
 

 

 ها غفلت درد بزرگ انسان

*االسالموالمسلمینمیراقفقادهیحجت

 مقدمه
تهرین عامهل سهقوط  در آیینه آیات و روایهات، یکهی از مهم« یاد و ذکر خدا»فراموشی و غفلت از 

یرا انسان برای عبودیت و معرفت خداوند پها بهه عرصهه دنیها های گمراهی است؛ ز ها به دره انسان
رو کسی کهه  های معنوی و تعالی روح دست یابد. از این گذاشته است تا در پرتو آن به اوج ارزش

کنهد  بهرد و فرامهوش می به بیماری غفلت و نسیان مبتال شود، حقیقت انسانی خویش را از یاد می
ت و برای تداوم حیات هر لحظه نیازمند فهیض و عطهای الههی ای ناچی  اس که در نظام عالم، ذره

است. بنابراین یکی از موضوعات تربیتی و اخالقی که بخشی از آیات قرآن را به خود اختصهاص 
آموزی از آن دعوت نموده است؛ موضهوع  داده و به صورت ویژه مخاطبان خود را به تأمل و درس

تربیتهی و اخالقهی و دسهت یهافتن بهه میه ان  غفلت است. تحلیهل همهه جانبهه از ایهن موضهوع
گیری شخصیت انسانی، نیازمند به بیان و شهرح تفصهیلی چنهد  تأ یرگذاری این موضوع در شکل

 پردازیم. نکته به هم پیوسته دارد که در این نوشتار بدان می

 تعریف غفلت
وجهه بهه آن در لغت به معنای غای  شدن چی ی از خاطر انسان و عهدم ت« غفل»از ریشه غفلت 

« غفلهت» 2توجهی و رویگردانی از چی ی نی  اسهتعمال شهده اسهت. و گاهی در مورد بی 1است
خبری از شرایط زمان و مکهانی کهه انسهان در  ای است که هرگونه بی دارای مفهوم وسیع و گسترده

ز های فعلی و آینده و گذشته خویش و از صفات و اعمهال خهود و ا کند و از واقعیت آن زندگی می
دهد را  ها می ها و آیات ح  و همچنین هشدارهایی که حواد  تل  و شیرین زندگی، به انسان پیام
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و در اصطالح به معنای سهوی است که به جهت کمی مواظبت و هشهیاری، بهر  1دشو شامل می
توانسهت  توجهی کردن از هر آن چی ی اسهت کهه می بنابراین غفلت، بی 2.شود انسان عارض می

 سعادت و رشد معنوی و مادی، دنیایی و اخروی انسان باشد.ساز  زمینه

 عوامل غفلت در آیینه آیات و روایات
ساز غفلهت آمهده اسهت کهه  در آیات قرآن کریم و روایات، اسباب و عوامل فراوانی به عنوان زمینه

اگر این عوامل به درستی شناسایی شود، طبیعی است هر انسانی تالش خواههد کهرد کهه از ایهن 
سوز اجتناب نماید و مسیر و راهی که فهالح و رسهتگاری، خوشهبختی و سهعادت  امل فرصتعو

کند؛ در پیش بگیهرد. بهرای آشهنایی بیشهتر  مادی و معنوی دنیایی و اخروی را تأمین و تضمین می
 دهیم. چند عامل برجسته غفلت را به صورت اجمالی توضیح می

 . غرق شدن در مظاهر دنیوی 1

اندازه به دنیا و غرق شدن در مظاهر دنیوی و غافهل شهدن  روایات، توجه داشتن بیاز منظر آیات و 
ها و ضررهایی که در پشت این دل بستگی دنیوی وجود دارد، یکی از عوامل مهم غفلت  از آسی 

سهوز نیسهت؛ بلکهه  است؛ چرا که اگر مظاهر دنیوی به اندازه خودش توجه شود، نه تنهها فرصت
کننده آرامش روحی و روانی است. این در حالی است که  ا و آخرت و فراهمساز سعادت دنی زمینه

سوز و موج  حسهرت و ناامیهدی و  اگر بیش از آنچه که الزم است مورد توجه قرار گیرد، فرصت
دهد که نباید دلبسهتگی  ساز خسران دنیا و آخرت خواهد بود. قرآن کریم به انسان هشدار می زمینه

