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 قرآن منظر از هدایت انسان نقش احکام عبادی در

 

 

 صالح قنادی  دکتر

 سید  مجید موسوی

 

 

  واحد اراکدانشگاه آزاد اسالمی  کارشناسی ارشد دانشجوی 

 گرایش علوم قرآن و حدیثرشته الهیات و معارف اسالمی  

 

                                                                                                               : چکیده تحقیق
هدف کلّی و اساسی در این تحقیق، بررسی زمینه های ایجاب هدایت انسان از منظر قرآن کریم است.      

بدین معنی که محقّق سعی دارد زمینه ها و مجموعه شرایط متنوعی را که در ُبعد احکام عبادی منجر به 

گیری یات وحیانی و با بهرهبدیهی است که اهداف آمده، در پرتو آهدایت می شود را بررسی و معرفی کند. 

در پی پژوهشهای بعمل گیرد. ای مورد بررسی قرار میتحلیلی و فن کتابخانه -از احادیث به روش توصیفی

دهد زمینه آمده در آیات نورانی قرآن کریم، مشخص گردید آنچه را قرآن بعنوان هدایت،مدّنظر قرار می

ه احکام عبادی را در بر می ن حال بخشی از آن مجموعهایی دارد که به صورت کلّی بیان شده و در عی

به شکلی   ه تحت عنوان واجبات شناخته می شوند که آیات نورانی قرآن، آنان را معرفی کرده وگیرد ک

نه های عبادی ی مراحل سعی گردیده، در معرفی زمیالزم به ذکر است، در تمام مبسوط تبیین می کند.

 هدایت، رکن بودن آیات و برگرفتن مطالب و یافته ها برحول محور آیات مربوطه ِلحاظ شود. 

 

                     هدایت، نماز، روزه، زکات:  گان کلیدیژوا

 

 مقدمه

آنچه که هدایت را تسهیل می سازد و آدمی را در مسیر آن قرار می دهد مجموعه زمینه هایی است که ابعاد وجودی انسان را .

وی به در برمی گرد و با تأثیر نهادن بر هریک از وجوه فردی و اجتماعی آدمی، او را مستعد و آماده هدایت خداوند و رسیدن 

قرآن کریم نیز از این مهم غافل نمانده  سرمنزل مقصود که نتیجه ای جز روی گردانی و یا دوری از ضاللت را ندارد، می سازد.

هدایت انسانها بستری متنوع و در عین حال مترتب بر انواع حاالت آدمیان برای انسان متمنّی و با معرفی زمینه های مختلف 

هدایت خویش فراهم نموده تا بشر که در ماهیت وجودی جوهری متمایز از سایر موجودات دارد هدایتی منحصر بفرد در میان 

تأثیر و نقش آن در هدایت انسان نه تنها انکار نیز از این امر مستثنی نبوده و  واجبات و احکام عبادیموجودات داشته باشد. 

                                                              ...........................................   .               جاری و ساری است که حتّی،شدنی

هدایت شمولتی آگاهانه بر روح و فعل افراد مصلح و هدایت جو دارد بدین معنی که اینان   بدیهی است که مجموعه زمینه های

با اختیار و به انتخاب خویش وجودخویش را در معرض هریک از زمینه های خوانده شده گذاشته و به شهد گوارای آن رهنمون 

بدین منظور در راستای این  ود جای داده اند.صراط مستقیم حق می گردند ودر اصل زمینه را  در ظرفیت از پیش آماده خ

محقق با استفاده از منابع و کتب مرجع و  استفاده گردیده است، ایتحلیلی و فن کتابخانه -، توصیفی تحقیق که از روش
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ص به کتاب مستقل با این عنوان خاتحقیق یاتاکنون گرچه تاکنون آوری کرده و پردازش نموده است. معتبر، اطالعات را جمع

نگارش در نیامده است و این موضوع، جز در تفاسیر قرآن کریم که به صورت پراکنده در ذیل آیات بحث شده، در جایی دیگر 

بنابراین با این توصیفات تحقیق موجود در صدد پاسخ گویی به این سؤال اساسی است به صورت مدوّن مشاهده نگردیده است.

 از منظر قرآن کدامند؟ زمینه های عبادی هدایت انسانکه؛ 

 عبادات در نگاه کّلیمبحث نخست: 

بندگی در برابر معبود چیزی جز انقیاد در برابر ذات مقدس وی نیست افتادگی که منجر به قرار گرفتن در صراط  عبودیت و

مستقیم و رهنمون شدن فرد به هدایتی پایدار می گردد. در واقع تا هنگامی که بندگی در وجه عبادت گونه آن وجود دارد 

مظهر کمال است به منزله هدایت گردیدن و پایه و زمینه ای برای آن هدایت نیز استمرار دارد زیرا عبودیت حق تعالی که 

عِبَادِهِ ...  مِن   یَشَاءُ  مَن بِهِ یَهدِى اللَّهِ هُدَى ذَلِكَ» ؛سوره مبارکه انعام فرموده است 22محسوب می گردد آنچنان که در آیه 

در هدایت  اللَّهِ( هُدَىهدایت خدا )  ... « .کندمى هدایت بدان بخواهد را بندگانش از کس هر که خداست هدایت این،»  ،« 

رای هدایت شدن در آیه مربوطه دال بر زمینه بودن عبادت موجود در عابدان، ب عِبَادِهِ( ِمن  یَشَاءُ َمن بِهِ  یَهدِىکردن عابدان )

 است. 

