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چکیده: قرآن کریم با برخورداری از ویژگی جهانی بودن، جامعیت 
و  دقیق  تصویر  انسان  وجودی  ابعاد  و  شخصیت  از  جاودانگی،  و 
کرده است. خداوند در قرآن کریم شخصیت انسان  منطقی را ارائه 
کْم  َفَرّبُ کَلِتِه  شا َعلی  َیْعَمُل  کّل  >ُقْل  می داند  وی  رفتار  از  ناشی  را 
ْهدی َسبیاًل< )اإلسراء، ۸۴(. انسان، عالوه برفطرت 

َ
ْعَلُم ِبَمْن ُهَو أ

َ
أ

هدف  به  می تواند  خرد  و  تعقل  سلیم،  قلب  داشتن  با  خداجویی 
خلقت یعنی مقام عبودیت نائل آید. عباِد صالح خداوند، با تهذیب 
نفس راه بندگی را پیموده و با بهره مندی از علم االهی و مصونیت 
گرفته اند.  گناه، مسئولیت هدایت جامعه را نیز به عهده  از خطا و 
جمله:  از  شاخصه هایی  بــا  را  »عــبــاداهلل«  شخصیت  قــرآن کــریــم 
توصیف   … و  شیطان  ــوای  اغ از  مصونیت  شــکــرگــزاری،  ــالص،  اخ

نموده است.

و  بــه صـــورت توصیفی  کــتــاب خــانــه ای  بــا روش  پــژوهــش حــاضــر 
کتب، مقاالت و بانک های اطالعاتی موجود،  تحلیلی، استفاده از 
قرار  بررسی  مــورد  قرآن کریم  آیــات  منظر  از  را  عــبــاداهلل  شخصیت 
داده است. از نتایج دست یابی به شاخصه های فردی و اجتماعی 
عصر  در  ولی عصر؟جع؟  حضور  شناخت  به  می توان  »عــبــاداهلل« 
کسب آمادگی الزم  گاهی و تالش برای  حاضر اشاره نمود. بنابراین آ
برای ظهور مصلح و منجی بشریت و تشکیل حیات طیبه، ضروری 

و از باالترین عبادات شمرده می شود. 
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مقدمه.  

گاهـی و شـناخت ابعـاد  ک هـای شـخصیت انسـان در قرآن کریـم بـا توجـه بـه آ مال

قـدرت  داشـتن  وجـود  بـا  فـردی  تفاوت هـای  شده اسـت.  ح  مطـر انسـان  وجـودی 

انتخـاب و اختیـار، برخـورداری از عقـل و وجـدان، بهره منـدی از فطـرت خداجویـی، 

بـاور بـه نگـرش اعتقـادی بـا خـدا زیسـتن و بازگشـت بـه سـوی او بـه وجـود آمـده و 

تـالش بـرای تکامـل فـردی و اجتماعـی وی شـکل می گیـرد.

در بررسـی شـناخت عبـاداهلل، رابطـه ی انسـان بـا خـدا مـورد توجـه قـرار می گیـرد؛ 

گیر  رابطـه ی تکوینـی و تشـریعی.« رابطـه ی تکوینی میان انسـان و خدا، رابطه ی فرا

آفریـدگار،  میـان  وجـودی  نسـبت  و  موقعیـت  از  برخواسـته  کـه  اسـت  گسـترده ای  و 

تکوینـی،  رابطـه ی  در  اسـت.  انسـان  و  خـدا  حقیقـی  مالـک  و  رب  اختیـار،  صاحـب 

سـبحان،  خداونـد  رابطـه  ایـن  اسـاس  بـر  مشـترکند.  کافـر  و  مؤمـن  از  اعـم  آدمیـان 

اسـت و انسـان موجـودی آفریـده، بنـده و نیازمنـد مطلـق به خدا اسـت. مـراد از رابطه 

تشـریعی، انسـان موجـودی فعـال و بـا اراده و اختیـار اسـت و خـود شـیوه ی تعامـل بـا 