ََ »فرماید:  روست که خداوند می ند و در آن غرق شود؛ از همینبه مظاهر دنیوی پیداک ذي َها للَّ يا َأيُّ
َْ ِذْكِر لل َّ ِ  ای اهل ایمان! مبادا مال و فرزنهدانتان شهما را از  3؛آَمُنول ا ُتْ ِهُکْم َأْمولُلُکْم َو ا َأْواُدُكْم َع

 «.  یاد خدا غافل کند
است و این کلمه به معنای مشغول و سرگرم شهدن  گرفته شده« الهاء»از مصدر « تلهی»کلمه 

ایهن اسهت کهه « الهاء اموال و اوالد از ذکر خدا»به کاری و غفلت از کاری دیگر است. منظور از 
اشتغال به مال و اوالد، انسان را از یاد خدا غافل کند؛ چون خاصهیت زینهت حیهات دنیها همهین 

للمناُل َو للَبُننوَن »فرمایهد:  چنانکهه می دارد؛ هم است که آدمی را از توجه به خدای تعالی باز مهی
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نيا کند و دیگر جایی بهرای ذکهر خهدا و یهاد او  اشتغال به این زینت دل را پر می 1«.زِيَنة للحياِة للدُّ
ََ َا َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا َو َرُضوْل ِبالْحيَ »فرماید:  ماند. خداوند در سوره یونس نی  می  باقی نمی ِذي وِة ِإنَّ للَّ

َْ َءلَياِتَنا َغاِفُ ون ََ ُهْم َع ِذي وْل بِها َو للَّ ْنَيا َو لْطَمَأنُّ ها که ایمان به مالقهات مها )در قیامهت(  آن 2؛ للدُّ
ها  ها که از آیات ما غافلند، )همه( آن ندارند و به زندگی دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند و آن

 «.  دادند انجام می جایگاهشان آتش است، به خاطر کارهایی که
 بسته به دنیا در آخرت فرموده است:  درباره دنیا و حسرت مردم دل امیرالمؤمنین

ةأاا هأاافاِنَعأٌ  اظاِة و َُ  تو ةأااَلِمَعأٌ  ا َث ٌَ ا نهابو اَب اَسأح  ٌَ اَغ   َب ٌَ اَب ََ   َعٌ  اَم   نيااَخد  َعٌ ا ا ُدُّ ُه إ
تأ  ِسا

َ
ماِكَ َّو و هااغو  ٌب اَتَكو ااسو  ٌب ا كاِهنو أماِكهأاا  َلقو هو َُ ز فأا ا ماِكأِنتَلِفا ُ ه كو بيأ و نافأا ا تو َُ ُ 

تَبَتها فَنَتهااَفَطََّبا ابو ٍِ ا  َث   از ا َُ بهاز  افکن و نیرنگ گر است و به خاك دنیا، حیله 3... ؛  ُ
اند و ظاهرش، خهوش  هایش رسیده و فریبنده و افسونگر. جویبارهایش درخشان و میوه

خهورد و بها بالههای ویرانگهرش،  های مرگ، شهما را می انو باطنش، پوچ است. با دند
شهوند؛ بها ایهن حهال زینهت دنیها را  کند. مردم در دنیا بهرای مهرگ زاده می نابودتان می

 برگ یدند و جاه آن را طلبیدند. 
 چنین روایت کرده است:  حسن بصری از امام علی

ا اِساَفبيعو ىا َُن  َُ َِ اَفَنَظَ اِإ َبْصَ 
ُْ اَقا  اةأاَل:افأااَقَخَلاسو أَم  اَفَب أااكو أاًءاَشأدفدً  اثو َُ َفْشَت   اَ  َُ ا

اَ افأىا َُ ا ْماَتنأامو ْيأِلافأىاف  ِشأ و اَ ِكاََُّ  َُ ا هاِباَتْحَِّفو ْماِكاَُن  ْنتو ْةَِّها!اِإن اكو
َ
اَلا   ُ ْنيااَ اعو َعبيَدا ُدو 

أ وا ا ُأَز  َقاَ َتَفَ   َُ أزو  تىاَتَجَه  َُ َُ اَف ا َّو اَتْافو َِ َ اَعِنا ْلِْخَ  ُِ عأاقِاِخَلِلان َُ ُْ افأىا  َُ وارد بهازار  4؛ 
بصره شد و دید مردم مشغول خرید و فروشند. پس به شدت گریست. سزس گفهت: ای 

