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 های بشریضعف  بر قرآننگاه  
 

 

 مرادیحمید ، یداله ملکی دکتر 

 

 

 رشته علوم قرآن و حدیث، خرم آباددانشگاه آزاد اسالمی  دکتریدانشجوی 

 

 

است. محقق  ابعاد ضعف از منظر قرآن کریم این مقاله، بررسیهدف کلّی در :چکیده

سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که ابعاد و اشکال متنوع ضعف بر چه بُعدی از ابعاد 

آدمی مترتب  می شود؟ در پژوهشهای بعمل آمده در آیات نورانی قرآن ، مشخص 

یه  جسم و روح  انسان  و اصطالحات مشابه آن آمده بر ناح ضعف گردید آنچه بعنوان 

کند. ضعفهایی  وارده بر جسم ، در دو اش را فراهم میشود و موجبات ناتوانیوارد می

ناحیه جسم و عقل او نِمود می یابد و ضعفهای  وارده بر روح انسان، اعتقاداتش  

همچون؛ باورهای توحیدی، نبوّت، ذکر خدا، و پیکره های اجتماعی او را در بر می گیرد. 

گیری از احادیث به دیهی است که همه اهداف آمده در پرتو آیات  وحیانی  و با بهرهب

تحلیلی  مورد بررسی قرار گرفته به این معنی که محقّق با استفاده از  -روش توصیفی

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

 ، وَنَی ،ضعف عقلضعف ، فَشَل ، وَهَن  : کلیدی واژگان

 

 مقدمه

دارد که به روشنی اعالم می« لَقَد خَلَقنَااالنسانَ فِی کبدٍ»فرماید: کالم پرمعنی و صریح قرآن در سوره مبارکه بَلَد آنجا که می        

بر او وارد  انسان موجودی است در سختی زاده شده و همین قرار گرفتنش در رنج و سختی، خود مبین مواجه با ضعفهایی است که

بر ضعفهایی است که از بدو تولّد، حتی قبل از آن، همزمان با خلقت و موجودیّت یافتن انسان، بر  فرضآمده یا بدنبال او هستند. 

گیرند. آنچه که در این میان، مهم به نظر میرسد،شناخت ابعاد ضعف در منظر قرآن جسم ما مترتب شده و سپس روح او را در برمی

 52بار  در  25است.قرآن از این مهم غافل نمانده  و با آوردن واژه ضعف  ) است؛ که چه بسا با نگاه ما متفاوت و حتّی گاه متناقض 

بار در  2آیه( و  وَنی ) 8سوره در  7بار در  9آیه( و  وَهن ) 5سوره در  5بار در  5آیه(  و مشابهات آن همچون فَشل ) 52سوره  در 

آید که نگاه قرآن بدان را دقیق مورد کنکاش قرار ن الزم مییت آن را بارها و بارها اذکار می دهد. بنابرایمآیه( اه 2سوره در  2
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گردد.چرا که با دهیم تا مرزهای دقیق و صحیح ضعفهای انسانی را تشخیص دهیم. پیشینه موضوع به بدو پیدایش انسان برمی

نیز در معرض ضعف  موجودیّت یافتن جسم ورود ضعف به آن محتمل است و انسان بواسطه داشتن روح که کامل کننده آدمی است

این موضوع زمانی مطرح که همواره ناچار به مواجه با ضعف در ابعاد مختلف آن هستیم و عدم توجه به آن در  مسئلهباشد. می

شکل ممانعت نکردن از ورود ضعف و حتی مواجه شدن صحیح با آن بیشتر به ابعاد روحی ما را در مسیر تکامل دچار تزلزل 

شود.در زمینه یابد که به دو دسته علمی و کاربردی منقسم میدست می اهدافی ارنده با غور دراین زمینه  بهکند. بنابراین، نگمی

کند که به شناخت کلّی ضعف میرسد.امّا از نظر کاربردی، امید میرود که برای و متولّیان اهداف علمی اهداف خاصی را دنبال می

ضعفهای روحی مایه خیر و برکت در جامعه گردند.مقاله حاضر نیز در صدد پاسخ به  مراکز فرهنگی مفید باشد و با برائت صحیح از

 اساسی است:  ضعف انسان از منظر قرآن دارای چه ابعادی است؟ سؤالاین 

 . بُعدضعف جسمی1

  الف(ضعف استخوان

نسان است. زیرا آدمی موجودی آوردن ضعف مترتب بر جسم در ابتدای بحث، خود نشانگر بدیهی ترین و ابتدائی ترین وجه ضعف ا

است که از بدو تولّد و حتی پیدایش، فاقد توانایی است و این عدم توان در او، طی دوره رشد و حتّی کهنسالی گریبانگیر 

باشد. جایی که بعنوان نماد جسم و تن می _استخوان _اوست.بنابراین،این بُعد؛ شامل ضعف جسمانی و مورد اشاره شده در آیه

دهد. بدون شک ضعف استخوان، های زکریّا)ع( در دوران پیری نشان میدر آن عارض شدن ضعف و سستی را بر استخوانخداوند 

» ،1بدین گونه تبییّن شده است. 5بعنوان محور بدن و عمق و کنه آن، یکی از ابعاد بارز ضعف جسم است که در سوره مریم  آیه 

هرگز در دعای تو ناامید نبوده _ای پروردگار من_وی[ سرم از پیری سپید گشته وگفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده و]م

 که بر استخوان آمده نشانگر ضعف یکی از اعضا پیکره آدمی است.                         « وَهن»کلمه  «ام

ب تحقیق نگاه دقیقی به معنی این ناتوانی که بر روح وجسم آدمی عارض میشود، ودراثرعاملی به وقوع می پیوند. در کتا«: وَهن »