معنی کرده است که حد و  .(813،ص9ش، ج1911)قرشی، «.اطاعت. تقدیس با تذلّل»( از عبد است که قرشی آن را  عِبَادِهِ)

) راغب «میباشد ابلغ عبودیّت از و است تذلّل غایت عبادت و تذلّل اظهار عبودیّت »اندازه آن را راغب اینچنین آورده است؛

) طریحی، «نهایت فروتنی و اظهار ضعف»همین معنی را طریحی نیز آورده است و آن را 1.(*198،ص1ق،ج1918اصفهانی،

این نهایت ناتوانی را در اصطالح مملوک 9(*92،ص8ق،ج1911) فراهیدی،که فراهیدیمی داند. 8.(**38، ص9ش، ج1911

ت این خشوع و مقایسه آن با فروتنی معمول تعریفی مدقق تر از این امّا مصطفوی با بیان کیفیّ موجز نموده و نشان داده است. 

افتادگی است همراه با حالت تسلیم که این باالتر از فروتنی است و لفظ به این ترتیب به سمت ناچیزی »واژه بدست می دهد؛ 

مرد و زن در قصد آنها تا  و کم بودن می رود و کوچکی است که در آن رضایت است و گردنکشی نیست و نرمی کالمی است در

در ارتباط با کیفیت هدایتی که زمینه آن مطابق آیه هدایت آمده نقل های مختلفی  9(**11،ص9ش،ج1961)مصطفوی،«آخر

 او ارادهبى او هدایت»از سوی مفسرین ارجمند به میان آمده که از آن جمله؛ ابوالفتوح رازی مقصود از هدایت را ثواب دانسته 

 .(961،ص1ق،ج1912)ابوالفتوح رازی،«باشد ثواب مراد نیز جا آن هدایت که بود روا و نبود

 اینجا در که هدایتى»گرچه طبرسی در نقلی دیگر آن را ارشاد بسوی ثواب می داند و از معنی رایج هدایت خارج می کند؛ 

 ... بدیهى .است پاداش بسوى ارشاد معناىبه  بلکه نیست، راهنمایى و داللت بمعناى شود،مى خدا پیامبران حال شامل و آمده

 و شریک آن در کافر و مؤمن که داللتى نه . آنهاست مخصوص و آیه این مناسب ثواب، به ارشاد که است

ولی در این میان تفسیری که امام فخر رازی مطابق عبودیت عابدان از آیه  .(119و  111ص ،2ج ش،1918)طبرسی،«.سهیمند

)فخرالدین «منظور از هدایت شناخت توحید و مبری کردن وی از شریک است»تر به نظر می رسد؛ منظور کردهاند قریب 

عّلامه در چرا که آن را همان نتیجه و هدف عبادت یعنی یکتا پرستی و توحید آورده است.1**.(*19ص ،19ج ق،1981رازی،

 و سلطنت، آن در خودش دیگر که نیست چنین کرد روزى کسى به را هدایت این وقتى خدا»تصدیق این گفتار می فرماید؛ 

                                                           
 «التّذّلل، غاية ألنها منها، أبلغُ العِبَادَةُ و التّذّلل، إظهار: العُبُودِيَّةُ»*

 «التذلل و الخضوع غاية هي العبادة» **

 «المملوك: العبد» *

 و األعناق، بخضوع و بالذلّ، بالرضا يفسّر قد و االستكانة، و بالذلّ اللفظ يفرّ هذا على و. التواضع فوق مرتبة هذا و التسليم، حالة مقارنا التواضع هو »**

 «اآلخر الى بالنية الرجل أو المرأة في الكالم بلين

 «الشرك عن تعالى اللَّه تنزيه و التوحيد معرفة هو الهدى هذا من المراد***
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 بیرون خدا سلطنت و ملکیت تحت از را عطا مورد نعمت -ما عطایاى خالف بر -خدا عطایاى چون باشد، نداشته تصرفى و دخل

 اینکه چه باشد، ما مال خالصه و مانده باقى ما براى آمد ما دست به اینکه از بعد هدایت که نیست اینطور پس. کندنمى

 عمل عبودیت و توحید لوازم به که است بر موقوف ماندنش باقى بلکه .نیاوریم چه و بیاوریم بجا را شکرش

  6(991،ص1ش،ج1929)طباطبائی،«شود

در واقع در کالم علّامه آنچه مشهود است نوعی استمرار و تأکید بر عبادت علی رغم زمینه بودن آن برای هدایت است و این 

معنی را به ذهن خواننده متبادر می کند که عبادت نقشی دوگانه را در تقابلش با هدایت ایفا می کند.از طرفی زمینه های برای 

باعث ابقاء و ماندگاری بر هدایت نیز می گردد.چرا که ماندن برصراط مستقیم جز ایجاب آن می شود و از طرف دیگر 

برعبودیت محض صاحب صراط میسر نباشد وهیچ ضاللتی توان ورود بر حصاری را که با بندگی خلصانه بر دور خود پیچیده 

 وند تبارک و تعالی، بخود ارزانی داشته ایم. ایم ندارد. و این بندگی بدور از کژی در واقع همان حریّتی است که با انقیاد از خدا

 روزه:  دوممبحث 

خودسازی که با رفتار و کردار آدمی توأم باشد و بصورت عملی از وی بروز داده شود نشانگر عزم و اراده جازم انسان برای       

روزه بهترین نمونه ابراز عالقه به هدایت و زمینه  استقبال از هدایت و حاکی از تالش عملی وی برای روی کردن به خداست.

