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 ناتوانی های بشری برای مواجه با   قرآنشیوه های آمده در 

 

 

 منظر نریمانی زاده 

 

 

 گرایش علوم قرآن و حدیث، خرم آباد دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی دکتری 

 
 

 

اساسی در این تحقیق، بررسی راههای مقابله با ناتواناییهای بشری از  هدف کلی و : چکیده

منظر قرآن کریم است. بدین معنی که محقق سعی داشته بر اساس آیات نورانی قرآن،به این 

سؤال پاسخ دهد که چه راهکارهایی برای مقابله و حتی پیشگیری از ضعف های انسانی وجود 

و بکار بستن اهرمهای بازدارنده،راحت تر با آن مقابله کند  دارد؟ تا آدمی با شناخت صحیح ضعف

بدیهی است که همه  .و ضعف حقیقی از منظر قرآن را،از ضعف وهم شده بر خود تشخیص دهد

تحلیلی و فن  -گیری از احادیث به روش توصیفیاهداف آمده در پرتو آیات وحیانی و با بهره

ن معنی که محقّق با استفاده از منابع و کتب مرجع و ای مورد بررسی قرار گرفته به ایکتابخانه

 آوری کرده و پردازش نموده است.معتبر، اطالعات را جمع

 ،فَشل، وَهَن، مستضعف ، سفیه  : وازگان کلیدی

 

  مقدمه

های همیشگی بشر از دیرباز بوده، زیرا انسان موجودی است که با ناتوانی شناخت و غلبه بر ناتوانایی های بشری یکی از دغدغه    

جسمانی آفریده شده و در طی مراحل رشد و کمال خود با ضعفهای روحی و معنوی، دست به گریبان است از اینرو ضعف را در 

شود. قرآن کریم با ورود به مقوله ضعف، ابعاد آن را اند که شامل؛ نفس، بدن و عقل میی آوردهلغت به معنی خالف قوت و توانای

بندی کرده و از معرفی موانع آن توان آنها را در بستر جسمی ، روحی ، فکری و رفتاری وارده بر انسان، دستهشمرد که میبرمی

ن، مهم به نظر میرسد،شناخت ابعاد ضعف در منظر قرآن است؛ که چه به منظور مقابله با آن غافل نمی ماند. آنچه در این میا

آید که نگاه قرآن بدان را دقیق مورد کنکاش قرار دهیم تا بسا با نگاه ما متفاوت و حتی گاه متناقض است. بنابر این الزم می

اند های نادرستی که برای ضعف و داشتهمرزهای دقیق و صحیح ضعفهای انسانی را تشخیص داده، و آنها را از برخی مالکها و معیار

 تمییز دهیم. محقّق برآنست، تا به این پرسش پاسخ دهد که  موانع و راهکارهای جلوگیری ضعف از نگاه قرآن کریم کدامند؟

 گیرد، خود،نوعی ضرورت فردیپرداختن به مباحثی در این زمینه که روح و جسم انسان را در زندگی فردی و اجتماعی در برمی

شود که همواره ناچار به مواجه با ضعف در ابعاد مختلف آن شود. اهمیّت این موضوع زمانی بیشتر میو اجتماعی را شامل می

هستیم و عدم توجه به آن در شکل ممانعت نکردن از ورود ضعف و حتی مواجه شدن صحیح با آن بیشتر به ابعاد روحی ما را 

یابد که ابراین، نگارنده با پژوهش دراین زمینه و غور در اقیانوس آرام به اهدافی دست میکند. بندر مسیر تکامل دچار تزلزل می

شود. در زمینه اهداف علمی این تحقیق، از دو زاویه کلّی و جزئی اهداف خاصی را دنبال به دو دسته علمی و کاربردی منقسم می
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. امّا از نظر کاربردی، امید میرود که برای قرآن پژوهان و متولّیان یازدکند که به شناخت کلّی ضعف و موانع و آثار آن دست میمی

مراکز فرهنگی که مسئولیت معرفی ضعف را بعنوان الگو برای جامعه مدّ نظر دارند، مفید باشد و با برائت صحیح از ضعفهای 

 پیرامونش مفید واقع شود. روحی مایه خیر و برکت در جامعه گردند. و در ابعاد کوچک برای خود محقّق و جامعه کوچک

منظر قرآن کریم است و در این راستا از آیات نورانی قرآن کریم، تفاسیر قرآن  برخورد با ضعف ازاز آن جا که هدف این تحقیق، 

ده اند، استفاده نمواکرم)ص( و عترتش به ما رسیده و روایاتی که همان موضوعات را بررسی کردهمخصوصاً تفاسیری که از رسول

کتب  . به این معنی که محقق با استفاده از منابع وباشدای میتحلیلی و فن کتابخانه -است، بنابر این روش این تحقیق، توصیفی

 آوری کرده و پردازش نموده است. مرجع و معتبر، اطالعات را جمع

 مبحث نخست: ناتوانی عقلی

ضعف عقل بعنوان یکی از ابعاد مهم و غیرقابل انکار ضعف است که در قرآن مورد امعان نظر واقع گردیده تا ناتوانی فکری و عدم 

النه و عدم استفاده از این موهبت خدادادی ضعفی ملموس بحساب آید.در عین حالی که این قوه را دارند از افرادی درک معقو

، امالی  282سوره بقره آیه کند.همین افراد در باشند جدا میاند و به اصطالح عموم دیوانه و خرفت میبهرهکه اصوالً از آن بی

 اگر و» ،1_بدلیل بلندی آیه و مربوط نبودن به بحث از آوردن همه آیه پرهیز شده_کند. یولی با رعایت عدالت برایشان کفایت م

بینیم در آیه وارده، ضعفاء در زمره چنانچه می*«بنویسد درستى به سرپرستش بنویسد تواندنمى و است، دیوانه یا و سفیه بدهکار

سرپرست گرفته شود که ضعف عقلی خصوصیت این افراد است. در اند که باید برای امالء کردن آنان ولی و افرادی آورده شده

، ص 7ش.، ج1731قرشی، «)آن را به معنی جهالت آورده»که عطف بر ضعیف شده باید گفت که قاموس« سفیه»ارتباط با واژه