 5ضعف در اثر عاملی در عمل یا بدن یا فکر یا جایگاه یا عامل طبیعی»واژه شده، آنجا که از علّت داشتن آن غافل نمانده و آن را 

. (.می داند.همین علّت و عامل داشتن در لفظ وهن، وجه افتراق آن با واژه ضعف بشمار می رود525،ص26ش ،ج2631)مصطفوی،

زکریا  :آید که چرا اوالًرساند، اما این سؤال در ارتباط با آیه بوجود میرسد که وهن جنبه ضعف جسمانی در این آیه را میبنظر می

چرا به طور کلّی از اندام  :شمارد؟ ثانیاًتواند محمول ضعف واقع شود ضعف استخوان را برمی)ع(از تمامی اعضا و اسافل بدن که می

بدیهی » گیرد؟در مجمع آمدهکند و استخوان خویش را در دعای خود شاهد مثال ضعف میخویش به عنوان عضو یکپارچه یاد نمی

اند علت است که اگر استخوان با آن همه صالبت سست شود دیگر تکلیف گوشت و عضله و رگ و اعصاب معلوم است برخی گفته

(کما 255، ص22ش، ج2675طبرسی ،«)کند این است که نیرو استقامت بدنش کم شده بوداستخوان شکایت میاینکه از ضعف 

ق، ج  2518ابواالفتوح رازی،  « )تر باشد.تخصیص استخوان برای آن است که در اندام آدمی استخوان سخت»اینکه در مفاتیح است:

                                                           
 «وَهَنَ العَظمُ مِنِّی وَاشتَعلَ وَ لَم اَکُن ب دُعائِکَ رَبِّ شََقیّاً قالَ رَب ِّ اِنِّی» .7

 «.طبيعىّ عاملأو مقام أو فكر أو بدن أو عمل في إمّا عامل أثر في ضعف حصول هو ».8
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زدنی بخاطر صالبت و ول را اینگونه یافت که:اوالً: استخوان عضو مثالتوان پاسخ سؤال ابا توجه به این اقوال می (.27، ص 26

باشد و به نوعی مظهر ایستایی است.ثانیاً: دارای سختی و شدتی است که نیرو و استقامت را در دل خود دارد و استواری خود می

اشاره به -آن» نقل از کشّاف باید اذعان داشتکند. اما در پاسخ سؤال دوّم به ضعف در نهایت صالبت و نیرو و استقامت را فنا می

کند بر معنی جنس و قصدش به اینکه این جنس است که همان ستون و سختی و استواری است که داللت می -ضعف استخوان

گرچه » (.در تفسیر منهج الصادقین آمده:5، ص6ق، ج 2517)زمخشری، « بدن از آن تشکیل شده که به آن ضعف رسیده است

کاشانی، «) دن وهن به عظم به جهت آن است که او شکایت از ضعف بطش کرد و بطش بعظم است نه به لحم و غیرهاضافه ش

بطش خود شدّت داللت دارد و چون »با توجّه به معنی قاموس قرآن که آورده« بطش»(. از توجه به کلمه 679، ص 2ش، ج 2663

(. می فهمیم در اینجا منظور از بطش همان 511،ص2ش،ج2672)قرشی، « با شدید توصیف شود مزید شدّت را می رساند

سرسختی است و محکمی و ستون شدن را ازنظر معنایی در دل خود دارد، طبیعی است که هر وهن و سستی که بر این ستون وارد 

 کند.کند و جسد او را تضعیف میی آدمی را دچار ناتوانی میآید، کل پیکره

    ب( ضعف فکری و عقلی

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

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

، امالی ولی با  585سوره بقره آیه کند.همین افراد در باشند جدا میصطالح عموم دیوانه و خرفت میاند و به ابهرهاصوالً از آن بی

 بدهکار اگر و» _بدلیل بلندی آیه و مربوط نبودن به بحث از آوردن همه آیه پرهیز شده_کند. رعایت عدالت برایشان کفایت می

بینیم در آیه وارده، ضعفاء در زمره افرادی چنانچه می6«*بنویسد درستى هب سرپرستش بنویسد تواندنمى و است، دیوانه یا و سفیه

به  اند که باید برای امالء کردن آنان ولی و سرپرست گرفته شود که ضعف عقلی خصوصیت این افراد است. همه لغویانآورده شده

همان مطلق و صِرف بودن ناتوانی است.همان گونه که در معنی ناتوانی متفق القولند امّا نکته ظریفی که در آن وجود دارد، « ضعف»

( که ناتوانی را برای لغت ضعف 61،ص7ش، ج2631در کتاب تحقیق اشاره شده در مقابل اصطالح قدرت و توانایی آمده)مصطفوی،

یه را از لحاظ فی نفسه و تکوینی می کند و عامل آن در نظر گرفته نمی شود.صرف نظر از معنی لغوی،  برخی ضعف آمده در این آ

ضعف عقالنی در آیه آمده در اثر پیری یا کودکی بر آنان »تواند واقع شده باشد. در کشّاف دانند که به اسباب مختلف میعقلی می

البته در تفسیر روشن افراد مریض را شامل این ضعف کرده است)مصطفوی،  (.653، ص2ق ، ج 2517زمخشری، « )عارض شده

چنان بین الفاظی که به نفع اوست و الفاظی که به ضرر اوست آن»با توضیح بیشتر آورده ة بیان السعاد که(.62، ص5، جش.  2681

مفاتیح نیز این نظر را آورده، با این تفاوت که آن را با دلیل  (.231، ص 6ش، ج2675گنابادی، « )گذاشتکه باید و شاید فرق نمی

