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چکیده
شاخصه ،نشانه یا چیزی است که بیانگر وجود یا عدم وجود یک صفت یا ویژگی در فرد باشد.
عبودیت ،اظهار تذلل ،فروتنی ،اطاعت و فرمانبرداری از خداوند و نهایت تسلیم در برابر خالق و
اطاعت بیقید و شرط از او در تمام زمینههاست.
در این مقاله با بررسى بيش از دويست آيه از آيات قرآن با موضوع عبوديت و عبادت و مراجعه به
تفاسير متقدم و متأخر شيعه و سنى و منابع حديثى شيعه ،به اين نتيجه مىرسيم که «تقوا» به عنوان
مهمترین شاخصه بندگان خدا معرفی شده است« .اخالص» و «عبادت» دو شاخصه مهم دیگر برای
عبودیت است .برخی از دیگر شاخصههای عبودیت که از قرآن و روایات میتوان استفاده کرد ،شکر،
صبر ،توبه و بازگشت به سوی خدا ،تواضع و پرهیز از ّ
تکبر ،حلم و بردباری و احسان و خوش رفتاری
میباشد.
کلید واژهها :شاخصه ،عبودیت ،تقوی ،اخالص ،عبادت
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عبودیت و بندگی خداوند از موضوعات مهمی است که در قرآن و روایات به آن پرداخته شده و قرآن کریم
آن را به عنوان هدف خلقت 1و صراط مستقیم الهی 2معرفی نموده و از خصایص مهم پیامبران و مقربان
الهی شمرده است .3بندگی خدا تاج افتخار هر انسان و مایه نزدیکی و تقرب او به ذات پاک ربوبی است.
عبودیت ،اطاعت بىقید و شرط و فرمانبردارى در تمام زمینهها از خداست و در نهايت ،عبودیت کامل آن
است که انسان جز به معبود واقعى نیندیشد و جز در راه او گام بر ندارد .به واسطه بندگى ،نفس انسانى
صيقل پيدا مىکند و قابليت انعکاس نور الهی در او پديدار مىگردد و هرچه پاکى و صيقل بيشتر باشد،
شفافيت و انعکاس آن بيشتر شده و جلوههاى حضرت حق در او زيادتر به ظهور مىرسد.
در این مقاله برآنیم بعد از تبیین اجمالی معنای عبودیت و مفهومشناسی آن و بیان فرق عبودیت و
عبادت ،به بررسی و تبیین تفصیلی شاخصههای آن در قرآن و روایات بپردازیم .در این راستا به تبیین
شاخصههای عبودیت در ارتباط با خدا شامل تقوا و ورع ،اخالص ،عبادت ،شکر ،صبر ،توبه و بازگشت به
سوی خدا و شاخصههاى عبوديت در ارتباط با خلق خدا شامل تواضع و فروتنی ،حلم و بردباری و احسان
و خوشرفتارى خواهیم پرداخت.
الزم به ذکر است با تتبعی که انجام شد ،به مطالب و مقاالت متعددی در خصوص موضوع عبودیت
برخوردیم؛ اما آنچه بدان پرداخته نشده ،شاخصههای بندگی و عبودیت است.
مفهومشناسی واژههاى «شاخصه» و «عبودیت»

شاخصه يا شاخص واژهای فارسی است که در فرهنگ معین به معنای «بلند برآمده ،مرتفع ،تیر که از
ً
باالی نشان درگذرد ،سهم شاخص ،نشانهای که در آفتاب برای تعیین وقت (مخصوصا ظهر) نصب
کنند ،نمودار ،نماینده ،مأخذ و پایه یا استاندارد» آمده است 4.همچنین فرهنگ فارسی عمید نیز عالوه بر
موارد باال ،آن را به معنای «مرد گشوده چشم ،کسی که میان مردم برگزیده و ممتاز باشد و چشمی که
5
مژگان نزند» دانسته است.
 . 1ذاریات.56/
 . 2یس.61/
 . 3ص 30/و .44
 . 4معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی؛ تهران :نشر بهزاد ،چاپ اول 1382 ،ه .ش؛ ج  ،2ص.1402
 . 5عمید ،حسن؛ فرهنگ عمید؛ تهران :نشر سپهر ،چاپ پنجم 1363 ،ه .ش؛ ج  ،2ص.1273

در مجموع ،از آنچه در مورد معنای این واژه گفته شد ،میتوان معنای نشانه ،عالمت و یا چیزی که
بیانگر وجود یا عدم وجود یک ویژگی در فرد است را برداشت نمود .به عبارت دیگر ،شاخصه را میتوان
استانداردهايی در نظر گرفت که در صورت وجود در هر فرد ،آن فرد را به وصف یا خصوصیتی برجسته
میشناسیم.

و چون بنده براى موالى خود ذليل و خاضع میباشد؛ از آن جهت به او عبد
2
مىگويند.

با عطف نظر به ریشه لغوی عبودیت که از «عبد» گرفته شده ،راغب اصفهانى در تبیین معنای
عبودیت ،آن را اظهار تذلل ،خضوع و فروتنی 3معنا کرده است.
فرق عبودیت و عبادت

عبودیت و عبادت با هم ارتباط نزدیکی دارند .واژه عبادت نیز از ریشه «عبد» و به معنای نهایت فروتنی و
اطاعت است .این دو لغت از نظر معنا تا حدی به هم نزدیکاند که در بعضی از موارد واژهشناسان آنها
را مترادف دانسته و در معنای اطاعت و خضوع مشترک شمردهاند 4.تنها فرقی که راغب در مفردات به
 .1ابن منظور ،محمد بنمکرم؛ لسان العرب؛ بیروت :دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع ،چاپ سوم 1414 ،ه .ق؛ ج ،3
ص 270و ّفیومی ،احمد بنمحمد؛ مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر؛ قم :مؤسسه دار الهجرة ،چاپ دوم1414 ،ه.ق؛
ج  ،2ص  389و فراهیدی ،خلیل بناحمد؛ العین؛ قم :نشر هجرت ،چاپ دوم1409 ،ه .ق؛ ج  ،2ص .48
 . 2طبرسی ،فضل بنحسن؛ ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ مترجمان :حسین نوری همدانی ،محمد مفتح،
ابراهیم میر باقری ،احمد بهشتی ،سید هاشم رسولی محالتی ،ضیاءالدین نجفی ،علی کاظمی ،تهران :انتشارات
فراهانی ،چاپ اول 1360 ،ه.ش؛ ج ،1ص .92
 . 3راغب اصفهانی ،حسین بنمحمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ بیروت -دمشق :دارالقلم -الدار الشامیه ،چاپ اول،
1412ه.ق؛ ص.542
 . 4البستانی ،فواد أفرام؛ ترجمه المنجد االبجدی ،مترجم :رضا مهیار ،تهران :انتشارات اسالمی 1375 ،ش ،چاپ دوم؛
ص  ،598واژه «عبد» و حسینی زبیدی ،محمدمرتضی؛ تاج العروس؛ بیروت :دارالفکر ،چاپ اول 1414 ،ه .ق؛ ج ،5
ص .82

تایا رو و نآرق رد تیدوبع یاههصخاش

واژه «عبودیت» نيز مصدرى است از ریشه «عبد» ،که در کتابهاى لغت ،آن را خالف حر و مملوک،
یعنی فرد غیر آزاد و کسی که در ملکیت فردی قرار دارد ،معنا کردهاند 1.شیخ طبرسی نیز در تعریف واژه
«عبد» مینویسد:
عبد انسانى است که برده و غالم ديگرى باشد و نقطه مقابل آن ّ
حر و آزاد است
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آن اشاره نموده ،این است که عبادت بلیغتر از عبودیت و نهایت فروتنی و اطاعت است 1.عبادت یکی از
مهمترین جلوههای عبودیت و بندگی خداست که در دین مبین اسالم به عنوان راه قرب به خدا ،بر آن
تأکید زیادی شده است .عالمه طباطبائی 2عبادت را تجسید عبودیت شمرده و میگويد:
عبادت نوعى تجسمدادن و ترسيمکردن عبوديت و مملوکيت و اظهار حاجت به
2
خداست.
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الزم به یادآوری است کلمه عبادت دو گونه کاربرد دارد .گاهی مراد از آن ،همان پرستش ،کرنش
و تذلل در پیشگاه خداست که در استفادۀ عرفی ،این معنا مراد است .گاهی مراد از عبادت ،عبودیت
و اطاعت است که از جامعیت بیشتری برخوردار مىباشد .باید از روی قرينهها فهمید که مراد از کلمه
ً
عبادت ،کدام معناست .قهرا جاهایی که ماده فعلی این ریشه مثل «أعبدوا» یا «یعبدون» به کار رفته ،باید
از روی قراين به دست آورد که مراد از عبادت معنای پرستش یا معنای اطاعت است.
انواع عبودیت

از نظر قرآن کریم ،عبودیت و بندگی به دو نوع عبودیت و بندگی خداوند متعال و عبودیت و بندگی باطل،
شیطان ،غیر خدا و طاغوت تقسیم میگردد .قرآن کريم هدف از بعثت پیامبران را دعوت به بندگی و
پرستش خداوند و دعوت به اجتناب از عبودیت غیر خدا و طاغوت برشمرده و میفرماید:
ٍ
ِ
اجتَنِ ُبوا ال َّطا ُغوت؛ 3ما در هر امتى رسوىل
﴿ َو َل َقدْ َب َع ْثنا ِف ک ُِّل ُأ َّمة َر ُسوالً َأن ا ْع ُبدُ وا اهللَ َو ْ
فرستاديم که خداى يکتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب کنيد﴾.

