
 

 

 عوامل حسرت در قیامت از دیدگاه قرآن کریم

 غفلت

 اشاره
 «یاوم الحسارة» روز حسرت و به تعبیر قرآنبه عنوان  ،روز قیامت از در جلسات قبل

 .به چهار عامل از عوامل مهم حسرت در قیامت اشااره کاردیم ،. پیش از اینیاد کردم
 .  سخن خواهیم گفت« غفلت»یعنی  ،در این جلسه به پنجمین عامل

 مفهوم غفلت

ی، یاپروا نادانی، بی خبر ، ردن، سهو و بیکدر لغت به معنا  ترک، فراموش « غفلت»
داناد  غفلت را ساهوی می مفرداتراغب در  1 .انگار ، عدم اعتنا و سستی است سهل

در قرآن کریم بارای ایان  2.آید در انسان پدید می ،که بر اثر کمی مراقبت و ناهشیاری
و مشاتقّات « نسای»، «لهی»، «غمر»، «سهو»، «سمد»، «بغتةً »، «غفل»های  مفهوم از ریشه

 3ند، استفاده شده است.ک ه از لحاظ مفهومی بر غفلت داللت میکاتی یاز آیگ نآنها و 
سسااتی انسااان از روی آوردن بااه »دانشاامندان علاام اخااالق، غفلاات را بااه معنااای 

 4دانند. می« اش های مادی و معنوی خواسته
                                                           

، 4ج  ؛قاموآ المحیط ؛بن یعقوب فیروزآبادی ؛ محمد54774، ص 50ج  ؛نامه لغت ؛علی اکبر دهخدا .1
 .33ص 
  .233ص  ؛القرآنألفاظ مفردات  ؛راغب اصفهانیحسین بن محّمد  .2
 .430، ص.35 ج ؛فرهنگ قرآن و دیگران؛ هاشمی رفسنجانیاکبر  .3
 .501، ص 2ج  ؛جامت السعادات؛ مهدی نراقی محمد .4
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 رابطه غفلت و حسرت

نساان را روی حسابگری ایراببه مستقیمی وجود دارد. غفلت، ن ،بین غفلت و حسرت
د و اگار یاارد؛ گل نخواهاد چکه اگر خاری بکانسان  غافل، توجه ندارد  .ندک فلج می
بیناد کاه تماام  می ،رد. وقتی این غفلت برطرف شاودکارد، گندم درو نخواهد کجو ب
از ایان رو دچاار حسارت  ؛ش را بر باد داده و چیگی به دست نیاورده اساتا دارائی

 شود: عمیقی می
  ن بد  ددوب یيسدد  دب چزددم دنتدد د  کدد  

 

 
 

 
 

 1 ن گ دد   دوشدد م   ددم و  ددوب یيسدد     
 

ْمَیـْوَم» :فرمایاد می ،قرآن کریم نیگ با اشاره به حسرت غافالن در روز قیامات َوَأْنـِذْرهو
ِض ِإْذقو َِ ـوَنَیاْلَحْسَر ُو ْؤِم ـْمالیو َوهو ْمِفيَغْتَلـة  َوهو ْمرو

آناان را از روز حسارت ]روز » 2:«اأْلَ
ماان یاباد! و آنهاا در غفلتناد و ای ان ماییگ پایه همه چکترسان، در آن هنگام [ ب قیامت
   «.آورند نمی
اماام از عوامل حسارت روز قیامات محساوب شاده اسات.  ،در روایات نیگ غفلت 

َؤ »د: یفرما می علی ًةَ وأن ت  جَّ و  َعَليِه ح  ر  م  َ أن َيكوَن ع  لِّ ذي َيفَلةو له   َيله  دِّ َفيا َلها َحسَرًة َعلى ك  أّيام 
لقَوةِ   «:إلى الَُّّ

او  ،دهد و روزگار ه عمرش بر ضد او گواهی میکای  وای بر غفلت زده»3
 .«شاندک را به شقاوت و پستی می

 د: یفرما میروایت دیگری در 
ت کاتی شده و خاود را باه هالیب جناکه غفلت ورزد، نسبت به خود مرتکهر »