کنیهد و  های دنیاپرستان! روز خود را که به خریهد و فهروش تمهام می بندگان دنیا و عمله
رسانید و در خالل این امور از آخرت غافهل هسهتید،  ش  را در رختخواب به صبح می

 افتید؟ دارید و کی به فکر معاد می ه وقت برای آخرت زاد و توشه برمیپس چ

 . سلطه شیطان 2

کند انسان را از یاد و ذکهر الههی غافهل  ای که در اختیار دارد، تالش می شیطان با اب ارهای فریبنده
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ََ ِحْزُب »کند:  ِ  ُأولِ  ْيِاُن َفَأْنساُهْم ِذْكَر لل َّ نْيِاِن  لْسَتْحَوَذ َعَ ْيِهُم للشَّ ْيِاِن َأا ِإنَّ ِحنْزَب للشَّ للشَّ
ها بهرده اسهت. آنهان، حه ب  شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آن 1؛ُهُم لْلخاِسُرون

های لشهکر  بر اساس این آیه، نسیان یاد خدا از عادت«. شیطانند. بدانید ح ب شیطان زیانکارانند
ش ح ب شیطان، آن است که سهرمایه خهداخواهی را از شود. بنابراین تمام تال شیطان شمرده می

ها  ای دیگر بهه انسهان رو خداوند در آیه ها را به اوج مذلت بکشاند. از این جوامع بشری بگیرد تا آن
نَ  «  دهد که مانند کسانی نباشند که خدا را فراموش کردند: هشدار می ََ َنُسنول لل َّ ِذي َو َا َتکوُنول كالَّ
و مانند کسانی مباشید که خدا را فرامهوش کردنهد و او  2؛نُفَسُهْم ُأْوَلِ َ ُهُم لْلَفاِسُقوَن َفَأنَساُهْم أَ 

ًعا »فرمایهد:  همچنین می«. نی  آنان را دچار خود فراموشی کرد ََ َتَضنُره ََ ِفنی َنْفِسن ن َولْذُكنْر َرَبه
ََ لْلَقْوِل ِباْلُغُدِوه َولْلَْصاِل َو  ََ َوِخيَفًة َوُدوَن لْلَجْهِر ِم ََ لْلَغناِفِ ي َْ ِمن پروردگهارت را در دل  3؛َا َتُکن

 «.خود، از روی تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافالن مباش
بارگی،  هروت و قهدرت و ...،  خهوری، پرخهوری و شهکم گاهی اوقات شیطان از طری  حرام

 فرموده است:  سجادکند؛ چنانکه امام  انسان را از یاد خدا غافل می
َثأ أاافو ُه َِّْکاِم ُو ُْ ا  ََ َبِعاَ اِغ ه ْ َ ا ُشم اَ اسو َِ

أْلَ ُِ
ُْ َ ا  ِبْطَن اَ اِكظه ُْ ا  ََ اَةْسَا ُه

َ
ْفَحَکاَفاا ْكَنا َقَ ا  اَ  بم و

ُوا ُْ ا  ُه
َ
أىاَكأَ ته ََ أِلا َِ َِّْهىاَعِنا ْةِتَ  ِطا ْأَ ْكَ اَ افو ْنِسىا ُذم ِلاَ افو َُ َع ُْ اَعِنا  ْبِطئو اَ افو أبم ْبَتََّأىاِكحو

َ  ط ْ ِ ا ُشه ْنَيااِكِ اَخَبٌلاِمْناسو ااا ُدُّ اَنْفَسأ و ُو أ م َُ يو َُ ا َُ و َعاِمَلا ُْ ا  اِمْن و َِ َخاِئ ُْ ِ ا  َعاِةَلاَعِنا َُّه ُْ ا  ُه
َ
َ ا 

ا َسأْبِقا ُ م ُِ ا
َخْيلو ُْ ا  ُه و ََ َکاتو ُِ َبِعاَ اَكَذ ىا ُشم

َُ ىاَمااَتْشَتاَقاِإ ته ََ اَعا جو ُْ َةاا  قو َعام وای  4؛َةأاَُ افو
بارگی و پرخهوری و تمایهل نفسهانی و سرمسهتی و یها مسهتی  بر تو ای فرزند آدم، شکم

کنهد   سیری و غرور  روت و قدرت، همه از چی هایی است که آدمی را در کارها ُکند می
شدن مرگ   سزارد و انسان را از ن دیک  دارد و یاد خدا را به فراموشی می و از عمل باز می