رساند آوردن حرف )اَو( بین الفاظ سه گانه سفیه و ضعیف و ناتوان از نوشتن می» که  گیرد؛ اینگونهو با نگاه به کلّ آیه در نظر می

داند بر خالف سفیه که کم عقل است ولی ضعیف را که این الفاظ مغایر یکدیگرند و ضعیف را همان کودک پیر و نادان و دیوانه می

تواند برای محقّق قانع کننده باشد، که این نظر می(.95، ص 7، جق  2551فخرالدّین رازی، «. )دانددر اینجا به کل خالی از عقل می

                                                           
 «لِيُّهُ بِالعَدلِ...فَاِن کَانَ الذَّی عَليهِ الحَّقُ سَفيهاً اَو ضَعيفاً اَوال یَستَطيُع اَن یَمُلّ هُوَ فَليَملُل وَ »... *
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ولی در مجموع باید گفت هر یک از نظرات مفسّران را هم اگر لحاظ کنیم این نوع ضعف بر ضعف عقلی ترتّب دارد که با مقصود آیه 

روحی یا جسمی( او حمل کنیم، مبحثی نیز سازگار است.اینکه ضعف عقلی را آنچنان که در آیه آمده بر کدامیک از ابعاد انسان)

گنجد، نه در گردد و توضیح آن و تفقّد درباره آن، نه در مقوله ضعف در موضوع ما میاست که به علم پزشکی و روانشناختی برمی

م، خود ضعفی حوصله این نوشتار جایی دارد. زیرا اگر ضعف عقالنی را در اثر عارضه بر مغز انسان )بعنوان راهبر قوه عاقله( بدانی

گردد و حتی شود و اگر آن را ناشی از ابتالئات روحی و روانی از فشار وارده بر روح انسان بدانیم، خود ضعفی روحی میجسمانی می

تواند هر دو اینان نیز باشد چرا که هر نوع فشار جسمی خود عواقب روحی نیز به همراه دارد و گاه فشار روحی به ضعف مفرط می

گردد بنابر این با توجه به این دو سویه بودن ضعف عقالنی از ناحیه جسم و روح آدمی و متمایل بودن به هر یک تج میجسم نیز من

رسد که خود ضعف مترتب بر عقل و قوه عاقله از دو بُعد روح و جسم آدمی به صورت مطلق و نسبی کامالً بجا و مناسب به نظر می

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

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

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

 . بُعد  ضعف روحی 2

   الف(ضعف باور توحیدی

ای و شکلی شود. به همین دلیل وارد آمدن ضعف بر آن در هر مرحلهارتباط انسان و معبود، جزء الینفک زندگی آدمی محسوب می

ین وجه این ارتباط، شناخت و معرفت ترباشد که الجرم باید آن را شناخت. ابتداییگریزناپذیر می _چه شرک و چه کفر امری_

ای است برای دچار شدن به ضعفهای روحی و درونی دیگر که در آید و خود مقدمهپروردگار سرمنشاء دیگر ضعفها به حساب می

آید. پر واضح است که تا ایمان و باور به خدای مقتدر و اصل توحید نباشد دیگر فرائض و ادامه همین مبحث)ضعف اعتقادی( می

باورهای ایمانی معنی نخواهد داشت و ضعف وارده بر آنها به آسانی میسر است. طبیعی است که عدم ایمان به قدرت یگانه و مطلق 

گردد. بعنوان نمونه ضعف مشرکان درشناخت و از دست دادن آن منتج به پذیرش ضعف مطلق و ناتوانی درونی و اعتقادی می

: دهید فرا گوش بدان پس. شد زده مَثَلى مردم، اى»* ، 5حج بدین صورت آمده است؛ سوره 75و  76خداوند در آیات مبارکه 

 چیزى مگس آن اگر و کنند، اجتماع آن[ آفریدن] براى چند هر آفرینند،نمى مگسى[ حتى] هرگز خوانیدمى خدا جز که را کسانى

* قدر خدا را چنانکه درخور اوست نشناختند و در .ناتوانند دو هر مطلوب و طالب. گیرند بازپس را آن توانندنمى برباید آنان از

ضعف در شناخت )قدر( موضوعی است که در آیه به آن اشاره رفته است و باید «ناپذیر است.*حقیقت خداست که نیرومند شکست

 این واژه از لحاظ لغوی و تفسیری تبیین نماییم. 

                                                           
 وَ الطَّالِبُ ضَعُفَ  مِنْهُ يَسْتَنقِذُوهُ لَّا شَیًْا الذُّبَابُ يَسْلُبهُْمُ إ ن وَ  لَهُ اجْتَمَعُواْ لَو  وَ ذُبَابًا يخَْلُقُواْ لَن اللَّهِ دُون  مِن تَدْعُونَ الَّذِينَ إ نَّ  لَهُ فَاسْتَمِعُواْ مَثَلٌ ضُر بَ النَّاسُ يَأَيُّهَا .*

 « عَز يز لَقَو ىٌّ اللَّهَ إ نَّ  قَدْر هِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُواْ مَا  *الْمَطْلُوبُ 
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قدر » (امّا قرشی معتقد است:512،ص  9ش،ج2631)مصطفوی، 2«**است.قدر همان نهایت و توان شی » درکتاب تحقیق آورده 

( و در مفردات آمده 553،ص2ش.ج2672)قرشی،« است و مقدره و قدر به معنی توانایی، معنایی است که لغویان بر آن اجماع دارند

نی نفی عجز از اوست و همچنین کند سرزدن عملی را از او و برای خداوند در معبرای انسان همان اسمی است که ممکن می» که 

ای که ( با توجه به معنای ریشه327،328،ص2ق.ج2525راغب اصفهانی،«.)آمده است.  کمیّة گیری شی با لفظ تبیینبه معنی اندازه

کمیّتی  گیری مشخص درباره این توانایی و هماناند در برداشت از واژه قدر نخست توانایی و سپس میزان و اندازهلغویان ارائه داده

 است که در مفردات آمده بود که البته باید با دقت در آیه و مفهوم تفسیری این واژه را بهتر بررسی کنیم. 