وزه اش است تمامی راههای ضاللت را بر خود می بندد و تنها هدایت را در هرآنچه منافی رمساک اآن است. چرا که روزه دار با 

و  126ر آیات د پیش روی خود قرار می دهد. او در حقیقت به فرمان و راهکار خدا برای هدایت شدن عمل می کند. آنجا که

 فرماید؛  می  سوره بقره 121

...*  َفل یَصُم هُ  الشَّه رَ مِنكُمُ شَهِدَ فََمن  وَال ُفر قَانِ ال هُدَى مِّنَ  بَیِّنَاتٍ وَ  لِّلنَّاسِ هُدًى ال قُر ءَانُ فِیهِ  أُنزِلَ الَّذِى رَمَضَانَ شَه رُ»

 شده فرستاده فرو قرآن آن، در که است[ ماه همان] رمضان ماه» ،  «*یَر شُدُونَ لَعَلَّهُم  بىِ ل یُؤ مِنُوا  وَ لىِ فَل یَس تَجِیبُوا  ... 

 شما از کس هر پس. است باطل از حق تشخیص[ میزان] و هدایت، آشکار دالیل[ متضمّن] و راهبر، را مردم که[ کتابى] است،

 راه که باشد آورند، ایمان من به و نهند گردن مرا فرمان باید[ آنان] پس ... *...  بدارد، روزه را آن باید کند درک را ماه این

 «یابند*

( هر کس که به یَر شُدُونَ( و سپس هدایت شدن)فَل َیصُم هُ الشَّه رَ  مِنكُمُ  شَهِدَ فَمَناشاره به روزه داری در ماه رمضان )

  مذکور، برای هدایت روزه دار  است. ( گوش کند. دال بر زمینه بودن روزه در آیهفَل یَس تَجِیبُوافرمانش)

جایگاهی که روزه در میان دین اسالم و حتی سایر ادیان الهی دارد، جایگاهی بالمنازع برای هدایت انسانهاست به نحوی که 

 از بودست مشروع روزه السالم علیهم انبیاء شرایع اندر و»حتی ارزش روزه بصورت کیفی در ایمان افراد مشخص گردیده است؛

روزه نصف صبر است و صبر نصف  گفت (ع) مصطفى که ایمانست، یک چهار روزه :خبر بمقتضى و .مصطفى روزگار تا آدم عهد

  1.(*921، ص1ج ش،1911)رشیدالدین میبدی،«ایمان است

بزرگی در از بین این جدای از نقشی است که برای دور کردن بشر از گمراهی و ضاللت بوسیله روزه قائل شده اند و آن را عامل 

 نامیدند رمضان ماه روزه ماه اینکه مناسبت میگویند دیگر جمعى»بردن زمینه های ضاللت و گمراهی در انسانها دانسته اند؛

بدون شک  .(812ص ،8ج ش،1918)طبرسی، «.است سوزاندن بمعناى «رمض» و سوزاندمى را گناهان ماه این روزه که اینست

گناهان( بخاطر فلسفه ای است که در دل و کنه روزه نهفته است و آدمی را از صفات حیوان و دنی بودن دور این اثر) سوزاندان 

 حال در باید دارروزه» کرده و حتی از قهقرای زندگی روزمره و مفسده باری که خویش برای خود فراهم کرده دور می کند؛

 در حیوان همچون او که کند ثابت عمال و بپوشد، چشم جنسى لذت همچنین و آب و غذا از تشنگى و گرسنگى وجود با روزه

 حقیقت در.گردد مسلط خود شهوات و هوسها بر و گیرد، دست به را سرکش نفس زمام تواندمى او نیست، علف و اصطبل بند

 و تشنه لحظه هر و دارد اختیار در هانوشابه و غذاها انواع که انسانى است، آن معنوى و روحانى اثر همین روزه فلسفه بزرگترین

 نازپرورده، درختان این رویند،مى نهرها لب بر باغ دیوارهاى پناه در که است درختانى همانند رود،مى آن سراغ به شد گرسنه

                                                           
 

 «االيمان نصف الصبر و الصبر نصف الصوم»*
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مکارم شیرازی، ) «.خشکاندمى و شوند،مى پژمرده شود قطع آنها پاى از آب روزى چند اگر دوامند،کم و مقاومت کم بسیار

 (.683،ص1،جش1919

اثر هدایت گری که روزه پس از ابعاد بشر از خلق و خوی حیوانیش هویدا می سازد پس از آنچه صورت می پذیرد که در تفسیر 

باال خواندیم و در حقیقت آدمی را تبدیل به موجودی مطهّر می کند که از آلودگی های طبیعت زدوده شده و به راه هدایت 

 و فرمود، نازل ایشان بر را قرآن اینکه خاطر به است تعالى حق کبریایى اظهار براى روزه به شتغالا و تلبس»درآمده است؛

 با و فرموده هدایتشان حق سوى به اینکه مقابل در که بود منظور بدین نیز و داشت، اعالم را بندگان عبودیت و خود ربوبیت

 وقتى یعنى شود،مى صفت این به متصف وقتى روزه چون و .آرند بجاى را شکرش کرده جدا باطل از را حق برایشان خود کتاب