کند و چنان است که گویی انسان مبتال به دوستی دنیها، از میُگسهاری گهیج و   غافل می
منگ شده است. مردی خردمنهد کهه در اندیشهه خهدا و خهداترس اسهت و کارههایش 
خدایی است، باید نفس خود را تمرین دهد و آن را با گرسنگی آشنا سازد تا عادت کنهد 
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های ویهژه مسهابقات را بها  د؛ اس که به انباشته ساختن شکم تمایلی از خود نشان نده
 .   کنند این روش آماده و الغر می

 . عبرت نگرفتن از حوادث دنیا3

اعتنایی بهه عوامهل هشهداردهنده و بیدارکننهده چهون مهرگ و  یکی دیگر از عوامل مهم غفلت، بی
َيْهِد َأَفَ ْم » :روست که در سوره طه آمده است عبرت نگرفتن از سرنوشت پیشینیان است. از همین

َهیَٰ  وِلی للُنه ََ ْلََياٍت َِلُ ِل ََ لْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفی َمَساِكِنِهْم ِإَنه ِفی َذَٰ آیا بهرای  1؛َلُهْم َكْم َأْهَ ْکَنا َقْبَ ُهْم ِم
های پیشهین را )کهه طغیهان و فسهاد کردنهد( ههالک  هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از نسل

های  مسهلما  در ایهن امهر، نشهانه«. رونهد ن شده( آنان راه میهای )ویرا ها در مسکن نمودیم و این
گیری اسهت کهه امیرمؤمنهان علهی)ع( در  روشنی برای خردمندان است. در راستای همین عبرت

تشییع جنازه مؤمنی شرکت نموده بود، ناگهان صدای خنده بلند کسی را شهنید. حضهرت از ایهن 
 حرکت دلخور شد و فرمود: 

ا ٍَ ْا َُ ُْ ا  ُه ِذیاَنأ یاِمأَناَكَا ُه ا  ُه
َ
َباَ َكَ َِ اِفيهااَعَّىاَغْيِ نااَ  َحقه ُْ ا  ُه

َ
ِتَباَ َكَ ِفيهااَعَّىاَغْيِ نااكو

ْما أدو ُاَكْعأَدةو َخَّه أاامو اَكَان  اتو  َثمو لو كو
ْ
ْماَ َنَ هو ئو َبام انو َُ ا عو ِِ ْينااب 

َُ اِ  ااَةَِّيل   ُ اَسْفٌ اَع ٍِ  َْلْما 
؛ گهویی 2

نها[ بر دیگران واج  شده اسهت، و گهویی ]ایهن[ مرگ برای غیر ما مقرر شده و ح  ]ت
گردنهد.  بینیم، ]مثل[ مسافرانی هستند که به زودی به سوی ما بهاز می مردگانی را که می

هها عمهر  خوریم؛ گهویی بعهد از آن شان را می گذاریم و میرا  ها را در قبرشان می ما آن
 جاودان داریم.  

ا ُناِسا»نی  فرموده است:  خدا رسول اا غَفلو اإُأىاَأال  أِ ا ُأدنيااِمأناَأال  ِعْقاِكَتَايُّ أماَفأته
َُ  3؛َمأنا

 «.  ترین مردم، کسی است که از دگرگونی احوال دنیا پند نگیرد غافل
 . پیروی از هوای نفس4

پایهان تمهایالت  ها و هواههای بی و هوی و هوس و اطاعت کردن از خواسهته پیروی از نفس اماره
رگرم خود کند که دیگر اصل و فلسفه زنهدگی را فرامهوش کنهد. تواند انسان را چنان س درونی، می

گویی به هواهای نفسانی شهود  شود که آدمی سرگرم پاس  زدگی و آسایش زیادی، موج  می رفاه
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اژدههای نهفتهه دربهاطن انسهان،  نفس اماره، و از مسیر کمالی و فلسفه آفرینش دور و غافل شود.
ترسد و خطاب به خداوند  از آن می آن مرتبه بلندبا  آنچنان خطرناک است که حضرت یوسف

