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ها و رفتارهای متعالی را در همواره در تالش است ارزشتمدن ناب اسالمی 

جامعه اشاعه دهد و بر اساس تعالیم دینی استوار گردد، این مهم زمانی تحقق 

ها و رفتارها از متن آیات الهی و احادیث بدست آید و به می یابد که ارزش

لمی ـ مندان قرار گیرد. از این رو دوفصلنامه عشکل کاربردی در اختیار عالقه

ها تخصصی انوار وحی در حوزه مطالعات قرآنی و حدیث با هدف ترویج ارزش

های و رفتارهای قرآنی به مسائل و موضوعات جامعه اسالمی پیرامون آموزه

 وحی و سخنان ناب معصومین علیهم لسالم پرداخته است.  

 عجل اهللم که با عنایت به ساحت مقدس امام زمان را شاکری ذات اقدس الهی

، و تالش محققین محترم حوزه علمیه خواهران، و با حمایت تعالی فرجه الشریف

مادی و معنوی مسئولین محترم شاهد چاپ و نشر اولین شماره دو فصلنامه 

های آتی از های آن را در شمارهانوار وحی هستیم و توفیق تداوم فعالیت

 خداوند منّان خواستاریم. 
 



 )انوار وحی( حدیثمطالعات قرآنی و در حوزه دوفصلنامه علمی ـ تخصصی 

 1399، بهار و تابستان 1سال اول، شماره 

  2ـ  19 صفحات

ز دیدگاه قرآن کریماعوامل ضاللت انسان   

  مریم فالح مهربانی        

 چکیده

مقصد است. هدف از این  گرفتن هدف و راه با در نظر ضاللت به معنای انحراف از

نجا آکریم است از نآبیرونی ضاللت انسان از منظر قر و مقاله بررسی عوامل درونی

های گیریموضع شود بعضی از اعمال وسان باعث هدایت او مینکه بعضی از اعمال ا

چه بسا  .شودو افتادن در ورطه ضاللت می او موجب محروم شدن از فیض الهی

 ها واین عوامل در زمینه .انسان  به خاطر عوامل عارضی از صراط حق منحرف شود

این  .وی بشر را مخدوش کنندجفطرت خدا ثر باشند وؤتوانند مشرایط خاصی می

 تربیتی با مراجعه به مقاالت و اسناد و و های تفسیری، اخالقیرا در زمینه موضوع

 پیگیری کرد. در این تحقیق بر توانمی مدارک نوشتاری به صورت توصیفی تحلیلی

ن هستیم تا به مهمترین عوامل درونی رفتاری در انسان مانند فاصله گرفتن از آ

کفر به خدا و عدم باور به ... عوامل درونی اعتقادی، مانند غفلت و عترت و ن وآقر

 و افکنی، تبلیغات سوءانسان، مانند شبهه بیرونی ضاللت ترین عواملخرت و اصلیآ

سان ندر بررسی بحث عوامل ضاللت ا ... و عوامل بیرونی غیرانسانی و انسانی بپردازم.

که انسان برای مبارزه با این عوامل در قدم اول باید به  به این نتیجه رسیدیم

کردن عوامل ایجاد کننده  طرفدر وجود خود شناسایی و درصدد بر درستی آنها را

گیرانه آن برآید. تا این ه شناسایی و محیا کردن عوامل پیشها و در قدم بعدی بآن

عوامل نتوانند انسان را در مسیر گمراهی و ضاللت بکشانند. خداوند در این مسیر، 

 فرماید.ه ضاللت یا هدایت است، همراهی میکنسان را برای رسیدن به هدف نهایی ا

 ، انسان.گمراهی، ضاللت، عوامل ضاللتها: ژهکلید وا
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 مقدمه

ها به سوی نور قرآن کتاب هدایت بشر است که دستورات آن انسان را از ظلمت

پیچی یرد و از فرمان و دستورات خدا سرکند اگر انسان هدایت را نپذراهنمایی می

، جن و انسسالم از افتد. درعصر امروز شیاطین قسم خورده اکند در دام ضاللت می

کند که جامعه بشریت و راه و روشی استفاده می انسان را مسخر خود کرده و از هر

ویژه نسل نو را به ورطه هالکت بکشانند و آنها را از رسیدن به اهداف مقدس ه ب

 خود بازدارند.

تواند شقاوت و با توجه به اهمیت ضاللت و هدایت انسان در مسیر زندگی که می

 سعادت اخروی انسان رادر برگیرد. در این مقاله کوشش شده تا به عوامل درونی و

 بیرونی ضاللت انسان از منظر آیات قران پرداخته شود تا با بررسی عوامل ضاللت و

بیان منطقی علل گمراهی انسان، نیازهای واقعی او را مشخص کرده و او را به سوی 

 هدایت جهت دهیم. 

-است از جمله می مقاالت به این موضوع پرداخته شده های انجام شده دربا بررسی

 اشاره کرد: توان به موارد زیر

روش شناختی  قرآن نوشته عادله عرفانی، این مقاله به ضاللت در ـ مقاله هدایت و

عوامل ضاللت نپرداخته است، بلکه فقط هشت مورد از عوامل گمراهی را بیان نموده 

شناسی و عوامل درونی و بیرونی ضاللت انسان تحقیق حاضر به روش است. در

 شود.پرداخته می

ـ مقاله مفهوم ضاللت در قرآن و روایات منتشر شده در آراء مقاالت دینی، در این 

های متضاد و مترادف ضاللت و معرفی مصادیق ضاللت پرداخته است. واژهمقاله به 

شناسی این تحقیق روش . دراست عوامل ضاللت را بیان کرده سپس برخی از

 شود.عوامل درونی و بیرونی آن پرداخته می ضاللت و

مقاله عوامل ضاللت از نگاه قرآن نوشته خلیل منصوری، این مقاله به صورت روش  ـ

عوامل  ی نوشته شده است به عوامل درونی اعتقادی و عوامل درونی رفتاری وشناخت

اما به توضیح اجمالی در مورد عوامل  ؛انسانی پرداخته شده استانسانی و عوامل غیر

پردازد. در کند ولی به جزئیات نمیضاللت پرداخته است و نکات کلیدی را بیان می
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با جزئیات بیشتر همراه با اشاره به آیات تر و این تحقیق برآنیم که مطالبی کامل

 مربوطه بیان کنیم.

آثار  گمراهی نوشته خلیل منصوری، این مقاله عوامل ضاللت و مقاله عوامل و آثار ـ

این  است. در گرفته اخالقی را در نظرضد و پیامدهای گمراهی و نابهنجاری و رفتار

شناسی ضاللت و به صورت روشمورد عوامل  در توضیح بیشتر تحقیق به تفصیل و

 شود.می به عوامل درونی و بیرونی پرداخته

 

 . معناشناسی واژه ضاللت 1

در لغت به ضاللت باشد: اصطالحی به شرح ذیل می لغوی واین واژه دارای معنای 

روی، بغی، انحراف. و در اصطالح ضالل، غوایت، کجکردگی راه، معنای گمراهی، گم

«. انی اراک و قومک فی ضالل مبین» ضالل و ضاللت به معنی انحراف از حق است 

انحراف از راه حق. بینم یعنی من تو را قومت را در انحراف و گمراهی آشکار می

قل ربی اعلم من جاء »معنی ان از مقابله با هدایت روشن می شود. چنانچه فرموده 

از ضالل: العدول علی الطریق » راغب گوید:«. بالهدی و من هو فی ضالل مبین

قول صحاح و قاموس و اقرب و نهایه نیز قول راغب است. « المستقیم و یضاءه الهدیه

اند، و فضیحت را از معنای ضالل شمرده م شدن و باطلاینکه بعضی هالکت و گ

اینها الزم معنای اولی است که همان انحراف باشد در قران مجید هر ازگاهی به کار 

 1رفته است.

 

 . معنای ضاللت از نظر واژه پژوهان قرآنی1ـ1

مورد مفهوم ضاللت، ضال به هرگونه  گوید: دراین زمینه می راغب اصفهانی که در

چه سهوی، کم باشد یا  شود چه به صورت عمـدی بـاشد وراه گفتـه می انحرافی از

اهلل علیه زیـاد پیـمودن راه راست، راه پسندیده خیلی مشکل است. پیامبر اکرم صلی

 « 2شویدتالش کنید تا راه راست بروید اما همه شما موفق نمی» فرماید:آله می و

                                                             
 192،ص 2. قرشی، قاموس قران ،ج1
2
 77٨ص، 2جمفردات الفاظ قرآن،  راغب اصفهانی،.  
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حق(  اهل لغت آن را به )انحراف از برخی ازمصطفوی در مورد معنای ضالل که 

ن به نظر ما ضالل عبارت است از فقداگوید اند اعتراض کرده و میکرده تفسیر

آن است که مقصود حق باشد یا باطل چه  این معنا اعم از هدایت به سمت مقصود و

 کس به خدا شرک هر» آیات آمده است: . مثال در1اوست شخص نظر مطلوب هر

 ضاللت، انحراف از افتاده و سعادت دور راه نجات و رد سخت گمراه شده ازوآروی 

 «2حق است

-گمراهی می بزرگان قومش گفتند: ما تو را سخت در» است: آیات دیگری آمده در

 «3بیینم

ن قابل سخن ایشا «ضاللت به معنی انحراف از حق نیست: »گویدمصطفوی می

این آیه قوم نوح و فرزندان حسود حضرت یعقوب را درگمراهی  در اشکال است اگر

محتوای معنای ضالل کاری ندارد. معنای ضالل چه از  بیند. به معنا ومی آشکار

خدا دارای یک معنی است. بنابراین تفسیر ماده  نچه از زبان بندگا طرف خداوند و

 حق( تفسیری صحیح است. )ضالل( به )انحراف از

 

 های متضاد ضاللت. واژه2ـ1

های آنها( کلماتی هستند که با واژه ضاللت، هم خانواده هدایت )و های حق وواژه

 رساند:میضدیت و یا تناقض دارند مالحظه آیات و روایات زیراین ادعا را به اثبات 

کس به  هر سعادت خود را یافته و کس به راه راست هدایت یافت تنها نفع و هر»

 «4استگمراهی شتافت آن هم به زبان، در شقاوت خود شتافته 

داناتر است به حال آنانکه از راه او گمراه  همانا خدای تو» و در جای دیگر آمده است:

  ن گروهند که گمراهی را به جای لطف وآنان هما به راه او هدایت یافته آنکه است و

 « 5عذاب خدا را به جای آمرزش و رحمت او هدایت اختیارکردند و
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 3٨. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القران کریم، ص 
2
 116نساء:  . 
3
  36. احزاب:  
4
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 117. انعام: 

دوفصلنامه 

علمی ـ 

 تخصصی 

در حوزه 

مطالعات 

قرآنی و 

 حدیث

)انوار 

 وحی(

 

 اول، سال

 ،1 شماره

 و بهار

 تابستان

1399 

 

 5صفحه 

 



توان مشاهده کرد. مرحوم عالمه نیز می1آیات سوره زمر تقابل هدایت و ضاللت را در

واسطه یا با واسطه هدایت نکند بین هدایت ه ازآن خداست بیفرماید: هدایت هممی

 .2با هم ممکن نیست است. جمع این دو اللت رابطه تقابل منطقی برقرارض و

 

 های مترادف ضاللت . واژه3ـ1

مترادفات واژه ضاللت به شمار  های غوایه، زیغ، عمیان)عمی(، غفله، غی و... ازواژه

 گردد: اینجا به چهار مورد از مترادفات پرداخته می روند. درمی

و ازلفت الجنه للمتقین* و برّزت الجحیم للغاوین* و قیل لهم أین ما کنتم »

جنود  تعبدون* من دون اهلل ینصرونکم أو ینتصرون* فکبکبوا فیها هم و الغاوون* و

ابلیس أجمعون* قالوا و هم فیها یختصمون* تاهلل إن کنا لفی ضالل مبین* إذ 

 «3نسوّیکم برب العالمین* و ما أضلّنا إال المجرمون

ثم اجتباه ربه »همانطورکه ضالل مخالف اهتدا بود، غوایه نیز مخالف اهتدا است 

 «4هدی فتاب علیه و

 شده، سپس خدا توبه او را پذیرفت وانسانی که نافرمانی خدا را کرده گمراه 

توان گفت زیغ با اضالل گرفتن تقابل هدی و ضالل، می نظر با در و هدایتش فرمود

هب لنا من لدنک رحمه انک انت  ربنا ال تزغ قلوبنا اذ هدیتنا و» معنی است:هم

ما آنکه هدایت کردی  پروردگارا، دلهای ما را به باطل مایل مکن بعد از ؛ بار5الوهاب

 6«ایبسیار بخشنده نب خویش رحمت فرست که توجا از

 

 . عوامل درونی رفتاری 2

 شود و انسان را به بسیاری از عوامل ضالل از درون انسان و در واقع روح او ناشی می

                                                             
1
 22،23،36،37. زمر:  
2
 257-25٨صص ،15تفسیر القرآن، ج. طباطبایی، المیزان فی  
3
 99 -90. شعراء:  
4
 122 طه:.  
5
 ٨. ال عمران : 
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 پردازیم:کشاند. در ادامه به تبیین این عوامل میورطه نابودی می

 

 . هواپرستی 2-1

های آن مهمترین عامل گرایش تمایالت و نی ویروی ازهواهای نفساپ هواپرستی و

دهد. گمراهی سوق می سوی ضاللت وباشد که وی را بهدرونی رفتاری در آدمی می

های خود را درارتباط با این عامل آموزه از این روست که قرآن بخش عظیمی از

؛ آیا 1أرایت من اتخذ الهه هوی»فرماید: ای خداوند میآیه کند. درگمراهی بیان می

 « دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار برگزید؟

است که همه آنها برای ادامه حیات امیال گوناگونی  شک در وجود انسان غرایز وبی

او ضرورت دارند. خشم، غضب، عالقه به خویشتن، عالقه به مال و زندگی مادی و 

آفریده  امثال اینها بدون تردید دستگاه آفرینش همه اینها را برای هدف تکامل بشر

ر شان فراتکنند و پا را ازگلیمحد تجاوز می اما مهم این است که گاه اینها از ؛است

آیند و عقل را زندانی گذارند و از صورت یک ابزار مطیع در دست عقل درمیمی

گیرد. این او را در دست می شوند و زمام اختیارکل وجود انسان حاکم می کرده و بر

پرستی نواع بتا شود که ازآن تعبیر به هواپرستی می همان چیزی است که از

جهت نیست که پیامبر گیرد و بیریشه میپرستی از آن بلکه بت ؛است ترخطرناک

در زیر آسمان »فرماید: اکرم صلی اهلل علیه و آله بت هوا را بدترین بتها شمرده و می

 «2هوس که از آن پیروی کنند وجود ندارد در نزد خداوند از هوا و هیچ بتی بزرگتر

 

 . ریاکاری و دروغ 2-2

دروغ است که باعث  انجامد، ریاکاری واو می درونی درانسان که به رفتار عامل دیگر

آیات و روایات اسالمی  شود. و نقطه مقابل اخالص ریا است که درضاللت انسان می

                                                             
1
 43فرقان: .  
2
 257-25٨صص ،المیزان فی تفسیر القرآن. طباطبایی،  
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های نشانه ای ازنشانه را عاملی برای بطالن اعمال و آن آن مذمت شده است و از

 اند. منافقان و نوعی شرک به خدا معرفی کرده

عاملی برای پاشیدن بذر رذایل در  القی است وریاکاری، تخریب کننده فضایل اخ

 هاست. ریاکاری اعمال را توخالی و انسان را ازپرداختن به محتوا وجان انسان روح و

پیش گرفتن  گمراهی منافقان در یکی از علل ضاللت و دارد. اصوالحقیقت باز می

 1شیوه ریاکاری است.

 کنیم:ای اشاره میقرآن آیات زیادی درباره دروغ وجود دارد که در اینجا به نمونه در

کنید و نزد گوییدکه به آن عمل نمیای کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی می»

 «2آن را آنجام ندهید را بگویید وخدا سخت ناپسند است که چیزی 

نزد خداوند متعال ناپسند شمرده  شود که دروغ درتوجه به این آیه معلوم می با

 گردد. دروغگویی موجب محرومیت ازخدا می است و موجب دوری انسان ازشده

 .3ای جز ضاللت و هالکت نخواهد داشتدر نهایت ثمره شود وهدایت الهی می

 

 ظن تردید،گمان و . شک و2-3

نظر قرآن  گمان از پیروی از ظن و عوامل مهم درونی رفتاری پندارگرایی و یکی از

 معتبر و پندارهای واهی و زیرا آنان به ظنون غیر ست؛عامل گمراهی اکثریت مردم ا

گونه است نگرند. اینقطع می حقانیت دین خدا به عنوان علم و تردید و دودلی در

یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا » کشد:آدمی را به ضاللت میظنون  که خیاالت و

های گمان اید از بسیاری از؛ ای کسانی که ایمان آورده4من الظن إن بعض الظن اثم

 «ها گناه استگمان ای ازبد بپرهیزید چرا که پاره

های های بد است که نسبت به گمان)کثیرا من الظن( گمان این آیه منظور از در

آن تعبیر به کثیر شده است وگرنه حسن  است. لذا از خوب در میان مردم بیشتر

                                                             
1
 135، ص. مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه 
2
 2. صف: 
3
 551ص، 6تفسیرصافی، ج . فیض کاشانی،  
4
 12. حجرات:  
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امام علی )ع(  1باشد.گمان خیر نه تنها ممنوع نیست بلکه بسیار خوب می ظن و

؛ دانشمندترین مردم کسی 2اعلم اعظم الناس من لم یزل الشک یقینه» فرماید:می

 «است که گمان، اطمینان او را نابود نکند

و لقد جا کم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی » فرماید:خداوند در قرآن می

؛ همانا یوسف پیش از این با دالیل روشن نزد شما آمد، اما شما 3شک مما جا کم به

شک اگر موجب رکود و سوءظن . «شک بودید آنچه برایتان آورده بود در همواره از

 گردد. شود باعث ضاللت انسان می

 

 . فاصله گرفتن از قرآن وعترت2-4

کند رفتار او تجلی پیدا می گیرد و دردرون انسان نشات می عامل دیگری که از

 اثر اند اگر برعترت هدایت شده قرآن واست کسانی که در سایه  اهل بیت دوری از

عترت فاصله بگیرند  قرآن و انگیزه دیگری از یا هر های نفسانی وعوامل و انگیزه

اند: آن را نقل کرده حدیثی از پیامبر که شیعه و سنی به تواتر شوند. درگمراه می

 عزوجل و أیها الناس انی تارک فیکم امرین ان اخذتم بهما لن لن تضلوا کتاب اهلل»

قد بلغت انکم ستردون علی الحوض فاسالکم  اهل بیتی عترتی ایها الناس اسمعوا و

؛ ای مردم من در 4اهل بیتی... عما فعلتم فی الثقلین و الثقالن کتاب اهلل جل ذکره و

آن دو پیروی کنید هرگز گمراه  از گذارم که اگررا به امآنت می میآن شما دو چیز

عترت من است ای مردم  دیگری اهل بیت و تاب خدا وشوید آن دو یکی کنمی

پس من از  ،شویددر کنار حوض بر من وارد می بشنوید من به شما رساندم که شما

یعنی کتاب خدا و یادگار ارزشمند سوال خواهم کرد؛  شما درباره رفتارتان با این دو

 «اهل بیتم
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 55، ص 1. آمدی، غررالحکم، ج  
2
 34. غافر:  
3
 647. قرائتی، تفسیر نور، ص 
4
 55، ص 2فیروزآبادی یزدی، فضائل الخمسه من الصحاح السته، ج .  
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به  ؛ بگو1القربیاجراًإلّا الموده فیقل ال اسألکم علیه  »فرماید:یا خداوند در قرآن می و

 «  آنم خواهم مگر دوستی درباره خویشاوندشما نمی ازای آن رسالت، پاداشی از

راه عمده ضاللت فاصله گرفتن از راه حق است اگر امت اسالمی بعد از وفات پیامبر 

میانشان تفرقه ایجاد شد به آیات والیت عمل نکردند و اهل  دچار مشکالت شدند و

نتیجه فاصله گرفتن از اهل بیت پیامبر بود که  در نشین کردند ورا خانه بیت پیامبر

 عاملی شد که گمراهی و عقاید گمراه کننده در میان مسلمانان ریشه پیدا کند و

 2عاملی برای ضاللت بسیاری از مسلمانان شود.

 

 نیازی. احساس بی2-5

 نیاز پندارد وعامل دیگر درون رفتاری که اگر انسان خود را در برابر حضرت حق بی

تواند حل و فصل کند و به قدرت الهی نیاز ندارد احساس کند تمام امور خود را می

آیات تکالیف شرعی از مردم خواسته شده نه  در برخی از اگرشود. دچارگمراهی می

ها هستند که نیاز به به این جهت است که خدا نیاز به عبادت دارد بلکه این انسان

سایه پرستش خداوند از شر شیطان درون و بیرون  بندگی دارند تا در عبادت و

نیاز از همه بی واش شکوفا گردد. خداوند غنی رهایی یابند و استعدادهای درونی

یا آیها الناس » فرماید:خداوند در قرآن می3مخلوق اویند. همه نیازمند و چیز است و

؛ ای مردم شما همگی نیازمند خدایید تنها 4الفقرا الی اهلل واهلل هو الغنی الحمید

 « نیاز و شایسته هرگونه حمد ستایش استخداوند است که بی

 

 . ازاغه قلب 2-6

شود، ازاغه قلب است. یکی از عوامل درونی رفتاری که باعث گمراهی انسان می 

-ایشان را گمراه می» کند:خداوند در قرآن برخی از بندگانش را اینگونه توصیف می

 زند و برگوش وهایشان مهر میدل برد و برکند و از نور به سوی ظلمتها بیرون می
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 23. شوری: 
2
 641. فیض کاشانی، تفسیر صافی، ص 
3
  763-764بـرسی، مجمع البیـان فی تفسیرالقـران، صط.  
4
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هایی افکند. گرداند و برگردنشان غلعقب بر میچشمشان پرده افکند. رویشان را به 

پس نداشته باشند  گذارد تا راه پیش وبندی میاز پیش رو و از پشت سر سدی و راه

 « کند)شیطان را قرین ودمساز آنها می

حق منحرف شدند  که آنها از؛ هنگامی1فلما زاغو زاغ اهلل قلوبهم»فرماید: و نیز می

 «ساخت خداوند قلوبشان را منحرف

در این آیه بیان شده که برگشت و زیاد شدن کفر و طغیان آنها به این جهت است 

شامل حال آنها نباشد و آنها سلب کرده است تا هدایت الهی  توفیق را از که خـداوند

اعمال  اثر واقع این افراد کسانی هستند که بر طغیان خود برنگردند. در کفر از

 .2اندهدایت او محروم شده خالفشان از لطف خدا و

آنان( قلوب آنان را منحرف  )خداوند سلب توفیق از که از حق منحرف شدندهنگامی

-ساخت. قمی در این رابطه میتمایل به صواب منحرف  قبول حق و ساخت و از

اوند هرگز قوم فاسق را هدایت قلوب آنان به شک وتردید افکنده شد. خد»نویسد:

 «3کندنمی

 

 . عوامل درونی اعتقادی3

بسیاری از عوامل ضاللت انسان مربوط به اعتقادات درونی انسان است. از جمله این 

 عوامل عبارتند از:

 

 .کفر به خدا وعدم باور به آخرت 3-1

گردد، کفر به گمراهی بشر می مهمترین عامل درونی اعتقادی که باعث ضاللت و

شود تا انسان به سوی دنیاطلبی زیرا موجب می ؛باشدعدم باور به آخرت می خدا و

-قرآن می ثروت اندوزی باشد چنانچه خداوند در اندیشه مال و گرایش یابد و در

یصدون عن سبیال اهلل یبغونها  الذین یستحبون الحیاه الدنیا علی االخره و» فرماید:

                                                             
1
 5. صف :  
2
 31٨، ص فیض کاشانی، تفسیر صافی . 
3
 365. قمی، تفسیرقمی، ص  
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به آخرت  نا آنها زندگی دنیا را دوست دارند و؛ هما1عوجا اولئک فی ضالل مبین

طلبند دارند و آن را کج و منحرف می)مردم را( از راه خدا بازمی دهند وترجیح می

 ن درسازند( آنامردم را از آن منحرف می کنند ونین آن را منحرف معرفی می)قوا

 «درازی هستند و گمراهی دور

پوچ نظر او  دستورات دین از انسانی که به معاد و روز قیامت معتقد نیست تکالیف و

روز قیامت را نیز قبول ندارد. از این رو  مفهوم است و مترتب شدن نتیجه درو بی

دی نسبت اعتقاکفر به خدا و بی خواهد که انسانها درآن می خداوند با ارسال پیامبر

زیرا مردم  است که مردم نیاز به راهبر دارند؛این  لتخرج(به آن نمانند. تعبیر به )

دست آنها را  رهبر پیامبر و تاریک قرار دارند و حیط بسته وم یک جو و ن درایمابی

ظلمت، مایه پراکندگی است.  ن نور، که مایه جمعیت وگیرد. ایمان به خدا همامی

  2نور، نشانه زندگی و ظلمت، نشانه مرگ است.

 
 

 . عدم تفکر 3-2

آیات الهی توانند از عامل دیگر درونی اعتقادی از نظر قرآن این است که کسانی می

؛ 3إن فی ذالک آلیات لقوم یتفکرون»عبرت بگیرند که اهل تفکر باشند:  بهره ببرند و

 «کنند اینها آیاتی است برای مردمی که تفکر قطعا در

گستردگی زمین و  4است. با تدبیر انجام داده خداوند گستردگی زمین را، حکیمانه و

زیرا  هاست؛مندی انسانعامل بهره آن، باعث حفظ تعادل زمین و ها دروجود کوه

کوهستانی بود امکان زندگانی وجود نداشت. پس خداوند با  اگر تمام زمین مسطح و

کند راه ها تفکر میتدبیر همه چیز را خلق کرده است. پس انسانی که در این نشانه

کذلک  و»یابد: گمراهی رهایی می کند و از ضاللت وزندگی خود را بهتر پیدا می

                                                             
1
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؛ خدا بدین سان آیات خود را برای شما روشن 1ین اهلل لکم اآلیات لعلکم تتفکرونیب

 «می سازد تا بیندیشید

 عقل و فکر و تحریم قمار، از امنیت، پاسداری کنید با تحریم شراب، از از اندیشه و

 فرماید:امام رضا )ع( می 2اقتصادی پاسداری شده است. سالمتی روحی و آرامش و

نما العباده التفکر فی امراهلل عزوجل؛ عبادت به کثره الصاله و الصوم و ا س العبادهلی»

 «3درباره خداوند است روزه فراوان نیست. عبادت تفکر نماز و

 نیست، بلکه عبادت کامل، تفکر در امر یعنی عبادت منحصر به نماز و روزه بسیار 

نیت قلب باشد و روزه اندک، ولی با معرفت و نورا اش نمازچه نتیجه . اگرخدا است

اگر انسان از تفـکر  کردن نعمتی است که خداوند به انسان داده و تفکر و قدرت فکر

 نتیجه آن انحراف و شود ومشکالت می دچـارادامه راه خود  استفاده نکند در

 گمراهی است. 

