
 موانع یاد خدا از منظر قرآن
*علیجانکریمی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
یاد خدا، احساس حضور او در همه حاالت و غافل نشدن از اوست. مراتهب یهاد خهدا از سهوی 

از خدا بستگی دارد. بنا بر آیات و روایات هر امری کهه  ها، به مراتب معرفت و شناخت آنها انسان
در مسیر توحید انجام شود، عبادت و یاد خداست. هدف شیطان به عنوان دشمن اتهلی انسهان، 
غافل کردن انسان از یاد خدا و عمل نکردن به دستورات اوست. شیطان بهرای رسهیدن بهه ههدف 

گیرد تا بتواند انسهان را فریهب دههد.  را به کار می آید و ابزارهای مختلفی خود، گام به گام پید می
تأ یر ابزار شیطان برای فریب دادن، بر کسانی است که زمینه آن را داشهته و سهلطنت او را پذیرفتهه 
باشند. شیطان برای غفلت از یهاد خهدا از ابهزاری ماننهد وسوسهه، تحریهک تمهایالت و ... بههره 

بیهوده، قساوت قلب، اموال و فرزندان و دوستان نابهاآ،  گیرد. شراآ و قمار، سرگرمی به امور می
 از دیگر موانع یاد خدا هستند.

 حقيقت یاِد خدا 
 1در زبان عربی تعبیری از یاد کردن چیزی و به معنای ضد غفلت و فراموشهی اسهت.« ذکر»

آید، مقصود توجه قلبی به حضور خدا و غافهل نشهدن از  از یاد خدا سخن به میان می ههر گا
در مواردی نیز مقصهود ذکهر قلبهی اسهت؛  2اوست که ممکن است بر زبان نیز جاری شود.

پذیری و آمرزش گناهان از  بدین معنی که یاِد لطف و مهربانی خدا نسبت به بندگاند و توبه
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   1ر است.کهای او عامل ش اد نعمتیکه  شود؛ چنان دلگرمی و آرامد مؤمنان می سوی او، سبب
ها، بهه مراتهب شهناخت آنهها از خهدا بسهتگی دارد. برخهی ماننهد  سوی انسانمراتب یاد خدا از 

و  3کننهد برخی فقط در تنگناها خهدا را یهاد می 2تاحبان خرد ناآ در هر حال به یاد خدا هستند،
   4کنند. یابند، مغرورانه خدا را یاد می بعضی دیگر وقتی به نعمتی دست می

 موانع یاد خدا
 شود.  عنوان موانع یاد خدا معرفی کرده است که به آنها اشاره می قرآن عوامل مختلفی را به

 . شيطان1

ِإنَّ »اری برای انسان بوده است: کطان همیشه دشمن آشیقرآن کریم مکرر هشدار داده است که ش
ا ُمبينا   ْنساِن َعُدوًّ ْيطاَن كاَن ِلْْلِ تنهد شیطان برای غفلت از یاد خدا، ابزارههایی دارد کهه عبار 5«.الشَّ

 از:

 الف. وسوسه

و القای امر شر به قلب کسی است؛ در برابر الهام کهه القهای امهر  6وسوسه به معنی تدای آهسته
َفَوْسذَوَس ِإَلْيذِه » او را وسوسه کهرد:  خیر است؛ چنانکه شیطان برای فریب دادن حضرت آدم

َك َعلَی  ْيَطاُن َقاَل َياآَدُم َهْ  َأُدلُّ رد، کهطان او را وسوسهه یپهس شه 7؛َو ُمْلك  الَّ َيْبلَی  َشَجَرِة الُخْلدِ   الشَّ
و در پوشهد « م یشود، راه نمها ل نمییه زاکی کا تو را به درخت جاودانگی و ملیگفت: ای آدم، آ

  8خیرخواهی و با سوگند بر آن، آنها را فریب داد.
 ب. بازداشتن از امور حالل 

کنهد تها امهر مبهاح و  گاهی آدمی را وسوسهه می 9آید. طان برای فریب دادن گام به گام پید مییش
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های شیطان بهر کسهانی ا رگهذار اسهت کهه زمینهه آن را داشهته و  حاللی را بر خود حرام کند. گام
ای بهرود کهه چیهزی در آنجها نیابهد، آنجها را تهرک  اگر دزد به خانهه 1سلطنت او را پذیرفته باشند.