پنادارد. آماال و  خود را رشد مید و گمراهی یآ ن مییانداخته است. پشتش به زم
ناار روناد و کهاا  ار بگذرد و پاردهکار از که کنند و زمانی ک آرزوها گمراهش می
ب او خواهد یمانی، نصیحسرت و پش ؛ار شودکاورده است، آشیآنچه به حساب ن

 4 .«شد
                                                           

 .2353؛ دفتر اول، بیت مثنوی معنوی جالل الدین محمد بلخی)مولوی ؛ .1
 . 29. مریم: 2
؛ عبدالواحاد 399، ص 5ج  ؛الکاافی ؛؛ محمد بن یعقوب کلینی34خببه  ؛البالغة نهجشریف الرضی؛ . 3

 . 3175ح  ؛و درر الکلم غرر الحکمتصنیف  ؛آمد 
 .399ص  ،5ج  ؛الکافیمحمد بن یعقوب کلینی؛  4.
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های مردم باه خااطر  بریم که بسیاری از حسرت امروزه نیگ با نگاهی به جامعه پی می
دربااره  ؛«ی  لحظه غفلت، ی  عمر پشیمانی» المثل و ضرباست ه غفلت ی  لحظ

هاای  بسیاری از تصادفات، دعواهای شدید، آلودگی .کند ها صدق می بسیاری از انسان
آور و نتیجاه  همگی حسارت ،ها و... هایی همانند ایدز، بسیاری از قتل جنسی، بیماری

 ی  لحظه غفلت هستند.
 :  دیگو یم یسعد

 یا داشات. اتفاقااً مورچاه انهیآشا یبار شااخ درختا یبلبل ،ید که در باغان آورده
کرد. بلبل شاب  یم یساخته بود و زندگ یا خود النه یآن درخت برا ریز فیضع

و آواز مشغول بود. اما مورچاه  ییسرا کرد و به نغمه یو روز گرد گلستان پرواز م
فارا  گییام شاد، پاافصل بهار تم یآذوقه بود، وقت یرشب و روز مشغول جمت آو

بلبل نشست، باد خگان شروع باه  یگل را گرفت و کالغ به جا یخار جا د،یرس
بود. ناگاه بلبل آمد، نه رناگ گال  گشینمود و بر  از درخت در حال ر دنیوز
از ناوا بااز  ییناوا یطاقش طاق شد و از ب یبرگ ی. از بدیسنبل شن یو نه بو دید
درخت خانه داشت و  نیا ریز یا مورچه یوزآمد که ر ادشیهنگام  نی. در اندما

 یگیاو برده و به خااطر حاّق همساا ۀکرد، امروز حاجت به در  خان یدانه جمت م
 ی. به سراغ مورچه آمد و گفات: امیطلب نما یگیکه نسبت به او داشتم از او چ

. مان عمار خاود را باه یکامکاار یۀاست و سارما یاریسخاوت نشان بخت گیعگ
شود که اماروز  ی. چه میاندوخت یم رهیو ذخ یکرد یم یرکیو زغفلت گذراندم، ت

و من  ی. مورچه گفت: تو شب و روز در قال بودیاز آن به من کرامت کن یبینص
بهاار، مغارور!  ۀبه نظار یو دم یبه طراوت گل مشغول بود یا در حال. تو لحظه

 1.باشد یانیرا پا یو هر راه یخگانرا  یکه هر بهار یدانست ینم

 م و نکوهش غفلتاسال

رسااند  و او را به جایی می 2شود ه انحباط و سقوط انسان مییاز نگاه قرآن غفلت، ما
 گیرد:  تر از حیوان قرار می ای پست که در مرحله

                                                           
1  . https://article.tebyan.net/152147 

 .543. اعراف: 2
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ْمَأْع» وَنِبهاَوَلهو الَیْتَقهو وب  لو ْمقو ْنِسَلهو َواإْلِ
َمَکِ یرًاِمَناْلِجنِّ َُّ وَنِبهـاَوَلَقْدَذَرْأناِلَجَه ْبِصرو الیو ن  یو