 

 .عوامل بیرونی انسانی   4

-های اطراف و خارج تحمیل میبسیاری از مسیرهای ضاللت انسان، از سوی انسان

 گردد در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

 

 . التقاط 4-1

از دشمنان حق به کار  کتمان حق، از وسایلی است که برخی آمیختن حق و باطل و

یا اهل الکتاب لم تلبسون » گمراه کنند: گیرند تا مردم را از راه حق بازدارند ومی

؛ ای اهل کتاب چرا حق را به باطل 4انتم تعلمون تکتمون الحق و الحق با لبطل و

 «دانیدکنید با اینکه خود میحقیقت را کتمان می آمیزید ودرمی

پردازد، سرزنش اهل کتاب به دلیل آمیختن حق با باطل میاین آیه خداوند به  در

کتمان حق از وسایلی است که برخی از دشمنان حق به کار  باطل و آمیختن حق و
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گمراه کنند، کاری که امروزه تمام  گیرند تا مردم را از راه حق باز داشته ومی

  1دهند.های مجازی آن را انجام میشبکه ها وماهواره

 

 مایی راه خدا )شبهه افکنی(. بدن4-2

عامل مهم دیگری که بیرونی انسانی است و باعث کج جلوه دادن راه خدا و از 

افکنی شود شبههانسانها به کار گرفته میاز سوی برخی از  های ضاللت است وزمینه

قلوب دیگران از عوامل ضاللت  شبهه در است. در تعلیمات قرآن ایجاد شک و

  شود.شمرده می

الذین یستحبون الحیاه الدنیا علی االخره و یصدون عن » فرماید:قرآن کریم می 

بر آخرت ترجیح  انا زندگی دنیا؛ هم2یبغونها عوجا اولئک فی ضالل بعید سبیل اهلل و

نها سخت در گمراهی خواهند آآن را منحرف می دارند ومی ه خدا بازدهند و از رامی

 «هستند

توجهی به آخرت. بی در این آیه سه نکته وجود دارد: اول، انتخاب زندگی دنیوی و

شبهه  عن سبیل و جلوگیری مردم از گرایش به حق. سوم، القا شک و دوم، صد

حرف کردن قلوب آنان از راه حق چنانچه مردم در گذشته تقلید درمیان مردم و من

 کردند امروزه نیز مردم بدون تحقیق در مورد صحت وکورکورانه از پدران خود می

همین پیروی کورکورانه سبب شک و شبهه در  پذیرند وحقانیت یک موضوع آنرا می

سازد. ضاللت می شود و آنها را دچار گمراهی وهای جویندگان حقیقت میدل

ها هستند که در اثر شبهات از راه خود ای از همان انسانپیروان ادیان مختلف نمونه

 3اند.منحرف گشته

را زیبا دید ؛ هر کس بدی خود 4زُیِّنَ وصُدَّ عَنِ السَّبیل»فرماید: خداوند در قرآن می

-ق محروم میافتد و از راه حشود و به فکر تغییر روش نمیدر ارزیابی منحرف می

 «شود
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 . تبلیغات سوء 4-3

باشد با توجه عامل انسانی دیگری که بیرونی است تبلیغات سوء نسبت به دین می

علم  افتند و به جای آنکه با تحقیق وتبلیغات میبه اینکه بسیاری از مردم در دام 

کنند تهاجم فرهنگی و عمل می اساس تبلیغات دروغین رفتار و عمل کنند بر

 ای وتبلیغات دشمنان اسالم به صورتی است که با انواع کارهای فرهنگی و رسانه

ننده گمراه ک های بدآموز وکردن مردم دارند، بسیاری از فیلمهنری سعی در گمراه 

شود و گمراهی ناخواسته برای افراد به قالب هنرنمایی کاذب طرح و ارائه می در

نادی فرعون فی قومه قال یا قوم الیس  و» فرماید:آید. خداوند در قرآن میوجود می

؛ فرعون در میان 1لی ملک مصر و هذه اال نهار تجری من تحتی افال تبصرون

پادشاهی مصر و این جویباران که از زیر پای من مردمش ندا داد، ای قوم من، آیا 

 «بینید؟جاری هستند از آن من نیستند؟ آیا نمی

خواهد خود را در نظر مردم بهتراز فرعون برای تبلیغ خود با توجه به تفسیر آیه می

بینید و به خوبی شود )که یا اینکه میحضرت موسی )ع( جلوه دهد این چنین می

   2تر هستم(الیق سی بهتر ودانید که من از مومی

 

 . پیروی از اکثریت4-4

انسانی گمراهی بشر پیروی از اکثریت است. در طول  یکی دیگر از عوامل بیرونی و

نشر باطل گردیده است، بشر امروزی نیز از این  تاریخ موجب مخفی ماندن حق و

 روحی و ها پیروی از اکثریت باعث مشکالتبسیاری از ملت برد. درمشکل رنج می

السالم مطرح تی که درباره مکتب اهل بیت علیهمیکی از شبها .معنوی شده است

  3هستند؟ شـود که اگر این مکتب برحق است پس چرا پیروان آن در اقلیتمی

اگر از اکثریت پیروی کنی از » فرماید:در پاسخ به آنان با توجه به آیه قرآن که می

اساس  داند که آن اکثریت برا این میعلت آن ر راه حق منحرف خواهی شد و
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 تواند معیار حق واقلیت بودن نمی کنند و اکثریت وگیری میگمان تصمیم و حدس

 «1باطل باشد

 

 . دوستان و رفقای بد 4-5

عقاید و رفتار یکدیگر  ثیرپذیری انسان درهای گمراه تأمصاحبت با انسان دوستی و

عامل بیرونی انسانی دیگری است که باعث ضاللت انسان است به خصوص اگر این 

عصر حاضر یکی از عوامل  قابل انکار است. در سال باشند امری غیر افراد همسن و

 عمده گمراهی جوانان دوستان ناباب آنان است. 

کنند و گروهی از گمراهان در قیامت علت اضالل خود را دوستان ناباب معرفی می

ای بر من کاش فالن )شخص ؛ ای و2یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فالنًا خلیالً »گویند:می

 «( دوست خود انتخاب نکرده بودمگمراه را

گوید اثبات را دارند در آیه قبل می آیه قبل از آن دو حالت نفی و اقع این آیه وو در

ای کاش فالن شخص را » گوید:پیدا کرده بود ولی در اینجا می راهی به پیامبر

گمراهی من به خاطر ترک رابطه  دوست خود انتخاب نکرده بودم که تمام بدبختی و

 «  3راه بودو قبول رابطه با این دوست گم پیامبربا 

 

 . عوامل بیرونی غیرانسانی 5

 بسیاری عوامل خارجی و غیر انسانی در ضاللت انسان تأثیرگذار هستند که در ادامه 

 پردازیم:به توضیح آنها می

   های فراوان دنیوی  . زینت5-1

که باعث عارض شدن انسانی نس عامل دیگر بیرونی غیرخداوند در سوره یو 

آن عبارت است از رضایت به زندگی این  کند وشود اشاره میگمراهی بر انسان می

؛ به زندگی 4ورضوا بالحیاه الدنیا واطمانوابها»  جهان و اطمینان داشتن به بقای آن:
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این فکر موجب غفلت انسان از امور  «اندبدان دل ارام شده دنیا دل خوش کرده و

کنند به دنبال امور معنوی می هایی که غفلت ازمعنوی و الهی شده، از این رو انسان

 گمراهی قرار دارند.  از این جهت در معرض انحراف و روند ونیازهای دنیوی خود می

زنند به همین دنیوی خود دست به هر عملی میاین افراد برای رسیدن به اهداف 

-دلیل ریشه بسیاری از اعمال ضد انسانی مانند توسـعه طلبی، کشورگشایی، مال

مادی را در بر دارد و باعث گمراهی و ضاللت انسان  دوستی دنیایانـدوزی که همه

 1شود.از صراط مستقیم  می

 

 شیطان  . ابلیس و5-2

کنند از عوامل بیرونی وی که از آنان به شیاطین یاد میدیگر پیروان جنی  ابلیس و

گاه شیطان آن دو را آن»فرماید : غیرانسانی گمراهی بشر است. خداوند در قرآن می

ها پدیدار کرد و گفت: پروردگارتان های پوشیده آنان را بر آنا زشتیتوسوسه کرد 

فرشته شوید. و یا عمر شما را از این درخت نهی کرد جز برای این که مبادا دو 

جاودان یابید. و برای آن دو سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم. پس آن دو 

 هایشان برکه از آن درخت چشیدند عورترا با فریب به سقوط کشانید پس همان

خود را بپوشانند، و آن شدند که از برگ درختان بهشت  گشت و بر آنان نمودار

آیا من شما را از این درخت منع نکردم. و نگفتم که شیطان پروردگارشان ندا کرد: 

 2«سخت دشمن شما است؟!

شدن آن دو را  هایش مقدمات بیرون راندهان بدین سان با فریبکاری و وسوسهشیط

قال » زیرا شیطان سوگند یاد کرده که انسان را گمراه کند: از بهشت فراهم کرد؛

 شان را گمراه تردید همهتو سوگند که بی؛ پس به عزت 3فبعزتک الغوینهم اجمعین

های زیادی دارد، از عجب، گاهشیطان برای گمراه کردن انسان کمین«خواهم کرد

خودپسندی، عبادت و عمل خیر خود بالیدن، فخر فروشی کردن، حسادت، یاس و 
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ناامیدی، خشم و غضب، و آزاد گذاشتن نفس سرکش و مانند آن از مواردی است که 

 1کشد.ها انسان را به گمراهی میاستفاده از آن شیطان با

 

 نتیجه

-در این مقاله به بحث و بررسی عوامل ضاللت انسان، از دیدگاه قرآن کریم پرداخته

توجه به این که در عصر حاضر دشمنان اسالم از جن و انس از هر راه و ایم. با 

کنند تا جامعه بشیریت به ویژه نسل نو را به ورطه هالکت روشی استفاده می

های اخیر ها را از دین و انبیاء و اولیاء الهی دور سازند. در سالبکشانند و انسان

ها را  به سوی ضاللت و نسانزمینه انحراف در جوامع مختلف، گسترش یافته و ا

گمراهی سوق داده، به این منظور در این تحقیق با استناد به آیات قرآنی و روایات، 

ایم. که این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی عوامل ضاللت را استخراج کرده

شوند. عوامل درونی رفتاری شامل هواپرستی، ریاکاری، دروغ، فاصله تقسیم می

 باشد و عوامل درونی اعتقادیترت و قرآن، شک و تردید و ازاغه قلب میگرفتن از ع

عبارت است از کفر به خداوند و عدم باور به اخرت و عدم تفکر. و عوامل بیرونی 

 انسانی عبارتنـد از التقاط، بدنمایی راه، تبلیغات سـوء، پیروی از اکثریت و دوستـان

های دنیا و شیطان انی، همچون زینتناباب می باشند، و عوامل بیرونی غیر انس

است. انسان برای مبارزه با این عوامل، ابتدا باید به درستی، آنها را در وجود خود 

ها و سپس به شناسایی و شناسایی و درصدد بر طرف کردن عوامل ایجاد کننده آن

محیا کردن عوامل پیشگیرانه آن برآید. تا این عوامل نتوانند انسان را در مسیر 

توان گمراهی و ضاللت بکشانند؛ زیرا با عدم آگاهی از علل گمراهی انسان، نمی

ریزی صحیحی نسبت به نیازهای واقعی او را مشخص کرد و جامعه را به سوی برنامه

های هدایت جهت داد و در نهایت خداوند در این مسیر، انسان را برای پیشبرد جنبه

 فرماید.است، همراهی می رسیدن به هدف نهایی که ضاللت یا هدایت

 

                                                             
1
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 *قرآن کریم

 *نهج البالغه

قرآن، تهران: سازمان  (، منیژه، هدایت و ضاللت در1371. سیاراطراش لنگرودی)1

 تبلیغات اسالمی.

آمدی، قم، ق(، غررالحکم، مترجم: عبدالواحد، تمیمی1410.آمدی، ابوالفتح )2

 دارالکتب اسالمی.

، مفردات الفاظ قرآن، (1374)القاسم الحسین ابن محمدراغب اصفهانی، ابی .3

 .مرتضویمترجم و محقق: غالمرضا خسروی حسینی، چ دوم، تهران، انتشارات 

 موسسه در راه حق. :جا( تفسیر نور، بی1374. قرائتی، محسن،)4

البیان فی تفسیر القران، مترجم: کرمی، تا(، مجمع. طبرسی، فضل ابن حسن )بی5

 علی، تهران: مدرسه فراهانی.

 (، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب االسالمیه.1355. مکارم شیرازی، ناصر )6

(، المیزان فی تفسیر القرآن، مترجم: موسوی 1370ن ). طباطبایی، محمدحسی7

 همدانی، محمد باقر، تهران: نشر فرهنگی رجاء و موسسه انتشارات امیر کبیر.

 (، فرهنگ فارسی معین، تهران: میکائیل.13٨٨. معین، محمد )٨

 (، تفسیر صافی، تهران: دارالکتب اإلسالمیه.13٨6.  فیض کاشانی، محمد حسن )9

(، فضایل الخمسه من الصحاح السته، 1362بادی، مرتضی حسین ). فیروزآ10

 مترجم: ساعدی، محمد، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 جا: دارالکتاب.(، تفسیر قمی، بی1363قمی، علی بن ابراهیم )-.11

ق(، اصول کافی، تصحیح: علی اکبر، غفاری، 1407. کلینی، محمد بن یعقوب )12

 ان: دارالکتب االسالمیه.محمد آخوندی، تهر

(، التحقیق فی کلمات القرآن کریم، تهران: وزارت 13٨6. مصطفوی، حسن )13

  فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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 )انوار وحی( مطالعات قرآنی و حدیثدر حوزه دوفصلنامه علمی ـ تخصصی 

 1399، بهار و تابستان 1سال اول، شماره 

 20ـ  37  صفحات

 احزاب سوره 72 هیآ بر هیتک با قرآن در یاله امانت مفهوم لیتحل

مریم مرادقلی           

 چکیده

سوره  72تحلیل مفهوم امانت الهی در قرآن با تکیه بر آیه »پژوهش حاضر با عنوان 

ای از ابهام قرار دارد و در میان مفسران تحلیل آیه امانت در هاله است.« احزاب

بسیار بحث برانگیز است و مفسران در مورد مصداق حقیقی امانت به نظر جامعی 

عصمت و اند و  با توجه به اهمیت بسزایی که این آیه شریفه در تبیین دست نیافته

این  آوری نظرات مفسران مختلف دردارد جمع السالمامامت امامان معصوم علیهم

ـ  ای، توصیفیلذا تحقیق حاضر با روش کتابخانه زمینه بسیار حائز اهمیت است؛

سوره  72آیه شریفه  تحلیلی و به صورت کاربردی به دنبال پاسخ به این پرسش که

 احزاب به کدام جنبه از امانات الهی اشاره کرده است؟ به این نتیجه رسید که

الهی و پذیرفتن  مصداق برگزیده امانت، قابلیت تکامل نامحدود، رسیدن به مقام عبد

پذیر مداری و قبول مسئولیت امکانباشد که تنها از طریق تکلیفه میوالیت الهی

خواهد بود. واژه امانت در این آیه به طور مطلق و بدون قید ذکر شده است به همین 

کسی توانایی رسیدن به این درجه از  باشد که هردلیل مراد آیه، مطلق امانت می

جودی خود به های وتوانند با توجه به ظرفیتها میانامانتداری را ندارد؛ اگرچه انس

السالم توانایی رسیدن به اما تنها معصومین علیهم ؛ری برسنددادرجاتی از این امانت

 مقام امین الهی مطلق را دارند. 

 ، سوره احزابنت الهی، امامامانت، اماکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

داری السالم امانتترین صفات ویژه انبیاء، اوصیاء و امامان معصوم علیهمیکی از مهم

های ایمان نیز های دینی یکی از شاخصهاساس آموزه بر مچنینبوده است و ه

شود. در آیات و روایات فراوانی نیز بر این مهم تأکید میداری در نظر گرفته امانت

 شده است. 

سوره  72ترین آیاتی که در مورد امانت در قرآن کریم آمده است آیه از بحث برانگیز

شود که خداوند امانتی باشد. در این آیه ظاهراً به این موضوع اشاره میاحزاب می

بزرگ را به دست انسان سپرده است که حتی موجوداتی به عظمت زمین و آسمان 

توانایی حملش را ندارند؛ ولی انسان با توجه به قابلیتی که خداوند در او نهاده است 

سوره احزاب  72است. مسأله مهم در بررسی آیه توانایی پذیرش این امانت را داشته 

های در این امانتداری ن امانت چیست؟ و این که چه انساناین است که منظور از ای

 اند؟موفق بوده

ها در مقابل این امانت به سه دسته مؤمن، منافق با توجه به اینکه در آیه بعد انسان

این آیه به جز معنای رسد معنای امانت در ؛ به نظر میشوندو مشرک تقسیم می

ه در این زمینه از اهل تری نیز دارد. با توجه به روایات زیادی کعرفی، معنای عمیق

رسد که امانت در این آیه به السالم به دست ما رسیده است به نظر میبیت علیهم

انسان باشد که خیانت در آن منجر به مشرک شدن یا منافق شدن معنای والیت می

 شود. گردد و نگهداری از این امانت باعث مومن شدن انسان میمی

های زیادی صورت گرفته و نظریات اما آنچه که مسلم است در مورد این آیه بحث

-که با توجه به گستردگی دیدگاه ه شده استمختلفی از سوی مفسران و ادیبان ارائ

های مختلف کاری ین دیدگاهها و گوناگونی طرز تفکرها انتخاب یک دیدگاه از ب

ای متقن و مثمر ثمر مشکل است و مگر در پی تحقیقات مکفی بتوان به نتیجه

 همین دلیل در این مقاله محقق به تحلیل این آیه خواهد پرداخت.  دست یافت به

آیه امانت به طور مستقل به رشته تحریر درآمده  ها و مقاالت اندکی دربارهکتاب

بن ابراهیم قمی  همچون عالمه طباطبایی، فیض کاشانی، علی است، مفسران بزرگی

و عالمه طبرسی و... در مورد این آیه نظرات متعدد و ارزشمندی در ذیل آیه ارائه 

اند. همچنین در اما در مورد این موضوع کتابی به طور مستقل ارائه نداده ؛نمودند
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ی و ...احادیث متعدد و با کتب حدیثی مختلف همچون کافی، بحاراالنوار و اصول کاف

آوری شده است اما در هیچ یک به طور مستقل به ارزشی در مورد آیه شریفه جمع

نامه و مقاالتی نیز اند. در این زمینه پایانپرداختهمسأله داللت آیه و تحلیل آن ن

وند در ارد اشاره کرد:  زینب سوسنی غریبتوان به این مونوشته شده است که می

معانی واژه امانت در آیات قرآن در تفاسیر فریقین با »مه خود تحت عنوان پایان نا

رویکرد اجتماعی با تأکید بر دیدگاه عالمه طباطبایی و سید قطب با رویکرد 

دیدگاه عالمه طباطبایی و های مفسران شیعه با تاکید بر به بیان دیدگاه« اجتماعی

در این  .اه سید قطب پرداخته استهای مفسران اهل سنت با تأکید بر دیدگدیدگاه 

الب مفیدش، معانی و مصادیق امانت از دیدگاه دو فرقه و نامه با توجه به مطپایان

اما مقاله پیش رو به تحلیل آیه امانت به طور  ؛تفاوت آنها  مورد توجه قرار داده است

نیر در ته است. کبری رفیعیمجزا و کامل  بدون در نظر گرفتن دیگر مصادیق پرداخ

تجلی آیه امانت در متون مهم عرفانی و تفسیری »نامه خود تحت عنوان پایان

های استفاده از مفاهیم قرانی در ادبیات فارسی، به بررسی تاریخچه و روش« فارسی

پیشینه اثرپذیری شاعران و نویسندگان فارسی زبان از قرآن کریم پرداخته است و  

رفانی پرداخته است. ت در گستره متون و ادب عهمچنین به بررسی بازتاب آیه امان

نامه بیشتر به بخش عرفانی آیه امانت پرداخته و بازتاب آن را در اشعار در این پایان

شعرا مورد بررسی و تحلیل قرار داده است در حالی که در مقاله پیش رو به تحلیل 

فر و نازیال عادلنیا پرداخته شده است. محمدرضا ستودهاین آیه از دیدگاه مفسران 

مفهوم امانت الهی در آیه امانت با استناد به دالیل »نیز در مقاله خود تحت عنوان 

به بررسی مفهوم امانت با تأکید بر دیدگاه عالمه طباطبایی « عالمه طباطبایی

اند در حالی اند و نظرات این مفسر بزرگ را مورد بررسی و تحلیل قرار دادهپرداخته

های مفسران مختلف اضر به تحلیل آیه امانت با توجه به دیدگاهکه در مقاله ح

 پرداخته شده است. 

دارد و در میان ای از ابهام قرار باید در نظر داشت که تحلیل آیه امانت در هاله

به نظر  مفسران بسیار بحث برانگیز است و مفسران در مورد مصداق حقیقی امانت

با توجه به اهمیت بسزایی که این آیه شریفه در تبیین اند و جامعی دست نیافته

آوری نظرات مفسران مختلف السالم دارد جمععصمت و امامت امامان معصوم علیهم
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همیت است، به همین دلیل محقق در این مقاله با هدف در این زمینه بسیار حائز ا

-مت و عصمت معصومین به دنبال پاسختحلیل آیه امانت از نظر مفسران و اثبات اما

از امانات  سوره احزاب به کدام جنبه 72گویی به این سوال است که آیه شریفه 

ف اصطالحی و در ادامه پیش از تحلیل آیه امانت، ابتدا تعری الهی اشاره کرده است؟

 گردد. پس تحلیل آیه امانت بیان میاقسام امانت بررسی و س

  

 مفهوم شناسی

است. واژه أمن در نظر لغویون به معنای « أ م ن»حالت مصدری از ریشه «امانت»

. به دو معنای دیگر نیز به 1باشدضد ترس، طمأنینه و آرامش و زایل شدن خوف می

رود اول به معنای امانتی است که ضد خیانت است و دوم به معنای تصدیق کار می

 2باشدمی

 کرد:توان به چند مورد اشاره در مورد واژه امانت نظرات متعددی است که می

 3گیرد. امانت ضد خیانت است و به طاعت، عبادت، ودیعه و وثوق تعلق میـ 1

امانت همان امین است که مجازاً معنای مصدری دارد. ودیعه همان معنای امانت ـ 2

 4است. « امین»و « امانات»است و جمع آن 

 5امانت به معنای اعتماد نمودن استـ 3

شود و امین دانستن او آن امین دانسته می امانت همان چیزی است که انسان برـ 4

 6دهد. بر هر شیء، آن شیء را امین قرار می

توان امانت به معنای ضد خیانت، ودیعه، اعتماد نمودن و حفاظت و به طور کلی می

 نگهبانی در نظر گرفت. 

                                                             
 . 90، ص 1غریب القرآن، ج فی، المفرداتراغب اصفهانی -1
 . 49، ص 1ابن فارس، مقایس اللغه، ج -2
 156، ص 1منظور، لسان العرب، جابن -3
 . 24المنیرفی الشرح الکبیر للرافعی، ص الفیومی، المصباح -4
 . 17٨، ص 4فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج -5
 . 150المصطفوی، التحقیق فی الکلمات القرآن، ص  -6
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شود. ولی در مورد معنای واژه امانت در اصطالح نیز همان معنای لغوی را شامل می

شناسان اختالف نظر وجود دارد سوره احزاب، میان مفسران و لغت 72ت در آیه امان

 شود: که در ادامه به چندین نظر اشاره می

 1باشد که خداوند بر بندگانش واجب نموده است. امانت همان فرائضی میـ 1

امانت در این آیه همان نیتی است که انسان به آن اعتقاد دارد. در این صورت ـ 2

هرکس در باطن به توحید اعتقاد داشته باشد و در ظاهر نیز آن را تصدیق کند، 

 2امانت را به درستی ادا کرده است. 

است و به معنی آرامش و عدم وحشت در برابر امانت در این آیه به معنای مصدر ـ 3

حوادث و تکالیف تکوینی، تشریعی، اطاعت و تسلیم است و از جمله عواملی که 

توان حمل نبوت و استعداد برای شود میباعث آرامش در قبال تکالیف تکوینی می

 3دانست. ی ورود به فیوضات و تجلیات الهی والیت و شایستگی برا

شود اما در موارد به یک فقها همان معنای لغوی استعمال می امانت در میانـ 4

مانت، دارایی و جنسی است که به اذن اگردد و آن این است که معنا استعمال می

 . 4مالک آن یا به اذن شارع مقدس در اختیار غیر مالک آن قرار داده شود

خلق معین  در میان مفسران امانت همان تکالیفی است که خداوند متعال برایـ 5

 5شود. نموده است که عبادات و طاعات را شامل می

به طور کلی تخصیص امانت در روایات به والیت و امامت، با عموم آیه که تکالیف 

 گردد منافاتی ندارد. بندگی برای خدا را شامل می

 

 اقسام امانت

 بندی شده است: ران شیعه امانت به شرح ذیل تقسیمدر میان مفس

                                                             
 . 211، ص 1ابن احمد االزهری، تهذیب اللغه، ج -1
 همان -2
 151المصطفوی، التحقیق فی الکلمات القرآن، ص  -3
 . 126، ص 4جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج -4
 همان -5
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امانت الهی که شامل دین مقدس اسالم، احکام شریعت و حفظ حقوق دیگران ـ 1

 است. 

-السالم میشامل قرآن مجید و اهل بیت علیهم امانات پیامبر گرامی اسالم کهـ 2

 .باشد

 سپارند. السالم و اسراری که به اصحاب میامانات اهل بیت علیهمـ 3

سپارند که از عرض، ناموس، اقوال و افعال را در بر امانتی که مردم به دیگران میـ 4

 1گیرد. می

 بندی شده است:ت این صورت تقسیمبندی دیگر به امانادر تقسیم

ها، مختلف سپرده شده است و شامل اموال، ثروتامانات الهی که به دست افراد ـ 1

 شود. ها و... میپست

 دارانی هستند که باید حقیقت را پنهان نکنند. دانشمندان نیز امانتـ 2

فرزندان نیز امانت الهی هستند که در صورت کوتاهی در تعلیم و تربیت خیانت ـ 3

 در امانت شده است. 

وجود انسان و به طور کلی تمامی نیروهای نهاده شده در انسان نیز امانات الهی ـ 4

 2هستند که انسان موظف است در نگهداری آنها کوشا باشد. 

 

 سوره احزاب 72مفهوم امانت در آیه 

شود و در مورد آن اقوال و آراء یکی از آیاتی که پیرامون امانت در آن بحث می

سوره امانت است که به آیه عرض امانت شهرت  72زیادی مطرح شده است آیه 

یافته است. مفسران شیعه و اهل سنت به این آیه توجه خاصی داشته و آراء متفاوت 

اند. برای بررسی محتوای این آیه باید به آیه قبلی نیز توجه و گاه مشابه داشته

وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ مَنْ یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمالَکُمْ »فرماید: خداوند می 71داشت. در آیه 

یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً؛ تا خدا اعمال شما را اصالح کند و گناهانتان 

 دا و رسولش کند به رستگارى )و پیروزى( عظیمى ـر کس اطاعت خـرا بیامرزد، و ه

                                                             
 . 111، ص 4طیب، الطیب البیان فی التفسیر القرآن، ج -1
 . 431-423، صص 3شیرازی، تفسیر نمونه، جمکارم  -2
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 «نائل شده است

این آیه سوره احزاب تمام شده است و دلیل خود  عالمه طباطبایی معتقد است که با

کند که مسئله اطاعت از خداوند و رسول خدا کالم جامعی است را این گونه بیان می

و  72گیرد و دو آیه بعد از آن )آیه که همه سوابق از واجبات و محرمات را در برمی

تناد به این آیه، برخی دیگر از مفسران با اس1روند. ( متمم این آیه به شمار می73

 اند. امانت را به اطاعت تعبیر کرده

الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ » فرماید:خداوند می 72در آیه 

فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً؛ ما امانت 

ها عرضه  )تعهد، تکلیف، مسئولیت و والیت الهیه( را بر آسمانها و زمین و کوه

داشتند، اما انسان آن را بر دوش داشتیم آنها از حمل آن ابا کردند و از آن هراس 

کشید!، او بسیار ظالم و جاهل بود )قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم 

  «کرد(.

باشد و انسان در مقام گیرنده این امانت دهنده میدر این آیه خداوند در مقام امانت

از امانت  است. مسئله مهمی که در این آیه باید به آن پرداخت این است که منظور

در این آیه چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید ابتدا به سواالتی در این 

وَ حَمَلَها »زمینه پاسخ داده شود که عبارتند از: منظور عرض امانت در عبارت 

چیست؟  منظور از انسان حامل امانت کیست؟ و... که در ادامه به این « االِنسان

 شود:ها پرداخته میپرسش

 

 معنای عرضه و حمل امانت-1

در مورد معنای عرض امانت نظرات بسیاری در دست است. عالمه در مورد عرض 

معنای عرضه کردن این است که خداوند تمامی موجودات را با »فرماید: امانت می

 آن )والیت الهیه( سنجیده و قیاس کرده است، هیچ یک استعداد پذیرفتن آن را

 2«نداشتند به جز انسان

                                                             
 . 34٨، ص 16طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج -1
 . 359، ص 16همان، ج -2
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ردن به معنای آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در این زمینه معتقد است که عرضه ک

در واقع زمانی که این امانت با استعداد سایر موجودات مقایسه مقایسه نمودن است، 

 1گردید آنها عدم شایستگی خود را برای پذیرش این امانت بزرگ اعالم کردند. 

و نشان دادن به آسمان و زمین و همچنین قرشی معتقد است که منظور از عرض 

باشد به عبارت دیگر عدم پذیرش آنها، به علت عدم صالحیت در وجود آنها می

اند اما انسان خلقت آنها به نحوی بوده است که قدرت حمل بار این امانت را نداشته

 2توانایی حمل این امانت را داشته و آن را حمل کرده است. 

توان نتیجه گرفت که مقصود از عرض امانت با توجه به آنچه در تفاسیر بیان شد می

این است که با توجه به استعدادی که خداوند در انسان قرار داده است تنها انسان 

 توانایی پذیرین این امانت را داشت و سایر موجودات از پذیرش آن سرباز زدند. 

نیز برخی مفسران بر این اعتقاد هستند که مراد از « حمل امانت»در معنای 

بلکه منظور این است که  ؛اندها آنها را پذیرفتهآن نیست که تمامی انسان« مَلَهاحَ»

 3انسان بما هو انسان این قدرت و قابلیت را داشته است. 

