
 عوامل غفلت از نگاه قرآن 
 *اکبرحسینیرامندیاالسالموالمسلمینسیدعلیحجت

 مقدمه

 خهوآ، بهد،  ِهایی در تعریف مفاهیم اخالقی و تعیین مصداق های اخالقی، تفاوت در میان نظام
ویهژه نظهام اخالقهی  های اخالقی وحیهانی، بهه باید، نباید و وظیفه اخالقی وجود دارد. در مکتب

ای برخوردارند و نقهد بسهیار مهمهی در  ، از جایگاه ویژه«غفلت»و نقطه مقابل آن « ذکر»،  قرآن
ناپذیِر غفلهت موجهب شهده اسهت تها ایهن  سعادت و یا بدفرجامی انسان دارند. پیامدهای جبران

  رذیلت اخالقی، بید از هر رذیلتی در قرآن مورد توجه قرار گیرد. قهرآن، تفکهر را برتهرین نعمهت
تواند به فهم حقیقت نائل شهود و از غفلهت رههایی  داند؛ زیرا انسان با تفکر می هی به انسان میال

ترین حقیقت از منظر قرآن، آگاهی از وجهود خهدا و قیامهت و اعتقهاد راسه  بهه ایهن  یابد. اتیل
های قرآنی، شناخت و اعتقاد به ایهن حقهایق اتهیل، زمهانی  مظاهر غیبی است. بر اساس تحلیل

َيْعَلُموَن ظاِهرا  ِمَن اْلَحيذاِة »افتنی است که آدمی زندانی مظاهِر محدوِد مادی نشده باشد: ی دست
ْنيا َو ُهْم َعِن اآلِخَرِة ُهْم غذاِفُلوَن  در ایهن نوشهتار، عوامهل غفلهت از منظهر قهرآن بررسهی  1«.الدُّ

 شود.    می

 شناسی قرآنی غفلت واژه
خبهری، نهادانی،  ردن، سههو، بیکههمچون فرامهوش  در زبان فارسی به معانی مختلفی« غفلت»

کار  ی بههیغفلهت در جها 2اعتنایی و سستی آمهده اسهت. انگاری، بی ی، سهلیپروا توجهی، بی بی
بنابراین غفلت، نقطه مقابل توجه و  3زی در ذهن موجود بوده، اما مورد توجه نباشد.یه چکرود  می
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   1تفکر است.
در قرآن تکرار شده است که در بسیاری موارد متعلق غفلهت؛  بار 35واژه غفلت و مشتقات آن،   
است. هدف اتهلی آیهاتی کهه « قیامت»و « خویشتن»، «دستورات خدا»، «آیات خدا»، «خدا»

در آنها غفلت از خداوند نفی شده است، تأکید بر علم و آگاهی کامل خداوند بهه همهه حهوادث 
   2آ ار تربیتی آن است. ها و جهان و نیز آگاهی نسبت به رفتارهای انسان

اعراف، معنای قرآنی غفلت و پیامدهای آن بازگو شده است. غفلت در مفهوم قرآنهی،  179در آیه 
تهوجهی بهه نعمهِت تعقهل اسهت. از منظهر قهرآن، واالتهرین  به دلیل بی 3ناتوانی از درک حقیقت

اسهت. خداونهد بهه  ها، اذعان به وجود خدا و قیامت و اعتقاد راس  به ایهن مظهاهر غیبهی آگاهی
ذن »اند، روی برتابد:  دهد تا از کسانی که خدا را فراموش کرده پیامبر خود فرمان می َفَأْعِرْض َعن مَّ

ْنَيا  َتَولَی  سپس به این نکته اشاره شده است کهه علهم محهدود  4«.َعن ِذْكِرَنا َو َلْم ُيِرْد ِإالَّ اْلَحَيوَة الدُّ
َن اْلِعْلم»ی نیست: شان کاف آنان برای هدایت و سعادت ن حهد  آگهاهی ین آخهریا 5؛َذاِلَك َمْبَلُغُهم م 

