ و] گَزدمى را خود دستهاى

 بببببببب1«*.گرفتمبرمى راهى پیامبر با کاش اى» 

( آمده که )اتخذت( مفرد مذکر ،ثالثی مزید، متعدّی بر دو مفعل از ریشه  اتَّخَذْتُ مع الرسول آرزو در پیروی پیامبر)ص( با کلمه)

 ،3ج ق،2222ابن منظور، )«.خالف عطاء»)اخذ( آمده است. ابن منظور برای بهتر نشان دادن معنی آن از متضاد کلمه استفاده کرده

                                                           
 «يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيالً عَلىوَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ » *
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در معنی اخذ از واژه )حوز( استفاده میکند که به معنی جمع آوری کردن است و  3(19ص ،2،جق2221 ،راغب)راغب ولی .(291ص

و سپس به بدست آوردن و کسب آن اشاره دارد. امّا قرشی ضمیمه ای را برای گرفتن اضافه می کند و  بار معنایی وسیع تری را دارد

 باب از آن صیغ سایر و اتّخذوا و اتَّخذ استعمال موارد در ... قبول با توأم گرفتن خشنودی می داند. یعنىآن را گرفتن توأم با قبول و 

 ولی (35ص ،2ج ش،2392،قرشی) «.است ملحوظ خوشنودى با و قبول با توأم گرفتن آن، موارد تمام در که میاید بنظر افتعال،

گرفتن با دست، با »مصطفوی با توصیف کامل تری از معنی که راغب کرده آن را بسط داده و موارد این گرفتن را لحاظ کرده است

قلب،با گوش،وموارد روحی آن، همچون گرفتن با قهر یا رأفت و خیر و شر...و )اتخاذ(گرفتن با دقت و توجه است و معنی نزدیک به 

آنچه که تعریف مصطفوی را مقبول تر نشان می دهد اشاره به توجه و اختیار در  (21ص ،2ج،ش2311مصطفوی، )«انتخاب دارد

که هر گرفتنی برای نوع  _نیز به اختیار در اخذ اشاره دارد  . 112،ص27ق،ج2222حسینی زبیدی،)گرچه زبیدی_متن معنی است 

بشر با توجه به اختیار و انتخاب اوست حتی پیروی )رسول(، عالوه بر این که وجوه گرفتن و اخذ را مشخص میکند .بنابراین این 

با تمام وجود پیروی از تعریف دقیق تر به نظر می آید. بنابراین؛ ستمکاران با دیدن سختی قیامت به تمامی ابعاد و 

پیامبر)ص(رحمت را با رضای خود آرزو داشتند.نکته ای که در اینجا خالی از لطف نیست آمدن لفظ )اتخذت( پس از )یا لیتنی( 

است.در حقیقت پشیمانی در مرحله ای است که انتخاب و اختیاری در کار باشد.بنابراین آرزو پس از عدم انتخاب پیروی از 

ه و این معنی گرفتن با انتخاب را   برای لفظ )اتخذت( را موجّه تر می کند همان گونه که در تفسیر نور نیز آمده؛ پیامبر)ص( بود

 ضحاک» (125ص ،1ج ش،2313)قرائتی، «نداشت. معنا پشیمانى بود، مجبور کسى اگر و است انسان اختیار بر دلیل پشیمانى،»

 با مرگ وقت اثرتا هایش سوزاند.اینوگونه افتاد خودش بصورت دهان افکند.آب خدا پیامبر)ص( بصورت دهان آب عقبه وقتى:گوید

، خداوند در این آیه 2.(255،ص12،جق2211الدّین رازی،فخر)*از نظر فخر رازی (275و271ص ،29جش،2391طبرسی،)«.بود او

این تعبیر  موضوع را برای رسول)ص(امّت ما و امه عالوه بر مراد از ظالم و رسول را هم به عموم ظالمین نسبت میدهد امّا علّ

 به رسول هدایت به که کسى هر از است عبارت آن و باشد، ستمگر جنس ظالم( از) مراد ظاهراً و»ستمگران آن لحاظ شده است ؛

 مراد و است، امت این ستمگران ظالم( از) مراد مورد نظر از که چند هر است، رسول جنس هم رسول از مراد نیز و نرود، راست راه

این ستمگران در روزی سخت رسول امت خویش را  آرزو  (112ص ،25،جش2313طباطبایی،«).است( ص) خدا رسول از)رسول(

 آن براستى و» اند. دارند. آرزویی که قرین با حسرت است.درتفسیر نمونه این حسرت تبیین شده ونام قیامت را به آن مشهورساخته

 که چرا(37 آیه مریم سوره)است شده یاد عنوان همین به نیز قیامت روز از قرآن در که (گفت،چنانةالحسر یوم باید) را روز