خـدا را بـر می گزینـد. رابطـه ی تشـریعی مطلـوب میـان خـدا و انسـان از منظـر نصـوص 

دینی عبارت است از عبادت و پرستش خداوند توسط انسان، در رابطه ی مطلوب، 

خـدا معبـود و انسـان )عبـاداهلل( پرستشـگر اسـت.«)برنجکار، ۱۳۹۳، ص ۱۹۳(
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اسـتاد مطهـری انسـان را در مکتـب پیامبـران چنیـن معرفـی می کنـد: »انسـان در 

کـه بشـر از راه علـوم  کامل تریـن بیـان آن اسـت بـا انسـانی  کـه قـرآن  مکتـب پیامبـران 

که  گسـترده تر اسـت. انسـانی  می شناسـد بسـی متفاوت اسـت یعنی این انسـان بسـی 

بشـر از راه علـوم می شناسـد در میـان دو پرانتـز )تولـد و مـرگ( قـرار دارد و قبـل و بعـد 

گرفتـه اسـت و از نظـر علـوم بشـری مجهـول اسـت … امـا  از ایـن پرانتـز را تاریکـی فرا

انسـان قـرآن بایـد بدانـد از کجـا آمـده؟ بـه کجـا مـی رود؟ در کجا هسـت؟ چگونـه باید 

باشـد؟ چـه بایـد بکنـد؟« )مطهـری، ۱۳۶۶ ش، ص ۲۰۲(.

کامل عبودیت  قرآن کریـم بـا معرفی انسـان مخلص )عباداهلل( الگوی شـخصیت 

ِذیَن َمَعه< 
َ
ْسـَوٌة َحَسـَنٌة فِی ِإْبَراِهیَم َو اّل

ُ
کَاَنْت َلکْم أ و بندگی را ارائه نموده اسـت >َقْد 

که با  )الممتحنـه، ۴( یعنـی: بـرای شـما سرمشـق خوبـی در زندگـی ابراهیـم و کسـانی 

او بودند وجود داشـت.

کـه همـان پیامبـران و اولیـای  مصادیـق و شـاخصه های شـخصیت »عبـاداهلل« 

کامـل می شـوند، سـپس  االهـی هسـتند بـا فطـرت خداجویـی و عـروج بـه سـوی حـق 

بـه هدایـت خلـق خـدا همـت می گمارنـد. پیامبـران و امامـان بزرگـوار تـالش می کننـد 

کننـد و مقـام واالی انسـان را بـه وی متذکـر شـوند، بـرای  فطـرت انسـان ها را بیـدار 

َعلـی  َنْفَسـک  باِخـٌع  ـک 
َ
>َفَلَعّل و زحمـت می اندازنـد  رنـج  بـه  را  انسـان خـود  هدایـت 

گویـی می خواهـی  َسـفًا< )الکهـف، ۶(. یعنـی: 
َ
آثاِرِهـْم ِإْن َلـْم ُیْؤِمُنـوا ِبهـَذا اْلَحدیـِث أ

گفتـار ایمـان  گـر بـه ایـن  کنـی ا ک  بـه خاطـر اعمـال آنـان، خـود را از غـم و انـدوه هـال

کمک می کند تا با الگو قراردادن  نیاورند. شـناخت شـاخصه های عباداهلل به انسـان 

آنـان، راه رسـتگاری و سـعادت را بیابـد.
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معرفی شخصیت انسان در قرآن کریم.  

>ُثـّمَ  نموده اسـت  معرفـی  انسـان  را،  خداونـد  مخلـوق  زیباتریـن  قرآن کریـم، 

ْحَسـُن اْلخاِلقیـَن< )المؤمنـون، ۱۴( یعنـی: سـپس آن 
َ
ناُه َخْلقـًا آَخـَر َفَتبـاَرک اهلُل أ