 «. آنهاست
و حیات آخهرت را از یهاد   های قرآن، کسانی را که در جهان محدود مادی محصور شده برخی آیه

ْنيا َو ُهذْم َعذِن اآلِخذ» 6نامهد. اند، غافل و ناآگاه می برده َرِة ُهذْم َيْعَلُموَن ظذاِهرا  ِمذَن اْلَحيذاِة الذدُّ
 «.  ار  غافلندکان یدانند، و از آخرت هو پا ا را مییآنها فقط ظاهری از زندگی دن 7؛غاِفُلوَن 

هاسهت؛  شود کهه غفلهت، سرنوشهت محتهوم بسهیاری از انسان در قرآن این واقعیت نیز بازگو می
ِإنَّ »د: برنه سهر می  خبهری بهه های روشن الهی، همچنان در غفلت و بی توجه به آیه کسانی که بی

اِس َعْن آياِتنا َلغاِفُلوَن     8«.َكثيرا  ِمَن النَّ
ِكر  »در سوره قمر در شد آیه، این پرسد اساسی تکرار شده است:  لحن و آهنگ  9«.َفَهْ  ِمْن ُمدَّ
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دهد که پرسشگر امیدی به اندرزپذیری ندارد؛ زیرا مخاطبهان ایهن پرسهد، در  پرسد، نشان می
 اند. تهاعماق تاریکی غفلت فرو رف

  عوامل غفلت
آیهد. در  شهمار می های تربیت اخالقهی بهه  ترین آسیب در نظام اخالقی قرآن، غفلت یکی از مهم

های اخالقهی  این کتاآ الهی، پیامدهای فراموشی و غفلت بیان شده است. از منظر قرآن، رذیلت
های  وسهآسایی، حسادت، بخل، خشم، وس توبه، سستی و تن جویی، همچون هوای نفس، لذت

های دنیا و دنیهاگرایی، وابسهتگی بهه  هروت، فرزنهدان و همسهران، سسهتی ایمهان،  شیطان، جلوه
محسهوآ   دیگهران، از عوامهل ایجهاد غفلهتی اعتنایی بهه آرا آروزهای دراز، جهل و نادانی و بی

ههار زا، به دشمنان انسان تعبیر شده است. در اینجا به چ شوند. در برخی آیات از عوامل غفلت می
 شود:   زا که در قرآن مدار توجه قرار گرفته است، اشاره می عامل مهم غفلت

 هوای نفس . 1

شهود.   جهایگزین آن مهی« مهن»و « خهود»ه در فارسی واژگانی مانند کای عربی است  نفس، واژه
و وجه تمایز آنها از همهدیگر اسهت. در قهرآن،   ها مقصود از نفس، هویت فردی هر یک از انسان

بیان شهده اسهت. « نفس»و « روح»، «فؤاد»، «عقل»، «قلب»با واژگانی همچون « خود»ِم مفهو
و  2«لوامه» 1،«مطمئنه»های گوناگونی همچون  در قرآن با توجه با کارکردهای متنوع نفس، وتف

 کار رفته است.  برای این واژه به3«اماره»و 
ه، همان نفس یا روح انسانی اسهت  ا پیمهوده و بهه مقهام  بهات و ه مراتهب کمهال رکهنفس مطمئن 

امه نیز به معنای َنْفِس مالمتگر است که انسان را در برابهر خطها و  اطمینان بار یافته است. تفس َلو 
اَمذ »این اتطالح برگرفته از این آیه اسهت:  4کند. گناه، نکوهد می َوِّ ْفِس الَلِّ و  5؛َواَل ُأْقِسذُم ِبذالَنِّ

امه و[ وجدان ب برخی نفس لوامهه را «. ز حق  است[یه رستاخکو مالمتگر ] داریسوگند به ]نفس لو 
هاره و نفهس مطمئنهه دانسهته نفهس امهاره نیهز  6اند. همان وجدان اخالقی و حهد فاتهل نفهس َام 
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های مهادی  روی در لذت افراط و زیاده  بازگوکننده آن دسته از تمایالت نفسانی است که آدمی را به
 کند. لبی،  روت، قدرت و روابط جنسی ترغیب میط همچون خوردن، آشامیدن، تفریح، جاه