)راغب  «ددانسبکی در بدن و سبکی نفس در اثر نقصان عقل در امور دنیوی و اخروی می»و مفردات آن را به معنی .(233

 .( آمده است. 193،ص17ق.،ج1112ابن منظور، «)نقیض بردباری»و در لسان العرب به معنی .(111، ص 1ق.، ج1112اصفهانی، 

در ارتباط با معنی آمده در مفردات باید گفت: که جنبه دنیوی و اخروی را بنحوی دقیق و با غرض اشاره کرده، زیرا جهالت در 

دهند، نشانه عناد و نافرمانی و عصیان است، نه سفاهت در امور دنیوی رندی و عقالنیت بخرج میامور اخروی توسط افرادی که 

آنان و در تعریف لسان العرب  اگر حوصله و صبر و متانت را زاییده تفکر بدانیم طبیعی است که سفاهت، عکس صبر است بنابر 

اق خود سفاهت در تعاریف آمده را در خود گنجانده است.صرف باشد که مصداین تعاریف مفردات و لسان بسیار دقیق و جامع می

تواند واقع شده باشد. در دانند که به اسباب مختلف مینظر از معنی لغوی،  برخی ضعف آمده در این آیه را از لحاظ عقلی می

البته در (.723، ص1ق ، ج 1143زمخشری، « )ضعف عقالنی در آیه آمده در اثر پیری یا کودکی بر آنان عارض شده»کشّاف 

با توضیح بیشتر ة که بیان السعاد(.73، ص1، جش.  1784تفسیر روشن افراد مریض را شامل این ضعف کرده است)مصطفوی، ، 

ش، 1732گنابادی، « )گذاشتچنان که باید و شاید فرق نمیبین الفاظی که به نفع اوست و الفاظی که به ضرر اوست آن»آورده 

» ه گیرد؛ اینگونه کنیز این نظر را آورده، با این تفاوت که آن را با دلیل و با نگاه به کلّ آیه در نظر میمفاتیح  (.134، ص 7ج

رساند که این الفاظ مغایر یکدیگرند و ضعیف را همان آوردن حرف )اَو( بین الفاظ سه گانه سفیه و ضعیف و ناتوان از نوشتن می

. «داندالف سفیه که کم عقل است ولی ضعیف را در اینجا به کل خالی از عقل میداند بر خکودک پیر و نادان و دیوانه می

تواند برای محقّق قانع کننده باشد، ولی در مجموع باید گفت هر یک که این نظر می(.91، ص 3، جق  1124فخرالدّین رازی، )

                                                           
 

 «اَو ضَعیفاً اَوال یَستَطیُع اَن یَمُلّ هُوَ فَلیَملُل وَ لِیُّهُ بِالعَدلِ... فَاِن کَانَ الذَّی عَلیهِ الحَّقُ سَفیهاً...».*
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که با مقصود آیه نیز سازگار است.اینکه ضعف از نظرات مفسّران را هم اگر لحاظ کنیم این نوع ضعف بر ضعف عقلی ترتّب دارد 

عقلی را آنچنان که در آیه آمده بر کدامیک از ابعاد انسان)روحی یا جسمی( او حمل کنیم، مبحثی است که به علم پزشکی و 

جایی  وشتارگنجد، نه در حوصله این نگردد و توضیح آن و تفقّد درباره آن، نه در مقوله ضعف در موضوع ما میروانشناختی برمی

ر آن شود و اگدارد. زیرا اگر ضعف عقالنی را در اثر عارضه بر مغز انسان )بعنوان راهبر قوه عاقله( بدانیم، خود ضعفی جسمانی می

تواند هر دو اینان گردد و حتی میرا ناشی از ابتالئات روحی و روانی از فشار وارده بر روح انسان بدانیم، خود ضعفی روحی می

چرا که هر نوع فشار جسمی خود عواقب روحی نیز به همراه دارد و گاه فشار روحی به ضعف مفرط جسم نیز منتج  نیز باشد

گردد بنابر این با توجه به این دو سویه بودن ضعف عقالنی از ناحیه جسم و روح آدمی و متمایل بودن به هر یک از دو بُعد می

رسد که خود ضعف مترتب بر عقل و قوه عاقله آدمی بجا و مناسب به نظر میروح و جسم آدمی به صورت مطلق و نسبی کامالً 

در بُعدی جدا و متمایز مطرح گردد و تحت عنوان ضعف عقالئی به آن پرداخته شود تا از امتزاج آن با دیگر ابعاد ممانعت بعمل 

 آید.

حتمی مانعی یافت حتی اگر سستی و طبیعی است که برای ضعف عارض بر جسم و عقل آدمی است نمی توان بطور قطع و 

 ناتوانی وارده بر آن را به تأخیر افکند اما این ایجاد موانع در ابعاد دیگر تحقق یافتنی است.

 

 مبحث دوم : ناتوانی اجتماعی 

معه اشدن جوامع انسانی و افراد موجود در میان این جوامع به عنوان پیکرهای سازنده یک ج یکی دیگر از ابعاد ضعف، تضعیف

و عضوهای آن است. و ضعف فردی خود افراد جدای از جامعه منظور نیست، بلکه ضعف آنان به میزان سستی که بر جوامع 

گرددو عامل اختالف بیرونی برای وارد آمدن آورد منظوراست. ضعفی که از خارج خود افراد بر آنان تحمیل میانسانی وارد می

ه باشد کامعه چه با جبر و زور و یا خدعه و نیرنگ دیگر وجه عامل اختالف و نزاع میضعف و به استضعاف کشاندن افراد یک ج

 طبقه طبقه را آن مردمِ و برافراشت، سر[ مصر] سرزمین در فرعون »،2خداوند در سوره قصص  آیه چهار بدین بیان آورده است

 هک گذاشت،مى جاى بر زنده[ کشىبهره براى] را زنانشان و برید،مى سر را پسرانشان: داشتمى زبون را آنان از اىطبقه ساخت

 *«.بود فسادکاران از وى

مستضعف با ضعیف فرق دارد ضعیف کسی است که ناتوان است ولی »تعریف بجایی آورده « مستضعف»در نمونه برای واژه 