 آلودگیهاى از دارروزه و شود، انجام اخالص روى از یعنى باشد، روزه معناى حقیقت بر مشتمل که شودمى خدا هاىنعمت شکر

 .(98، ص8، جش1929طباطبایی، )«بپوشد چشم نفس مشتهیات بزرگترین از و باشد، پاک طبیعت

عینی و بارز هدایت شده فرد روزه دار ارزانی شدن بهشت بر او و همنشین گردیدن با تمام هدایت شدگان بشری است نمونه 

چرا که واجب گردیدن بهشت بر وی خو،بهترین ادله هدایت شدنش است که در تفاسیر روایی ذیل همین آیه از آن سخن به 

 را رضوان تعالى خداى باشد، رمضان ماه اوّل شب چون: گفت -السّالم علیه -رسول که کند روایت مالک انس»میان آمده است؛ 

 این آخر با تا ببند  دوزخ درهاى: گوید را مالک و محمّد، امّت دارانروزه براى بیاراى را بهشت و  بگشاى را بهشت درهاى: گوید

ابواالفتوح )«.نکنند تباه ایشان  را محمّد امّت روزه تا کن بند را  شیاطین مرده و رو، زمین به: گوید را جبریل و ماه،

 .(82ص ،9جق، 1912رازی،

توصیف امیرالمؤمنین)ع( در شرح روزه در فلسفه عبادت گواه تأثیر شگرف روزه در اعاد مختلف بشر و مهیا کردن او برای 

آرام سازد، و دیدگانشان را خاشع گرفتن در ماه رمضان حراست فرموده، تا اندامشان را از گناه  زحمت در روزه» هدایت است ؛

نماید، و جانشان را خوار و فروتن گرداند، و دلهایشان را از برترى جویى فرود آورد، و کبر و خودپسندى را از آنان بزداید، زیرا 

عث با ساییدن جبهه به خاک علت تواضع، و وانهادن اعضاى پرارزش به روى زمین شکستن خود، و الغر شدن بدن از پى روزه

 .(111، ص99خ بی تا، شریف الرضی، انصاریان،)«خاکسارى است،

آنچه که امام علی)ع(  از اثرات روزه برآدمی می فرماید نتیجه ای جز دوری فرد روزه دار از ضاللت و هدایت شدنش به بار نمی 

 وحود انجام دهنده واقعیش خواهد نهاد.آورد،چرا که خواه ناخواه این کردار تربیتی اثرات گریز ناپذیر خود را در روح و جان و 

 وقبله اش نماز:  سوممبحث 

زیباترین پرستش معبود، بهترین وجه نشان دادن و اعالم به راه شدن و هدایت یافتگی عبد است. در اصل نماز در شکل       

در اشکال رکوع و سجودش می نه تنها زمینه هدایت، که پرچم آن نیز به حساب می آید. و بنده با آن اعالن هدایت یافتگی 

کند. نوعی خاکساری رفتارگونه ای که برائت از ضاللت و اقبال به هدایت را فریاد می زند ودرشکل نمازگزار زمینه را برای رشد 

هر چه بیشتر وهدایت افزون تر ابراز می دارد و در واقع به هدایت خود، شکلی مسجّل می بخشد. آنگونه که قرآن در آیات دهم 

 یازده  سوره مبارکه  فلق می فرماید؛  و 

 هدایت بر او اگر پندارى * چه گزارد؟مى نماز که گاه آن را اىبنده»، « *الهُدَى عَلىَ کَانَ إِن صَلىَّ* أَرَءَی تَ إِذَا عَب دًا»

 «باشد*

در  نماز برای هدایت در آیات مذکور است.(دال بر زمینه بودن الهُدَى اشاره به نمازگزار)صَلىَّ( و سپس هدایت یافتگی وی)عَلىَ  

 ابوجهل) درباره آیات این به نقل از ابن المنذر آورده که 2*. (911، ص6ق، ج1919سیوطى،)شأن نزول آیه باید گفت؛ سیوطی

این  .داشت مى باز گذاردن نماز از را )ص(پیامبر، ابوجهل  زیرا است )ص(خدا رسول آیه در عبد از مراد و شده نازل (هشام بن

شأن نزول به روایت های بدون اختالف درباره مصداق آن یعنی نبی اکرم)ص( و ابوجهل صادر گردیده، که این قاطعیت در عدم 

                                                           
 «صلى إذا محمدا ينهى جهل أبو قال صَلَّى إِذا عَْبداً يَنْهى الَِّذي رََأيْتَ أَ مجاهد عن حاتم أبى ابن و المنذر ابن و حميد بن عبد و الفريابي أخرج و»*
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مفسران اختالفی ندارند در اینکه ناهی ابو جهل بوده و بنده نمازگزار » اختالف را ابن عطیه اینگونه ذکر کرده است؛ 

  3**.(118، ص3ق، ج1912 )قاسمى،«.روایت شده  استپیامبر)ص(. کما اینکه در صحیحین 

گرچه طبق تفاسیر روایی به مانند آنچه در باال ذکر کردیم این آیات خاص پیامبر و رفتار شنیع ابوجهل با وی نازل شد، امّا به  

هیچ روی تنها اختصاص به ایشان ندارد و مانع شمولیت آیات بر سایر نمازگزاران و در سایر ادوار نمی گردد. چرا که به قول 

 اىعده لذا و بود، شده برمال اسالم دعوت که شد نازل وقتى بلکه نشده، نازل بعثت آغاز در فوق آیات»مکارم و همکارانشان؛ 

