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پرسش و پاسخ

عاقبت ۲ گروهی که
 هرگز سیر نمی شوند!

قال النبی)ص(: »منهومان ال یشبعان طالب علم و 
طالب دنیا«، اما طالب العلم فیزداد رضی الرحمن، و اما 

طالب الدنیا فیتمادی فی الطغیان.«
پیامبر گرامی)ص( فرمود: دو گروه آزمند و حریص هرگز 
ســیر نمی شوند: کسانی که خواهان علم و دانش هستند و 
کسانی که طالب دنیا هستند. اما طالب علم رضایت خدا را 
می افزاید، و اما خواهان دنیا در گمراهی و سرکشــی پیش 

می رود. )1(
_________________________________

1- بحاراالنوار، ج 1، ص 182

راه شناخت جایگاه خود
 نزد امام رضا)ع( 

امــام علی بن موســی الرضا)ع( در حدیثی زیبا فرمول 
اینکه بدانیم نزد ایشان چه مقدار محبوبیت و جایگاه داریم 

را بیان فرموده اند.
حسن بن َجْهم نقل می کند: به امام رضا)ع(گفتم: مرا از 

دعا فراموش مکنید.
حضرت فرمود: گمان می کنی که من فراموشت می  کنم؟

اندکــی در خودم اندیشــیدم و با خود گفتــم: او براى 
شیعیانش دعا می  کند و من نیز از شیعیانش هستم.

آنگاه گفتم: نه، فراموشم نمی کنید.
فرمود: از کجا فهمیدى؟

گفتم: من از شیعیانت هستم و شما برایشان دعا می  کنید.
فرمود: آیا متوّجه چیز دیگرى جز این شدى؟

گفتم: نه 
فرمود: هرگاه خواســتی بدانی که نزد من چه جایگاهی 

دارى، ببین من نزدت چه جایگاهی دارم.)1(
______________________

1-اصول کافی، ج4،ص 270 به نقل از مشرق

ریشه تنوع طلبی در انسان
پرسش:

چرا انسان همواره دنبال چیزهایی است که ندارد و 
نسبت به داشته های خود حالت واگرایی دارد؟ به تعبیر 

دیگر چرا انسان طالب تنوع و تفنن است؟
پاسخ:

مســئله اى که به عنوان یک ســوال در ذهن غالب 
افراد هســت این است که چرا انســان چیزهایی را که 
ندارد، این قدر طالب به دست آوردن آن است؟ اما وقتی 
که آنها را به دست آورد، دیگر آن حرارتش و طلبش از 
بین می رود، و تدریجا نسبت به آن حالت دلزدگی پیدا 
می کند، و به اصطالح می گویند: انســان طالب تنوع و 

تفنن است. چرا طالب تنوع است؟
انواع مطلوب های انسان

قاعده اقتضا می کند که انسان چیزى را که مقتضاى 
طبیعت اســت و می خواهد به آن برسد، پس از وصول 
بــه آن، باید آرام گیرد، چرا بعد می خواهد از آن بگذرد 
و دوباره چیزهاى جدیدى به دســت آورد و طالب تنوع 
است. می خواهد این معشوق را رها کند، و معشوق دیگر 
را طلب کند، آن معشــوق را رها کند و معشوق دیگر، 
تا آنجا که این مثل پیدا شــده است که انسان همیشه 
طالب چیزى اســت که ندارد، و بیزار از چیزى است که 
دارد واقعا چرا این طور اســت و ریشه این تنوع طلبی در 

مطلوب ها و معشوق ها در کجا است؟
فطرت انسان کمال مطلق  طلب است

بعضی خیال کرده اند که این تعدد و تکثر مطلوب ها و 
معشوق هاى انسان ریشه در ذات و فطرت او دارد. اما در 
واقع سرگردانی و تحیر که نمی تواند الزمه ذات و فطرت 
انسان باشد، و لذا او به طور طبیعی همیشه باید سرگردان 
باشد و دائما مطلوب عوض کند تا حس تنوع طلبی خود 
را ارضا کند. اگر چنین باشــد انســان هیچ گاه گمشده 
و مطلــوب واقعی خود را در ایــن دنیا پیدا نمی کند و 
همواره تا آخر عمر در سرگردانی و تحیر باقی می ماند و 
این نقض غرض هدف الهی خلقت انسان است. تحلیل 
صحیح مطلب این اســت که بگوییم: انسان اگر به آن 
چیزى که مطلوب و معشــوق حقیقی و واقعی او است 
برسد، آرام می گیرد. در واقع انسان در عمق ذات و فطرت 
خود سرگردان و متحیر نیست، بلکه این سرگردانی ها و 
تنوع طلبی ها ناشــی از این است که انسان وقتی به یک 
چیز می رسد خیال می کند این همان مطلوب حقیقی و 
واقعی او است، اما پس از مدتی که از نزدیک آن را لمس 
و استشمام می کند، طبیعت و فطرتش آن را رد می کند و 
می رود سراغ چیز دیگر، و همین طور این روند ادامه پیدا 
می کند تا زمانی که به آن مطلوب حقیقی و کمال مطلق 
برســد، که در آن صورت به ســعادت و آرامش حقیقی 
رسیده است. الذین امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اهلل، اال 
بذکر اهلل تطمئن القلوب«)رعد - 28( یعنی رسیدن به 
هیچ مطلوبی به انســان آرامش حقیقی نمی دهد، بلکه 
یک آرامش موقت می دهد تا وقتی که او خیال می کند 