عالوه بر تقسیمبندی باال ،عالمه طباطبائی 2در تفسیر المیزان ،عبودیت را به عبودیت عامه ،يعنى
خضوع و انفعال وجودى (همه عالم) در برابر مبدأ وجود و ديگری عبوديت خاصه ،يعنى خضوع و انقياد
4
در صراط هدايت بسوى توحيد ،تقسیم نموده است.
روشن است که بحث ما در این گفتار پیرامون عبودیت ،اطاعت ،بندگی و پرستش ذات مقدس خداوند
 . 1راغب اصفهانی ،حسین بنمحمد؛ پيشين؛ ص.542
 . 2طباطبايى،محمد حسين؛ ترجمه تفسیر المیزان؛ ترجمه:موسوی همدانی ،سید محمدباقر؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم 1374 ،ه .ش؛ ج ،14ص .169
 . 3نحل.36/
 . 4طباطبایی ،محمدحسین؛ پیشین؛ ج  ،1ص.627

و عبودیت خاصه و اختیاری و تبیین شاخصههای این قسم از عبودیت خواهد بود.
57

اهمیت عبودیت

موضوع عبودیت ،بندگی و اطاعت از خداوند متعال به اندازهاى با اهمیت است که خداوند ،آن را هدف
خلقت جن و انسان اعالم نموده و میفرماید:
النْس إِ َّل لِيعبدُ ِ
﴿ َو ما َخ َل ْق ُت ِْ
ون؛ 1جن و انس را جز برای اینکه عبودیت و بندگی
َُْ
ال َّن َو ْ ِ َ
به نظر برخى از مفسرین شیعه و سنی ،واژه «لیعبدون» به معنای بندگی و پرستش است و عبادت
خداوند به عنوان جلوه و شاخص بندگی است .قمی ذیل آیه فوق مینویسد:
فرمود جن و انس را خلق کرد برای امر و نهی و تکلیف.

2

طبرسی مینویسد:
ربيع گفته است ليعبدون بمعنى «لعبادتهم اياي» میباشد ،يعنى آنان مرا اطاعت
و عبادت کنند و شايسته پاداش نيک گردند؛ از مجاهد نقل شده است يعنى :من
آنان را نيافريدهام مگر براى آنکه به آنان امر و نهى کنم و از آنان بخواهم که مرا
3
پرستش کنند.

همچنین بعضی مفسرین اهل سنت ،نظیر سیوطی 4و ثعالبی 5در تفاسیر خود همین معنا را از قول
ابنعباس نقل نمودهاند:
جن و انس را خلق نکردم مگر برای اینکه آنها را امر به عبادتم نمایم و جز برای
اینکه به میل یا اکراه به بندگیم اقرار نمایند.
 . 1ذاریات.56/
 . 2قمی ،علی بنابراهیم؛ تفسير قمى؛ قم :دارالکتاب ،چاپ چهارم 1367 ،ه .ش؛ ج ،2ص.331
 . 3طبرسی ،فضل بنحسن؛ ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ پیشین؛ ج ،23ص.331
 . 4سيوطى ،جالل الدين؛ الدر المنثور فى تفسير المأثور؛ قم :کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ،چاپ اول 1404 ،ق؛
ج  ،6ص.116
 . 5ثعالبى ،عبدالرحمن بنمحمد؛ جواهر الحسان فى تفسير القرآن؛ بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ اول1418 ،
ق؛ ج  ،5ص.306

تایا رو و نآرق رد تیدوبع یاههصخاش

مرا داشته باشند نیافریدم﴾ .

58

نکته دیگری که نشانه اهمیت این موضوع است اینکه تمامی پیامبران الهی ،مردم زمان خود را به
عبودیت خدا دعوت کرده و از آن به عنوان صراط مستقیم الهی نام بردهاند .قرآن کریم به طور مکرر از
قول پیامبران ،به این موضوع اشاره داشته و میفرماید:
ِ
﴿إِ َّن اهللَ َر ِّب َو َر ُّبک ُْم َفا ْع ُبدُ و ُه هذا ِص ٌ
يم؛ 1خدا پروردگار من و پروردگار شام است،
اط ُم ْستَق ٌ
پس او را بپرستيد اين راه راست است﴾.
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در برخی آیات نیز از قول برخی پیامبران ،نتیجه عدم پرستش و بندگی را عذاب الهی میداند .به
عنوان مثال در بیانی از قول حضرت نوح 7میفرماید:
خاف َع َل ْيک ُْم
﴿ َو َل َقدْ َأ ْر َس ْلنا نُوح ًا إِ 
نيَ .أ ْن ال َت ْع ُبدُ وا إِالَّ اهللَ إِ ِّن َأ ُ
ىل َق ْو ِم ِه إِ ِّن َلک ُْم ن َِذ ٌير ُمبِ ٌ
ذاب َي ْو ٍم َألِي ٍم؛ 2بىترديد نوح را به سوى قومش فرستاديم [که به آنان بگو ]:من براى شام
َع َ
بيمدهندهاى آشکارم .که جز خدا را نپرستيد؛ من بر شام از عذاب روزى دردناک بيمناکم﴾.
شاخصههای عبودیت در قرآن و روایات

ّ
شاخصههاى عبوديت را با استفاده از آيات قرآن و روايات ،میتوان به دو دسته کلى تقسيم نمود:
الف) شاخصههای عبودیت در ارتباط با خدا

با بررسی آیات و روایات به شش شاخصه مهم در ارتباط با خداوند برمیخوریم که به شرح زير به تبیین آن
میپردازیم:

-1تقوا و ورع
از مهمترین نشانه و شاخصههای بندگان راستین خداوند ،تقوا و ورع آنان است .تقوا از ماده «وقی» به
معنای نگهداشتن نفس از چیزی است که ضرر و زیان میرساند 3.تقوى در اصطالح ،همان خويشتندارى
4
در برابر گناه و احساس مسئوليت و تعهد در پيشگاه حق و نخستين برنامه بندگان مؤمن خداست.
 . 1آلعمران 51/؛ مريم.36/
 . 2هود 25/و .26
 . 3راغب اصفهانی ،حسین بنمحمد؛ پیشین؛ ص .881
 . 4مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران :دارالکتب االسالمیه ،چاپ اول 1374 ،ه .ش؛ ج  ،19ص.401

ورع نیز در لغت به معنای حرص بر پرهيز از گناه 1و مرحله و مرتبهای باالتر از تقواست .همانطور که
امام علی 7میفرماید:
قوف ِعندَ ُّ
الش َبه ِة؛ 2پارسایی درنگ کردن هنگام روبرو شدن با شبهه است.
الو ُ
الو َر ُع ُ
َ

یا امام باقر 7میفرماید:

ک َت ُک ْن ِم ْن َأ ْو َر ِع النَّاس؛ 4خدای عزوجل
ت َع َل ْي َ 
ب َما َح َّر ْم ُ 
اجتَنِ ْ 
َق َال اهللُ َع َّز َو َج َّل ا ْب َن آ َد َم ْ
مىفرماید :از آنچه بر تو حرام شده اجتناب کن تا باورعترین مردم باشی.

یا در روایتی دیگر آمده است:
غي ٍ
َعن ح ْف ِ ِ
اث َق َالَ :س َأ ْل ُت َأ َبا َع ْب ِد اهللَِ 7ع ِن ا ْل َو ِر ِع ِم َن الن ِ
ن
َّاس َف َق َال ا َّل ِذي َيت ََو َّر ُع َع ْ
ص بن َ
ْ َ
َّ 5
َم َ ِار ِم اهللِ َع َّز َو َجل؛ حفص بنغیاث گوید :از امام صادق 7پرسیدم مرد باورع کیست؟
فرمود :آنکه از حرامهای خداوند عزوجل دوری گزیند.
همچنین حضرت علی 7در حدیث دیگری میفرماید:

ُّب اآلثا ِم و الت َُّّنز ُه ِ
ُ
حلرا ِم؛ 6ریشه پارسایی ،دوری از گناهان و اجتناب از
الو َر ِع َ َتن ُ
أصل َ
عن ا َ

حرام است.

بنابراین ،مفهوم کلی تقوا و ورع ،پرهیز از گناه و اطاعت از دستورات و واجبات الهی است .یعنی تقوا
و ورع دو بال دارد که یکی ترک محرمات و دیگری انجام واجبات است.
با توجه به جایگاه ویژه تقوا در زندگی بندگان خدا ،اکنون به تعدادی از آیات و روایاتی که تقوا و ورع را
 . 1فراهيدى ،خليل بناحمد؛ پیشین؛ ج  ،2ص.243
 . 2تمیمی آمدی ،عبدالواحد بنمحمد؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ قم :دارالکتب االسالمی ،چاپ دوم 1410 ،ه .ق؛ ص .125
 . 3همان؛ ص.497
 . 4کلینی ،محمد بنیعقوب بناسحاق؛ الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چاپ چهارم1407 ،ه .ق؛ ج  ،2ص.77
 . 5همان.
 . 6تمیمی آمدی ،عبدالواحد بنمحمد؛ پیشین؛ ص.199
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البته در قرآن کريم فقط از واژه تقوا به عنوان خداترسی و پرهیز از گناه استفاده شده و واژه ورع به کار
ً
نرفته است .ورع در روایات اهلبیت :مورد استفاده قرار گرفته و در تعریف ،از نظر معنایی با تقوا تقریبا
به یک معنا گرفته شده است .به عنوان مثال ،حضرت علی 7میفرماید:
الو َر ُع بِالتُّقى؛ 3پارسایی با تقوا قرین است.
ُق ِر َن َ
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شاخصۀ مهم آنان میداند ،نگاهی میاندازیم.
60