 و شکیبایى و صبر روز چند با توانستندمى که حالى در بینند،مى شرائط بدترین در جاویدان زندگى برابریک در را خود افرادخطاکار

 ظالم این که کندمى اضافه سپس ... .سازند مبدل سعادتبخش و افتخار پر زندگى یک به را آن ایثار، و جهاد و نفس با مبارزه

مکارم  «)بودم نکرده انتخاب خود را دوست گمراه شخص فالن کاش برمن واى اى:گویدمى رفته فرو تاسف از دنیایى در که بیدادگر

گیرد چه همه ستمگران را، اندکی از بزرگی این سختی چه ستمکاران امّت رسول )ص(را در بر  .(92ص،25،جش2392شیرازی،

هول و سختی آن روز بزرگ را نمی کاهد که آنان را وادار به آرزویی کنند که در خود اعترافی را در پی دارد، اعتراف به اشتباهی 

                                                           
 * » األَخْذُ: حوز الشيء و تحصيله«

 «اللَّه معصية في أطيع من كل بل واحدا شخصا ليس فالنا بقوله المراد فكذا الظلمة جميع يعم بل واحد بشخص مخصوص غير الظالم أن بينا كما»*
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گران در عدم متابعت از رسول)ص(خویش.در حقیقت این عدم متابعت ار رسول)ص(که منجر به نگون بختی آنان می شود،عدم 

 تبعیّت از ولی و سرپرستی است که آنان را در زندگی دنیوی رهنمون شود تا دردامان تبعیت از غیر نیفتند.

                                                                                                           تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمممممممممممممممم      وحیثیت آبرومندی:سوممبحث 

خالف آنچه به نظر میرسد، هماره الزم نیست ، آرزو مطابق هر طبع و سلیقه ای، گوارا و مطبوع باشد. چرا که  گاه بربرب   ن

ط زمانی و مکانی واقع در آن مشخص میکند. به مانند شرایطی که بر مریم عذرا حاکم بود درمواقعی  تلخی و شیرینی آرزو را شرای

و آنچنان ناگوار و تلخ می نمود که آرزوی مرگ نیز برایش لذت بخش و گوارا بوده است. اوج این اضطراب و تشویش در   درسوره 

 پیش کاش، اى: گفت. کشانید خرمایى درخت تنه سوى به را او زایمان، درد تا»بدین گونه ترسیم شده است؛   13مبارکه مریم، آیه 

آوردن آرزوی)لیتنی( مرگ)موت( و فراموش شدن)نسیا( خود نشانگر تشتت وی 5*.«بودم شده فراموش یکسر و بودم مرده این از

است،زیرا این سؤال پیش می آید؛ بوده است،که آیه داللت بر آن دارد.واژه شناسی لغت نسیان دراینجا از اهمیّت به سزایی برخوردار 

که اگر مریم خود واقف به مرتکب نشدن خطا بود چرا عالوه بر مرگ،آرزوی نیست شدن و فراموش کردن نام خود را داشت چرا که 

 زیرا ،و خواستار فراموش کردن کلّی بارداری خود باشد رسید نمیبازصحیح به نظر       ایشان علی رغم پسندیدن مرگ برای خود،

این امر خدشه بردار نبوده و موجودیت جنین مبارک عیسی اِثم نبوده که مستلزم فراموشی کلی گردد، بنابراین الزم است کلمه 

نسیان و فراموشی  -1نسیان طبیعی .... -2»دقیق واژه شناسی گردد. مصطفوی در معنی نسی سه عنوان را ذکر می کند « نسیا»

. امّا راغب در ذیل این آیه 1(222،ص21ج،ش2311)مصطفوی، «نسیان از روی عمد واختیار-3....که  در اثر توجه و اشتغال به امور

نسی(به چیز کم اهمیّت گفته می شود، اگر چه یاد آوری شود و فراموش »)ارائه می دهد « نسیان»معنی بسیار مدقّقی را برای 

انده شده که در محل مفعول قرار نشده باشد. بصورت مصدر هم )نِسِیا(با کسره حرف اول و دوم نیز خو

است. استدالل صرفی راغب مکمّل ادعا این حقیر است که در حقیقت مریم )ع( می خواسته  (332،ص2ق،ج2221،راغب)«گرفته

تولّد مسیح)ع( مسئله ای نبوده  باردار شدنش برای مردم عهدش کم اهمیّت جلوه کند تا از زخم زبان آنها آسوده باشد، وگرنه اعجاز

خواستار نسیان آن توسط مردم باشد. البته ابن جوزی در تفسیرخود نیز اشاراتی به معنی )نسی( از نظر اقوال گوناگون می  که

یکی از معانی )نسی(آرزو بر ندیدن کسی است از قول قتاده و معنی دیگر آن چیز زائد رحلت و مهاجرت کند از میان قومش ».کند:

، که بیش از آنکه دلیلی بر فراموشی مطلق 9(211،ص3ق،ج2211ابن جوزی،)*«رنمی گردندپس آنان با سبک شمردن او بسویش ب

باشد مبیّن کم توجهی و بی توجهی به مسئله ای بوده که آرزوی مریم )ع(بوده که از لعن بد خواهان امان یابد. ولی در مورد طلب 

بوده؛ تقاضای مرگ و آرزومند بودن بر آن در شرایط  آرزوی مرگ باید گفت؛آنچه که در این میان برای برخی اهل غور، مسئله

 گویندمى که آنها و.دادمى تکان را او سخت که بود امورى اینها» سخت بوده که با روح متعالی زنی عذرا سازگار بنظر نمی رسد. 