به مطلوب حقیقی رسیده است،
ولی یک مدت که فطرتش آن را از نزدیک شناخت 
و تجربــه کرد، یک نوع عدم ســنخیت را میان فطرت 
خود و آن مطلوب احســاس می کند و حالت بیزارى و 
واگرایی در او پیدا می شــود. تنها حقیقتی که اگر به او 
برسد دیگر محال است نسبت به او بیزارى و واگرایی پیدا 
کند خداوند متعال است، زیرا مصداق کمال مطلق فقط 
ذات اقدس خداى متعال اســت و ماسوى اهلل نمی تواند 
مصداق کمال مطلق باشــد، و این زمانی است که قلب 
انسان به حقیقت توحید و معرفت واقعی خداى متعال 
رسیده باشد. بنابراین یکی از راه هاى اثبات خداى متعال 
که مصداق کمال مطلق نیز هست همین استدالل حب 
به کمال مطلق در فطرت و وجود انسان است که اگر در 
عامل هستی کمال مطلقی وجود نداشته باشد این حب 
به کمال مطلق که فطرى همه انســان ها نیز هست در 
وجود انسان عبث می شود بنابراین عشق فعلی معشوق 
فعلــی را می طلبد، که همــان ذات بارى تعالی در عالم 

هستی و خلقت است.

 انسانی که گرفتار فراموشی طبیعی است 
به عنوان مضطر هرگز مواخذه نمی شود؛ اما 
نسبت به خطا و فراموشی ای که خودمان در 
آن نقش داشتیم، شکی نیست که مواخذه 
و مجازات الهی و قانونی به دنبال خواهد 
بود؛ چون چنین فراموشی را خودمان به 
سبب کم توجهی یا بی توجهی یا فسق و 
بی عقلی به وجود آورده ایم. پس می بایست 

پاسخگوی فراموشی خودمان باشیم.

کسی که گرفتار خدا بیگانگی در ذات است 
دچار از خود بیگانگی حقیقی اســت که 
نتیجه آن فراق از خدا در قیامت در قالب 
دوزخ فراق است. چنین شخصی هرگونه 
راه نجات را بر خود بسته و جز سقوط در 

آتش دوزخ راهی ندارد.

یاد معاد یکی از عوامل مؤثر در وارستگی انسان است؛ زیرا انسانی که معاد را فراموش می کند 
یا درباره آن تشــکیک دارد، راه فجور را در پیش می گیرد و خطوط قرمز را از هم می درد و 
فجور می کند؛ اما باورمندان به معاد و ذکر آن، به سبب بیداری و هوشیاری، همه اعمالشان 
را تحت مراقبت ویژه قرار می  دهند و سعی دارند تا تمام کارها را بر خشنودی خداوند استوار 

ساخته، در نتیجه در مدار شهوات، آرزوهای باطل و هوس های شیطانی گرفتار نگردند. 

معنا و مفهوم فراموشی
واژه عربی نســیان به معنی فراموشی از ماده  »نسی« 
است. واژه فراموشــی در فارسی، معادل واژه فراموشی در 
عربی، به معناى از یادرفتگی )لغت نامه، ج 10، ص 15015، 
»فراموشی«( در حقیقت از یاد بردن و غفلت انسان از چیزى 
است که قبال در ذهن بوده و آن را به یاد داشته است.)کتاب 
العین، فراهیدى، ج 7، ص304( طبق این معنا، فراموشی ضد 
ذکر و حفظ است.)لسان العرب، ابن منظور، ج15، ص322(
براى واژه عربی فراموشــی چند معناى مجازى چون 
»بی اعتنائی« و »ترک کردن« )اساس البالغه، زمخشرى، 
ص631( بیان شــده به طورى که در کالم عرب استعمال 
فراموشی در معناى ترک کردن شایع است.)تفسیر التحریر 
والتنویر، ابن عاشور، ج6، ص97.(  عالمه طباطبایی بر این 
باور اســت که واژه فراموشــی در اصطالح قرآنی غالباً به 
معناى بی اعتنایی به خدا و اوامر او اطالق می شود.)المیزان 

في تفسیر القرآن، ج 7، ص89(
در قرآن کریم واژه نسیان 45 بار با اشکال مختلف بکار 

رفته که 37 مورد آن درباره انسان است.
 عوامل و اسباب فراموشی از نظر قرآن

از نظر قرآن فراموشــی گاهی به صورت طبیعی است، همانند 
فراموشــی موســی)ع( و همراهش کــه خدا می فرماید: »نســیا 
حوتهما«  )کهف، آیه 61(؛ و گاهی بر اثر اعراض و توجه و اشتغال به 
امور مادى و دنیایی است که انسان را از وظیفه اى که خداوند به آن 
یادآور شده بود باز می دارد، چنانکه در قرآن آمده است: »پس از آن 
اعراض کرد و آنچه را پیش فرستاده را فراموش نمود«)کهف، آیه 57( 

