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  غفلت آثار
 خـصوص   بـه  و دنيـا  در خطرناكي بسيار آمدهايي  پي و آثار داراي غفلت روايات و قرآن بيان در
  .است آخرت

  كفر ى زمينه ) 1
  :اند آورده شود مي استفاده )39/مريم(قبل آيه از كه هايي پيام در قرائتي استاد

  )270ص 7 ج نور تفسير( »يؤْمنُونَ ال هم و غَفْلَةٍ في. است كفر ى زمينه غفلت«
  افراط و هوى پيروى )2
» ال و عنْ تُطأَغْفَلْنا م هنْ قَلْبكْرِنا عذ و عاتَّب واهه كانَ و رُهدنيـا،  زيورهاى بخاطر هرگز و ـ فُرُطاً أَم 

 !مكـن  اطاعت ساختيم غافل خود ياد از را قلبشان كه كسانى از و !برمگير ها آن از را خود چشمان
  )28/كهف( ».است افراطى كارهايشان و كردند، پيروى نفس هواى از كه ها همان
 شـده  گفتـه  عـرب  كـالم  از و اسـت  آن از خـروج  و حـق  از تجـاوز  معنـاى  به "فرط "كلمه «

 آثـار  از افـراط،  و هـوى  پيـروى  و برنـد  مى كار به روى زياده و اسراف مورد در را "افراطا افرط،":كه
  ».است تفسير عطف منزله به "أَغْفَلْنا"جمله بر جمله دو طفع جهت همين به و است، قلب غفلت

  )420ص 13 ج الميزان ترجمه (
  ضَلُّاََ هم بلْ )3
» و أْنا لَقَدذَر نَّمهجنَ كَثيراً لالْجِنِّ م الْإِنْسِ و ملَه ونَ ال قُلُوبفْقَهبِها ي و منٌ لَهيرُونَ  ال أَعـصببِهـا  ي و 
مونَ ال انٌآذ لَهعمسبِها ي كلْ كَالْأَنْعامِ أُولئب مأَضَلُّ ه كأُولئ ملُونَ هالْغاف   

 كـه  دارند يى )ها عقل( ها دل ها آن آفريديم دوزخ براى را انس و جن از بسيارى گروه يقين، به
 آن بـا  كـه  هـايى  گـوش  و بيننـد  نمـى  آن با كه چشمانى و فهمند نمى )و كنند، نمى انديشه( آن با

 داشـتن  بـا  كـه  چـرا ( غافالننـد  همـان  اينـان  !تـر  گمراه بلكه چهارپايانند همچون ها آن شنوند نمى
  )اعراف179(»)!گمراهند هم باز هدايت، امكانات گونه همه

  :كند مى خالصه جمله سه در را دوزخى گروه صفات آيه اين«
  .)بِها يفْقَهونَ ال قُلُوب لَهم( "كنند نمى انديشه و درك آن با كه دارند هايى قلب ها آن "كه اين نخست

 و نگرنـد  نمـى  را حقـايق  ي  چهـره  هـا  آن بـا  امـا  دارند بين حقيقت و روشن هاى چشم "كه اين دوم
  .)بِها يبصرُونَ ال أَعينٌ لَهم و( "گذرند مى ها آن كنار از نابينايان همچون

 شـنيدن  از را خود كران همچون و "شنوند نمى را حق سخنان سالم، گوش داشتن با "كه اين سوم
  .)بِها يسمعونَ ال آذانٌ لَهم و( سازند مى محروم حق حرف
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 و بيـدار  فكـر  در پايان چهار از آدمى امتياز كه چرا "پايانند چهار همچون حقيقت در ها اين "
  .)كَالْأَنْعامِ ولئكأُ( اند داده دست از را همه ها آن متاسفانه كه است شنوا گوش و بينا چشم
  .)أَضَلُّ هم بلْ( "باشند مى تر پست و تر گمراه پايان چهار از ها آن بلكه "

 و سـالم  عقـل  داشـتن  با ها آن ولى نيستند، امكانات و استعدادها اين داراى چهارپايان كه چرا
 بـه  گـرايش  و پرستى هوا اثر بر اما دارند، را تكامل و ترقى گونه همه امكان شنوا گوش و بينا چشم
  .گردد مى آغاز جا همين از آنان بزرگ بدبختى و گذارند، مى استفاده بال را استعدادها اين ها پستي
 سـرگردانند  زنـدگى  هـاى  بيراهـه  در جهت همين به و "هستند خبرى بي و غافل افراد ها آن "

)كأُولئ ملُونَ هالْغاف(.  
 برابـر  در سعادت درهاى كشند، مى فرياد تشنگى از ولى است، دستشان كنار حيات آب چشمه