 حال هر به ولى.است بوده اىمالحظه قابل فاصله با بقیه و شده نازل بعثت آغاز در سوره این نخستین آیه پنج تنها معتقدند

 .(166ص ،81ج ،ش1919شیرازی، مکارم )«.نیست آیه مفهوم گستردگى مانع هرگز نزول شان این

یکی از رموز زمینه شدن نماز برای هدایت، استمرار و تواتری است که در کمِت آن وجود دارد به نحوی که تکرر آن نمازگزار را 

 خیزدبرمى خواب از صبح که هنگامى گردد،مى تکرار روز شبانه در بار چند عمل این»از سقوط در ورطه ضاللت باز می دارد؛

 را خود برنامه شنود،مى را مؤذن تکبیر صداى ناگهان شده مادى زندگى غرق که هنگامى روز وسط در شودمى غرق او یاد در

 و کندمى نیاز و راز او با رود استراحت بستر به آنکه از پیش شب آغاز و روز پایان در حتى و شتابد،مى او درگاه به کرده، قطع

 کند،مى پاک دهدمى شستشو را خود شودمى نماز مقدمات آماده که هنگامى به گذشته این از سازدمى او انوار مرکز را دل

 منکرات و فحشاء خط برابر در بازدارنده تاثیر امور این همه رودمى دوست بارگاه به و سازدمى دور خود از را غصب و حرام

خداست که به سیالن درآرونده انسان در حرکت بسوی در واقع تکرر یاد  (.821ص ،16ج ،ش1919مکارم شیرازی، ) «.دارد

هدایت می شود و تمام وجود را مماوء از یاد و نام خدا می کند.این همان چیزی است که جوهر نماز را شکل می دهد و الجرم 

 و سازدمى برقرار قلب در را خدا یگانگى به اعتقاد که است آن خدا ذکرو نماز فواید از»گزارنده اش را هدایت می کند؛

 به و است، خدا از کردن یاد نماز جوهر که باشد داشته اشاره آن به آیه شاید است دیگر سالم اعتقادات پاکیزه و پاک سرچشمه

 از را قلب خدا یاد چه دیگر، احوال و اوضاع در یا باشد نماز در خواه و ورزیم، اهتمام آن به که است واجب ما بر سبب همین

، 3ق، ج1913مدرسی، )«ورزدمى مقاومت بارى و بندبى و غفلت برابر در و دارد،مى نگاه امان در شیطان هاىوسوسه

 11*.(962ص

نکته ای که در اینجا شاید به ذهن متبادر گردد وحتی سؤال بجا نیز بنماید این پرسش است که چرا علی رغم تمامی این 

نیز بوده ایم؟ در پاسخ باید گفت شاید اگر سؤال به نحو صحیح  شواهد مبنی بر هدایت به توسط نماز شاهد نمازگزاران فاسقی

طرح گردد اصوالً این چنین سؤالی پاسخی در خود داشته باشد بدین ترتیب که بجای نمازگزار بگوییم نماز خوان. چرا که 

عنی بپا داریم نه تنها بخوانیم. و اصوالً در هیچ جای قرآن نماز را با وصف قرائت بکار نبرده بلکه در کاربرد آن اقامه بکار رفته ی

همچنان که در  این ورای خواندن صِرف آن بدون بپا داشتن و عمل نمودن به آن است که منجر به صفر گردیدن آن می شود.

 خواند،می را سازی ستون نسخه حقیقت در خواند،می نماز فقط که آن»تفسیر تسنیم نماز بی عمل را نماری بی اثر می داند ؛

 جز ندارد باز منکر و فحشا از را او نماز که کسی: فرمود نیز سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرمرسول دارد؛ پا بر را ستون کهینا نه

 را گناه آتش اطفای توان خواندنی، و الفاظ نه برپاداشتنی، و است ستون که برد نمازینمی ایبهره نماز از خدا از دوری

 .(119، ص9ش،ج1922جوادی آملی، )«دارد

 »امام سجاد )ع( در بیانی شیوا نماز را تکلم انسان با خدا و پیوند حضوری وی می داند که خود مؤثرترین زمینه هدایت است؛ 

سخن گوید کتاب او قرآن مجید را هر گاه بخواهم او با من هستم، -عز و جل -من تنها نیستم! من همنشین پروردگارم

على بن الحسین علیه السالم،فیض االسالم اصفهانى، بی تا، )«بخواهم من با او سخن گویم نماز میخوانممیخوانم، و هر گاه 

اینکه تعیین جهت قبله در حرکتی عبادی چگونه زمینه هدایتی را فراهم می کند سؤالی است که پاسخ   .(911، ص91دعای 

                                                           
 «الصحيحين في روي كما. سلم و عليه اللّه صلى النبيّ المصلي العبد و جهل أبو الناهي أن في المفسرون يختلف لم: عطية ابن قال» **

 هو الصالة جوهر ان الى تشير اآلية لعل و السليمة العقائد لسائر الصافي الينبوع هي التي و التوحيد عقيدة القلب في ترسخ انها الصالة عظمة من ان» *

 همزاته، من يحفظه و الشيطان، وساوس من القلب يحصن الّله ذكر ان ذلك أخرى، حاالت في أو الصالة في سواء به نهتم ان علينا كان لذلك و اللّه، ذكر