 

 معنای امتناع از پذیرفتن امانت -2

ظاهر آیه نشان دهنده آن است که آسمان و زمین به علت داشتن نوعی هراس، از 

قبول این امانت امتناع کردند. معنای امتناع آسمان و زمین، قبول این امانت از 

سوی انسان این است که انسان دارای استعداد و صالحیت پذیرش این امانت است 

 4ه است. اما این استعداد در آسمان و زمین وجود نداشت

امتناع آسمان و » فرمایند:قرشی نظری نزدیک به قول عالمه طباطبایی دارند و می

 5«زمین به علت عدم وجود صالحیت در وجود آنها بوده است.

 ر استکبار نبوده ـه امتناع آسمان و زمین از سـبرخی دیگر از مفسران بر این قائلند ک

                                                             
 . 454، ص 17مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج -1
 . 401، ص ٨قرشی، تفسیر احسن الحدیث، ج -2
 . 401، ص ٨همان، ج -3
 . 526، ص 16طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج -4
 401، ص ٨تفسیر احسن الحدیث، جقرشی،  -5
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و از سجده برای آدم در قرآن آمده است آن چنان که در مورد شیطان و خودداری ا

 1بلکه اباء کردن آنها توأم با ترس و هراس خضوع آمیخته بوده است.  ؛است

در مورد این که چرا با آنکه انسان امانت الهی را قبول کرده است نشان ظلوم و 

جهول را یافته نیز نظارت مختلفی مطرح است. عالمه طباطبایی در این موضوع بر 

به وجهی عیب و مالک این اعتقاد است که ظلوم و جهول بودن انسان، اگرچه 

حمل  انسان است که مصحح باشد ولی همین جهل و ظلمگیری میمالمت و خرده

شود که در زیرا کسی متصف به ظلم و جهل می باشد؛امانت و والیت الهی می

واقع امانت مذکور در آیه  شأنش نیز هست که متصف به عدل و علم نیز باشد و در

شود که حامل آن علم و ایمان به خدا و هچنین عدالت داشته باشد زمانی حاصل می

تواند به دو صفت جاهل و الم و عادل متصف گردد قهراً میو کسی که به دو صفت ع

ظالم نیز متصف گردد و چون علم و عدالت انسان موهبتی است که از جانب خداوند 

باشد، به انسان عطا شده است در حالی که انسان فی حد نفسه جاهل و ظالم می

هی را حمل اش به ظلم و جهل، مجوز این شده است که امانت الهمین اتصاف ذاتی

 2کند و گفته شود که انسان امانت را به دوش کشید، زیرا ظلوم و جهول بود. 

به علت قبول این امانت نبوده است بلکه به علت فراموش « ظلوم و جهول»توصیف 

 3ها، ظلم کردن بر خودشان و عدم آگاهی از منزلتشان بوده است. کاری اکثر انسان

هستند که ظلوم و جهول دو صفت غریزی انسان و  برخی از مفسرین نیز بر این قائل

باشند و انسان از طریق عمل صالح و تسلیم در برابر خداوند از طبیعت عدمی او می

 4توانند بر آنها غلبه کنند. و اولیاء دین می

 

 نتیجه قبول امانت  -3

-میمشاهده کرد، خداوند در این آیه  73توان در آیه نتیجه قبول این امانت را می

لِیُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُشْرِکاتِ وَ یَتُوبَ اللَّهُ »فرماید: 

                                                             
 . 451، ص 17مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج -1
 . 350، ص 16طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج -2
 . 456، ص 17مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج -3
 . 402، ص 10مدرسی، من هدی القرآن، ج -4
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عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً ؛هدف این بود که مردان و زنان 

مؤمنان مشخص گردد و آنها( را عذاب  منافق و مردان و زنان مشرک )صفوفشان از

کند و خدا رحمت خود را بر مردان و زنان با ایمان بفرستد خداوند همواره غفور و 

 «رحیم است

دانند. در این شیعه و اهل سنت این آیه را نتیجه حمل امانت میبسیاری از مفسران 

زمینه عالمه طباطبایی معتقدند که امانت بیان شده چیزی است که نفاق، شرک و 

امانت به دو شوند، به همین دلیل حاملین این ایمان بر حمل آن امانت مترتب می

و در نتیجه باید گفت باشد زیرا کیفیت حمل آن مختلف می گردند؛دسته تقسیم می

 1باشد. الم غایت می« لیعذب...»حرف الم در جمله 

باشد که سرنوشت انسان را آشکارترین مصادیق حمل امانت می« لیعذب...»جمله 

 و هرشود انت کند کافر و منافق میکند و هرکس که در این امانت خیتعیین می

 2کس آن امانت را مراعات کند به توبه و ثواب خواهد رسید. 

 

 مفهوم و مصداق امانت در آیه امانت -4

سوره مائده مصادیقی را  72در بسیاری از کتب تفسیری برای امانت در ذیل آیه 

 اند که در ادامه به بیان برخی از آنها خواهیم پرداخت:ذکر کرده

اند. امانت در این آیه را اراده و اختیار بیان کردهاراده و اختیار: برخی معنای -1

است، اختیار در « اختیار»امانتی که انسان آن را پذیرفت، امانت بزرگ و سنگین 

 3قبول اطاعت یا معصیت. 

اوامر و نواهی: بر اساس نظر این دسته ار مفسران امانت آن چیزی است که  -2

-از آنها نهی کرده است را شامل میخداوند به طاعتشان امر کرده و هر آنچه که 

 4شود.

                                                             
 . 351، ص 16طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج -1
 . 403، ص 10، جمدرسی، من هدی القرآن -2
 . 196ها در قرآن، ص ها و ضد ارزشتجلیل تبریزی، ارزش -3
 . 5٨5، ص ٨طبرسی، مجمع البیان، ج  -4
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باشد تعهد و قبول مسئولیت: انجام وظیفه و تعهد به انجام آن امانت سنگینی می -3

که در عالم ذر انسان به انجام آن متعهد شده است، در حالی که هیچ یک از 

موجودات توان پذیرش آن را نداشتند. خداوند در قرآن به این امانت اشاره کرده 

ست. این نوع از امانت در واقع همان قابلیت تکامل به صورت نامحدود، رسیدن به ا

 1باشد. مقام انسان کامل و پذیرش والیت الهیه می

اند انت در ذیل آیه امانت بیان نمودهمفسران شیعه در تفسیر ام تکلیف: برخی از -4

باشد و اند که امانت، مطلق تکلیف میباشد و بیان نمودههمان تکلیف میکه امانت 

به منظور سنجش استعداد آنها بوده است و علت امتناع  عرض آن به آسمان و زمین

 2لیاقت و استعداد او است. باشد و حمل انسان به علت آنها عدم لیاقت آنها می

باشد که باید پس از اند که امانت چیزی میدین و شریعت: برخی بیان کرده -5

باشد که امانت الهی میاستفاده آن را به صاحبش بازگرداند علی هذا، دین نیز یک 

-برداری در اختیار انسان قرار گرفته و پس از آن به سوی خداوند باز میبرای بهره

 3گردد. 

اند و بیان طاعت: مفسرین شیعی گاهی امانت را به عنوان طاعت تعبیر کرده -6

اند که مقصود از امانت در این آیه طاعت است که اداء کردن آن الزم است کرده

 4گردانده شود. ظاهری که باید به صاحب امانت بازمانند امانت 

باشد که به معنای آن یع مردم میاددم: یکی از معانی و وجوه امانت وامانت مر-7

سپارد تا از آن پاسداری کند و در موقع نیاز است که هر آنچه را انسان به دیگری می

اند و شود. مفسران در آراء خود به این وجه از امانت نیز توجه داشتهگردانده به او باز

 5اند. در ذیل آیه امانت به این معنا از امانت اشاره کرده

ی یکی از وجوه امانت را در ذیل آیه شریفه عهدو پیمان وفای به عهد: برخ -٨

ها است و به پیمان های مردم و وفاءکنند که امانت، همان امانتاند و بیان میدانسته

                                                             
 . 453، ص 17مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج -1
 . 743، ص 3کلینی، اصول کافی، ج  -2
 . 402، ص ٨قرشی، تفسیر احسن الحدیث، ج -3
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 . 244، ص 6مغنیه، الکاشف، ج -5
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در واقع آن پیمانی است که وفا به آن ضروری است و خداوند شأن امانت را در این 

 1آیه بزرگ داشته و به وفای به آن امر فرموده است. 

واجبات دین: برخی از مفسران شیعی امانت را به معنای واجبات دین تعبیر  -9

کنند که امانت، احکام و اند و بیان میاند و در ذیل آیه امانت به آن اشاره کردهکرده

 2باشد که خدا آن را بر بندگان خود واجب نموده است. واجباتی می

السالم : اغلب مفسرین بر این امر قائل یت الهیه و والیت اهل بیت علیهموال -10

 السالم است.لیهمهستند که معنای اصلی امانت در این آیه قبول والیت اهل بیت ع

که امانت در این آیه والیت و امامت تعبیر شده کند اشکوری در این زمینه بیان می

-باشد و جمعی که آن را به عنوان تکلیف تفسیر کردهکه به معنای ریاست عامه می

زیرا امامت بعد از ثبوت فرد کامل تکلیف  ؛اند منافاتی با معنای والیت الهیه ندارد

 3ود. است پس تفسیر امانت به والیت و امامت تفسیر به فرد کامل خواهد ب

السالم را یارت جامعه کبیره، اهل بیت علیهمصاحب تفسیر نور از طریق اشاره به ز

جامعه کبیره خطاب به زیرا در  ؛یکی از امانات الهی مورد نظر در آیه دانسته است

انتم االمانه المحفوظه؛ شما آن امانت حفظ »خوانیم: السالم میائمه اطهار علیهم

 4«شده هستید

باشد و اکثریت مفسران شیعه و امانت بر مبنای روایاتی استوار می این تفسیر از

-اند. که در ادامه به برخی از روایت اشاره مییاران آنها به این روایات تمسک کرده

 :کنیم

سوال السالم در پاسخ شخصی که از او معنای امانت در آیه امانت را امام صادق علیه

ن امانت والیت السَالم؛ ایلِأمِیرِالمُومِنینَ عَلَیهِ هُهِیَ الوالیَ»فرمایند: میکردند، 

 5«باشدالسالم میمنین علیهمیرالمؤا

                                                             
 . 367، ص 7طوسی، التبیان فی التفسیر القرآن، ج -1
 . 5٨4، ص ٨البیان فی تفسیر القرآن، جطبرسی، مجمع -2
 . 266، ص 3اشکوری، تفسیر شریف الهیجی، ج -3
 . 410، ص 7قرائتی، تفسیر نور، ج -4
 .413، ص 1کلینی، کافی، ج -5
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ایه عرض امانت در آنها به عنوان کناند آیه وایاتی که در این زمینه بیان شدهطبق ر

السالم است و امانت را به از بزرگی و عظمت شأن امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم

. اما اغلب مفسرین متأخر، بر 1اندصورت مطلق به والیت امیر المومنین تفسیر کرده

-تری میاین باب مصداقی برای معنای جامع این اعتقاد هستند که راویات وارده در

-باشند. عالمه طباطبایی که امانت را والیت الهیه و کمال صفت عبودیت تفسیر می

باشد که اولین کنند، معتقد هستند که مراد از والیت امیرالمومنین آن والیتی می

السالم بوده است و آن والیت که منین علیهنفر از این امت به آن رسیده امیرالمو

السالم بود و زمانی منین علیهامیرالمو بش کرداولین کسی که از امت اسالم فتح با

رسد که خداوند عهده دار امور او شود و این تنها از راه مجاهده و انسان به تکامل می

باشد نه والیت به معنای آید و منظور از والیت نیز همین میعبادت به دست می

ت که امانت به توان گفمحبت و یا امامت، هر چند که از ظاهر برخی از روایات می

اند تطبیق کلی بر مصداق کنند و معنای محبت یا امامت است اما آن روایات خواسته

 2باشند.بیان کند محبت علی و همچنین امامت او هر دو از مصادیق والیت می

والیت پیامبران و امامان شعاعی نیرومند از آن »فرماید: همچنین مکارم شیرازی می

شد و رسیدن به مقام عبودیت و تکامل تنها با قبول والیت باوالیت کلیه الهیه می

 3«شود.اولیاء اهلل امکان پذیر می

 توان گفت امانت هماندر نهایت با توجه به تعابیر موجود در تفاسیر شیعی می

السالم و اهل بیت عصمت و طهارت و والیت الهیه امامت و والیت امیرالمومنین علیه

با این همه وسعت از حمل آن سرباز زدند و انسان آن را ها و زمین بود که آسمان

حمل کرد و در ادامه به تقریر و اثبات داللت آیه امانت بر امامت اهل بیت خواهیم 

 پرداخت:

السالم به این صورت است که ادای امانت بر امامت ائمه اطهار علیهمداللت آیه 

و عصمت  صادیق امانتاحاطه علمی بر همه م امانت به صورت مطلق، متفرع بر

علمی و عملی، به معنای توانایی انجام همه امانات به صورت احسن که حتی 

                                                             
 . 3٨0، ص 5بروجردی، تفسیر جامع، ج -1
 . 354، ص 16طباطبایی، تفسیر المیزان، ج -2
 . 455، ص 17مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج -3
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وجود معصوم این دو عنصر تنها در  ایی در ادای انجام نگیرد، دارد.کوچکترین خط

صورت مطلق ادا کند و از سوی تواند حق امانت را به معصوم میوجود دارد و تنها 

م والیت تکوینی و شأن و مقام مجری احکام و تکالیف الهی به این دلیل که امادیگر 

را داراست، از نظر عقلی ایشان باید تمامی مصادیق امانت را به صورت مطلق ادا 

کرده تا بتواند به خوبی در جامعه، مردم را به ادای امانت امر کند و بر مردم والیت 

مانات خود عاجز هستند و داشته باشد؛ از طرف دیگر مکلیفین به تنهایی در ادای ا

نیاز به رهبر و الگو دارند و باید نسبت به ولی الهی والیت پذیری داشته باشند تا 

بتوانند در حد توان خود در مقام تکلیف و بندگی باال رفته و امانات و تکالیف خود را 

 به خوبی ادا کنند. 

باید در نظر داشت که امامت از جایگاهی فراتر از رسالت و نبوت برخوردار است. 

وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا » فرماید:سوره انبیا می 73خداوند در آیه 

؛ و آنها را پیشوایانى کاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدِینَالْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّالةِ وَ إِیتاءَ الزَّإِلَیْهِمْ فِعْلَ 

کردند، و انجام کارهاى نیک و برپا  قرار دادیم که به فرمان ما )مردم را( هدایت مى

 «کردند داشتن نماز و اداى زکات را به آنها وحى کردیم، و آنها فقط مرا عبادت مى

ای که در اختیار خود باشد که با امر ملکوتیای میاین آیه امام هدایت کنندهبربنا

کند. در واقع امامت، از نظر باطن یک نوع والیتی است که امام در دارد، هدایت می

 اعمال مردم داراست و هدایت ایشان همچون هدایت انبیاء، برای راهنمایی 

ت خلق را گرفتن و به راه حق رساندن بلکه هدایت امام، به معنای دس کردن نیست

 1باشد که تنها مسئولیت ابالغ دارند. باشد. امامت چیزی ورای نبوت میمی

باشد. به امامت مقام شامخی است که یکی از لوازم جدایی ناپذیر از عصمت می

رساند به این علت که عقل هر ای که دلیل عقلی و نقلی آن را به اثبات میگونه

تواند خود و امتش را از کند که امام چنان چه معصوم نباشد نمیمی انسانی درک

لغزش و خطا دور کند و در واقع یعنی با گناه کردن امت را اغراء به جهل و نقض 

زیرا هدف از خلقت انسان، میل به کمال و دوری از هر خطا است و  ؛کندغرض می

 .اگر امام معصوم نباشد این غرض تحقق پیدا نخواهد کرد

                                                             
 . 421، ص 1طباطبایی، تفسیر المیزان، ج -1
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ها را به سه گروه تقسیم کرده سوره احزاب نیز خداوند انسان 73در آیه شریفه 

-کنند، گروهی به علت جهلشان آن را ادا نمیاست. یک دسته امانت خود را ادا می

کنند. گروهی که این امانت را به کنند و گروهی به علت ظلمشان امانت را ادا نمی

رو امانت هم زیرا قلم ؛باشندمعصوم میبه حکم عقل،  کنند،طور مطلق ادا می

شود به این معنا کسی که از او هم تکالیف جزءی را شامل میتکالیف بزرگ الهی و 

 گناه صغیره سر بزند، حق امانت را ادا نکرده است. 

باشد و توان بیان کرد که معنای امانت والیت بر پایه تکلیف مداری میدر نهایت می

هر انسانی موظف است تکالیفی را که بر عهده دارد به نحو احسن و در حد توانش 

مطلق تنها مختص به انجام دهد. ولی امانت مطلق یعنی در واقع تکلیف مداری 

-های عادی دارای دو تکلیف میباشد. به طور کلی انسانالسالم میمعصومین علیهم

 باشند و معصومین نیز دو تکلیف دارند که به ترتیب عبارتند از:

های عادی پذیرش والیت اولیاء خدا و ترین و بزرگترین تکلیف انسانمهم -1

ا سپردن یباشد و در مرحله بعد فنا فی اهلل نداشتن ادعای مقام آنها برای خود می

و ندیده گرفتن خود و همه را حق دیدن، با انجام تکالیف وجود عاریتی به خداوند 

و اگر در روایات متعددی که از طریق ائمه اطهار بیان شده که  1باشد. بندگی می

این امانت الهی قبول والیت امیرالمومنین تفسیر شده به این دلیل است که والیت 

امامان شعاعی نیرومند از والیت کلیه الهی است و رسیدن به مقام عبودیت و تکامل 

 2جز با قبول والیت اولیاء خدا میسر نخواهد بود. 

باشد هادی بودن به حق است که اولین تکلیفی که برعهده امامان معصوم می -2

باشد و این همان امامت به معنای هدایت و تربیت تکوینی و تشریعی انسان ها می

مقام بزرگترین تکلیف الهی است که امامان معصوم با نثار جان و مال خود آن را ادا 

ت و والیت در پایان عمر خود به امام اند. و تکلیف دوم آنان سپردن امامنموده

 3باشد. معصوم دیگر می

                                                             
 . 265فیض کاشانی، مجموعه رسائل، ص  -1
 . 455، ص 17ج  مکارم شیرازی، پیام قرآن، -2
3
 .266فیض کاشانی، مجموعه رسائل، ص   -  
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 نتیجه گیری

آرامش  انت،یخ ضد یمعنا بهواژه امانت، حالت مصدری از ریشه )أ م ن( است که 

 زین اصطالح در امانتباشد. ی مینگهبان و حفاظت و نمودن اعتماد عه،یودقلب، 

 72 هیآ در امانت واژه یمعنا مورد در یول. شودیم شامل را یلغو یمعنا همان

ترین . مهمدارد وجود نظر اختالف شناسانلغت و مفسران انیم احزاب، سوره

اند شامل اراده و سوره احزاب بیان کرده 72برای امانت در آیه مصادیقی که مفسران 

اختیار، اوامر و نواهی، تعهد و قبول مسئولیت، تکلیف، دین و شریعت، طاعت، امانت 

-السالم مییت الهیه و والیت اهل بیت علیهممردم، وفای به عهد، واجبات دین و وال

د، رسیدن به مقام عبدالهی و مصداق برگزیده امانت، قابلیت تکامل نامحدو شود.

مداری و قبول مسئولیت باشد که تنها از طریق تکلیفه میپذیرفتن والیت الهی

پذیر خواهد بود. واژه امانت در این آیه به طور مطلق و بدون قید ذکر شده امکان

باشد که هرکسی توانایی رسیدن به است به همین دلیل مراد آیه، مطلق امانت می

های توانند با توجه به ظرفیتها میچه انسان امانتداری را ندارد؛ اگر این درجه از

السالم برسند؛ اما تنها معصومین علیهم داریجودی خود به درجاتی از این امانتو

 توانایی رسیدن به مقام امین الهی مطلق را دارند. 
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 )انوار وحی( مطالعات قرآنی و حدیث در حوزه دوفصلنامه علمی ـ تخصصی

 1399، بهار و تابستان 1سال اول، شماره 

  3٨ـ  51 صفحات

 از شانیا یاله باتیتأد و( سلم و آله و هیعل اهلل یصل) رسول حضرت ادب

 قرآن منظر

طاهره زارعی              

 چکیده

 آن به ادیان همه در و تاریخ ادوار همه در که است مهمی لئمسا از دیبأت و ادب

 نیز است دین ترینجامع و سمانیآ دین خرینآ هک اسالم است. شده فراوان توجه

 ةدربار فراوانی نکات دربردارنده نآقر از یهآ هر است. داشته ایویژه نگاه آن به

 است آیاتی از برخی تفسیر و بیان پژوهش این انجام از هدف است. تادیب و ادب

 ایشان به نسبت تعالی پروردگار که تأدیباتی هم و حضرت ادب مورد در هم که

 رفته کار به روش باشد. هاانسان همة برای الگویی و قسرمش تا است فرموده بیان

 این با مرتبط کتب و قرآن به استناد با که است توصیفی ـ تحلیلی تحقیق این در

 به الهی تادیبات و لرسو حضرت ادب مقاله این در است. شده نگاشته موضوع

 پسندیده اخالق ادب از منظور .است گرفته قرار بررسی مورد نآقر در ایشان

 نهاآ به نیز نآقر در و شده نهادینه ایشان مقدس وجود در که است رسول حضرت

 رفتار تفاوت و حضرت بودن عادل ،مهربانی و خویینرم جمله از .است شده اشاره

 هایفرمان تادیب از رمنظو .برد نام توانمی را منانؤم و مشرکان مقابل در ایشان

 شده نازل پیامبر به وحی فرشته توسط که است رسول رتضح به الهی اخالقی

 گذشت و عفو ،پایداری و صبر به خدا سوی از رتضح دعوت توانمی که است

  .کرد بیان را مؤمنان به نسبت فروتنی و تواضع خطاکاران، به نسبت

 ن.، تأدیبات الهی، قرآ)صلی اهلل علیه و آله و سلم(: ادب، حضرت رسول کلمات کلیدی
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 مقدمه ـ1

توان گفت نشان دهندة ایمان و اسباب ادب یکی از تعالیم مهم اسالم است که می

تمام جوانب زندگی بشر؛ قرب الهی و محبوبیت نزد پروردگار است. چرا که ادب در 

کس وجود دارد. آنچه جا و در برخورد با همهدر سیره، کردار، گفتار، منش؛ و در همه

رساند آراستگی به ادب و آداب اخالقی انسان را از مرتبه آدمیت به اوج کمال می

که مصداق بارز اشرف مخلوقات و انسان )صلی اهلل علیه و آله و سلم(است. حضرت رسول 

نمود و یکی از اهداف مهم رسالتش است خود را ادب آموخته الهی معرفی میکامل 

 دانست.را به کمال رساندن مکارم اخالق می

در قرآن اگرچه کلمه ادب مستقیم به کار نرفته است اما بارها به مصادیق ادب و 

اخالق حسنه اشاره فرموده است. آیاتی که نشان دهندة ادب برخورد حضرت رسول 

هلل علیه و آله و سلم( با امت خویش چه مومن و چه مشرک و منافق است. و )صلی ا

آیاتی که حاکی از تأدیبات خداوند نسبت به حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و 

سلم( است و نشان دهندة تعلیم و تربیت اختصاصی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و 

ایی که مجال یاری نمود به بیان و سلم( نزد پروردگار است. و در این پژوهش تا ج

 تفسیر این آیات پرداخته شده است.

های بشر است که به نوعی نشان دهنده شخصیت ترین سرمایهادب از جمله با ارزش

کند که یقینا ها در زندگی خود از آداب و رسومی پیروی میانسان است. همه انسان

ترین آنها و اوصیای خویش که کاملبهترین آداب آن است که خداوند به وسیله انبیا 

حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم( مقرر فرموده است. در طول تاریخ بشر 

سازتر از حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سازتر و انسانمعلمی نافذتر، تاریخ

اند. خداوند ایشان را سلم( نبوده است. ایشان منبع وحی الهی و معدن رسالت بوده

کند چرا که شخصیت، منش، رفتار، اخالق، ه عنوان اسوه حسنه به بشر معرفی میب

ادب و آداب زندگی ایشان الگویی کامل و نمونه برای تمام طول تاریخ بشریت است. 

تا از آداب و تأدیبات الهی ایشان از جمله آداب شخصی، خانوادگی، اجتماعی، 

ی توان در علوم مختلفی از جمله مند شوند. این موضوع را معبادی ایشان بهره

تاریخ، علم اخالق، تفسیر و روایات مورد بررسی قرار داد ولی این مقاله درصدد است 
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تا ادب حضرت رسول )ص( و تادیبات الهی آن را از منظر قرآن کریم مورد بررسی 

 قرار دهد.

اسالم اهمیت فراوانی در خصوص رعایت ادب و احترام افراد نسبت خویش، همدیگر 

توان گفت که یکی از مهمترین اهداف تربیتی جامعه و جامعه قائل شده است. و می

-و کامل نمیشک انسان بدون داشتن الگویی نمونه اسالمی در زمینه ادب است. بی

تواند به خوبی تربیت شود و به نهایت کمال برسد. حضرت رسول )صلی اهلل علیه و 

کمال ادب که به واسطه کالم وحی و تأدیبات الهی  آله و سلم( به عنوان نمونه بارز و

مکارم اخالق و اسوه حسنه معرفی شده زیرا سراسر زندگی ایشان در کمال ادب 

 دهنده اهمیت موضوع ادب در اسالم است. بوده است و این نشان

ات الهی ایشان بیهش با عنوان ادب حضرت رسول و تأددر رابطه با موضوع این پژو

از منظر قرآن کار نشده است اما به طور کلی و در رابطه با موضوع ادب انبیا از منظر 

مورد از  ندهایی نوشته شده است که در اینجا به ذکر چقرآن و روایات کتاب و مقاله

 آنها پرداخته شده است:

 ادب توحیدی انبیا در قرآن از عبداهلل جوادی آملی )تفسیر موضوعی قرآن کریم(ـ 1

 سیره پیامبران از عبداهلل جوادی آملی )تفسیر موضوعی قرآن کریم(ـ 2

 سنن نبی )صلی اهلل علیه و آله و سلم( از محمد حسین طباطباییـ 3

باشد دیث نوشته خانم عاطفه زرسازان میز منظر قرآن و حنامه ادب انبیا اپایانـ 4

که در تمام موارد ذکر شده بطور مستقل به مبحث ادب حضرت رسول و تأدیبات 

 باشد. له درصدد بررسی آن بطور کامل میالهی ایشان اشاره نشده است ولی این مقا

 

 شناسی مفهوم -2

  لغت: در ادب .2-1

در لغت فارسی به معنای فرهنگ، دانش، روش پسندیده معاشرت، شرم و ادب 

 2به معنای معرفت نیز آمده است. 1حرمت است.

                                                             
  . 214معین، فرهنگ معین، ص -1
 .102عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص -2
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 اصطالح: در ادب .2-2 

در طی قرون به دو معنای عمده ادبیات یعنی علوم ادبی و ادب در اصطالح 

اخالقیات یعنی ادب دینی به کار رفته است ولی مقصود از آن در این بحث ادب 

 2گویند.حفظ و اندازه هر چیزی و تجاوز ننمودن از آن را ادب می 1باشد.دینی می

اند که هر عمل دادب هیأت زیبا و پسندیده است که طبع و سلیقه چنین سزاوار می

مشروعی چه دینی باشد مانند دعا و نیایش و چه مشروع عقلی باشد مانند دیدار 

شود. به عبارت دیگر ادب عبارت است از ظرافت دوستان بر طبق آن هیأت واقع می

 4ادب راهنمای انسان به سوی کار پسندیده و بازدارنده آنها از کار زشت است.3عمل.

 

 لغت: در .تأدیب3-1

تأدیب در لغت به معنای ادب آموختن، ادب دادن، تربیت کردن، و علم آموختن 

 5است.

 

 اصطالح: در تأدیب .3-2

اگر تأدیب فقط به بعد رفتاری مختص بماند به معنای آداب آموزی و منتقل کردن 

ها و رفتار پسندیده و مطلوب خواهد بود. اگر فقط در بعد شناختی به آداب، روش

نای تعلیم است. اگر منظور از تأدیب بعد عاطفی و روانی )خلقیات و معکار رود هم

آموزی خواهد بود؛ که به معنای انتقال های درونی( باشد به معنای اخالقویژگی

ها و فضایل مثبت و تالش برای دفع و رفع رذایل نفسانی است. و ممکن است ملکه

همه ابعاد شناختی، درونی و که تأدیب در معنای جامع به کار رود که منظور تعبیر 

 6رفتاری شخصیت انسان و تقریبا معادل واژه تربیت است.