وَن اْلغاِفلو مو ولِئَكهو أو ْمَأَضلُّ ْنعاِمَبْلهو ولِئَكَکاأْلَ وَنِبهاأو الَیْسَمعو ْمآذان  ن، گاروه یقایبه » 1:«َوَلهو
ه باا آن کای دارند یها[  ها ]عقل آنها دل ؛میدیار  از جن و انس را برا  دوزخ آفریبس
ه باا آن کای یها نند و گوشیب ه با آن نمیکو چشمانی فهمند  نند و  نمیک شه نمیی)اند
ه باا کانان همان غافالنند )چارا یا .تر ه گمراهکبل ؛انندیچون چهارپا آنها هم .شنوند نمی

 «.ت، باز هم گمراهند یانات هداکگونه ام داشتن همه
یعنای حاکماان آمریکاای  ،جنایتکاران سعودی و ارباباان آنهاا ،مصداق کامل این آیه

دو روز زنادگی  بارای شاود کدام حیوانی حاضار مای .کار و صیهونیسم هستندجنایت
 ای از خود نشان دهد؟ حیوانی خود، چنین درندگی

به دنیا خاتم نشاده و در آخارت نیاگ دامنگیار غاافالن و برایشاان  ،پیامدهای غفلت
 :فرماید شود؛ چنانکه خداوند می آور می حسرت

وَنِلقاءَ» ِذیَنالَیْرجو الَّ وَن.ِإنَّ ْمَعـْنآیاِتُـاغـاِفلو ِذیَنهو واِبهاَوالَّ ْنیاَواْطَمَأنُّ الدُّ َِ واِباْلَحیا
ناَوَرضو

وَن وْاَیْكِسبو ِبَماَکانو ارو َُّ ال مو ْوَلئَكَمْأَوئهو گ  یمان باه مالقاات ماا )و روز رساتاخیه اکآنها » 2:«أو
ات ماا یاه از آکاد، و آنهاا ردناکه کیا خشنود شدند و بر آن تیندارند، و به زندگی دن
 «.دادند ه انجام میکی یارهاکخاطر ه گاهشان آتش است، بیغافلند، )همه  آنها جا

 عوامل غفلت 

چه آثار زیانبار دنیاوی و اخاروی در پای  ،این  که دریافتیم غفلت عالوه بر حسرت
م. در اماان بماانی شو حسارتآن را بشناسیم تا از عوامل غفلت بر ما الزم است  ؛دارد

 عبارت است از: ،برخی از عوامل غفلت

 ضعف بصیرت. 1

 راهاه ح از کجیس  راه صحیتشخ نیگس  حق از باطل و ینش  تشخیب یرت به معنایبص
زیرا با آنکه خداوند به آنان عقال، چشام، باشد؛  میبصیرتان دوزخ  و سگای بی 3است

                                                           
 .579. اعراف: 1
 .3و 7 :یونس .2

 .537ص  القرآن؛ألفاظ  مفردات ؛راغب اصفهانیحسین بن محّمد  .3
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ح باه کاار ولی این جاوارح خادادادی را در راه حاق و صاحی ،گوش و... داده است
 1د.گیرن نمی

یاابیم  در می ،با نگاهی به زندگی برخی از خواص در صدر اسالم و تا عصار حاضار
بصیرتی آنان باعث شد در دام شیاطین گرفتار شده و دنیا و آخارت خاود را ناابود  بی
زد و  شمشایر مای منانؤالجوشن که روزی در رکاب امیرم شمر بن ذی ؛ مانندکنند

اماا در واقعاه عاشاورا، بار خانادان آن  2جنگ صفین نائل آمد، به درجه جانبازی در
 جدا کرد. حضرت شمشیر کشید و سر از تن امام معصوم

 دنیادوستی. ۲

بلکه مگرعه آخرت و گذرگاهی است که آدمی بایاد  ؛دنیا زشت نیست ،از نگاه اسالم
ذرگاه را تواند پال و گا گونه که آدمی نمی از آن برای آخرت خود توشه بردارد. همان

به عنوان منگل دائمی خودش بداند و نباید بدان وابسته شود، نباید به دنیا وابسته شاده 
سرچشامه هماه  ،و آن را بر آخرت خودش مقدم کند. دنیادوستی به معنای یاد شاده

ساعد باه جناگ  باعث شد ابن ،هاست. عشق به دنیا گناهان و ریشه بسیاری از غفلت
 .گناه را به خاک و خاون بکشاد ها انسان بی ون میلیونبرود. صدام ملع امام حسین

ها به خاطر اینکه ی  شبه باه پاول فاراوان برساند، دسات باه دزدی،  برخی از انسان
شوند و یا  عمار  میزنند و سرانجام گرفتار زندان یا اعدام  میخیانت، اختالآ و.... 