(.تفرقه 9، ص 1ش، ج1731مکارم شیرازی، ، ) «مستضعف کسی است که بر اثر مظالم و ستم های دیگران تضعیف گردیده است

ی اجتماعات بشری است.خصوصاً آنکه این و تشتت میان جوامع که برخاسته و زائیده افراد آن جامعه است، بالشک ناتوان کننده

ان و ان مؤمنها را به پیوند میاجتماعات،دینی وافرادآن مؤمنان به خدا باشندهمانگونه که منظور نظر آیه بوده مهلک ترین ضربه

گونه جوامع همیشه افراد را به وحدت کلمه دعوت کند. به همین منظور است که رهبران اینپیکره اجتماعات آن وارد می

امروزه خطرناکترین » فرمودند:  3/7/97کردندو از تفرقه و تنازع دور میداشتند آنچنان که مقام معظم رهبری به تاریخ می

ند، کشی دیگر شمشیر میای علیه عدهکنند عدهای را تکفیر میو ایمانی است ... یک عدّه، عدّه اختالفها، اختالفهای عقیدتی

ن نکته ای« گذارند.برادران بجای همکاری با یکدیگر و گذاشتن دست در دست یکدیگر علیه برادران دست در دست دشمنان می

ماعات متشکل از مسلمین عالوه بر دشمنان اسالم و مستکبران از آنرو آورده شد که امروزه بزرگترین معضل جهان اسالم و اجت

                                                           
نْهْم يَُذبُِّح أَْبنَاَءهُْم َو يَْستَْحِى نَِساَءهُْم  إِنَّهُ كاََن ِمَن اْلُمْفِسدِ  إِنَّ فِْرَعْوَن َعََل فِى اْْلَْرِض َو َجَعَل أَْهلَهَا ِشيًَعا يَْستَْضِعُف طائفة  »*  «ينِ مِّ
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سازد و آنان را در شکل آحاد فِرَق باشد همین تنازعاتی است که اجتماع برادران دینی را تکه تکه میبه منظور تضعیف آنان می

و در نهایت چیزی جز کند که امروزه دراقصی نقاط مناطق بسیار شاهد آنیم مختلف در شکل تکفیری دشمنان یکدیگر می

بندی کرد و مقصود این است که برای فرعون مردم را گروه» آورد. در ترجمه مجمع آمده تضعیف جامعه مسلمین به بار نمی

» (.گرچه133، ص 18ش، ج1732طبرسی، «.)بندی کرده بوداسرائیل را به خدمت وا دارد و رام کند تقسیماینکه بهتر بتواند بنی

(. 338، ص 21ق،ج 1124در مفاتیح آمده)فخرالدّین رازی، «ها و اصنافبندی و به صورت در آوردن آنها به گروهکیفیّت این گروه

ق 1143ها را بر شمرده که از جمله کشاورزی و حفّاری و بنّایی بوده است. )زمخشری تر در الکشّاف  این صنفبه شکل دقیق امّا

توان با گذاشتن تر میهای مختلف تقسیم شود، بسیار راحتها و دستها به گروهای ر(. به هر حال،وقتی جامعه792، ص 7، ج 

از راه القای اختالف و تفرقه افکنی دسته » اندکی تفاوت میان آنها؛ اختالفات را میانشان دامن زد زیرا به قول علّامه در المیزان 

) «وانند بر او بشورند آن طور که عادت همه ملوک استدسته کرد تا کلمه آنان متفق نشود و یک دل و یک جهت نباشند تا نت

.) «تفرقه مقدمه ذلت پذیری و تفرقه اندازی بارزترین اهرم مستکبرین بر مردم است» (.زیرا 3، ص 13ش ، ج 1781طباطبایی، 

رود اشاره می به عمل فرعون بر دسته دسته کردن مردم آن سرزمین»(. در نمونه، پس از اشاره13، ص 9ش، ج 1787قرائتی، ، 

. )مکارم «پذیر نیستبه اینکه حکومت یک اقلیّت ناچیز بر یک اکثریت بزرگ جز با برنامه تفرقه انداز و حکومت کن امکان

های فکری در راستای (. بدیهی است آنچه در این آیه مدّ نظر است اختالف میان افکار و نحله113،ص 7ش،ج1731شیرازی، 

ختالف فکری خود باعث رشد و نمو اندیشه و پاسخگویی به مبهمات و شبهات فکری است،بلکه هدفی واحد نیست چرا که هرا

ه کشی گرفتهای ملتی است که به بهرهآمیز در جهت به استضعاف کشیدن تودهمنظور تفاوت طبقاتی و اختالفات مخاصمه

 دهد. شوند و قرآن نسبت به آن و آگاهی بر این عامل هشدار میمی

 

  عی برای ناتوانی اجتماعی :مانهجرت، 

رویکردی عاقالنه و مجدّانه و در عین حال عاشقانه، بسوی معبود برای گریز از ضعف تحمیلی بر احتماع بشمار میرود چرا که 

ترین کار برای مقابله با ضعف در هنگامیکه مواجهه با آن کارساز نباشد پشت کردن و دور شدن از آنست.هجرت راه نجات بدیهی

می  93سوره نساء  آیه شار و ضعفهای پدید آمده در محیط کفر است که قرآن این راهکار را مانعی بر سر ضعف و زبونی در از ف

 ازمستضعفان در زمین ما: »دهندمى پاسخ «بودید؟[حال] چه در: »گویندمى» 7داند که بر مومنان به خدا وارد می شود ؛

 «*است. دوزخ جایگاهشان آنان پس «مهاجرت کنید؟ آن در تا نبود وسیع خدا زمین مگر: »گویندمى.«بودیم

راه نجات و موضوع پیش گیری کننده از دچار شدن به ضعف کسانی بود که مورد خطاب فرشتگان قرار گرفتند و « فتهاجروا »

 متارکه»، بر وزن مفاعله به معنی «فتهاجروا»هجر از   می توانستند با هجرت مانعی برای وارد شدن ضعف تحمیلی قرار دهند.