های مشروع را نادیده گرفت. در آیهات و  توان نیازهای ضروری و لذت در نظام اخالقی قرآن، نمی
، کسهانی کهه از تمهایالت معقهول و مشهروع مهادی خهود چشهم روایات پیشوایان معصهوم

های مادی به عقل، شهریعت  لذت تعیین حد و مرِز برخورداری از 1اند. اند، نکوهد شده پوشیده
 2و علم و اگذار شده است.

دانهد؛ دشهمنی کهه در درون انسهان بهرای  ترین دشهمن انسهان مهی قرآن نفس امهاره را خطرنهاک
ذاَرة  »فرمایهد:  کند. قرآن در توتیف این نفس سهرکد، می اش تالش می گمراهی مَّ ْفَس َأَ ِإنَّ الذنَّ
وءِ  نفهس امهاره، دشهمنی اسهت کهه حتهی «. نهدک ها امر می  دیار به بید[ بسکنفس ]سر 3؛ِبالسُّ

که از مقام عصهمت برخوردارنهد، از آن ههراس  برگزیدگان الهی مانند حضرت یوسف تدیق
ی َكْيَدُهنَّ َاْصُب ِاَلْيِهنَّ َوَاُكذْن ِمذَن »فرماید:  دارند. آن حضرت درباره نفس اماره  می َوِاالِّ َتْصِرْف َعنِّ

را از من بازنگردانی، به آنهها میهل خهواهم داشهت؛ و در  زنان مکرو  ا[ اگر کید]خدای 4؛اْلجاِهليَن 
به معنهای غفلهت « َو َاُكْن ِمَن اْلجاِهليَن »جهل در این عبارت قرآنی «. تِف جاهالن خواهم بود

و مبارزه بها ههوای  6ترین دشمن انسان معرفی در اخالق اسالمی نفس، دشمن 5کار رفته است.  به
مخالفهت بها نفهس امهاره، از واجبهات شهرعی و اخالقهی  7اد اکبر تعبیر شده است.نفس، به جه

   8است
 23دانهد. آیهه  قرآن هواپرستی را منشأ غفلت و غفلت را ناآگهاهی و نهاتوانی از درک حقیقهت می

َأَفَرَأْيَت َمِن »های الهی شمرده اسهت:  سوره جا یه غفلت و محرومیت از آگاهی، یکی از مجازات
 َِ َخ ُه َعلی اتَّ ُه اللَّ ؛ پهس َبَصِرِه ِغشذاَوة    َسْمِعِه َو َقْلِبِه َو َجَعَ  َعلی  ِعْلم  َو َخَتَم َعلی  ِإلَهُه َهواُه َو َأَضلَّ

اینکه از حقیقت آگاه بود، خدا  آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفِس خوید قرار داد و با 
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در فهراز پایهانی آیهه، «. اد و بر چشمد پرده افکند و بر گوش و قلبد مهر نه 1او را گمراه ساخت
ُروَن »هواپرستی را نشانه غفلت دانسته و هواپرستان را با این پرسد توبیخی  كَّ َِ ر ک  ا متهذیه؛ آَأَفال َت

 کند. به یادآوری و رهایی از غفلت ترغیب می« د !یشو نمی
 شيطان . 2

تهرین ههدف  بیرونی انسان اسهت. مهم ترین و زیانبارترین دشمنان شیطان پس از نفس، خطرناک
ذهِ »شیطان آن است که انسان خدا را فراموش کند:  يَطاُن َفَأنَساُهْم ِذْكذَر الَلِّ  2؛اْسَتْحَوَذ َعَليِهُم الَشِّ

 «.  شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده است
ن اشهاره، و ههدف شهیطان از ایهن سوره مائده، ابتدا به برخی ابزارهای اغهواگری شهیطا 91 در آیه

ْيطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيذَنُكُم اْلَعذداَوَة َو اْلَبْغضذاَء ِفذي اْلَخْمذِر َو »شهود:  اغواگری بیان می ما ُيريُد الشَّ ِإنَّ
نهه بهر یکخواهد، با شرابخواری و قمار میان شما دشهمنی و  طان مییه شکست ین نی؛ جز ااْلَمْيِسرِ 

ذالِة »شهود:  ، هدف اتلی شیطان بازگو میو در ادامه آیه« پا کند ِه َو َعِن الصَّ ُكْم َعْن ِذْكِر اللَّ َو َيُصدَّ
در این آیه نیز غفلت و فراموشی خهدا، «. اد خدا و از نماز باز داردی؛ و شما را از َفَهْ  َأْنُتْم ُمْنَتُهوَن 

 هدف اتلی شیطان معرفی شده است.
ها را گمهراه  ده است که قصد دارد از هر راه ممکنی انسهانهای قرآن، شیطان اعالم کر بر اساس آیه

 کند:  کند و این سخن خود را بارها با قسم و تأکید، تکرار می
ن َبيْن  ُهم م  ْقُعَدنَّ لَهْم صِراَطَك اْلُمْسَتِقيَم ُثمَّ اَلِتَينَّ َأْيِديِهْم َو ِمْن َخْلِفِهذْم َو   َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتنِی َأَ

شیطان به خداوند گفت: پس بهدان  3؛ْيَمانِهْم َو َعن َشَمائِلِهْم َو اَل تَجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن َعْن أَ 
م تهو خهواهم نشسهت؛ ین آنها بر سر راه مسهتقیمکندی، حتمًا در کراهه افیه مرا به بکسبب 

شهان هجهوم خهواهم آورد، و  د رو و از پشت سرشان و از راسهت و چ یسپس به آنها از پ
 افت. یشتر آنها را سپاسگزار نخواهی یب

وُه »در آیات قرآن بر دشمنی شیطان تأکید فراوانی شهده اسهت:  ُِ ِخذ ذْيَطاَن َلُكذْم َعذُدَو َفاتَّ ِإنَّ الشَّ
ا   ُه َلُكذْم َعذُدَو »و شیطان را دشمن آشکار انسان شمرده است:  4«َعُدوِّ ْيطاِن ِإنَّ ِبُعوا ُخُطواِت الشَّ ال َتتَّ
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   1«.ُمبين  
کسهی را  تواند ها، هرگز نمی در قرآن بر این نکته تأکید شده است که شیطان بدون همکاری انسان

های فریبنهده شهیطان، هنگهامی  گری و وعهده فریب دهد و از یاد خدا غافل نماید. پس از وسوسه
ن های شیطان را باور کند و تسلیم او شود. این اتل گاهی از زبها پیروز خواهد شد که انسان وعده

سهوره ابهراهیم آمهده  22که در آیهه  شیطان بازگو شده و مورد تأیید خداوند قرار گرفته است؛ چنان
َو ُلوُمذوا   َفذال َتُلوُمذوني  َو ما كاَن ِليَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطان  ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسذَتَجْبُتْم لذي»اسهت: 
ردم و شما نیز دعهوتم را که شما را دعوت ک، جز آنگونه تسلطی نداشتم چی؛ من بر شما  ه َأْنُفَسُكم

در سهه آیهه از قهرآن در کهالم خهدا «. دیهنکد و خود را نکهوهد ینکپذیرفتید؛ پس مرا نکوهد ن
ها ندارد. در آیهه اول علهت تسهلط شهیطان را  تصریح شده است که شیطان هرگز تسلطی برانسان

َبَعَك ِمَن اْلغاويَن ِإنَّ ِعباد  َلْيَس لَ »داند:  فریب خوردن انسان می و بهه  2؛َك َعَلْيِهْم ُسْلطان  ِإالَّ َمِن اتَّ
بهر اسهاس دومهین «. ن تو بر بندگان من تسلطی نداری، مگر گمراهانی که از تو پیروی کردنهدیقی