ْ
ْنَشـأ

َ
أ

کـه بهترین آفرینندگان اسـت؛ و  را آفرینـش تـازه ای دادیـم؛ پـس بـزرگ اسـت خدایی 

همـه ی ابزارهـای پیشـرفت وی را بـرای رسـیدن بـه هـدف متعالـی در اختیـارش قـرار 

ْفِئـَدَة 
َ ْ
ْبصـاَر َو ال

َ ْ
ـْمَع َو ال اُه َو َنَفـَخ فیـِه ِمـْن ُروِحـِه َو َجَعـَل َلکـُم الّسَ داده اسـت >ُثـّمَ َسـّوَ

َقلیـاًل مـا َتْشـکُروَن< )السـجده، ۹( یعنـی: سـپس )انـدام( او را موزون سـاخت و از روح 

گـوش و چشـم ها و دل هـا قـرار داد؛ اّمـا کم تر شـکر  خویـش در وی دمیـد؛ و بـرای شـما 

نعمت هـای او را بجـا می آوریـد.

خداونـد دو راهنمـا، عقـل و وحـی را در اختیـار انسـان قـرار داد. در روایـات از ارزش 

و فضیلـت عقـل بسـیار سـخن گفته شده اسـت. اولیـن چیـزی که خداونـد آفرید، عقل 

بـود. پیامبـران االهـی از عاقل تریـن مـردم هسـتند. خداونـد در سـوره ی الحـزاب، بـه 

ماَنـَة َعَلـی 
َ ْ
ـا َعَرْضَنـا ال طـور غیـر مسـتقیم انسـان را وادار بـه تفکـر و تعقـل می کنـد >ِإّنَ

ُه  ْنسـاُن ِإّنَ ِ
ْ

ْشـَفْقَن ِمْنها َو َحَمَلَها اإل
َ
ْن َیْحِمْلَنها َو أ

َ
َبْیَن أ

َ
ْرِض َو اْلِجباِل َفأ

َ ْ
ـماواِت َو ال الّسَ

کاَن َظُلومـًا َجُهـواًل< )الحـزاب، ۷۲( یعنـی: مـا امانت )تعّهد، تکلیـف، و والیت الهّیه( 

کوه ها عرضه داشـتیم، آنها از حمل آن سـر برتافتند، و از آن  را بر آسـمان ها و زمین و 

کشـید؛ او بسـیار ظالـم و جاهـل بـود، چـون قـدر  هراسـیدند؛ اّمـا انسـان آن را بـر دوش 

ایـن مقـام عظیـم را نشـناخت و بـه خـود سـتم کرد.

کافی نیسـت، زیرا محدودیت هایی  باید توجه داشـت عقل مفید و الزم اسـت اما 

دارد و خطاپذیـر اسـت. علـم حاصـل از آن نیـز عـالوه بـر محدودیـت و خطاپذیـری، 
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جزئی نگـر نیـز هسـت. در مقابـل آن وحـی می توانـد راه کارهـای دقیـق و جامعـی ارائـه 

جسـمانی  بعـد  شـامل  انسـان،  وجـودی  ابعـاد  از  کامـل  شـناخت  خداونـد  زیـرا  کنـد. 

هدایـت  را  او  سـعادت،  بـه  شـدن  نائـل  بـرای  هم چنیـن  و  داشـته  وی  روحانـی  و 

نموده اسـت.

واژه شناسی عباداهلل.  

واژه ی عبـد در مفـردات راغـب بـه معنـای عابـد آمـده بلکـه عبـد بلیغ تـر از عابـد 

عبـاداهلل  اشـیاء  همـه ی  بلکـه  مـردم  همـه ی  نه تنهـا  اینکـه  بـه  اشاره شـده  و  اسـت 

کـراه و بعضـی بـا انتخـاب و اختیـار. هسـتند لکـن بعضـی بـا جبـر و ا

ع اول: عبودیت تکوینی >َو  ع عبودیـت را نـام می برد: نـو راغـب در مفـردات دو نـو

ُهـَو اْلقاِهـُر َفـْوَق ِعبـاِدِه< )النعام، ۶۱( عبد بـه معنای تکوین. 