 خورند. میحسرت 

 نگاه مسموم . 3

ضلوٌَ » فرماود: امبریانگاه مسموم اسات. پ ،ترین عوامل غفلت یکی از مهم م َوف  إّيلاك 
د  الَغفَللةَ  َولِّ ي  ه  َيبذ    الَهوىَ َو َظِر؛ فِنَّ را تخام هاوآ یاد؛ زیاگیاد بپرهیاهاای ز از نگاه» 3 :«النَّ

اماام . به این مبلب در روایات دیگر نیگ اشاره شده است. «دیزا ند و غفلت میکپرا می
ند، قلب و روح خاود را باه رناج ک خود را رها میدگان یه دکسی ک»فرمود:  علی

                                                           
 .579 :اعراف .1

 .333ص ؛صفین ةوقع ؛نصر بن مگاحم منقری .2
 .599، ص 39ج  ؛بحاراألنوار ؛محمدباقر مجلسی. 3
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گ یاش نیهاا انادازد، حسارت رچشمی مییهای ز ه پی در پی، نگاهکسی کاندازد و  می
   1 .«شوند اپی مییپ

همیشه مستقیم و باه زن یاا  ،این که نگاه مسموم ،فل شدانکته مهمی که نباید از آن غ
 ، هاای مبتاذل، تصااویر و... داستانها،  بلکه دیدن بسیاری از کلیپ ،مرد نامحرم نیست

های قبل بسایار  های مسموم هستند. امروزه کنترل نگاه از دهه همگی مصادیق این نگاه
ویاژه جواناان  هفراروی همه مسالمانان با ،تر شده و شیاطین به اشکال مختلف سخت
هاای ساینمایی، بعضای  هاای اینترنتای، برخای فایلم ماهواره، برخای ساایت .هستند
 .مصادیق آن هستند ، از جملههای اجتماعی ی تلگرامی و دیگر شبکهها کانال

 ضعف باور. 4

چاه باورمنادی  هار .راببه عکس وجاود دارد ،و معاد با غفلت أبین باورمندی به مبد
تر باشد، غفلت کمتر است و بالعکس. کسی که به خدا و قیامت بااور نادارد، در  قوی

 ،شاود مای  یاکه وعده حاق و قیامات نگدبرد تا زمانی  خبری به سر می غفلت و بی
 2.ردیگ افران را فرا میکوحشت سراسر وجود 

 .گاردد کسی که باور داشته باشد که خداوند همیشه شاهد اوست، دیگر گرد گناه نمی
کناد، باه بیات الماال  از خدا شرم می ،اگر دوستانش او را به مهمانی گناه فرا خواندند

   . ...و  کند تجاوز نمی

 ینادان. 5

ماالزم یکدیگرناد. اماام  و همانند دو همگاد باه هام چساپیده ،غفلت و جهل اصوالً 
ه  ِلَمن َللم » :دیفرما ، در راببه با جهل و ارتباط آن با حسرت میصادق لَّ ِإنَّ الَجسَرَة... ك 

قيٌمَ أ نَ  ذي هَو َعَليِه م  لر  َينَتِف  ِبما أبَصَرو  َوَلم َيدِ  ما اْلمر  الَّ َِ هماه حسارت بارای » 3:«فلٌ  َلله  أم 
                                                           

 ؛محمد علی سروش ؛33ص  ؛کنگ الفوائد ؛ک: ابوالفتح کراجکی.نیگ ر. 22، ح 23، ص 504ج  ؛نهما. 1

 30ص ؛آه سرد
 .97 :انبیاء. 2

،  313ص  ؛المحاسان ؛؛ احمد بن محمد برقی5، ح 459، ص 3ج  ؛الکافی. محمد بن یعقوب کلینی؛ 3

 . 374ح 
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ه در آن باه سار کارا تی یند، نفعای نبارد و ماوقعک ش میینایه از آنچه بکسی است ک
 «.ا برای او مضر است؟یش دارد یا نفعی برایه آکند کن کدر ،برد می

ناادانی  ،های زیادی از آنهاا شود که علت بخش روشن می ،امروزه با نگاهی به جرایم
 است.