هجر و »راغب گوید .(179، ص 3ش. ج 1731قرشی،  « )غیر در عرف از محلی به محل دیگر و در قرآن از دارالکفر به دار ایمان

درکتاب  .(.877ص ، 1ق.، ج 1112راغب اصفهانی، «.)هجران آن است که انسان از دیگری جدا شود خواه با بدن یا زبان یا قلب

ترک شی با وجود ارتباط بین آندو و اگر بر وزن مفاعله باشد داللت بر استمرار دارد که الزم می آید پیوستگی »تحقیق آمده 

ترک کردن و غافل شدن »در تاج العروس سه صفت برای آن آورده  .(214، ص 11ش. ج 1734مصطفوی،  «.)ترک با حرکت آن

لفظ قطع و بریدن محسوس و نامحسوس ».و در مصباح المنیر به .(21، ص3ق.، ج 1111سینی زبیدی،ح «)و روی گردانیدن از آن

 ..(371، ص 2ق.، ج 1111فیومی،  ) .«است

                                                           
 «فَتَهاَجُروا فيها فَاُولئَِک َمأواهُْم َجهَنَّمُ  ةً الُوا فيَم ُکْنتُم قالُوا ُکنّا ُمْستَْضَعفيَن فِی االَرِض قالُواَ اَلَْم تَُکْن اَْرَض هللاِ َوِسعَ ق»*
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از تعاریف ارائه شده بر می آید که همگی آنها بر منقطع گشتن و گسستگی و جدایی میان فرد ترک کننده با جایی که در آن 

قط آید که فاین گستگی به منظور حفظ دین آمده؛ بنابراین به قصد و اجبار بوده و الزم نمی هست داللت می کند، ولی چون

درونی و قلبی باشد و همانگونه که آمد قطع را بریدن محسوس و نامحسوس یعنی بیرونی و درونی معنی کرده اند. از این رو 

عرب و تاج العروس با توجه به ابتر ماندن هدف ترک کردن رسد و تعریف لسان التعاریف مصباح و راغب چندان دقیق به نظر نمی

و جدا شدن چندان کامل نیست، اما تعریف کتاب تحقیق که بار معنایی هدف این ترک را در خود دارد با توجه به اشاره ترک با 

 وجود ارتباط و اشاره به معنی قرآنی کاملترین تعریف از این واژه می باشد.

از ابن منذر و ابن جریر از ابی عباس نقل شده که عده ای از »آیه در جاهای متعدد من جمله  و المنار  در ارتباط با شأن نزول

اهل مکه که مسلمان شده بودند بخاطر ضبط اموال و فشار مشرکان همراه با مشرکان بخاطر جنگ با مسلمانان خارج شدند 

با توجه به نوع استضعاف که از خارج بر (. .228،ص3، ج م1994، علی رضا«.)بسوی بدر که در بدر عده ای از آنان کشته شدند

آنان تحمیل شده و تحت ستم واقع شدن آنان را به استضعاف کشانده، حال این ضعیف شدن هر چه باشد چه مالی،چه تعداد 

ی داشته و آنان در نفر و چه اجباری،در هر صورت؛ تحمیلی است.امّا ماندن و معیشت کردن در زیر بار این ظلم، جنبه اختیار

تحمل آن مخیّر بوده اند، پس موردخطاب مالئکه واقع می شوند.در مجمع آمده از سعیدبن جبیر درباره معنی این سخن نقل 

مالئکه در »(. 3و  8، ص 9ش، ج 1732طبرسی، «.)هر گاه در سرزمینی معصیت خدا واقع شود از آن جا خارج گردید»شده 

هلل اضافه کرده و زمین خدا را به خدا نسبت دادند این خالی از یک نکته نیست و آن اینکه خدای گفتار خود ارض را بر کلمه ا

سبحان قبل از آنکه بندگان خود را به ایمان و عمل صالح دعوت کند اول زمین خود را فراخ قرار داد تا اگر کسی شرایط محیطش 

فراخی زمین مستور شده است وگرنه می گفت  منها « فیها االرض»دهد ایمان بیاورد و به محل دیگر برود در لفظ اجازه نمی

از قسمتی به قسمتی به قسمت دیگر که فراخی آن « فیها»االرض که معنی آن از نقطه ای به نقطه دیگر است در صورتی که در 

 (.38، ص 3ش، ج 1781طباطبایی، «.)دهدرا نشان می

رج شدن از استضعاف اختیار نکردند بلکه تسلیم شدند برای استراحت و رفاه اینان هجرت را برای خا»در تفسیر من وحی آورده 

، 3ق، چ 1119)فضل اهلل ،  «.و تنبلی و سستی در اطاعت کردن از بدن و مال وامثالهم و زندگی کردن درخدمت مستکبران

در محیطی بخاطر عواملی طبق آیات فراوان اسالم با صراحت دستور می دهد که اگر »(. آنگونه که در نمونه آمده118ص

نتوانستید آنچه وظیفه دارید انجام دهید به محیط و منطقه دیگری هجرت نمایید... زیرا اسالم جنبه منطقه ای ندارد و وابسته 

پر واضح است که این مفهوم به معنی فرار (. 94، ص 1ش، ج 1731مکارم شیرازی، «.)به محدود و مکان و محیط معینی نیست

توانیم تغییر دهیم اگر بمانیم ولی در هجرت ماندن به قیمت نه تنها تغییر ی هراس نیست زیرا در فرار چیزی رامیو رفتن از رو

ان اگر با ایم»نیست بلکه تباهی است. تباهی که به قیمت از دست رفتن ایمان تمام شود.بقول مرحوم شریعتیدر تاریخ تمدن:

ساب ایمان در محیط بمانند و سرنوشت بیشتر ندارند یا تسلیم به شرایط موجود مهاجرت توأم نباشد و آن شخص یا اقلیت تازه ح

بنابراین، (. 33ش، ص1734شریعتی،  «.)که ایمانشان قربانی شود یا ذلت و گوشه نشینی و عزلت یعنی قربانی کردن خودشان

 گیرد.ضعف اجتماعی انجام میترین عملی است که در ممانعت از هجرت در عین خلوص و رویکرد آن به معبود بخردانه

 مبحث سوم : ناتوانی عقیدتی

ای دارد اهمیّت این ضعف از آن روست که مهمترین ابعاد ضعف ازمنظر قرآن، ضعف عقیدتی است که کالم وحی به آن نگاه ویژه

