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حجت

*

مقدمه

در میان نظامهای اخالقی ،تفاوتهایی در تعریف مفاهیم اخالقی و تعیین مصداقِ خهوآ ،بهد،
باید ،نباید و وظیفه اخالقی وجود دارد .در مکتبهای اخالقی وحیهانی ،بههویهژه نظهام اخالقهی
قرآن« ،ذکر» و نقطه مقابل آن «غفلت» ،از جایگاه ویژهای برخوردارند و نقهد بسهیار مهمهی در
ناپذیر 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
الهی به انسان میداند؛ زیرا انسان با تفکر میتواند به فهم حقیقت نائل شهود و از غفلهت رههایی
یابد .اتیلترین حقیقت از منظر قرآن ،آگاهی از وجهود خهدا و قیامهت و اعتقهاد راسه بهه ایهن
مظاهر غیبی است .بر اساس تحلیلهای قرآنی ،شناخت و اعتقاد به ایهن حقهایق اتهیل ،زمهانی
ََْ ُ َ
َ ْ َ
يذاة
مظاهر
دستیافتنی است که آدمی
ظاهرا ِمن الح ِ
محدود مادی نشده باشد« :يعلمون ِ
ِ
زندانی ِ 1
ُّ
الد ْنيا َو ُه ْم َعن اآلخ َرة ُه ْم غذاف ُل َ
ون» .در ایهن نوشهتار ،عوامهل غفلهت از منظهر قهرآن بررسهی
ِ ِ ِ
ِ
میشود.
واژهشناسی قرآنی غفلت

«غفلت» در زبان فارسی به معانی مختلفی همچون فرامهوش کهردن ،سههو ،بیخبهری ،نهادانی،
بیتوجهی ،بیپروایی ،سهلانگاری ،بیاعتنایی و سستی آمهده اسهت 2.غفلهت در جهایی بههکار
میرود که چیزی در ذهن موجود بوده ،اما مورد توجه نباشد 3.بنابراین غفلت ،نقطه مقابل توجه و
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1روم.7 :
 .2علیاکبر دهخدا؛ لغتنامه دهخدا؛ ج  ،10ص .14774
 .3عبدالله جوادی آملی؛ تفسیر تسییم؛ ج  ،1ص .405

  60رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

تفکر است.
واژه غفلت و مشتقات آن 35 ،بار در قرآن تکرار شده است که در بسیاری موارد متعلق غفلهت؛
«خدا»« ،آیات خدا»« ،دستورات خدا»« ،خویشتن» و «قیامت» است .هدف اتهلی آیهاتی کهه
در آنها غفلت از خداوند نفی شده است ،تأکید بر علم و آگاهی کامل خداوند بهه همهه حهوادث
2
جهان و نیز آگاهی نسبت به رفتارهای انسانها و آ ار تربیتی آن است.
در آیه  179اعراف ،معنای قرآنی غفلت و پیامدهای آن بازگو شده است .غفلت در مفهوم قرآنهی،
نعمهت تعقهل اسهت .از منظهر قهرآن ،واالتهرین
ناتوانی از درک حقیقت 3به دلیل بیتهوجهی بهه
ِ
آگاهیها ،اذعان به وجود خدا و قیامت و اعتقاد راس به ایهن مظهاهر غیبهی اسهت .خداونهد بهه
ََ
ْ
پیامبر خود فرمان میدهد تا از کسانی که خدا را فراموش کردهاند ،روی برتابد« :فأ ْعرض َعن َّمذن
ِ
ْ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ َ َ َ ُّ ْ
َت َو َ
الدن َيا» 4.سپس به این نکته اشاره شده است کهه علهم محهدود
لی َعن ِذكرنا و لم يرد ِإال الحيوة
ِ
ِ
ُ
َ
آنان برای هدایت و سعادتشان کافی نیست« :ذ ِال َك َم ْب َلغ ُهم م َن ْال ِع ْلم؛ 5این آخهرین حهد آگهاهی
آنهاست».
برخی آیههای قرآن ،کسانی را که در جهان محدود مادی محصور شده و حیات آخهرت را از یهاد
َ
ذن ْال َحيذاة ُّ
بردهاند ،غافل و ناآگاه مینامهدَ « 6.ي ْع َل ُم َ
ذم َعذن اآلخذ َرة ُه ْ
الذد ْنيا َو ُه ْ
ذم
ظذاهرا ِم
ون
ِ ِ ِ
ِ
ِ
غاف ُل َ
ون؛ 7آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را میدانند ،و از آخرت هو پایان کار غافلند».
ِ
در قرآن این واقعیت نیز بازگو میشود کهه غفلهت ،سرنوشهت محتهوم بسهیاری از انسانهاسهت؛
کسانی که بیتوجه به آیههای روشن الهی ،همچنان در غفلت و بیخبهری بهه سهر میبرنهدِ « :إ َّن
َ َّ
َ
ُ َ 8
َ
َ ْ
غافلون».
اس عن ِ
آياتنا ل ِ
كثيرا ِمن الن ِ
َ
در سوره قمر در شد آیه ،این پرسد اساسی تکرار شده است« :ف َه ْ ِم ْن ُم َّد ِكر» 9.لحن و آهنگ
1