ُه َلْيَس َلذُه ُسذْلطان  َعَلذی »داند:  آیه، نداشتن ایمان و توکل به خداوند را عامل سلطه شیطان می ِإنَّ
ُلوَن   ِيَن آَمُنوا َو َعلیالَّ  ِهْم َيَتَوكَّ ه کهست، جز گمراهانی ین تو را بر بندگان من تسلطی نیقیو به  3؛َرب 

در سومین آیه برای رهایی از تسلط شیطان بر دو عنصر بندگی و توکل تأکیهد «. از تو پیروی کردند
َك َوكيال    ِإنَّ ِعباد  َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطان  َو َكفی»شده است:  گونه تسلطی  د تو هیچیترد بی 4؛ِبَرب 

ارساز هامور بنهدگان که پروردگارت وکیل و کافی است کبر بندگان فرمانبردار من نخواهی داشت. 
 «.  خود  است

 دنياگرایی . 3

های فراوانهی  ها و جهذابیت در قرآن، دنیا یکی از دشمنان انسان معرفی شده است و به دلیل جلوه
بهار  111تواند انسان را از یاد خدا غافل نماید. واژه دنیها،  بسیار فریبا و اغواگر است و می که دارند،

آمده است. در شماری از این آیهات، خداونهد « الف و الم»در قرآن تکرار شده و در همه موارد با 
َمتاُع اْلَحيذاِة َفما »به مقایسه دنیا و آخرت پرداخته و دنیا را در مقایه با آخرت ناچیز دانسته است: 

ْنيا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ َقلي     «.   ستیی نکا، در برابر آخرت، جز اندیمتاع زندگی دن 5؛الدُّ
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ْنيا ِإالَّ َمتذاُع اْلُغذُرورِ »داند:  در برخی آیات در تعریف دنیا، آن را عامل فریب می  1؛َو َما اْلَحياُة الدُّ
اساس تعالیم قرآنهی، امهوال و فرزنهدان بهه دلیهل بر «. ستیب نیزی جز عامِل فریا، چیزندگی دن

سهوره  9ه یهتوانند موجب غفلت انسان از خدا شوند. بهه همهین دلیهل در آ جذابیتی که دارند، می
يَن َءاَمُنوْا اَل ُتْلِهكُم »دهد:  منافقین، خداوند به مؤمنان هشدار می ِِ

ا الَّ َأْمذَواُلُكْم َو اَل َأْواَلُدُكذْم   َيا َأيهُّ
ِه َو َمن َيْفَعْ  َذاِلَك َفُأْوَلئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَعن ذِ  د، امهوال و یها مهان آوردهیه اکهسهانی کای   2؛ْكِر اللَّ

 «.     ار استکانیند، او زکن یس چنکند؛ هر کاد خدا غافل نی روت شما و فرزندان شما، شما را از 
ی، دنیها از مظهاهر رحمهت و تهوان دریافهت کهه در تعریهف قرآنه با اندکی درنگ در قرآن مهی    

شهود، تکها ر و  های زیبای آفهریند الههی اسهت. آنچهه موجهب گمراههی و فریهب مها می جلوه
خواهی و دلبستگی افراطی دنیا و مظاهر دنیاست. این دلبستگی افراطهی اسهت کهه مها را از  زیاده

 کند، نه دنیا و مظاهر آن.  خدا و بندگی خدا غافل می
ای از انذارهای قرآن نسبت بهه دشهمنی و فریبنهدگی دنیها اشهاره شهده  نهسوره طه نمو 131در آیه 
نَّ َعْيَنْيَك ِإلی»است:  ْنيا  َو ال َتُمدَّ ْعنا ِبِه َأْزواجا  ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَحياِة الدُّ و هرگز چشمان خهود  3؛ما َمتَّ