فراموشی و فراموشکاری
از منظر قرآن

فراموشــی نقیض ذکر و توجه است؛ یعنی آدمی اگر چیزی را می دانست، سپس در اثر عواملی آن را فراموش کرد، گرفتار فراموشی شده است. البته گاه 
واژه فراموشی به معنای ترک کردن چیزی با علم و آگاهی است، ولی این معنای حقیقی واژه فراموشی، نیست، بلکه کاربردی مجازی است؛ زیرا وقتی کسی 
چیزی را فراموش کرد، آن چیز را ترک می کند و انجام نمی دهد؛ بنابراین، وقتی از روی علم و ذکر و توجه، باز کاری را ترک می کند، می گویند فراموش کرد؛ 

یعنی به عمد و آگاهی و علم آن را ترک کرد.
براساس آموزه های قرآن، فراموشی و فراموشکاری نسبت به تکالیف و وظایف، کاری بس نادرست است و انسان می بایست همواره خدا و قیامت را به یاد 
داشته باشد و تکالیف الهی خویش را نسبت به آن انجام دهد و هرگز عاملی چون شیطان یا مشغولیت به دنیا نباید موجب شود تا به خدا و قیامت و تکلیف 
گرفتار فراموشی شود؛ زیرا چنین فراموشی مذموم است؛ البته انسان در زندگی دنیوی الزم است تا نسبت به برخی از چیزها گرفتار فراموشی شود؛ زیرا اگر 

فراموشی دردها و مصیبت ها نباشد، هرگز روی آرامش را نمی بیند.
به هر حال ، برخی از مصادیق فراموشــی، از امور طبیعی و ممدوح اســت؛ در حالی که برخی دیگر نه تنها مذموم بلکه گناهی بس بزرگ است که انسان 
می بایست به خود اجازه ندهد تا حتی گرفتار فراموشی ای شود که مبادی آن را به اختیار فراهم کرده است. در نوشتار حاضر نویسنده درباره مفهوم فراموشی، 

علل و اسباب فراموشی سخن گفته و به برخی فراموشی های هالک کننده و زیان بخش اشاره کرده است.

خلیل منصوری

فراموشی که بر اساس عدم اهتمام به امر مهمی چون 
آخرت با اشــتغال به امور مادى و دنیوى پدید می آید، 
فراموشی مذموم است.)التحقیق، مصطفوى، ج 12، ص 

114 - 115، »نسی«(
اما آنچه در قرآن نسبت به عوامل و اسباب فراموشی 
بیان شــده است، شامل اسباب مستقیم و اسباب غیر 
مســتقیم است؛ به این معنا که دسته اى از آنها عوامل 
مؤثر در فراموشی و دسته دیگر امور بسترساز فراموشی 
هستند؛ این دسته در واقع خود عامل فراموشی نیست؛ 
بلکه تنها زمینه و شرایط را براى فراموشی مهیا می کند.
اما با دقت در آیات قرآن می توان گفت که اســباب 
و عوامل مســتقیم و غیر مســتقیم فراموشی می تواند 

موارد زیر باشد: 
1. فراموشی طبیعی: این فراموشی در اختیار انسان 
نیست؛ زیرا انسان چه بخواهد یا نخواهد گرفتار نوعی 
از فراموشی است و هر چه تالش کند این گونه نیست 
که همه چیزهایــی را که یاد می گیرد و در ذهن دارد 
همواره به خاطر داشته باشد. خدا می فرماید که پیرى 
یکی از عواملی است که انسان را گرفتار فراموشی طبیعی 
می کند، به طورى که دانســته ها به نادانســته تبدیل 
می شــود و عالم پس از مدتی به جاهل تغییر ماهیت 
می دهد.)نحل، آیه 70؛ حج، آیه 50( البته عوامل دیگرى 
نیز می تواند در این فراموشی طبیعی نقش داشته باشد؛ 
زیرا ذهن انسان به گونه اى است که مطالب مهم از نظر 
شــخص را حفظ و مابقی را پــس از مدتی در بایگانی 
کوتاه مدت سپس در بلندمدت قرار می دهد به طورى 
که گاه اصوال چیزى از آن را به یاد و خاطر نخواهد آورد. 
طبق بیان نورانی پیامبر اسالم( صلی اهلل علیه و آله )در 
»حدیث رفع« آثار این نوع فراموشی از انسان برداشته 
شده و شخص بر آن مؤاخذه نمی شود: امام صادق)ع( 
از پیامبر)ص( نقل کرده که ایشان فرموده است: »رفع 
: الخطأ و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما  عن امتی تسعْهً
ال یطیقون، و ما ال یعلمون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، 
و الطیرْهً و التفکر فی الوسوســْهً فی الخلق ما لم ینطق 
؛ از نه چیز از امت من رفع قلم شده و آنان بدان  بشــفْهً
مواخذه نمی شوند؛ خطا و فراموشی، و آنچه را که بدان 
مجبور می شوند، وآنچه توان انجامش را ندارند، و آنچه 

را ندانند و آنچه به اضطرار و ناچار تن دهند و حسد و 
طیره )فال بد(، و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش تا 
وقتی که آن را به زبان نیاورند«)وسائل الشیعه، ج15، 
ص369؛ توحید، صدوق، ص 353؛ خصال، صدوق، ج 
2، ص 417؛ بحار االنوار، ج 2، ص 280؛ کافی، کلینی، 