                                                             
-
 .  296، ص 7موسوی بجنوردی، دایره المعارف بزرگ اسالمی، ج   1
 .199طبرسی، االدب الدینیه للخزانه المعینیه، ص  -2
  .256، ص6القرآن، ج  طباطبایی، المیزان فی التفسیر -3

-
 .  206، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج   4

-
 . 211٨، ص2دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج  5
 .3های مرتبط دیگر، صامامی راد، بررسی مفهوم ادب و تأدیب و نسبت آنها با تربیت و واژه -6
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 )ص( رسول .حضرت4-1

قبل  53عبدالمطلب بن هاشم در سال حضرت رسول ابوالقاسم محمد بن عبداهلل بن 

از هجرت در مکه دیده به جهان گشود. پدرش عبداهلل قبل از تولد ایشان و مادرش 

شش سالگی وی در گذشتند و عمویش ابوطالب سرپرستی ایشان را به سن  آمنه در

از همان  عهده گرفت. رفتار و کردار حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

داری و بخاطر پاکی، درستکاری و امانت کی مورد توجه همگان بودهای کودسال

طور که قرآن نیز به امین بودن حضرت )صلی نامیدند. همان "محمد امین"ایشان را 

 1«ثَمَّ أَمینٍمُطاعٍ  »فرماید: تأکید می اهلل علیه و آله و سلم(

حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در سن چهل سالگی به پیامبری 

برانگیخته شد و در ابتدا به مدت سه سال به صورت مخفیانه مردم را به اسالم 

ر و دعوت فرمود و بعد سه سال دعوت خویش را آشکار نمود. اگر چه بسیار مورد آزا

سال در مدینه به  10سال در مکه و 13ت ولی به مداذیت مشرکان قرار گرفت 

دعوت خویش ادامه داد و سرانجام در سال دهم هجری در حج الوداع رسالت خود را 

را به جانشینی برگزید. حضرت رسول )صلی اهلل  السالمعلیهاتمام و حضرت علی 

 سالگی رحلت نمود. 63صفر سال یازدهم هجری و در سن  2٨علیه و آله و سلم(در 

 

 قرآن منظر از رسول حضرت باد -3

حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم( شخصیتی واال و دارای کماالت الهی و 

هایی را به ایشان اختصاص داده شده خاتم انبیاء است که خداوند در قرآن ویژگی

اند. ادب واالی ایشان به عنوان است که سایر انبیای الهی فاقد این خصوصیات بوده

اخالق الگوی تمام جوانب بشری است. خداوند در قرآن در مورد پیامبر )صلی مکارم 

لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ » فرماید:اهلل علیه و آله و سلم( می

روش و رفتار[ پیامبر یقیناً برای شما در ]2؛یَرْجُوا اللّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللّهَ کَثِیراً

                                                             
-
 .21تکویر:  1

 .21احزاب:  -2
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خدا الگوی نیکویی است برای کسی که همواره به خدا و روز قیامت امید دارد؛ و 

 «خدا را بسیار یاد می کند

معرفی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( به عنوان الگو و اسوة نیکو بدون هیچ قید 

حاالت است که از و استثنایی، دلیل اعتبار و حجیت همة افعال آن حضرت در تمام 

صدر اسالم به عنوان سنت مورد استناد بوده است. در روایات نیز از اعمال عبادی و 

     1غیر عبادی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( با تعبیر اسوه یاد شده است.

آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که دربارة ادب حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله 

و سلم( و مصادیق آن سخن گفته است که به اختصار به بررسی و تفسیر برخی از 

 این آیات پرداخته شده است.

 

 خدا برابر در بودن تسلیم .3-1

اند و همواره پیرو و مطیع امر الهی بوده آله و سلم(حضرت رسول )صلی اهلل علیه و 

ال شَریکَ »برابر حق در زمان خودش بوده است:  نخستین مسلمان و تسلیم شده در

او را شریک نیست و به همین )اخالص  که؛ 2لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمینَ

 «کامل( مرا فرمان داده اند و من اول کسی هستم که تسلیم امر خدایم

دارای دو معنی عمده است، الف: نخستین مسلمان و پیروان دین اسالم باشم. یعنی 

خوانم، خود قدوه و الگو بوده و در طاعت و عبادت و تالش در آنچه مردم را بدان می

د مقاصد آیین اسالم سرآمد دیگران باشم. ب: من نخستین فرد از تسلیم راه پیشبر

 3شوندگان اوامر یزدان در حرکت با کاروان به قافله ساالری پیغمبری باشم.

 

 مشرکان با برخورد .3-2

اگر چه در راه دعوت و ارشاد مشرکین  حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

بسیار مورد اذیت و آزار قرار گرفت ولی هرگز خشمگین نشد و برخورد تندی با آنها 

                                                             
 .76، ص 2صادقی، تفسیر فرقان، ج -1

-
 . 163: انعام  2
 .973، ص1دل، تفسیر نور، جخرم -3
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گردانی شنید از آنان رویننمود تنها هنگامی که از آنها سخنان  لغو و بیهوده می

مالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ سَالمٌ عَلَیْکُمْ ال وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْ»نمود: 

گردانند و ای بشنوند از آن روی برمیو هنگامی که سخن بیهوده1؛نَبْتَغِی الْجاهِلِینَ 

گویند: اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شما، سالم بر شما )سالم متارکه( ما می

 .«منشینی و معاشرت با( نادانان نیستیخواستار )هم

شنوند، چون لغو  مى "سَمِعُوا"سخن بیهوده است، به دلیل کلمه  "اللَّغْو "مراد از

زشتى است  شنیدنى و از مقوله سخن است، پس مقصود سخنان بیهوده و خشن و

اند، از آن اعراض  شنیده که پرداختن به آن، کار عاقالن نیست، و لذا وقتى آن را مى

اند: اعمال ما براى ما، و اعمال  گفته اند، بلکه مى کرده نموده، و مقابله به مثل نمى

 "سَالمٌ عَلَیْکُمْ"شما براى شما، و این در حقیقت متارکه و اعالم ترک گفتگو است، 

از ناحیه ما خاطرتان جمع باشد و ایمن باشید، که گزندى نخواهید دید،  یعنى شما

این جمله باز اعالم متارکه و خداحافظى محترمانه است که با این جمله 

  2اند شأن ما اجل از آن است که این گونه سخنان بیهوده را دنبال کنیم. فهمانده مى

 

 مؤمنان  با برخورد .3-3

آنچنان نسبت به امت خویش به  علیه و آله و سلم(حضرت رسول )صلی اهلل 

خصوص نسبت به مؤمنان مهربان بود که از درد و ناراحتی آنها بشدت اندوهگین 

رَسُولٌ مِنْ  لَقَدْ جاءَکُمْ»نمود: شد و نسبت به برطرف کردن اندوه آنان تالش میمی

حقّا که شما را 3؛ٌ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ رَحیم

ای از خودتان آمده )نه از فرشتگان و نه از اجنّه( که رنج و ضرر شما بر وی فرستاده

 .«رئوف و مهربان استگران است بر )ایمان و کمال( شما حریص است و به مؤمنان 

( اشاره به شدت ارتباط پیامبر مِنْ أَنْفُسِکُمپیامبری از خودتان به سوی شما آمد. )

ای از جان مردم و روح جامعه )صلی اهلل علیه و آله و سلم( با مردم است. گویی پاره

در شکل پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( ظاهر شده است. به همین دلیل تمام 
                                                             

  .55قصص: -1

 .17، ص16طباطبایی، المیزان، ج -2
 .12٨توبه: -3
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باشد. هر ها با آنان شریک میها و اندوهها و غمداند و در ناراحتیای آنها را میدرده

گونه ناراحتی و زیان و ضرری به شما برسد برای او سخت ناراحت کننده است. او 

ورزد. و نسبت به مومنان سخت به هدایت شما عالقمند است و به آن عشق می

 1رئوف و رحیم است.

 

 امت با سلم( و آله و علیه اهلل )صلی رسول حضرت عادالنه برخورد  .3-4

برپایی عدالت در  یکی از اهداف رسالت حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

ی دستورات الهی حکومت اسالمی بوده و در تمام طول زندگی خود را ملزم به اجرا

 وَ رَبُّنا اللَّهُ بَیْنَکُمُ لِأَعْدِلَ أُمِرْتُ وَ کِتابٍ مِنْ اللَّهُ أَنْزَلَ بِما آمَنْتُ»بر پایة عدل نمود: 

 الْمَصیرُ إِلَیْهِ وَ بَیْنَنا یَجْمَعُ اللَّهُ بَیْنَکُمُ وَ بَیْنَنا حُجَّةَ ال أَعْمالُکُمْ لَکُمْ وَ أَعْمالُنا لَنا رَبُّکُمْ

ه هر کتابی که خدا فرو فرستاده ایمان آوردم، و مأمورم که میان شما عادالنه ب؛ 2

های های ما از آن ما و عملخداوند پروردگار ما و شماست، )نتایج( عمل ،رفتار کن

شما از آن شماست، دیگر محاجّه و استداللی میان ما و شما )پس از روشن شدن 

نیست، خداوند میان همه ما )در روز واپسین( جمع  (احقایق و ظهور عناد شم

 «خواهد نمود، و بازگشت همه به سوی اوست

 ام که میان شما بهه خدا از کتاب نازل کرده ایمان دارم و مأمور شدهمن خود به آنچ

نگاه کنم یعنی قوی را بر ضعیف و بزرگ را چشم عدالت رفتار کنم و همه را با یک 

م، لذا در حقیقت دعوت متوجه همه مردم است و همگی در داربر کوچک مقدم ن

شماست یعنی پروردگار همه  فرماید اهلل رب ما وبرابر آن مساوی هستند. آنگاه می

فرماید: اعمال هرگز از می ،مردم یکی است. در ادامه به این مطلب اشاره کرده

کنند و هر کس در گرو عمل خویش است و هیچ حجت و نمی صاحبشان تجاوز

ند، در بین ما ااینکه بعضی از مردم بر بعض دیگر مقدم دلیلی که داللت کند بر

  3.کنید حجت شما هم باطل استرا قبول نمی ما وجود ندارد، چون شما حجت

 

                                                             
 .207و206، ص٨مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج  -1

 .15شوری:  -2
 . 46-44، ص1٨طباطبایی، تفسیر المیزان، ج  -3
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  امت با خویینرم و کردن مشورت .3-5

واالی الهی و دانای اگرچه خود در مقام  حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

خویی و برای تسکین قلب امت نیاز از راهنما بود ولی باز از جهت نرمکل و بی

ا غَلیظَ فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ»نمود: خویش با آنها مشورت می

الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ 

پس به برکت رحمتی از جانب خداوند با  1؛فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلینَ

دل بودی حتما از دورت پراکنده خلق و سختشدی، و اگر بدا )امت خود( نرمخو آنه

شدند. پس از آنها درگذر و برایشان آمرزش طلب و در کارها با آنان مشورت نما، می

تردید خداوند توکل کنندگان را که بی چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن و

 .«دوست دارد

و نیل به دعوت و تبلیغ  یکی از اموری که مدخلیت تامه در تکمیل ریاست الهیه

احکام اسالم دارد، مالیمت و مالطفت و مدارا و سلوک با دوست و دشمن و سعید و 

زیرا هر قدر  ؛شودشقی است که تا این خلق در کسی نباشد نائل به این مقصود نمی

تواند مانند کسی که شخص مواظب باشد که خود را متخلق به این خلق نماید نمی

و فطری او است رفتار نماید و یکی از مواهب الهیه نسبت به خاتم این خلق  طبیعی 

این بود که با دوست و دشمن و موافق و منافق  انبیاء )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

تر از حضرت کردند دوستفرمود که همه گمان میچنان مالیمت و مالطفت می

شخصی که در واقع عقل رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم(کسی را ندارند. چنین 

کل عالم بوده و حکمت و عقل و تدبیرش مورد تصدیق تمام عقال و مدبرین دنیا 

است مامور به مشورت شده است پس نباید کسی به عقل خود مغرور و از مشورت 

 2خودداری کند.

 

 سلم( و آله و علیه اهلل )صلی رسول حضرت به الهی تأدیبات -4

 چنانچه قبال بیان شد تعلیم شده خداوند  آله و سلم( حضرت رسول )صلی اهلل علیه و

                                                             
 .159آل عمران: -1
 .522، ص 1ثقفی تهرانی، تفسیر روان جاوید، ج  -2
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بوده و تأدیبات الهی ایشان در آیات فراوانی از قرآن بیان شده است که در اینجا به 

 طور اختصار به تفسیر برخی از این آیات پرداخته شده است.

 

 خداوند پیشگاه در تضرع  .4-1

فرماید که نسبت می و سلم( خداوند خطاب به حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله

به پروردگار خود مترضع باش، در واقع بدان معنا است که همواره با حالت تضرع و 

؛ 1«اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً»حضور قلب به دعا و نماز بپردازد: خشوع و 

 .«پروردگارت را در دل خود از روى تضرع و خوف یاد کن

اند: تذلل، تخشع، تحریک، اصابع در تضرعا را در لغت به معنای زیادی تفسیر کرده

حال دعاء و حال دعاء یمینا و شماال تحریک سبابه یمینا و شماال ارتفاع یدین در 

تخضع و اصرار در دعاء و خیفه با حالت خوف؛ چون مؤمن باید در حال توجه به خدا 

حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم(وقتی به نماز  2بین خوف و رجاء باشد.

اش پرید و از درون دل و قفسه سینهایستاد از ترس خدا رنگ از رخسارش میمی

    3شد.زده شنیده میوحشت صدایی نظیر صدای اشخاص خائف و

      

 مردم برابر در فروتنی و تواضع .4-2

کند که نسبت به خداوند به حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم(امر می

 مؤمنین با تواضع و فروتنی رفتار نماید و آنها را در زیر پر و بال خویش پرورش دهد:

و بال مهر و فروتنی خود را برای هر ؛  4اخْفِضْ جَناحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنینَوَ»

 «ت کنند فرود آراپیرویکس از مؤمنان که 

فروگذار بال خود را این استعاره است از خفض الطایر جناحه  "اخْفِضْ جَناحَکَوَ"

ساز جانب خود را و تواضع و مهربانی و رأفت مراد این است که لین جانبک یعنی نرم

                                                             
 .205اعراف:  -1
 .69، ص ٨طیب، اطیب البیان فی التفسیر القرآن، ج  -2

 .263، ص 1نوری، مسترک الوسائل و مستنبط المسائل، ج  -3
 .215شعرا:  -4
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دعوت  کسی را که پیروی کرد تو را از مؤمنین، و "مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنینَل" نماِ

 1ایشان فرما به نرمی و سهولت و خوش خلقی.

 

  پایداری و صبر .4-3

فراوانی های حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم(در طول رسالتش آزار و اذیت

از سوی مخالفان اسالم دید ولی هرگز از رسالتش دست نکشید. خداوند خطاب به 

همواره صبر پیشه کن تا پیروز های آنان نرنج و فرماید که از آزار و اذیتایشان می

ضَیْقٍ مِمَّا   صَبْرُکَ إِالَّ بِاللَّهِ وَ ال تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ ال تَکُ فیوَ اصْبِرْ وَ ما »شوی: 

خاطر ه صبر کن، و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد و ب؛ 2یَمْکُرُونَ

 «های آنها، در تنگنا قرار مگیر)کارهای( آنها، اندوهگین و دلسرد مشو و از توطئه

ها را آله و سلم(در ابالغ رسالت، صبر کن و آزار و اذیت اى محمد )صلی اهلل علیه و

دهد و  تحمل کن و مطمئن باش که خداوند تو را بر صبورى و بردبارى توفیق مى

کند. و از اعراض مشرکین غمگین مباش، زیرا سرانجام بر  کارها را براى تو آسان مى

نیست. تو به وظیفه خود کنند بر تو مالمتى  شوى و اگر آنها اعراض مى آنها پیروز مى

عمل کردى و امر خدا را به مردم رسانیدى. از اینکه آنها با تو و یارانت، نیرنگ 

گرداند و شما را  کنند، دلتنگ نباش زیرا خداوند نیرنگشان را به خودشان باز مى مى

 3کند. از شرایشان حفظ مى

 

 امت به نسبت بخشش و عفو .4-4

دهد که نسبت به فرمان می علیه و آله و سلم( خداوند به حضرت رسول )صلی اهلل

ظلمی برسد ولی خطاهای امت خویش عفو پیشه کن و اگرچه از جانب آنها به شما 

و و ـعف؛ 4عَنِ الْجاهِلینَ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ»ذر: ـشما از آنان درگ

 به  از نادان ها روی برتاب )تا دستورپیشه کن و به کار پسندیده فرمان ده و گذشت 

                                                             
 .511، ص9حسینی شاه عبدالعظیمی، تفسیر اثنی عشری، ج -1
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 «ستیزه برمخیز

عیاشی از امام صادق )علیه السالم( نقل نموده که خداوند تعلیم ادب به پیغمبر 

است که چون خود داده است. و در مجمع روایت نموده  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

از جبرئیل سؤال نمود مراد از  این آیه نازل شد پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

دانم و باید سؤال نمایم و رفت و مراجعت نمود، عفو چیست؟ او عرض کرد نمی

عرض کرد خداوند فرمود عفو فرما از کسی که ظلم نماید و به تو؛ و عطا کن به 

 1صل کن کسی را که از تو قطع کند.کسی که محروم کند تو را و و

 

  موعظه و اندرز با امت دعوت .4-5

در اینجا این  خطاب خداوند نسبت به حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

است که مردم را با حکمت و اندرزهای نیکو به دین دعوت کند و حتی نسبت به 

سَبیلِ رَبِّکَ   ادْعُ إِلی»: اند نیز مجادله نیکو بنمایدآنان که از راه راست منحرف شده

هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ   الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتیبِالْحِکْمَةِ وَ 

با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت ؛ 2عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ

ت پروردگار تو به که نیکوتر است مجادله نماى در حقیق (اى شیوه)کن و با آنان به 

داناتر ( نیز)یافتگان  راه( حال)کسى که از راه او منحرف شده داناتر و او به  (حال)

 «است

ها و به انجام کارهاى موعظه نیکو یعنى ترغیب و تشویق مردم به ترک زشتی

بخش ها در نظر آنها لذت آور و نیکىها در نظر آنها تنفر پسندیده. به طورى که زشتى

کند و بذر خشوع و خضوع را در  کند. واعظ نیکو سخن، دلهاى مردم را نرم مىجلوه 

عباس گوید: حکمت یعنى نبوت و موعظه حسنه، ابن افشاند. دلهاى مردم مى

: و به وسیله قرآن که بهترین  وَجادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ هاى قرآنى است. موعظه

مقصود این است که عفریت شرک را در  پرداز.به بحث و گفتگو بهاست، با آنها دلیل

نهاد مشرکین بکام هالک افکن و با مدارایى و مالیمت، آنها را نصیحت کن تا تو را 

                                                             
 .507، ص2ثقفی تهرانی، روان جاوید، ج -1
 .125نحل:  -2

دوفصلنامه 

علمی ـ 

 تخصصی 

در حوزه 

مطالعات 

قرآنی و 

 حدیث

)انوار  

 وحی(

 

 اول، سال

 ،1 شماره

 و بهار

 تابستان

1399 

 

 49صفحه 

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=125
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=125
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=125
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=125


یعنى از راه استدالل، نیروى خصومت و « جدل»اجابت کنند و به راه خدا آیند. 

 1 مخالفت، مخالف را در هم شکستن و او را به راه راست آوردن.

 

  نتیجه

آیات الهی حاکی از آن است که ادب در اسالم از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

 هستند ادبچنانچه در کردار و گفتار اولیاء و انبیای الهی که منتصب به عالم وحی 

زند. در میان انبیای الهی حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و اخالق تعالی موج می

و سلم( مکارم اخالق، خاتم انبیا و مصداق بارز و واقعی اشرف مخلوقات است که 

 قرآن در آیات فراوانی به ادب و تأدیبات الهی به ایشان به طور ویژه پرداخته است.

ده در این پژوهش مشخص گردید که شخصیت بزرگوار های انجام شبا بررسی

حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم(سرشار از معنویت، مهرورزی، گذشت و 

خویی، عدالت، تواضع و فروتنی و ... بوده است. برخورد حضرت رسول بخشش، نرم

نشأت  های مردمی برخوردی توأم با ادب و)صلی اهلل علیه و آله و سلم(با تمام گروه

گرفته از تأدیبات الهی به ایشان بوده است. چه در برابر مؤمنان که با نهایت عشق و 

کرد و چه در برابر منافقان، مخالفان و مشرکین که با مهربانی با آنان برخورد می

هایی که نسبت به حضرت )صلی اهلل علیه و آله و ها و آزار و اذیتمهریتمام بی

 کرد.ان در نهایت ادب با آنان برخورد میسلم( داشتند باز هم ایش

ادب حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و تأدیباتی که خداوند به ایشان 

عنایت فرمود الگویی نمونه برای تمام طول تاریخ بشریت است که انسان باید در 

 تمام ابعاد زندگی خود )در بعد اخالقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...( سرمشق

 خویش قرار دهد تا به سوی کمال و سعادت رهنمود شود.
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 )انوار وحی( مطالعات قرآنی و حدیث در حوزه دوفصلنامه علمی ـ تخصصی

 1399، بهار و تابستان 1سال اول، شماره 

  52ـ  69 صفحات

 ثیحد و قرآن دگاهید از عبادات در قلب حضور موانع یبررس

یآباد هل یمحمود زهرا  

 

 چکیده

بررسی موانع حضور قلب در عبادات از دیدگاه قرآن و »پژوهش حاضر با عنوان 

های انبیاء و سفارشترین دن به حضور قلب در عبادات از مهمرسی است.« حدیث

السالم به پیروان حقیقی خود بوده و هست. به همین علت در اهل بیت علیهم

عواملی که مانع رسیدن به این حضور در رسیدن به مقام بندگی ضرورت دارد که 

گردد را فرا گرفت و در تمامی زوایای زندگی خود مراعات کرد. با توجه عبادات می

آوری عواملی به اهمیت بسزایی که حضور قلب  در درک حقیقی عبادت دارد جمع

گردد بسیار حائز اهمیت است. لذا تحقیق حاضر با روش که مانع کسب آن می

تحلیلی و به صورت کاربردی به دنبال پاسخ به این پرسش که  -ای، توصیفیکتابخانه

سید از دیدگاه قرآن و حدیث موانع حضور قلب در عبادات کدامند؟ به این نتیجه ر

سته عوامل دورنی و بیرونی تقسیم کرد؛  عوامل درونی توان به دو دکه عوامل را می

دنیا  -4هوای نفس،  -3ل بودن انسان، غاف -2نادانی و جهل انسان،  -1عبارتند از: 

کبرو غرور.  در عوامل  -7مند نبودن به عبادات، عالقه -6ناامیدی،  -5پرستی، 

فاسق،  دوست -1توان به مواردی همچون بیرونی عدم حضور قلب در عبادات می

 اشاره کرد.  عادت -5پرگویی،  -4ی، خستگ -3محیط نامناسب،  -2

 ور قلب، عباداتموانع، حضکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

خواهد که ای که به بندگانش دارد میخداوند همواره به خاطر لطف و عنایت ویژه

شوند و با ذات پاکش در ارتباط باشند و به همین علت عبادت آنان به او نزدیک 

کردن را به بندگان خود عطا فرمود و آنان را بر این سفره رحمت مهمان کرد. هر 

مند شود. تواند از این سفره ربانی بهرهانسانی به فراخور ظرفیت وجودی خود می

زیادی از بندگان از  باید در نظر داشت اگر حضور قلب در عبادات واجب بود تعداد

توان حضور قلب دانست؛ آمدند. بدون شک روح هر عبادتی را میعهده آن بر نمی

شود و تکلیف را از انسان ساقط هرچند عبادت بدون حضور قلب مقبول واقع می

گردد و او را از مفاسد اخالقی باز کند اما آن چیزی که باعث تربیت انسان میمی

-کند و در نهایت باعث قرب به خدا میها تحریک می دارد و به سمت خوبیمی

باشد. باید توجه داشت حضور قلب نه تنها در گردد، حضور قلب در عبادات می

باشد. هدف از عبادات و امور معنوی بلکه در سایر اعمال انسان نیز تأثیر گذار می

زی است که باشد و حضور قلب در عبادات همچون بال پرواعبادت  تقرب به خدا می

چه شکل  کند. اگررساند و انسان را مقرب درگاه خداوند میعبادات را به اوج می

اما باید در نظر داشت که آثار عمیقی در  ؛باشدظاهری عبادات پر از رمز و راز می

 باشد. روح این اعمال است که به منزله عمود خیمه عبادت می

های زیادی صورت عبادات بحث اما آنچه که مسلم است در مورد حضور قلب در

و بزرگان  دینی ارائه شده السالم اهل بیت علیهمگرفته و نظریات مختلفی از سوی 

ای توان به نتیجهها در پی تحقیقات مکفی میکه با توجه به گستردگی دیدگاه است

متقن و مثمر ثمر دست یافت به همین دلیل در این مقاله محقق به بررسی موانع 

در عبادات خواهد پرداخت. در ادامه به تعدادی از کتب و پایان نامه  حضور قلب

 مرتبط با موضوع اشاره خواهد شد: 

باشد که در آن بررسی مقدمات مورد نیاز کتاب مقدمات نماز نوشته امام خمینی می

برای ادای نماز پرداخته شده است و در مقدمه ششم به بررسی حضور قلب در نماز 

ت و در مورد چیستی و چرایی ضرورت وجود حضور قلب در نماز پرداخته شده اس

بحث شده است در حالی که در تحقیق حاضر موانع رسیدن به حضور قلب در 

 عبادات مورد بررسی قرار گرفته است. 
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باشد که در می حسن محمودی اصغر آیتی ونوشته  هشت گام تا حضور قلبکتاب 

 که کندمعرفی می رسیدن به حضور قلبرای ای را بهای هشت گانهگام آن نویسنده

 متوجه اثر مطالعه با خواننده که باشدمی توضیحاتی دارای خود هاگام از یک هر

از موانع رسیدن به  و شودمی آن در قلب حضور داشتن و نماز به توجه اهمیت

آورد در حالی که در تحقیق حاضر به طور کامل حضور قلب حرفی به میان نمی

 باشد. روی موانع رسیدن به حضور قلب در عبادات میبحث بر 

 که توسط ابراهیم رضایی آدریانی تألیف شده راهکارهای حضور قلب در نماز کتاب

سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول این کتاب اهمیت و این کتاب در است. 

شناسی حضور قلب و آثار حضور قلب بررسی  ضرورت حضور قلب در نماز، مفهوم

شده و در بخش دوم راهکارهای تحصیل حضور قلب در نماز و در بخش سوم موانع 

در این کتاب بیشتر به ارائه  .حضور قلب در نماز مورد توجه قرار گرفته است

راهکار علمی با استفاده  24راهکارهایی برای رسیدن حضور قلب در نماز پرداخته و  

دهد در حالی که در تحقیق حاضر موانع ارائه میهای علما  از آیات، روایات و توصیه

 حضور قلب در عبادت را به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. 

حقوق امام سجاد نوشته محمد رضا نامه حقوق نماز با رویکردی بر رساله پایان

و باشد نویسنده در این پایان نامه حقوق نماز را از دو جنبه فردی مجیدی تبار می

و در جنبه فردی یکی از حقوق نماز را داشتن دهد عمومی مورد بررسی قرار می

پردازد در حالی ای از توضیحات میکند و در مورد آن به پارهحضور قلب معرفی می

تحقیق حاضر عالوه بر توضیحاتی در مورد چیستی و چرایی حضور قلب در  که در

 . صحبت به میان آورده استعبادات به طور مفصل در مورد موانع رسیدن به آن به 

همانگونه که هر عبادتی شرایط خاصی برای انجام دارد و در واقع شرایطی بر صحت 

.(، دارای شرایط کمال .و. آن حکمفرماست )مباح بودن لباس، طهارت، پاکی لباس

باشد. اصوالً اثرگذاری عبادات مربوط می... قلب و نیز همچون والیت، خشوع، حضور

-ادات توجه نمیبه شرایط کمال آنان است که متأسفانه مردم به این بخش از عب

گردند. شرایط صحت مند میو از این رو از حالوت و زیبایی عبادات کمتر بهرهکنند 

کنند اما شرایط ها پاک میسان را در مرحله پایین از بعضی از آلودگیعبادات، ان

-ای باالتر از کمال به اوج میباشد و انسان را در مرحلهکمال نماز معراج مومن می
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تر از خشوع و فروتنی در برابر رساند. در عبادات پس از مسئله والیت چیزی مهم

می که انسان از آغاز تا پایان عبادت باشد. هنگاعظمت خدا و توجه قلبی به او نمی

خود به طور کامل حواسش به معبود باشد قطعاً به حقیقت عمل خواهد رسید زیرا 

روح هر عمل عبادی حضور قلب است و هر نوع فکر غیر از آن عمل عبادی حجابی 

در برابر وصول به اهداف آن عمل خواهد بود و همچون قیچی ریسمان ارتباط با خدا 

کند. بر پایه روایات عبادت بدون حضور قلب اگرچه مورد قبول حق واقع میرا قطع 

اما این چنین عبادتی محرک انسان برای  ؛شودشود و از نظر فقهی رفع تکلف میمی

یعنی در واقع اگر انسان عبادتی همچون نماز  شود؛طریق وصول و مسیر عروج نمی

ود عامل است و به همین علت را بدون حضور قلب انجام دهد اگرچه به تکلیف خ

گردد ولی این چنین عملی تنها به همین مقدار عقاب تارک الصاله بر او مترتب نمی

باشد و هیچ گونه اثر معنوی بر او نخواهد است که فارق بین او و تارک الصاله می

گذاشت. در نهایت باید بیان کرد که عبادت بدون حضور قلب، عبادت حقیقی نیست 

روح که عبادت از حقیقت و باطن خود جدا شود و به صورت یک عمل بیو هنگامی 

شد بر آن عمل بار شود دیگر وجود نخواهد درآید تمامی ثمرات و فوایدی که می

داشت  و چه بسا چنین عبادتی باعث دوری از خدا نیز گردد به همین دلیل محقق 

نظر قرآن و حدیث به  در این مقاله با هدف بررسی موانع حضور قلب در عبادات از

دنبال پاسخ گویی به این سوال است که از دیدگاه قرآن و حدیث موانع حضور قلب 

 در عبادات کدامند؟

 

 معناشناسی واژه عبادت 

صل ا .1کندداللت می «فروتنی»و « اطاعت»بر معنایی آمیخته از « عبد» کلمه

در . 2مقدار شمردن عبودیت، خضوع و فروتنی است و تعبید یعنی کوچک و بی

یعنی « تعبد»و  اصل عبدیت، فروتنی و اظهار خواری است: »العرب آمده استلسان

                                                             
1
 . 307،  ص 1،جراغب اصفهانى، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن - 
2
 . ٨67، ص 1عمید، فرهنگ عمید، ج - 
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یعنی اظهار کوچکی و « معبد»همچنین  ؛، یعنی اطاعت«عبادت»پرستش و 

 1.«یعنی کوچک شمردن« تعبید»

ی آن و ناشی از یک آگاهی و  نوعی از خضوع در نهایت درجه در اصطالح  عبادت

که ماهیت و منشأ آن  باشدمیی معبود  اعتقاد قلبی نسبت به عظمت و سلطه

 عبادت جز پیروی فروتنانه معنایی ندارد و اگر چنین است. در واقع شود دریافت نمی

خواهند  آنها، عابدترین مردم گرفته تا کافرترین همه آدمیان، از مؤمن -که هست  -

انسان  افرادی هستند کهاست، « معبود»، شودبین می عبادات باعث تفاوتآنچه بود. 

