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 Among the tangible beings of this world, only man 

can change his true identity. It means to elevate it or 

cause it to stagnate and fall. Also, it is only human 

who can find himself or neglect himself and forget 

himself with present conscious knowledge. In the 

correct Islamic view, it is not possible to accurately 

and correctly know a human being without 

considering his relationship with God, because the 

existence of a human being is the same as the 

relationship with God, and separating him from God 

obscures his real identity, and this separation and 

unity of him from the original Self-existence is 

referred to as "forgetfulness" or "alienation" in the 

language of the Qur'an. If verse 19 of Surah Hashr 

refers to the same meaning. Leading research is one 

of the applied researches in the field of Quran studies. 

which has analyzed and explained the nature of the 

relationship between God's forgetfulness and self-

alienation by emphasizing verse 19 of Surah Hashr. 
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 19 آیه بر تکیه با ازخودبیگانگی با خدا نسیان رابطه

 حشر سوره

 1آهنگری صادقی رقیه
 دانشگاه ساری، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران ساری، اسالمی، آزاد
 

 *2قاسمی محمد حمید
 آزاد دانشگاه ساری، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه علمی، هیئت

 (.مسئول نویسنده.)ایران ساری، اسالمی،
 

 3میریان احمد سید
 اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه مدیر

 .  ایران ساری،
 

 چکیده
 تواند می که است انسان فقط جهان، این محسوس موجودات درمیان
 ای و بخشد تعالی را آن یعنی. سازد دگرگون را خویش واقعی هویت

 که است انسان فقط همچنین. سازد مبتال سقوط و رکود به را آن
 غافل خود از یا و بیابد را خود حضوری، یآگاهانه علم با تواندمی

 دقیق شناخت اسالمی صحیح بینش در. سازد فراموش را خود و شده
 ،نیست میسر خدا با او رابطه گرفتن نظر در بدون انسان درست و

 خدا، از او کردن جدا و خداست به ربط عین انسان هستی که چرا
 وی یگانگی و جدایی این و بردمی ابهام پرده در را اشواقعی هویت

 یا و «فراموشی» و «نسیان» با قران لسان در خویش وجودی اصل از
 اشاره معنا همین به حشر سوره 19 آیه چنانچه.  شودمی یاد بیگانگی

 یحوزه در کاربردی هایپژوهش جمله از رو،پیش پژوهش. دارد
 ار خودبیگانگی با خدا نسیان رابطه ماهیت که. است پژوهیقرآن

 .است کرده تبیین و تحلیل حشر، سوره 19 آیه بر تاکید با
 

 سوره 19 آیه خدافراموشی، خودبیگانگی، نسیان،: کلیدی واژگان
 حشر

 
 19/08/1400تاریخ دریافت: 
 26/11/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولghasemi831@yahoo.com 

 مقدمه
 جسم دارای که تیحسا دو است موجودی الهی بینیجهان در انسان
 انسان روح ،مادی جسم شدن متالشی با که باشدمی روحی و مادی
 خداوند .است شعور و درک و عقل دارای همینطور و ماندمی باقی
 مالئکه مسجود :جمله از انسان مثبت هایویژگی به کریم قرآن در

 مه منفی هایویژگی به طرفی از .کندمی اشاره الهی خلیفه و بودن
 ترپست ایجنبنده هر از اینکه و ستمگر ،جاهل ،بودن ناسپاس مانند
 که دارند تاکید معنوی هایجه به ارزشتو با و کندمی اشاره است
 پرتو در .ندهد هدر را آن و بشناسد را خود منزلت و قدر انسان
 از که باشدمی هدفمند و روشن هویتی دارای انسان الهی بینیجهان

 عنصر را اعمال و اخالق ،اعتقاد، کریم قرآن لذا .نیست بیگانه دین
 هایارزش و خود انسان است الزم.شماردمی انسان هویت سازنده

 شریب قوای پیشرفت راه در قدم اولین خودشناسی که بشناسد را خود
 و است ترآگاه خود به باشد ترآگاه خدا به چقدر هر انسان .است

  هیخودآگا و بازیابی آن مرتبه برترین که دارد مراتبی خودآگاهی
 .تاس بیگانگی خود دارد منافات خودآگاهی و آنچه با است عرفانی

 .دارد دنبال به آخرت و دنیا در را ییپیامدها و آثار خودبیگانگی
 اصلی ماهیت و هویت شودمی خودبیگانگی دچار انسان که هنگامی

 هدایر از خارج که گیردمی پیش در را رفتاری و بردمی یاد از را خود
 آنچه ؛آیدمی بیرون سالم و متعادل شخصیت از و است انسانیت
 خداوند اگر .است خداوندبخشد مفهوم می و معنا را انسان زندگی