 .1حسن مصطفوی؛ التحقیق فی کلمات القرآن الكریم؛ ج  ،7ص .246
 .2مقداد بن عبدالله فاضل مقداد؛ ارشاد الطالبین؛ ص  206و .207
 .3اعراف.146 :
 .4نجم.29 :
 .5نجم.30 :
 .6نجم 29 :و .30
 .7روم.7 :
 .8یونس.92 :
 .9قمر.56 ،40 ،32 ،22 ،17 ،15 :
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پرسد ،نشان میدهد که پرسشگر امیدی به اندرزپذیری ندارد؛ زیرا مخاطبهان ایهن پرسهد ،در
اعماق تاریکی غفلت فرو رفتهاند.
عوامل غفلت

در نظام اخالقی قرآن ،غفلت یکی از مهمترین آسیبهای تربیت اخالقهی بهه شهمار میآیهد .در
این کتاآ الهی ،پیامدهای فراموشی و غفلت بیان شده است .از منظر قرآن ،رذیلتهای اخالقهی
همچون هوای نفس ،لذتجویی ،توبه ،سستی و تنآسایی ،حسادت ،بخل ،خشم ،وسوسههای
شیطان ،جلوههای دنیا و دنیهاگرایی ،وابسهتگی بهه هروت ،فرزنهدان و همسهران ،سسهتی ایمهان،
آروزهای دراز ،جهل و نادانی و بیاعتنایی بهه آرای دیگهران ،از عوامهل ایجهاد غفلهت محسهوآ
میشوند .در برخی آیات از عوامل غفلتزا ،به دشمنان انسان تعبیر شده است .در اینجا به چههار
عامل مهم غفلتزا که در قرآن مدار توجه قرار گرفته است ،اشاره میشود:
 .1هوای نفس