 «.االسترسال و الغفلة يقاوم و
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انست که خود هدایت کننده در هر مسیری و هر به آن را در فلسفه آن حرکت و تعبّد نهفته در آن از سوی معبودی د

هرموجودی است. چرا که اطاعت متعب،دانه از معبود علی رغم بهره بردن ازامر اطاعت شده مزیّت به راه درآمدن و هدایت 

، می 198شدن را در خود دارد کما اینکه این تعبّد در تعیین جهت قبله باشد آنگون که خداوند در سوره مبارکه بقره، آیه 

 َیشَاءُ مَن یهَدِى  ال مَغ رِبُ وَ ال مَش رِقُ لِّلَّهِ قُل  عَلَی هَا کاَنُوا  الَّتىِ قِب لَتِهِمُ عَن وَلَّئهُم  مَا النَّاسِ ِمنَ السُّفَهَاءُ سَیَقُولُ» فرماید؛

 «کرد؟ رویگردان بودند آن بر که اىقبله از را آنان چیز چه: »گفت خواهند خرد کم مردم زودى به» ،  «مُّس تَقِیم صِرَاطٍ إِلىَ 

 اشاره به روی گردانی قبله)وَلَّئهُم             .«کندمى هدایت راست راه به خواهد را که هر خداست آن از مغرب و مشرق: »بگو

یَشَاءُ( که منظور اینان است دالّ بر زمینه شدن روی آوردن به قبله جدید برای  مَن قِب لَتِهِمُ( و سپش هدایتشان)یهَدِى عَن

 هدایت در آیه مذکور است. 

 هجرت از پیش بود مکه در که گه آن مصطفى که بود آن آیت این نزول سبب»در شأن نزول آیه در کشف االسرار آمده است؛ 

 قبله را آن و کند، المقدس بیت بصخره نماز تا فرمود را وى العزة رب مدینه به کرد هجرت چون پس کردى، کعبه به نماز

 نقل این را او که بود شده االول ربیع ماه از شب دو که اندگفته و. افتد بیشتر رغبت وى تصدیق و باسالم را جهودان تا گیرد

 کعبه با او قبله که خواستمى و بودمى آرزو سلّم و آله و علیه اللَّه صلى را مصطفى و بماند آن بر ماه شانزده پس فرمودند،

 .(933ص ،1ج ،ش1911رشیدالدین میبدی،)«گردانند

ابتدائاً باید متذکّر شد هدف در این مبحث تبیین تغییر قبله و فلسفه آن نیست که آن بحثی جدا و مکانی مجزا را می طلبد 

است چگونگی زمینه ساز بودن تغییر قبله در هدایت اهل آن است که طبرسی آن را از قول زجاج خرق آنچه در اینجا مهم 

 بیت بطرف را نماز مدّتى بود مأمور حضرت آن نظر این از: میگوید زجّاج بود امتحانى هم این»عادت و آزمایشی دانسته است؛

 خالف بر را آنها خواست خداوند و کنند توجه کعبه بطرف حج اعمال انجام در بودند کرده عادت اعراب که بخواند المقدّس

 منظور.گردد معلوم اسالم واقعى پیروان و بیاید بعمل آزمایشى وسیله این به تا کند وادار بودند گرفته انس و کرده عادت آنچه

 .(38ص ،8ج ،ش1918طبرسی، )«کند می ارشاد اسالم بدین بخواهد را که هر خداوند یعنى است «دین» مستقیم صراط از

فلسفه ای که در امتحان نهفته، از آن یک موفّقیت به شرط تمکین در آن می سازد که به قیمت هدایت شدنشان تمام می 

 خانه خدا اصال است، خدا ملک جا همه و کعبه و المقدس بیت که بود جویانبهانه برابر در روشن و قاطع دلیل یک این»شود؛ 

 و است، محترم و مقدس بخوانند، نماز سو آن به دهد دستور خدا جا هر باشید او فرمان تسلیم که است آن مهم ندارد، مکانى و

 هر و است تکامل و آزمایش مختلف مراحل حقیقت در قبلهو تغییر  باشدنمى ذاتى شرافت داراى او عنایت بدون مکانى هیچ

، 1ج ش،1919مکارم شیرازی، )«.شودمى رهنمون مستقیم صراط به را انسانها که است او الهى، هدایت از است مصداقى یک

 .(921ص

اما نکته ای را که در البالی امتحان و تبعیت به عنوان اصل اساسی در پذیرش تغییر قبله از سوی هدایت جویان، نباید از نظر  

دور داشت و در تفسیر نور بسیار بجا به عنوان دلیل دیگر هدایت گری تغییر قبله از آن یاد می کند نشانه ای است که دیگر 

 قبله، تغییر»نبی)ص( داده بودند و چراغی شد برای پذیرفتن دین جدید و هدایت شدنشان؛  ادیان الهی برای حقّانیت دعوت

 (.881ص ،1ج ش،1929)قرائتی، «.شد هدایت ىوسیله بعضى براى لذا بود، آسمانى کتب در اسالم پیامبر هاىنشانه از یکى

پیامدی که این پذیرش قبله جدید به تابعانش می دهد هدایتی است که در ذیل آیه آمده است. که این هدایت را فخر رازی با 

پیروان ما معتقدند که منظور »توجه به روی کرد به قبله با توجه به رفتاری بودن آن، دعوت و داللت و کسب آگاهی می داند؛ 

  11*. (29، ص9ج ،ق1981الدین رازی، فخر)«کسب علم در آن است.از این هدایت دعوتی یا داللت  یا 