 ،دهد می دست از را خود هویت انسان ودر بیرون انسان زندگی از
 دنبال به پیامدهایی ،انسان ماهیت و هویت دادن دست از بنابراین

مربوطه مورد تبیین . در ابتدا مفاهیم فراموشی خدا جمله از دارد
سوره حشر، به این سوال پاسخ  19گیرد سپس با توجه به آیه قرار می

داده خواهد شد که آیا ارتباطی بین نسیان خداوند و خوذبیگانگی 
 هست یا خیر؟

 شناسیمفهوم
 نسیان  الف(

 قبال که چیزی کردن فراموش معنای به را «نسیان» اصفهانی راغب
 ضعف اثر در یا فراموشی این : »فرموده و کرده ترجمه بوده ذهن در

( فراموشی در لغت 1« )عمد. روی از یا و غفلت اثر در یا است قلب
در  (2.)باشدمی ذکر و یاد مقابل و نسیان ،گیرفت یاد از :معنای به

معناى زایل شدن به  ،«نسوا»مصدر فعل« نسیان»کلمه اصطالح قرآن،
صورت معلوم از صفحه خاطر است، البته بعد از آنکه در صفحه 

 است، ولى در استعمال «نسیان»خاطر نقش بسته بود. این معناى اصلى
از چیزى که قبال مورد توجه آن توسعه دادند، و در مطلق روگردانى 

  (3).بوده نیز استعمال نمودند
 ) نفس( ب( خود

 ،متکلم میان مشترک و او معنای به است ضمیری ،لغت در ودخ
 خص،ش معنای در همچنین .آید می مفرد همیشه و غایب و مخاطب

 قرآنی واژه که زنی «نفس» (4، 2.)رودمی کار به غیر نقیض و ذات
 نانسا شخص رفتارهای یکپارچگی و کلیت حافظ میباشد «خود»

 ممفهو معادل استعمال و کاربرد موارد نظر از معتقدند برخی و است
 و یکسان یماهیت دارای ماهیت نظر از گرچه باشد نمی« روح»

 و قدسی و پاک حقیقت یک را روح قرآن که چرا .باشند غیرمادی
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 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 از قبیل اماره، آن مختلف  حاالت با نفس که حالی در دانسته عالی
 کارهای گاهی و ارزش ضد کارهای مظهر گاهی همطمئن و لوامه

 کرده ترجمه «روح» معنای به را« نفس»راغب  (5.)است ارزشی
 (6.)است آمده خون ،روح ،جان معنای به لغت در «نفس» .است

 انسان قرآن دیدگاه از (4.)وجود ،ذات ،شخص یعنی لغت در «خود»
 و جسمانی جنبه که یماد دبع دارای :است ساحتی دو موجودی

 حانیرو جنبه که دیگر بعد ؛دهدمی تشکیل را انسان حیوانی زندگی
 ،ذات همان خود ازمقصود  بنابراین .سازدمی را انسان وجود معنوی و

 خدا سوی به و گرفته نشأت خدا از که است انسان حقیقت و روح
 (7.)گرددمی باز

 ج( خودبیگانگی
در  .است آمده رابتغ و فراموشی معنای به لغت در خودبیگانگی

 یردگمی اشتباه خودنا با را خود انسان یعنی بیگانگی خود اصطالح،
 در کندمی خود برای خود خیال به آنچه .پنداردمی خود را ناخود و

 (8.)سازدمی متروک را واقعی خود و کندمی ناخود برای حقیقت
 ادیان تعالیم در باید را بیگانگی ازخود مسئله اولیه های ریشه

 و متفکر هر از یشپ آسمانی ادیان این که کرد جستجو آسمانی
 و هداد هشدار و کرده مطرح گوناگون هایبیان با را مسئله ،مکتبی

 .است داده ارائه آن عملی درمان و پیشگیری برای عملی هایحل راه
 خود از مفهوم تبیین و طرح ،اجتماعی و انسانی علوم مباحث در اما

 جدهمیه سده دانشمندان از برخی به علمی و فنی صورت به بیگانگی
 .شد داده نسبت مارکس و، فوئرباخ، گله ویژه به میالدی نوزدهم و

 ،یخودبیگانگ ه رابطه دین و اززمین در متفکر سه این مشترک وجه
 و دانندمی شرب خودبیگانگی از موجب را دین سه هر که است آن

 نارک را دین که یابدمی باز را خویش خویشتن زمانی بشر :معتقدند
 یخودبیگانگ از است حاکم بشر اندیشه بر دین تا کم دست و نهد