چنانکهه 2کنهد؛ ای نفس خالی باشد، آن را رها میکند. شیطان نیز اگر وارد قلبی شود که از هو می
شود و زمام امهور او  شیطان گاهی به طور کامل بر شخصی مسلط می3بر اولیای خدا نفوذ ندارد.

ای کهه گویها شهخ  اختیهاری از خهود نهدارد. از ایهن حالهت بهه  گونهه گیرد؛ به را در دست می
دهد که شهخ  بها آگهاهی و اراده بهرای  این حالت زمانی رخ می 4تعبیر شده است.« ِاسِتحواذ»

 5مدتی غرق گناه شود.
 ج. تحریک تمایالت نفسانی

شهود و انسهان را در مسهیر گنهاه قهرار  شیطان گاهی با تحریک تمایالت نفسانی، مانع یاد خدا می
را از راه تطمیع و ایجاد حرص، وادار به خوردن از میوه ممنوعهه  که حضرت آدم دهد؛ چنان می

به طمع دستیابی به سلطنت جاوید و حهرص بهر جهاودانگی در بهشهت،  ضرت آدمح  6کرد.
نقل اسهت کهه  7فریب وعده شیطان را خورد و پیمان خدا را مبنی بر دشمنی شیطان فراموش کرد.

کند. من به سبب حسهد بهه  مردم را حرص و حسد هالک می»گفت:  شیطان به حضرت نوح
اگر کسی بهه طهور  8«.به سبب حرص به دام من افتاد ملعون و مطرود شدم و آدم مقام آدم

شود. همنشینی با چنین فردی، سهبب غفلهت از  کامل تابع هوای نفس شود، از یاد خدا غافل می
َبَع َهواُه َو كاَن َأْمُرُه ُفُرطا  »شود:  خدا می از آن کس کهه  9؛َو ال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرنا َو اتَّ

روی  ایم و از هوس خود پیروی کرده و ]اساس[ کهارش بهر زیهاده را از یاد خود غافل ساختهقلبد 
 «.است، اطاعت مکن
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 د. شراب و قمار

توجهی به دسهتورات الههی، ترغیهب بهه  یکی از ابزارهای مهم شیطان برای غفلت از یاد خدا و بی
ضهمن ایجهاد دشهمنی میهان خواری و قماربازی است. شیطان با استفاده از ایهن دو ابهزار  شراآ
بنابراین هر عملی کهه سهبب بهرانگیختن دشهمنی  1دارد. ها، آنها را از یاد خدا و نماز باز می انسان

ها و یا غفلت از یاد خدا شود، شیطانی و هر چیزی نیز که سبب مستی و زوال عقل یها  میان انسان
نماز به عنوان ههدف شهیطان،  تضعیف آن شود، از موانع یاد خداست. علت تأکید بر بازداشتن از

تر از ذکر است و خدای متعالی به نماز اهتمام بیشتری دارد؛ زیرا بنها  از این روست که نماز، کامل
   2نماز، ستون دین است. خدا بر فرماید رسول
ها و اعمال ناپسند که مهانع  در پاس  به این سؤال که چرا در میان همه خوراکی عالمه طباطبایی

 شود، شراآ و قمار ذکر شده است؛ فرموده است: ییاد خدا م
تر اسهت؛ زیهرا نوشهیدن شهراآ باعهث تحریهک  آ ار منفی یاد شده در این دو عمل، واضح
آورد،  اندازد، عواطف عصبی را بهه هیجهان در مهی سلسله اعصاآ شده و عقل را از کار می

فتارهای زشهت نسهبت دارد و در نتیجه باعث ارتکاآ ر شهوات حیوانی را به تحریک وا می
به مال، آبرو، ناموس و جان افراد، و حتی باعث هتهک مقدسهات دینهی و شکسهتن حهدود 

شود. اگر چه مفاسد یاد شده برای مقدار اندک و یا برای یکهی دو بهار نیسهت،  اجتماعی می
کند و ]چنین رفتارهایی[ در  ولی کسی که در این راه قدم بگذارد؛ به تدری  به آنها عادت می

گردند؛ در حهالی کهه یهاد خهدا،  یابد و موجب جلوگیری از یاد خدا می امعه گسترش میج
   3روح حیات در کالبد عبودیت و بندگی است و تنها هدف از دعوت الهی است.