ج 2، باب رفع عن االمه(
2.  شیطان: از نظر قرآن نوعی از فراموشی به سبب 
شیطنت شیطان رخ می دهد؛ زیرا شیطان در ذهن انسان 
می تواند تاثیرگذار باشــد و او را به امورى توجه دهد که 
موجب فراموشی امرى مهم می شود.)انعام، آیه 68؛ کهف، 
آیات 62 و63؛ مجادله، آیه 19( در حقیقت شیطان تالش 
می کند که تا ذکر اهلل را به فراموشی از یاد او تبدیل کند 
و این گونه مردم را به حزب شــیطان بکشاند.)مجادله، 
آیه 19( بنابراین، از آنجا که چنین دشــمنی از مســیر 
ناشناخته اى براى انسان براى تصرفاتی این چنینی وارد 
می شود، الزم اســت تا انسان به خدا از شرور شیطان و 
شطینت هایش پناه برد و معاذاهلل و اعوذ باهلل بگوید یکی 
از نیایش هایی که خدا به مردم آموخته این اســت که از 
خدا بخواهیم نســبت به ما در این موارد گذشت و عفو 
داشته و ما را بدان مواخذه نکند. از همین رو از خدا در 
این موارد می خواهیم که خطاها و فراموشی هایی که ما 
تالش کردیم که خطاکار نباشــیم یا نســبت به واجبی 
فراموشــی نداشته باشیم، ولی شیطان موجب فراموشی 
و خطاکارى ما شــد، از چنین فراموشی و خطاى ما در 
گذر: ربََّنا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِسیَنا أَْو أَْخَطْأنَا )بقره، آیه 286(

اصوالً سالح شیطان براى گمراه کردن و وادارکردن مردم 
به فراموشــی از یاد خداوند و به طور کلی فراموش کردن 
خیــر و مصلحت بندگان، همان نفــوذ و تأثیر او در وجود 
انسانها از طریق انگیزه و شهوات خودشان است و این یک 
نقطه ضعف در سرشت بشر بشمار می رود و ناشی از عالقه 
طبیعی انسان به اِشباع انگیزه ها و رسیدن به لذایذ دنیوى 
است. شیطان از همین طریق بر همه مسلط می شود؛ یعنی 
ابتدا خواسته  هاى مختلفی را در وجود بشر می انگیزد و بعد 

به دنبال آن کشانده و در نتیجه از یاد خدا بازمی دارد.
3. فراموشی در اثر سوء اختیار: گاه انسان به سبب 
امــورى چون رفاه زدگی)فرقان، آیه 18؛ زمر، آیه 8( از یاد 
خدا غافل می شــود. چنین فراموشــی هر چند اضطرارى 
است، ولی داراى مبادى اختیارى است. از همین رو شخص 
به ســبب فراموشی یعنی عدم اهتمام به امرى بازخواست 
می شود؛ زیرا در اثر سوء اختیار گرفتار فراموشی شده است. 
در حقیقت این نوع فراموشــی در اثر عدم اعتناء به امورى 
حاصل می  شود که انسان را از وظیفه  خود باز می دارد. قرآن 
می فرمایــد: قرآن می فرماید. هنگامی که انســان را زیانی 
رســد، پروردگار خود را می خواند و بسوى او باز می گردد؛ 
اما هنگامی که نعمتــی از خود به او عطا کند، آنچه را به 
خاطر آن قبالً خدا را می  خواند، از یاد می برد.)زمر، آیه 8( 
از نظر قرآن، زیاد بودن نعمت هاى مادى و غرق شــدن در 
آن، زمینه ساز براى فراموشی است، چنانکه خدا می فرماید: 
در پاســخ می گویند: منّزهی تو! براى ما شایسته نبود که 
غیر از تــو اولیایی برگزینیم، ولی آنان و پدرانشــان را از 
نعمت ها برخوردار نمودى تا اینکه به جاى شــکر نعمت، 
یاد تو را فراموش کردند و تباه و هالک شدند. )فرقان، آیه 
18؛ المیزان في تفسیر القرآن، ج 15، ص191( در این آیه 
آمده اســت که مشرکان به جاى اینکه رازق این نعمت ها 
را بشناسند و به شکر و طاعتش پردازند، در گرداب غفلت 
و غرور فرو رفتند، خدا و روز قیامت را به دســت فراموشی 
سپردند. بنابراین زندگی مرفه براى جمعیتی کم ظرفیت 
و  سســت ایمان، غرورآفرین است؛ چرا که وقتی به نعمت 
فراوان برســند، خود را گم کرده و خدا را فراموش کنند، 
حتــی گاه فرعون وار کوس »انا ربکم االعلی« می زنند! و از 
سویی دیگر دنبال آزادى مطلق بوده و هیچ محدودیتی در 
کامجویی از لذائذ دنیوى ندارند و تمام قید و بندهایی که 

از قبیل حالل، حرام، مشــروع و نامشروع آنها را از رسیدن 
به اهدافشان منع می کند، کنار گذاشته و نمی خواهند در 
برابر قوانین و مقررات دینی ســر تعظیم فرود آورند و روز 
حســاب و جزا را بپذیرند.)قیامت، آیات 1 تا 5( ضمنا در 
آیه شریفه بر مرفه بودن زندگی نیاکان آنها نیز تکیه شده؛ 
زیرا هنگامی که انســان از کودکی در ناز و نعمت پرورش 
بیابد، طبیعی است که میان خود و دیگران جدایی و امتیاز 
می بیند و به آسانی حاضر نیست که منافع مادى و زندگی 
مرفه خود را از دست بدهد. این گونه است که گرفتار نخوت و 
تکبر شده و گرفتار خدا فراموشی می شود.)نگاه کنید: تفسیر 
نمونه، ج 15، ص46( این افراد ممکن است که خود در آغاز 
سوء اختیارى نداشته باشند، ولی در فرآیندى به شرایطی 
می رسند که با سوء اختیار، خدا را فراموش می کنند و یاد 
آن جایگزین ثروت و شهوت و فسق و فجور دنیوى می شود.