نشانگر ضعف در ناحیه مشرکان است. در این آیه اشاره دارد به اینکه مشرکان قادر نیستند  76این آیه به روشنی با توجه به آیه 

» دهد. آنان برباید مقاومت کنند. سپس این عدم شناخت خدا را به همان مشرکان نسبت میحتی در برابر مگسی که چیزی را از 

)طبرسی، «. بردندآمدند و زعفرانها را میها میشد مگسمالیدند همین که خشک میها زعفران میگوید به بتابن عباس می

تواند بشناسد یا بفهمد سؤالی است که اگر به آن میچه چیز را ن« ماقدروا».( امّا اینکه انسان در لفظ 56، ص 7ش.، ج 2675

پاسخی در خور فهم و قابل قبول داده شود ضعف انسان به آن مشخص گردیده و منظور از قدر به طور کامل و نوع و بُعد ضعف در 

ه ملتزم شده به آنچه حق قدر خدا این است ک»شود. علّامه همه صفات عالیه خدا را مدنظر قرار داده و معتقد است قدر مشخص می

.(اگر 278، ص 25ش.، ج2685)طباطبایی، « صفات علیای او اقتضا دارد... و اشاره به اینکه ملتزم به ربوبیّت خدای متعال نیستند.

 همه موارد ذکر شده را به عنوان حق خدا در آیه مورد نظر بدانیم با این وجود باز باید گفت که این آیه نشانگر وسعت حقوق خداوند

ای خاص قابل درک و فهم باشد. برای همه بندگان است نه بخشی از حقوق یا معرفت یا شناخت صفات عالیه که فقط برای عدّه

تعالی حتی در سطح عموم خود نشانگر ضعف در شناخت خداست بنحوی که در الکشّاف به این اوج نفهمیدن این معرفت باری

« حتی اسم او را نبردند به اسمش.»عدم شناخت خداوند را آنقدر زیاد آورده که: تعالی اشاره رفته وناآگاهی از حضرت باری

.(این جهل و عدم شناخت حتی نام خداوند، بزرگی و اوج مصیبت جهل خداشناسی و ضعف 275، ص 6ق.، ج 2517)زمخشری، 

معبود حقیقی گذارند. همین د را بیرساند که در نتیجه معبودهای دروغین را جایگزین خدای واحد کنند و خوحاکم بر آن را می

 مسئله نشانگر انکار خداوند یکتا است. 

در حالی که همه واقفیم برای موحد بودن احتیاج به شناخت معرفت در سطح علیا و تعمق شدید در صفات او نیست، بلکه این فهم 

معنی که شناخت خداوند جایی در نزدیکی دقیق و غور در صفات عالیه حضرت حق در مرتبه پس از موحد شدن آدمی است. بدین 

انسان دارد و حتی در درون اوست و به راحتی میسور است و با دیده بینای دل و فطرت خدادادی که به مثابه گوهر در ضمیر هر 

نمونه در توان خدا را شناخت و احتیاج به غور آنچنانی و تعمق عمیق فلسفی و عرفانی ندارد. در فردی به ودیعه گذاشته شده می

بقدری در معرفت و شناخت خدا ضعیف و ناتوان هستند که خداوند را با آن »وصف ضعف این افراد ناتوان در شناخت خدا آورده

، ص 25ش.، ج2675کارم شیرازی،)م« مقدار تنزل دادند و برای آن شریک شمردند.عظمت تا سرحد این معبودهای ضعیف و بی

276. 

 

                                                           
 « ةّل علی مبلغ الشیءو کنهه و نهایتید**
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   ب(ضعف ذکر خدا

آید این اجتناب از سستی  ذکر خدا در رفتار او نیز آوران او الزم مییز از ضعف در ایمان به خداوند و باور به رسالت پیامپس از پره

بوجود آید تا باور به حضرت حق تحکیم شود و از ورود ضعف و ناتوانی بر ارکان اعتقادی و ایمانی آدمی جلوگیری به عمل آید که 

خداوند در انجام رسالت موسی)ع( و برادرش هارون آورده است. بدیهی است که اشاره به عدم ضعف نداشتن ضعف در این وجه را 

باشد که آنان را از آن پرهیز داده در موسی)ع( و برادرش اثبات کننده این مطلب است که ضعف بر سر راه یاد خدا و ذکر او می

تو و برادرت هارون » 6آمده است 55که در سوره مبارکه طه آیه است. این اذکار خدا باید از آنچنان اهمیتی برخوردار باشد 

 « های مرا)برای مردم( ببرید و در یاد کردن من سستی مکنید.معجزه

 گرفته شده است « ونی»که بر سرذکر و یاد خدا آمده اشاره به عدم ضعف دارد که از« التینا»

.( نیز  اشاره کرده فقط یکبار در قرآن آمده، 522،ص7ش.ج2672،به معنی ضعف توأم با خستگی است  در قاموس ) قرشی«: ونی»

 آمده اما در مصباح المنیر ) (522، ص22ق. ج2525ابن منظور، )7«سستی در کار» گرچه در لسان العرب به عنوان 

همان خستگی و ضعف توأمان با هم آمده  .(518، ص 26ش. ج2631مصطفوی، و کتاب تحقیق ) .(375، ص6ق. ج2525فیومی،