ند و اعتماد و باور بر او وارد آمدن آن بر انسان بر خالف دیگر ضعفها در حیطه اختیار آدمی است.آنجا که ضعف در تکیه به خداو
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کند. امّا این بار این ضعف را بصورتی به عنوان قدرت الیزال و بی بدیل هستی آدمی را در توکّل به خداوند سست و ناتوان می

آورد که در عین مهم ای شاهد مثال میالمثل و گونهدارد بلکه آن را در لسانی شیوا در مقام ضربصریح و مستقیم بیان نمی

 المثل نیز همین است. ها بماند و به فراموشی نگراید چرا که خاصیت ضربن در خاطرهبود

تشبیه دوستی با غیر خدا با ضعف و سستی خانه عنکبوت، یادآوری همیشگی برای مردمی است که فراموش نکنند تکیه و اعتماد 

مبرهن است و آن را صراحتاً بعنوان شاهد مثال بر غیر خدا؛ تکیه بر سستی و ضعف مفرطی است که در خانه عنکبوت متصوّر و 

اند همچون عنکبوت است که )با آب داستان کسی که غیر خدا دوستانی اختیار کرده»،1؛آورده است 11در سوره عنکبوت  آیه 

 «*ها همان خانه عنکبوت استترین خانهدانستند سستهایی برای خویش ساخته و در حقیقت اگر میدهان( خانه

ات ای که با توجه به مشخصست برای شناخت این بُعد از ضعف، خانه عنکبوت و حتی خود این موجود را بهتر بشناسیم؛ خانهالزم ا

(. و تفسیر 113،ص9ش، ج1787قرائتی ،  «.)نیستند بیش هایىاسم نیز خدا غیر دارد را خانه اسم تنها » آمده در تفسیر نور

ای مقاومت دوام است که در برابر هیچ حادثهنه دیواری دارد و نه سقفی و نه دری مصالح آن بقدری سست و بی» نمونه

چنانکه عنکبوت بلعاب »(. و اصوالً هیچ مشخصه ای از خانه را دارا نیست. 238،ص13ش ،ج1731مکارم شیرازی، «.)کندنمی

(.این خانه بدون 13نهج البالغه ترجمه فیض خ«.) شودن از هم جدا میدهن خود تاری بافته که پایه محکمی ندارد و با وزید

ای و آبی و آتشی است که بیانگر اوج ضعف سقف و دیوار و پایه حتی بدون سایه، خود نشانگر اضمحالل آن در برابر هر حادثه

ی گیرند. سؤالتی و خالق اسباب میباشد و مثال ملموس برای تکیه دادن افرادی بر آن است که غیرخدا را کارگزاران هسآن می

شود؟ و مثالً با عنوان حشره به طور کند این است که چرا از میان موجودات نام عنکبوت آورده میکه در اینجا بذهن خطور می

 شود؟ عام اسم برده نمی

 »است که در روح المعانی  باشد. زیرا اسمیای خود حاوی خصوصیات منحصر بفردی میاوالً : باید گفت عنکبوت از لحاظ واژه

و (.733، ص 14ق، ج 1113)آلوسی،   «.شود و )ت( در آن زائده است مانند طالوتبر واحد و جمع و مذکر و مونث اطالق می

 در این تشبیه طالوت و یا طاغوت از نظر زائده بودن حرف )ت( با کلمه عنکبوت ظرافت معنوی بجایی نهفته است. 

ترین خانه، خانه اوست؛ برای این است که خواسته سست« اِنَّ اَوهَنَّ لَبیتها»اگر نفرموده» المیزان است  ثانیاً: همانگونه که در

(. 191، ص13ش، ج1781طباطبایی، «)دهدجمله مذکور را به عنوان یک مثل رایج به کار برده باشد و مثل را کسی تغییر نمی

ند و کشویم. اسمی که عام را داللت میر بکار بردن کلمات و اعجاز آن میبا توجه به این دو نکته، بیشتر متوجه ظرافت آیه د

تواند هر کسی و چیزی باشد و مختص به برد که غیر خدا میحتی ذهن را به سمت مذکر و مونث و حتی جمع و فرد بودن نمی

نوان خانه سست و نماد ضعف ماند که حتی امروز از آن به عالمثلی باقی میجنسی نیست. واز سوی دیگر به صورت ضرب 

 گیرد. صهیونیسم، شعار مجاهدان لبنانی و رهبر نستوه آنان قرار می

دهد پیامبر)ص( در احادیثی زن بداخالق که همسرش را آزار می»شاید نابجا نباشد که به روایت آمده در الخصال نظری افکنیم 

عنکبوتی که (.383و  383، ص2ابن بابویه، بی چا ، ج«.)ندکورزد به عنکبوت تشبیه میو یا زنی که به شوهرش خیانت می

زل گیری بنیاد خانه و خانواده را متزلشود که با بداخالقی و الاُبالیدوام و نامستحکم دارد، به زنانی تعبیر میای سست و بیخانه

ه ق، به نکته جالبی در مورد خانسازند. در تفسیر اثنی عشر از قول لطیف صاحب بحرالحقائکنند و آن را ضعیف و سست میمی

، حسینی شاه عبدالعظیمی«.)کندداند که عنکبوت برای خودش با تنیدن تار درست میآن را زندانی می»عنکبوت اشاره شده و 

                                                           
 ،4«يَعْلَمُونَ كَانُواْ لَوْ  الْعَنكَبُوتِ لَبَيْتُ الْبُيُوتِ أَوْهَنَ إِنَّ وَ  بَيْتًا اتخََّذَتْ الْعَنكَبُوتِ كَمَثَلِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ دُونِ مِن اتخََّذُواْ الَّذِينَ مَثَلُ»*
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(. بر این اساس تعبیر خانه، بهتر است به النه تغییر یابد تا ضعف و سستی آن بیشتر به چشم آید.بر 278، ص14ش، ج1737

ترین حالت توکل به سستی و ناتوانی بینانهحتی در خوش _خواهد باشدهر چه که می_سوس است که توکّل به غیرروشنی مح