همچنین گاه شــخص دیگران را به امورى ســفارش 
می کند که به نظر با اهمیت اســت؛ ولی وقتی به خودش 
می رسد آن را نایده می گیرد و به دست فراموشی می سپارد؛ 
این نوع رویه از نظر قرآن، غیرعقالنی است؛ زیرا اگر چیزى 
اهمیت دارد تا جایی که دیگران را بدان سفارش می کنید، 
پس چرا خودتان آن را، به دســت فراموشــی می سپارید.

)بقره، آیه 44(
اگر فراموشی، طبیعی باشد، انسان معذور بوده و عقاب 
کردن چنین شــخصی درست نیست؛ اما اگر فراموشی در 
اثر سوء اختیار و از روى عمد باشد، انسان معذور نیست و 
خداوند در قبال این فراموشی او را عقاب خواهد کرد؛ چرا 
که چنین شخصی با اختیار خودش مقدمات فراموشی را 
فراهم و به عمد اوامر خدا را  ترک کرده اســت.)المفردات 
في غریب القرآن، راغب اصفهانی، ص 803( به سخن دیگر، 
انسانی که گرفتار فراموشی طبیعی است به عنوان مضطر 
هرگز مواخذه نمی شــود؛ اما نسبت به خطا و فراموشی اى 

که خودمان در آن نقش داشتیم، شکی نیست که مواخذه 
و مجازات الهی و قانونی به دنبال خواهد بود؛ چون چنین 
فراموشــی را خودمان به سبب کم توجهی یا بی توجهی یا 
فسق و بی عقلی به وجود آورده ایم. پس می بایست پاسخگوى 
فراموشی خودمان باشیم. بنابراین خدا از این اضطرارهایی 
که داراى مبادى اختیارى اســت، مواخــذه کرده و براى 

فراموشکار مجازات و کیفرى در نظر گرفته است. 
فراموشی های زیانبار از نظر قرآن

چنانکه بیان شــد خداوند در قرآن انســان را به خاطر 
فراموش کردن برخی مسائل مذّمت کرده است؛ زیرا همان 
طورى که عوامل و اسباب فراموشی می تواند مختلف باشد، 
تأثیرات آن در زندگی دنیوى و اخروى انسان نیز گوناگون 
اســت. برخی از این فراموشی ها انسان را به ورطه سقوط 
می کشــاند؛ زیرا کسی که نســبت به مسائلی چون خدا و 
احکام و معاد گرفتار فراموشــی می شود در حقیقت نشان 
می دهد که برایش این امور در درجه اهمیت باال نیســت؛ 
وگرنــه آنچنان بدان اهتمام و توجه و التفات داشــت که 
هرگز گرفتار فراموشــی نمی شد، مگر آنکه عوامل طبیعی 
چون پیرى او را بدان مبتال کرده باشــد که در این صورت 

مواخذه و مجازاتی نیست. 
امور بسیار مهم و اساسی که بشر باید در زندگی بدان 
توجه داشته و همواره با ذکر و تکرار آن را به یاد بیاورد تا 
گرفتار فراموشی نسبت به آن نشود، امورى است که برخی 

از مهم ترین آنها از نگاه قرآن عبارتند از:  
1. فراموش کردن خدا: فراموشــی خداوند از ناحیه 
انسان ها و غفلت از یاد او، در آیات متعددى بیان شده که 
بدترین نوع فراموشی بوده و به این میزان نیز اثرات مخربی 
دارد.)التحقیــق فی کلمات القران الکریم، ج 12، ص115( 
منافقان به ســبب اینکه اسالم براى آنان تنها ابزارى براى 
صیانت از فشار سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه است، 
گرفتار فراموشی حتی نسبت به خدا هستند. قرآن در مورد 
فراموشی منافقان می فرماید:مردان منافق و زنان منافق، همه 
از یک گروهند! آنها امر به منکر و نهی از معروف می کنند و 