نفس ،واژهای عربی است که در فارسی واژگانی مانند «خهود» و «مهن» جهایگزین آن مهیشهود.
مقصود از نفس ،هویت فردی هر یک از انسانها و وجه تمایز آنها از همهدیگر اسهت .در قهرآن،
مفهوم «خود» با واژگانی همچون «قلب»« ،عقل»« ،فؤاد»« ،روح» و «نفس» بیان شهده اسهت.
ِ
2
1
در قرآن با توجه با کارکردهای متنوع نفس ،وتفهای گوناگونی همچون «مطمئنه»« ،لوامه» و
و «اماره»3برای این واژه بهکار رفته است.
نفس مطمئنه ،همان نفس یا روح انسانی اسهت کهه مراتهب کمهال را پیمهوده و بهه مقهام بهات و
َ
َْ
اطمینان بار یافته است .تفس لوامه نیز به معنای نف ِس مالمتگر است که انسان را در برابهر خطها و
َِّ ْ
َ ُْ
گناه ،نکوهد میکند 4.این اتطالح برگرفته از این آیه اسهتَ « :وال أق ِس ُذم ِبذالنف ِس َِّالل َِّو َامذ ؛ 5و
سوگند به [نفس لوامه و] وجدان بیدار و مالمتگر [که رستاخیز حق است]» .برخی نفس لوامهه را
َ
همان وجدان اخالقی و حهد فاتهل نفهس امهاره و نفهس مطمئنهه دانسهتهاند 6.نفهس امهاره نیهز
 .1فجر.27 :
 .2قیامت.2 :
 .3یوسف.53 :
 .4محمدتقی مصباح یزدی؛ آیین پرواز؛ ص .24 – 26
 .5قیامت.2 :
 .6مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،3ص  595و .596
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بازگوکننده آن دسته از تمایالت نفسانی است که آدمی را به افراط و زیادهروی در لذتهای مهادی
همچون خوردن ،آشامیدن ،تفریح ،جاهطلبی ،روت ،قدرت و روابط جنسی ترغیب میکند.
در نظام اخالقی قرآن ،نمیتوان نیازهای ضروری و لذتهای مشروع را نادیده گرفت .در آیهات و
روایات پیشوایان معصهوم  ،کسهانی کهه از تمهایالت معقهول و مشهروع مهادی خهود چشهم
1
مرز برخورداری از لذتهای مادی به عقل ،شهریعت
پوشیدهاند ،نکوهد شدهاند .تعیین حد و ِ
2
و علم و اگذار شده است.
قرآن نفس امهاره را خطرنهاکترین دشهمن انسهان مهیدانهد؛ دشهمنی کهه در درون انسهان بهرای
َّ َّ
الذن ْف َس َ َأ َّم َ
ذارة
گمراهیاش تالش میکند .قرآن در توتیف این نفس سهرکد ،میفرمایهدِ « :إن
ُّ
وء؛ 3نفس [سرکد] بسیار به بدیها امر میکنهد» .نفهس امهاره ،دشهمنی اسهت کهه حتهی
ِبالس ِ
برگزیدگان الهی مانند حضرت یوسف تدیق که از مقام عصهمت برخوردارنهد ،از آن ههراس
ِّ َ ْ ْ ِّ َ ُ َّ َ
َ
َ َّ َ ُ ْ
دارند .آن حضرت درباره نفس اماره میفرمایدَ « :و ِاال تصرف َعنی ك ْي َدهن ا ْص ُب ِال ْي ِهن َواكذن ِمذن
ِ
ْ
َ
لين؛[ 4خدایا] اگر کید و مکر زنان را از من بازنگردانی ،به آنهها میهل خهواهم داشهت؛ و در
جاه
ال ِ
َ َُ ْ َ ْ
َ
لين» به معنهای غفلهت
جاه
تف جاهالن خواهم بود» .جهل در این عبارت قرآنی «و اكن ِمن ال ِ
ِ
6
5
به کار رفته است .در اخالق اسالمی نفس ،دشمنترین دشمن انسان معرفی و مبارزه بها ههوای
نفس ،به جهاد اکبر تعبیر شده است 7.مخالفهت بها نفهس امهاره ،از واجبهات شهرعی و اخالقهی
8
است
قرآن هواپرستی را منشأ غفلت و غفلت را ناآگهاهی و نهاتوانی از درک حقیقهت میدانهد .آیهه 23
ََ َ َ
سوره جا یه غفلت و محرومیت از آگاهی ،یکی از مجازاتهای الهی شمرده اسهت« :أف َرأ ْيت َم ِن
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ ُ َّ
الل ُه َعلی ع ْلم َو َخ َت َم َعلی َس ْمعه َو َق ْلبه َو َج َع َ َعلی َب َصره غ َ
شذاوة؛ پهس
اتخِ ِإلهه هواه و أضله
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
نفس خوید قرار داد و با اینکه از حقیقت آگاه بود ،خدا
آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای ِ
 .1اعراف.32 :
 .2ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی؛ آیین پرواز؛ ص .28
 .3یوسف.53 :
 .4یوسف.33 :
 .5محمد عزت دروزه؛ التفسیر الحدیث؛ ج  ،2ص .553
 .6احمد بن محمد ابنفهد حلی؛ عدة الداعی و نجاح الساعی؛ ص .314
 .7محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،70ص 65؛ محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،15ص .161
 .8محمود هاشمی شاهرودی؛ فرهیگ فقه مطابق مذهب اهلبیت

؛ ج  ،3ص  145و .146
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او را گمراه ساخت 1و بر گوش و قلبد مهر نهاد و بر چشمد پرده افکند » .در فهراز پایهانی آیهه،
هواپرستی را نشانه غفلت دانسته و هواپرستان را با این پرسد توبیخی « َأ َفال َت َِ َّك ُر َ
ون؛ آیها متهذکر
نمیشو ید !» به یادآوری و رهایی از غفلت ترغیب میکند.
 .2شيطان