خداوند در سوره مریم میفرماید:
ث ِمن ِع ِ
ِ
النَّ ُة ا َّلتِي ن ِ
بادنا َم ْن َ
کان ت َِق ًّيا؛ 1اين است هبشتى که به هر کس از بندگان
ُور ُ ْ
﴿ت ْل َک ْ َ
خود که پرهيزکار باشد ،به مرياث مىدهيم﴾.
با توجه به این آیه شریف ،بهشت فقط جایگاه بندگانی است که با تقوا و خداترس باشند .فخر رازی به
این موضوع اشاره داشته و میگوید:
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معنی «من کان تقیا» یعنی کسی که به ترک گناهان تمسک جسته و عادتش این
باشد و از ترک واجبات پرهیز نماید .قاضی گوید :این معنا داللت بر این دارد که
ورود به بهشت اختصاص به متقیان دارد و انسان فاسقی که مرتکب گناهان کبیره
2
شود ،به آن (تقوا) وصف نمیشود.
بنابراین نظر ،تقوا از شاخصههای بارز بندگان خوب خدا و بهشتیان است.
همچنین در سوره مبارک فرقان ،وقتی خداوند متعال به ویژگیهای «عباد الرحمن» اشاره مینماید،
یکی از ویژگیهای مهم آنها را پرهیز از گناهان بزرگی نظیر قتل نفس و زنا دانسته و میفرماید:
ِ
ال ِّق َو ال َي ْزن َ
آخ َر َو ال َي ْق ُت ُل َ
﴿ َو ا َّل ِذي َن ال َيدْ ُع َ
ون َم َع اهللِ إِهل ًا َ
ُون َو
ون النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللُ إِالَّ بِ ْ َ
َم ْن َي ْف َع ْل ذلِ َک َي ْل َق َأثام ًا؛ 3و كسانىاند كه با خدا معبودى ديگر نمىخوانند و كسى را كه خدا
[خونش را] حرام كرده است جز به حق نمىكُشند ،و زنا نمىكنند ،و هر كس اينها را انجام
دهد سزايش را دريافت خواهد كرد﴾.
پرهيز از قتل نفس و گناه بزرگ زنا ،خود مصداق تقواست .یعنی بندگان خوب خدا انسانهایی با تقوا
هستند که از گناهان بزرگ به ویژه قتل انسان دیگر ،مگر به حق و عمل زشت زنا پرهیز مینمایند .در
برخی از آیات ،شاخصه تقوی و ورع به بیان دیگری مطرح شده است .به عنوان مثال ،یکی از نشانههای
بندگان خدا ،پرهیز از لغو و امور باطل شمرده شده است .خداوند متعال میفرماید:
 . 1مریم.63/
 . 2فخرالدین رازی ،ابوعبد الله محمد بن عمر ؛ مفاتیح الغیب؛ بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ سوم 1420 ،ق؛
ج  ،21ص .554
 . 3فرقان.68/

﴿ َو ا َّل ِذي َن ال َي ْش َهدُ َ
ور َو إِذا َم ُّروا بِال َّل ْغ ِو َم ُّروا ِکرام ًا؛ 1و آنان که در جملس غنا و
ون ُّ
الز َ
دروغپردازى و امور باطل حارض نمىشوند و هنگامى که بر گفتار و کردار لغو مىگذرند،

با بزرگوارى و متانت مىگذرند﴾.

 . 1فرقان.72/
 . 2ابن عاشور ،محمد بنطاهر؛ التحرير و التنوير؛ بیروت :مؤسسه التاریخ ،چاپ اول؛ ج ،19ص .97
 . 3ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بنعمرو؛ تفسير القرآن العظيم؛ بیروت :دارالکتب العلمیه ،چاپ اول 1419 ،ه .ق؛ ج،6
ص .118
 . 4طبرسی ،فضل بنحسن؛ ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ پیشین؛ ج ،17ص .229
 . 5طباطبايى ،محمد حسين؛ ترجمه تفسیر الميزان؛ پیشین؛ ج ،15ص .338
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اکثر مفسرین «زور» را شرکت در مجالس گناه و باطل تفسیر نمودهاند .ابن عاشور« ،زور» را عبارت از
هر گونه عمل لغو و باطل ،چه قولی و چه فعلی ،میداند که شامل مجالس مشرکین و مجالسی که در آن
دروغ ،غیبت و غنا صورت گیرد نیز میشود 2.ابن کثیر نیز «زور» را شرک ،عبادت بتها ،دروغ ،فسق،
کفر و امور لغو و باطل دانسته است 3.شیخ طبرسی مینویسد:
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
ون ُّ
«و ال ِذين ال يشهد
الز َور» کسانى (هستند) که در مجالس باطل حاضر
َ
نمىشوند .مجالس باطل شامل مجالس غنا و فحش هم مىشود« .و ِإذا
ً
َّ ْ
َم ُّروا ِباللغ ِو َم ُّروا ِکراما» :هنگامى که از کارهاى زشت و معصيتها مىگذرند،
بزرگوارانه مىگذرند و نشان میدهند که به اين کارها راضى نيستند .زيرا باالتر
از اينند که در اين کارها داخل شوند و با مردمى که به اين کارها دست مىزنند،
4
اختالط و آميزش پيدا کنند.
عالمه طباطبائی 2نیز همین قول شیخ طبرسی را نقل نموده و در مورد ادامه آیه یعنی « َو ِإذا َم ُّروا
ً
َّ ْ
ِباللغ ِو َم ُّروا ِکراما» مینویسد:
کلمه «لغو» به معناى هر عمل و گفتارى است که مورد اعتنا نباشد و هيچ فايدهاى
ً
که غرض عقال بر آن تعلق گيرد نداشته باشد ،به طورى که گفتهاند :شامل تمامى
گناهان مىشود و مراد از «مرور به لغو» ،گذرکردن به اهل لغو است در حالى که
سرگرم لغو باشند و معناى آيه اين است که :بندگان رحمان چون به اهل لغو مىگذرند
و آنان را سرگرم لغو مىبينند ،از ايشان روى مىگردانند و خود را پاکتر و منزهتر از آن
5
مىدانند که در جمع ايشان در آيند و با ايشان اختالط و همنشينى کنند.
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در روایات اهلبیت عصمت و طهارت :نیز ،از تقوا به عنوان مهمترین نشانه بندگان خدا یاد شده
است .در حدیثی که پیشتر به آن پرداختیم ،امام صادق 7در جواب فردی که از ایشان در مورد حقیقت
عبودیت پرسيد ،میفرمایند:
جلة اشتغالِ ِه فيام أ َم َر ُه اهلل تَعاىل بِ ِه َو َنا ُه َعنْ ُه َ ...فهذا َأ َّو ُل َد َر َجة ا ُملتَّقني؛ 1متام اشتغالش به
و ُْ
چیزهائی باشد که خداوند او را به انجام آنها فرمان داده یا از آنها باز داشته است .این

نخستنی درجه پرهیزکاران است.
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از این حدیث شریف نیز که انجام اوامر و ترک نواهی الهی که همان تقواست را یکی از موارد بیانگر
حقیقت عبودیت ،میداند ،میتوان نتیجه گرفت که تقوا از شاخصههای مهم بندگی خداوند است.
در حدیث شریف معراج که از احادیث قدسی است ،خداوند متعال خطاب به پیامبر اکرم 6میفرماید:
اجتَم َع فِ ِيه س ْب َع ِخ َص ٍ
ال:
َيا َأ ْ َ
کو َن ِ َل ال َع ْبدَ َعابِدَ ًا؟ َق َال :ال يا ِّ
حد ! َه ْل تَدْ ري َمتى َي ُ
َ
رب ،قال :إِ َذا ْ َ
ي ُج ُز ُه َع ِن ا َمل َح ِارم  ...؛ 2اى امحد ،مىدانى بنده چه وقت عابد مىشود؟ عرض کرد :نه
َو َر ٌع َ ْ
خداوندا ،نمیدانم .خداوند فرمود :وقتى که در او هفت خصلت نيک مجع شود .تقوايى که
او را از حرام ها باز مىدارد . ...
از مباحث باال نتیجه میگیریم که تقوا و ورع از مهمترین شاخصهها و عالمتهای بندگان راستین
خداوند متعال بوده و انسان بدون تقوا نمیتواند ادعای بندگی درگاه باریتعالی را نموده و در جرگه بندگان
واقعی وارد شود.

-2اخالص
3
اخالص ،قصد قربت کردن و انجام عبادت و طاعت فقط برای خداست.
از آیات متعدد قرآن کریم میتوان دریافت که اخالص یکی دیگر از نشانهها و شاخصههای مهم
اک َن ْع ُب ُد َو إ َّي َ
عبودیت است .از جمله این آیات ،آیه شریف «إ َّي َ
اک َن ْس َتع ُ
ين» 4میباشد .شیخ طبرسی اینگونه
ِ
ِ
ِ
استدالل کرده:
 . 1طبرسی ،فضل بنحسن؛ مشکاة االنوار فی غرر االخبار؛ نجف :مکتبه الحیدریه ،چاپ دوم1385 ،ه .ق؛ ص .327
 . 2حر عاملی ،محمد بنحسن؛ الجواهر السنیة فی االحادیث القدسیه ،مترجم :کاظم خلخالی ،زین العابدین ،تهران:
انتشارات دهقان ،چاپ سوم 1380 ،ه.ش؛ ص .389
 . 3طریحی ،فخرالدین بنمحمد؛ مجمع البحرین؛ تهران :انتشارات مرتضوی ،چاپ سوم 1375 ،ه .ش؛ ج  ،4ص .168
 . 4حمد.5/

«اي َ
روى قانون ادبى عربى ،مقدم شدن َّ
اک» (تو را) بر دو فعل ،براى بيان انحصار
ً
است؛ يعنى خدايا منحصرا تو را میپرستيم ،نه غير تو را و فقط از تو کمک
1
میجوييم ،نه از غير تو.
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اینسخنشیخطبرسیبیانگرایننکتهاستکهپرستشحقتعالى،بایدخالیازهرگونهشايبهوخالصانهباشد.