  )21ص 7 ج نمونه تفسير( ».كنند نمى نگاه آن به حتى اما است، باز رويشان
  

 سـبحان  خداى مشيت كه است غفلتى چون آنند، دچار ايشان كه است همان غفلت حقيقت«
 آن بـه  را شانايـ  هايـشان،  گـوش  و هـا  چشم و ها دل بر زدن مهر با خدا مشيت و است، آن مساعد
  )439ص 8 ج الميزان ترجمه (».است باطلى و ضاللت هر ريشه غفلت كه است معلوم و كرده، مبتال
 و هـدايت  مـسير  در الهى هاى نعمت از نبردن بهره خاطر به ها، انسان از بسيارى شدن دوزخى«
  )230ص 4 ج نور تفسير( ».اند زده غفلت به را خود دل، و گوش چشم، داشتن با زيرا. است كمال
  است آتش جايگاهشان )4
نْ  هم الَّذينَ و بهَِا اطْمأَنُّواْ و الدنْيا بِالحَيوةِ رضُواْ و لقَاءنَا يرْجونَ لَا الَّذينَ إِنَّ « نَـا  عـاتايلُونَ  ءغَـاف * 
لَئكأُو مئهأْوم ا النَّارونَ كَانُواْ بِمبكْسبـه  و ندارنـد،  )رستاخيز روز و( ما القاتم به ايمان كه ها آن ـ ي 
 هـا  آن )ي  همـه ( * غافلنـد،  مـا  آيات از كه ها آن و كردند، تكيه آن بر و شدند خشنود دنيا زندگى

  )8و7/يونس(»!دادند مى انجام كه كارهايى خاطر هب است، آتش جايگاهشان
 احـساس  عـدم  چـشمه سر خـدا  از بيگـانگى  و خـدا،  از بيگـانگى  ي  سرچـشمه  الهـى،  آيات از غفلت «

  ».باشد تواند نمى آتش جز چيزى آن سرانجام و است، گناه و فساد و ظلم به آلودگى و مسئوليت،
  )233ص 8 ج نمونه تفسير( 

  *الـدنْيا  الْحيوةَ إِلَّا يرِد لَم و ذكْرِنَا عن  تَولى من عن فَأَعرِض ":كه است آيه اين مضمون به نزديك «
كذَال مملَغُهنَ بلْمِ مإِنَّ  الْع كبر وه لَمن أَعن ضَلَّ بِمع هبِيليـاد  از كه كسى از است چنين كه حال   * س 

 هاسـت  آن آگـاهى  حد آخرين اين * !كن اعراض طلبد، نمى را دنيا مادى زندگى جز و گرداند مى روى ما
   )30و29/نجم("شناسد مى بهتر اند شده گمراه او راه از كه را كسانى تو پروردگار
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 كـه  شـود  مـى  آن باعـث  و است، او آيات از غفلت خدا ذكر از اعراض كه اين بر دارد داللت نيز آيه اين

 خـود  ايـن  و بزنـد  دور آن شـؤون  و دنيا زندگى تنگ ديوارى چهار در تنها او علم گشته، كوتاه آدمى ديد
 إِنَّ":فرمايـد  مـى  كـه  جـا   آن شـده،  تعريف حساب روز فراموشى به ضاللت اين كه است، خدا راه از ضاللت
 شـوند،  گمـراه  خدا راه از كه كسانى ـ الْحسابِ يوم نَسوا بِما شَديد عذاب لَهم اللَّه سبِيلِ عنْ يضلُّونَ الَّذينَ
  )18ص 10 ج الميزان ترجمه (  » )26/ص( "دارند حساب روز كردن فراموش خاطر هب شديدى عذاب
. اسـت  غـافالن  بـراى  هـم  آن كـاذب  بخـش  آرام دنيـا،  و خداسـت  ياد با تنها واقعى اطمينان«

  )185ص 5 ج نور تفسير (»غافلُونَ ... "بِها اطْمأَنُّوا"
  بزرگ حسرت ) 5
» و مهرأَنْذ مورَةِ يسإِذْ الْح يرُ قُضالْأَم و مغَفْلَةٍ  في ه و منُونَ ال هؤْمروز[ حسرت روز از را آنان ـ ي 

 آنهـا  و !يابد مى پايان چيز همه كه هنگام آن در بترسان، ] است تأسف مايه همه براى كه رستاخيز
  )39/مريم(»!آورند نمى ايمان و غفلتند در

 يعنى شود، مى قضاء امر كه روزى از بترسان را ايشان !پيغمبر اى :كه شود مى اين آيه معناى «
 كـه  هميـشگى  سـعادت  از وقـت  آن شـود،  مى حتمى آنان بر دائمى هالكت و ددگر مى يكسره كار

 مقياسـى  هـيچ  بـا  كـه  خورنـد  مـى  حـسرتى  پـس  گردند، مى منقطع است كسى هر چشم روشنى
  ».ورزيدند غفلت دنيا در اينان كه است جهت بدان اين و نيست، ممكن گيريش اندازه