شیطان پس از نفس ،خطرناکترین و زیانبارترین دشمنان بیرونی انسان اسهت .مهمتهرین ههدف
ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َِّ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َ َِّ
2
ذه؛
يهم الشيطان فأنساهم ِذكذر الل ِ
شیطان آن است که انسان خدا را فراموش کند« :استحوذ عل ِ
شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده است».
در آیه  91سوره مائده ،ابتدا به برخی ابزارهای اغهواگری شهیطان اشهاره ،و ههدف شهیطان از ایهن
َّ ُ ُ َّ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ
ْ َ
َ
ضذاء ِفذي الخ ْمذر َو
ذداوة َو ال َبغ
وقع بيذنكم الع
اغواگری بیان میشهودِ « :إنما يريد الشيطان أن ي ِ
ِ
ْال َم ْي ِس ِر؛ جز این نیست که شیطان میخواهد ،با شرابخواری و قمار میان شما دشهمنی و کینهه بهر
َّ
َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ َّ َ َ
ذالة
پا کند» و در ادامه آیه ،هدف اتلی شیطان بازگو میشهود« :و يصدكم عن ِذك ِر الل ِه و ع ِن الص ِ
َف َه ْ َأ ْن ُت ْم ُم ْن َت ُه َ
ون؛ و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد» .در این آیه نیز غفلت و فراموشی خهدا،
هدف اتلی شیطان معرفی شده است.
بر اساس آیههای قرآن ،شیطان اعالم کرده است که قصد دارد از هر راه ممکنی انسهانها را گمهراه
کند و این سخن خود را بارها با قسم و تأکید ،تکرار میکند:
َ ْ
يم ُث َّم َالت َي َّن ُ
ين َأ ْيديه ْم َو م ْن َخ ْلفه ْ
َق َال َفب َما َأ ْغ َو ْي َتنی َ َأ ْق ُع َد َّن َله ْم صر َاط َك ْال ُم ْس َتق َ
ذم َو
ب
ن
م
م
ه
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ َ َ
َ
َ 3
َع ْن َأ ْي َمانه ْم َو َعن َش َ
تج ُد أ ْكث َر ُه ْم ش ِاك ِرين؛ شیطان به خداوند گفت :پس بهدان
ائل ِهم و ال
م
ِ
ِ

ً
سبب که مرا به بیراهه افکندی ،حتما در کمین آنها بر سر راه مسهتقیم تهو خهواهم نشسهت؛
سپس به آنها از پید رو و از پشت سرشان و از راسهت و چ شهان هجهوم خهواهم آورد ،و
بیشتر آنها را سپاسگزار نخواهی یافت.

َّ َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ ُ
ذِ ُ
وه
در آیات قرآن بر دشمنی شیطان تأکید فراوانی شهده اسهتِ « :إن الشذيطان لكذم عذدو فات ِخ
َّ
َ ُ ِّ 4
َ َّ ُ ُ ُ
ذم َع ُ
الش ْيطان إ َّن ُه َل ُك ْ
ذد َو
ات
عدوا» و شیطان را دشمن آشکار انسان شمرده است« :ال تت ِبعوا خطو ِ
ِ ِ
 .1در بسیاری از ترجمه های فارسی مانند ترجمه آیت الله مکارم شهیرازی ایهن ترجمهه بهرای آیهه ارائهه شهده اسهت:
«خداوند او را با آگاهی هبر اینکه شایسته هدایت نیست گمراه ساخت».
 .2مجادله.19 :
 .3اعراف :آیه  16و .17
 .4فاطر.6 :
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ُمبين».
در قرآن بر این نکته تأکید شده است که شیطان بدون همکاری انسانها ،هرگز نمیتواند کسهی را
فریب دهد و از یاد خدا غافل نماید .پس از وسوسهگری و وعهدههای فریبنهده شهیطان ،هنگهامی
پیروز خواهد شد که انسان وعدههای شیطان را باور کند و تسلیم او شود .این اتل گاهی از زبهان
شیطان بازگو شده و مورد تأیید خداوند قرار گرفته است؛ چنانکه در آیهه  22سهوره ابهراهیم آمهده
َّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ
ْ ْ
َ ُ
اسهتَ « :و ما َ
ومذوني َو ُل ُ
ذت َج ْب ُت ْم لذي َفذال َت ُل ُ
ومذوا
كان ِليَ َعل ْيك ْم ِمن ُسلطان ِإال أن دعوتكم فاس
َُْ
أنف َس ُكم؛ من بر شما هیچگونه تسلطی نداشتم ،جز آنکه شما را دعوت کردم و شما نیز دعهوتم را
پذیرفتید؛ پس مرا نکوهد نکنید و خود را نکهوهد کنیهد» .در سهه آیهه از قهرآن در کهالم خهدا
تصریح شده است که شیطان هرگز تسلطی برانسانها ندارد .در آیهه اول علهت تسهلط شهیطان را
َّ
َّ َ َ ْ
َ
ْ
ََ َ
َ
غاوين؛ 2و بهه
فریب خوردن انسان میداندِ « :إ َّن ِعباد ل ْي َس لك َعل ْي ِه ْم ُسلطان ِإال َم ِن ات َب َعك ِمن ال
یقین تو بر بندگان من تسلطی نداری ،مگر گمراهانی که از تو پیروی کردنهد» .بهر اسهاس دومهین
َ
ْ
آیه ،نداشتن ایمان و توکل به خداوند را عامل سلطه شیطان میداند« :إ َّن ُه َل ْي َس َل ُ
ذه ُسذلطان َعلذی
ِ
َّ َ
آم ُنوا َو َعلی َربه ْم َي َت َو َّك ُل َ
ِين َ
ون؛ 3و به یقین تو را بر بندگان من تسلطی نیست ،جز گمراهانی کهه
ال
ِ
از تو پیروی کردند» .در سومین آیه برای رهایی از تسلط شیطان بر دو عنصر بندگی و توکل تأکیهد
شده استِ « :إ َّن ِعباد َل ْي َس َل َك َع َل ْي ِه ْم ُس ْلطان َو َكفی ِب َرب َك َوكيال؛ 4بیتردید تو هیچگونه تسلطی
بر بندگان فرمانبردار من نخواهی داشت .کافی است که پروردگارت وکیل و کارساز هامور بنهدگان
خود است».
1