دست هایشان را از انفاق و بخشش می بندند؛ خدا را فراموش 
کردند و خدا نیز آنها را فراموش کرد و رحمتش را از آنها 
قطع نمود؛ بیقین، منافقان همان فاسقانند! )توبه، آیه 67( 
امورى چــون امر به منکر، نهی از معروف و عدم انفاق در 
راه خدا در حقیقت اعراض کردن از یاد خدا و فراموشــی 
اوست. از این امر دانسته می شود که ذکر اهلل تنها در بیان 
قولی یا به یاد داشــتن اسماء اهلل نیست، بلکه حقیقت یاد 
خدا را می بایست در رفتارها و کردارهاى خودمان بیابیم؛ 
زیرا ممکن است کسی در تمام شبانه روز، اهلل اهلل بگوید، ولی 
هیچ کارى که بیانگر باور و اعتقاد عملی به آن است، انجام 
َ َفَنِسَیُهْم«  ندهد. اینکه خدا در قرآن می فرماید: »نَُسوا اهلَلّ
بیانگر آن است که حقیقت ذکراهلل را می بایست در اعمال 
شــخص همچون امر به معروف و نهی از منکر و انفاق در 
راه خــدا دید؛ زیرا اینها همان ذکراهلل و یاد خدا به معناى 
حقیقی است نه نام خدا را لقلقله زبان کردن.)المیزان في 
تفســیر القرآن، ج 9، ص336.( پس کسی که به ظاهر یاد 
خدا می کند، ولی در عمل بر خالف آن گام بر می دارد، یعنی 
روش و رویه منافقان را دارد، چنین شــخصی در حقیقت 
گرفتار فراموشــی ذکر اهلل است و همین فراموشی موجب 
می شــود تا خدا نیز آنان را فرامــوش کند. خدا در جایی 
دیگر به مسلمانان هشدار می دهد و می فرماید: و همچون 
کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند!)حشر، آیه 19( 
منظور از فراموشکاران در این آیه کسانی هستند که خدا 
را از روى عقیــده و عمق جان یاد ننموده و حضور خداوند 
را در زندگی احســاس نکردند تا تمام جهت گیرى آنان به 
سوى خدا باشــد و در مسیر طاعت او قرار گیرند؛ بلکه از 
حقیقت یاد او غافل مانده و در آرزوها، لذات دنیوى، هواهاى 
نفسانی و افعال لهو و لعب غرق شده و در زندگی از مسیر 
استقامت انحراف پیدا کرده اند. در حقیقت، رفتارهاى خالف 
ذکر اهلل در زندگی که شامل دلبستگی به دنیا است، آنان 
را به معناى حقیقی از شمار ذکران الهی بیرون برده و در 
جرگه غافالن از ذکر اهلل قرار داده اســت. چنین  اشخاصی 
چــون خدا را در زندگی فراموش کرده اند، به معناى دقیق 

کلمه خودشان را فراموش کرده اند؛ زیرا حقیقت هر انسانی 
چیزى جز تجلیات خدا در ذات نیســت؛ پس کســی که 
خــدا را در آینه قلب ندارد و نمی بیند، در حقیقت خود را 
فراموش کرده اســت؛ زیرا حقیقت هر کسی همان ظهور 
تجلیات الهی است. این فراموشی خدا چیزى جز فراموشی 
خود نیســت؛ چنانکه ذکر اهلل چیزى جز ذکر خود نیست؛ 
کســی که از خدا بیگانه شده دچار از خودبیگانگی است.
)نگاه کنید: تفسیر من وحي القرآن، ج 22، ص132( از نظر 
قرآن امورى که بستر ساز فراموشی انسان از خدا می شود 

امورى چون شیطان)مجادله، آیه 19(،
رفاه زدگی و نعمت و امکانات بســیار زیاد)فرقان، آیه 
18؛ زمر، آیه 8( و تمســخر مومنان است.)مومنون، آیات 

109 و 110(
2. فراموش کردن آخرت: حقیقت انســان گرایش 
به آخــرت دارد؛ زیرا کمال مطلق و ســعادت حقیقی در 
آنجا تحقق می یابد و انســان در دنیــا می داند که چنین 
ســعادت و کمال مطلقی را نمی تواند به دســت آورد؛ اما 
یکی از بدبختی ها و گرفتارى هاى آدمی  این اســت که به 
سبب شیطنت شــیطان و هواهاى نفسانی گمان می کند 
که دنیا همه زندگی اســت. این گونه اســت که آخرت را 
فرامــوش می کند و به بیهودگی و بازیچه دنیا دل می بندد 
و فریــب آن را می خورد. خدا می فرماید: همان ها که دین 
و آیین خود را ســرگرمی و بازیچه گرفتند و زندگی دنیا 
آنان را مغرور ســاخت، امروز ما آنها را فراموش می کنیم؛ 
همان گونه که دیدار چنین روزى را فراموش کردند.)اعراف، 
آیه 51( منظور از فراموشی آخرت در این آیات، بی اعتنایی 
به آخرت و  ترک آن اســت)مجمع البیان، ج 9، ص121(؛ 
زیرا یکی از معانی فراموشــی همان  ترک کارى یا چیزى 
اســت. به فراموشی سپردن برپایی دادگاه الهی در قیامت، 
سرچشمه انواع گناهان و آلودگی ها در دنیا است؛ چنانکه 
یاد خدا و قیامت موجب کارهاى نیک می شود. پس کسی 
که خدا  و لقاءاهلل و معاد را در دنیا به این معنا فراموش کند 
و کارهاى زشت انجام دهد، باید بداند که خدا او را به حال 
خود رها کرده تا هر کارى را بخواهد انجام دهد و سپس او 
را به دوزخ اندازد. در حقیقت اگر کسی در قیامت فراموش 
می شــود، به سبب این است که خود در دنیا خود حقیقی 
را فراموش کرده است که همان خدا است. کسی که گرفتار 
خدا بیگانگی در ذات اســت دچار از خود بیگانگی حقیقی 
اســت که نتیجه آن فراق از خدا در قیامت در قالب دوزخ 
فراق است. چنین شخصی هرگونه راه نجات را بر خود بسته 
و جز ســقوط در آتش دوزخ راهی ندارد. بنابراین یاد معاد 
یکی از عوامل مؤثر در وارســتگی انسان است؛ زیرا انسانی 
که معاد را فراموش می کند یا درباره آن تشکیک دارد، راه 
فجور را در پیش می گیرد و خطوط قرمز را از هم می درد و 
فجور می کند)قیامت، آیات 1 تا 5(؛ اما باورمندان به معاد 
و ذکر آن، به سبب بیدارى و هوشیارى، همه اعمالشان را 
تحت مراقبت ویژه قرار می  دهند و سعی دارند تا تمام کارها 
را بر خشــنودى خداوند استوار ساخته، در نتیجه در مدار 
شهوات، آرزوهاى باطل و هوس هاى شیطانی گرفتار نگردند. 
3. فراموشــی موعظه ها و اوامر خدا: انسانی که 
ذکــراهلل دارد، بــه اوامر و نواهی او توجه داشــته و تالش 
می کند تا آن را به تمام کمال انجام دهد؛ اما فراموشکار با 
بی توجهی یا کم توجهی به شریعت و مواعظ الهی، در عمل 
نشان می دهد که خدا را به فراموشی سپرده است. بنابراین، 
چنین شــخصی می بایست خود را براى مجازات دنیوى و 
اخروى آماده کند. خداوند در آیات متعددى انســان ها را 
به خاطر فراموش کردن موعظه ها و اوامر الهی مورد مالمت 
قرار می دهد و در مورد یهودیان می فرماید: و بخشی از آنچه 