ْعُبـُد ما 
َ
ع دوم: عبودیـت اختیـاری، عبودیـت بـرای صاحبـان عقـل اسـت. >ال أ نـو

ع می دانـد؛  َتْعُبـُدوَن< )الکافـرون، ۲( هم چنیـن مـردم را در عبودیـت اختیـاری دو نـو

ـوب< )ص، ۳۹( و گروهـی  ّیُ
َ
گروهـی بـا اخـالص عبـد خداونـد هسـتند >َو اْذکـْر َعْبَدنـا أ

بنـده ی دنیـا بـوده بـه آن روی آورده و در خدمتـش می باشـند. 

جمـع عبـد بـه معنـای بـرده، عبید اسـت، در قرآن کریـم لفظ عبید بیشـتر درباره ی 

کـه در حقیقـت  اطـالق شده اسـت  بـه دنیـا و سـرمایه های دنیایـی  کفـار و مغـروران 

ٍم ِلْلَعبیِد< )ق، ۲۹( یعنی: 
َ
َنا ِبَظـاّل

َ
ُل اْلَقـْوُل َلَدّیَ َو ما أ

َ
بـردگان واقعـی آنهاینـد >مـا ُیَبّد

کـرد )راغـب  سـخن مـن تغییـر ناپذیـر اسـت، و مـن هرگـز بـه بنـدگان سـتم نخواهـم 

اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ج ۱۱، ص ۵۴۳(.

در  اسـت  از حـق  فرمان بـرداری  و  و طاعـت  فروتنـی  اظهـار  کـه همـان  عبودیـت 
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معجـم قامـوس قـرآن بـه اطاعـت و تذلـل و تقدیـس تعریـف شده اسـت. قرشـی بـه 

نقـل از اقـرب المـوارد، تقسـیم دقیـق و قابل توجهـی از عبادت آورده اسـت: »درباره ی 

خداونـد دو جـور عبـادت داریـم، یکـی اطاعـت از فرامیـن او و اینکـه در زندگـی روزمـره 

راجـع بـه حـالل و حـرام و غیره از دسـتورات خدا پیـروی کنیم، این عبادت به معنای 

ک َنْسـَتعیُن< )الفاتحه، ۵( و دیگری  ا ک َنْعُبُد َو ِإّیَ ا طاعت و فرمان برداری اسـت >اّیَ

ع و ذلت را در برابـر حق اظهار  تذللـی اسـت تـؤام بـا تقدیـس یعنـی بنـده، نهایت خضـو

کمـاالت دارا می دانـد.  ک و بـه تمـام  مـی دارد و در عیـن حـال او را از تمـام نقایـص پـا

البتـه واژه ی عبـد در قـرآن بـه دو معنـا اسـتعمال شده اسـت. یکـی بنـده ی مملـوک 

)العبـد بالعبـد( و دیگـری، عبـد بـه معنـای عابـد و مطیـع خـدا در اخـالص و عبـادت و 

اطاعـت )نـک: جـن، ۱۹(، عبـد در قـرآن دارای دو جمـع اسـت: عبـاد، عبیـد )قرشـی، 

۱۳۷۱ ق، ج ۴، ص ۳۷۹(.

رفته اسـت  بـه کار  خـدا  بنـده ی  معنـای  بـه  قـرآن  جـای  همـه  در  عبـاد  واژه ی 

معنـای  بـه  را  آن  بعضـی  کـه  نـور  سـوره ی   ۳۲ آیـه ی  مگـر  مطیـع  و  مملـوک  از  اعـم 

>َقـاَل  می شـود  اطـالق  نیـز  جمـادات  بـر  گاهـی  عبـد،  کلمـه ی  خوانده انـد.  »عبیـد« 

کل ِفیَهـا ِإّنَ اهلَل َقـْد حکـم بیـن اْلِعَبـاد< )العـراف، ۱۲۹( یعنـی:  ـا  ِذیـَن اْسـَتکبُروْا ِإّنَ
َ
اّل