ا شیطان را و جمعی بتها ر ایدسته هوای نفس خود را گروهیکنند، را عبادت می

و  پرستندخدای یکتا را می تنهاکسانی هم هستند که  بیندر این کنند. عبادت می

 2باشد.گروه میعبادت واقعی مختص به این 

 

 معناشناسی واژه حضور قلب

شناسان معناهای های متختلف لغتباشد و با توجه به نگاهجمع حاضر می« حضور»

-اند و تقریباً همه لغویون متضاد آن را مغیب دانستهمتفاوتی برای آن در نظر گرفته

باشد که بعد مقدم شدن معنای حالتی میاند که نکته مشترک این کلمه است، به 

برای حضور نزد  3در مقابل چیزی یا کسی با تمام لوازم آن به وجود خواهد آمد. 

لغویون معانی متعددی در نظر گرفته شده که در ادامه به تعدادی از آنان اشاره 

 خواهیم کرد. 

ری در به معنای حاضر بودن ذهن برای گفتگو، استدالل و ایجاد حرکت فکـ 1

 4شوددیگران به کار گرفته می

شود  و به معنای حضور یافتن و مقیم شدن در شهر اسم مکان در نظر گرفته میـ 2

 5شودو یا جایی تعبیر می

                                                             
1
 . 45، ص 2العرب،ج لسان منظور، ابن - 
2
 . 61، ص 1البیان، جمجمع طبرسی، - 
3
 . 239، ص 2مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج - 
4
 . 506، ص 1، جراغب اصفهانى، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن - 
5
 . 399، ص 1ابن اثیر جزری، النهایه فی غریب الحدیث و االثر، ج - 
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 1باشد.گردد میبه معنای ظهور یعنی کسی که نزد انسان حاضر میـ 3

اند: کرده را چنین بیان« حضور نفس»عالمه طباطبایی منظور حضور در مورد انسان 

سازد. نمود شده و شاکله وجودی هر فردی را می« من»نفسی که از آن تعبیر به »

باز آن ادراکات حضوری فرد است که منشأ آن در احساسات باطنی وجود دارد و ین 

های فعال درون احساسات نتیجه قوای فعال )استعدادهای( ذاتی هر فرد و دستگاه

 2«شود.میل و رغبت با نفرت و انزجار ایجاد میاوست. از تعامل این دو در شخص 

حضور به این معناست که انسان در هر زمان و مکانی خود را در محضر خداوند 

ر کند تا در ـپروردگار خود جسم و روح خود را حاض د و در گفتگو باـاحساس کن

 3حصار حصین حق از گزند شیطان محفوظ بماند. 

 

 اهمیت حضور قلب

ب رسوخ کرده و رسند که در قلمناسک و اذکار و عبادات زمانی به نتیجه کامل می

ان صورت و باطن ذات انسان با آن مخلوط گردد و قلب انس در ان قرار بگیرند

و شرکشی و خودسری بیرون بیاید. یکی از اسرار و فوائد  به خود بگیرد  عبودیت را

و بر ردیده گردد که نفس انسان قوی گحضور در قلب نماز آن است که باعث می

تحت قدرت یعت از طریق حضور قلب در عبادات گردد و قوای طبطبیعت چیزه می

ای عصیان لحظه ر این زمان است که قوای بدنگردد و دو سلطه نفس قرار می

 کنند. نکرده و به آنچه از سوی پروردگار صادر گردیده است عمل می

از روح  کند وباید در نظر داشت اگر در زمان عبادت نباشد عبادت حقیقت پیدا نمی

بهره خواهد بود. این چنین عبادتی هیچگونه تاثیری در نفس انسان ندارد  واقعی بی

امام صادق در باب 4و قوای ظاهری و باطنی تسلیم اراده پروردگار نخواهد گردید. 

اَن العبدَ لیُرفعُ لهُ مِن صالتهِ نصفُها او »فرماید: اهمیت حضور قلب در عبادات می

                                                             
1
 . 61، ص 2فیروز آبادی، قاموس المحیط، ج - 
2
 . 173، ص 2طباطبایی، تفسیر المیزان، ج - 
3
 . 740، ص 1سجادی، فرهنگ معارف اسالمی، ج - 

4
 .57جوادی آملی، مراحل اخالق در قرآن، ص 
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همانا از نماز انسان، 1 فعُ لهُ الّام اقبلَ علیهِ بقلبهِ؛ ثلُثها او ربعُها او خمسُها و ما یر

شود و آن مقداری از نماز که توجّه  نصفش، ثلثش، ربعش یا خمسش باال برده می

 «.شود قلبی داشته باشد باال برده می

 

 موانع حضور قلب در عبادات 

ی موانع توان به دو دسته کلبه طور کلی موانع حضور قلب در مقابل خداوند را می

 درونی و موانع بیرونی تقسیم کرد:

 

 الف: موانع درونی

، بایستی به عبادت معبود خود بپردازد طمانینهو  سکونکه بتواند با  آنبرای  انسان

بردارد، از جمله موانعی که باید  برای رسیدن به این حضور قلبتمام موانع را 

گیرد که در عوامل درونی است که از روحیات و نفس فرد نشأت می برداشته شود،

 گردد. ه برخی اشاره میادامه ب

 

 نادانی و جهل انسانـ 1

توان جهل برشمرد. زمانی که انسان ترین موانع حضور قلب در عبادات را میاز مهم

ایستد که از او شناخت الزم و کافی را ندارد به راحتی در مقابل خدایی به عبادت می

شود بهره میمار آن نیز بیشتواند از او دل  برگرداند. لذا چون از اهمیت و آثار بیمی

با سستی و کسالت با آن برخورد خواهد کرد. نوعاً از آنجا که انسان نسبت به جایگاه 

آور در نظر خود و احتیاجاتش شناختی ندارد؛ عبادات را نوعی اجبار و تکلیف مشقت

تواند بر جهان پیرامون خود گیرد غافل از اینکه انسان با انجام این اعمال میمی

های تحصیل ادب حضور أثیر بگذارد و به جهت همین جهل است که به دنبال راهت

رود و این رو به این مانع فرصت سوز خو گرفته است و در تمام عبادات خود نمی

 2شمرد. بدست آوردن این حضور را برای خود ناممکن می

                                                             
1
   .2٨، ص٨4ج مجلسی، بحاراالنوار، - 
2
 .766، ص 1سجادی، فرهنگ معارف اسالمی، ج - 

دوفصلنامه 

علمی ـ 

 تخصصی 

در حوزه 

مطالعات 

قرآنی و 

 حدیث

)انوار  

 وحی(

 

 اول، سال

 ،1 شماره

 و بهار

 تابستان

1399 

 

 5٨صفحه 

 

http://wikifeqh.ir/سکون
http://wikifeqh.ir/طمانینه
http://lib.eshia.ir/71860/84/28/العبد


 غافل بودن انسان ـ 2

یرا در این ز که انسان غافل باشد؛دی زمانی است بدترین زمان برای انجام اعمال عبا

گیرد و تنها راه انسان مورد حمالت خصمانه شیاطین قرار میزمان بیشتر از زمانی 

 باشد. برای بدست آوردن بصیرت الزم التزام به ادب حضور می

غافل بودن از نتیجه یک عمل عبادی، انسان را به سوی خروج از حضور قلب سوق 

بیند دهد. با غافل شدن انسان از پروردگار خویش غیز از خود چیز دیگری را نمیمی

-و هر چیزی را از جهت خیر یا شر و سود یا زیان داشتن مستقل بالذات در نظر می

شود ترس دارد و در حسرت همین دلیل همواره از هر چه بر او وارد میگیرد و به 

زیرا آنها را محبوب خود قرار داده است و با  ؛دهد استهر آنچه را که از دست می

 1ای توانایی درک دشمنان قسم خورده و سرکش خود را ندارد. چنین نگرش غافالنه

حضور قلب انسان تغییر مسیر رسد که راه و طریق غافل بودن انسان به جایی می

ای که در تواند در مقابلش حضور یابد به گونهداده و آنگونه که خداوند خواسته نمی

ث نهادینه شود و باعداستان گوساله پرستی قوم بنی اسرائیل این غفلت دیده می

دلهاى آنها با و  2وَ أُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِکُفْرِهِمْ؛»شدن شرک در قلبشان شد: 

 «محبت گوساله بر اثر کفر آبیارى شد

در نگاه صحیفه سجادیه زمانی که قوه ادراک انسان در شناخت خیر از شر دچار 

غفلت گردد و منشأ خیر و شر را نداد تنها را نجات او این است که به سوی طاعت از 

شخص  به طوری که طاعت همچون آب در قلب و تمامی اجزای بدنده کند حق ارا

و اَشرِب قَلبی عِندَ »....  3ت قلبی به آداب حضور مبادرت کند:نفوذ کند و از سر محب

ذُهُول العُقُولِ طَاعَتَکَ؛ چون خردها به غفلت افتند، تو دل مرا به آب طاعت خویش 

 4«سیراب فرمای....

غلفت در واقع یکی از موانعی است که در هوای نفس انسان ریشه دارد. یکی از این 

ها احساس نیاز به همه چیز داشتن به جز به خالق هستی است با گمان اینکه غفلت

                                                             
 . 199، ص 1طباطبایی، تفسیر المیزان، ج  -1
 93( آیه 2بقره ) -2
 . 147-14٨، ص 7مدنی، ریاض السالکین فی شرح صحیغه سیدالساجدین، ج -3
  . 47علی بن حسین، امام چهارم، الصحیفه السجادیه، دعای  -4
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های خود برسد. نفس با زیبا جلوه دادن این عمل انسان را به تواند به خواستهمی

کند خواب غفلت فرو خواهد برد و تنها چیزی که انسان را از این غفلت بیدار می

در برپاداشتن آداب حضور در اعمال با توجه لطف خداوند است و الهام او به انسان 

  1به آنچه که از انبیاء و اولیای الهی به دست بشریت رسیده است. 

 

 هوای نفس -3

سوی شهوت بدون اینکه توسط عقل مهار گردد را هوای تمایل نفسانی انسان به 

گویند و اگر از آن جلوگیری نگردد به معبود انسان تبدیل خواهد شد زیرا نفس می

دهند و به همین جهت مانع دستیابی به امیال او مبنای اعمال او را تشکیل می

 2گردند. حضور قلب می

شبهات فکری و تقوا در آداب عملی باعث ایجاد مانع در رفع پیروی از هوای نفس 

قَد خَرَقَتِ الشَهَوَاتُ »...فرماید: السالم در این زمینه میگردد و حضرت علی علیهمی

های نفسانی عقلش را ... خواسته 3عَقلَهُ و أََمَاتَتِ الدُنیا قَلبَهُ و وَلِهَت عَلَیها نَفسُهُ ؛

 «دی واله و شیدا کرده...دریده و دنیا دلش را میراند و او را بر امور ما

را که تواند از این بند رها گردد که با سرزنش نفس خود آنچه انسان تنها زمانی می

و بر مبنای وحی و سیره معصومین خود را اصالح کند و فرو گذاشته را به جا آورد 

و همچنین جهل  ی را که از بین برده برشمرده شودهایدر این سرزنش باید حرمت

به آداب فکری و عملی به او گوشزد گردد و نتیجه این چنین سرزنشی  او را نسبت

و تبدیل شدن آن به نفس امر ادبی وجودی نفس امر کننده به بیشکستن ماهیت 

 4باشد. کننده ادب الهی می

 

 دنیا پرستی  -4

 ان روی ـال انسـرود و پرنده خییـان همواره به دنبال عالئقش مـر و خیال انسـفک

                                                             
1
 . 24، ص 3مدنی، ریاض السالکین فی شرح صحیغه سیدالساجدین، ج - 
2
 . 30٨، ص 15طباطبایی، تفسیر المیزان، ج - 
3
 . 109نهج البالغه، خطبه  - 
4
 .150، ص 3مدنی، ریاض السالکین فی شرح صحیغه سیدالساجدین، ج - 
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نشیند که در دید او دارای میوه جذاب باشد. حال اگر دنیا با تمام می ایشاخه

ای از پایانش مورد عالقه انسان باشد پرده خیال او در هر لحظه رو شاخهمظاهر بی

نشیند؛ ولی اگر انسان تنها به معبودش عالقه داشته باشد دل و تعلقات دنیایی می

 گردد. خیالش مشغول او می

هنگامی که جهت انسان به سوی دنیا باشد، رسیدن به حضور قلب برای او مشکل 

در بدست آوردن مال، شهرت و مقام باشد ردد و تا زمانی تمام توجه انسان گمی

پیامبر اکرم سیدن به قلبی که متوجه به خداوند و آخرت باشد امری ناممکن است. ر

ها همانا دنیا باعث مشغول شدن قلب1اِنَّ الدُنیا مَشغَلَهُ لِلقُلُوبِ و االَبداَن؛ »فرماید: می

 «گرددها میو بدن

مهم  مندی به دنیا، راهکارهای گوناگونی بیان شده است کهبرای کنار گذاشتن عالقه

-باشد. چیزی که از آیات و روایات میترین آنها تفکر، یاد مرگ و انس با خداوند می

توان برداشت کرد آن است که اساساً عالقه به هر چیزی بد نیست و  راه حل حضور 

قلب داشتن این نیست که عالیق دنیایی را سرکوب کرد بلکه آنچه از نظر اسالم 

است و در واقع اسالم قانع بودن و « به دنیا دلبستگی و قانع شدن»نادرست است 

 2مال و فرزند و سایر شئون زندگی را مردود دانسته است. غایت آمال قردادن

 

 ناامیدی  -5

گردد. ناامیدی یکی از خصائل ناامیدی یکی از عواملی است که مانع حضور قلب می

سط دیگران، روحی است که به واسطه عواملی که قائم به کنکاش شخص و بیشتر تو

آید و اهمیت این خصلت به حدی است که خداوند یأس از در انسان به وجود می

قالَ وَ مَنْ یَقْنَطُ »فرماید: رحمتش را در ردیف گناهان کبیره قرار داده است و می

گفت چه کسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش  3؛نَمِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِالَّ الضَّالُّو

 .«شود مایوس مى

                                                             
1
 . 463طبرسی، مکارم االخالق، ص  - 
2
 . 50، ص 1عیثانی، آداب النفس، ج - 
3
 . 56( آیه 15سوره حجر ) - 
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کند که تحصیل آداب حضور امری ناممکن و همواره شیطان انسان را وسوسه می

تواند امیدی میمحال است و راهی برای رسیدن به آن نیست و در واقع خصلت نا

فرماید: السالم میامام علی علیه برد اهدافش قرار بگیرد.پیش ابزار شیطان برای

 پناه حرص و طمع به بودن، مایوس بخاطر افقینمن 1یَتَوَصَّلُونَ اِلی الطَمَعَ بِالیَأس؛»

 «برند می

در واقع زمانی که انسان از بدست آوردن چیزی ناامید باشد برای رسیدن به آن 

دهد. اما انسان باید در نظر کرد و خود را با وضعیت موجود وفق می تالش نخواهد

داشته باشد که اگر تحصیل حضور قلب امری ناممکن بود خداوند انسان را به انجام 

کرد و از سوی ائمه علیهم السالم رسیدن به حضور قلب امری تدریجی آن امر نمی

 معرفی شده است. 

 

 مند نبودن به عباداتعالقه -6

کند و از آن چیزی که نسان همواره به سوی چیزی که به آن عالقه دارد حرکت میا

گیرد. افرادی که هرگز دلشان به سوی نماز تمایل ندارد به آن عالقه ندارد فاصله می

هرگز قادر نخواهد بود نمازی که نماد واقعی حضور قلب همراه با تسلیم در برابر 

وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ وَ »فرماید: خداوند می خداوند متعال است را اقامه کنند و

از صبر و نماز یارى جویید )و با استقامت و کنترل 2إِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِالَّ عَلَى الْخاشِعِینَ؛ 

ین کار جز براى خاشعان گران هاى درونى و توجه به پروردگار نیرو بگیرید( و اهوس

 «است

 توان دریافت که به هر اندازه انسان از حضور تمام کمال  در محضر خداوند پس می

 گردد، دچار تحول شود به همان میزان در رفتار با دیگران که در واقع به قلب باز می

 3نیز دچار دگرگونی خواهد شد. 
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 . 194نهج البالغه، خطبه  - 
2
 . 45( آیه 2سوره بقره ) - 
3
 . 241عسگری، الفروق فی لغه، ص  - 
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 کبرو غرور -7

کبر در لغت به معنای اظهار بزرگی است و این معنا برای خداوند پسندیده است 

و بزرگی فقط متعلق به خداوند است اما در مورد غیر خدا مورد نکوهش  زیرا عظمت

غرور باعث باطل  1باشد.شده است به این علت که که هیچ کس همتای خداوند نمی

امام علی علیه السالم در این  .شودهای سخت و طوالنی میشدن بسیاری از عبادت

فَاعتَبِرُوا بِمَا کَان مِن فِعلِ اهللِ بِاِبلیسَ اِذ اَحبَطَ عَمَلَهُ الطَویلَ و »...فرمایند: زمینه می

هٍ ال یَدری أَ مِِن سِنی الدُنیا أم مِن جَهدَهُ الجَهِیدَو کَانَ قَد عَبَدَ اهللَ ستهَ آالفِ سَنَ

سِنی االخرهِ عَن کبرِ ساعَهٍ واحِدَهٍ فَمَن ذا بَعدَ ابلیسَ یسلمُ علی اهللِ بِمِثلِ مَعصیتهِ؛ 
حضرت حق در رابطه شیطان عبرت بگیرید، که اعمال طوالنی و  ... از برنامه2

ی که خداوند را شش کوشی او را به خاطر یک ساعت کبر تباه کرد، در صورتسخت

های آخرتی های دنیایی است یا سالهزار سال بندگی کرد که معلوم نیست از سال

)که هر روزش هزار سال دنیایی است( چه کسی پس از ابلیس با آلوده شدن به 

 «ماند؟گناهی چون گناه اورا از عذاب حق سالم می

ای وارونه طرح را به گونه دانند عمل شیطاناما بعضی از افرادی که خود را عارف می

داند و از خداوند در خواست امام سجاد این صفت را مانع حضور قلب می 3اند.کرده

 4«لَا تَبتَلِینِّی بِالکبر؛ مبتال به کبر نگردم»کند: می

انسان هنگامی که در برابر خداوند دچار کبر و بزرگی شد و از رعایت آداب حضور 

ر استکبار خواهد شد. برای رهایی از این رذیله اخالقی در نزد خداوند سرباززند دچا

انسان باید جایگاه واقعی خود را نسبت به پروردگار خود بشناسد و نفسش را در 

طاعت از مقام خداوند نگه دارد و از هر گونه اسائه ادبی نسبت به پروردگار خویش 

 5برحذر باشد. 

 

                                                             
1
 . 192نهج البالغه، خطبه  - 
2
 . 107، ص 1ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج - 
3
 . 20لصحیفه السجادیه، دعای بن حسین، امام چهارم، اعلی - 
4
 . 512، ص 2مدنی، ریاض السالکین فی شرح صحیغه سیدالساجدین، ج - 
5
 . 93جوادی آملی، مراحل اخالق در قرآن، ص   - 
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 ب: عوامل بیرونی

، عالوه بر عوامل درونی، عوامل بیرونی انسانوحی گیری نظام شخصیتی و ردر شکل

است، چرا که روح انسانها  شدهدین اسالم به آن توجه تاثیر گذار هستند که در نیز 

. که در ادامه به چند مورد در دستخوش تاثیر پذیری از عوامل بیرونی استهمواره 

 این زمینه اشاره خواهیم کرد: 

 

 فاسق دوست -1

، امام گذاردشخصیت انسان بر جای میبا دوست فاسق، اثر منفی در  همنشینی

دین آدمی  1المرءُ عَلی دینِ خلیلهِ؛» فرماید:در این زمینه می السّالم لیهعصادق 

 «دوست او دارد دینبستگی به نوع 
گذارد و در واقع همنشینی با دوستی دوست فاسق تاثیر بسیار زیادی بر انسان می

که تارک نماز است موجب می گردد  تا انسان نیز در نماز سهل انگار و یا تارک شود 

تواند نیز می گذارد، دوست خوب بد، اثر منفی در انسان میو همان طور که دوست 

که اهل  دوستانیهمنشینی با انسان داشته باشد و در واقع در  ایهنقش سازند

 2ند.کن برای تحصیل حضور قلب آماده میانسان را  ،باشندمیحضور قلب 

 

 محیط نامناسب -2

روح  کند و  فاسد  نیز راروح انسان تواند نامناسب و فاسد میاجتماع  و خانواده

از  ه اندازه که انسانب برد. از بین می را برای رشد معنویات مناسب فاسد، زمینه 

ضعیف نیز در او معنویات  پذیرد به همان اندازه تاثر می مجلس گناه و محیط فاسد

ال ینبَغی » :فرماید می السّالم است که امام صادق علیه علتبه همین گردد می

شایسته نیست، 3 اَن یجلسَ مجلساً یُعصی اهلل فیه و ال یقدرُ عَلی تَغییِره؛ لِلمُؤمنِ

شود و قادر بر تغییر آن نیست،  مؤمن، در مجلسی که معصیت خدا در آن می

 «. بنشیند

                                                             
1
  .375، ص2کلینی، اصول کافی، ج - 
2
 . 7٨9،  ص 1سجادی، فرهنگ معارف اسالمی، ج - 
3
  374، ص2کلینی، اصول کافی، ج - 
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-افزایش میت نفسانی را و اسار کندمی بیماررا  انسانبا گناهکاران، روان  همنشینی

 .کند و ذهن را آشفته می دهد

 

 خستگی -3

که عبادت خود را  حال خستگی  باید انسان در نظر داشته باشد در هنگام عبادت

عبادت در  بلکه ابتدا باید خستگی و خواب آلودگی را برطرف کرد، آن گاه بهنخواند 

ال تقُم الی » :فرمایند السّالم در این زمینه می امام باقر علیه .برابر خداوند ایستاد

 حالی، خواببا بی1فانّها من خللِ النّفاق؛الصّلوة مُتکاسالً و ال متناعساً و ال متثاقالً 

 «. چرا که اینها از عالمات نفاق است؛ ماز نایستیدآلود، کاهالنه به ن

حاضر و  محضر خداوند ، باید در پردازدبه عبادت خداوند میکه در واقع انسانی  

 د و کسالت یکی از موانع حضور قلب در عبادات خواهد شد. قلبش متوجه او باش

 

 پرگویی -4

 .طول روز دانستی در پرگویتوان در عبادات را می از موانع حضور قلب دیگر یکی

را بدون موافقت قلب، ایمان خود و زبان  کندنمیمواظبت  شخص پرگو  از زبان خود

مالک و معیاری برای سخن گفتن ندارد  انسانیچنین  آورد. و عقل به حرکت در می

 السّالم امام صادق علیه  2.نماید ، بدون تعقّل، مطرح میآیدش میو هر چه در ذهن

تکثُروا الکَالمَ فی غیرِ ذکرِ اهلل فانّ الّذین یکثُرونَ الکالمَ فی غیرِ  ال» :فرماید می

خدا، زیاد سخن نگویید به  ذکردر غیر 3ذکراهللِ قاسیةٌ قلوبُهُم و لکن ال یعلَمُون؛

شود،  و قسی میراستی آنان که در غیر ذکر خدا پر حرفی کنند، دلهایشان سخت 

 .«ددانن لیکن خودشان نمی

 

  عادت -5

  ان، ـاله عادت است، به این معنا که انسـمس ور قلب در عباداتـعدم حضاز اسباب 

                                                             
1
  .313، ص6ن الحکمه، جمحمدی ری شهری، محمد، میزا - 
2
 . 790،  ص 1سجادی، فرهنگ معارف اسالمی، ج - 
3
 .300، ص6٨مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، ج - 
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عبادت که همان را از روی عادت به جا آورد، به طوری که به حقیقت و روح  عبادت

به  عبادتحضور قلب در باید توجه داشت که  .توجّه نداشته باشد است حضور قلب

، به صورت عادت در عبادتلذا اگر  ؛انسان بستگی داردمیزان آگاهی و توجه قلبی 

اعمال  شود گاهی انسان تمام  می باعثکه  صورتی خواهد شد، به غفلت باعثآید، 

گاهی طوالنی  متوجه عمل خود باشد.را از روی عادت انجام دهد، بدون این که خود 

ارزش  به همین علتو گردد میبه صورت عادت  نیز زنماعبادتی همچون کردن 

ال تنظُروا : »فرماید می در این زمینه السّالم امام صادق علیه 1دهد. ا از دست میخود ر

اِلی طولِ رکوعِ الرّجُل و سجودهِ فانّ ذلکَ شیءٌ اِعتادَهُ فلَو ترکهُ اِستوحَشَ لذلکَ و 

به طوالنی کردن رکوع و سجود کسی  2لکن انظُروا الی صدقِ حدیثهِ و اداءِ امانتهِ؛

ا شاید این چیزی باشد که به آن عادت کرده باشد که اگر ترکش نگاه نکنید، زیر

 «کند، و لیکن به راستی در گفتارش و ادای امانتش نگاه کنید کند وحشت می

روایات زیادی  واجب شده است. عبادتهابرای جلوگیری از عادت شدن اسالم نیّت در 

کنند،  می عبادتعدم عادت شدن شده که همه تصریح بر اهمیت  آمدهدر باب نیّت 

هیچ عملی، بدون نیّت  3ال عَمَلَ اِلّا بینةٍ؛: »فرماید آله( می و  علیه اهلل رسول اکرم )صلّی

 « قبول نیست

آن است که آدمی را از سطح ناخودآگاهی به خودآگاهی در عبادات  فلسفه نیّت

غافل  ، عبادتکه انسان از  گرددباعث میاگر نیّت استمرار داشته باشد،  برساند.

عبادت هر چه میزان خالص بودن نیّت باالتر باشد، توجه به  به همین دلیل، نگردد

 .هم بیشتر خواهد شد

 

 نتیجه

در این مقاله بیان شد که حضور قلب در عبادات یکی از مجموعه آدابی است که 

های مختلف عبادات ضروری است. حضور با تمام اعضا و جوارح رعایت آن در جنبه

قلب در همه احوال کار بسیار دشواری است که رسیدن به آن به کوشش به ویژه 
                                                             

1
 . 156ـ حسن زاده آملی، هزار و یک نکته، ص  
2
 .51، ص2شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج - 
3
 .٨4، ص2کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج 
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فراوان و تمرین های مداوم نفسانی و در رأس همه کمک گرفت از خداوند نیاز دارد.  

-گردد که این عوامل را میگاهاً وجود عواملی موجب عدم حضور قلب در عبادت می

 -1؛  عوامل درونی عبارتند از: توان به دو دوسته عوامل دورنی و بیرونی تقسیم کرد

 -5دنیا پرستی،  -4هوای نفس،  -3غافل بودن انسان،  -2نادانی و جهل انسان، 

کبرو غرور.  در عوامل بیرونی عدم  -7مند نبودن به عبادات، عالقه -6ناامیدی، 

محیط  -2فاسق،  دوست -1توان به مواردی همچون حضور قلب در عبادات می

 اشاره کرد.  عادت -5پرگویی،  -4ی، خستگ -3نامناسب، 
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 فهرست منابع

 *قرآن کریم

 *نهج البالغه

، شرح نهج البالغه، قم: مکتبه آیه ق(1404) عبدالمجیدابن ابی الحدید،  .1

 المرعشی النجفی.