ضعف را معنای  26در محتوای خُطبه « ونی»در شش مورد لفظ » البالغه و لسان مبارک حضرت امیر)ع( که با توجه به نهج

و اگر کند ای است که اگر به دنیا و کار آن خوانده شود عمل میترین مردان بندهمغبوض»فرماید: خستگی آورده، مثالً چنانکه می

آمده « ذکر».(وامّا این سستی در ارتباط با کلمه 22332، ص5ش، ج2677قرشی بنایی ، «. ) به کار آخرت دعوت شود کسل گردد

ذکر  در مقابل و مواجه با غفلت و فراموشی و فراگیرتر از ذکر زبان یا فقط ذکر »که از لحاظ لغوی در کتاب تحقیق این گونه آورده: 

پردازد و مراد از ذکر هیئت نفسانی امّا در مفردات به نتیجه عملی ذکر، بیشتر می.(628،ص6ش.ج2631مصطفوی ،«)قلب است

تواند آنچه از دانایی بدست آورده حفظ کند حفظ به اعتبار نگهداشتن و ذکر باعتبار حاضر کردن آن است که شخص بواسطه آن می

،(*این تعریف مفردات جدای از 658،ص2ق.ج2525غب اصفهانی ،)را8در ذهن است و گاهی بحضور شیء در قلب یا در گفته است

یابی برای ذکر است که بیشتر توسط دیگر لغویان سعی در آمدن آن در زبان داشتند یا در قلب بلکه در کیفیّت ذکر پرداخته و مکان

 د.رستر بنظر میدهد که با این دلیل صحیحبا آوردن آن در مقابل )حفظ( کاربرد آن را نشان می

 در ارتباط با این آیه و تلقی ضعف در ذکر خدا داشتن، دو مسئله وجود دارد.

 باشد؟ و مقصود از آن چیست؟ کند چه ضعفی میاوّل: آنکه ضعفی که آیه، پیامبر الهی و همراهش را از آن برحذر می

 تواند محمول گردد چیست؟ دوّم: مقصود از ذکری که ضعف بر آن می

 شود. این دو پرسش چگونگی حمل این آیه بر ضعف ذکر، تبیین میمشخصاً با پاسخ به 

و ریشه آن که ضعف توأم با خستگی بود، این معنی به طور « تینا » در پاسخ به سؤال نخست باید گفت با توجه به مفهوم واژه 

ماند. ت نبی نیز محفوظ میدارد سازگارتر است، زیرا مقام عصممشخص با نوع ضعفی که خداوند موسی)ع( را از آن برحذر می
                                                           

 «اِذهَب وَ اَنتَ ب آيتَی وَ التینا فِی ذِکری. 1 

 «فی االعمال و االمور ةالفتر.».7 

 و المعرفة، من یقتنيه ما یحفظ أن لإلنسان یمكن بها للنّفس هيئة به یراد »،823،ص1پيشين،جراغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غریب القرآن، *

 «.القول أو القلب ءالشي لحضور یقال تارة و باستحضاره، اعتبارا یقال الذِّکْرُ و بإحرازه، اعتبارا یقال الحفظ أنّ إلّا کالحفظ هو
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گوید در فرمان من سستی نکنید و محمد بن کعب معتقد است که ترس از داند و میسدی آن را به معنی ضعف مطلق می» گرچه 

از ابن عباس » همچنین در الدّرالمنثور  .(59، ص 23ش.، ج2675طبرسی،  «.)فرعون باعث نشود در انجام دستورش کوتاهی کنید

. ولی در .(612، ص5ق، ج 2515سیوطی، « )این اصطالح تینا که داللت بر ضعف دارد به معنی تأخیر کردن استنقل شده که 

اند به مفهوم فراموش این ضعف را در یک معنی همراه با معانی دیگر که برای آن گرفته .(52،ص5ق. ج2517زمخشری،الکشّاف ) 

 کردن گرفته است.

مغایرت « تینا»گیرد با عصمت نبی از یکسو و از سوی دیگر معنی لغویرس و تأخیر را در برمیهای مختلف که فراموشی، تاین نگاه

رسد. حتّی بفرض اگر در این آیه بر حذر داشتن پیامبر از ضعف را به تری بنظر میدارد و همان ضعف توأم با خستگی معنی دقیق

از جهت تأکید در امر مهمی است که در معنی ذکر که خواهد آمد  معنی مطلق آن بدانیم، باز نوعی هشدار و توجه دادن به پیامبر

دهد، تا حاکی از سرزنش و تنبیه به نهفته است و این تأکید و مبالغه با لفظ سستی و حذر، بیشتر از آن معنی نهیب را می

مبالغه و تأکید است بر اینکه در  اینگونه خطاب مطلقاً نسبت به پیغمبر» عشری آمده؛خاطرعمل انجام شده باشد کما اینکه در اثنی

ش،  2636حسینی شاه عبدالعظیمی،  «.)ای است که نباید به هیچ وجه ستمی و تکاهلی در آن بشودعظمت ابالغ رسالت به مرتبه

  .(675، 8ج

«. و زبان است در منهج الصادقین آمده که مقصود از ذکر توجه به قلب» اما، پاسخ سؤال دوم: در المیزان اشاره دارد به اینکه 

ذکری دو قول »المسیر نیز همین اشاره آمده است در ولی باید گفت پیش از منهج در زاد.(526، ص25ش.، ج2685طباطبایی، )

ابن  «. )گوییوجود دارد یکی از آنها رسالت پیامبری و هدایت فرعون و قول دوم برپا داشتن واجبات و ستایش پروردگار و تهلیل

زیاد نگفتن » گوید: داند و میحتّی در تستری که نگاهی عارفانه دارد نیز این ذکر را زبانی می .(229، ص6ق، ج 2555جوزی،  