مسـتکبران می گوینـد: مـا همگـی در آن هسـتیم، زیـرا خداونـد در میـان بندگانش )به 

.)۲۸۱ ص   ،۴ ج  ق،   ۱۳۷۱ )قرشـی،  کرده اسـت  حکـم  عدالـت( 

بیـن  و  کرده اسـت  ذکـر  ع  خضـو بـا  طاعـت  را  عبـادت  معنـای  نیـز  تهذیب اللغـه 

عبـاداهلل یعنـی بنـده ای از بنـدگان خـدا بـا عبیـد یعنـی ممالیـک فـرق دانسـته اسـت 

.)۱۳۹ ص   ،۲ ج   ،۱۴۲۱ )ازهـری، 
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و  کـردن  پرسـتش  معنـای  دو  بـه  عبـادت  معنـای  نیـز  دهخـدا  لغت نامـه ی  در 

.)۲۰۳۲ ص   ،۲ ج   ،۱۳۷۷ )همـان،  اسـت  آمـده  خـدا  کـردن  اطاعـت 

گرامی اسـالم؟ص؟ در تعریف مفهوم عبد  کتاب حدیثی مصباح الشـریعه از نبی  در 

گـر تو او را نبینـی باز او تو  چنیـن آمده اسـت: خـدا را بپرسـت گویـا او را می بینـی، حتـی ا

را می بینـد. حـروف عبـد سـه حـرف: عیـن، بـاء و دال اسـت »فالعین علمه بـاهلل و الباء 

کیـف و ال حجـاب« یعنـی: عیـن آن  بونـه عمـن سـواه و الـدال دنـوه مـن اهلل تعالـی بـال 

یعنـی علـم و شـناخت او نسـبت بـه خداونـد، بـاء یعنـی دوری از هرچـه غیـر او اسـت، 

دال در کلمـه ی عبـد یعنـی نزدیکـی بـه خداونـد بـدون هیچ واسـطه و مانعی )همان، 

۱۳۹۰، ص ۸(.

ع  بـا تعاریـف ذکـر شـده عباداهلل بـه معنای بنده ای از بندگان خـدا که همراه خضو

و تواضـع بـا اختیـار بـه اطاعـت و فرمان بـرداری حـق توصیف شده اسـت. مسـیر کمال 

بـه سـوی حـق عبودیـت اسـت و پیامبـران االهـی ماننـد حضـرت ابراهیـم؟ع؟ عبـد 

محـض خـدا شـده اند، زندگـی و ممـات آنـان بـرای خـدا اسـت. چنان چـه خداونـد بـه 

گرامـی؟ص؟ نیـز دسـتور می دهـد >ُقـْل ِإّنَ َصالتـي َو ُنُسـکي َو َمْحیـاَي َو َمماتـي  رسـول 

ِ َرّبِ اْلعاَلمیـن< )النعـام، ۱۶۲( یعنـی: بگـو: نمـاز و تمـام عبـادات مـن، و زندگـی و 
هلِلَّ

مـرگ مـن، همـه بـرای خداونـد پـروردگار جهانیـان اسـت.

مفهوم شناسی عباداهلل از منظر قرآن کریم.  

و  سـنت  و  قرآن کریـم  ماننـد  گرانب هایـی  گنجینه هـای  اسـاس  بـر  اسـالم  دیـن 

ک هایی برای شـخصیت انسـان ارائه  سـیره ی معصومـان؟مهع؟ بـا تعریـف انسـان، مال

که در جهت هدایت و رسـیدن به سـعادت  کرده اسـت و از انسـان برگزیده ی خداوند 



، سال ششم، شماره ی دوازدهم، پاییز و زمستان 70۱۳۹۸

بشـر قـدم بـر مـی دارد بـا نـام »عبـاداهلل« یـاد می کنـد. انسـان، بـا پیـروی از عبـاداهلل 

می توانـد بـا شـناخت هسـتی و درک وظایـف خویـش در جهت تعالی خویشـتن و نائل 

آمـدن بـه مقـام تقـرب االهـی دسـت یابـد.