ََ »کند:  عرض می ََ لْلجناِه ي َْ ِمن ََّ َوَلُك ََّ َلْصُب ِلَلْيِه ی َكْيَدُه ]خهدایا![ اگهر کیهد  1؛َوِلاه َتْصِرْف َعنه
کنم و ]در آن صهورت[ از جهاهلین  هها گهرایش مهی زنان ]مصر[ را از من برنگردانی، به آن مکر و

خهدایا! اگهر تهو نباشهی بهدبخت »امی که از مجلس پیروز بیرون آمد، فرمهود: هنگ«. خواهم بود
کاری به انسان نداشته باشد، برای این است کهه زمینهه نهدارد تها کهاری   اگر نفس اماره«. شوم می

 :مولوی کند؛ به قول
نفستاژدههاسیتاوکیفمیردهاسیت

  
2یلتییییفافسییییردهاسییییتا فییییمبف

 

رسید، سؤال کردند:  امام زمان جع تقلیدی که بارها خدمتمقدس اردبیلی، مر از مرحوم
«. شهوی؟ می زنها نهامحرم، آیها مرتکه  زن ای باشید، کسی نباشد ج  یک آقا! اگر شما در خانه»

ای برای مهن پهیش  برم به خدا که چنین صحنه پناه می»؛ بلکه فرمود: «نه»مرحوم مقدس نفرمود: 
شناسهد و همهه و  و مقدس و غیهر مقهدس نمی مرد وان و زن وبنابراین نفس اماره، پیر و ج«. بیاید

فرمهوده  خدا است. از همین روست که رسول جنگ همه باید از آن بترسند؛ زیرا دائما  با ما در
ْنَبْيأِ ا»است:  َِ تأىاَكأْينا ُه ا  ِجهاِقاَمْناِاَةَداَنْفَسأ و ُْ ا  لو ََ بهاالترین مجاههدت، جههاد بها نفهس  3؛َ ْف

 «.است
جنگ با نفس اماره، جنگ ب رگی است و این جنگ همیشهه در درون مها وجهود به راستی که 

مان همیشه در جنگ است. عموما  نی  نفس اماره است که بر  دارد و ُبعد ملکوتی ما با ُبعد ناسوتی
 پشیمانی را به دنبال دارد .  عمر آدمی غلبه دارد. یک لحظه غفلت از نفس اماره، یک

 . پست و مقام5

عنای خدمتگ اری، نه تنها مذموم نیست؛ بلکه ممدوح و توفی  برای شهخص اسهت. ریاست به م
که از نظر حاکمیت بر مردم برای کس  قدرت، شههرت و  هروت « طلبی جاه»ریاست به معنای  

و روایهات اسهالمی مهورد نکهوهش قهرار گرفتهه و  قهرآن باشد؛ یکی از رذایل اخالقی است و در
های بسهیاری همچهون  تهاری  نمونهه دینی معرفی شده اسهت. و بی ریاکاری موج  کفر، نفاق،
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خبر عالم دارد که از باده مقهام مغهرور شهدند. ی یهد و معاویهه و دیگهر  سالطین و فرماندهان بی
ها از ایههن دسههته بودنههد. یکههی از  عبههاس، هیتلرها،چنگی ههها و موسههولینی امیههه و بنی خلفههای بنی

پرستی او را از راه تذکر و توجهه،  دی بر او باد[ که مقامهای بارز، عمرسعد است ]که لعنت اب نمونه
 به بیراهه غفلت و فراموشی از خدا کشاند و دست خود را به خهون امهامش حسهین بهن علهی

آلوده کرد و هرگ  به مقام و حکومت ری هم نرسید. این سالطین به جای محبت خدا و آخهرت، 
 که قرآن فرموده است: های دنیوی شدند؛ چنان گرفتار محبت دنیا و زینت

َهِب  ََ للنَذه نَرِة ِمن َِ ََ َولْلَقَنناِطيِر لْلُمَقْن َسناِء َولْلَبِنني ََ للِنه َهَولِت ِم اِس ُحُبه للَشه ََ ِل َنه ُزِيه
نُ  ِعْنن ْنَيا َ َوللَ ه ِلَك َمَتناُع لْلَحَيناِة للنُده ْنَعاِم َولْلَحْرِث ۗ َذَٰ َمِة َولَْلَ ِة َولْلَخْيِل لْلُمَسَوه َدُه َولْلِفَضه

َُ لْلَمآِب  شود و آنان را بهه خهود  محبت و دلبستگی دنیا در دل آنان زینت داده می 1؛ُحْس
ها ]ی گوناگون[ از زنان و پسهران و امهوال فهراوان از  سازد. دوستی خواستنی مشغول می