، النهایه فی غریب الحدیث و االثر، (1367) ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد .2

وسسه محقق مصحح: محمود محمد طناحی، طاهر احمد زاوی، قم: م

 مطبوعاتی اسماعیلیان.

بیروت،  العرب، لسان ،ق(140٨) مکرم بن محمد الدین جمال منظور، ابن .3

 العربى. التراث داراحیاء

المی، ، مراحل اخالق در قرآن، محقق علی اس(13٨6) جوادی آملی، عبداهلل .4

 چاپ هفتم، قم: اسراء.

ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ  ،(1374) صفهانى، حسین بن محمدراغب ا .5

 .تهران، دوم چاپ، قرآن

 می، چاپ اول، تهران، کومش.، فرهنگ معارف اسال(1373، جعفر )سجادی .6

ه مدرسین جامع، قم: 5چاپ تفسیر المیزان، ، (1374) طباطبایى، محمدحسین .7

 .حوزه علمیه قم

 تهران: القرآن. تفسیر فی البیان مجمع ،(1372) حسن بن فضل طبرسی، .٨

 خسرو ناصر انتشارات

 .یرض فیشر: قم چهارم، چاپ االخالق، مکارم ،(1370ــــــ، ـــــــــــــــ ) .9

الفاق الجدیده، الفروق فی لغه، بیروت: دارا، تا()بی عسگری، حسن بن عبداهلل .10

 الطبعه االولی.

پ اول، قم: دفتر چا ، صحیفه السجادیه،(1376) علی بن حسین، امام چهارم .11

 .نشر هادی

 ان:  انتشارات امیر کبیر.، تهر25، فرهنگ عمید، چاپ (13٨2) عمید، حسن .12
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، آداب النفس، مصحح: کاظم الموسوی المیاموی، ق(13٨0) عیثانی، محمد .13

 هران، المکتبه المرتضویه.ت

ارالکتب قاموس المحیط، بیروت: دتا(، فیروز آبادی، محمد بن یعقوب )بی .14

 ه.العلمی

 ترجمه و شرح ،، اصول کافی(1379)جعفر محمّد بن یعقوب کلینی، ابو .15

 .ای، اسالمیه کمره

 .، بحاراالنوار، بیروت، مؤسسة الوفاءق(1403) مجلسی، محمد باقر .16

 .لحکمه، ، بیروت، دارالحدیث، میزان اق(1419، محمد )محمدی ری شهری .17

، ریاض السالکین فی شرح صحیغه ق(1409) مدنی، علی بن احمد .1٨

سین حوزه سیدالساجدین، محقق: حسینی امینی، چاپ اول، قم: جامعه مدر

 علمیه قم.

 وزارت: تهران الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق (،136٨) حسن مصطفوى، .19

 .یاسالم ارشاد و فرهنگ
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 )انوار وحی( مطالعات قرآنی و حدیث در حوزه دوفصلنامه علمی ـ تخصصی

 1399، بهار و تابستان 1سال اول، شماره 

  70ـ  ٨٨ صفحات

 مصادیق و وظایف خواص از منظر قرآن

 مریم مرادقلی 

 چکیده

-است. هر جامعه« مصادیق و وظایف خواص از منظر قرآن» پژوهش حاضر با عنوان 

کند و در های مختلفی برخورد میای در مسیر خود به سوی کمال با فراز و نشیب

-شود و در اینگونه موقعیترا متحمل میهای مادی و معنوی زیادی این راه هزینه

کنند و اگر این مسئله مورد هاست که خواص نقش مهمی را در جامعه ایفا می

توانند جامعه را به بررسی قرار نگیرد و خواص با وظایف اصلی خود آشنا نباشند می

-سوی پرتگاه کشانده و از مسیر حق دور سازند. لذا تحقیق حاضر با روش کتابخانه

تحلیلی و به صورت کاربردی به دنبال پاسخ به این پرسش مصادیق و -توصیفی ای،

وظایف خواص از منظر قرآن چیست؟ به این نتیجه رسید که افراد جامعه در هر 

گروهی که هستند در سرنوشت جامعه خود تأثیرگذارند و خواص هم به عنوان 

نقش مهمی راذدر  گروهی از جامعه به دلیل دارا بودن موقعیتی خاص در جامعه

کنند. خداوند در قرآن به برخی از مصادیق خواص همچون هدایت جامعه ایفا می

 پیشگامان در راه حق و مجاهداننویسندگان و اهل قلم،  د،صاحبان خر، عالمان

 ، امربدون ترس حقاحکام  اشاره فرموده است و برای آنها وظایفی را همچون ابالغ

و محافظت  عامل بودن به گفته هاحق، عقاید، محافظت از از منکرنهی به معروف و 

در نظر دارد. خواص جامعه باید با انجام وظایف فردی و اجتماعی خود در ارزشها  از 

های تند نجات دهنده مردم عزت بخشی جامعه و جلوگیری از انحراف و سراشیبی

 جامعه باشند و هدیتگر عوام باشند. 

 ف، خواصمصادیق، وظایکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ای، اشخاصی هستند که اهل شناخت و تجزیه و تحلیل بوده، نسبت به در هر جامعه

-کنند و سردمداری جریان جامعه به دست آنها میگیری میموضعوقایع اجتماعی 

باشد و در مقابل آنها اکثریت جامعه هستند که به طور معمول نقش پیرو را داشته و 

کنند؛ این افراد قدرت مشی آنها رفتار میبه افراد باالدستی نگاه کرده و بر طبق خط

شان اندک است و به تحلیل مسائل را به خوبی نداشته و اگر هم داشته باشند توانایی

و گروه دوم را « خواص»را  یروی از دیگران ندارند. گروه اولهر جهت راهی جز پ

دهند. در واقع در جوامع گوناگون افرادی که از میزان تشکیل می« عوام»

شوند تأثیرگذاری و قدرت نفوذ زیادی برخوردار هستند به عنوان خواص شناخته می

تلف حق و باطل قرار بگیرند و در عزت و ذلت توانند در دو جبهه مخکه می

بخشیدن به جامعه نقش مهمی ایفا کنند. این افراد با قرار گرفتن در جبهه حق 

توانند جامعه را به سوی پیروزی و سعادت رهنمون کنند و در مقابل با قرار می

 توانند جامعه به شقاوت و انحراف بکشانند.    گرفتن در جبهه باطل می

آنچه که مسلم است در دین مبین اسالم در مورد خواص و وظایف سنگینی که اما 

 های زیادی صورت گرفته و نظریات مختلفی از سوی عالمانبر دوش آنها است بحث

ای متقن و مثمر ثمر توان در پی تحقیقات مکفی به نتیجهکه می ارائه شده است

ل مصادیق و وظایف خواص دست یافت به همین دلیل در این مقاله محقق به تحلی

 از منظر قرآن خواهد پرداخت. 

ها و مقاالتی که درباره مصادیق و وظایف خواص به در طی بررسی انجام شده کتاب

طور مستقل به رشته تحریر درآمده باشد یافت نشد اما در بعضی از کتب و پایان 

ن به موارد زیر توانامه ها به صورت اجمالی به این موضوع پرداخته شده است که می

 اشاره کرد:

 13٨2در سال « جام عبرت، بررسی عملکرد عوام و خواص در حادثه عاشورا»کتاب 

نوشته حسین اسحاقی است که نویسنده در این کتاب در بخشی به عملکرد خواص 

ها و وظایف خواص در جبهه و عوام پرداخته است که در این نوشتار به بیان شاخصه

به مصادیق و وظایف خواص به طور اجمالی پرداخته است  حق پرداخته است ولی

 ی ـورد بررسـور کامل مـر مصادیق و وظایف خواص به طـدر حالی که در مقاله حاض
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 قرار گرفته شده است.  

نوشته احمد خاتمی  1376در سال « های عاشورارسالت خواص و عبرت»کتاب 

ضت عاشورا و ضرورت عبرت باشد که در آن نویسنده درباره نقش خواص در نهمی

های اسالمی اشاره کرده است اما  به مصادیق و آموزی و رویکرد جامعه به ارزش

وظایف خواص اشاره نکرده است که ما در این پژوهش برآنیم که مصادیق و وظایف 

 خواص را مورد بررسی قرار دهیم. 

-گاه قرآن و نهجعوامل انحراف خواص از دیدگاه دید»ای تحت عنوان نامهپایان

به رشته تحریر درآمده است  1392توسط مرتضی ایزدی خالقی در سال « البالغه

ها و مورد شاخصهکه در آن بر موضوع انحراف خواص در جامعه تاکید شده و در 

وظایف خواص به صورت گذرا سخن گفته است در حالی که در پژوهش حاضر به 

 طور اختصاصی به مصادیق و وظایف خواص پرداخته شده است. 

-های مختلفی برخورد میای در مسیر خود به سوی کمال با فراز و نشیبهر جامعه

شود و در اینگونه تحمل میهای مادی و معنوی زیادی را مکند و در این راه هزینه

کنند و اگر این مسئله هاست که خواص نقش مهمی را در جامعه ایفا میموقعیت

توانند جامعه مورد بررسی قرار نگیرد و خواص با وظایف اصلی خود آشنا نباشند می

و کشانده و از مسیر حق دور سازند؛ لذا شناخت مصادیق را به سوی پرتگاه 

ای بسیار مهم و ثر بر رفتار  عوام و خواص برای هر جامعهها و عوامل موشاخصه

حیاتی است. رهبر انقالب اسالمی همواره بر نقش خواص و عوام در جامعه تأکید 

و بررسی  اند. ایشان نحوه رفتار و عملکرد خواص در صدر اسالم را مورد نقدداشته

م عبرت بگیرند و از همواره تاکید دارند که از تاریخ اسالقرار داده و به افراد 

خواهند که در زمینه خواص بیشتر فعالیت داشته باشند نویسندگان و محققان می

تا افراد جامعه در این زمینه از آگاهی بیشتری برخوردار شوند. در اطاعت از امر 

ایشان محقق بر آن شد تا به تحقیق در این زمینه پرداخته و بررسی این سوال که 

 ص از منظر قرآن چیست؟ بپردازد. مصادیق و وظایف خوا
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 شناسیمفهوم

به معنای خصوصی شد، فراگیر نشد و عمومی « خ ص ص»واژه خواص از ریشه 

خاصه ضد عامه و درباره چیزی است که به فرد یا به قومی  1باشد.نشد، می

، بزرگان  و برگزیدگان قوم 3. اعیانهم و اکابرهم: اعیان و اشراف قوم2مخصوص باشد

 4مقابل عوام. 

پایه بصیرت و  هایشان برگیریخواص در اصطالح به معنای افرادی است که موضع

 5کنند. گیری میدیگر تصمیم د و برای افرادباشآگاهی می

هایی واژه؛ بلکه است به معنایی که مدّ نظر است نیامده «خواص»اژة در قرآن کریم و

، «علما» همچونهایی ، واژهاست آمدهکه دربردارنده این معنا هستند در قرآن 

 روایاتدر . مصداقهای فراوانی ذکر شده استاین افراد و.... و برای « أُولِی الْأَلْبَاب»

معنای که و... « عصابه»کلماتی مانند  ی مورد نظر ما بیان نشده است امامعنا  نیز

 . 6به کار رفته استد ندارخواص را دربر

توان آن را از بهترین که می السالم نقل شدهامام حسین علیهزبان از سخنانی 

أَیهَا الْعِصَابَةُ! عِصَابَةٌ بِالْعِلْمِ ثُمَّ أَنْتُمْ »فرمایند: دانست ایشان می دربارة خواص تعاریف

مَشْهُورَةٌ وَ بِالْخَیرِ مَذْکُورَةٌ وَ بِالنَّصِیحَةِ مَعْرُوفَةٌ وَ بِاللَّهِ فِی أَنْفُسِ النَّاسِ مَهَابَةٌ یهَابُکُمُ 

یدَ لَکُمْ عِنْدَهُ  الشَّرِیفُ وَ یکْرِمُکُمُ الضَّعِیفُ وَ یؤْثِرُکُمْ مَنْ لَا فَضْلَ لَکُمْ عَلَیهِ وَ لَا

تَشْفَعُونَ فِی الْحَوَائِجِ إِذَا امْتَنَعَتْ مِنْ طُلَّابِهَا وَ تَمْشُونَ فِی الطَّرِیقِ بِهَیبَةِ الْمُلُوکِ وَ 

در خیر و نیکی زبانزد  و پرآوازه، دانش و علم در که بزرگان ای  شما7 کَرَامَةِ الْأَکَابِرِ...؛

دا در دل مردم عظمت خاطر خ ن شهرت دارید، و بهو در نصیحت و پند داد هستید،

اید، که انسان شریف برای شما هیبت قائل است، و ناتوان شما را و شکوه یافته

                                                             
1
 . 506، ص 1امینی، معجم الوسیط، ج - 
2
 . 235، ص 2قرشی، قاموس قرآن، ج - 
3
 . 313مسعودی، فرهنگ رائد الطالب، ص  - 
4
 . 1449، ص 1معین،  فرهنگ لغت فارسی، ج - 
5
 . 13خاتمی، رسالت خواص و عبرت های عاشورا، ص  - 
6
 . 14همان، ص  - 
7
 . 37، حدیث 79، ص 100مجلسی، بحاراالنوار، ج - 
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دارند، که شما هیچ خود می بر مقدّم را شما کسانی و شمارد،می محترم وگرامی 

خواسته هایشان گاه که  برتری بر آنها ندارید، و هیچ مالی و طلبی از آنها ندارید. آن

عظمت بزرگان جویند و شما با شکوه شاهان و شود، از شما شفاعت میرآورده نمیب

 «رویددر میان آنان راه می

های موقعیت افراد دارایکه برجستگان و توان بیان کرد با توجه به روایت فوق می

توان گفت افرادی همچون آیند که میبه حساب می« خواص»و « عصابه»  اجتماعی

باالیی موقعیت اجتماعی  از تاجرانی که دست خیر دارند و و حتیعلما، مسئوالن 

ه به نوعی ک توان گفت هر فردیبه طور کلی می شود.برخوردار هستند را شامل می

کسانی که به و  آیدبه حساب میاز خواصّ شمار رود جامعه به افراد برجسته جزء 

 1.گردند، عوام محسوب میاین افراد هستندپیروان  عنوان

النَّاسُ »فرماید: خواص را اینگونه تعریف کرده و میبه نوعی  نیز السالمامام علی علیه

ثَلَاثَةٌ عَالِمٌ رَبَّانِی وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ کُلِّ نَاعِقٍ یمِیلُونَ مَعَ 

مردم سه گروهند:  2کُلِّ رِیحٍ لَمْ یسْتَضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ یلْجَئُوا إِلَى رُکْنٍ وَثِیقٍ؛ 

]دوم[ دانش طلبانی که در راه نجات، دنبال تحصیل علمند و  ]اول[ دانشمند الهی،

-ر بادی حرکت میدوند و با هبی سر و پا که دنبال هر صدایی می]سوم[ مردمان 

 «.اند کنند؛ همانها که با نور علم روشن نشده و به ستون محکمی پناه نبرده

و گروه  دادهتشکیل  خواصرا دو گروه اول توان گفت با توجه به سخنان حضرت می

خواص را  سخنان خود در بخشی از نیز مقام معظم رهبری دارد. دربر عوام را سوم

-معنی کرده و میالسالم آمده است عنایی که در کالم امام حسین علیههمان م به

آن وقت عوام هم که دنباله رو خواصند، وقتی خواص به سمتی رفتند، »...  :فرماید

ترین گناه انسانهای ممتاز و کنند. بزرگا حرکت میه دنبال آنهعوامِ مردم هم ب

ا موجب انحراف برجسته، اگر انحرافی از آنها سر بزند، این است که انحراف آنه

 3«شود.بسیاری از مردم می

                                                             
1
 .  266، ص رک فرهنگ سخنان امام حسیندشتی، د - 
2
 147، حکمت 6٨5نهج البالغه، ص - 
3
 196ص ،رسالت خواص و عبرت های عاشورا، خاتمی - 
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 از دارای دانش اصطالحی نباشندرا اگرچه بصیرت افراد دارای در جای دیگر ایشان 

آدمهای « خواص»در بین اینهایی که ما می گوییم » فرماید:برشمرده و میخواص 

بی سواد است و جزء  های بی سواد هم هست... گاهی کسیباسوادی هست، آدم

-گیری و تشخیص عمل میروی تصمیم همد که چه کار کند، ازفخواص است. می

ندارد لباس کند، و لو درس نخوانده و مدرسه نرفته است... درست است که مدرک 

گوییم، معنای آن یک فهمد که قضیه چیست... خواص که میروحانی ندارد؛ اما می

لباس خاص نیست، ممکن است مرد باشد، ممکن است زن باشد، ممکن است 

است تحصیل نکرده باشد، ممکن است ثروتمند باشد،  کرده باشد، ممکن تحصیل

 1« ممکن است فقیر باشد.

 

 خواص در قرآن مصادیق 

توان خواص جامعه را در چند گروه خالصه کرد با توجه به تعریفاتی که گذشت می

باالیی برخوردار هستند؛ در ادامه به معرفی این  که به نحوی از جایگاه اجتماعی

 ت: مصادیق خواهیم پرداخ

 

 الف. عالمان 

خداوند در قرآن آنها را افرادی که  گروه عالمان هستند خواص یکی از مصادیق

بر بزرگ معرفی کرده و انتظارات و وظایفی را بر عهده آنها گذاشته  و در عین حال 

است و آنها نیز در عین دارا بودن این مقام همواره  جایگاه اجتماعی آنها افزوده

 خداترس هستند. 

جایگاه بلند الهی و اجتماعی ه از آیخداوند در این : جایگاه اجتماعی خاص -1

یرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ »فرماید: المان و همچنین دانشوران صحبت به میان آورده و میع

سانی را خداوند ک2؛ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ

                                                             
1
 . 14همان، ص  - 
2
 11مجادله/  - 
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به آنان داده شده درجات عظیمی که از شما ایمان آورده اند و کسانی را که علم 

 «بخشد، و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه استمی

کند که این : در جای دیگر در قرآن خداوند بر این مطلب تاکید میخدا ترسی -2

مند هستند: یری نیز بهرهنظعی از خداترسی بیافراد با داشتن مقام و موقعیت اجتما

-یاز میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او م1؛ إِنَّما یخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ»

 «                                ترسند

-اقرار می از همه خداوندکه  باشدمیهمین ترس و جایگاه رفیع اجتماعی  به علت

دانند با آیا آنهایی که می2؛ هَلْ یسْتَوِی الَّذِینَ یعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ ال یعْلَمُونَ»: گیرد

 «دانند مساوی هستند؟آنهایی که نمی

و شناخت لیل اینکه از قدرت تجزیه و تحلیل به دبا توجه آنچه گفته شد عالمان 

 3.باشندبرخوردار هستند به عنوان مصداقی از خواص می

 

 ب. صاحبان خرد

ند و این گروه از چنان هست ترین گروه خواصیکی دیگر از مهمصاحبان خرد 

کسانی که » اهمیتی برخوردار هستند که در بعضی از تعاریف این چنین آمده است:

نند، از ککنند و یا راهی را انتخاب میگیری می دهند یا موضعی انجام میوقتی عمل

 4« کنند.گیرند و عمل میفهمند و تصمیم میروی فکر و تحلیل است، می

شوند و توانایی تشخیص دچار گمراهی نمیکه  هستندکسانی  در واقع این افراد

توانند راه حق را از باطل دارند و می ها رادوروییها و گوییها، دروغعوام فریبی

به و آنها را  قرار دادهتأیید مورد را م نیز افراد با خرد قرآن کری 5.تشخیص دهند

 کند ودارند معرفی می حوادث راعنوان افرادی که توانایی فهم و تجزیه و تحلیل 

کافِرَةٌ   قاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ أُخْرىقَدْ کانَ لَکُمْ آیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُ»فرماید: می

                                                             
1
 2٨فاطر/ - 
2
 9زمر/ - 
3
 . 17٨فیروزآبادی، فضائل پنج تن در صحاح ششگانه اهل سنت، ص  - 
4
 .25، ص رسالت خواص و عبرت های عاشوراخاتمی،  - 
5
 همان   - 
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یَرَوْنَهُمْ مِثْلَیْهِمْ رَأْیَ الْعَیْنِ وَ اللَّهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشاءُ إِنَّ فِی ذلِکَ لَعِبْرَةً لِأُولِی 

و )با هم رو به رو شدند، نشانه  (در میدان جنگ بدر)در دو گروهی که ؛ 1الْأَبْصارِ 

کرد و جمع دیگری که شما. یک گروه در راه خدا نبرد میاست برای  (عبرتیدرس 

منان( را با چشم خود در حالی که آنها )گروه مؤ(در راه شیطان و ظلمت)کافر بودند 

کند، در این را بخواهد با یاری خود تأیید می دیدند. و خداوند هر کسدو برابر می

وَ أَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ » :فرمایدای دیگر مییهو در آ« بان بصیرت.عبرتی است برای صاح

سرگذشت یهودیان در شکستی که خوردند درس عبرتی ؛ 2تَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصارِفَاعْ

 «است برای اهل بصیرت

معرفی کرده « أُولِی الْأَلْبَابِ»به عنوان  صاحبان خرد راآیه  16در بیش از خداوند 

آیات ، درک جامعهاساسی درک مسائل همچون  یامتیازات برای این افراد است و

 3از آنها را قائل شده است. الهی و پند پذیری

نقشی کلیدی  های آن آموزهدین اسالم و در گسترش  صاحبان خرد در صدر اسالم

در دورة مکه، مسلمانان : »نویسدمی زمینه مطهری در این شهید. کردندمی ایفا

اعماق روحشان نفوذ  درتعلیمات دیدند و با روح اسالم آشنا شدند. فرهنگ اسالمی 

یافت و نتیجه این شد که پس از ورود در مدینه هر کدام مبلغ واقعی اسالم بودند، و 

فرستاد، خوب از که آنها را به اطراف و اکناف می آله م صلی اهلل علیه ورسول اکر

انستند برای چه هدف و درفتند، میآمدند و هنگامی که به جهاد میعهده برمی

حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى »... السالم و به تعبیر امیرمؤمنان علی علیه جنگندای می ایده

خود را بر  (های روشن و حساب شدةو اندیشه)ا آنان بصیرته 4أَسْیافِهِم...؛

 های تعلیمات ؛ چنین شمشیرهای آب دیده و انسان...«شمشیرهای خود حمل کردند

 5« یافته بودند که توانستند رسالت خود را در زمینة اهداف اسالم انجام دهند.

                                                             
 13آل عمران/ -1
 22حشر/ -2
3
 26، ص خاتمی، رسالت خواص و عبرت های عاشورا - 
4
 .150نهج البالغه، خطبه  - 
5
 . 152، ص جاذبه و دافعه علی علیه السالممطهری،  - 
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که  افرادی در این دوران نیززند، و حرف اول را می هاو خرد در تمامی جبهه بصیرت

 توانند های خود را به خوبی دارند و میدارای بصیرت هستند توانایی انجام مسئولیت

وَ لَا یحْمِلُ » السالم فرمود:حضرت علی علیه 1.اسالم را به دیگر کشورها عرضه کنند

این پرچم را جز اهل بصیرت  2هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ بِمَوَاقِعِ الْحَق؛ 

 «توانند به دوش کشندهای حق، نمیع گیریو مقاومت و آگاهان به موض

 

 نویسندگان و اهل قلمج. 

هدایت و  به میزان زیادی نویسندگان و اهل قلم هستند.های خواص از دیگر گروه

مورد این گروه را خداوند ضاللت جامعه، به نویسندگان یک جامعه بستگی دارد. 

وگند به قلم و آنچه س ون ون3ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یسْطُرُونَ؛ »فرماید: تکریم قرار داد و می

 «نویسندرا با قلم می

تمدن  ایجادقلم سرچشمة  توان در این دانست کهعلت اهمیت این گروه را می

باشد. این میهدایت و آگاهی بشر و منشأ  بیداری افکار، پیشرفت علوم، انسانی

-که مردم هنوز خط را نمی د در محیط مکه آن زمانست که خداونتا آنجا اهمیت

 4کردند، بر آن قسم خورده است. درک نمینقش قلم را به خوبی  دانستند

مردم در  افکار نادرست و انحرافی تزریق این است که با  اسالم  از این گروه انتظار 

از بین نیندازند و موجب دوری آنها از جبهه حق نگردند و بیگانگان  دامان افکار

 . در اختیار جامعه قرار دهند کرده وها را انتخاب شنیده ها و گفته ها بهترین

 

 در راه حق د. مجاهدان

اجتماعی و  موقعیتکه از  هستند گروه خواصاز دیگر مجاهدان در راه حق یکی 

را جایگاه ویژه و رفیع مجاهدان  صریحاً خداوند در آیاتیالهی خاصی برخوردارند. 

ال یسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ غَیرُ أُولِی الضَّرَرِ وَ »فرماید: میمعرفی کرده و 

                                                             
1
 همان  - 
2
 .173نهج البالغه، خطبه  - 
3
 1قلم/ - 
4
 . 369، ص 24ج شیرازی، تفسیر نمونه،مکارم  - 
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سَبیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدینَ بِأَمْوالِهِمْ وَ   الْمُجاهِدُونَ فی

وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدینَ عَلَى   أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدینَ دَرَجَةً وَ کُالًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى

]هرگز[ افراد با ایمانی که  1؛وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً الْقاعِدینَ أَجْراً عَظیماً * دَرَجاتٍ مِنْهُ

بدون بیماری و ناراحتی، از جهاد باز نشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با مال و 

جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند. خداوند، مجاهدانی را که با مال و جان خود 

 این از یک هر به و شیده،بخ جهاد نمودند بر قاعدان )ترک کنندگان جهاد( برتری

نسبت اعمال نیکشان[ وعده پاداش نیک داده و مجاهدان را بر قاعدان  به] گروه دو

 آمرزش و خداوند ناحیه از[ مهمی] درجات. است بخشیده برتری  با پاداش عظیمی

 « آنان می گردد[. نصیب] رحمت

توان یکی از عواملی که باعث برجستگی و خاص شدن این گروه شده است را می

رود که جایگاه عظیم آنها در نزد پروردگار دانست و در این راه از آنان انتظاراتی می

 توان به موارد زیر اشاره نمود:  می

اولین انتظار از رزمندگان این است که در هر دوره به : قدرت نظامیتقویت  -1

پیشرفته و آمادة دفاع باشند.  های نظامیو در همه زمینه اسلحة زمان مسلح شده

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ »می فرماید:  خداوند در این زمینه

هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها 2؛ هِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْالْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِ

]دشمنان[ آماده سازید، و ]همچنین[ اسبهای ورزیده ]برای میدان نبرد[ تا بوسیله 

 «آن دشمن خدا و خویش را بترسانید

که الزم  هر گونه سالحی رابرای مقابله با دشمن با توجه به آیه فوق باید مجاهدان 

 3 کنند. تهیه  است

: در دوران جهاد و جنگ یکی از بزرگترین آفتهایی که دامان این غفلت زدایی  -2

ها و عوامل این گیرد غفلت از مسیر اصلی و سرگرم شدن در جناحگروه را فرا می

 های مهلکی را هـد و ضربـتواند استفاده کنچنینی است و دشمن از همین غفلت می
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وَ لْیأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ »فرماید: و خداوند در این زمینه می1 وارد سازد

 2؛ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیمِیلُونَ عَلَیکُمْ مَیلَةً واحِدَةً

دارند، که ان دوست میکافر وسایل دفاعی و سالحهایشان را با خود حمل کنند، زیرا

 «شما از سالحها و متاعهای خود غافل شوید و یکباره به شما هجوم آورند

 

 . پیشگامان هـ

جهاد، هجرت، انقالب، کارهای خیر جوامع مختلف افرادی هستند که  همواره در در 

هستند و  از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردارهستند و به همین علت  پیشگام

وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ »کند: خداوند این افراد را اینگونه توصیف می

 «هستند درگاه الهی آنها مقربانو  و پیشگامان پیشگامند3؛الْمُقَرَّبُونَ

وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ »فرماید: پیشگامان عرصة هجرت می خداوند در مورد

؛ الْمُهاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ
صار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، پیشگامان نخستین از مهاجرین و ان4

 «خداوند از آنها خشنود گشت و آنها ]نیز[ از او خشنودند.