ترین صورت اگر خداوند را مصدر همه امور بدانیم و همه امور هستی را ناشی از او و در موجودیت خود است چرا که در عاقالنه

ی داشتن از غیر او)بدون او( حماقت محض و اتکایی پوچ و باطل است، زیرا هر وابسته به او بدانیم طبیعی است که انتظار یار

ایی قدرت و توان و وجودی بدون او اصالً موجود نیست و خود حالت عدمی و ضعف دارد و برای همین است که مشبه به خانه

 بر آن، تکیه بر ضعف مطلق است که شود که در اصل خانه نیست بلکه توهم خانه در ذهن اتکا کننده به غیر اوست و تکیهمی

 آورد.ای جز سقوط به بار نمینتیجه

 عقیدتی    ناتوانیدعا ، مانعی برای 

ترین سنگر روحی انسان نقشی بسزا در مقابله با ضعف در ظهور آن از یکسو و بخشدعا، بعنوان محکمترین و در عین حال آرام

کند.اگرچه مادعا را اغلب در هنگام مواجه با ضعف یا دچار شدن با آن برای حتی مانعی برای ورود آن از سوی دیگر ایفا می

تواند خود جنبه پیشگیری کننده از ورود ضعف نیز داشته باشد بریم اما این مانع میزدودن عوارض حسّی و ناتوانی آن بکار می

ال را بوسیله دعا قبل از رسیدن آن از خود دور امواج ب»چنانچه از قول حضرت امیر)ع( در بحار نیز به این مطلب اشاره شده که 

: گفتند پس»3اینگونه آمده است: 83سوره یونس آیه این مانع از لسان بنی اسرائیل در  (.299، ص 9مجلسی، بی چا ،ج «.)کنید

 «*.مده قرار آزمایش[ وسیله] ستمگر قوم براى را ما پروردگارا.کردیم توکّل برخدا»

 در این آیه که با دعای بنی اسرائیل همراه است خواسته اند که دفع و مانعی برای فتنه درست شود. 

ای که از )فتن( گرفته شده که اصل آن گذاشتن طال در آتش است تا خوبی آن از واژه»در قاموس آمده « فتن»در توضیح لغت 

 (.113، ص 3ش،ج 1731قرشی، «.)ناخوبی آشکار شود

چه بوده و بنی اسرائیل از چه چیزی طلب رهایی می کردند چند نظر در مجمع وجود « فتنه»ا اینکه این ضعف در ارتباط ب

پروردگارا اینان را بر ما پیروز مکن تا بدین وسیله کافران طعنه زنند که اگر اینان به حق بودند ما پیروز »دارد؛نظر دسته نخست: 

ست.نظر دسته دوم: محمدبن مسلم از امام باقر )ع( وصادق نقل کرده: که پروردگارا نمی شدیم که این نظر از حسن و ابی مجاز ا

یعنی ما وسیله برای (.717، ص 11ش، ج 1732طبرسی، «. )اینان را بر ما مسلط مگردان تا در نتیجه آنها را مفتون ما گردانی

ای آنچه اقوی»را نقطه ضعف خوانده چرا که با اشاره آزمایش آنها شویم.نظر دسته سوم: درالمیزان با اشاره به کلمه فتنه که آن 

ستمگر را بر ضعفای مظلومین غرّه و مسلط می کند ضعف طبقه ضعیف است.پس ضعیف به علت همان ضعفی که در اوست 

 )«اندهفتنه خو -بدان جهت که جاذ به و محبوبیت دارد -فتنه قوی و مورد ستم اوست، هم چنانکه در قرآن کریم اموال و اوالد را

این استدالل علّامه با توجه به معنی ظریفی که برای فتنه بکار برده و آن را ضعف ولی  (.133، ص 14ش، ج 1781طباطبایی، 

 را اگر دشمن در کسی به معنی نقطه ضعف آورده، منطقی و امتناع کننده است. زیرا ضعف مفرط و اساسی و همان پاشنۀ آشیل

اسرائیل خواستار برطرف شدن ضعف خود به منظور رهایی از کشاند بنابر این بنیستضعاف میبیابد از همان طریق او را به ا

قبطیان بودند. اما نکته ای که در این آیه به چشم می خورد همان آوردن دعا از زبان بنی اسرائیل است و آن نوعی تمنّای رندانه 

ود را می خواهند، نه برداشتن ظلم ظالم را و این نشانگر اوج است که در دعای آنها نهفته است. آنها از خدا برداشتن ضعف خ

خواستن در ابراز نیایش است؛ زیرا که فتنه که همان ضعف آنان است باعث شده که ظالمین بر آنان مسلط شوند ولی این قوم 

                                                           
ْلنا َربَّنا ال تَْجَعْلنا فتنةً  لِْلقوِم الظّالِمينِ »*  «فَقالوا علی هللاِ تَوکَّ
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ظالم را دفع شر کنند و  عدم ظالم را نمی خواهند بلکه عدم ضعف خود را می خواهند، تا هم به نیرو و توان دست یابند و هم

 این خود نوعی درس در درخواست از خداست که دعا را در اوج مطالعه بخواهیم.

ای موسی به بنی اسرائیل بگو »در ارشاد القلوب این طلب دعا از خدا نیز مطلوب حضرت حق واقع می شود چرا که خود گوید: 

ر خواری افتد و در دعا یا فشاری کنند تا مستجاب شود و نعمت و از یاد و شکر من غافل نگشته که نعمتها گرفته می شود و ب

بدیهی است که دعا در معنی واقعی خود می تواند سدی برای  (.131، ص 1دیلمی، بی چا ، ج  «.)سالمتی را بر آنان گوارا کنم

دد ید جانشین فعالیت گردعا نبا»فرماید:ضعف و حتّی عاملی برای پیش گیری آن محسوب گردد چنانکه شهید مطهری نیز می

در موردی باشد که انسان دسترسی به مطلوب ندارد عاجز است ناتوان است اما اگر خداوند کلید حاجتی را به دست خود انسان 

داده و او کفران نعمت می کند و از بکار بردن آن کلید مضایقه دارد و از خدا می خواهد آن دری را که کلیدش در دست دعا 

)مطهری،  «روی او باز کند و زحمت به کار بردن کلید را از دوش او بردارد البته چنین دعایی قابل استجابت نیست کننده است به

طبیعی است که مفهوم دعا از این نظر خود مانعی است برای ضعفهایی که قدرت مقابله با آن به هر  (.389،ص 27ش، ج1787، 

 دلیلی برای بشر میسور نیست. 