 . اموال و فرزندان2

انسان به تورت غریزی، به مال و فرزندش عالقمند است. عالقمندی به مال و فرزنهد تها جهایی 
که مانع یاد خدا نباشد؛ از همین روست که قرآن به مؤمنان هشهدار داده اسهت تها پسندیده است 

گونهه باشهند، زیانکهار دانسهته  ه اینکسانی را کمبادا اموال و فرزندان، آنها را از یاد خدا باز دارند و 
گاهی عواطف شخصی مانند عالقه به مال و فرزند با عواطهف مهذهبی همسوسهت، امها  4است.
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ست فرد مؤمن میان انتخاآ مهال و فرزنهد و عقایهدش در انتخهاآ دشهواری قهرار گاهی ممکن ا
گیرد. از یک سو عواطف فرزندی و علقه به مال و از سوی دیگر احساسات مذهبی هسهتند و ههر 

کشههانند. برخههی مسههلمانان در تههدر اسههالم بههه خههاطر همراهههی بهها  کههدام او را بههه سههمتی می
ند و با آن حضرت هجرت کردند. البتهه مسهلمانانی نیهز از مال و فرزند خود گذشت خدا رسول

و اموال و فرزندانی کهه در مکهه بهه  خدا بودند که پس از هجرت در انتخاآ همراهی با رسول
شان در مکه از سهوی مشهرکان در  جا گذاشته بودند، با چالد مواجه شدند؛ چرا که جان فرزندان

شان، بهه تهورت مخفیانهه بها  فظ جان فرزندانخطر بود. برخی از آنان وسوسه شدند که برای ح
ای  مشرکان همکاری و به نفع آنان جاسوسی کنند. در چنین شرایطی بود که خداوند بها نهزول آیهه

ُسذول»به مسلمانان هشدار داد و فرمهود:  ذَه َو الرَّ يَن َءاَمُنوْا اَل تَخوُنوْا اللَّ ِِ
ا الَّ و بهه مؤمنهان   1«َيا َأيهَّ

ما َأْمواُلُكْم َو َأْوالُدُكْم َو اْع »گوشزد کرد:  بنا بر این آیه شریفه، عالقه به مهال و فرزنهد  2«.ِفْتَن     َلُموا َأنَّ
  3های اسالمی و رهبر آسمانی شود، مانند آنچه از ابولبابه سر زد. نباید سبب خیانت به ارزش

 داستان خيانت ابولبابه

هها از آن حضهرت درخواسهت کردنهد رد و آنکهشهب محاتهره  21ظهه را یقر هود بنیی امبریپ
نظیر قرارداد تلح منعقد کرد، با ایشان نیز چنهین کنهد تها بهدین وسهیله  گونه که با یهود بنی همان

ن شام بروند. آن حضرت درخواست آنان را نپهذیرفت و سهعد یر به سرزمینض بتوانند نزد قبیله بنی
ه خهانواده و کهرد، ولهی آنهان ابولبابهه را قریظه معرفهی که بن معاذ را به عنوان داور میان خود و بنی

ا داوری سعد بن معهاذ یآ»دند: یظه از ابولبابه پرسیقر ردند. بنیکشنهاد یشان بود، پیفرزنداند نزد ا
شهند. ک عنی اگر این کهار را بکنیهد، شهما را مهییرد؛ کابولبابه با دست به گلو اشاره «. م یریرا بپذ

ه م که به خدا و رسولهمان لحظه فهمید»د: یگو ابولبابه می ه یهاد شهده، یآ«. ام ردهکانت یخ الل 
 4انت وی نازل شد.یبا اشاره به خ

شهوند، کسهانی را  خداوند در برابِر کسانی که به سبب مال و فرزند از یاد او غافل و رویگهردان می
   5اد خدا باز نداشته است.یکند که داد و ستد، آنان را از  ستاید می
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 وده های بيه . سرگرمی3

ْنيا َلِعب  »قرآن، دنیا را لهو و لعب معرفی کرده است:  َما اْلَحياُة الدُّ ا تنها بهازی یزندگی دن 1؛َو َلْهو  ِإنَّ
لعب نیز به  2ه انسان را از کاری باز دارد.کزی است ی، به معنای چ«َلْهو»  لمهک«.  و سرگرمی است

ی نباشد و هیچ فایده ه کهای  هودهیبه سخن ب 3ه باشد، است.ای نداشت معنی شوخی، چیزی که جد 
ه انسهان را بهه فسهاد و گنهاه کهی یها ات خرافهی و داسهتانیهاکانسان را از حق  بهاز دارد، ماننهد ح

ن انحراف گاهی بهه سهبب محتهوای سهخن و گهاهی بهه یگویند. ا می« لهوالحدیث»شاند؛ ک می
چنین سخنی کهه دیگهران را هم 4 خاطر اسباآ و مالزمات آن مانند آهنگ و امور همراه آن است.