اقی استوار بهجرت  رود که درمیانتظار در این دوره از زمان نیز از این گروه خاص 

 که مناطق دور دست زیراکرده و حوزویان؛ تحصیل افرادد؛ مخصوصاً در بین نبمان

 5. داردکمک این افراد  نیاز به    های  مختلفمینهدر ز نیز

 

 وظایف خواص 

 وظایف خواص عبارتند از: 

 

 

                                                             
1
 همان  - 
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 102نساء/  - 
3
 .11 – 10واقعه/  - 
4
 .100توبه/  - 
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 بدون ترس  دیناحکام  ابالغ -الف

خواص هیچگاه در جامعه بی طرف نبوده و نیستند و از ویژگی ممتاز آنها حق گویی 

باشد. این مقتضای ایمان این و ابالغ احکام دین بدون هیچگونه ترس و واهمه می

الَّذِینَ یبَلِّغُونَ »گروه است که همواره از حق دفاع کرده و با باطل در ستیز باشند: 

سانی که ک 1؛بِاللَّهِ حَسِیباً  رِساالتِ اللَّهِ وَ یخْشَوْنَهُ وَ ال یخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَ کَفى

ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم از او می (کنند و )تنهایغ رسالتهای الهی میتبل

 «ندارند، و همین بس که خدا حسابگر است

جانبداری دهند و از حق خواص همواره در ابالغ حق ایستادگی از خود نشان می

گیرد آنها را از عملشان باز کنند و مشکالتی که در این راه بر سراهشان قرار میمی

 2دارد و  از چیزی هراس ندارند و تنها رضای خداوند را در نظر دارند. نمی

 

 از منکرنهی به معروف و  امر -ب

شد، بامیخواص، اقامة فریضة امر به معروف و نهی از منکر یکی دیگر از وظایف 

 ؛ قرآن دراهتمام دارند این وظیفة مهم و ارزشمند همواره بر خواص در جبهه حق

وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ »فرماید: مینسبت به خواص  به معروف و نهی از منکر دستور بر امر

أُولئِکَ هُمُ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ 

اید از میان شما جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر ب3؛ الْمُفْلِحُون

 «کنند و آنها همان رستگارند

که در  افرادیآن اما ؛ دهدمردم را مورد خطاب قرار میظاهر آیه عموم  اگرچه در

به شرایط  همچنین و دعوت کنند خیر قرار دارند و باید مردم را به سویرأس 

  4کسانی جز خواص نیستند.  آگاهی دارند به طور کامل معروف و منکر

 إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِی أُمَّتِی فَلْیظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ » صلی اهلل علیه وآله فرمود: رسول خدا
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د، باید عالم علمش وقتی بدعتها در امت من آشکار ش 1فَمَنْ لَمْ یفْعَلْ فَعَلَیهِ لَعْنَةُ اللَّهِ؛

 «را اظهار کند؛ که اگر چنین نکند لعنت خدا بر او باد

عنوان با توجه به روایت فوق خواص که عالمان نیز جزئی از این گروه هستند به 

ساکت و ر به معروف و نهی از منکر ـنسبت به ام نبایدراد در جامعه ـافن ـممتازتری

 اهند شد.خوبغض الهی دچار  تفاوت باشند؛ و گرنه بی

مدار، نسبت به ای سالم و اخالقبر همه خواص الزم است که برای تحقق جامعه

های ظلم برکنده ریشهکن کردن فساد  در جامعه اقدام نمایند و تالش کنند تا ریشه

: 2ها منع نمایندها دعوت و از بدیشود و در عین حال مردم را به سوی خوبی

یا امر به 3لِتامُرونَ بِالمعروفِ و لَتَنهُنَ عَنِ المُنکَرِ أو لَیُستَعمَلنَ عَلَیکُم شِرارُکُم؛ »

-میکنید و یا در اثر ترک آن اشرارتان بر شما مسلط معروف و نهی از منکر می

 «شوند

امر به معروف گرچه یک واجب همگانی است، اما تشخیص حق از باطل در بسیاری 

-موارد سخت است و تنها افرادی که دارای بینش هستند این راه را تشخیص می

و  دهند، اینجاست که خواص یک جامعه وظیفه دارند نسبت به دعوت به راه حق

 ند. اهه اقدام نمایبازداشتن از ورود عوام به بیر

 

 حق عقایدمحافظت از  -ج

و اندیشه  عقاید ،نشود جلوگیریفساد از افزایش امر به معروف و نهی از منکر  اگر با 

که اعمال خواهند گرفت و علت آن این است های اساسی مورد هجوم و انکار قرار 

فرماید: در این زمینه میخداوند خواهد داشت. به دنبال نادرست، اندیشه ناسالم را 

؛ 4 أَنْ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ کانُوا بِها یَسْتَهْزِؤُن  ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الَّذِینَ أَساؤُا السُّواى»

-آن است که آیات الهی را تکذیب میسرانجام کسانی که مرتکب بدی می شوند 

 « کنند.
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هایی است که ایجاد شبهه و به وجود آوردن شک و تردید در جامعه یکی از راه

به این برند؛ همواره دشمنان برای زیر سوال بردن اعتقادات جامعه از آن بهره می

از منکر، به به معروف و نهی عالوه بر فساد زدایی از طریق امر  خواص جامعهجهت 

زدایی به روشنگری و رفع تر از گناهدهند، بلکه بیشاهمیت  باید زدایی نیزشبهه

و بر کسب علوم حوزوی . به همین دلیل این افراد همواره پردازندباید بشبهات 

به همین دلیل نیز  1کنند. نیاز است خود را تجهیز می شبهاتعلومی که برای رفع 

معرفی پناهگاه و سنگربانان عقیدة ان گروهی از خواص خداوند عالمان را به عنو

دانید، از آگاهان اگر نمی2؛ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُون» :فرمایدکرده و می

 «بپرسید

که مسئله رسالت خاتم  بوط به یکی از مسائل اعتقادی استآیه مر اگرچه ابتدای

اید علما به عنوان بعمومیت دارد و  د و آیهشوآیه نمیمخصص اما انبیاء می باشد؛ 

شهید مطهری نیز باشند.  هر گونه سوالی که مردم دارندوارثان اهل ذکر، جوابگوی 

این بنده از حدود بیست سال پیش که قلم »کنند: در این باره این چنین بیان می

هایم آن را شتهنو ام، تنها چیزی که در همةبدست گرفته، مقاله یا کتاب نوشته

ام، حل مشکالت و پاسخگویی به سؤاالتی است که در زمینة مسائل هدف قرار داده

های این بنده برخی فلسفی، برخی اجتماعی، مطرح است. نوشته ما عصر دراسالمی 

ها است، با اینکه موضوعات این نوشتهبرخی اخالفی، برخی فقهی و برخی تاریخی 

 3«ت، هدف کلی از همه اینها یک چیز بوده و بسکامالً با یکدیگر مغایر اس

اگر گروه خواص بر این وظیفه مهم اهتمام نورزند دشمان با ایجاد انحراف در عقاید 

تواند جامعه را به نابودی بکشاند و این نشان دهنده وظیفه خطیر خواص در عوام می

 باشد. این زمینه می

 

 عامل بودن -د

 و جامعه باشند خواص با مسئولیت گردد باعث می ترین عواملی کهیکی از کلیدی
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زودتر از دیگران  این افراداین امر است که  کندنیز به خوبی به دنبال آنان حرکت 

موفق بوده اند که عالوه افرادی کنند. در طول تاریخ آن گویند عمل میکه به آنچه 

این باره می فرماید:  اند. قرآن کریم درم و دانش بودن، اهل عمل نیز بودهبر اهل عل

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ال »

کنید؟! د! چرا سخنی می گویید که عمل نمیایای کسانی که ایمان آورده 1؛تَفْعَلُون

 «کنیده عمل نمیم است که سخنی بگویید کنزد خدا بسیار موجب خش

که خواص هستند  اما به طور یقینعام و فراگیر دارد؛ در ابتدا حالتی این آیه نیز 

باید خود عامل د و به همین دلیل دهناز همه به دیگران نصیحت و پند میبیش 

 .2گویند باشندمی که آنچه

 

 عدالت  ایجاد -ـه

در واقع ؛ چرا که باشدنیز یکی دیگر از وظایف کلیدی و مهم خواص میاقامة عدالت 

باشند، به همین دلیل باید به می وارثان پیامبرانتوان گفت خواص در جبهه حق می

اقامة عدالت و احقاق حق  که از مهم ترین مسئولیتهای خاتم پیامبران یکی

السالم دربارة امام حسین علیهه است را جامعه عمل بپوشانند. بود مستضعفین

آیا این همه احترام و کرنش برای این نیست که »فرماید: از خواص می شانانتظار

کنید؟ لیکن شما در بیش تر مردم امید دارند تا شما به احیای حقوق خداوند قیام 

السالم را سبک شمردید، موارد از ادای حق الهی کوتاهی کردید، و حقوق ائمه علیهم

حق ضعیفان و بینوایان را پایمال نمودید. شما آنچه حق خود تصور می کردید به 

ناروا گرفتید؛ ولی در راه خدا نه مالی بخشش کردید، و نه جانتان را به مخاطره 

. شما مصیبت بارترین ..و نه از اقوام و خویشانتان برای رضای خدا بریدیدانداختید 

عالمانه و آگاهانه دست کشیدید و علت همة  یمردم هستید؛ زیرا از مسئولیتها

گرفتاریها آن است که زمام امور و اجرای احکام باید بدست علمای الهی باشد که در 

مقام و منزلت از شما سلب شده رعایت حالل و حرام خدا امین هستند؛ ولی این 
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است؛ چرا که از محور حق پراکنده شدید، و با وجود دالیل روشن در سنّت پیامبر 

د، و آله اختالف کردید؛ اگر بر رنجها و آزارها شکیبایی داشتی صلی اهلل علیه و

افتاد؛ و کردید، اجرای امور دین خدا بدست شما میسختیهای راه خدا را تحمل می

ستمگران را در مقام و منزلت خود جایگزین ساختید و امور دین خدا را  لکن شما

 کنند و در راه شهوات خود گام سپردید، و آنان به اشتباه عمل میبدست آنان 

 1« دارند، و بر شما مسلط شدند.میبر

شود وظایفی است که خواص جبهه حق آنچه از سخنان امام حسین مشخص می

دادند و چون عناد کردند و سرباز زدندبه خواص جبهه باطل تبدیل باید انجام می

 2شده و هم خود منحرف شدند و هم عده ای را به انحراف کشاندند. 

 

 ارزشها  محافظت از  -و

اندیشة درست دربارة آن ارزش توان برای به وجود آمدن هر ارزشی اولین گام را می

جهاد و ، فداکاری و ایثاری همچون در ذهن جامعه ارزشهای باید خواص. دانست

ارزشهای جهاد  ان همواره در پی آن هستند کهدشمنزیرا  زنده نگهدارند؛را شهادت 

این نشان دهند؛ خداوند محافظت از زش را ضد ار هاآن ند و یا حتیرا از بین ببر

خواهد راه شما ادامه که دهد به شهدا بشارت می دانسته و حتیارزشها را مهم 

فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ : »خواهند ماندو ارزشها محفوظ و باقی  داشت

آنها 3؛ مْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ ال هُمْ یحْزَنُونیسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِ

]شهدا[ بخاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است، 

اند )مجاهدان و شهیدان  خوشحالند، و بخاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده

دانند[  بینند، و می می ند؛ ]زیرا مقامات برجستة آنها را در آن جهاناخوشوقت (آینده

 «که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی خواهند داشت

های موجود های به ارزشوزند و مردم را نسبتخواص اگر بر این وظیفه مهم اهتمام 

 و از گردند ار انحراف نمیـن شبهه دچـد، عوام با کوچکتریـاه سازنـدر دین اسالم آگ
                                                             

1
 ،79، ص 100جحار االنوار، مجلسی، ب - 
 .  63ها و وظایف خواص در جامعه اسالمی از منظر آیات و روایات، ص اقبالی، شاخصه -2
 .171 -170عمران/ آل  -3
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 1و از جبهه حق به دفاع خواهند برخاست.

 

 

 نتیجه

آنچه که در بررسی این موضوع به دست آمد این است که افراد جامعه در هر 

عنوان گروهی گروهی هستند در سرنوشت جامعه خود تأثیرگذارند و خواص هم به 

از جامعه به دلیل دارا بودن موقعیتی خاص در جامعه نقش مهمی رادر هدایت 

، عالمانکنند. خداوند در قرآن به برخی از مصادیق خواص همچون جامعه ایفا می

اشاره  پیشگاماندر راه حق و  مجاهداننویسندگان و اهل قلم،  د،صاحبان خر

به  ، امربدون ترس حقاحکام  فرموده است و برای آنها وظایفی را همچون ابالغ

 و محافظت از  هاعامل بودن به گفتهحق،  عقاید، محافظت از از منکرنهی معروف و 

در نظر دارد. خواص جامعه باید با انجام وظایف فردی و اجتماعی خود در ارزشها 

های تند نجات دهنده مردم حراف و سراشیبیعزت بخشی جامعه و جلوگیری از ان

 جامعه باشند و هدیتگر عوام باشند. 
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 ٨9ـ  109 صفحات 

 

 حدود معاشرت زن و مرد در جامعه از منظر قرآن

 مریم چگینی  

 چکیده

حدود معاشرت زن و مرد در جامعه از منظر قرآن پرداخته  در این مقاله به بررسی

شده است.با گسترش روز افزون مناسبات اجتماعی و اقتصادی حضور زن در جامعه 

شود. از این رو یکی از مسائل افزایش یافته و دیگر محدود به روابط با محارم نمی

باید دیدگاه فقه اسالمی در مورد آن روشن شود مسأله حدود معاشرت زن مهم که 

-ای، توصیفیو مرد در جامعه اسالمی است؛ لذا تحقیق حاضر با روش کتابخانه

تحلیلی و به صورت کاربردی به دنبال پاسخ به این پرسش که حدود معاشرت زن و 

قرآن در  جه رسید کهمرد در جامعه از نگاه قرآن به چه صورت است؟ به این نتی

گیری و تساهل اعتقادی ندارد و بیان حدود معاشرت زن و مرد در جامعه به سخت

اینگونه معیار در  پذیرد ودر این میان راه اعتدال که بر پایه فطرت انسان است را می

حدود موازین و  درکه  مورد قبول است ایرابطه داند یعنیمیمعروف بودن  را روابط

وابطی مبتنی بر اصول دین براین اساس نحوه روابط زن و مرد دارای ض. شرع باشد

 همچنین است. شدهتشخیص موارد و مصادیق آن به عرف متشرعه واگذار است که 

خداوند برای دوری فساد و فحشا در برقراری رابطه با جنس مخالف آدابی را معین 

باشد که عبارتند از:  نموده است که برخی از آنان میان دو جنس مخالف مشترک می

غض بصر، پرهیز از دست دادن، اجتناب از خلوت، دوری از اختالط؛ برخی دیگر 

توان به مواردی همچون آدابی هستند که تنها رعایت آن بر عهده زنان است که می

 خودداری از با ناز سخن گفتن و رعایت حجاب و داشتن عفاف اشاره نمود. 

  عاشرت، زن و مرد، معاشرتجامعه، حدود مکلمات کلیدی:  
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 مقدمه

در جوامع امروزی پیشرفت در علم و فناوری منجر به تغییر روش زندگی مردم شده 

اجتماعات کوچکی همچون روستا وسعت یافته به شهر تبدیل شده و شهرها است. 

اند. افراد نیز در این تغییرات از زندگی وابسته های بزرگ تغییر شکل یافتهبه دهکده

باشند. روبه رو می به افراد محدود خارج شده و با ارتباطی فراگیر با سایر افراد جامعه

انواده با یکدیگر و ارتباط آنها با سایر افراد را این تغییرات نحوه ارتباط اعضای خ

باشد دستخوش تغییر و تحول کرده و آنچه به ویژه در جامعه اسالمی مورد توجه می

باشد. در واقع با افزایش میزان ارتباط زنان و مردان نامحرم در زندگی روزمره می

افزایش یافته  گسترش روز افزون مناسبات اجتماعی و اقتصادی حضور زن در جامعه

شود. از این رو یکی از مسائل مهم که باید و دیگر محدود به روابط با محارم نمی

دیدگاه فقه اسالمی در مورد آن روشن شود مسأله حدود معاشرت زن و مرد در 

های متشرعین ایجاد ارتباط صحیح میان جامعه اسالمی است چرا که یکی از دغدغه

 باشد. زن و مرد نامحرم می

سوی اما آنچه که باید در نظر داشت آن است که در مورد نحوه روابط زن و مرد از 

های زیادی صورت گرفته و نظریات اندیشمندان بحثروانشناسان، جامعه شناسان و 

ها و گوناگونی طرز تفکرها که با توجه به گستردگی دیدگاه مختلفی ارائه شده است

مختلف کاری مشکلی است مگر در پی های انتخاب یک دیدگاه از بین دیدگاه

ای متقن و مثمر ثمر دست یافت به همین دلیل در تحقیقات مکفی بتوان به نتیجه

 این مقاله محقق به تحلیل دیدگاه قرآن در این زمینه خواهد پرداخت.

هایی که در این زمینه انجام شده، این موضوع از جمله موضوعاتی با توجه به بررسی

که شایسته و بایسته است به آن پرداخته نشده است. اغلب است که آن طور 

نویسندگان مطالب خود را با اشتغال زنان آغاز کرده و بعد از بحثی کوتاه به تحلیل 

شود که از دیدگاه قرآن و از ابعاد مختلف به آن پرداخته و کمتر اثری یافت می

ری که با محوریت این حدود معاشرت زن و مرد در جامعه پرداخته باشد از جمله آثا

 باشد: موضوع به رشته تحریر در آمده به شرح ذیل می
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نوشته محمد حسین جاللی است. نویسنده به « آداب معاشرت در اسالم»کتاب 

داری در اسالم و حقوق مسائلی همچون روابط زناشویی در اسالم، مسئولیت خانه

اما در مورد نحوه معاشرت زن و مرد  است؛ پرداختههمسرداری و مقام زن در اسالم 

نامحرم سخنی به میان نیاورده است در حالی که مقاله پیش رو به طور اختصاصی 

 به بررسی این موضوع پرداخته است. 

نوشته اسداهلل حسینی است. « حدود معاشرت با نامحرم از دیدگاه فقه»نامه پایان

محقق در دو فصل جداگانه به بررسی نظرات فقها در مورد نگاه به نامحرم و پوشش 

در مقابل نامحرم پرداخته و در مورد آنکه معاشرت زن و مرد باید به چه صورت 

اما در مقاله حاضر به بررسی حدود معاشرت زن و  ؛است نکردهباشد به مطلبی اشاره 

 مرد در اجتماع پرداخته شده است. 

نوشته علی اکبر ربیع نتاج و « حضور زن در جامعه از دیدگاه قرآن و روایات»مقاله 

زاده است. این مقاله بر بیان پیامدهای مثبت و منفی حضور زنان در اهللعالیه روح

 رد در حالی که در مقاله حاضر بر حدود معاشرت تأکید شده است. جامعه تمرکز دا

پوشی کرد؛ زیرا زنان توان از نقش کاربردی زنان در جامعه چشمدر روزگار امروز نمی

نی نقش اند و در تعالی جامعه انسانیمی از پیکره اجتماع را به خود اختصاص داده

اقتصادی و ... بسیار مؤثرند. های آموزشی، و در حرکت چرخکنند مهمی ایفا می

تواند توان گفت عدم حضور آنان میحضور زنان در جامعه تا جایی مهم است که می

ای این به پیکره جامعه صدمه وارد کند. اهمیت این مسئله تا حدی است که عده

اند و این در حالی ای برای حمله بر اعتقادات مسلمانان قرار دادهموضوع را وسیله

در منابع اسالمی بر جایگاه واالی زن در جامعه تأکیدات فراوانی شده است. است که 

گیری جامعه ای در شکلهایشان نقش ارزندهزنان با توجه به استعدادها و ویژگی

شود که مسئله نحوه حضور زنان در جامعه از حساسیت انسانی دارند و این باعث می

توان به راهکاری ر نظر داشت زمانی میباالیی برخوردار باشد. در این میان باید د

های موجود در این زمینه متصل به منبع صحیح و مثمر ثمر دست یافت که یافته

عظیم وحی باشد و  در این راه باید به دنبال آشنایی با فرهنگ اصیل اسالمی بود و 

حدود و احکام روابط زن و مرد را شناسایی کرد تا بتوان با یک مدل ارتباطی 

ب برای پاسخگویی به نحوه معاشرت زن و مرد بایکدیگر درجامعه دست یافت. مناس
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توجه به آنچه گفته شد محقق را بر آن داشت که به تهیه و تنظیم این مقاله بپردازد 

دنبال پاسخ گویی به این سوال که حدود معاشرت زن و مرد در جامعه از نگاه  و به

مفهوم شناسی معاشرت و معاشرت  تدا بهدر ادامه اب قرآن به چه صورت است؟ باشد.

های مختلف در مورد حدود شود و سپس به دیدگاه زن و مرد نامحرم پرداخته می

 معاشرت زن و مرد در جامعه و آداب مورد نیاز در این روابط اشاره خواهد شد.

 

 معاشرت  -1

واژه معاشرت در لغت به معنای گفت و شنود کردن، آمیزش کردن، مصاحبت 

 1داشتن و اختالط کردن است.

ز ریشه العشره به معنای معاشرت ا»  کند:بیان میابن منظور در معنای این کلمه 

المخالطه و معاشره را به معنای  مساوی است با العشره. هم نشینی و مصاحبت است

 2«باشد.میمخالطه و مصاحبت 

آمیختن با هم، گفت و شنید با هم، الفت و » نویسد:میدهخدا در ذیل واژه معاشرت 

مصاحبت و همدمی و رفاقت و زندگانی با هم، خوردن و آشامیدن با هم، نشست و 

 .3«برخاست، خوش معاشرت

همچون دالیلی تواند با است که می عنی با دیگران بودنه ممعاشرت در اصطالح ب

ت ، لذلذت بردن، یاد دادن، اد گرفتن، یحس انسانیت، حس مسئولیت، جبر

همراه  بی ارزش بودن زمانمانو  فرار ازتنهایی، مطرح شدن، منافع مالی، رساندن

 4باشد.
توان معاشرت را میوابط افراد با همدیگر در کلیه سطوح اجتماعی همچنین ر

رفتاری برادرانه و  بر مبنای باید دانست و در این میان باید در نظر داشت که 

                                                             
 . 1339معین، فرهنگ فارسی، ص  -1
 . 399،ص 6جلسان العرب،  ، ابن منظور  -2
 . 1470، ص 9دهخدا، لغت نامه، ج -3
، (مورد خاص: آداب معاشرتن )رفتارهای کالمی در کالس های فرانسه در دانشگاه اصفهاعظیمی مبیدی،  -4
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و  تدوام در آن به وجود آیدتا  باشد همراه با عدل و انصاف  برقرار گردد و دوستانه 

 1. جامعه رو به تکامل و سعادت پیش می رود است در سایه چنین معاشرتهایی

باشد که اگر دارای قید و اجتماعی و دو سویه می در واقع معاشرت از مفاهیم

های مختلفی همچون معاشرت زنان با زنان، مردان با مردان، پسوندی نباشد گزینه

 2دهد.مردان و زنان در خانواده و مردان و زنان در جامعه را در خود جای می

 م درآنچه در این مقاله از معنای معاشرت مد نظر است ارتباط زن و مرد نامحر

 جامعه است. 

 

 معاشرت زن و مرد نامحرم -2

 در مورد معاشرت و اختالط زن و مرد نامحرم بایکدیگر دو تعریف وجود دارد:

 روابطی بر پایه غرایز جنسیبندوباری، تبرج و بی .1

تواند با معاشرت مشارکت اجتماعی زنان و مردان در جامعه که گاهی می .2

 دو جنس مخالف همراه باشد یا نباشد. 

افرادی که بر تعریف اول معتقد هستند میان واژه معاشرت و ارتباط تفکیک قائل 

ن و مرد مبتنی بر توان در روابط زکنند که معاشرت و اختالط را میشده و بیان می

غرایز جنسی اصطالح کرد و ارتباط را در دایره روابط انسانی در نظر گرفت. بنابر نظر 

گیرد که بر این گروه، زمانی معاشرت و اختالط میان زن و مرد در جامعه صورت می

محور جنسیت قرار گیرد. الزمه پذیرش این دیدگاه، نسبی بودن آن است که محقق 

گردد. اگر زن ومرد در جامعه یک د زن و مرد در جامعه باز میشدن آن به عملکر

گیرد و در غیر این صورت سری ضوابط و حریم را رعایت کنند اختالطی صورت نمی

 3شود. محیط جامعه مختلط می

براساس تعریف دوم زن و مرد در هر محیطی که حضور داشته باشند و  به صورت  

 آید و حال شند آن محیط مختلط به حساب میمستقیم بایکدیگر معاشرت داشته با

                                                             
 . 6٨حسینی، حدود معاشرت با نامحرم از دیدگاه فقه، ص -1
 . 147هاشمی، مبانی و معیارهای رفتار با زنان در قرآن، ص  -2
 . 164مهریزی، زن، ص  -3
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 1آنکه تعداد آنان زیاد یا کم باشد در آن تأثیر ندارد 

 

 زن و مرد  نحوهمعاشرت در مورد موجودهای دیدگاه

توان به سه دیدگاه اشاره نمود که دو در جامعه می زن و مرد نحوه معاشرتمورد  در

به یک دی هستند به همین دلیل انگاری زیاگیری و سهلدیدگاه آن دارای سخت

باشند و اما دیدگاه سوم دیدگاهی معتدل است که نگاهی درست میاندازه مردود 

باشد. در ادامه به شرح این سه دیدگاه نسبت به این قضیه دارد و مورد تأیید می

  خواهیم پرداخت:

 

 افراطیدیدگاه  -الف

زن و مرد جز در صورت اضطرار میان  ارتباط  بر ممنوع بودن هر نوع این دیدگاه

داند که باید پنبه و آتش از یکدیگر دور معتقد است و علت آن را بر حکم عقل می

-تواند منجر به جرقهاعتقاد داشتن هر گونه ارتباطی مینگه داشته شوند. برپایه این 

پیروان این عقیده برای تأیید 2ای شود که خارج از کنترل هریک از طرفین است. 

که یکی از این روایات، کندمی بیانروایات را با تفسیری خاص ادعای خود برخی از 

وقال النبیّ)ص( » د:فرمایاست که ایشان می فاطمه سالم اهلل علیهاروایتی از حضرت 

فضمّها إلیه و قال: «. أن ال تری رجال والیراها رجل»لها: أیّ شیء خیر للمرأة؟ قالت: 

از حضرت زهرا)س( پرسیدند: چه چیزی برای زن (پیامبر)ص3؛ من بعض ذرّیة بعضها

اینکه زن، مردی را »در پاسخ گفتند:  فاطمه سالم اهلل علیها بهتر است؟ حضرت

پیامبر)ص( فاطمه را در آغوش کشیدند و فرمودند:  «.نبیند و نیز مردی وی را نبیند

 «نسلی که همانند هم اند»

با رعایت زن و مرد  از فقهاتعداد زیادی براساس فتوای باید گفت  در نقد این دیدگاه

مسائل مختلف دینی، علمی، سیاسی، توانند با یکدیگر درمی موازین اسالمی

                                                             
 همان  -1
 . 7٨شیخی، جامعه شناسی  زنان و خانواده ، ص -2
 . 3، ح 129، باب 14ج حر عاملی،وسائل الشیعه، -3
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چیزی که از  . مند شوندبهرهدیگر یکو از نظرات  داشته باشندمعاشرت  اجتماعی و...