ذکر را همان دعوت به ایمان به خدا و انجام » .( امّا علّامه 215،ص 2ق، ج 2556)تستری،  «. کندذکر به زبان، قلب را غافل می

در عین حال در .(526، ص25ش.، ج2685)طباطبایی«. کندقلب در این آیه رد می داند و منظور از ذکر را در زبان ورسالت می

بگیرید ذکر مرا که به آن احتیاج دارید... همانا » _هم ذکرفردی هم انذار دیگران_تواند جمع شود.الکشّاف آمده که هر دو با هم می

کما اینکه .(32، ص6ق.، ج2517زمخشری، «. )عبادات استشود در زمره سایر عبادات و ذکر تبلیغ رسالت از مهمترین ذکر واقع می

باشد پس اطالق اسم ذکر بر این ذکر شامل جمیع انواع عبادات و طاعات است و تبلیغ رسالت اجل و اعظم می» عشر آمده در اثنی

 .(57، ص8ش.ج2636حسینی شاه عبدالعظیمی، «. )اولی و افضل خواهد بود

خداوند را همگی ذکر و یاد خدا به حساب آوریم باز هم تبری ازضعف در ذکر خدا شامل این آیه در مجموع باید گفت اگر عبادات 

رسد الزمه هر دعوتی ایمان و باور به آن گردد. حال چه این ذکر قلبی و لفظی باشد چه تبلیغ و رسالت الهی اگر چه به نظر میمی

دا در قلب و زبان دعوت کننده و مرسل است. چه، اصل دعوت و دعوت است که خود مبنای ذکر فردی داشتن و ملکه شدن یاد خ

رمز موفقیت » امر به معروف برای هر کسی بدون ذکر و توجه اولیه به خود، ابتر است. چه زیبا تفسیر نور به آن اشاره دارد که 

، 7ش.، ج2686قرائتی ، «.)خداستانسان توجه کامل و دائم به خداست تبلیغ و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر ذکر و یاد 

 .(658ص

 

 



213-211، ص 2331،  خرداد 3، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره   
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir 

 
 

711 
 

   ج( ضعف در توکّل

آنجا که ضعف در تکیه به خداوند و اعتماد و باور بر او به عنوان قدرت الیزال و بی بدیل هستی آدمی را در توکّل به خداوند سست 

المثل و آن را در لسانی شیوا در مقام ضربدارد بلکه کند. امّا این بار این ضعف را بصورتی صریح و مستقیم بیان نمیو ناتوان می

المثل نیز همین ها بماند و به فراموشی نگراید چرا که خاصیت ضربآورد که در عین مهم بودن در خاطرهای شاهد مثال میگونه

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

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

اند همچون عنکبوت است که )با آب داستان کسی که غیر خدا دوستانی اختیار کرده»،9؛آورده است 52مثال در سوره عنکبوت  آیه 

 «*ها همان خانه عنکبوت استترین خانهدانستند سستویش ساخته و در حقیقت اگر میهایی برای خدهان( خانه

ای که با توجه به مشخصات الزم است برای شناخت این بُعد از ضعف، خانه عنکبوت و حتی خود این موجود را بهتر بشناسیم؛ خانه

» (. و تفسیر نمونه257،ص9ش، ج2686قرائتی ،  «.)نیستند شبی هایىاسم نیز خدا غیر دارد را خانه اسم تنها » آمده در تفسیر نور

مکارم «.)کندای مقاومت نمیدوام است که در برابر هیچ حادثهنه دیواری دارد و نه سقفی و نه دری مصالح آن بقدری سست و بی

اب دهن خود تاری بافته چنانکه عنکبوت بلع»(. و اصوالً هیچ مشخصه ای از خانه را دارا نیست. 578،ص23ش ،ج2675شیرازی، 

(.این خانه بدون سقف و دیوار و پایه حتی 27نهج البالغه ترجمه فیض خ«.) شودکه پایه محکمی ندارد و با وزیدن از هم جدا می

باشد و مثال ملموس ای و آبی و آتشی است که بیانگر اوج ضعف آن میبدون سایه، خود نشانگر اضمحالل آن در برابر هر حادثه

 گیرند. کیه دادن افرادی بر آن است که غیرخدا را کارگزاران هستی و خالق اسباب میبرای ت

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

 شود؟ طور عام اسم برده نمی

بر » باشد. زیرا اسمی است که در روح المعانی ای خود حاوی خصوصیات منحصر بفردی میهاوالً : باید گفت عنکبوت از لحاظ واژ

و در این (.632، ص 21ق، ج 2522)آلوسی،   «.شود و )ت( در آن زائده است مانند طالوتواحد و جمع و مذکر و مونث اطالق می

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

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

با توجه به (. 295، ص23ش، ج2685طباطبایی، «)دهدمذکور را به عنوان یک مثل رایج به کار برده باشد و مثل را کسی تغییر نمی

کند و حتی ذهن را به شویم. اسمی که عام را داللت میاین دو نکته، بیشتر متوجه ظرافت آیه در بکار بردن کلمات و اعجاز آن می

تواند هر کسی و چیزی باشد و مختص به جنسی نیست. واز برد که غیر خدا میسمت مذکر و مونث و حتی جمع و فرد بودن نمی

ماند که حتی امروز از آن به عنوان خانه سست و نماد ضعف صهیونیسم، شعار مجاهدان المثلی باقی میورت ضرب سوی دیگر به ص

 گیرد. لبنانی و رهبر نستوه آنان قرار می

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

ای عنکبوتی که خانه(.283و  287، ص5ابن بابویه، بی چا ، ج«.)کندورزد به عنکبوت تشبیه میزنی که به شوهرش خیانت می