آنچه که خداوند به اهل کتاب از یهود و نصاری امر فرموده ،جز این نیست که بر
اساس دین خالص ،او را بپرستند .او را به تنهایی اطاعت کنند و شرک را با طاعت
4
پروردگارشان مخلوط ننمایند.
َ َ ُ َ َّ َّ
ْ ََ ْ
َ
همچنین آیه شریف َ«و ِإذ أخذنا ِميثاق َب ِني ِإ ْسرا ِئيل ال ت ْع ُبدون ِإال الله؛ 5و ياد آوريد هنگامى را که از
بنىاسرائيل عهد گرفتيم که جز خداى را نپرستيد ».بر موضوع عبودیت خالصانه تأکید دارد .تفسیر صافی
ذیل این آیه شریف حدیثی را نقل مىکند که روشنکننده همين معناست .امام صادق 7میفرماید:
 . 1طبرسی ،فضل بنحسن؛ ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ پیشین؛ ج ،1ص .43
 . 2طبرسی ،فضل بنحسن؛ ترجمه جوامع الجامع؛ ترجمه :گروهی از مترجمان ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس رضوی ،چاپ دوم 1377 ،ه .ش؛ ج ،1ص .9
ّ . 3بينه.5/
 . 4طبری ،ابوجعفر محمد بنجریر؛ جامع البيان فى تفسير القرآن؛ بیروت :دار المعرفه ،چاپ اول1412 ،ه .ق؛ ج،30
ص .170
 . 5بقره.83/

تایا رو و نآرق رد تیدوبع یاههصخاش

گويى گفته شده :تنها تو را ،اى کسى که داراى اين اوصاف هستى ،مىپرستيم و
فقط از تو مدد مىجوييم و غير تو را پرستش نمىکنيم و از او يارى نمىجوييم؛ تا
خطاب داللت بيشترى داشته باشد بر اينکه چون خالق جهان از چنين اوصاف و
ّ
مختص اوست و جز او کسى سزاوار پرستش
خصايصى برخوردار است ،عبادت
2
نيست.
اک َن ْع ُب ُد َو إ َّي َ
در مجموع دو جمله« :إ َّي َ
اک َن ْس َتع ُ
ين» يک معنا را مىرسانند و آن عبودیت خالصانه است
ِ
ِ
ِ
که هيچگونه شايبهاى در آن نيست.
َّ
َ
ْ
ِّ
ُ
در آیه شریف َ«و ما ُأم ُروا إ َّل ل َي ْع ُبدوا الل َه ُمخلص َ ُ
ين له الد َين» ،يعنى :به آنها فرمان داده نشد ،مگر
ِ ِ ِ
ِ ِ
3
اينکه خدا را با اخالص پرستش کنند ،نیز به اخالص در پرستش و بندگی خدا دستور داده شده است.
طبری مینویسد:

ِ
ٍ
کو َن ِف َق ْلبِ ِه َم َع َاهللِ َغ ُري ُه؛ 1خداوند به بنده نعمتی باالتر از
َما أ ْن َع َم َاهللُ َع َل َع ْبد َأ َج َّل م ْن َأ َّن َل َي ُ
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اینکه در قلبش غری از خدا ،شخص دیگری را وارد نسازد ،نداده است.

این به معنای اخالص در بندگی و پرستش خداوند است.
خداوند در سوره فرقان نیز یکی از ویژگیهایی که برای عبادالرحمن برمیشمارد ،اخالص در عبودیت
است .آنجا که میفرماید:
﴿ َو ا َّل ِذي َن ال َيدْ ُع َ
ون َم َع اهللِ إِهل ًا َ
آخ َر؛ 2و (بندگان خدا) کسانی هستند که با خداوند معبود
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دیگری را نمیخوانند﴾.

در روایات وارده از اهلبیت :نیز اخالص به عنوان نشانهاى مهم در عبودیت مورد تأکید واقع شده
است .در روایتی که بیانگر اهمیت اخالص در عبودیت است ،امام باقر 7میفرماید:
ِ
ِ
عبادته حتّی ين َقطِ َع َع ِن ِ
اخللق ُک ِّلهم إِ َل ْي ِه َف ِحين َِئ ٍذ َي ُق ُ
ُ
ص
حق
اليکون العبدُ عابد ًا هللِ َّ
ول َه َذا َخال ٌ
ِ
ِ
ِل َف َي ْق َب ُل ُه بِک ََرمه؛ 3هرگز بنده ،عابد حقيقى و بنده واقعى نمىگردد ،مگر آنکه از متام خملوقات
قطع نظر کرده ،تنها چشم به خدا داشته باشد که در اين صورت خداوند متعال مىگويد:
"اين تنها براى من است" در نتيجه به کرمش ،آن را مىپذيرد.
نتيجه مباحث باال اينکه ،اخالص از شاخصههاى مهم عبوديت است.

-3عبادت
از دیگر شاخصهها و نشانههاى مهم عبوديت و بندگی حقتعالى ،عبادت اوست .برای روشنشدن موضوع،
ابتدا به ترسيم مفهوم واژه «عبادت» مىپردازيم.
مفهوم عبادت
واژه «عبادت» در اصل به معناى «خضوع» 4يا «نهايت خضوع» 5است ،اما مفهوم «عبادت» در کاربرد
متداول و شايع آن ،تاحدودى مورد اختالف است و در اين زمينه چند نظر وجود دارد:
 . 1فیض کاشانی ،مال محسن؛ تفسير صافى ،تهران :انتشارات الصدر ،چاپ دوم1415 ،ه .ق؛ ج  ،1ص .150
 . 2فرقان.68/
 . 3مجلسی ،محمدباقر بنمحمد تقی؛ بحار االنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،چاپ دوم1403 ،ه .ق؛ ج  ،67ص.111
 . 4فیومی ،احمد بن محمد؛ مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،قم :موسسه دارالهجره ،چاپ دوم1414 ،ق؛ ج ،2
ص .142
 . 5راغب اصفهانی ،حسین بنمحمد؛ پیشین؛ ص .542

 -1همان معناى اصلى ،يعنى خضوع يا نهايت خضوع .اين معنا مورد قبول بعضی از واژهشناسان مشهور
1
است.
 -2اطاعت و فرمانبردارى.

2
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 -3عملى که همراه با «قصد قربت» و انگيزه الهى است.

آنچه از معنای عبادت به عنوان شاخصهای برای عبودیت نتیجه میشود ،همان معنای انس و ارتباط
با خداوند و تذلل و کرنش با قصد قربت در پیشگاه با عظمت اوست که در واقع تجسید و تجسم عبودیت
است.

عبادت شاخصه عبودیت
خداوند متعال در سوره مبارکه فرقان وقتی به معرفی عباد الرحمن و بندگان شایسته خود میپردازد ،یکی
از نشانهها و ویژگیهای آنان را سجده و قیام لیل که همان نماز و باالترین جلوه عبادت است ،بیان نموده
و میفرماید:
 . 1فیومی ،احمد بنمحمد؛ پيشين.
 . 2حسینی زبیدی ،محمدمرتضی؛ پیشین؛ ج  ،2ص 410؛ ابن منظور ،محمد بنمکرم؛ پیشین؛ ج  ،3ص .273
 . 3سبحانی ،جعفر؛ تهذيب االصول (تقریر دروس امام خمینی ،)2قم :انتشارات دارالفکر 1367 ،ه .ش؛ ج  ،1ص 111
و بروجردی ،آقا ضیاء؛ نهاية االفکار؛ قم :مؤسسه نشر اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه1364 ،ه .ش؛ ج  ،1ص 183
و خویی ،ابوالقاسم؛ محاضرات فى اصول الفقه ،قم :مؤسسه نشر اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه 1419 ،ه .ق؛ ج،2
ص .184

تایا رو و نآرق رد تیدوبع یاههصخاش

با دقت در مفهوم و کاربردهاى واژه «عبادت» ،روشن مىشود که هر چند عبادت نوعى خضوع و
فروتنى است ،اما هر خضوعى عبادت نيست .بدون شک کسى که در برابر شخصى تواضع و خضوع مىکند،
نمىگويند او را عبادت کرده است .همچنين هرگونه اطاعت و فرمانبردارى نيز مصداق عبادت نيست .اينکه
عبادت غير خدا در اسالم حرام است ،اما تواضع و اطاعت ديگرى جايز است ،دليل آن است که عبادت
مترادف اين دو واژه نيست .بنابراين ،معناى اول و دوم مورد تأييد نيست .نظريه سوم ،يعنى عملى که با قصد
قربت و جهتگيرى الهى باشد ،مورد قبول اکثر عالمان فقه و اصول و برخى ديگر است 3.به نظر مىرسد اين
معنا نزديکترين معنا به مفهوم عبادت باشد .يادآور مىشود ،منظور از «قصد قربت» در تعريف عبادت ،آن
است که عمل ،انگيزه و جهت الهى داشته باشد ،اعم از اينکه به خاطر محبت و رضاى حق يا امتثال امر او
و يا شکرگزارى به درگاه او يا دستيابى به بهشت يا فرار از عذابش باشد.

﴿ َو ا َّل ِذي َن َيبِيت َ
ُون لِ َر ِّبِ ْم ُس َّجد ًا َو ِقيام ًا؛ 1و آنان براى پروردگارشان ،در حال سجده و قيام
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شبزندهدارىمىکنند﴾.

مراد از اين بيتوته در شب ،در حال سجده و حال ايستاده اين است که شب را به عبادت خدا به
آخر مىرسانند ،که يکى از مصاديق عبادتشان همان نماز است که هم افتادن به خاک جزء آن است و
هم به پا ايستادن .و معناى آيه اين است که بندگان رحمان کسانى هستند که شب را درک مىکنند در
حالى که براى پروردگار خود سجدهکنندگان و يا به پا ايستادگانند (يعنى پشت سر هم سجده مىکنند و
2
برمىخيزند) ،ممکن هم هست که مراد تهجد به نوافل شب باشد.
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قرآن کریم در جای دیگری میفرماید:
﴿ َّ ِ ِ
ون َع ْن ِعبا َدتِ ِه َو ُي َس ِّب ُحو َن ُه َو َل ُه َي ْس ُجدُ َ
ْب َ
ون؛ 3مهانا کسانى که
إن ا َّلذي َن عنْدَ َر ِّب َک ال َي ْس َتک ِ ُ
مقربان درگاه پروردگارت هستند ،از پرستش او رس باز نمىزنند ،او را تسبيح مىگويند و
ّ
براى او سجده مىکنند﴾.

بر اساس نظر برخی از تفاسیر ،4مراد از کسانی که از آنان به عنوان «عند ربک» یاد شده عالوه بر
مالئکه ،بندگان مؤمن و مقرب الهی نیز هستند که از پرستش خدا و عبادت او سرباز نزده و به اطاعت
و عبادت او میپردازند.
عالوه بر آیات فوق که عبادت را به عنوان شاخصه مهمی برای عبودیت معرفی مینمایند ،برخی
روایات نیز به این موضوع تصریح دارند .در روایتی که از امام علی 7نقل شده ،ایشان میفرماید:
ن ا ْل ِع َبا َد ِة؛  5هرگاه خداوند بندهاى را دوست بدارد ،نيکويى
ب اهللُ َع ْبد ًا َأ ْل َ َم ُه ُح ْس َ
إِ َذا َأ َح َّ
عبادت را در دل او افکند.