 اى که) راند زبان بر را اىجمله چنین بود دیده را الهى احسان و لطف همه آنکه توحیدى شناخت داراى و ایمان با مریم چگونه

 کوچکى جزء به خود اگر و اند،نکرده خود ذهن در ساعت آن در مریم حال از ترسیمى هرگز بودم( شده فراموش و بودم مرده کاش

 ش،2392مکارم شیرازی،)«.کرد خواهند فراموش نیز را خود که شوندمى پاچهدست چنان شوند گرفتار مشکالت این از

 مرگ آرزوى اینکه علت»که البته برای بیان این آرزو)مرگ( دالیل متعددی از میان گفتار مفسرین بدست آمده است؛ (21،ص23ج

 ترس از که است شده روایت السالم علیه صادق امام از. بدهد انجام نوزاد به نسبت را خود تکالیف نتواند ترسیدمى که بود این کرد،

                                                           
 «مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَني الْمَخاضُ إِلىفَأَجاءَهَا » *

  6. مصطفوی، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،پيشين،ج11،ص111.
 «إليه يرجعون فال عليهم فيهون القوم، عنه يرتحل التّافه ءالشي أنه: الخامس و. قتادة قاله أنا، من يدرى ال ليتني» *
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 شدامن از را تهمت لکه کند راتصدیق او که نبود کمالى با و عاقل آدم ایشان میان در زیرا کرد،مى مرگ آرزوى مردم

 روى هنگام به مرگ آرزوى شودکهمى معلوم»و البته این آرزو را لزوماً گناهی ندانسته اند. (211،ص25جش،2391طبرسی،«).بزداید

 اولیاى هاىویژگى از پروردگار، مالقات براى مرگ آرزوى البته. نیست تسلیم و تقوا خالف و بزرگ،کارى رواست مشکالت آوردن

 گناه و ندارد شرعى اشکال چه اگر دانست ایمان مراتب از تواننمى را مشکالت از فرار براى مرگ آرزوى ولى خداست

البته برای عدم مذمت آرزوی مرگ بجز دلیل باال امام فخر رازی شاهد مثال معتبری می  (517،ص1جعفری، بی چا ،ج«).نیست

بدرستی که عادت صالحین است هنگامی که در بالء می افتند اینگونه می گویند.علی)ع(در روزجمل گفت: ای کاش قبل از »آورد؛ 

می توان آرزوی مریم بر مرگ خویش را نافی پاکی و بدین گونه  (511،ص12 ق،ج2211الدّین رازی،فخر «  )این روز مرده بودم

عدم صبر او ندانست.عالوه بر این دلیل روایی دلیل نقلی دیگری نیز بر روا بودن طلب مرگ وجود دارد که بسیار متقن تر است چرا 

 اید،شده یهودى که کسانى اى: »بگو»که برگرفته از کالم وحی در کتاب آسمانی است ؛آنجا که در سوره مبارکه جمعه آمده است

.آرزوی برشمرده شده در آیه را .«کنید مرگ درخواست گوییدمى راست اگر پس دیگر، مردم نه خدایید دوستان شما که پندارید اگر

 )مرگ( گواه حب به خدا می داند.

                                                                                                 lllllllllllll                      ووووووووووووووووووووووووحشت و ترس    :چهارممبحث  

هر اسارت و مخمصه ای آرزومندی برای رهایی از آن را بدنبال دارد و چه مهلکه ای هولناک تر از عذاب دوزخ که گریزگاهی از      

ن تمام آن وعده هایی که در نظر ستمگران واهی و غیر واقعی به نظر می آن نیست و دیدن صحنه واقعی جهنم و نمودار شد

آمد،آنان را دچار چنان رعبی می کند که ناخودآگاه رهایی را آرزو می کنند و این نهایت آرزو وعملی است که می توانند انجام 

 ما بار دو و رسانیدى مرگ به را ما بار دو روردگارا،پ: گویندمى » بدان اشاره رفته است؛ 22دهند.آنچنان که درسوره مبارکه غافر،آیه 

سؤالی که در آیه آمده در حقیقت  1«هست؟*[ آتش از] شدنىبیرون راه آیا پس کردیم اعتراف گناهانمان به. گردانیدى زنده را