 

 ناتوانی رفتاریمبحث چهارم: 

اند که مطرح کردن این وجه از ضعف را به راحتی و بدون ای مبیّن و شیوا آمدههای برشمرده ضعف در جهاد به اندازهآیه  

سازد.آنچنان که پروردگار اظهار ضعف و سستی در جهاد را مایه سرزنش خداوند در سوره آل پذیر میای امکانکمترین مناقشه

هایی کارزار کردند و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده»6کند؛ فی میمعر113عمران  آیه 

 «*رسید سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم دشمن نگردیدندو خداوند صابران را دوست دارد

ابن عباس و حسن ربیون را »ه معرفی می کند کسانی که احساس ضعف کردند و به اصطالح ربیّون هستند را در مجمع اینگون

ای آنها را منسوب به ربّ و عابدان و یا صاحبان علم خدا و زجاج های بسیار و عدّهعلماء و فقهاء، مجاهد و قتاده آنها را جمعیت

ش، 1732طبرسی، «.) داندلیان میآنها را ده هزار نفر که البته مروی از امام باقر)ع( است و ابن زید آنها را تابعان و ربانیون یعنی وا

تواند به نوعی افرادی باشند که حکم جهاد توان گفت که همگی می(.با نظر اجمالی به همه افراد شمرده شده می 283، ص 1ج

 ق،1111حسکانی، ، «.)آالف ةالکثیره عشر»بر آنان معمول گردد و تعداد آنها کثیر باشد. همانگونه که در شواهد التنزیل آورده 

تواند هریک درزمره مجاهدانی آید که ایشان می(. اگر همه نظرات آمده با دالیل وارده را جایزبدانیم باز هم خللی پیش نمی31ص 

رسید در برابر بر مصائبی که به آنان در راه خدا می» اند. به قول مرحوم طالقانی در پرتوی از قرآنباشند که از ضعف بری شده

، ص 3ش، ج 1732)طالقانی، «. وان گشتند نه کرنش کردند نه تن به زبونی دادند و نه خود را باختندنه سست شدند و نه نات

ای جز پیروزی به همراه ندارد. شاید به آید و عدم ضعف، نتیجه(. زیرا ضعف در جهاد، جز از اهالی ضعیف و سست بر نمی738

رغم اند تا جایی که ساالر شهیدان نیز علیباز سربلند و فاتح همین خاطر است که شهدا همواره پیروزند و حتی در مرگ خویش

از از  پیش _هادر تمامی عصرها و نسل_دانیم زیرا او و یاران او شکست ظاهریش درمیدان نبرد نابرابر را پیروز همیشه تاریخ می

در امر جهاد، به عنوان آفت و غلبه بر دشمن، بر ضعف خویش غالب گشته اند.آیه با نفی سستی در مجاهدان وجود ضعف را 

 کند. معضل آن بیان می

                                                           
 «الصَّابرِِينَ يحُِبُّ اللَّهُ وَ  اسْتَكاَنُواْ مَا وَ ضَعُفُواْ مَا وَ اللَّهِ سَبِيلِ فىِ أَصَابهَُمْ لِمَا وَهَنُواْ فَمَا كَثِيرٌ رِبِّيُّونَ مَعَهُ قَتَلَ نَّبىٍّ مِّن كَأَيِّن وَ*
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 رفتاری درجهاد ناتوانیامدادهای غیبی مانع 

گیرد هر چند با عنایات به معنای لغوی واژه مزبور میتوان امدادهای غیبی به معنای مددهایی است که از غیب سرچشمه می»

مطهری، «.)فته از عالم غیب و ازمصادیق امدادهای غیبی دانستجهان و نظم حیات و نشاط و همه نعمتهای موجود در آنرا برگر

 سپاه] آنان خداوند که را گاه آن[ کن یاد پیامبر، اى]» 7نقل گردیده است، 17سوره انفال آیه  در (.711، ص 7ش، جلد 1787

[ هادج] کار در حتماً و شدیدمى سست قطعاً دادمى نشان بسیار تو به را ایشان اگر و داد نشان اندک تو به خوابت در را[ دشمن

 8«*.داناست دلها راز به او که چرا داشت، سالمت به را شما خدا ولى کردید،مى منازعه

 در اینکه رویایی بر پیامبر گذشته با چه کیفیتی و در چه حالتی از حالت ایشان بوده دو نظر وجود دارد:

 جایز نیست خداوند چیزی را بر پیامبر خود برخالف واقع الهام کند.خواب بود، ولی خوابی که بصورت الهام که »نظر اول: 

منظور (. که 228، ص14ش ، ج 1732طبرسی،  «.)نظر دوم:در مجمع حسن گوید: در چشم تو که محل خواب است نه خواب

در ردّ نظر حسن (. 223، ص2ق ، ج 1143 در چشم پیامبر)ص( نشان داده و ایشان خواب نبوده اند. صاحب الکشّاف.)زمخشری ،

اعتقاد دارد این تعبیر از ناآگاهی او به علم کالم عرب است که با لفظ نوم آشنایی نداردو در کشف االسرار نیز در رد نظر حسن 

بدین معنی که صاحب خواب خود (.33، ص 1ش، ج 1731میبدی،  «.)اگر منام را مکان گرفته مکان نائم است نه نوم»آمده که 

چشم او  و خواب بر او وارد شده است.بنابراین این امداد خود خواب بوده زیرا اوالً، لفظ منام را آیه آورده و  پیامبر)ص( است نه

منام محل کسی که خوابیده و ثانیاً، لزومی ندارد که حتماً مطابق واقع باشد چون نیروهای دشمن زیاد بوده و این امداد خواب 

 چگونه پیامبر»ی وجود ندارد.اما در مفاتیح سؤال و جوابی آورده که باید به آن پاسخ داد: بود نه الهام چرا که در الهام هیچ خطای