 های بیهوده  سرگرمی. 6

ویژه نوجوانان و جواناان شاده،  هب ،هایی از جامعه یکی از مشکالتی که دامنگیر بخش
 ای برای آنان ندارد. اساتعمال دخانیاات از ای است که هیچ فایده های بیهوده سرگرمی

هاا و  ای، برخای فایلم هاای موباایلی و رایاناه جمله سیگار و قلیان، بسیاری از باازی
 ،های اجتماعی اینترنتای، صافحات چات و... ی از گروهها، بسیار گردی ها، وب سریال

 افگا هستند. غفلت و های بیهوده همگی از مصادیق سرگرمی
آثار زیانبار فراوانی دارد که فرو رفتن در گارداب غفلات و دور  ،های بیهوده سرگرمی

باه تمساخر  ،برخی از آثار آن است. به عنوان نمونه منافقاان مدیناه ،شدن از معنویت
تر، برخی مسلمانان سست نهاادی  ای نازل پرداختند و در مرتبه ن و رفتار آنان میمؤمنا

شدند و باه  پراکنده می های بیهوده گرفتار شده بودند، از گرد پیامبر که به سرگرمی
وَکقا»شتافتند:  سوی محافل لهوآمیگ می واِإَلْیهاَوَتَرکو ْلماَوِإذاَرَأْواِتجاَرًهَأْوَلْهًوااْنَتضُّ ِئًماقو

اِزقیَن الر  َفْیرو هو جاَرِهَوالل  ْهِوَوِمَنالتِّ ِمَناللَّ ِهَفْیر  َدالل  ُْ و چون داد و ستد یا سارگرمی » 1:«ِع
کنناد. بگاو:  ای، ترک می ایستاده آورند و تو را در حالی که ببینند، به سوی آن روی می

دهنادگان  خادا بهتارین روزی آنچه نگد خداست، از سرگرمی و از داد و ستد بهتار و
 .«است

 زدایی کارهای غفلت راه

برخای از  هالزم اسات با ،این  که با آثار سوء و نیگ باا عوامال غفلات آشانا شادیم
با مراجعه باه قارآن کاریم و  زدایی از خودمان و جامعه اشاره کنیم. راهکارهای غفلت

  از جمله: ؛یافتزدایی دست  توان به راهکارهای مناسبی برای غفلت می ،روایات
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 آموزی  عبرت. 1

ستیگی، عبرت گرفتن از سرگذشت دیگاران  گریگی و غفلت های غفلت یکی از روش
و پادر و بارادرانش،  های حضرت یوسف است. در قرآن کریم پس از بیان داستان

ْلباب»: فرماید می وِلياأْلَ أِلو  َ ایان زمیناه  نیاگ در اماام علای 1.« َلَقْدکاَنِفيَقَصِصِهْمِعْبَر
ْم »فرموده است:  ْم َمْن َبْعَدك  ِعَظ ِبك  ْن َيتَّ

َ
ْم َقْبَل أ وا ِبَمْن كاَن َقْبَلك  ِعظ  از پیشینیان خود پناد و » 2:«ِإتَّ

   «.دعبرت بگیرید قبل از آنکه آیندگان از زندگی و سرنوشت شما عبرت گیرن
 یدددمود  دددم  شدددوا ددیددده ندددمدآ 

 

 چددون دگددم  ددم  بي ددر دیددرب ب ددر  
 

 گيدددم دآ  صددد  ب دگدددمدن  ر دددر 
 

 3تدد  یزيمیددر د زددمدن آ تددو ر ددر     
 

 افزایی بصیرت. ۲

زداست. بصیرت، نقباه مقابال  زا و بصیرت، غفلت گذشت که ضعف بصیرت غفلت
ْبَصلَر َواْنَتَفلَ  »فرموده است:  یعلامام غفلت است. 