از جملـه تعاریـف قرآن کریـم دربـاره ی انسـان بـه ایـن مـوارد مهـم می تـوان اشـاره 

نمود:

گفته شده است >ُثّمَ  که جان نیز  الف( انسان دارای دو بعد جسم و روح یا نفس 

ْطَفـَة َعَلَقـًة َفَخَلْقَنـا اْلَعَلَقـَة ُمْضَغـًة َفَخَلْقَنـا اْلُمْضَغـَة ِعظامـًا َفکَسـْوَنا اْلِعظـاَم  َخَلْقَنـا الّنُ

ْحَسـُن اْلخاِلقیـَن< )المؤمنـون، ۱۴( یعنـی: 
َ
ناُه َخْلقـًا آَخـَر َفَتبـاَرک اهلُل أ

ْ
ْنَشـأ

َ
َلْحمـًا ُثـّمَ أ

سـپس نطفـه را بـه صـورت علقـه ]خـون بسـته [، و علقـه را بـه صـورت مضغـه ]چیـزی 

گوشـت جویده شـده [، و مضغـه را بـه صـورت اسـتخوان هایی در آوردیـم؛ و بـر  شـبیه 

بـزرگ  پـس  دادیـم؛  تـازه ای  آفرینـش  آن را  پوشـاندیم؛ سـپس  گوشـت  اسـتخوان ها 

کـه بهتریـن آفریننـدگان اسـت. اسـت خدایـی 

عبودیـت  را  انسـان  آفرینـش  هـدف  قـرآن،  انسـان:  آفرینـش  هدفمنـدی  ب( 

 ِلَیْعُبـُدوِن< )الذاریـات، ۵۶( یعنـی: مـن جـّن 
َ
ْنـَس ِإاّل ِ

ْ
می دانـد >َو مـا َخَلْقـُت اْلِجـّنَ َو اإل

کننـد. و انـس را نیافریـدم جـز بـرای اینکـه عبادتـم 

گرامـی؟ص؟  نیسـت. رسـول  انسـان  زندگـی  پایـان  مـرگ،  انسـان:  ج( جاودانگـی 

)مجلسـی،  فنـا«  و  نابـودی  بـرای  نـه  شـده اید،  خلـق  بقـا  بـرای  »شـما  می فرمایـد: 

.)۷۸ ص   ،۵۸ ج   ،۱۴۲۳

د( اختیـار و آزادی انسـان: امتحـان االهـی، ارسـال پیامبـران، معـاد و جهـان پـس 

از مـرگ، دلیـل وجـود قـدرت انتخـاب در انسـان خواهدبـود. انسـان، مسـئول آینـده و 
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سرنوشـت خویش اسـت. از عوامل تربیت و رشـد انسـان، شناسـایی وظیفه و تکلیف 

االهـی در قبـال خـود، جامعـه و خداوند اسـت.

کـه در سـیره و روش انبیـا و  بـا شـناخت ویژگی هـای انسـان مؤمـن در قرآن کریـم 

اولیـاء االهـی وجـود دارد، می تـوان تصویـر درسـت و دقیقـی از از عبـاداهلل ترسـیم کرد. 

در سـوره ی الصافـات، سـالم و رحمـت االهـی بـر انبیـاء چـون حضـرت نـوح و حضـرت 

کذِلـک َنْجـِزي اْلُمْحِسـنین  ابراهیـم؟امهع؟ و … یـاد شـده اسـت >َسـالٌم َعلـی ِإْبراهیـَم 

ـُه ِمـْن ِعباِدَنـا اْلُمْؤِمنیـن< )الصافـات، ۱۰۹-۱۱۱( یعنـی: سـالم بـر ابراهیـم. این گونه  ِإّنَ

نیکـوکاران را پـاداش می دهیـم. او از بنـدگان بـا ایمـان مـا اسـت.

کـه دارای فطـرت بیـدار هسـتند بـرای درک حقیقـت بسـیار تـالش  انسـان هایی 

نمـوده و فقـط دانسـتن، آنهـا را اقنـاع نمی کنـد بلکـه فهـم و درک صحیـح و در نهایـت 

کمـک می کنـد.  بـه مقصـود  رسـیدن  بـرای  را  آنـان  باطـل  از  قـدرت تشـخیص حـق 

یـاد  و  تفکـر  تعهـد،  و  مسـئولیت  انسـانی،  کرامـت  شـکیبایی،  و  صبـر  از  جلوه هایـی 

بیـان  قرآن کریـم  منظـر  از  عبـاداهلل  شـاخصه های  از  زندگـی  حـاالت  همـه ی  در  خـدا 

شده اسـت.