 .3دنياگرایی

در قرآن ،دنیا یکی از دشمنان انسان معرفی شده است و به دلیل جلوهها و جهذابیتهای فراوانهی
که دارند ،بسیار فریبا و اغواگر است و میتواند انسان را از یاد خدا غافل نماید .واژه دنیها 111 ،بهار
در قرآن تکرار شده و در همه موارد با «الف و الم» آمده است .در شماری از این آیهات ،خداونهد
َ َ ُ ْ َ
يذاة
به مقایسه دنیا و آخرت پرداخته و دنیا را در مقایه با آخرت ناچیز دانسته است« :فما متاع الح ِ
َ
ُّ ْ
اآلخ َر ِة ِإ َّال قلي ؛ 5متاع زندگی دنیا ،در برابر آخرت ،جز اندکی نیست».
الدنيا ِفي ِ
 .1بقره.168 :
 .2حجر.42 :،
 .3نحل.99 :
 .4اسراء.65 :
 .5توبه.38 :
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ُ

ْ

ُ

ُّ
َ َ ْ َ
َّ َ ُ ْ ُ
ور؛
در برخی آیات در تعریف دنیا ،آن را عامل فریب میداند« :و ما الحياة الدنيا ِإال متذاع الغذر ِ
زندگی دنیا ،چیزی جز عامل فریب نیست» .بر اساس تعالیم قرآنهی ،امهوال و فرزنهدان بهه دلیهل
ِ
جذابیتی که دارند ،میتوانند موجب غفلت انسان از خدا شوند .بهه همهین دلیهل در آیهه  9سهوره
َ َ ُّ َّ َ
ذو ُال ُك ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُك ْ
كم َأ ْم َ
ين َء َام ُن ْوا َال ُت ْله ُ
ذم
منافقین ،خداوند به مؤمنان هشدار میدهد« :يا أيها ال ِِ
ِ
ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
َ
اس ُرون؛ 2ای کسهانی کهه ایمهان آوردهایهد ،امهوال و
عن ِذك ِر الل ِه و من يفع ذ ِالك فأولئك هم الخ ِ
روت شما و فرزندان شما ،شما را از یاد خدا غافل نکند؛ هر کس چنین کند ،او زیانکار است».
با اندکی درنگ در قرآن مهیتهوان دریافهت کهه در تعریهف قرآنهی ،دنیها از مظهاهر رحمهت و
جلوههای زیبای آفهریند الههی اسهت .آنچهه موجهب گمراههی و فریهب مها میشهود ،تکها ر و
زیادهخواهی و دلبستگی افراطی دنیا و مظاهر دنیاست .این دلبستگی افراطهی اسهت کهه مها را از
خدا و بندگی خدا غافل میکند ،نه دنیا و مظاهر آن.
در آیه  131سوره طه نمونهای از انذارهای قرآن نسبت بهه دشهمنی و فریبنهدگی دنیها اشهاره شهده
ُّ ْ
َ َ ُ َّ َّ َ ْ َ ْ َ
َْ
َ َّ ْ
ُْ ْ َ َْ َ ْ َ
الدنيا؛ 3و هرگز چشمان خهود
ياة
است« :و ال تمدن عينيك ِإلی ما متعنا ِب ِه أزواجا ِمنهم زهرة الح ِ
را به نعمتهای مادی که به گروههایی از آنان دادهایم ،میفکن .اینها شکوفههای زنهدگی دنیاسهت
تا آنان را در آن بیازماییم» .این انذار با اندکی تفاوت در آیه  88سوره حجر نیز تکرار شده است.
امام علی شخصی را که به دنیا دشنام میداد ،نکوهد کرد و او را از این کار منع نمود و نقهد
دنیا را در رستگاری انسان یادآور شد و به او فرمود« :دنیا ،سرای عبرتهاست .با وجود پدرانت و
مادرانت که در زیر خاک آرمیدهاند؛ بیمارانی که انتظار مرگ را مهیکشهند و گریهزی از پهذیرید
4
مرگ ندارند و آرزوهایی که در قبرها مدفون شدهاند ،چگونه میتوان فریفته دنیا شد ».