اسهت یهای زنهدگی دن وفهکنها شین. اکفیم، میا ی از آنان دادهیها ه به گروهکهای مادی  را به نعمت
 سوره حجر نیز تکرار شده است.  88این انذار با اندکی تفاوت در آیه «.  مییازمایتا آنان را در آن ب

داد، نکوهد کرد و او را از این کار منع نمود و نقهد  شخصی را که به دنیا دشنام می امام علی
هاست. با وجود پدرانت و  نیا، سرای عبرتد»شد و به او فرمود:  دنیا را در رستگاری انسان یادآور 

کشهند و گریهزی از پهذیرید  اند؛ بیمارانی که انتظار مرگ را مهی دهیآرم کر خایه در زکمادرانت 
   4«.توان فریفته دنیا شد  اند، چگونه می مرگ ندارند و آرزوهایی که در قبرها مدفون شده

فی زیبها از حقیقهت دنیها، آن را بهه البالغهه، در توتهی های نهه  در یکهی از خطبهه امام علی
فرماید: نور و گرمای خورشید یکی از مؤ رترین عوامل حیات در کره  کند و می خورشید تشبیه می

ِ»خاکی زمین است؛ اما اگر چشم به خورشید بدوزیم، باعث نابینایی ما خواهد شد:  َْ َِأب َصل  ْ َوَِم

ِِإلَي هاَِأعِ  َْ َِأب َص  ْ ت ُه،َِوَِم َْ رت دنیا را بنگرد، دنیا موجهب آگهاهی یه با چشم بصکسی ک؛ َمت هُِبِهاِبَصو
 5«.شود ا دوزد، نابینا مییه چشم به دنکسی کاو خواهد شد و 
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مالراک  هردیمن اشمیحممول


1نعممدممماٌلصممالٌن وانممد رسممول


آبدرکشتیهالککشتیاسمت


2آبانممدرزیممرکشممتیپشممتیاسممت


 همسران و فرزندان . 3

ِيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمذْن »کند:  کریم برخی همسران و فرزندان را دشمنان انسان معرفی می قرآن َها الَّ يا َأيُّ
ُروُهْم  َِ ا َلُكْم َفاْح د، برخهی همسهران و یها مهان آوردهیه اکهسهانی کای  3؛َأْزواِجُكْم َو َأْوالِدُكْم َعُدوًّ

 «.   دیفرزندان شما دشمن شما هستند؛ از آنها بر حذر باش
ههای مهادی،  سوره انفال، فرزندان را در کنهار امهوال و  روت28سوره تغابن و نیز در آیه  15در آیه 

ذَه ِعْنذَدُه َأْجذر  »فتنه و آزمون الهی شمرده است:  ما َأْمذواُلُكْم َو َأْوالُدُكذْم ِفْتَنذ   َو َأنَّ اللَّ َو اْعَلُموا َأنَّ
ه از کهسانی کد است؛ و ]برای یله آزماید شما، وسد جز این نیست که اموال و اوالی؛ و بدان َعظيم

ای  گونهه هها همهواره به  بهدیهی اسهت آزمون«. می نزد خداسهتیند[ پاداش عظیعهده امتحان برآ
شونده، امکان شکست و پیهروزی وجهود داشهته باشهد.   شوند که برای آزمون طراحی و تنظیم می

رو در  انگارد. از ایهن را دشمن خود می امتحان و آزمونی که موجب شکست انسان شود، آدمی آن
آیات قرآن، گاهی امهوال و اوالد، عامهل آزمهون انسهان و گهاهی نیهز از دشهمنان انسهان معرفهی 

 شوند.  می
ههای  سوره کهف، اموال و فرزندان را زیبایی 46اند که در آیه  رو فتنه نامیده شده  مال و فرزند از آن

های  های فطری انسان است. زیبایی و جهذابیت یی از ویژگیزندگی انسان شمرده و گراید به زیبا
تهرین  بر اساس معیارههای اخهالق قرآنهی، هراسهناک 4تواند موجب غفلت از خدا شود. ها می آن

 امور دنیایی اموری هستند که ما را از یاد خدا غافل کنند. 
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