  )66ص  14 ج  الميزان ترجمه (
  الهي انتقام )6

 گـرفتيم  انتقام ها  آن از كه فرمايد  مي فرعونيان، و فرعون هاي  شكني پيمان ذكر از پس دخداون
 آن از غفلـت  و الهي آيات تكذيب را شد الهي انتقام به منجر كه ها  آن شكني پيمان دليل سپس و

 ــ  غَـافلينَ  عنهَـا  كَـانُواْ  و بَِاياتنَـا  كَذَّبواْ بِأَنهُم   الْيم فىِ فَأَغْرَقْنَاهم منهُم فَانتَقَمنَا «  :فرمايد  مي ذكر آيات
 از و كردنـد،  تكـذيب  را مـا  آيات زيرا كرديم غرق دريا در را آنان و گرفتيم، انتقام ها آن از سرانجام

  )136/اعراف(».بودند غافل آن
  شيطان به گرويدن )7
» ن وم شعن يكْرِ عانِ ذمالرَّح ضنُقَي طَ لَهانًاشَي وفَه گـردان  روى خـدا  يـاد  از كس هر و ـ قَرِينٌ لَه 
  )36/زخرف(»!اوست قرين همواره پس فرستيم مي او سراغ به را شيطان شود

 شـيطان  بـه  تـا  كن بيدار غفلت خواب از را ما خدايا كه فرمايد  مي دعايي در السالم  عليه سجاد امام
 از كـه  ماسـت  راه سر بر بزرگي بسيار خطر بمانيم فلتغ در اگر كه شود  مي استفاده دعا اين از. نگرويم
  .باشيم او پيروان از و كنيم پيروي شيطان
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   إِلَيه بِالرُّكُونِ الْغَفْلَةِ سنَةِ عنْ أَيقظْنَا و ...فَعرِّفْنَاه باطلٍ منْ لَنَا سولَ ما و للَّهماَ «
  . ..بشناسان ما به آرايد مى ما شمچ در شيطان كه را باطل هر حقيقت خدايا، ارب
   ».نگرويم بدو كه ساز بيدارمان غفلت خواب از و

  )برد مي پناه خدا هب او مكر و دشمنى و او از و شد مي شيطان گفتگوى كه هنگامي حضرت آن دعاي ـ هسجادي  هصحيف 17 دعاي(
  خدا اعتنايي بي )8
   ـ  هلَك واد بِأَي أُبالي لَا عنِّي غَفَلَ منْ أَبداً غْفُلُتَ لَا أَنْت أَحمد يا « :فرمايد مي قدسي حديث در
 راه كـدام  در كـه   اين به نسبت شد غافل من از كس هر  زيرا نشو، غافل من از گاه  هيچ احمد يا
  )205ص 1ج إرشادالقلوب (».كنم نمي اعتنايي شود مي هالك
  خود از غفلت ) 9

   ».است شده غافل خود از شود، غافل كس هر هچ بپرهيزيد، غفلت از« : )ع(صادق امام
  )227ص 69ج بحاراألنوار(.است شده غافل خود آينده و خود سرنوشت از يعني

  قلب قساوت ) 10
 ـ مبِينٍ ضَلَالٍ فىِ أُولَئك  اللَّه ذكْرِ من قُلُوبهُم لِّلْقَاسيةِ فَويلٌ « :فرمايد  مي خداوند بميرد كسي دل اگر و
  )22/زمر(»!هستند آشكارى گمراهى در ها آن !دارند خدا ذكر برابر در سخت هايى قلب كه نآنا بر واى

 چـار د مبـادا  ــ  الْقَلْـبِ  قَـساوةُ  تَكُونُ فَفيها الْغَفْلَةَ و إِياك و « :فرمود جابر به السالم  عليه باقر امام
  )93ص 12ج  مستدرك (      ».باشد دلى سنگ آن در كه شوى غفلت
  :السالم عليه علي اميرالمؤمنين بيان در غفلت ارآث
  .است دشمنان ترين بخش زيان غفلت  ) 11
  .نگردد آماده و را رحلت كند فراموش پس غفلت، او بر كند غلبه كه كسى بر واى  ) 12
  .هاست بدبختي انواع عنوان و ها نفس گمراهى خبرى بى و غفلت  ) 13
 و نباشـد  غافـل  كـه  كـسى  رازيـ  است مذموم فرحناكي اين( .است فرحناكى سبب غفلت  ) 14
  ).بود خواهدن اندوه و هم بى آورد خاطر هب گاهى را دارد پيش در قيامت در چه آن
  . است انديشى دور ضد غفلت  ) 15
   .سازد مى نزديك را هالكت و است خوردن فريب باعث غفلت  ) 16
  .برد مي بين از را )دل(ىيبينا غفلت بودن ايمد  )17
  .او هالك كند يلتعج ،او غفلت كشد ادراز به كه ره  ) 18
   .فريب غفلت و است آلوده خواب غافل  ) 19
 . او دل بميرد ،غفلت او بر كند غلبه كه هر  )20

  )غررالحكم بر خوانسارى الدين جمال آقا شرح(