 آسمانی ادیان بینش مقابل نقطه دقیقا سخن این ،است آدمی گریبانگیر
 (9.)است بیگانگی خود از مسئله در قرآن و اسالم ویژه به

 سوره حشر 19رایطه بین خودبیگانگی و نسیان خدا در آیه 
 اندازه همان به کند پیگیری را توحید مباحث که اندازه هر انسان

 دور توحید از که ای اندازه هر به شودمی دور شرک و کفر دایره از
 به که اندازه هر به و شودمی جدا انسانیت از اندازه همان به شود
 غیرانسان به اندازه همان به شود نزدیک ،غیرخدا به و کشر

 دست از را خویش انسانی ماهیت اندازه همان به ،است شده نزدیک
 یطرفین تاثر و تاثیر خدا از غفلت و خود ازبین غفلت  .است داده

 .تاس قائل تالزم «خدا یافتن» و «خود یافتن» میان کریم قرآن .است
 یافتهدر را خدا اینکه بدون یافته را واقعی خود کند تصور انسان اگر

  .است کرده اشتباه باشد
منطوقا و مفهوما مسئله فراموشی خدا و  کریم قرآن در خداوند 

 :دارندعواقب آن را بیان می
 :وَ ال تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون »

و چون کسانى مباشید که خدا را فراموش کردند و او ]نیز[ آنان را 
 .«دچار خودفراموشى کرد؛ آنان همان نافرمانانند

 کرد کاری آنها مخذول کردن با خدا پس بردند یاد از را خداحق 
 اهپیشگ در که کارهایی به تا کنند فراموش نیز را خودشان حق که

 های وحشت یا خداوند نکنند تالش است سودمند حالشان به خدا

 می یاد از را خود روز آن در و دهد می نشان آنان به را قیامت روز
یعنى توجه  خمیر مایه تقوى دو چیز است: یاد خدااصوال   (10.)برند

به مراقبت دائمى اللَّه و حضور او در همه جا و همه حال، و توجه 
به دادگاه عدل خداوند و نامه اعمالى که هیچ کار صغیر و کبیرى 

شود، و به همین دلیل توجه وجود ندارد مگر اینکه در آن ثبت مى
هاى تربیتى انبیاء و به این دو اصل )مبدأ و معاد( در سر لوحه برنامه

اولیاء قرار داشته، و تاثیر آن در پاکسازى فرد و اجتماع کامال 
گوید: چشمگیر استقابل توجه اینکه قرآن در اینجا صریحا مى

شود، دلیل آن نیز مى "خود فراموشى "فراموش کردن خدا سبب
شود که روشن است، زیرا از یک سو فراموشى پروردگار سبب مى

ى فرو رود، و هدف آفرینش انسان در لذات مادى و شهوات حیوان
خود را به دست فراموشى بسپارد و در نتیجه از ذخیره الزم براى 

 فرداى قیامت غافل بماند.
 صفات و حسنا اسمای کرد فراموش را خدا انسان اگر دیگر سوی از
 زنی دارد آن با مستقیم ارتباط انسان ذاتی صفات که را او لیایع

 قهرا برد می یاد از را خود ذاتی حاجت و فقر یعنی کندمی فراموش
 چنین خیالش به و پندارد میهستی  در مستقل را خود نفس انسان

 سراغ خود در که کماالتی سایر و علم و قدرت و حیات که رسدمی
 صاحب را عالم طبیعی اسباب سایر نیز و ،است خودش از دارد

 ای آنهایند خود این که کند می خیال و پندارد می تاثیر در استقالل
 اعتماد خود نفس بر که اینجاست. شوندمی متاثر یا و کنند می اثیرت

 ترسان و او  امیدوار ،نموده اعتماد پروردگار بر  باید اینکه با کند می
 غیر به و آنها از ترسانه ن و ،ظاهری اسباب به امیدوار نه ،باشد او

 یناناطم پروردگارش به بلکه کندن اطمینان و تکیه پروردگارش
 .(3) کند

ست، چرا ا بیگانگییکى از بزرگترین بدبختیها و مصائب انسان خود
که ارزشها و استعدادها و لیاقتهاى ذاتى خود را که خدا در او نهفته 

سپرد، و و از بقیه مخلوقات ممتازش ساخته، به دست فراموشى مى
است، و چنین انسانى  این مساوى با فراموش کردن انسانیت خویش

کند، و همتش چیزى جز تا سرحد یک حیوان درنده سقوط مى
خواب و خور و شهوت نخواهد بود! و اینها همه عامل اصلى فسق و 

 صداق فسق و خروج از طاعتبدترین م بیگانگیفجور بلکه این خود 
 (11). خدا است.