 یعنى باشد،مى استدعا براى نرمش نوع یک این» (خُرُوجٍ مِنْ سَبیل ؛)فَهَلْ إِلى آرزویی است که گنه کاران به رهایی خویش دارند

 از آیا یعنى کنند،مى را دنیا به بازگشت درخواست ایشان که اندگفته برخى! دارد؟ وجود خروج براى راهى گناه به اعتراف از پس آیا

این نظر طبرسی به روشنی  (121 ص، ،12،جش2391طبرسی،)«بپردازیمخدا  طاعت به تا دنیا سوى به رویم بیرون توانیممى آتش

گواه آرزوی آنان در پس اعتراف به گناه است،امّا این اعتراف به گناه قبل از آن که ناشی از قصد تعبد آنان باشد، نشأت گرفته از 

داند امه نیز این آرزو را اوج شدت و نهایت درجه استیصال کفّار میهراس آنان در برخورد با شدت جهنم و گداختگی دوزخ است. علّ

 این به اشاره براى آورد، الم و الف بدون را خروج ( کلمه) دو اگر و. پرسش و استفهام صورت به است، درخواست و دعا جمله این »؛

 بر دارد داللت خود این و هستیم، راضى باشد که خروج قسم هر و طریق هر به بشویم، خارج دوزخ از ما خواهیممى که است معنا

 بسته کفار روى به درها تمامى که است روزى قیامت روز چون ندارند، خروج سوى به راهى هیچ اما ناراحتى، و فشار درجه نهایت

 ) «سازد خالص عذاب از را ایشان و کند اثر که رود آن امید ماند،کهنمى سببى ودیگر افتد،مى کار از هاسبب تمامى و شودمى

درها و سبب ها را که علّامه به آن اشاره دارد کفّار نه به گوش دنیوی که و این بسته شدن  .(291 ،ص،29،جش2313طباطبایی،

ند و با تمام وجود آرزو می ریب و نسیان و غفلت در پی دارد بلکه به دیده یقین دیده اند و برای همین است که باور کرده ا

حقیقتش برای کفّار آتش دوزخ است، باز می حقایق آن که بزرگ ترین دراثر مواجه شدن مستقیم با قیامت و بینی یقین کشند.این

 آنها.ندارد گناه به اعتراف جز اىچاره لذا شود،مى باز انسان بین حقیقت چشم و رود،مى کنار غفلت غرورو هاىپرده آنجا در»شود.

 متوالى حیات و مرگ که هنگامى اما گرفتند،مى استهزاء باد به زمینه این در را پیامبران و داشتند، معاد انکار به اصرار جهان این در

                                                           
 «خُرُوجٍ مِنْ سَبيل قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى» *
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 خواهندمى که است نظر این از شاید حیات و مرگ تکرار روى آنها کردن تکیه ماند،نمى باقى انکار براى جایى بینندمى را خود

 جبران مقام در تا بازگردانى دنیا به را ما دیگر بار که دارى را این توانایى حیاتى، و مرگ مالک که خداوندى اى: بگویند

دوبار موت و زنده شدن( می توان گفت که  ( وبا توجه به مسبوق بودن این واقعه  (23ص ،11،جش2392مکارم شیرازی،)«.برآئیم

اکثر »کفار چنین آرزوی داشتند، وآن را واقعاً تمنّی می کردند. گرچه در مورد چگونگی این دوبار اختالف نظراتی وجود دارد و 

اما  .(272 ص، ،19،جق2211الدّین رازی،فخر)«دوبار مردن در اثبات عذاب قبر و اشاره به دو بار مرگ است. علمای براین باورند این

 در کردن زنده و برزخ، از میراندن سپس و است برزخ در کردن زنده و دنیا زندگى روز آخرین در میراندن »عده ای نیز اعتقاد به

علّامه این دلیل را می پذیرد و در تبیین درستی آن استدالل به این  (.51 ص ،12 ،جق2225آلوسی، )«.است حساب براى قیامت

 است این علتش»دارد که عدم باور کافران برای مرگ وحیات دوباره احیاء ومرگ در این دنیا نبوده چون تردیدی در آن نداشته اند 

 احیاى و برزخ، در احیاى از است عبارت آن و گشته، معاد به یقین شدن پیدا باعث که بوده احیایى آن احیا از مرادشان: که

 شهادت به نیست، معاد به یقین شدن پیدا باعث خود خودى به لیکن و است احیا هم آن که چند هر دنیا زندگى اما و.درقیامت

 است این است وارد توجیه و تفسیر این بر که .. اشکالى.بودند  تردید و شک در معاد به نسبت بودند دنیا در که چندى تا کفّار اینکه

 یقین حصول در که قیامت در زندگى خالف به ببرند، را آن نام که ندارد وجهى و نیست، نظر مورد اصال دنیا زندگى: گفتیم که