را به آنها گوشزد شده بود، فراموش کردند.)مائده، آیه 13( 
فراموشــی در این آیه به معناى از بین رفتن اثر ذکر است 
که نتیجه آن بی ارزش شــمردن و بی اعتنایی به تذکرات 
الهی اســت. چنین شخصی هر چند در حقیقت فراموش 
نکرده باشد؛ اما چون بدان بی توجهی نموده و اثرش از بین 
رفته، به آن فراموشی اطالق شده است.)المیزان في تفسیر 
القرآن، ج 8، ص295( باید توجه داشت این مواعظی که از 
طرف یهود به دســت فراموشی سپرده شد و از آن اعراض 
کردند، بخشــی از اصولی بود که سعادتشان وابسته به آن 
اصول بود. نتیجه این اعراض، گرفتار شدن آنها به شقاوت، 
عقاید غلط مانند: اعتقاد به تشبیه، خاتمیت نبوت حضرت 
موسی)ع(، بطالن نسخ و بداء و مانند آنها بود.)المیزان في 
تفسیر القرآن، ج 5، ص241( کسانی که گرفتار فراموشی 
موعظه ها و اوامر و نواهی الهی می شــوند، گرفتار استدراج 
هستند، به طورى که خدا آنان را رها می کند و از همان زمان 
رها شدن چنان غرق در نعمت می شوند که ناگهان جانشان 

ستانده شده و در دوزخ می افتند.)انعام، آیات 40 تا 44(
4. فراموش کردن اعمال گذشته و عدم اصالح آن: 
انسان ها ممکن است کارهایی را انجام بدهند که نادرست و 
خطا باشد. بنابراین، هر کسی که چنین کرد افزون بر توبه 
و استغفار می بایست به اصالح آن بپردازد و مفاسد آن را از 
میان بردارد.)بقره، آیه 160( برخی انسانها به تصریح قرآن 
کارهاى گذشــته خویش را فراموش می کنند که قرآن در 

توبیخ و نتیجه اعمال فراموشــی آنها می فرماید: چه کسی 
ستمکارتر است از آن کس که آیات پروردگارش به او تذکر 
داده شــد و از آن روى گرداند و آنچه را با دست هاى خود 
پیش فرستاد، فراموش کرد؟! ما بر دل هاى اینها پرده هایی 
افکنده ایم تا نفهمند و در گوش هایشان سنگینی قرار داده ایم 
تا صداى حق را نشــنوند.)کهف، آیه 57( خدا از انسان ها 
می خواهد تا در کارهاى گذشــته نظر کرده و اشتباهات را 
جبران و اصالح کنند؛ زیرا اگر چنین نکنند، همان اعمال 
گذشته بدون اصالح می تواند پرده بر قلب بیفکند و قدرت 
بصیرت و درک واقعی را از انســان ســلب کند. اینکه خدا 
می فرماید ما پرده افکندیم، از باب مجازات اســت؛ یعنی 
کارهاى شــخص موجب می شود تا بنا به سنت الهی پرده 
بر دل ها افکنده شــود یا گوش ها ســنگین شود و قدرت 
شنوایی و بینایی شخص گرفته شود. از همین روست که 
خدا می فرماید: خداوند به خاطر کفرشــان بر دل هاى آنها 
مهر نهاده؛ لذا جز گروه اندکی ایمان نمی آورند.)نساء، آیه 
155( پس اعمالی که اصالح نشود می تواند موجب شود تا 
بر اساس سنت الهی، ابزارهاى ادراکی انسان از او سلب شده 
و قدرت تحلیل و تبیین و توصیه صحیح از وى گرفته شود.
5. فراموش کردن خود به دنبال فراموشی خدا: 
حقیقت هر کسی، همان مظهریت اسماء و صفات الهی است؛ 
زیرا روح الهی که حاوى و حامل همه اسماء و صفات الهی 
اســت در قالب نفس در انسان دمیده شده است. پس اگر 
انسان خدا را فراموش کند، در حقیقت خودش را فراموش 
کرده و از خدا بیگانگی چیزى جز از خود بیگانگی نیست.  
انســان عاقل می داند که براى اینکه خود را بشناسد، خدا 
را بشناســد و یاد خدا عین یادکرد از خود اســت؛ چنانکه 
شناخت خود همان شناخت خدا و برعکس است. چنانکه 
در حدیث معروف آمده اســت: من عرف نفسه فقد عرف 
ربه؛ کســی که خود را بشناسد، خدا را شناخته است.خدا 
به انســان هشدار می دهد که خدا را به یاد داشته باشید تا 
خود را به یاد داشته باشید وگرنه فراموشی خدا چیزى جز 
خودفراموشی نیست: و همچون کسانی نباشید که خدا را 