ها و کشت ار]ها[ برای مهردم آراسهته شهده، ]لهیکن[  های نشاندار و دام زر و سیم و اس 
 یه تمتع زندگی دنیاست، و ]حال آنکه[ فرجام نیکو ن د خداست.این جمله ما

رود؛ زیرا ارزش نیست و اگهر ارزش باشهد، دائمهی نیسهت و  انسان خردمند دنبال اعتباریات نمی
تنها در محدوده دنیا برای پیشرفت امور دنیوی است، نه اخروی؛ پس انسهان بایهد دسهت از ایهن 

قام و جاه و منصبی نرود که اعتبار دنیوی است و هیچ ارزش تفاخر و فخرفروشی بردارد و دنبال م
خواهی و  رود و هوای ریاسهت ماهوی و اصیل ندارد. کسی که دنبال تفاخر و اعتباریات دنیوی می

 .زند گرایی دارد، باید بداند که آ ار زیانباری را برای زندگی خود در دنیا و آخرت رقم می منص 
 ان. همنشینی با فاسدان و مفسد6

های صهالح، از دیگهر  همنشینی ومجالست با فاسدان و مفسدان و دوری از مجالسهت بها انسهان
روست که قهرآن در توصهیف ایهن دسهته از مهردم در عهالم قیامهت  عوامل غفلت است؛ از همین

َِ للذِّ   َيا َوْيَ تَی »فرموده است:  نِی َع َقْد َأَض َّ ْذ ُفََّلًنا َخِ يًَّل لَّ  َكناَن  َو   ْكِر َبْعنَد ِإْذ َجناَءنیِ َلْيَتنِی َلْم َأتخَّ
 َُ َِ ْي َِ  للشَّ ای وای بر من، کاش فالن )شخص گمهراه( را دوسهت خهود انتخهاب  2؛ُذوًا َخ  ِلَّْلنَس

نکرده بودم. او مرا از یادآوری )ح ( گمراه ساخت، بعد از آنکه )یاد ح ( به سراغ من آمده بهود و 
 «.شیطان همیشه خوارکننده انسان بوده است

های ناصالح، فاسد و مفسد در این اسهت کهه ارتبهاط  از نهی از نشست و برخاست با انسانر
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با این دسته از طبقه اجتماعی موج  غفلت از وظیفه اصلی و دوری از ذکر و یاد خهدا و موجه  
شود. در روایتی  از دست دادن فرصت طالیی که دخالت مستقیم در سعادت دنیوی و اخروی می

 های غافالن شمرده شده است.  منشینی با فاسدان و مفسدان، یکی از نشانهه از امام صادق
أْما َُ أَد َةِ اَ اَمأْنا اِلا ُصه َُ ىاَك َُ اِإ ْب و اَفََلاَتْنسو دو قو حو ُْ ْناِفيِ اِتََّْکا  ْماَت و َُ ْنا َُ اَف ٌَ اَمْحدو َق َد َة و  ُصه

ْناِفيِ اَشْىا أاَف و َُ اِإ أْب و دو ِقاَفأََلاَتْنسو حو ُْ ااىاَشأْىاٌءاِمْناِتََّْکا  َُ أا اَف و ُْ
َ
َهأاا  ُو  ه

َ
أَد َةِ ا  اِمأَنا ُصه ء 

َثأ وا ُِ ا اَ ا ُثه اَ اَشْيَنَکاَشأْيَن و ْفَن و ْفَنَکاَز اَفَ یاَز ُْ
َ
ا  اِنَي و اَ ا ُثه ًَ َد َِ َکاَ  

َُ ا اَ اَعََلِنَيتو و فَ تو و ااَسِ  ُْ
َ
 

َنَعا ُْ اََلاَف ُْ
َ
ا  اَماٌلاَ اََلاِ ََلَفٌ اَ ا ُ ه ِكَع و َ هو َايم اََلافو َخاِمَسأ و ُْ اَ ا  أ و َبتو دو ْْ ْيأِ اَم َُ اِإ ااَتِصألو ُه َکاَشْيئًااِم

ا ٍِ َ َبا َکاِعْنَدا ُنه َُ ْسَِّ اََلافو ُْ
َ
دوستی حدودی دارد و این حدود در هر کهس نباشهد، او 1؛ 