امام صادق 7در حدیث دیگری میفرماید:
ِ ِ
ى ِف الدُّ ْن َيا َفإِ َّنک ُْم َت َتنَ َّع ُم َ
ون ِ َبا ِف
ني َتنَ َّع ُموا بِ ِع َبا َدتِ 
الصدِّ ِيق َ
َق َال اهللُ َت َب َار َک َو َت َع َال َيا ع َباد َى ِّ
 . 1فرقان.64/
 . 2طباطبايى ،محمد حسين؛ پیشین؛ ج ،15ص .332
 . 3اعراف.206/
 . 4مکارم شيرازى؛ پیشین؛ ج ،7ص 74؛ قمی مشهدی ،محمد بنمحمدرضا؛ تفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران:
انتشارات وزارت ارشاد اسالمی 1368 ،ه.ش؛ ج ،5ص .274
 .5تمیمی آمدی ،عبدالواحد بنمحمد؛ پیشین؛ ص  ،285ح.90

اآلخرة؛ 1خداى تبارک و تعاىل فرموده است :اى بندگان راستني من! در دنيا از نعمت
عبادت من برخوردار شويد؛ زيرا که در آخرت به سبب آن متن ّعم مىگرديد.

از تحليل و بررسى آيات و روايات فوق نتيجه مىگيريم که عبادت از شاخصههاى مهم بندگى خداست.
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-4شکر
شکر به معنای به یادآوردن و تصور نعمت و اظهار آن 2و شناخت احسان و بازگوکردن و سپاسگزاری
3
از موالست.

بنابراین اگر میخواهید خدا را بپرستید ،شکر نعمتهايش را بجای آورید؛ زیرا
شکر ،رأس و مافوق عبادات است« .واشکروا لله» ،یعنی خداست که این نعمتها
را به شما روزی کرده است .و «ان کنتم ایاه تعبدون» یعنی اینکه شما خود را ملزم
 . 1کلينى ،محمد بنيعقوب؛ پیشین؛ ج ،2ص .83
 . 2راغب اصفهانی ،حسین بنمحمد؛ ترجمه مفردات الفاظ قرآن ،مترجم :غالمرضا خسروی ،تهران :مرتضوی ،چاپ
دوم 1374 ،ش؛ ج  ،2ص .343
 . 3فراهیدی ،خلیل بناحمد؛ پیشین؛ ج  ،5ص .292
 . 4بقره.172/
 . 5طباطبايى ،محمدحسين؛ پیشین؛ ج  ،1ص.644

تایا رو و نآرق رد تیدوبع یاههصخاش

بندگان خدا با تأسی و پیروی از قرآن کریم ،پیوسته به یاد نعمات خداوند هستند و به شکرگزاری
میپردازند .در آیات قرآن ،خداوند متعال ضمن دعوت از بندگان خود برای استفاده از نعمتهای پاکیزه و
حالل ،شکر نعمت را یکی از نشانههای عبودیت معرفی نموده و میفرماید:
﴿يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا ُک ُلوا ِمن َطي ِ
بات ما َر َز ْقناک ُْم َو ْاشک ُُروا لِ إِ ْن ُکنْت ُْم إِ َّيا ُه َت ْع ُبدُ َ
ون؛ 4اى اهل
ْ ِّ
َ َ
ُّ َ
ايامن؛ روزى حالل و پاکيزهاى که ما نصيب شام کرديم ،بخوريد و خدا را سپاسگزارى
کنيد؛ اگر منحرص ًا او را مىپرستيد﴾.
ْ ُ َّ ْ ُ ُ
َ ُ َ
َ«واشک ُروا ِلله ِإن ک ْنت ْم ِإ َّياه ت ْع ُبدون» نفرمود« :و اشکروا لنا :شکر ما را بجاى آريد»
ْ ُ َّ
بجايش فرمود«َ :واشک ُروا ِلله :خدا را شکر گزاريد» ،تا بر مسئله توحيد داللت
ْ ُ ُ
َ ُ َ
بيشترى داشته باشد و به همين جهت در ادام ه فرمود«ِ :إن ک ْنت ْم ِإ َّياه ت ْع ُبدون :اگر
تنها او را مى پرستيد» ،تا انحصار را افاده کند ،چون اگر فرموده بود« :ان کنتم
5
تعبدونه :اگر او را مى پرستيد» ،اين انحصار را افاده نمىکرد.
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به اطاعت از خدا و قرب به او مینمايید ،به واسطه اینکه فقط او نعمتدهنده
1
است نه غیر او.
در سوره نحل هم همین مضمون مورد اشاره قرار گرفته است:
﴿ َف ُک ُلوا ِمَّا َر َز َقک ُُم اهللُ َح ً
الل َط ِّيب ًا َو ْاشک ُُروا نِ ْع َم َت اهللِ إِ ْن ُکنْت ُْم إِ َّيا ُه َت ْع ُبدُ ون؛ 2از آنچه خداوند
روزى شام کرده است ،بخوريد که حالل و پاکيزه است و شکر نعمت خدا را بجا آوريد،
اگر او را مىپرستيد﴾.
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در آیات دیگری ،خداوند از برخی پیامبرانش به عنوان بندگان شکرگزار یاد نموده که از آن میتوان
نتیجه گرفت که شکرگزاری یکی از شاخصهها و نشانههای مهم بندگی و عبودیت است .به عنوان مثال،
در سوره اسراء خداوند متعال ،حضرت نوح 7را به عنوان بنده بسیار شکرگزار خود معرفی نموده و
خطاب به بنیاسرائیل میفرماید:
ُوح إِ َّن ُه َ
ح ْلنا َم َع ن ٍ
کان َع ْبد ًا َشکُور ًا؛ 3اى فرزندان کسانى که با نوح (بر کشتى) سوار
﴿ ُذ ِّر َّي َة َم ْن َ َ
کرديم ،او بنده شکرگزارى بود﴾.

«شکور» صيغه مبالغه و به معنى بسيار شکرگزار است .بدون شک ،همه پيامبران بندگانى شکرگزار
براى خدا بودند ،ولى ويژگىهايى در احاديث براى حضرت نوح 7آمده که او را شايستۀ اين توصيف کرده
است .از جمله اينکه هر زمان که لباس مىپوشيد ،آب مىنوشيد ،غذايى مىخورد و يا نعمت ديگرى به او
ً
4
مىرسيد ،فورا به ياد خدا مىافتاد و شکرگزارى مىکرد.

در روایات نیز از شکر به عنوان مهمترین عبادت بندگان مخلص و باالترین و برترین عبادت یاد
شده است .امام صادق 7میفرماید:
الشک ِْر َع َل ک ٍُّل َح ٍ
َان ِعنْدَ اهللِ َت َع َال ِع َبا َد ٌة َت َع َّبدَ ِ َبا ِع َبا ُد ُه ا ُمل ْخ َل ُص َ
َل ْو ک َ
ون َأ ْف َض َل ِم َن ُّ
ال َلَ ْط َل َق
ِ
ال ْل ِق ِبا َف َلم َل ي ُکن َأ ْف َض ُل ِمنْها َخصها ِمن ب ِ ِ
ِ ِ ِ
ابا
ي ا ْلع َبا َدات َو َخ َّ
َل ْف َظ ُه ف ِيه ْم م ْن َجي ِع ْ َ َ َّ ْ َ ْ
ص َأ ْر َب َ َ
َ َّ َ ْ َ ْ

َ ٌ

َّ ُ

باد َ 
يل ِم ْ 
َف َق َالَ « :و ق ِل 
ي الشک ُور»؛ 5اگر نزد خداوند متعال عبادتى از عبادتهایى که بندگان
ن ِع ِ

 . 1فخرالدین رازی ،ابو عبدالله محمد بن عمر؛ پیشین؛ ج  ،5ص .191
 . 2نحل.114/
 . 3اسراء.3/
 . 4مکارم شيرازى ،ناصر؛ پیشین؛ ج ،12ص .24
 . 5منسوب به امام صادق7؛ جعفر بنمحمد؛ مصباح الشريعة ،بیروت :اعلمی ،چاپ اول 1400 ،ه .ق؛ ص .24

خملص به آن عبادت مىکنند هبرت و باالتر از شکر بود ،البته اسمى از آن برده و بندگان خود
را به آن عبادت خمصوص امر مىفرمود ،وىل چون عبادتى هبرت و مطلوبتر از آن نبود ،از اين
حلاظ اين عبادت را انتخاب فرموده و از ميان بندگان خود تنها اشخاىص را انتخاب کرده
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و از آنان اسم برده که شاکر هستند و فرمود« :و کم است در ميان بندگان من اشخاىص که
شاکرهستند».

-5صبر
صبر به معنای خویشتنداری در سختی و تنگی 1و مخالف بیتابی و جزع 2میباشد .صبر از ویژگیهای
بارز بندگان شایسته خداوند به خصوص انبیا و اولیاست که در قرآن بارها بر آن تأکید شده و پیامبر
اکرم 6و مسلمانان به آن دعوت شدهاند .به عنوان مثال ،خداوند متعال در سوره هود خطاب به
پيامبرش میفرماید:
ِ
ني؛ 3و صرب کن؛ که خدا پاداش نيکوکاران را ضايع
يع َأ ْج َر ا ُْل ْح ِسنِ َ
ب َفإِ َّن اهللَ ال ُيض ُ
﴿ َو ْ
اص ِ ْ

نمىکند.