                                                           
 «يَعْلَمُونَ کَانُواْ لَوْ  الْعَنكَبُوتِ لَبَیْتُ الْبُیُوتِ أَوْهَنَ إ نَّ وَ  بَیْتًا اتخََّذَتْ الْعَنكَبُوتِ کَمَثَل  أَوْلِیَاءَ اللَّهِ دُون  مِن اتخََّذُواْ الَّذِينَ مَثَلُ»*
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کنند و گیری بنیاد خانه و خانواده را متزلزل میشود که با بداخالقی و الاُبالیدوام و نامستحکم دارد، به زنانی تعبیر میسست و بی

سازند. در تفسیر اثنی عشر از قول لطیف صاحب بحرالحقائق، به نکته جالبی در مورد خانه عنکبوت اشاره آن را ضعیف و سست می

، 21ش، ج2636حسینی شاه عبدالعظیمی، «.)کندداند که عنکبوت برای خودش با تنیدن تار درست میآن را زندانی می»شده و 

ر یابد تا ضعف و سستی آن بیشتر به چشم آید.بر روشنی محسوس است (. بر این اساس تعبیر خانه، بهتر است به النه تغیی568ص

ترین حالت توکل به سستی و ناتوانی است چرا که در بینانهحتی در خوش _خواهد باشدهر چه که می_که توکّل به غیر

ودیت خود وابسته به او بدانیم ترین صورت اگر خداوند را مصدر همه امور بدانیم و همه امور هستی را ناشی از او و در موجعاقالنه

طبیعی است که انتظار یاری داشتن از غیر او)بدون او( حماقت محض و اتکایی پوچ و باطل است، زیرا هر قدرت و توان و وجودی 

شود که در اصل خانه ایی میبدون او اصالً موجود نیست و خود حالت عدمی و ضعف دارد و برای همین است که مشبه به خانه

ای جز سقوط به بار بلکه توهم خانه در ذهن اتکا کننده به غیر اوست و تکیه بر آن، تکیه بر ضعف مطلق است که نتیجه نیست

 آورد.نمی

   د(ضعف  در اجتماع مجاهدان

کند. میگیرد و آنان را تضعیف سستی و ضعف وارده بر افراد یک جامعه در هیأت سازندگان اجتماع که از درون خود آنان نشأت می

آن هنگام که دو گروه از شما بر آن شدند که سستی ورزند با آنکه »،21سوره مبارکه آل عمران به این ترتیب آمده است 55در آیه

 «.خدا یاورشان بود و مومنان تنها بر خدا توکل کنید

 در آیه آمده اشاره به ضعفی دار که بر فعل آدمی به علّت ترس و تنبلی اثر می گذارد.«فشل»

داند.وعالوه برضعف توأم با ترس، کسالت و تنبلی را هم آن راضعف توأم با ترس می ). 367،ص2ق.ج2525راغب اصفهانی،(راغب

اند.همچنین .( برآن افزوده257،ص22ق.ج2525العروس)حسینی زبیدی، .(وتاج251،ص22ق. ج2525لسان العرب)ابن منظور،

برگشتن از تصمیم که الزمه »اثر ضعف قلب برشمرده، هنگامیکه قاموس آنرا  .( آنرا ترس در576، ص 5ق. ج 2525مصباح)فیومی،

 .(278،ص2ش.،ج2672قرشی، «)جبن است و جبن را بدنبال دارد میداند.

گوید: آنها کسانی بودند که از مشرکان امان ای که سستی ورزیدند میعبدالرحمن عوف در باب طایفه»در شأن نزول آیه آمده است:

اند که دو طایفه مهاجر و انصار به گفته اما اکثریت همان نظر جبائی را آورده.(» 759، ص6ق، ج 2529ابن ابی حاتم،«.) خواستند

«.) عبداهلل سلول در روز احد تصمیم گرفتند دست از پیکار با مشرکان بردارند و به مدینه بازگردند ولی این کار را انجام ندادند

اهل پیکار وارد آمده، دو « طائفتان»ه در این آیه مشهود است ضعفی است که بر جامعه.(آنچه ک277، ص 5ش. ج2675طبرسی، 

رغم تصمیم جدی آنها هم بر عزم آنان برای نبرد با کفّار اثر گذاشت و هم در ذهن گروهی که دچار سستی گردیده و این ضعف علی

 شود دو نظر وجود دارد: چیزی را شامل می آنان که به جهاد آمده بودند.در میان تفاسیر آمده این ضعف دقیقاً چه

و این  -یعنی فقط فکر و ذهن ترک جهاد -داننداین ضعف را در میان دو جامعه انصار و مهاجر خطور با البال می» برخی  نظر اول:

تفشال درآیه .( » 56، ص 2جق. ، 2518ابوالفتوح رازی،«.) دانند زیرا عزم بر فرار وصف معصیت باشد و کبیره )گناه( بُودتر میرا اولی

.(. ایشان با ذکر لفظ بد دلی تردید و مکث، اهل جهاد را که موجب 277، ص 5طوسی، بی چا ، ج«) دانندآمده را نوعی بددلی می

                                                           
 10«اهلل  فَلیَتَوَکَّل  المُومِنُونَوَ عَلَیواذ هَمَّت طائِفتان  مِنكُم أن تَفشَال وَ اهللُ وَلِیهُما »؛ .71 
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داند که حتی ترس از نیروی دشمن و کثرت آنان می»دهد. که این ضعف را در نتیجه  گردد، نشان میسستی و کاهلی در نبرد می