فراموش کردند!)حشر، آیه 19( 
6. فراموشی کارهای نیک: انسان خردمند کسی است 
که در عقل عملی کارهایی را انجام می دهد که بیانگر حکمت 
علمی اســت که در آیات قرآن از جمله در سوره هاى اسراء و 
لقمان بیان شــده است. کارهاى نیک و احسان از مهم ترین 
ویژگی هاى انســان عاقل اســت. پس کسی که در حکمت 
عملی سست است و کارهاى نیک را انجام نمی دهد باید در 
خردش شک کرد. بدتر از این افراد کسانی هستند که دیگران 
را به کارهاى نیک دعوت و تشــویق و  ترغیب می کنند، ولی 
خود از انجام آن غافل می شــوند. از نظر قرآن، یکی دیگر از 
فراموشی  هاى هالک کننده، خودفراموشی در کارهاى نیک 
و صالحی اســت که دیگران را بدان دعوت کرده اند. خداوند 
خطاب به یهودیان می  فرماید: آیا مردم را به نیکی و ایمان به 
پیامبرى که صفات او آشکارا در تورات آمده دعوت می کنید، 
اما خودتان را فراموش می نمایید، با اینکه شما کتاب آسمانی 
را می خوانید! آیا نمی اندیشید؟! )بقره، آیه 44( خداوند عالمان، 
رهبران دینی و سران منافق یهود را توبیخ می کند )که شما 
دیگران را به نیکی فرا می خوانید، اما خود را فراموش کرده و به 
منکر عمل می کنید؛ یعنی کسی که در محضر کتاب آسمانی 
قرار دارد و آن را تالوت می کند و از رهنمود آن باخبر است 
اگــر مردم را به نیکی امر کند در حالی که خود را فراموش 
کرده و دست به بدى دراز نموده، مورد توبیخ محّققانه است؛ 
لــذا راز نفی تعقل از آن گــروه در عبارت »أََفال تَْعِقُلوَن« در 
حقیقت جمع بین امر مردم به کار نیک و بین خودفراموشی 

است که با عقل هماهنگ نیست.

عجله در لغت به معناى انجام  کار قبل از زمان آن است. از همین رو از عجله به عنوان عمل شیطانی نهی شده است.
اما در روایات از عجله در برخی از کارها سخن به میان آمده و بدان ترغیب شده است، به طورى که می توان گفت عجله 

گاهی خوب و پسندیده و گاهی دیگر ناپسند و بد است.
در روایات از عجله در کار خیر از جمله صدقه دادن، نماز خواندن، توبه کردن قبل از مرگ و مانند اینها سخن گفته است.

به نظر می رسد که باید میان سه کلمه سرعت و سبقت و عجله فرق گذاشت.
سرعت شتاب کردن در وقت عمل، سبقت مسابقه با دیگرى براى عمل خیر در وقت عمل و پیش دستی و عجله، عمل 

قبل از وقت آن است.
بنابراین مراد از عجله در کار خیر، آمادگی براى انجام عمل در زمان و وقت است؛ زیرا اگر آمادگی نداشته باشیم، وقتی 
زمان عمل رسید به سبب عدم آمادگی نمی توانیم اهل سرعت و سبقت باشیم. مثاًل براى نماز باید وضو داشته باشیم تا در 

اول وقت اذان نماز بخوانیم.
پس براى هر کار خیرى که نیازمند مقدمات است، می بایست مقدمات آماده شود که از آن در روایات به عجله در کار 

خیر تعبیر شده است.
تالوت قرآن در هر فرصتی

امام خمینی )ره( توجه خاصی به قرآن داشتند، به  طورى که روزى، هفت  بار قرآن می خواندند! امام در هر فرصتی که به 
 دست می آوردند، ولو اندک، قرآن می خواندند. بارها دیده شد که امام، حتی در دقایقی قبل از آماده شدن سفره افطار - که 

معموال به بطالت می گذرد - قرآن تالوت می کنند!... امام بعد از نماز شب تا وقت نماز صبح، قرآن می خواندند.
* برداشت هایی از سیره  امام خمینی، ج 3، ص 198.

عجله در کار خیر