و این رویارویی عینی با سختی قیامت کافران را به  یقین و  (295و291و299ص ،29جش،2313طباطبایی،) «.دارد را تاثیر کمال

 با روز آن در: آنکه سخن کوتاه و»باور واقعی ومی رساند که بی تردیدترین آرزو را بکنند عالمه در اینجا تعبیر بسار زیبایی می آورد

 براى که است جهت همین و به است مانده باقى و نافرمانیها گناهان ولى ماند،نمى برایشان و تردیدى شک یقین، شدن حاصل

 پیدا یقین و نداریم تردید و شک دیگر خدایا که شوندمى خود یقین به اعتراف به متوسل بار یک عذاب از خالصى

در حقیقت، ایشان اشاره به درستی یقین آنان به قیامت و زدوده شدن هر گونه شک و  (292ص ،29جش،2313طباطبایی،)«کردیم

ریب از باور آنان در آن روز هول انگیز دارد ،ولی آنچه آنان را در آن ظلمات وحشتناک نگه میدارد و سبب نجات و رهاییشان از 

                                                   ده و مانع آزاد شدنشان از بند آتش می گردد.عذاب نمی گردد همان اعمال و پلشتی های آنان است که گریبان گیرشان ش

                                                                         وووووووووووووووو                             اهشهود عیني و ناخودآگ :پنجممبحث 

حبیب نجار که در بحث روایی آیه کریمه آمده نظارت برآرزومندی و تمنّایی دارد که در دنیایی غیر از قیامت و بهشت و داستان اااا

جهنم بنام برزخ اتفاق می افتد. در واقع آرزوی حبیب در برخورد با واقعیتی است که خود ناظر مستقیم آن است و آرزومندی که 

سوره مبارکه  یس   بدین ترتیب  19و  11و  11مرگ است.این آرزوی حبیب طی آیات در اثر ارتباط ملموس با جهان پس از 

 پیروى فرستادگان این از مردم، اى: گفت[ و] آمد، دوان دوان شهر جاىِ دورترین از مردى[ میان این در]و»تبیین گردیده است؛ 

که (11)دانستند،مى من قوم کاش، اى: »گفت .«درآى بهشت به: »شد گفته[ بدو و شد، کشته ایمان جرم به سرانجام(]11.)کنید

برای قومش کرد پس از  11داستان مؤمن آل فرعون و آرزویی که در آیه 7«*.داد قرار عزیزانم زمره ودر آمرزید مرا چگونه پروردگارم

پس از آن نیز،از  دیدن جایگاه برزخی،دالِّ بر موضوع لحاظ شده ماست،که بخاطر درک صحیح آن ،الزم می آید آیات قبل و

نظرتفسیری تبیین گردد. ابتداء باید کسی که آیه در نقل او آمده تعیین گردد.که مفسرین اورا حبیب نجار ذکر کرده اند. ابوالفتوح 

 مجذوم بیمار بود مردى: گفت وهب. بود النّجار اسرائیل  بنى حبیب:گفتند مقاتل و عبّاس اللّه عبد»رازی دروصف ایشان می آورد: 

 نیمه یک و بدادى صدقه به یک کردى،  نیم دو به شام نماز کردى روز به که کسبى و بود مؤمن و بود شهر اقصى به او سراى و

 ششصد او بت می تراشید.»زمخشری مسبوق تر از دیگران، شرح او را آورده: (225ص ،21جق،2211ابوالفتوح رازی،«)کردى. نفقه
                                                           

مِنَ  رَبِّي وَ جَعَلَني ( بِما غَفَرَ لي16يَعْلَمُونَ ) ( قيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمي12قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ ) جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدينَةِ رَجُلٌ يَسْعى وَ». 4 

  «الْمُكْرَمينَ
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مولّفان نمونه اندکی بیشتر به بسط ولی علّامه و (21،ص2،جق2219زمخشری،«)بود آورده ایمان بآنحضرت خاتم پیغمبر از قبل سال

 او داستان که خدا کالم در» شرح حال او پرداخته اند تا موقعیت فردی اش به نحوی که علّامه در شان موقعیت ایشان می فرمایند

 ایمان خدا به کرده، روشن ایمان نور به را دلش سبحان خداى که بوده مردى وى که آیدمى دست به معنا این کرده حکایت را

 به و دارد، پرستش اهلیت او که جهت این از بلکه آتش، ترس از نه و بهشت طمع به نه پرستیده،مى را او خالص ایمان با و آورده

 تنها نکرده، توصیف مکرم صفت به را مالئکه جز به کس هیچ کالمش در سبحان خداى و.شده خدا مکرم بندگان از جهت همین

 کرده احتجاج و مخاصمه مردم با که است مرد این جمله آن از و ستوده، وصف این به را خالصش بندگان و درگاهش مقرب مالئکه