َ
لَر َوَنَظلَر َفَ َما اْلَبِصير  َمْن َسلِمَ  َفَتَفكَّ نَّ ِِ َف

ر شاد و از یرد و بصاکارد و نظار کاشاه ید و اندیه شانکسی است کبصیر » 4«:ِبلاْلِعَبِر 
 .«ها پند گرفت عبرت

 ،افگایای خاوریم کاه باا بصایرت مای در بررسی تاریخ به افراد و جریانات فراوانی بر
توانستند غبار غفلت از خود زدوده و در زمره صالحان و نیکان شوند. زهیر بان قاین 

ماا باا زهیار  :اناد های زهیر بن قین نقل کرده ای طایفه هم از جمله آنان بود. گروهی از
همراه باودیم  در مسیر با امام حسین .گشتیم بعد از انجام حج به سوی کوفه بر می

سارانجام در باین راه  .ای نداشتیم که در ی  منگل با حضرت فرود آیایم و هیچ عالقه
 .آماد پی  امام حسین جا منگل کردیم. مشغول غذا خوردن بودیم که ناگگیر در ی 

سالم کرد و وارد شد و گفت: ای زهیر بن قین! اباعبداّله الحسین مرا فرستاده کاه تاو 
را نگدش ببرم. در این حال لقمه از دست همه ما افتاد و خشکمان زد.همسر زهیر کاه 
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! پسر پیغمبار خادا تاو را مای گفت: سبحان ،نامش ُدلهم بود خواناد و تاو ناگدش  اّله
پیش او برو و سخنش را بشنو و بازگرد. زهیر خدمت امام رفات. طاولی  روی؟! نمی

اش را برکنناد  ای درخشان بازگشت و دستور داد بار و بنه نکشید که شادان و با چهره
ببرند و برای اینکه پس از شاهادتش باه همسارش آسایبی  و به سوی امام حسین

 تا به شهادت رسید. بود نرسد، او را نیگ طالق داد. پیوسته با امام حسین
کسی که در ابتدای امر برای همراهی با امام زماانش، اشاتیاقی نداشات و حتای  ؛آری

باه  ؛باز هام همراهای باا اماام بارایش سانگین باود ،بعد از آنکه فرستاده امام را دید
ای رسید که ناامش در برخای از زیاارات ماأثوره آماده اسات و زائاران اماام  درجه
 1 کنند. می به او نیگ سالم حسین

 ذکر و یاد خدا. 3

َو»فرمایاد:  ترین وسایل بیدارسازی غافالن است. خداوند می یکی از مهم ،یاد خداوند
َكفي ْرَربَّ ـْنِمـَناْذکو َواآلْصـاِلَوالَتكو وِّ ـدو وَناْلَجْهِرِمـَناْلَقـْوِلِباْلغو عًاَوفیَتًةَودو َنْتِسَكَتَضرُّ
ارت را در دل خااود، از رو  تضاارع و خااوف، آهسااته و آرام، پروردگاا» 2:«اْلغــاِفلیَن

   «.ن و از غافالن مباشکاد یصبحگاهان و شامگاهان، 
ار  یولی حکم ایان آیاه همانناد بسا ،است امبریاگر چه رو  سخن در این آیه پ

م عمومی است. کساانی کاه پروردگارشاان را در دل کح ی رات قرآن، یگر از تعبید
کنند و آهسته و آرام در صبحگاهان و شاامگاهان  اد مییخوف خود از رو  تضرع و 
ه یاما ،اد خادایازیارا  ؛خبران نیساتند یهرگگ از غافالن و ب ،آورند نام او را بر زبان می

چاون  اد خادا هامی .غفلت از دل آدمی است ی نار رفتن ابرها  تارکها و  دار  دلیب
ت، یر ، توجاه، احسااآ مسائولدایها  ب گل ،ه چون بر دل بباردکباران بهار  است 

 3اند.یرو ا  را می نی و هر گونه عمل مثبت و سازندهیب روشن
گر قارار داده یدیکاسوره کهف نیگ صفات دو گاروه را در مقابال  33خداوند در آیه 