                                                           
 «فيه، العلم تحصيل أو الداللة أو الدعوة منها المراد يكون أن إما الهداية هذه: أصحابنا قال»*
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 جمله این در»و مؤید این عقیده متنوع بودن و مراتب داشتن این هدایت در افراد مختلف است که علّامه به آن اشاره دارد؛ 

 و سعادت، و کمال ىبسو هدایت براى امتها استعداد که است جهت بدان این و آمده، الم و الف بدون یعنى نکره،( صراط) کلمه

 .(921، ص1، جش1929طباطبایی، )«.است مختلف مستقیم صراط به رسیدن براى عبارتى به یا

از مجموع آنچه بدست آمد زمینه شدن هدایتی است که با شعور و آگاهی انسانها با انتخاب درست از میان امتحانی که با تغییر 

جدای از فلسفه _قبله برایشان فراهم شده بود اکتساب گردیده است و آنچه در تغییر قبله مطابق با بحث ما مهم به میان میاید

اطاعت از آن به منظور هدایت گردیدن و مشمول الطاف بارقه  _ین مبحث مربوط نمی گرددقبله و علل تغییر آن، که به ا

خداوند در وجه به مسیر او درآمدن است. که عصاره آن تعبّد الهی در وجوه امتحان و تسلیم و هر زمینه ای که ما را با 

 ه ها هر چه بیشتر هدایت شویم.       خلوصمان در راستای هدایتش قرار دهد و بتوانیم با دست یازیدن به این زمین

 راقادریم سعادت  الحرام مسجد سمت به کردن رو محض به آیا»آنچنان که حکیم فرزانه، مدرسی، در تفسیرش می گوید؛  

! هرگز است؟ اهل دوزخ از بایستد المقدس بیت به رو که کس آن که بگوییم حتمیّت به توانیممى آیا و کنیم؟ فراهم خود براى

 شایسته و نیک کار دادن انجام به و خدا، به شدن تسلیم: از است عبارت حقیقتى عبادت ولى است، عبادت خارجى مظاهر اینها

 نه است خارجى مظهر یک تنها قبله اما و است، نزدیکتر خدا به امت آن باشد، فراوانتر صالح عمل امتى در چه هر و برخاستن،

 18.(*812ص، 1جق،1913مدرسی،  )«این از بیش

 زکات:  چهارممبحث 

گذشت از مال طبق آنچه خداوند مشخص کرده و دل کندن از زخارف دنیوی مطابق صالح دید الهی یکی از بارزترین وجوه 

اطاعات خداوند و زمینه ای برای هدایت بارقه حق تعالی محسوب می شود زیرا انفاق مال در شکل زکات گونه آن و ایثار اموال 

تبه ای در نزد خداوند یه همراه می آورد که خود به خود زمینه ای برای هدایتش در راه خدا  سبب ساز طهارت روح و علّو مر

 أَن أُو لَئكَ فََعسىَ  اللَّهَ إِلَّا یخشَ لَم  وَ  کَوةَ الزَّ وَ ءَاتىَ » فرموده است؛  12می گردد. آنچنان که در سوره مبارکه توبه،آیه 

پرداخت زکات « باشند یافتگانراه از اینان که است امید پس اند،نترسیده خدا از جز و داده زکات و »،  «ال مُه تَدِین مِنَ  یَكُونُوا 

آنچه که موجب شده زکات از میان فروعات دین در  ( را به دنبال دارد.الزَّکَوةَ(، هدایت یافتگی )ال مُه تَدِین مذکور)ءَاتىَدر آیه 

 از اگر و»چشم نکته سنج علّامه محفوظ نمانده و ایشان این موضوع را ابراز کرده اند؛، موضوعی است که از این آیه منظور گردد

 هیچ در و وجه هیچ به که است ارکانى آن از زکات و نماز که است این براى برد، اسم را زکات و نماز تنها دین فروع میان

امّا اینکه چرایی ترک این فریضه جایز نیست و چه  .(862ص ،3ج، ش1929طباطبایی،  )«.نیست جایز ترکش احوال از حالى

نقشی می تواند در هدایت و رستگاری آدمیان داشته باشد موضوعی است که باید با دقت خاصی در آن نگریسته و امعان نظر 

در میان مفسرین تا آنجا که این حقیر کنکاش کردم تنها دو مفسر به نکته ظریف ولی در عین حال مهمی در رابطه با  د.گرد

 زکات اشاره داشته اند که تا حدودی فلسفه این عمل را نیز مبرهن می سازد، و آن را بر ما آشکار می کند؛ در المنار آمده است

که این نظر را با اندک 19*(.138، ص11ج م،1331 رضا،علی )«زکات از جمله بزرگترین عبادات مالی اجتماعی است»که 

 جامعه و خدا با رابطه بزرگترین که زکاة اداء و صلوة اقامه آمدن»بسطی در احسن الحدیث اینگونه تبیین کرده اند؛ 

آنچه که در این دو نظر واحد جلب نظر می کند توجه به بُعد اجتماعی زکات است که   .(818ص ،9ج ،ش1911قرشی،)«است

ه می کند که هدایت با وچود مواد فردی در نهایت به ُبعد اجتماعی زمینه هدایت منتج می شود و ما را با این مسئله مهم مواج