-میهای نادرست بتمصاح از و دوری فقهی و شرعی مهم است، رعایت حریممنظر 

ارتباط با دیگران مبنای مقبولی ندارد.  باشد. حبس زن در خانه و بازداشتن او از
معاشرت زن روایات به ظاهر متعارض در رابطه با  بعد از بیانصاحب وسائل الشیعه 1

شود که برای زنان رواست از مجموع روایات استفاده می»گوید: میو مرد در جامعه 

عزا یا برای انجام حقوق مردم یا تشییع جنازه بیرون روند و در این که برای مجالس 

 و نیز زنان ائمه اطهار سالم اهلل علیها مجامع شرکت کنند، همچنان که فاطمه

 2«اند.کردهدر مثل این موارد شرکت می السالمعلیهم

خطاب به زنان خود آمده است: صلی اهلل علیه و آله  در روایتی دیگر از پیامبر اکرم

 اجازه داده شده است که برای به شما3؛نَجکُوائِحَلِ جنَخرُن تَاَ نَلکِ نَذِد اَقَ»

 «حاجتهای خود بیرون بروید

معاشرت روایاتی را که بر منع نیز بر این اعتقاد هستند آن دسته از  شهید مطهری

از  هستند تا مرد و زنتوصیه اخالقی  مبتنی بردندر جامعه داللت دار زن و مرد 

علت اینکه فقها به »گوید: سپس میی پیدا کنند و خطرات ارتباط با هم آگاه

ی ر از آیات و روایات و سیرهی قطعی دیگاند، ادلهها فتوا ندادهمضمون چنین جمله

و به اصطالح، ظاهر  باشدمیبرخالف مفاد ظاهر این تعبیرات است که  معصومین)ع(

ها حمل بر توصیـه اخالقی ها معرض عنه اصحاب است؛ لهذا این جملهاین جمله

 4«شـده اسـت و ارزش اخالقـی دارد نـه فقهی

در مصونیت باید روابط آن است که در روایات از این دستتفسیر صحیح بنابراین 

و همواره نباید به روابط زن و مرد نگاه بدبینانه داشت  نه ممنوعیت نظر گرفته شود

د که ای از موارد، منافع و مصالحی در این ارتباط وجود داردر پارهبلکه گاهی اوقات 

 . نادیده گرفته شود نباید

 

                                                             
 . 43، ص 21ن(،  ج شریعتی، مجموعه آثار )ز -1
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 تفریطیدیدگاه  -ب

میان زن و  ی در معاشرتمحدودیتهستند که ایجاد هر نوع این گروه بر این اعتقاد 

ی . از این رو، بهتر است که نحوهگرددمیالتهاب و  حساسیتمنجر به افزایش مرد، 

ی که ، اوضاعسوی دیگر. از باشددو جنس موافق  ماننددو جنس مخالف،  معاشرت

 کردهجدایی دو جنس مخالف را از هم ناممکن حاکم شده است  ی جهانیجامعهبر 

میان همه  معاشرت و ارتباطباید باشد و می ارتباطات کنونی، عصر زیرا عصر  است

 1.ذیرا بودپو ... جنسیت، نژاد، و مذهب بدون در نظر گرفتنافراد بشر را 

های دینی بیان شده نظریه با آنچه در آموزهاین در نقد این دیدگاه باید گفت که  

لزوم حفظ حریم و  بر که وجود دارد ناسازگاری دارد. آیات و روایات متعددی

زن و مرد نامحرم داللت دارند و این بیان کننده آن است که در ممنوعیت اختالط 

باشد. همانطور که رسول خدا میزن و مرد کامالً مردود  معاشرتاسالم تساهل در 

ساختند و جدا به مسجدالنبی زنان و مردان را وآمد  درب رفت صلی اهلل علیه و آله 

« بهتر است این درب را برای زنان قرار دهیم.2 ؛لوترکنا هذا الباب للنساء» فرمودند:

فرمودند که مردان از وسط کوچه و زنان از کنار رفتوآمد  در روایتی دیگر پیامبر امر

 3.ط میان آنها جلوگیری شوداز اختالتا  کنند

-حساسیتمیافزایش  معاشرترا باعثممنوعیت که نظریه همچنین در پاسخ به این  

طرفداران  اشتباه هیچگونه اساس تجربی و علمی ندارد.داند باید گفت این نظریه 

که  دانندمیی جنسی را همانند میل به آب و غذا غریزه این نظریه در آن است که

رها کردن این غریزه توان از دست آن رهایی یافت در حالیکه با برآوردن آن، می

 کند: ن میبیامطهری در این رابطه شهید 4گردد. می نشورتر شدشعلهمنجر به 

اند، تنها راه آرام کردن غرایز، ارضا اشتباه فروید و امثال او در این است که پنداشته»

اند که همان اند، توجه نکردهو اشباع آنهاست. اینها چون یک طرف قضیه را خوانده

کند، رها کردن و طور که محدودیت و ممنوعیت، غریزه را سرکوب و تولید عقده می

                                                             
 . 132رستمی، جنسیت، اشتغال و اسالم گرایی، ص   -1
 19، ص1ج ،سجستانی، سنن ابوداود -2
 51٨، ص5ج الکافی، کلینی، -3
 133و اسالم گرایی، ص رستمی، جنسیت، اشتغال  -4
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به  د...سازر معرض تحریکات و تهییجات در آوردن، آن را دیوانه میتسلیم شدن و د

ی ما برای آرامش غریزه دو چیز الزم است: یکی ارضای غریزه در حد حاجت عقیده

طبیعی و دیگری جلوگیری از تهییج و تحریک آن. انسان از لحاظ حوائج طبیعی، 

خطر انفجار را به وجود مانند چاه نفت است که تراکم و تجمع گازهای داخلی آن، 

آورد. در این صورت، باید گاز آن را خارج کرد و به آتش داد، ولی این آتش را می

اإلنسان حریص علی : »یندگوتوان سیر کرد... اما اینکه میی زیاد نمیهرگز با طعمه

مطلب صحیحی است ولی نیازمند به توضیح است. انسان به چیزی حرص « ما منع

از آن ممنوع شود و هم به سوی آن تحریک شود. به اصطالح،  ورزد که هممی

 1« تمنای چیزی را در وجود شخص بیدار کنند و آنگاه او را ممنوع سازند...

هر گونه معاشرت بین زن و مرد آزاد است عصر ارتباطات در این نظریه نیز به بهانه 

نادیده گرفتن مرزها و با  نوعی مغالطه یا هوچیگری است؛ زیرا اوالً عصر ارتباطاتنیز 

اینگونه با توجه به فساد و فحشای موجود  ثانیاً؛هیچگونه ارتباطی ندارد و ها حریم

گویای فرورفتگی دنیای امروز در ه تنها حل نشده بلکه ز نمسایل در دنیای امرو

 باشد. میمنجالب ابتذال اخالقی 

انگاری و ولنگاری بیش از در نهایت اینکهباید بیان نمود این دیدگاه به علت سهل

حد مردود است زیرا پیروی از این عقیده چیزی جز فرو رفتن در منجالب فساد و 

 فحشا چیزی به همراه نخواهد داشت. 

 

 دیدگاه معتدلج( 

توان ممنوعیت نه می های قرآنی استکه مبتنی بر آموزهبراساس این دیدگاه 

زن ی حساسیت رابطهمیزان  توان میان دو جنس مخالفرا پذیرفت و نه می معاشرت

در معاشرت  بلکه کاهش دادی میان دو جنس موافق را در حدّ رابطهو مرد نامحرم 

کرد. از هر گونه افراط و تفریط پرهیز  زن و مرد باید راه اعتدال را در پیش گرفت و 

در مورد قرآن کریم باشد. ا میی حریمهحفظ همه، ارتباط سالمدر برقراری  معیار

در  مرتبه 3٨استفاده کرده است. این واژه « معروف»ی زن و مرد از کلمهمعاشرت 
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به ؛ باشددر مورد نحوه معاشرت زن و مردمی بار آن 19است که  قرآن تکرار شده

خداوند در  باشد ومیبودن روابط « معروف»معیار و میزان،  توان گفتطوری که می

با زنان به صورت معروف ؛1... نَّ بِالْمَعْرُوفوَ عاشِرُوهُ»... فرماید: این زمینه می

 «)پسندیده و مورد قبول( معاشرت کنید.

روابط زناشوئی میان زن معروفتنها به  اصل عالمه طباطبایی بر این اعتقاد هستند که

روابط زناشویی است و شامل از  فراگیرترندارد بلکه اصلی اختصاص  و شوهر 

 2گردد. معاشرت مردو زن نامحرم نیز می

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ »فرماید: خداوند همچنین می

و اما شوهرانشان اگر سر اصالح دارند در رجوع به ایشان در 3عَزِیزٌ حَکِیم؛دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ 

عده طالق سزاوارترند زنان را نیز مانند وظائفشان حقوق شایسته است و مردان را بر 

 «آنان مرتبتى و برترى هست و خدا عزیز و حکیم است

ملی است که معروف به معنای هر ع»فرماید: میاین آیه عالمه طباطبائی در ذیل 

ای که افکار عمومی آن را عملی شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه

آورد، سازگار باشد این واژه، اهل هر اجتماع از نوع زندگی اجتماعی خود بهدست می

های ادبی و انسانی متضمن هدایت عقلی، حکم شرعی، فضیلت اخالقی و هم سنت

را بر اساس فطرت و خلقت بنا کرده است،  است و چون اسالم شریعت خود

همان چیزی است که مردم آن را معروف بدانند، البته مردمی که از راه « معروف»

 4«فطرت و از مقتضای نظام خلقت منحرف نگردیده باشند

روشی دانست که جامعه با در نظر را باید  زن و مرد  معاشرتمعیار  بر این اساس

یک  به همین دلیل در بعضی مواقعپسندد. میو عقل  ، شرعراهنمایی فطرت داشتن

به طور ناپسند باشد  تحت شرایط دیگری پسندیده وتواند تحت شرایطی می رابطه

 معاشرت زن و مرد نامحرم در مورد مسائلی همچوندر عرف متشرعه، اگر  مثال

معاشرت در مورد اگر  ولی ؛باشدمیباشد، پسندیده و معروف  ...، اجتماعی و یعلم

                                                             
 . 19نساء/  -1
 . 402، ص 4طباطبایی، تفسیر المیزان، ج  -2
 22٨بقره/  -3
 343، ص 2طباطبایی، تفسیر المیزان، ج  -4
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.  با توجه به آنکه معموالً در جنسی و شهوانی باشد، منکر و ناپسند است مسائل

ای از زنان و مجموعهای جز معاشرت میان زن و مرد نیست و جامعه را جامعه چاره

نفسه معاشرت زن و مرد های قرآنی فیتشکیل داده است؛ بر طبق آموزهمردان 

 1رد. ممنوعیت خاصی به همراه ندا

اعتدال و فطرت نیز برپایه فطرت ی مبتنی بر اسالم دینهچنین باید در نظر داشت 

شود.اسالم در مورد معاشرت باشد و در آن هیچگونه افراط و تفریطی دیده نمیمی

ممنوع را دیداری و  ارتباط گفتاری نوعکه هر است سختگیرانه زن و مرد نه آنقدر 

-بیمعاشرت با نامحرم حریمی را در  نوع که هراست مآبانه تساهلآنقدرو نه کند 

وَ » :فرمایدمی داند ومیقرآن کریم، ویژگی امت اسالمی را اعتدال بداند.اعتبار 

جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ کَذلِکَ 

بر شما  شما را امت میانهای قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم2شَهِیدا؛

 «گواه باشد

و معاشرت زن و مرد با  ضرورت زندگی اجتماعیبر رآن همچنین خداوند در ق

کند و کدیگر تاکید دارد و آن را به عنوان جزء الینفک زندگی اجتماعی معرفی میی

تمامی اصول و موازین زندگی را براساس اینگونه روابط پایه ریزی نموده است و در 

أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنا مَعیشَتَهُمْ فِی الْحَیاةِ »فرماید: این زمینه می

یا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِی ّا وَ رَحْمَتُ رَبِّکَ الدُّنْ

ها  کنند؟! ما معیشت آن آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می آیا3؛خَیْرٌ مِمّا یَجْمَعُونَ

یگر برتری دادیم شان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی د را در زندگی دنیا در میان

چه  تا یکدیگر را درک )و با یکدیگر همکاری( کنند. و رحمت پروردگارت از تمام آن

 «کنند، بهتر است آوری می جمع

 نمودن  و با اشاره تاکید نموده ضرورت اجتماعی بودن انسان وند در این آیه بر خدا

  است جامعهدر  دها اعم از زن و مرحاضر شدن انسانبه اصل استخدام که الزمه آن، 

                                                             
 . 11٨های اجتماعی و اقتصادی، ص طاهری نیا، حضور زن در عرصه-1
 . 143بقره/  -2
 32زخرف/ -3
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 1کند. بر لزوم معاشرت تأکید می

زیاد بودن نیازهای انسان در » کند:بیان میدر تفسیر این آیه نیز عالمه طباطبایی 

ها را خودش به تنهایی  تواند تمام آن ای است که نمی زندگی دنیایی او به گونه

گرفتن همدیگر در برطرف کند. او نیازمند زندگی اجتماعی است تا به وسیله به کار 

 2«مرحله اول و کمک رساندن و همراهی کردن، نیازهای خود را برطرف سازد

ها این است کهانسانکرده است ها تقسیم  روزی انساندر واقع علت آن که خداوند 

و مجبور به ارتباط داشتن با دیگران و  باشندیکدیگر محتاج در بدست آوردن روزی 

در روایات نیز زندگی اجتماعی مورد  3ردن به سوی زندگی اجتماعی باشند.روی آو

فرماید: میوآله  علیه اهلل صلی محمدحضرت  و در این زمینه تأکید قرار گرفته است

لی الَجَمَاعَةِ فَاذا اْشتَذَّ الشّاذُّ مِنْهم اِخْتَطَفَه الشَّیْطانُ کَما یَخْتَطِفُ الذِئبُ ِ عَ یَدُاللّه»

دست خدا )کنایه از کمک و عنایت خدا( بر جماعت )و 4؛الشّاةَ الشّاذةَ مِن الْغَنَم

گیری اختیار کرد(،  اجتماع( است. پس هرگاه یک نفر از جماعت جدا شد )و گوشه

 «رباید فند جدا شده از گله را میهمان گونه که گرگ، گوس. رباید میشیطان او را 

اند و وجود اینگونه زندگی دعوت شده زندگی اجتماعیمردم به سوی در این روایت، 

 را الزمه زندگی اجتماعی. همچنین است معرفی شدهبه عنوان یک ضرورت 

مختلفیاز دعاهای  روایاتعالوه بر . داندمیمعاشرت و نشست و برخاست با دیگران 

در دعای دارند همانطور که معاشرت با دیگران تأکید نیز بر  السالم  علیهم اهل بیت

اَللّهُم ارْزُقْنی فیه رَحْمَةَ األیتامِ و إطْعامَ الطَّعامِ » شود:بیان میرمضان  روز هشتم ماه

خدایا! در این روز مهر و محبت به 5؛و إفشاءَ السَّالمِ و مُجانَبةَ اللِّئامِ وَ صُحْبَةَ الْکِرامِ

نشینی با  یتیمان، غذا دادن )به مردم(، بلند سالم کردن و دوری از بدسیرتان و هم

 «بزرگان را روزیم فرما.

                                                             
 .245، ص ٨کاشانی، منهج الصادقین، ج  -1
 . 9٨، ص 1٨طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج -2
 . 119های اجتماعی و اقتصادی، ص طاهری نیا، حضور زن در عرصه -3
 1032، ح 207، ص 2هندی، کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال، ج  -4
  .2٨، ص 9٨بحاراالنوار، ج مجلسی،  -5
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افراد شایسته بدون معاشرت  با مصاحبتو  مسلّم است که رسیدگی به یتیمان

تواند است که می ماع رفت و آمد در اجتباشد. در واقع انسان با نمیاجتماعی ممکن 

 د. یتیمان و نیازمندان را شناسایی کند و نیاز آنان را برآورده ساز

 ،نگاه به شخصیت انسانیمرد با  زن وهای اسالمی معاشرت صحیح آموزه بر پایه

 کند که باعثعمل میعایقی همچون  هویت انسانی واقع  دهد، درخود را نشان می

 مرد یک از هر ،اساسشود. بر این زن و مرد می معاشرت بینایجاد جریانی سالم در 

 جنس مخالف خوددرستی از مناسب و ، تصویر شانباید در زیرساختهای فکری و زن

تمتعات نتوان در آن به ای باشد که زن و مرد باید به گونهرت . معاشدنداشته باش

-شمرده میدر زندگی زناشویی مجاز  تنهازیرا تمتعات جنسی، دست یافت جنسی 

 کاهش سوق یابد باعث اجتماعسوی از محیط خانه به  اگر این تمتعاتو  شود

زدواج تأثیر امیزان در کاهش تواند خواهد شد و در نهایت میهای اجتماعی فعالیت

-جوییازدواج برای لذت صورت وجود اینگونه تمتعات،زیرا در  داشته باشدسزایی ب

ازدواج را به  میان زن و مردهای آزاد . معاشرتگرددمیمحسوب مانع های نامحدود 

 که روابط جنسی میان زن واجتماعی  تفاوتِدهد. جلوه میصورت یک محدودیت 

جنسی روابط در آن ای که ، با جامعهکندمیمحیط خانوادگی محدود  در مرد را 

اول پایان محرومیت و  جامعهازدواج در  در آن است که است، میان زن و مرد آزاد

آزاد،  جنسی روابطدر واقع براساس  .باشدمیمحرومیت  شروعدر اجتماع دوم، 

سالمی، ازدواج به محرومیت انگاه اما در رساند را به پایان میازدواج دوران آزادی 

 1.دهدپایان می زن و مرد

به صورت آزادانه در جامعه شیوع داشته باشد اگر  روابط جنسیزمانی که  همچنین

چنین روابط زیرا در  انجامد؛ازدواجی هم صورت بگیرد در اکثر موارد به طالق می

ی که تنها غریزه . در روابطعقبه سالم و پاکی برای ازدواج یافت تواننامشروعی نمی

-بلکه صرفاً لذتندارد  تعامل فکری و روحی، نقشی در انتخابفرماست جنسی حکم

 2دخیل است.  های شهوانی در انتخاب آنهاجویی

                                                             
 43٨، ص 19ج ار، مجموعه آثمطهری،  -1
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بر ضرورت  توان دریافت که همگیدر نهایت با تأمل در آیات و روایات بیان شده می

در این میان تنها چیزی که در  اند. زندگی اجتماعی و معاشرت انسان سفارش کرده

باشد یعنی باید در این روابط اسالم مورد تأکید قرار گرفته است نحوه معاشرت می

آدابی را رعایت کرد تا معاشرت دو جنس مخالف خارج از ضوابط و قوانین اسالمی 

 نشود در ادامه به شرح برخی از این آداب خواهیم پرداخت. 

 

 آداب معاشرت زن و مرد 

ها اگر به دنبال توفیقات جامعه بشری هستیم بایستی زن را در آیینه سعادتمندی

آنان زیر شویم که ببینیم. اگر تعمقی به تاریخ زنان موفق داشته باشیم متوجه می

خواهد زن مسلمان وقتی می ها قرار گرفته بودند.ها و حفاظتچتر پاکدامنی

های الهی و پاکدامنی و حفظ ارزشجتماعی به عهده بگیرد باید تقوا مسئولیت ا

های اجتماعی و سیاسی و ... لذا اسالم زن را از حقوق و فعالیت اسالم را رعایت کند؛

ها مقرراتی وضع نموده است که با حفظ آن الیتمحروم نکرده بلکه برای این فع

مشارکت اجتماعی زنان از دیدگاه  قوانین، تالش زن ثمر بخش و سازنده خواهد بود.

اسالم آدابی دارد و تجویز و ترغیب به حضور اجتماعی زنان با رعایت این آداب 

رعایت است. برخی از این آداب، مشترک میان مردان و زنان است که هر دو باید 

 1کنند و برخی دیگر به زنان اختصاص دارد.

 

 الف( آداب مشترک 

ای از قوانینی است که در هنگام معاشرت بر عهده زن و مرد است این آداب مجموعه

 که آنها را رعایت کنند: 

 

 غض بصر-1

 . 2غض بصر به معنای بستن دیدگان نیست، بلکه خودداری از نگاه فتنه انگیز است

                                                             
 161و 160، ص 2جمعی ازدانشمندان مسلمان، حقوق و مسئولیت های زن و در نظام اسالمی، ج  -1
  210، ص 7مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن، جطبرسی،   -2
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قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا » دهد:ان و مردان مومن را به غض بصر فرمان میقرآن کریم زن

لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ وَ قُلْ   مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى

د را فرو با ایمان بگو دیدگان خو به مردان1نَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ... ؛لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْ

-... که این برای آنان پاکیزه تر است.... زیرا خدا به آنچه میبندند و پاکدامنی ورزند

کنند آگاه است. و به زنان باایمان بگو دیدگان خود را فرو بندند و پاکدامنی ورزند 

»... 

 خیره نگاه نکنند، یعنی ناظر به نگاهی در این آیه آن است که« غضّ بصر»مقصود از 

که چشم چرانی نکنند، قطعاً  مراد آن استی مخاطبه است و که الزمه باشدمی

 2مقدار است.زیرا آنچه ضرورت اقتضا می کند همین  باشدمیمتعلَّق غضّ بصر چهره 

 

 پرهیز از دست دادن  -2

شده است سفارش  بر آنو  مقبول بودهاسالم نیز  دیندر ی است که مصاحفه از آداب

برای پسندیده دانسته ولیاجتماعی را  دبآاگرچه اسالم این  اما باید دنظر داشت

های دینی در آموزهجنسان را مجاز شمرده است؛ هم مصافحهتنها آن حفظ فواید 

پیامبر  3ممنوع است. ا نباشد،باشد ی قصد تلذذ چه باحرم، منازن  ودست دادن مرد 

من صافح امراه تحرم علیه فقد باء » اکرم صلی اهلل علیه و آله در این زمینه فرمود:

)دست بدهد( پس به تحقیق  که با زن نامحرم مصافحه کند کسی4بسخط من اهلل؛ 

 « به غضب خداوند گرفتار شده است.

با زن بیگانه جایز نیست دست دادن » نویسد:شهید مطهری نیز در این زمینه می

اند به اینکه ای حائل باشد مانعی ندارد البته استاد آن را مشروط کردهولی اگر جامه

 5«تلذذ و ربیه در کار نباشد.

 

                                                             
  31و  30(  آیا ت 24سوره نور ) -1
 . 12٨، ص 15طباطبایی، تفسیر المیزان، ج -2
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 اجتناب از خلوت  -3

را انسان شیطان  خلوت با نامحرم، انسان مومن باید در نظر داشته باشدهنگام

وسوسه های شیطاناز برای دوری از  استالزم کند؛ به همین دلیل همراهی می

-حضرت علی علیه السالم در این زمینه می1. دننامحرم پرهیز کبا خلوت کردن

أ ان ... ال یقعدن مع الرجال فی الخالء؛ البیعه علی النساخذ رسول اهلل )ص( »فرماید: 
 «خدا از زنان بیعت گرفتند که ... با مردان )نامحرم( در خلوت ننشینند. رسول 2

 همچون ای که یاد آوری آن ضروری است، این است که گاهی انگیزه هایینکته

 یدباموارد در این گونه  گرددموجب خلوت دو جنس مخالف میمشاوره و تحصیل... 

 3های شیطانی نشد. را در نظر داشت تا دچار وسوسهرعایت موازین شرعی 

 

 دوری از اختالط  -5

اسالم به خطرات ناشی از روابط آزاد جنسی کامالً آگاه است و نهایت مراقبت را در 

های میان زن و مردنامحرم دارد و تا زمانی که جدا ساختن زن و مرد مصاحبت

قرآن کریم در مورد 4باشد.نشود با دور نگه داشتن آنان موافق میموجب حرج و فلج 

تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُکُما قالَتا ال نَسْقِی »... دختران حضرت شعیب فرموده است: 

... و در کنار آنها دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند   5حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعاءُ ؛

 «سى( به آنها گفت کار شما چیست؟...!شوند، مو )و به چاه نزدیک نمى

اند، اما شود که دختران شعیب پیامبر، به چوپانی اشتغال داشتهدر این آیه بیان می 

کردند و حیا و عفت خود را به خاطر کار خارج از از معاشرت با مردان پرهیز می

 به خاطر آب دادن به گوسفندان حاضر به اند تا جایی که منزل از دست نداده

 6اختالط مردان نشدند.

                                                             
 . 5٨مطهری، اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب، ص  -1
 101، ص ٨2مجلسی، بحاراالنوار، ج  -2
 . ٨9مطهری، اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب، ص  -3

 213مسئله حجاب، ص مطهری،  -4
 . 24و 23قصص/  -5
 216مطهری، مسئله حجاب، ص  -6
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 ب( آداب ویژه زنان

در معاشرت زن و مرد نامحرم رعایت برخی از آداب اختصاص به زنان دارد که ادامه 

 برخی از این آداب شرح داده خواهد شد:

 

 خودداری از با ناز سخن گفتن -1

که هدف  ی را درنظر گرفته استآداب بنابر علل خاصی سخن گفتن نحوه آن برای قر

-میاز بیان این آداب در حقیقت شیوه و روش درست اندیشیدن و سخن گفتن 

خداوند سخن گفتن ارتباط تنگاتنگی با حوزه عمل اجتماعی انسان دارد. باشدزیرا 

فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ » رماید:فدر قرآن کریم می

با صدای نرم و ظریف سخن مگویید ، مبادا آنکه دارای قلب بیمار ...  1قَوْالً مَعْرُوفا؛ 

 .«است ، طمع کند ، سخن پسندیده گویند

سخن گفتن زنان در مقابل مرادن تأکید دارد، خداوند در این آیه  بر جدى و خشک 

شود تا از آسیب مردانی که در دل بیمارى  دارند در جدی سخن گفتن باعث می

امان باشند زیرا یکی از عواملی که منجر به طغیان غرایز حیوانی در افراد بیمار دل 

 2باشد.شود نحوه گفتار و رفتار طرف مقابل میمی

 

 عفاف رعایت حجاب و داشتن -2

اصل وجوب حجاب برای زنان از ضروریات دین اسالم است و منکر آن منکر حکم 

اسالم است و کسی که از روی عمد منکر ضروریات اسالم شود در حکم کافر است، 

مگر اینکه معلوم باشد که منکر خدا و یا رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نیست. 

قرآن و گفتار پیامبر صلی اهلل علیه و  ضروری و واجب بودن حجاب برای زنان از نظر

آله و امامان علیهم السالم و به حکم عقل و اتفاق رأی فقها و علمای اسالم ثابت 

  3باشد. می

                                                             
 32احزاب /  -1
 2٨9،  17 تفسیر نمونه، جمکارم شیرازى،  -2
 190، ص 2جمعی از دانشمندان مسلمان، حقوق و مسئولیت های زن و در نظام اسالمی، ج  -3
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قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ : »فرمایدخداوند در قرآن می

لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ ....   ذلِکَ أَزْکى

منی ورزند ... که این مردان با ایمان بگو دیدگان خود را فرو بندند و پاکدابه  1؛ 

کنند آگاه است. و به زنان باایمان برای آنان پاکیزه تر است.... زیرا خدا به آنچه می

 ...«بگو دیدگان خود را فرو بندند و پاکدامنی ورزند 

 2عرها و صدرها و ترانبها سوالفها؛تغطی ش» گفته است: ابن عباس در تفسیر این آیه

 «زیر گردن و زیر گلوی خود را بپوشاند.  ن ویعنی زن، مو و سینه و دور گرد

های دینی، عفاف را از واجبات و شخص عفیف را به منزله مجاهد شهید آموزه

توصیه به عفاف بانوان جایگاهی ویژه دارد، چرا که خروج اند. در این میان، دانسته

زن از مواضع عفاف عالوه بر پیامدهای شخصی، مخاطرات اجتماعی بیشتری در پی 

دارد، رعایت پوشش، حفظ اعتدال در رفتار و پرهیز از تبرج، شرط الزم برای تحقق 

منیت اجتماعی های اعفاف است، که پیامد آن، پاکسازی فضای عمومی، ایجاد زمینه

 3و افزایش نشاط عمومی برای فعالیت اجتماعی است.

های رسیم که نجابت و عفت از نشانهاز مجموع آنچه که بیان شد به این نتیجه می

یک مسلمان است، هدف از نجابت حفظ منزلت زن و مرد در هنگام تعامل با 

از چشم نامحرم یکدیگر است، نجابت بدون حجاب ممکن نخواهد بود. حجاب، زن را 

آورد حجاب و پوشش موجب سلب آزادی و کاهش پوشاند و برای وی احترام میمی

های موثر، مفید و بدون زیان آنان را گردد، بلکه فعالیتحضور زن در جامعه نمی

برد، حریم و حرمت زن را حفظ سازد، سالمت اخالقی جامعه را باال میممکن می

دهد. الزم به ذکر است که حجاب تنها به افزایش میکند و آرامش روانی او را می

ای از شود. حجاب برای زن و مرد مجموعهستر و پوشش ظاهری اطالق نمی

ی عفاف درونی و بیرونی را تشکیل برخوردها و تعامالت رفتاری و گفتاری و مجموعه

-به عنوان یک ارزش واال به حساب می دهد. پوشش و حجاب برای زن مسلمانمی

                                                             
  31و  30نور /  -1
 139مطهری، مسئله حجاب، ص  -2
 3ص، 2ج مسلمان، حقوق و مسئولیت های زن و در نظام اسالمی، انشمندان جمعی از د -3
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ای برای ثبات و استحکام د و در واقع نوعی زیور و عبادت برای اوست و پشتوانهآی

 1شود.خانواده محسوب می

 

 

 گیرینتیجه

در بیان حدود معاشرت زن و که اسالم  توان بیان کردمیاز مجموع مطالب پیشین 

گیری و تساهل اعتقادی ندارد و در این میان راه اعتدال که مرد در جامعه به سخت

-میمعروف بودن  را روابطاینگونه معیار در  پذیرد وبر پایه فطرت انسان است را می

این اساس  . برع باشدحدود موازین و شر درکه  مورد قبول است ایرابطه یعنی ؛داند

تشخیص موارد و  نحوه روابط زن و مرد دارای ضوابطی مبتنی بر اصول دین است که

خداوند برای دوری از هر  همچنین است. شدهمصادیق آن به عرف متشرعه واگذار 

گونه فساد و فحشا در برقراری رابطه با جنس مخالف آدابی را معین نموده است که 

باشد که عبارتند از:  غض بصر، جنس مخالف مشترک می برخی از آنان میان دو

پرهیز از دست دادن، اجتناب از خلوت، دوری از اختالط؛ برخی دیگر آدابی هستند 

توان به مواردی همچون خودداری از که تنها رعایت آن بر عهده زنان است که می

 با ناز سخن گفتن و رعایت حجاب و داشتن عفاف اشاره نمود. 

                                                             
1
 .4ص، 2ج مسلمان، حقوق و مسئولیت های زن و در نظام اسالمی، جمعی از دانشمندان  
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