 5نامیده شده است.« لهوالحدیث»راه خدا باز دارد، 
آموخهت  رانی را مییهای ا رد، افسانهک ران سفر مییه از حجاز به اکشخصی به نام نضر بن حارث 

د، یهگو [ برای شما داستان عاد و  مهود میاگر محمد]»گفت:  رد و میک و برای مردم بازگو می
ای  وهیار او را شهکهاین آیه در پاس  به او نازل شد و «. نمک و اخبار عجم را بازگو می ها ز قصهیمن ن

افهرادی »انهد:  ه ششهم سهوره لقمهان گفتهیهبرخی مفسران نیز در شهأن نهزول آ 6انحرافی دانست.
دن قهرآن توسهط یق مردم را از شهنین طریشان بخوانند و از ایدند تا برایخر زهای خواننده را میینک
مت آنان نازل شد  هیه این آکداشتند  باز می رامبیپ  7«.در مذ 

اروان تجاری همهراه بها که کهای نماز جمعه بود  مشغول خواندن خطبه امبرینقل شده است پ
هل و سر و تدا وارد مد ه کهاروان رفتند و حضهرت را کشتر نمازگزاران به سراغ ینه شد. بیطبل و دع

 ای آنان را سرزند کرد:  ند. خداوند با نزول آیهراد خطبه بود، تنها گذاشتیدر حال ا
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ْهذِو َو  ِه َخْير  ِمَن اللَّ وا ِإَلْيها َو َتَرُكوَك قاِئما  ُقْ  ما ِعْنَد اللَّ  ِمذَن َو ِإذا َرَأْوا ِتجاَرة  َأْو َلْهوا  اْنَفضُّ
اِزِقيَن  ُه َخْيُر الرَّ جاَرِة َو اللَّ آور  نند، به سهوی آن روییای بب ا سرگرمییو چون داد و ستد  1؛الت 

نند. بگو آنچه نزد خداست، از سرگرمی و ک می کای، تر ستادهیه اکشوند و تو را در حالی  می
 . دهندگان است ن روزییاز داد و ستد بهتر است و خدا بهتر

شاید این پرسد مطرح شود که آیا دنیا به طور کلی لهو و لعب است  قرآن در چههار آیهه دنیها را 
در آیات دیگر نیهز کهه برخهی  2خوانده و پس از آن، عالم آخرت را مطرح کرده است. لهو و لعب

ها و تجارت و خرید و فروشی را که مانع یاد خدا باشند، مذمت کرده است؛ مانند آنچهه  سرگرمی
در سوره لقمان و سوره جمعه آمده است. بنابراین دنیایی لهو و لعب و بازیچه و بیهوده اسهت کهه 

برای عیادت عهالء بهن زیهاد  چنانکه نقل است امیرمؤمنان 3دا و عالم آخرت باشد.مانع یاد خ
ه در کد یارت آکا به چه ین خانه فراخ در دنیا»اش رفت. وقتی خانه بزرگ او را دید، فرمود:  به خانه

توانی با آن به آخرت برسی. ]وقتی که[ در آن  آخرت به آن بیشتر نیاز داری. آری و اگر بخواهی می
ه بهر گهردن داری، ادا کهشاوندانت تله رحم نمهایی و حقهوقی را یاز مهمان پذیرایی کنی و با خو

 4«.ز توانی پرداختیسان به آخرت ن نیکنی و به مستحقاند برسانی و بد
اند؛ نکهوهد کهرده و  طلبی و تفاخر به دنیا، از یاد خدا غافل شده قرآن کسانی را که به سبب زیاده

كاُثُر   اُكُم َأْله»فرموده است:  که برخی نیز با آرزوی بیههوده سهرگرم دنیها و از یهاد خهدا  چنان 5«.التَّ
در  7انهد. طلبی، یهاد خهدا را فرامهوش کرده و برخی دیگر نیز به وسیله رفهاه و آسهاید 6 غافل شده