دا گوید خکه نمىاین است قابل توجه است  ایی که در این آیهنکته
گوید: مانند کسانى که خدا را فراموش را فراموش نکنید، بلکه مى

کردند و خدا آنها را به خود فراموشى گرفتار ساخت نباشید، و این 
توانند دهد که مىدر حقیقت یک مصداق روشن حسى را نشان مى

 عاقبت فراموش کردن خدا را در آن ببینند.

ن آیه ظاهرا نظر به منافقان دارد که در آیات قبل به آنها اشاره ای
 67شده بود، یا یهود بنى نضیر، و یا هر دو.نظیر همین معنى در آیه 

فرماید: توبه در مورد خصوص منافقان آمده است، آنجا که مى
نِ رِ وَ یَنْهَوْنَ عَالْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَ

الْمَعْرُوفِ وَ یَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِینَ هُمُ 
مردان و زنان منافق همه از یک گروهند، آنها امر به  ":الْفاسِقُونَ

کنند، و دستها را از انفاق و بخشش منکر، و نهى از معروف مى
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فراموش کردند، خدا نیز آنها را )از رحمتش(  بندند، خدا رامى
 فراموش کرده، منافقان قطعا فاسقند.

چنین کسى پروردگار خود و بازگشتش به سوى او را فراموش 
کند، کند، و از توجه به خدا اعراض نموده، به غیر او توجه مىمى

شود که خودش را هم فراموش کند، براى نتیجه همه اینها این مى
از خودش تصورى دارد که آن نیست. او خود را موجودى اینکه او 

مستقل الوجود، و مالک کماالت ظاهر خود، و مستقل در تدبیر امور 
پندارد که از اسباب طبیعى عالم کمک موجودى مى داند.خود مى

کند، در حالى که انسان این نیست، بلکه گرفته، خود را اداره مى
و عجز و ذلت و فقر، و امثال موجودى است وابسته، و سراپا جهل 

اینها. و آنچه از کمال از قبیل وجود، علم، قدرت، عزت، غنى و امثال 
آن دارد کمال خودش نیست، بلکه کمال پروردگارش است، و پایان 
زندگى او و نظائر او، یعنى همه اسباب طبیعى عالم، به پروردگارش 

 است.
ردن خدا است. : علت فراموش کردن خویش فراموش کحاصل اینکه

و چون چنین بود آیه شریفه نهى از فراموشى خویشتن را به نهى از 
فراموش کردن خداى تعالى مبدل کرد، چون انقطاع مسبب به انقطاع 

تر و مؤکدتر است، و به این هم اکتفاء نکرد که از سببش بلیغ
لَّه و ال تنسوا ال» فراموش کردن خدا نهیى کلى کند، و مثال بفرماید:

فراموش نکنید، که اگر بکنید خدا  زنهار خدا را -نسیکم انفسکمفی
بلکه مطلب را به بیانى اداء کرد که  «بردخود شما را از یادتان مى

نظیر اعطاى حکم به وسیله مثال باشد، و در نتیجه مؤثرتر واقع شود، 
تر باشد، لذا ایشان را نهى کرد از اینکه از و به قبول طرف نزدیک

ى هم اد که خدا را فراموش کردند. و در این تعبیر اشارهکسانى باشن
به سرنوشت یهودیانى کرد که قبل از این آیه سرگذشتشان را بیان 
نموده بود، یعنى یهودیان بنى النضیر، و بنى قینقاع. و نیز منافقینى که 
حالشان در دشمنى و مخالفت با خدا و رسولش حال همان یهودیان 

 بود.
و دنبالش به عنوان  «وَ ال تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ» و لذا فرمود:

 گیرى فرمود:نتیجه
گیرى مسبب است از سبب. که در حقیقت نتیجه«فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ»

 آن گاه دنبالش فرمود:
و با این جمله راهنمایى کرد بر اینکه چنین  «أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ»

ه و آی کسانى فاسقان حقیقى هستند، یعنى از زى عبودیت خارجند.
شریفه هر چند از فراموش کردن خداى تعالى نهى نموده، و فراموش 
کردن خویشتن را فرع آن و نتیجه آن دانسته، لفظ آیه از فراموش 

با این  نماید.ا امر مىکند ولى سیاق به ذکر خدکردن خدا نهى مى
تفاوت که در آنجا فراموش کردن خدا سبب قطع رحمت او ذکر 
شده، و در اینجا سبب خود فراموشى که هر دو به یک نقطه منتهى 

اولئک هم الفاسقون: الکاملون »در روح البیان آمده است: د. شومى
 برای او شناخت اگر مساله خدا و (12« )والخروج عن طریقه الطاعه.