.(آنچه در این نظر وجود دارد،ضعف 657،ص 7ق.،. ج2551الدین رازی، )فخر«. گناه هم باشد گناه صغیره است نه کبیرهاگر 

 داند. واردآمده را بالقوه دانستن و فقط در ذهن و دل مجاهدان می

آنان که ضعف را »گ منصرف شدندداند که عمالً از جنعلّامه این ضعف را خارج از ذهن و وارد آمده در فعل اهل جهاد می نظر دوم:

دانند معتقدند چون خداوند متعال این دو طایفه را ستوده و اگر آنها تصمیم قاطعانه تنها وارد شده بر خطور و اذهان مجاهدان می

ه که در فرمود شیطان ولیّ ایشان است نه اینکه مدحشان کند بنابر این، این ضعف در خطور آمدگرفته بودند، به جای خود باید می

آید نه در میان برخی و فقط این دو اوالً خطور و راه یافتن فکر سستی در میان همه می»پاسخ آنان باید گفت: 

.( این ،نخستین دلیل علّامه در پاسخ کسانی بود که معتقد بودند سستی در عمل مجاهدان 8، ص 5ش. ج2685طباطبایی،«.)طایفه

مّا علّامه دلیل دیگری را نیز می آورد و آن در پاسخ کسانی است که دلیل روایی  نقلی برای نبوده و فقط در فکر و ذهن آنان بوده ا

این آیه درباره ما نازل شده هیچ دوست »وارد شدن سستی فقط در ذهن مجاهدان می آورند؛ مانند حدیث جابر که در مجمع آمده: 

.(.که علّامه در پاسخ 577، ص 5ش. ج 2675) طبرسی،«شده برای اینکه خدا را ولیّ ما خواندهدارم که نازل نمینمی

خواسته بگوید خداوند ایمان ما را تصدیق کرده و نخواسته عتاب و توبیخ »شود به فرض صحت روایت این دلیل نمی»فرمایند:می

ای یدارند که جامعه.(علّامه به خوبی این نکته را واضح م8، ص 5ش. ج2685طباطبایی،«.)خود را نسبت به آن دو طایفه انکار کند

اهلل بودن نیز اگر دچار ضعف و سستی شود، سزاوار عتاب و توبیخ است و رغم داشتن ایمان، حتّی در مرتبه مجاهد فی سبیلعلی

درون خود این معنی را دارد که وارد آمدن ضعف و سستی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که حتی بر افرادی با وجود مجاهد 

 پوشی نیست. چشم بودنشان قابل

باشد چه این باید بدانیم که گسترانیدن چتر والیت پروردگار الزمه خطاناپذیر بودنشان و حتی عدم صدور گناه ازجانب آدمی نمی

ضعف و ترس در ذهن او باشد وچه عمل او، آدمی با تمام ضعفها و عدم تسلط بر قوای نفسانی برای خارج کردن خود از ضعف 

حتی اگر دچار عارضه  _واذهمّت_تواند مشمول والیت خدا قرار گیرد و همین که همّت بر سیبل خدا کندباز می عارض بر این قوا

گردد حتی اگر ضعف و فشل وارد بر اجتماع ترس و ضعف گردد در صورت توجه مجدد به معبود، خارج از والیت حق تعالی نمی

 اجر چنین نظری داشته است.مسلمین باشد. کما اینکه آیه بر دو جامعه انصار و مه

 

 نتیجه گیری

پرسش اصلی این  رود.گیری برآن مرور میدر این تحقیق، در مبحث محتوایی به سؤالی پاسخ گفته شده  که اینجا به صورت نتیجه

ل اما کلّی بُعد ، بصورت مجم 5گیرد؟ در بررسیهای انجام شده ضعف در  بوده است که ضعف از منظر قرآن چه ابعادی را در بر می

گردد)ضعف در گیرد. ضعفی که بر جسم انسان مترتب میتبیین شده است که تمامی وجوه  جسمی و روحی انسان را در برمی

گیرد )ضعف در عقل( پس از آن به مهمترین بُعد ضعف که همان ضعف عقیدتی )روحی( استخوان( و قوّه مدرکه  او را نیز در بر می

ی که با فراهم آمدن بستر آن از سوی خود انسان، بر روح و ایمان او وارد گردیده و بُعد عقیدتی آدمی شود. ضعفاست، پرداخته می

گیرند نیز فروگذار نکرده و آنها را در کند. آیات نورانی قرآن از معرفی وجوهی که بُعد ضعف عقیدتی انسان را در برمیرا تضعیف می
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که در قالب  خانه _خدا، ضعف در یاد خدا و ضعف در توکّل و اعتماد به پروردگار اشکال؛ ضعف در ناحیه خداشناسی و معرفت به 

بیان کرده  که پیامد آن، ضعف وارده بر اجتماع مجاهدان را باعث می گردد که ناشی از  _عنکبوت به عنوان شاهد مثال آمده است

 ضعف روحی انسان می باشد.

در پایان مهمترین پیشنهاد به نظر آمده، علمی و کاربردی کردن شناخت واقعی ضعف و مواجه با آن است که بسی از طرح و 

از آنچه در چشم دیگران   -که قرآن معرِّف آن است -آید؛ چرا که تمییز دادن ضعف واقعیتر بنظر میتر و مهمتحقیق آن حساس

توان شدن و اضمحالل روحیّات و معنویات بشر است. وظیفه متولّیان امور فرهنگی در سطح آید و  نتیجه آن ناضعف به حساب نمی

گذاری کنند، به این امید که با خرد و کالن است که بر روی کاربردی نمودن این موضوعات و تفهیم آن به افراد و جامعه سرمایه

 . شناخت و به کاربستن حقیقی مفاهیم قرآن در مسیر کمال قرار گیریم
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