                                                           
النار؟  في المقدس بيت شطر يتوجه من كل ان نؤّكد ان نستطيع هل و الحرام؟ المسجد شطر نتوجه ان بمجرد ألنفسنا الفالح نضمن ان نستطيع هل»*

 عند أقرب كانت بالصالحات من عمال أكثر االمة كانت كلما و الصالح، العمل و للّه، التسليم: فهي الحقيقية العبادة اما للعبادة، خارجية مظاهر هذه ان..  كال

 «أكثر ال خارجي مظهر فهي القبلة اما اللّه،

 «َوالزَّكَاةُ أَعَْظمُ اْلعِبَاَداتِ الْمَالِيَّةِ الِاجْتِمَاِعيَّةِ »*
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و خودسازی های تفرّدی اش، به هیچ روی امری منفک از جامعه و ری از مردم نست بلکه بر عکس، گاهی مسیرش از بین 

مردم و حتی ممزوج با جامعه می گذرد به نحوی که در حالت فردی و شخصی کارکردی ندارد و تنها در صورتی هدایت تحقق 

در میان جامعه زمینه آن فراهم گردد به مانند همین مسئله زکات که امری کامالً اجتماعی و جمعی با بازخورد  می پذیرد که

مردمی است که در میان آنان زندگی می کنیم و روزگار را با آنان می گذرانیم. حال نباید از نظر دور داشت که بازخوردهای 

د پرداخت کننده آن نیز برگشته و موجبات سرور وی را نیز علی رغم پرداخت فواید زکات عالوه بر اجتماع پیرامون آن به خو

این بازخورد جامعه  .(811ص ،3جق،1929 قرائتی)«.است رشد و ازدیاد موجب زکات، ىخالصانه پرداخت»آن فراهم می کند؛

 است زیردستانه ب کمک و مال انفاق نتایج و آثار بیان»پیرامون را از برکات خود محروم نمی سازد و سبب رونق آن می شود؛ 

 دارانسرمایه با تهیدست طبقات ائتالف و ارتباط حسن و اموال رشد سبب که فرموده مقرر آنان براى پروردگار که سهمى

 )«.بود واهدخ عموم مالى امور اقتصاد ترمیم و جامعه اصالح زمینه باشد پروردگار خوشنودى بمنظور که صورتى در و شودمى

برکت بخشیدن به ظرفیت های درونی عالوه بر آزادگی است است که با زدودن فقر  .(991ص ،18جق، 1919همدانى حسینى

 و دست از را استثمار زنجیر و بند و داردمى وا فعالیت به را جامعه زکات البته»بر جامعه به سبب زکات پرداخت می گردد

 خیال و برند سود همگى نعمتها آن از تا دهدمى سوق خدا پایانبى و گسترده نعمتهاى جانب به را جامعه و کندمى باز پایشان

پُر واضح است که فواید و امتیازات ارزانی شده که  *.(19ص ،11ج ق،1913مدرسی، )«.باشند نداشته سر در را دیگران استثمار

به سبب زکات بوجود می آید اولین ثمره اش داشتن جامعه ای سالم و بدور از معضالت یا همان ضاللتهایی است که هریک 

جامعه ای عاری از گمراهی و ضاللت باشد، بال تردید مملوء از مانعی برای هدایت و سعادت بشرند و مشخص است که اگر 

مپایه نماز قرار داده اهمیّت و کارکرد زکات تا بدان اندازه است که در کالم امیرالمؤمنین نیز ه   هدایت و در مسیر آن است.

براى اهل اسالم وسیله قرب به خداوند قرار  آن گاه نماز با زکات»شده و از سویی کّفاره از گناه و ضاللت محسوب می شود؛ 

شریف ).«عذاب خواهد بود را از روى رغبت ادا کند براى او کفّاره از گناه، و مانع و سپر داده شده، کسى که زکات

نکته ای که در کالم امام مشخص است زکات در شکل کفّاره گناه است و این به معنی  .(991، ص131خبی تا، الرضی،انصاریان،

 زکات در هیأت زمینه ای برای بازگشت از ضاللت و افتادن در مسیر هدایت است.                          

                                                                                                             زززززززززززز               نتیجه گیری

زمینه های ؛ رودگیری برآن مرور میدراین تحقیق، در مبحث محتوایی به سؤالی پاسخ گفته شده که اینجا به صورت نتیجه    

  ند؟انسان از منظر قرآن کدام عبادی هدایت

 عبادات واجب آمده بر، بصورت مجمل اما کلّی تبیین شده است که  نماز، روزه و زکات بررسیهای انجام شده این عوامل در در 

سبب ساز گردیده و  مؤثّر واقعآن از سوی انسان، بر روح و ایمان او  انجامکه با  واجبات عبادیاین  گیرد.انسان را در برمی

در پایان  تبیین کرده است. مبسوط بصورتنورانی قرآن ازمعرفی این عوامل فروگذار نکرده وآنها را  آیاتهدایتش  گردیده است.

آن است که بسی از طرح و  انجام صحیح و  واجبات عبادی و عملیمهمترین پیشنهاد به نظر آمده، علمی و کاربردی کردن 

فرهنگی در سطح خرد و کالن است که بر روی کاربردی نمودن وظیفه متولّیان امور .آیدتر بنظر میتر و مهمتحقیق آن حساس

گذاری کنند، به این امید که با شناخت و به کاربستن حقیقی مفاهیم قرآن این موضوعات و تفهیم آن به افراد و جامعه سرمایه

 در مسیر کمال قرار گیریم.
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