نظیر این دعوت به صبر ،در آیات دیگر قرآن مانند آيات  10سوره یونس 127 ،سوره نحل 28 ،سوره
کهف 17 ،سوره ص 48 ،سوره طور و  10سوره ّمز ّمل ،به چشم میخورد .بنابراین با توجه به سختیهایی
که بر سر راه دعوت پیامبران به دین خدا وجود دارد ،هم آنان و هم گروندگان به ایشان ،مأمور به شکیبایی،
صبر و ّ
تحملاند.
در آیات  41تا  44سوره مبارک ص ،خداوند متعال به معرفی یکی از بندگان و پیامبرانش ،ايوب
نبى 7که الگوی صبر در طول تاریخ است ،میپردازد .ابتدا خطاب به پیامبر اسالم 6میفرماید:
ب َو َع ٍ
طان بِن ُْص ٍ
الش ْي ُ
ى َر َّب ُه َأ ِّن َم َّسنِ َي َّ
ذاب؛ 4به ياد آور بنده ما ايوب
وب إِ ْذ ناد 
﴿ َو ا ْذک ُْر َع ْبدَ نا َأ ُّي َ
 . 1راغب اصفهانی ،حسین بنمحمد؛ پیشین؛ ص .474
 . 2فراهیدی ،خلیل بناحمد؛ پیشین؛ ج  ،7ص .115
 . 3هود.115/
 . 4ص.41/
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این حدیث شریف ،با صراحت بر شکر ،به عنوان شاخصه عبودیت خداوند ،تأکید نموده و شکرگزاران
را بندگان واقعی خدا معرفی کرده است .نتيجه بررسى مضمون آيات مورد اشاره و حديث پايانى اين است
که شکر از شاخصههاى بندگى خداى متعال میباشد.

را آن زمان که پروردگار خود را ندا داد که شيطان مرا دچار عذاب و گرفتارى کرد﴾.
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ايوب سومين پيامبرى است که گوشهاى از زندگى او در اين سوره مطرح شده و پيامبر اکرم6

موظف شد سرگذشت او را براى مسلمانان بازگو کند تا از مشکالت طاقتفرسا نهراسند و از لطف و
رحمت خدا هرگز مأيوس نشوند.
خداوند در ادامه داستان حضرت ایوب ،7ضمن بیان مصایبی که بر او وارد شده ،مىفرمايد:
ِ
اب؛ 1ما او را صابر و شکيبا يافتيم ،چه بنده خوبى بود
﴿إِنَّا َو َجدْ نا ُه صابِر ًا ن ْع َم ا ْل َع ْبدُ إِ َّن ُه َأ َّو ٌ

دوره  ، 2شماره  ، 3پیاپی  ، 4پاییز 1393

ايوب که بسيار بازگشتکننده به سوى ما بود﴾.

قابل توجه اينکه در اين جمله ،حضرت ايوب به سه وصف مهم توصيف شده است که اين سه ،در
هر کس جمع شود ،وى را الگويى متمايز از ديگران خواهد کرد -1 :مقام عبوديت  -2صبر ،شکيبايى و
2
استقامت  -3بازگشت پىدرپى به سوى خدا.
در روایات نیز تعابیر زیبایی در مورد صبر به کار رفته است .به عنوان مثال ،پیامبر اکرم ،6از صبر
به عنوان بهترین مرکب تعبیر نموده و فرموده است:
ِ
الص ْب؛ 3صرب هبرتين مرکب است.
ب َخ ْ ُي َم ْرک ٍ 
َب َما َر َز َق اهللُ َع ْبد ًا َخ ْي ًا َل ُه َو َل َأ ْو َس َع م َن َّ
َّ
الص ْ ُ
خداوند چيزى نصيب بندهاش نکرد که از صرب هبرت و وسيعتر باشد.
در حدیث دیگری ،امام صادق 7صبر را برای ایمان به منزله سر برای بدن دانسته و میفرماید:
ِ
س ِمن ْ ِ
ِ
الصب ِمن ْ ِ ِ
ب
ال َسدُ ک ََذل َک إِ َذا َذ َه َ
الر ْأ ُس َذ َه َ
ال َسد َفإِ َذا َذ َه َ
َّ ْ ُ َ
ب َْ
ب َّ
الر ْأ ِ َ َ
ال َيمن بِ َمن ِْز َلة َّ
ب ِْ
ال َيم ُن؛ 4صرب برای ایامن به منزله رس برای بدن است؛ هرگاه رس از بدن جدا
ب َذ َه َ
َّ
الص ْ ُ

شود ،جسد از بنی میرود مهانطور نیز هرگاه صرب از بنی رود ،ایامن نیز از بنی خواهد
رفت.

بر اساس مفاد آيات بررسى شده و دو روايت مورد اشاره ،صبر نيز از ديگر شاخصههاى مهم عبوديت
مىباشد.
 . 1ص.44/
 . 2مکارم شيرازى ،ناصر؛ پیشین؛ ج ،19ص .300
 . 3مجلسى ،محمد باقر بنمحمدتقی؛ پیشین؛ ج ،79ص .139
 . 4کلينى ،محمد بنيعقوب؛ پیشین؛ ج ،2ص .87

در اولین آیه مورد بحث ،خداوند متعال خطاب به پیامبر 6میفرماید:
ب َعىل ما َي ُقو ُل َ
داو َد َذا ْالَ ْي ِد إِ َّن ُه َأ َّواب؛ 3بر آنچه مىگويند صربکن و به
ون َو ا ْذک ُْر َع ْبدَ نا ُ
﴿ ْ
إص ِ ْ
ياد آور بندۀ ما داوود را که نريومند بود و بسيار به خدا رجوع داشت﴾.
داوود 7يکى از پيامبران بزرگ بنىاسرائيل بود که حکومتى بزرگ داشت
و در آيات متعددى از قرآن مجيد ،مقام واالى او ستوده شده است .به دنبال
بحثهايى که در آيات گذشته پيرامون کارشکنىهاى مشرکان و بتپرستان و
دادن نسبتهاى ناروا به پيامبر اسالم 6از سوى آنها (مطرح شد) ،قرآن
مؤمنان اندک آن روز ،داستان داوود را مطرح
در اينجا براى دلدارى پيامبر و
ِ
مىکند .داوودى که خداوند آن قدرت را به او داد و حتى کوهها و پرندگان را
مسخر او ساخت تا نشان دهد هنگامى که لطف او شامل حال کسى باشد ،کارى
از انبوه دشمنان ساخته نيست .هرچند اين پيامبر بزرگ نيز ،حتى با آن همه قدرت
ظاهرى ،از زخم زبان مردم در امان نماند .داستان حضرت داوود تسلى خاطرى
براى پيامبر اسالم 6بود تا پيامبر بداند اين مسئله منحصر به وى نبوده و
پيامبران ديگر در طول تاريخ به چنين شرايطى مبتال بودهاند .خداوند نخست
 . 1ابن فارس ،احمد بنفارس؛ معجم مقاییس اللغة ،قم :مکتب األعالم االسالمی ،چاپ اول 1404 ،ه .ق؛ ج ،1
ص.152
 . 2همان؛ ص .357
 . 3ص.17/
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-6توبه و بازگشت به سوی خدا
بندگان خوب خدا ،در صورت خطا و اشتباه یا ترک اولی ،به یاد خدا افتاده و با رجوع به سمت او ،از کرده
خود ابراز پشیمانی و عذرخواهی مىکنند .این در مورد تعدادی از پیامبران الهی از جمله حضرت داوود،
سلیمان و ایوب :در قرآن کريم آمده است .نکته مهم اینکه خداوند متعال از این انبیاى بزرگ با عنوان
«اواب» بودن ستوده استّ .
«عبدنا» یاد کرده ،سپس آنها را با ویژگی ّ
«اواب» از ماده «اوب» میباشد
که بنا بر نظر اهل لغت ،به معنای رجوع و بازگشت به سوی خداست 1.با توجه به اینکه واژه «توبه» از
ماده «توب» با واژه فوق ،اشتراک معنایی داشته و به معنای رجوع و بازگشت به سوی خدا مىباشد 2و
در اصطالح عموم کاربرد و قرابت بیشترى به ذهن دارد ،عنوان این قسمت از بحث را توبه و بازگشت به
سوی خدا نهاديم.
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َُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
ْ ْ َ
ال ْيد إ َّن ُه َأ َّو ٌ
ْ
اب»؛ «اواب»
مىفرمايد« :اص ِبر على ما يقولون و اذکر عبدنا داود ذا ِ ِ
از ماده «اوب» (بر وزن قول) به معنى بازگشت اختيارى به سوى چيزى است و
از آنجا که «اواب» صيغه مبالغه مىباشد ،اشاره به اين است که او بسيار به سوى
1
پروردگارش بازگشت مىکرد و از کوچکترين غفلت و ترک اولى توبه مىنمود.
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شیخ طبرسی نیز در توضیح این آیه مینویسد:
«ا َّن ُه َأ َّو ٌ
اب :همانا اوست بسيار باز گردنده» يعنى بسيار توبهکنندهاى که از هر
ِ
چيزى که براى خداوند ناپسند باشد ،رجوع کرده و به سوى آنچه خداوند واجب
2
کرده است ،بازگردد و ّ
«اواب» از «آب -يؤب» به معنى «رجع» مىباشد.
در ادامه همین سوره میفرماید:
﴿و وهبنا لِداود س َلي َ ِ
اب؛ 3و ما به داوود ،سليامن را عطا کرديم که چه بنده
امن ن ْع َم ا ْل َع ْبدُ إِ َّن ُه َأ َّو ٌ
ُ َ ُ ْ
َ َ َْ
خوبى بود و بسيار رجوعکننده (به ما) بود﴾.
تعبير به «انه ّاواب» ،درست همان تعبيرى است که دربارۀ پدرش داوود در آيه 17

همين سوره آمده بود و با توجه به اينکه «اواب» صيغه مبالغه است و مفهومش
«بسيار بازگشتکننده» مىباشد و قيد و شرطى در آن نيست ،مىتواند بيانگر
بازگشت به اطاعت فرمان خدا ،بازگشت به حق و عدالت و بازگشت از غفلتها و
4
ترک اولىها باشد.
«ن ْع َم ْال َع ْب ُد إ َّن ُه َأ َّو ٌ
اب» ستایشی برای سلیمان است؛ یعنی او طاعت و عبادت و
ِ
ِ
5
بازگشت فراوانی به سمت خدا داشت.
ْ ْ َ ُ َّ ُ َ
«نع َم الع ْبد ِإنه أ َّواب» 6را در مورد حضرت ایوب7
سپس در ادامه همین سوره خداوند متعال تعبیر ِ
به کار میبرد و از او به عنوان بندهاى صبور ،بسیار توبهکننده و بازگشتکننده به سوی خدا یاد میکند.
 . 1مکارم شيرازى ،ناصر؛ پیشین؛ ج ،19ص  236تا .238
 . 2طبرسى ،فضل بنحسن؛ ترجمه تفسير مجمع البيان ،پیشین؛ ج ،21ص .82
 . 3ص.30/
 . 4مکارم شيرازى ،ناصر؛ پیشین؛ ج ،19ص .271
 . 5ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بنعمرو؛ پیشین؛ ج ،7ص .55
 . 6ص.44/