 را )حبیب نامش مفسران غالب که مرد این»و در نمومه نیز آمده است (221ص ،29جش،2313طباطبایی،)«جسته غلبه آنان بر و

 برد، پى تعلیماتشان عمق و آنها دعوت حقانیت به پروردگار رسوالن با نخستین برخوردهاى در که بود کسانى از اندکرده ذکر نجار(

 و اند،شوریده الهى پیامبران این بر مردم شهر قلب در که رسید خبر او به که هنگامى آمد، در کار از مصمم و قدم ثابت مؤمنى و

 نکته این به اشاره شاید ناشناخته، صورت به به )رجل( تعبیر و........ ندانست، مجاز را سکوت دارند، را آنها کردن شهید قصد شاید

 چنان آن ایمان حرارت و نور حال عین در بود، تنها و تک خود مسیر در و نداشت، شوکتى و قدرت بود، عادى فرد یک او که است

 عصر مؤمنان تا شد، معرکه وارد توحید، راه مبارزان از سرسختانه دفاع این پیامدهاى به اعتنابى که بود ساخته گرم و روشن را او

 و است مسئولیت داراى نیز تنها مؤمن نفر یک حتى بدانند و بگیرند سرمشق نبودند بیش قلیلى عده که اسالم آغاز در ص پیامبر

همان گونه که دیدیم هر دو تفسیر با تیز بینی خاصی .  (327و351ص ،21جش،2392مکارم شیرازی،«)نیست جائز او براى سکوت

 تنها» _معارفی از حبیب به ظهور می رسانند که ناشی از مراتب باالی او در نزد خداوند است. علّامه با برجسته کردن صفت مکرم

 که مؤمنینى از افرادى در دیگرى و رفته، کار به …مالئکه یکى: رودمى کار به خدا خالیق از طائفه دو باره در االطالق على کلمه این

  (221ص ،29جش،2313)طباطبایی،« باشد  بوده کامل شانایمان

برای او از جانب پروردگار، و در تفسیر نمونه ،با برشمردن سادگی و شهره نبودن او و سپس قیام وی برای آگاهی دیگران و خاص 

اهمیت نقش و کردار وی قبل از خصوصیات شخصی اوست.این شدنش،توصیفاتی از وی به منصه ظهور می رسانند که نشانگر 

 نفر سه صدّیقها» توصیفات ورای احادیثی است که در منزلت ایشان وارد شده است منجمله روایت مشهور نبی )ص( در الخصال ؛

طالب  ابى بن على و تاس فرعون آل مؤمن که حزقیل و المرسلین اتّبعوا قوم یا گفت آنکه است یس آل مؤمن که نجّار حبیب بودند

اطّالع  .(312ص  1جق،2222حسکانی، «)علی )ع(برترین آنهاست»که البته بر طبق همین روایت  .(212،ص2،جابن بابویه،بی چا) «

بر درک این نقش و رفتار وی از آن رو اهمیت دارد که در آیات پیش رو، اعتبار آرزو و تمنّی ایشان در مواجه با برزخ و باور، آن بهتر 

مشخص می گردد.آرزوی حبیب پس از شهادت او رخ داد شهادتی که فهمیدن کیفیّت آن، و ظلمی که در حق حبیب کردند، کمک 

 که شدند عازم مردم چون» کند. البته برخی مانند حسن ومجاهد اعتقاد دارند که -یی می کند که حبیب میشایانی به درک آرزو

 که گویند، و بهشت نابودى و دنیا بفناء مگر میردنمى و است زنده بهشت در او پس برد، باال خود سوى به را او خدا بکشند را او

امّا اعتقاد به کشته شدنش .  .(372ص ،11ج ،ش2391طبرسی، «).است ممکن و جایز نابودیش شده آن داخل حبیب که بهشتى

 بیرون زیر از امعایش تا گرفتند فرو پاى به شکمش: گفت مسعود اللّه عبد»در میان مفسران آن هم به طرز فجیعی شایع است؛ 

: گفت حسن. بکشتندش تا ، را اینان نماى راه خدایا بار قومى، اهد اللّهمّ: گفتمى او را، او کردند سار سنگ :گفت سدّى. آمد

قبل از پرداختن به آرزوی  او،الزم است  .(221ص ،21ج،2211ابواالفتوح رازی، «).است نهاده انطاکیّه بازار در درگور را او بسوختند

وضعیتی را که حبیب در آن آرزو کرد تشریح کرد زیرا مقابله او با جهان برزخ در همین وضعیت نهفته است؛ برخی بر این باورند؛ 

 داخل شودمى گفته او به قیامت در زودى به: که است این آیه معناى و است، آخرت بهشت منظور: اندگفته مفسرین از  بعضى»