امام علی در یکهی از خطبهههای نهه البالغهه ،در توتهیفی زیبها از حقیقهت دنیها ،آن را بهه
خورشید تشبیه میکند و میفرماید :نور و گرمای خورشید یکی از مؤ رترین عوامل حیات در کره
َ
لِْ
خاکی زمین است؛ اما اگر چشم به خورشید بدوزیم ،باعث نابینایی ما خواهد شدَ « :و َِمِْأب َص َ
ِ
ِ،و َِمِْ َأب َص َْ ِِإلَيهاِ َأعِ َمت ُِه؛ کسی که با چشم بصیرت دنیا را بنگرد ،دنیا موجهب آگهاهی
هاِب وص َْت ُه َ
ب َ
5
او خواهد شد و کسی که چشم به دنیا دوزد ،نابینا میشود».
 .1آلعمران.185 :
 .2منافقون.9 :
 .3ر.ک :سید روحالله موسوی خمینی؛ کشف االسرار؛ ج  ،6ص .197
 .4محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ حکمت .131
 .5همان ،خطبه .81
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 .3همسران و فرزندان
َ
ُّ َ َّ َ َ ُ
ْ
آمنوا ِإ َّن ِمذن
قرآن کریم برخی همسران و فرزندان را دشمنان انسان معرفی میکند« :يا أيها الِين
َْ
ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ًّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ
وه ْم؛ 3ای کسهانی کهه ایمهان آوردهایهد ،برخهی همسهران و
الدكم عدوا لكم فاحِر
ز
واجكم و أو ِ
أ ِ

فرزندان شما دشمن شما هستند؛ از آنها بر حذر باشید».
در آیه  15سوره تغابن و نیز در آیه 28سوره انفال ،فرزندان را در کنهار امهوال و روتههای مهادی،
َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ
ذد ُه أ ْجذر
فتنه و آزمون الهی شمرده است« :و اعلموا أنما أمذوالكم و أوالدكذم ِفتنذ و أن اللذه ِعن
َعظيم؛ و بدانید جز این نیست که اموال و اوالد شما ،وسیله آزماید است؛ و [برای کسانی کهه از
عهده امتحان برآیند] پاداش عظیمی نزد خداسهت» .بهدیهی اسهت آزمونهها همهواره بهگونههای
طراحی و تنظیم میشوند که برای آزمون شونده ،امکان شکست و پیهروزی وجهود داشهته باشهد.
امتحان و آزمونی که موجب شکست انسان شود ،آدمی آن را دشمن خود میانگارد .از ایهنرو در
آیات قرآن ،گاهی امهوال و اوالد ،عامهل آزمهون انسهان و گهاهی نیهز از دشهمنان انسهان معرفهی
میشوند.
مال و فرزند از آن رو فتنه نامیده شدهاند که در آیه  46سوره کهف ،اموال و فرزندان را زیباییههای
زندگی انسان شمرده و گراید به زیبایی از ویژگیهای فطری انسان است .زیبایی و جهذابیتهای
آنها میتواند موجب غفلت از خدا شود 4.بر اساس معیارههای اخهالق قرآنهی ،هراسهناکتهرین
امور دنیایی اموری هستند که ما را از یاد خدا غافل کنند.

 .1ر.ک :مسعود بن عیسی ابن ابیفراس؛ تیبیه الخواطر و نزهة الیواظر؛ ج  ،1ص .158
 .2سایت گنجور؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اول ،بخد .50

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh50

 .3تغابن.14 :
 .4ر.ک :سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،19ص .308
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