در روایات نیز ،از توبه به عنوان دوستداشتنیترین چیز در نزد خدا یاد شده است .پیامبر اکرم6

در این باره میفرماید :
ب و إِ َّن ا ُْل ْؤ ِمن ِعنْدَ اهللِ َع َّزوج َّل َأ ْع َظم ِمن ا َْل َل ِ
ٍ
ِ ِ
ک َو َل ْي َس
ُ َ
َ َ
َ
َم َث ُل ا ُْل ْؤم ِن عنْدَ اهللِ ک ََم َث ِل َم َلک ُم َق َّر ٍ َ
ب َأ ْو ُم ْؤ ِمن ٍَة ت َِائ َبة؛ 1مثل مؤمن در نزد خدا مانند ملک مقرب
ن ت َِائ ٍ 
ب إِ َل اهللِ ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍ
َ ْ
ش ٌء َأ َح َّ
است .مهانا جایگاه مؤمن نزد خدا از ملک ،بزرگتر است و هیچ چیزی حمبوبتر از مرد یا
زن مؤمن توبهکار و بازگشتکننده به سوی خدا نیست.

است .

از آيات و روايات باال استفاده مىشود که توبه از ديگر شاخصههاى بندگان خوب خداى متعال است.
ب) شاخصههای عبودیت در ارتباط با خلق خدا

برخی از شاخصههای عبودیت ،در ارتباط با خلق خدا و مردم تجلی مییابد که در این قسمت به این دسته
از شاخصهها میپردازیم.

تکبر
 -1تواضع و پرهيز از ّ
خداوند متعال در سوره فرقان ،در تبيين ويژگىهاى بندگان برگزيدهاش مىفرمايد:

ِ
ون َع َل ْالَ ْر ِ
الر ْح ِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ض َه ْون ًا؛ 3بندگان خاص خداوند رمحان ،کسانى
﴿ َو عبا ُد َّ
هستند که با آرامش و بىتکرب بر زمني راه مىروند﴾.

در مورد معناى «هون» نظرات مفسران متعدد است .طبرى مىنويسد:

بندگان خدا بر روى زمين با حلم ،آرامش و وقار و در حالی که ّ
متکبر و ظالم

 . 1مجلسی ،محمدباقر بنمحمدتقی؛ پیشین؛ ج ،57ص .299
 . 2همان؛ ج ،6ص .38
 . 3فرقان.63/
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کار
همچنین در حدیث دیگری که از امام باقر 7واردشده ،ایشان محبوبترین بنده نزد خدا را ،گنه ِ
توبهکننده معرفی نموده و میفرماید:
إِ َّن ِمن َأحب ِعب ِ
ن الت ََّّواب؛ 2از حمبوبترین بندگان نزد خدا ،گنهکار توبهگر
اد اهللِ إِ َل اهللِ ا ُمل َف َّت َ
ْ َ ِّ َ
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1

نيستند ،راه مىروند.
74

وى از ابن عباس نقل مىکند :هون يعنى اطاعت ،عفاف و تواضع.

2

ابن کثير نيز همين قول طبرى را تأييد نموده و راهرفتن با «هون» را ،راهرفتن با آرامش و وقار و بدون
3
تکبر دانسته است.
تفسير جاللين نيز «هون» را ،سکينه و تواضع معنا کرده است.

4

عالمه طباطبائى 2نیز مىنويسد:
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مؤمنين کسانى هستند که روى زمين با وقار و فروتنى راه مىروند و «هون» ،به
طورى که راغب گفته ،به معناى تذلل و تواضع است .بنابراين ،به نظر مىرسد
که مقصود از راهرفتن در زمين نيز ،کنايه از زندگى کردنشان در بين مردم و
معاشرتشان با آنان باشد .پس مؤمنين ،هم نسبت به خداى تعالى تواضع و تذلل
5
دارند و هم نسبت به مردم چنيناند.
در روایات معصومین :نیز از تواضع به عنوان یکی از ویژگیهای بارز بندگان خدا که باعث باالرفتن
مقام معنوی و رفعت شأن و برتری آنان میگردد ،ياد شده است .پیامبر اکرم 6میفرماید:
ِ
السابِ َع ِة؛ 6زمانی که بنده (در مقابل خالق و خلق) تواضع
إِ َذا ت ََو َ
الس َمء َّ
اض َع ا ْل َع ْبدُ َر َف َع ُه اهللُ إِ َل َّ
پیشه کند ،خداوند او را به آسامن هفتم عروج میدهد.

در حدیث دیگری پیامبر اکرم 6میفرماید:
حک ُُم اهللُ؛ 7تواضع مقام معنوی بنده را زیاد
اض ُعوا َر ِ َ
اض َع َل َي ِزيدُ ا ْل َع ْبدَ إِ َّل ِر ْف َع ًة َفت ََو َ
إِ َّن الت ََّو ُ
میکند ،پس خداوند شام را رمحت کند تواضع داشته باشید.
 . 1طبری ،أبوجعفر محمد بنجریر؛ پیشین؛ ج ،19ص .21
 . 2همان؛ ص .22
 . 3ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بنعمرو؛ پیشین؛ ج ،6ص .110
 . 4محلی ،جاللالدین و سیوطی ،جاللالدین؛ تفسیر جاللین ،بیروت :مؤسسه النور للمطبوعات ،چاپ اول1419 ،ه
.ق ص .368
 . 5طباطبايى ،محمد حسين؛ پیشین؛ ج ،15ص .331
ّ . 6ورام بنأبیفراس ،مسعود بنعیسی؛ مجموعة ّورام ،قم :مکتبه فقیه ،چاپ اول 1410 ،ه .ق؛ ج ،1ص .201
 . 7همان.

از بررسى آيات و روايات باال ،مىتوان نتيجه گرفت که تواضع و پرهيز از تکبر ،از مهمترين نشانههاى
بندگان خدا در تعامل با مردم مىباشد.

 -2حلم و بردبارى
یکی دیگر از شاخصههايی که خداوند متعال در ادامه آیه  63سوره فرقان ،برای بندگان خاص خود
برمیشمارد ،حلم و بردباری است .آنجا که میفرماید:
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ال ِ
﴿ َو إِذا خا َط َب ُه ُم ْ
اه ُل َ
ون قا ُلوا َسالم ًا؛ 1هنگامى که جاهالن آنها را مورد خطاب قرار

ً
بسیاری از مفسرین «قالوا سالما» را تفسیر به حلم و بردباری نمودهاند .طبری از قول حسن و مجاهد
میگوید:
زمانی که جاهالن بندگان صالح را با الفاظ زشت خطاب قرار میدهند ،آنان حلم
2
و بردباری میورزند.
ابن ابیحاتم نیز مینويسد:
هنگامی که جاهالن آنان را خطاب قرار میدهند ،آنان جاهالنه برخورد نکرده،
3
بلکه با حلم و بردباری برخورد مینمایند.
ً
ابن کثیر 4و شیخ طبرسی 5نیز همین مضمون را آورده و «قالوا سالما» را ،به معنای حلم و بردباری
تفسیر نمودهاند.
روایات نیز حلم را به عنوان یکی از نشانههای بندگان مؤمن و عابد؛ و از محبوبترین چیزها نزد خدا
معرفی نموده است .امام صادق 7در این باره میفرماید:
ما ِمن جر َع ٍة يتَجر ُعها ا ْلعبدُ َأحب إِ َل اهللِ َع َّزوج َّل ِمن جر َع ِة َغي ٍ
ظ َيت ََج َّر ُع َها ِعنْدَ ت ََر ُّد ِد َها ِف َق ْلبِ ِه
ْ
َ َ
َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ
ْ ُْ
 . 1فرقان.63/
 . 2طبری ،أبوجعفر محمد بنجریر؛ پیشین؛ ج ،19ص .22
 . 3ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن بنمحمد؛ تفسير القرآن العظيم ،عربستان سعودی :مکتبه نزار مصطفی الباز ،چاپ سوم،
 1419ه .ق؛ ج ،8ص .2723
 . 4ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بنعمرو؛ پیشین؛ ج ،6ص .111
 5طبرسى ،فضل بنحسن؛ ترجمه تفسير مجمع البيان ،پیشین؛ ج ،17ص .222

تایا رو و نآرق رد تیدوبع یاههصخاش

مىدهند و به جهل و جدال و سخنان زشت مىپردازند ،در پاسخ آهنا «سالم» مىگويند﴾.

إِ َّما بِ َص ْ ٍب َو إِ َّما بِ ِح ْل ٍم؛ 1جرعهاى نيست که بنده بنوشد و نزد خدای عزوجل از جرعه خشمى
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که آن را بنوشد ،دوستداشتنىتر باشد ،هنگامى که در دلش مىچرخد يا به وسيله صرب و

شکيبايى و يا بردبارى.

در حدیث دیگری که از امام رضا 7وارد شده ،ایشان میفرماید:
َل َيک ُ
ُون َح ِلي ًام؛ مرد عابد نباشد ،مگر اینکه حلیم و خویشتندار
الر ُج ُل َعابِد ًا َحتَّى َيک َ
ُون َّ
2
باشد.
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نتيجه بررسى آيات و روايات مورد اشاره اين است که حلم و بردبارى ،از دیگر شاخصههاى عبوديت و
نشانه بندگان خدا در ارتباط با خلق است.