 صادر محققا دستور این بفهماند که است این براى شده( گفته او به -قیل ):فرمود و آورد، ماضى به را عبارت اگر و شو، بهشت

 چنان هم او نتیجه در شو، بهشت داخل:شد گفته وى به آنجا در و برد، آسمان به را او تعالى خداى: اندگفته دیگر  شود... بعضىمى
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 هنگام در که بودند مردم خود الجنة( )ادخل گوینده: اندگفته هم بود. ... بعضى خواهد متنعم بهشت در قیامت روز تا و است زنده

 .(225ص ،29جش،2313طباطبایی،«)شو( بهشت داخل بعد اىلحظه و کشیممى را تو ما ):اندگفته او به استهزا عنوان به او کشتن

 را او ایشان که شده، گفته و» _مخصوصاً آیه بعد که شرح آن خواهد آمد سازگار نیست_که این دالیل از نظر علّامه با سیاق آیات 

 و احترام و بهشت به شوندگان داخل شد ... از بهشت داخل چون پس نمود، بهشت داخل و زنده را او سبحان خداوند لکن کشته

 را جمله این آنکه براى قبر نعمتهاى بر است داللت این در و بزرگداشت، و تکریم وجه بر است بلند مقام و منزلت بخشیدن اکرام

 یکى است؛ دو آن در خالف آنکه براى است جایز هم قبر عذاب است جایز قبر نعیم وقتى و بودند زنده او قوم که حالى گفت در

 «) است منکر هم را این است منکر را آن آنکه و دارد، قبول هم را قبر عذاب دارد قبول را قبر نعیم آنکه

 به امر بین ما و قریه، مردم دست به مرد آن شدن کشته بین» این گفته به اضافه نظر بعد .(372و371،ص11،جش2391طبرسی،

 به دستور رسیدن و همان شدنش کشته گویى که بودند متصل هم به دو این قدر آن نبوده، چندانى فاصله بهشت، در شدنش داخل

توجه  (225ص ،29جش،2313طباطبایی، « ).آخرت بهشت نه است برزخ بهشت جنت( از) مراد این بر بنا شدنش ... و بهشت داخل

به لذت و حظ از شهادت ،آن هم زمانی که جسد در قبر مدفون است و دیگران در قید حیاتند و همچنین فاصله زمانی کوتاه کشته 

 منظور است روشن »ل این دو به یکدیگر،خبر از مواجه حبیب در برزخ و آرزوی او در آنجا می کند شدن و بهشتی گردیدن و اتصا

 نصیب قیامت در جاویدان بهشت که شودمى استفاده روایات از هم و آیات از هم که چرا است، برزخى بهشت اینجا در بهشت از

بنابراین هر  (352ص ،21ج ،ش2392مکارم شیرازی،«).است چنین بدکاران مورد در نیز دوزخ که همانگونه شد خواهد مؤمنان

 خطابى به اشاره جمله این اندداده احتمال بعضى اینکه و» احتمال دیگری به مانند این احتمال با توجه به سیاق آیه ناموجه است

مکارم «)است آیه ظاهر خالف بر حال، نه دارد مستقبل جنبه و شود،مى ایثارگر و شهامت با مؤمن این به قیامت روز در که است

 باغهاى از باغى یا امیر المومنین در روایتی می فرمایند؛ قبر»درست به همین دلیل است که  (352ص ،21ج ،ش2392شیرازی،

با این اوصاف که ایشان بدترین آالم را دید و بهترین  (121 ص1جق،2213مجلسی،).«دوزخ هاىحفره از اىحفره یا است بهشت

 خواسته که گفته جهت بدان را سخن این و» جایگاه را یافت، تمنّایی را از خداوند دارد که شرح حال بیشتری از او به ما می دهد؛ 

 کند خیرخواهى و نصیحت نیز مرگ حال در کرده،مى نصیحت را مردم حیات حال در که طور همان است

 با که چشمى داشتند، بینى حق چشم کاش اى»آرزویی که در تفسیر نمونه اینگونه بیان شده .(211،ص29،جش2391طبرسی،«.)

 و اکرام و نعمت اینهمه تا یعنى ببینند است پرده این پشت در را آنچه و نگردد، محجوب مادى جهان سنگین و ضخیم حجابهاى

 تکیه او نخست اینکه توجه جالب است... فرموده من حق در لطفى چه خداوند آنها اهانتهاى مقابل در بدانند و بنگرند را خدا احترام

 گردد پاک گناهان آلودگى از انسان جان و روح مغفرت آب با باید نخست که چرا اکرام، بر سپس کند،مى الهى غفران موهبت بر

 نصیب گرچه الهى و بزرگداشت واحترام اکرام که است دقت قابل نیز نکته این.گیرد جاى الهى اکرام و قرب بساط بر شد پاک وچون