)ص( تعداد زیاد را در خواب کم دید؟ اوالً در مذهب ما هر آنچه خدا بخواهد همان کند ثانیاً :بعضی را دیده و برخی را ندیده 

این پاسخی است که خود صاحب مفاتیح در جواب (.188، ص 3ق ، ج 1124فخرالدین رازی، «.)پس حکم کرد درباره آنچه دیده

سؤال می گوید اما پاسخ دیگری را نیز می توان برای آن ابراز داشت و آن اینکه آنچه خداوند به آن احاطه دارد غیر از نگاه ظاهری 

منافاتی با واقعیت نداشت. و مستور با پرده های غفلت دنیوی است. آنچه که در خواب توسط رسول اعظم )ص( دیده شد، اصالً 

زیرا قوّت و نیروی سپاه در میدان نبرد به کثرت آنان نیست بلکه به یقین و باور به جنگ و هدف برای جنگ است که در دل 

هرپیکارجویی باشد و او را مبارز و سپاهی می کند وگرنه بقیه، سیاهی لشکرند.از این رو پیامبر)ص( تعداد واقعی افراد جنگجو 

ه دشمن را دید و بر همان تعداد اعتراف کرد و این نمایش واقعی سپاه امدادی الهی بود تا جلوی ضعف سپاه اسالمی را در سپا

بگیرد و به آنان قوّت قلب و مژده برتری قوا بر دشمن را دهدوبا این امداد زمینه بروز ضعف را از میان بردارد. مؤید این مطالب 

ها معموالً جنبه اشاره و تعبیر دارند و یک خواب صحیح چهره باطنی مسئله را خود نمایی خواب» بیان تفسیر نمونه است که 

گردد. امدادی بنابر این، امداد الهی در خواب پیامبر مانعی برای ضعف مسلمین می(. 189،ص3ش،ج 1731مکارم شیرازی،«.)کند

اشد باین خالف مسیر نظام علّی،معلولی در جهان ، نمیکه  بارها در اشکال مختلف خداپرستان واقعی را از ضعف مصون داشته و 

 پسندد.چرا که اسباب هستی همگی در خدمت معبودی هستند که ضعف را بر ارکان روحی و معنوی بندگان خالص خدا نمی

 

 

                                                           
 

«الصُّدُورِ بِذَاتِ  عَلِيمُ إِنَّهُ  سَلَّمَ اللَّهَ لَاكِنَّ وَ الْأَمْرِ فىِ لَتَنَزَعْتُمْ وَ لَّفَشِلْتُمْ كَثِيرًا أَرَئكَهُمْ لَوْ وَ قَلِيلًا مَنَامِكَ فىِ اللَّهُ يُرِيكَهُمُ إِذْ» *    
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 نتیجه گیری 

لی این پرسش اصابتداء  رود.درگیری برآن مرور میدر مبحث محتوایی به سؤاالتی پاسخ گفته شده  که اینجا به صورت نتیجه

بعد، بصورت مجمل اما کلّی  3گیرد؟ در بررسیهای انجام شده ضعف در بوده است که ضعف از منظر چه ابعادی را در بر می

گیرد.و شامل ضعفی که بر جسم انسان مترتب تبیین شده است که تمامی وجوه عقیدتی ، جسمی و عقلی انسان را در برمی

گیرد )ضعف در عقل( ضعفی که بر زندگی اجتماعی و ن( ضعفی که قوه مدرکه و نیرو او را در بر میگردد)ضعف در استخوامی

روابط جمعی در شکل ضعف تحمیلی و اختالف افکنی از بیرون در شکل جور و زور حاکمان مستبد، بر جامعه انسانی تأثیر 

، ضعفی که بر روح و ایمان و عقیده انسان وارد شودمیگذارد )ضعف در اجتماع(. سپس به مهمترین بعد ضعف پرداخته می

در قالب شاهد مثال ضعف خانه  _شود و آدمی در فراهم کردن بستر ورود آن نیز مؤثّر است، که در وجه توکّل و اعتماد بر اومی

د ی وارد می آیشود.و در بُعد آخِر به ضعف رفتاری پرداخته می شود،ضعفی که بر عملکرد آدممتبلور می  _عنکبوت آمده است

و وجه جهاد را شامل می شود.طبیعی است که پس از شناخت ضعف درصدد پیشگیری و مقابله  بر آن برآییم به غیر از ضعفهایی 

شوند)جسمی و عقلی( ضعفهای وارده بر اجتماع را با هجرت، و وارده بر عقیده را با دعا، و که الجرم بر همه انسانها مترتب می

توان مانع شد، که همه این موانع رویکردی الهی دارند بنابراین مهمترین مسأله، ا با نوید به امدادهای الهی میوارده بر رفتار ر

ید؛ آتر بنظر میتر و مهمعلمی و کاربردی کردن شناخت واقعی ضعف و مواجهه با آن است که بسی از طرح و تحقیق آن حساس

آید و  نتیجه آن از آنچه در چشم دیگران ضعف به حساب نمی  -ف آن استکه قرآن معرِّ -چرا که تمییز دادن ضعف واقعی

ناتوان شدن و اضمحالل روحیّات و معنویات بشر است، وظیفه متولّیان امور فرهنگی در سطح خرد و کالن است که بر روی 

ی که با شناخت و به کاربستن حقیق گذاری کنند، به این امیدکاربردی نمودن این موضوعات و تفهیم آن به افراد و جامعه سرمایه

این است که محققان در موضوعات قرآنی،  مفاهیم قرآن در مسیر کمال قرار گیریم. در پایان مهمترین پیشنهاد به نظر آمده

ای موارد یک مطلب به عینه در چند تفسیرآمده و یکسان بودن اندیشه مفسران تفاسیر متعدد را مدنظر قرار دهند.گرچه در پاره

شود، امّا امکان اختالف نظراتی وجود دارد که نباید ازچشم محقّق پنهان بماند و حق مطلب ادا نشود؛چرا که اقیانوس برداشت می

تواند در آن تفحص و پژوهش های ادراکش میانتهاست و هر کس در هر زمان و جایگاهی بر اساس استعداد و توانمندیقرآن بی

 نماید. 
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