 سیانن و فراموشی ،داشته توجه آن به انسان ،باشد داشته اهمیت انسان
 را خودو  بدهد اهمیت دیگری امور به اگر اما ،یابد نمی راه او در

 (13.)کندمی فراموش را خدا ،نماید مشغول بدان
 

 نتیجه گیری
 مهمترین از یکی و ندارد مفهومی متعال خدای منهای هستی عالم

 نسیان .خداست یاد از غفلت و نسیان در سیر و سلوک، امر موانع
 این زیرا ؛است کرده نهی را آن خداوند که است نسیانی ،مذموم
 عذاب جز چیزی آن سرانجام و شود می کفر و قفس باعث نسیان
 یاد لذا و است انسان اعمال باالترین و بهترین خدا یاد نیست الهی
 اهلل صلی پیامبر باره این در .داد ترجیح چیز همه بر باید را خدا

 : میفرماید
سیداالعمال، ثالث خصال انصافک من نفسک و مواساه االخ فی اهلل »

 یزچ سه اعمال آقای و بزرگ و ذکر اهلل تبارک و فعالی فی کل حال:
 همه در تعالی وو ذکر خدای تبارک  مواساتانصاف،  :است
 (14).«حال

 به علقمت امری حقیقی ذکر بلکه نیست ذکر حقیقی مربوط به لفظ 
 در تفکر و بودن خدا یادبه  ذکر حقیقت و اصل پس (3.)است دل

 قلب ترجمان از حاکی ،زبان ذکر امر منتهای .ستوا خلقت عجایب
 سوی به انسان روح حرکت ستا اهمیتچه حائز آنپس  است

 این تواننمی قلب توجه بدون بدنی اعمال ظاهر با فقط و خداست
 دمقصو که خدا عظمت و هیبت از انسان قلب که وقتی پیمود. را راه
 ذکر فقط صورت این در شد خالی است عبادت از اصلی مطلوب و

 و روح ،خداوند یاد و ذکر بنابراین ؟داشت خواهد ارزش چه زبان
 و صفا باعث خداوند یاد .است نیک اعمال و عبادات همه حقیقت
 برای جایی تمیز و نورانی محیط در و شود می انسان وجود نورانیت

 سوره 19 آیه که ،ماندنمی اخالقی رذائل و او های وسوسه و شیطان
 می باالتر را انسان روحی قدرت خدا یاد .شود جاری انسان بر حشر

 های روش به تمسک و خود شناخت توسعه با انسان نتیجه در ،برد
 و کندمی مقاومت شیطان های وسوسه برابر در رفتاری و عملی

 رایب حقیقت تشخیص نتیجه در ،نماید می زیبا را خود زندگی برنامه
 خدا یاد با و دهد می مثبت جوابی فطر ندای به و شود می آسان او

 وا نظر از جهانیان و جهان تمام و کندمی پیدا نفس عزتو  تواضع
 می نوریبسان   خدا یاد و بیند می خدا جمال را چیز همهمحو و 

 بین از را تاریکی و ظلمت خص،ش در حضور که به محض ماند
 هک زمانی یعنی ؛شود می حقیقی خودیابی سبب خدا ذکر و بردمی

 و کند پیدا تواند می را خویش واقعی خود دهد انجام را خدا ذکر
 کندمی سعی و شودمی پشیمان داشتهغفلت  خود به توجه از اینکه از

 خدا یاد هب اشتغال بیشتر چقدر هر و کند پیدا نفس تنبه و تذکر که
 رمهمت همه از و شودمی آشنا خود با بیشتر اندازه همان به کند پیدا
 داشت یاد به باید شودمی بنده به خدا محبت جلب باعث خدا ذکر
 امری و شده دمیده انسان کالبد در که استسان روحی  به خدا یاد

 را یابی خود آموزگاران حتماً باید اهلل الی طریق سالک .است فطری
 هایراهنمای و الهی هدایت از استفاده با او زندگی مسلماً و بشناسد
 به و یافت خواهد بیشتری رونق روز به روز نور سوی به هادیان

 .گشت خواهد نایل خدا یاد در باالتری مراتب و مراحل به الهی مدد
 انس .داشت نخواهد معنا او برای دیگر ،خداوند نسیان واژه بنابراین

 ،قدرت ،عظمت دنیا یک الیتناهی موجود و آن  بزرگ مبدا آن با
 .ستوا یاد واسطه به که کندمی تجلی قلبش در حکمت و علم
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