و اوالد مها ]از  امهوال 8؛َنْحُن َأْكَثُر َأْمواال  َو َأْوالدا  »گفتند:  های گذشته نیز کسانی بودند که می امت
، «گرایی تجمهل»، «سهرگرمی»، «بهازی»ا دارای پن  بخهد یشتر است. از منظر قرآن، دنیهمه[ ب

قرآن در سوره مؤمنون از کسانی یاد کرده است که اگر چهه  9است.« طلبی افزون»و « فخرفروشی»
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ان از حهق  هایشه ه دلکهشدند؛ در حالی  شنیدند، اما سرگرم بازی می پندهای پروردگارشان را می
به مؤمنان نیز هشدار داده است که مبادا مال و فرزنهدان،  1گری سرگرم شده بود.یز دیغافل، و به چ

این در حالی است که اگر مال به عنوان نعمهت الههی در راه تهحیح  2آنان را از یاد خدا باز دارند.
لَمِال َمل»فرمهوده اسهت:  خدا مصرف شود، مورد تحسین است؛ چنانکه رسهول لالُِ ِِنع  اُلِالصو

الِ  ُجِ ِالصو ْو وقتهی انسهان مهال را در راه «. چه نیکوست مال پاکیزه و حالل برای بنده شایسهته 3؛لَِ
خهواری سهبب غفلهت آدمهی  کند، در واقع به یاد خداست؛ در حالی کهه حرام حالل مصرف می

 شود. می
چونزلقمم وموحسمد مینودام



4جهلوغفلتزاید.آنرادانحرام


 . دوستان ناباب4
های قیامت، برخی افراد که در آن روز بهه خهاطر تهرک همراههی بها  قرآن کریم در توتیف تحنه

گزند، شایسته عبهرت  و انتخاآ دوستان ناباآ، با حسرت و پشیمانی دستان خود را می پیامبر
 گرفتن دانسته است: 

اِلُم َعلَی  ُسوِل َسِبيال  َياَوْيَلتَی َيَدْيِه َيُقوُل   َو َيْوَم َيَعضُّ الظَّ ُت َمَع الرَّ ِْ َلْيَتنذِی َلذْم   َيَلْيَتنِی اتخَّ
وال   ُِ ْيَطُن ِلاْلنَساِن َخذ ْكِر َبْعَد ِإْذ َجاَءنِی َو َكاَن الشَّ  ِ نِی َعِن ال َقْد َأَضلَّ ا َخِليال  لَّ ِْ ُفاَلن  و 5؛َأتخ 

امبر راههی بهر یهاش با پکای  د:یگو َگزد و می های خود را می ار دستکه ستمکروزی است 
مهرا بهه گمراههی   هکهاش فالنی را دوست خود نگرفتهه بهودم. او بهود کگرفتم. ای وای،  می

 طان همواره فروگذارنده انسان است. یده بود و شیه قرآن به من رسکد، پس از آنیشانک
 6های انبیا یا فقط کتاآ آسمانی است. مراد از ذکر در این آیه، همه آورده

تاآ کها، مردم را از  ه با دعوت به نافرمانیکنند ک  روی مییارند افرادی که از دوستان بدی پیچه بس
ههوده و یه مهؤمن از مجهالس لههو و سهرگرمی بکهن رو سزاوار است یدارند. از ا ر خدا باز میکو ذ

های  حلقهه  د و در مجهالس دانشهمندان،یرود، دوری جو جلساتی که وقت آدمی بیهوده هدر می
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ههای بهشهت مهأوی  ، مدارس علم و جلسات کار و اقدام در راه خدا حضهور یابهد تها در باغقرآن
د؛ زیهرا یهد، به دوستاند بنگرید افتادیسی به تردکاگر در شناخت »در روایتی آمده است:  1رد.یگ

 2«.دین تههوان تشههخی  داد کههه او دینههدار اسههت یهها بههی دینههی دوسههتاند می از دینههداری یهها بی
اللهه! بها چهه کسهی  عر  کردند: یها روح حواریون عیسی»فرموده است: نیز  خدا رسول

همنشین شویم  حضرت پاس  داد: کسی که دیدارش، شما را به یاد خدا بیندازد و گفتهارش، بهه 
 3«.امت بیندازدیاد قیردارش، شما را به کد و یفزایعلم شما ب

ای فغههان از یههاِر نههاجنس ای فغههان


4انهمنشههین نیههک جوییههد ای ِمههه
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