اد او یاشاه باه یدست، قلبی مملو از عشق خدا دارند، همین اما تهیاست: مؤمنان راست
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اد خدا غافلند و جگ هاوا  یلی از کبر به کثروتمندان مستاما ؛ طلبند هستند و او را می
 1طلبند. گ  نمیینفس چ

توانساته افاراد زیاادی را از مانجالب  ،یابیم که ذکر خدا با نگاهی به تاریخ نیگ در می
   2یکی از آنان است. ،غفلت به ساحل و سالمت برساند که فضیل بن عیاض

 انس با قرآن . 4

قرآن اسات. قارآن در  ،اوانی دارد. یکی از مصادیق مهم آنمصادیق فر ،ذکر و یاد خدا
3نام برده است.« ذکر»بسیاری از آیات، از خود با عنوان 

، و ذکر، نقباه مقابال غفلات 
وَن»زدایی است:  ترین شأن قرآن، غفلت بگر  رو ْمَیَتَذکَّ هو اِسَلَعلَّ  ُ آیاِتِهِلل نو َبیِّ و آیات » 4:«َویو

زدایای قارآن نیاگ  . البتاه غفلات«سازد، شاید دریابناد می خویش را برای مردم روشن
 5از جمله آنهاست. ،شرایبی دارد که اخالص در قرائت، توجه به مفاهیم قرآن و...

گویاد: نجاف کاه باودیم، آقاا ، مایاماامحضارت  دکتر فاطمه طباطبایی، عاروآ
روز  شما چناد»چشمشان ناراحت شده بود. دکتر آمد و چشم ایشان را دید و گفت: 

دکتر! من چشمم را »دفعه خندیدند و گفتند: امام ی « قرآن نخوانید و استراحت کنید.
ای دارد، اگار چشام داشاته باشام و قارآن خواهم. چاه فایادهبرای قرآن خواندن می

   0«نخوانم. شما ی  کاری بکنید که من بتوانم قرآن بخوانم.
دیدم شدم، میوارد اتاق امام می وقتی گوید:چی دبّاغ میخانم مرضیه حدیدهمچنین  

اند و مشغول قرائت قررآن هترتندم مردتی ایرن متر  ه      حضرت امام قرآن را باز کرده
)کثرت قرائت قرآن( ذهنم را مشغول کرده بود تا اینکه روزی به امرام رررک کرردم:    

قردر قررآن   حاج آقا شما که سراپای وجودتان قررآن رم ری اسرت، دیچرر چررا ایرن      
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هرکس بخواهد از آدمیت سرر در بیراورد و   »مام مکثی کردند و فرمودند: خوانید؟ ا می
 1«آدم بشود، باید دائم قرآن بخواندم

 نماز . 5

ـمَهِلـِذْکَر»فرماید:  یکی دیگر از مصادیق مهم ذکر، نماز است. خداوند می  2«:َأِقـِمالصَّ
هاای نمااز را  تارین فلسافه نیاگ یکای از مهام امام رضا«. به یاد من، نماز برپا دار»

   3زدائی دانسته است. غفلت

  نشینی با نیکان  هم. 6

زداسات. از  غفلت ،نشاینی باا نیکاان هام ؛زاست غفلت ،نشینی با بدان چنان که هم هم
َملْن » نشاین باشایم؟ فرماود: با چه کسی هام !اّله  پرسیدند: یا روح حضرت عیسی

يد  ِفي ِع  َِ ه  َو َي َيت  ْؤ َه    م  اللَّ ك  ر  َذكِّ هي  ْم ِفي اآلِْخَرِة َعَمل  ك  ب  َريِّ ه  َو ي  ق  َِ ْم َمْن با کسای کاه دیادن او » 4:«ْلِمك 
شما را به یاد خدا اندازد و سخن او بر دانش شما افگاید و رفتار او شما را به آخارت 

 .«مشتاق کند

  دد حب د ددم بدده  ربشدده   ددر آ خ یقدد  
 

 ب  س   زر  ح   د ا طم ق بد  
 

 بددر چده ندمق بددود  گفدتی  يد ن  د  ی و      
 

 ت  دختي ب کمدا دآ  نم د ا نم دق بد   
 

 آ    ک ر گف   ن گايی خو ن بمون  م
 

 5ک ر که بزيدمد  م دق بد   و ا شتم  م  
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