 (355ص ،21ج ،ش2392مکارم شیرازی،«)روند.مى پیش هم دوش به دوش اکرام( و شود،واصوالً )تقوىمى از بندگان بسیارى

توجه زیاد به امر به معروف و نهی از منکر و همچنین آالیش یافتن از پلیدی ها قبل از نصایح دیگران ، دو نکته مرتبط به هم 

هستند که که در تفاسیر نمونه و المیزان از نظر گذشت.این دو نکته از اهمیت بسزایی از نظر تربیتی برخوردار است و در فریضه 

زمنکر که حبیب بخاطر آن به شهادت رسید، از شرایط محسوب می گردند.زمخشری مهم امر به معروف و نهی ا

در مورد آرزوی این مؤمن بزرگ از توجه درونی و مکنون قلبی او دریغ نکرده و با اشاره به آرزوی او (21،ص2،جق2219زمخشری،)

ه به ایشان رفت، آن را نشانگر صبر بر جهل مردم و توجه اش به امّتش، به توبه از کفر و داخل شدن به ایمان با آن همه مصائبی ک

خویش)در معنی   سرحد جان مهربانی و دلسوزی در ورود خودش بصورت آمربه معروف تا  زمان خویش و فرو خوردن خشمش و

نه را دعا می عمار( نسبت به اشرار و حریص بودن در رهایی آنان و مهربانی در رها کردن آنها و با وجود تحریص آنها بر کشتنش او آ

کرد .شاید به همین دلیل در حدیثی که آوردیم، همپایه فرشتگان قرار گرفت، تا آنجا که نبی)ص( گرامی اسالم در موردش فرمود : 
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 را آنها هدایت آرزوى مرگ از بعد هم و بود خویش قوم خواه خیر خود حیات حال در هم ایمان با مرد این» 

آرزوی حبیب در برخورد با برزخ و ایجاد یقین برای گنه کاران نبود بلکه در اصل نشانگر  (229،ص22ج ق.2227مدرسی،«)داشت

ماهیت انسانی است که همانگونه  در دنیا فکر می کرده و میزیسته است، در مواجه با دنیای دیگر نیز، جز این نخواهد بود. چرا که 

ل خویش مواجه می شوند، انسانهای مؤمن و رستگار نیز، جز با صورت همان گونه  در آیات پیشین اشاره رفت اگر گنهکاران با اعما

زیبای اعمال خود مواجه نمی شوند. کما اینکه، آرزوی مخلصانه و در عین حال بسیار رئوفانه حبیب، تمنّایی جز سرشت پاک و بی 

الگویی برای تمامی مُنادیان خیرخواه غبار او نمی باشد .آرزویی که ناشی از اخالقی فرشته نسب است تا قرآن با ذکرش، آن را 

 .بشری و دلسوزان، نسبت به گمراهان و آمران به معروف حقیقی باشد

                   

                                                                                                             زززززززززززز  نتیجه گیری             

عوامل رود.گیری برآن مرور میدراین تحقیق، در مبحث محتوایی به سؤالی پاسخ گفته شده که اینجا به صورت نتیجه    

بُعد ، بصورت مجمل اما کلّی تبیین   1دربررسیهای انجام شده این عوامل دردامند؟مؤثردرایجاب آرزوهای انسان از منظر قرآن ک

گیرد. امتحان الهی،شهود عینی و ناخودآگاه،وحشت و ترس،آبرومندی شده است که تمامی وجوه جسمی و روحی انسان را در برمی

ملی هستند که برانگیزنده آرزو و تمنیّات و حیثیت،حسرت و افسوس،امیال مادی و دنیوی ضعفی، شرمندگی و کینه ورزی، عوا

مختلف در آدمی می باشند.این آرزوها که با فراهم آمدن بستر آن از سوی خود انسان، بر روح و ایمان او وارد گردیده و در بیشتر 

وجوه مختلف تبیین  کند.آیات نورانی قرآن ازمعرفی این عوامل فروگذار نکرده وآنها را درمواقع بُعد عقیدتی آدمی را تضعیف می

کرده است.در پایان مهمترین پیشنهاد به نظر آمده، علمی و کاربردی کردن شناخت واقعی عوامل آرزو و مواجه با آن است که بسی 

از آنچه در چشم   -که قرآن معرِّف آن است -آید؛ چرا که تمییز دادن ضعف واقعیتر بنظر میتر و مهماز طرح و تحقیق آن حساس

آید و  نتیجه آن ناتوان شدن و اضمحالل روحیّات و معنویات بشر است. وظیفه متولّیان امور فرهنگی ضعف به حساب نمیدیگران 

گذاری کنند، به این امید در سطح خرد و کالن است که بر روی کاربردی نمودن این موضوعات و تفهیم آن به افراد و جامعه سرمایه

   فاهیم قرآن در مسیر کمال قرار گیریم.که با شناخت و به کاربستن حقیقی م
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