را دوست کامل نشمار و در هر که نباشد، او را به دوستی نسبت نده: اول اینکه آشکار و 
اینکه زینت تو را زینت خود و عی  تو را عی  خهود بدانهد  نهانش با تو یکی باشد؛ دوم
هههای او  های دوسههت بههرایش پررنههگ جلههوه کنههد و از عی  )احتمههاال  یعنههی فضههیلت

پوشی کند و به روی او نیاورد(؛ سوم اینکه مال و مقهام، حهال او را تغییهر ندههد؛  چشم
نکهه تهو را بهه هنگهام چهارم اینکه آنچه در تهوان دارد، از تهو مضهایقه نکنهد و پهنجم ای

 ها رها نکند.  مصیبت
 نی  در روایتی به یکی از فرزندانش فرمود:  امام حسن مجتبی

ِعْشأَ َها ُْ ْبَ َهاَ اَبتيَتا  خو ُْ اَفِنَن ا ْسَتْنبْطَتا  اَ اَمصاِقَبهو ىاَتْعِ َفاَما ِبَقهو ت  ََ ًد ا ََ ا ِخاَ  اَلاتو َنَى  فااكو
َعْثَ ِهاَ ا ُْ ِ ا  َُ ْسَ هِااَفآِخِ اَعَّىاِإةا عو ُْ ا ساِهاِفىا  ُو ُْ ای پسرم! با احدی رفاقت نکهن تها آنکهه  2؛ 

گهاه شهدی و  رود و از کجاها می بدانی کجاها می آیهد و زمهانی کهه از حهالش خهوب آ
پوشی  معاشرتش را پسندیدی، با او برادری کن؛ به شرط اینکه معاشرت بر اساس چشم

 از لغ ش و همراهی در سختی باشد. 

 فهرست منابع

اکبهر غفاری،چهاپ دوم، قهم:  ، تصهحیح علیتحف العقولشعبه حرانی، حسن بن علی،  ابن .1
 ق.1404جامعه مدرسین، 

 ق.1414، چاپ سوم، بیروت: دارصادر، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  ابن .2

                                                           

 . 639، ص 2 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .105،  ص 75،  ج بحاراألنوار؛ محمدباقر مجلسی، 233، ص تحف العقولشعبه حرانی،  سن بن علی ابن. ح2



  131 ها غفلت درد بزرگ انسان

 

 ق.1371، چاپ دوم، قم: دار الکت  االسالمیه، المحاسنبرقی، احمد بن محمد،  .3

، قم: انتشهارات دفتهر تبلیغهات، غرر الحکر و درر الکلردی، عبدالواحد بن محمد، تمیمی آم .4
 ش.1361

 ق. 1429، قم: طلیعه نور، المفردات فی الفاظ القرآنراغ  اصفهانی، حسین بن محمد،  .5

، تصهحیح صهبحی صهالح، چهاپ اول، قهم: البالغنه نهجشریف الرضی، محمد بن حسین،  .6
 ق.1414هجرت، 

 ش.1376، چاپ ششم، تهران: کتابچی،االمالی، صدوق، محمد بن علی .7

اکبر غفاری، چاپ دوم، قهم: دفتهر   ، تصحیح علیمن البحضره الفقیههههههههههههههههههههههههه،  .8
 ق.1413انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

 ق.1414، چاپ اول، قم: دارالثقافه، االمالیطوسی، محمد بن حسن،  .9

ل، ]بیالمصباح المنیرحمد بن محمد، فیومی، ا .10  تا[. ، قم: منشورات دار الرضی، چاپ اوف

 .ق1414قم: اسوه، چاپ اول،  ،سفینة البحارعباس،  شی  قمی، .11

اکببهر غفهاری و محمهد آخونهدی، چهاپ  ، تصحیح علیالکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .12
 ق.1407چهارم، تهران: دار الکت  االسالمیه، 

، تصحیح جمعی از محققان، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء بحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،  .13
 ق.1403الترا  العربی، 

 ش1377،  ، قم: مؤسسه دار الحدیثمیزان الحکمة، محمد،  شهری محمدی ری .14

، قهم: ، تهیه و تنظیم: جمعهی از فضهالء، چهاپ: اول اخالق در قرآنمکارم شیرازی، ناصر،  .15
  .ش1377، مدرسه امام علی بن ابی طال 

 
 