-3احسان و خوشرفتاری
یکی دیگر از شاخصههای عبودیت که در ارتباط با خلق خدا متجلی میگردد و در قرآن و روایات بر آن
ً
تأکید فراوان شده ،احسان و خوشرفتاری با مردم ،مخصوصا پدر و مادر ،خویشان و همسایگان است.
خداوند متعال ضمن تأکید بر پرستش و عبادتش و پرهیزدادن از شرک میفرماید:
ى و ا َْل ِ
ساک ِ
ني َو
﴿ َو ا ْع ُبدُ وا اهللَ َو ال ت ُْشکُوا بِ ِه َش ْيئ ًا َو بِا ْلوالِدَ ْي ِن إِ ْحسان ًا َو بِ ِذي ا ْل ُق ْرب 
ى َو ا ْل َيتام  َ
ُب و الص ِ
الَن ِ
اح ِ
السبِ ِ
ب بِ ْ
ال ِار ْ
ى َو ْ
ْ
َت َأ ْيام ُنک ُْم إِ َّن اهللَ ال
ال ِار ِذي ا ْل ُق ْرب 
يل َو ما َم َلک ْ
الُن ِ َ َّ
ْب َو ا ْب ِن َّ
ِ
ب َم ْن َ
کان ُمْتاالً َف ُخور ًا؛ 3و خدا را بپرستيد و هيچ چيز را رشيک او قرار ندهيد و به پدر
ُي ُّ
و مادر نيکى کنيد و مهچنني به خويشاوندان و يتيامن و مسکينان و مهسايه نزديک و مهسايه
دور و دوست و مهنشني و واماندگان در سفر و بردگانى که مالک آنها هستيد ،زيرا خداوند

متکب و فخرفروش است (و از اداى حقوق ديگران رسباز مىزند) دوست
کسى را که ّ

نمىدارد﴾.

در این آیه ،خداوند متعال بعد از دستور به پرستش خود ،به عنوان یگانه معبودی که شایسته پرستش
است و شریک نگرفتن برای او ،در مرحله اول دستور نیکی ،خوشرفتاری و احترام به پدر و مادر ،و
در مراحل بعدی دستور نیکی و خوشرفتاری با خویشاوندان و نزدیکان ،فقیران و مستمندان ،یتیمان،
همسایه نزدیک (خویشاوند یا مسلمان) و همسایه دور (غیر خویشاوند یا غیر مسلمان) میدهد و سپس
 . 1کلينى ،محمد بنيعقوب؛ پیشین؛ ج ،2ص .111
 . 2همان.
 . 3نساء.36/

به نیکی و خوشرفتاری با «صاحب بالجنب» که به رفیق سفر یا همسفر ،همسر ،کسی که به انسان
روی آورده و از انسان تقاضای کمک دارد و خدمتگزار تفسیر شده ،توصیه میفرماید .در انتهای آیه نیز
سفارش «ابن السبیل» یعنی مسافر در راه مانده و غالمان و کنیزان را نموده و توصیه و سفارش به نیکی
1
و خوشرفتاری با آنان را میفرماید.

جز خداوند يگانه را پرستش نکنيد و نسبت به پدر و مادر و نزديکان و يتيامن و بينوايان نيکى

کنيد و با مردم ،نيک سخن بگوئيد﴾.

نکته مهمی که از اين آيه استفاده مىشود ،اين است که خداوند بعد از پيمانگرفتن از بنىاسرائيل،
مبنى بر پرستشنکردن غير خدا و نيکى به والدين و نزديکان ،به نیکو سخن گفتن ،حسن معاشرت و
خوشرفتاری با مردم دستور داده است.
در روایات نیز بر نیکی و خوشرفتاری با مردم تأکید زیادی شده است .امیرالمؤمنین علی 7در این
زمینه میفرماید:
ِ
وه ْم بِ َط َل َق ِة ا ْل َو ْج ِه َو ُح ْس ِن ال ِّل َقاء؛ 3شام با مالتان (به سبب
َّاس بِ َأ ْم َوالک ُْم َف َس ُع ُ
إِ َّنک ُْم َل ْن ت ََس ُعوا الن َ
حمدویت آن) نمیتوانید بر مردم توسعه و گشایش اجیاد کنید ،پس بر آنان با گشادهرویی و

حسن رفتار در زمان مالقات ،گشایش اجیاد کنید.

بنابر مفاد آيات و روايت باال ،احسان و خوشرفتارى نيز از شاخصههای عبوديت در ارتباط با مردم به
حساب مىآيد.

 . 1طبرسى ،فضل بنحسن؛ ترجمه تفسیر مجمع البیان ،پیشین؛ ج  ،5ص .142
 . 2بقره.83/
 . 3مجلسى ،محمدباقر بنمحمدتقی؛ پیشین؛ ج ،71ص .159

تایا رو و نآرق رد تیدوبع یاههصخاش

در آیه دیگری خداوند متعال با تأکید بر همین مضمون ،یعنی دستور به عبادت ذات مقدسش ،دستور
نیکی و خوشرفتاری با پدر و مادر ،خویشاوندان ،یتیمان و مساکین داده و میفرماید:
يثاق َبنِي إِ ْس ِائ َيل ال َت ْع ُبدُ َ
﴿ َو إِ ْذ َأ َخ ْذنا ِم َ
ى
ى َو ا ْل َيتام 
ون إِالَّ اهللَ َو بِا ْلوالِدَ ْي ِن إِ ْحسان ًا َو ِذي ا ْل ُق ْرب 
و ا َْل ِ
ساک ِ
ني َو ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسن ًا؛ 2و (به ياد آوريد) زمانى را که از بنىارسائيل پيامن گرفتيم که
َ
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نتيجهگيرى
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با توجه به آنچه گذشت ،به اين نتيجه مىرسيم که عبوديت مقام وااليى است که فقط پيامبران ،اولياء و
صالحان ،با تالش و کوشش به آن دست يافته و احراز اين مقام نيز مستلزم ايجاد شرايطى در انسان است
که منجر به بروز نشانههايى در او مىشود که از آن تعبير به شاخصه نموديم .با بررسى آيات و روايات ،به دو
شاخصه کلى در ارتباط با خدا و خلق خدا دست مىيابيم که خود به چند شاخصه جزئى تقسيم مىگردد.
از بين شاخصههاى عبوديت در ارتباط با خدا ،تقوا از اهميت بيشترى برخوردار است .در مراتب بعدى
اهميت نيز ،اخالص ،عبادت ،شکر ،صبر و توبه قرار دارد .در بين شاخصههاى مرتبط با خلق خدا نيز ،به
تواضع و فروتنى ،حلم و بردبارى و احسان و خوشرفتارى با مردم دست پيدا کرديم.

فهرست منابع

تایا رو و نآرق رد تیدوبع یاههصخاش

1. 1قرآن کریم؛ ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
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79

80

دوره  ، 2شماره  ، 3پیاپی  ، 4پاییز 1393

18.18سبحانی ،جعفر؛ تهذیب االصول یا تقریر درس امام خمینی ،2قم :انتشارات دارالفکر 1367 ،ه .ش.
19.19سيوطى ،جالل الدين؛ الدر المنثور فى تفسير المأثور؛ قم :کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ،چاپ اول،
 1404ه .ق.
20.20طبرسی ،فضل بنحسن؛ ترجمه جوامع الجامع ،ترجمه :گروهی از مترجمان ،مشهد :بنیاد پژوهشهای
اسالمی آستان قدس رضوی ،چاپ دوم 1377 ،ه .ش.
21.21ــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،مترجمان :حسین نوری همدانی ،محمد
مفتح ،ابراهیم میر باقری ،احمد بهشتی ،سید هاشم رسولی محالتی ،ضیاءالدین نجفی ،علی کاظمی ،تهران:
انتشارات فراهانی ،چاپ اول 1360 ،ه .ش.
22.22ــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ مشکاة االنوار فی غرر االخبار ،نجف :مکتبه الحیدریه ،چاپ دوم1385 ،ه .ق.
23.23طبری ،أبوجعفر محمد بنجریر؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار المعرفه ،چاپ اول 1412 ،ه .ق.
24.24طریحی ،فخرالدین بنمحمد؛ مجمع البحرین ،تهران :انتشارات مرتضوی ،چاپ سوم 1375 ،ه .ش.
25.25عمید ،حسن؛ فرهنگ عمید ،تهران :نشر سپهر ،چاپ پنجم 1363 ،ه .ش.
26.26فخرالدین رازی ،ابوعبد الله محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب؛ بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ سوم،
 1420ه .ق.
27.27فراهیدی ،خلیل بناحمد؛ العین ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم1409 ،ه .ق.
28.28فیض کاشانی ،مال محسن؛ تفسیر الصافی ،تهران :انتشارات الصدر ،چاپ دوم1415 ،ه .ق.
ّ 29.29فیومی ،احمد بنمحمد؛ مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،قم :مؤسسه دار الهجره ،چاپ دوم1414 ،ه .ق.
30.30قمی ،علی بنابراهیم؛ تفسیر قمی ،قم :دارالکتاب ،چاپ چهارم 1367 ،ه .ش.
31.31قمی مشهدی ،محمد بنمحمد رضا؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران :انتشارات وزارت ارشاد
اسالمی 1368 ،ه .ش.
32.32کلینی ،محمد بنیعقوب بناسحاق؛ الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چاپ چهارم1407 ،ه .ق.
33.33مجلسی ،محمد باقر بنمحمد تقی؛ بحار االنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،چاپ دوم1403 ،ه .ق.
34.34محلی ،جاللالدین و سیوطی ،جاللالدین؛ تفسیر جاللین ،بیروت :مؤسسه النور للمطبوعات ،چاپ اول،
1419ه .ق.
35.35مطهری ،مرتضی؛ اسالم و مقتضیات زمان ،تهران :صدرا 1362 ،ه .ش.
36.36معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی ،تهران :نشر بهزاد ،چاپ اول 1382 ،ه .ش.
37.37مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،چاپ اول 1374 ،ه .ش.
38.38طباطبايى،محمد حسين؛ ترجمه تفسیر المیزان ،موسوی همدانی ،سید محمدباقر؛ قم :دفتر انتشارات
اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم 1374 ،ه .ش.
ّ 39.39ورام بنأبی فراس ،مسعود بنعیسی؛ مجموعه ّورام ،قم :مکتبه فقیه ،چاپ اول 1410 ،ه .ق.