شاخصه های الگوی شخصیت عباداهلل از منظر قرآن کریم.  

سرچشـمه  االهـی  وحـی  از  اسـالم،  در  کامـل  انسـان  شـناخت  روش  قوی تریـن 

گرامـی اسـالم؟ص؟ اولیـاء االهـی نمونـه و الگـو معرفـی شـده اند.  گرفته اسـت و پیامبـر 

بررسـی  قرآن کریـم  منظـر  از  عبـاداهلل  اختصاصـی  شـاخصه های  از  برخـی  اسـت  الزم 

شـود:



، سال ششم، شماره ی دوازدهم، پاییز و زمستان 72۱۳۹۸

اخالص عباداهلل در اطاعت خداوند.   .  

چنان چـه در مفـردات الفـاظ قـرآن آمـده اسـت: حقیقـت اخـالص، تبـری جسـتن 

از هرچـه غیـر از خداونـد متعـال اسـت )راغـب اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ص ۲۹۳(. امـا 

ـُه ِمـْن ِعباِدَنـا اْلُمْخَلِصیـَن< دو  کتـاب تهذیب اللغـه، در ذیـل آیـه ی شـریفه ی >ِإّنَ در 

قرائـت ذکرشـده اسـت. مخلصـون به فتـح الم یعنی المختارون، و مخلصون به کسـر 

الم بـه معنـای الموحـدون آمده اسـت.

لـه  >مخلصیـن  آیـات شـریفه ی  در  واژه ی مخلـص  لغت شناسـی  کتاب هـای  در 

کسـر الم از یعقـوب، ابن کثیـر و  الدیـن، عبـاداهلل المخلصیـن، عبادنـا المخلصیـن< بـا 

کـه  کسـانی  نافـع ذکرشده اسـت. بـه معنـای »الذیـن اخلصـو طاعـه اهلل تعالـی« یعنـی: 

بـا اخـالص خـدا را اطاعـت کردنـد، و بقیـه، بـه فتـح الم خوانده انـد بـه معنـای »الذین 

کـه خداونـد متعـال آنـان را  کسـانی  اخلصهـم اهلل تعالـی لرسـالته ای اختارهـم« یعنـی: 

بـرای رسـالت خویـش برگزیـد یعنـی آنـان را انتخـاب نمـود )حمیـری، ۱۴۲۰ ق، ج ۳، 

ص ۱۹۰۲(.

کـه از غیـر خـدا دوری جسـته و فقـط  شـاید بتـوان چنیـن برداشـت نمـود، بنـده ای 

برگزیـده  رسـالت  بـه  از طـرف خداونـد  کـه  مقامـی می رسـد  بـه  اطاعـت می کنـد  را  او 

می شـود. 

و  شـیعه  تفاسـیر  در  المخلصیـن«  »عبـاداهلل  تعریـف  شـریفه،  آیـه ی  ذیـل  در 

ذکرشده اسـت: گونـه  دو  اهل تسـنن 

ـا َلتاِرکـوا آِلَهِتنـا   ِإّنَ
َ
طبـری در تفسـیر جامـع البیـان ذیـل آیـات شـریفه >َو َیُقوُلـوَن أ

لیـِم< 
َ ْ
ال اْلَعـذاِب  َلذاِئُقـوا  کـْم  ِإّنَ اْلُمْرَسـلیَن  َق 

َ
َصـّد َو  ِباْلَحـّقِ  َبـْل جـاَء  َمْجُنـون  ِلشـاِعٍر 
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)الصافـات، ۳۶-۳۸( چنیـن مـی آورد: مشـرکان مکـه، پیامبـر؟ص؟ را شـاعر مجنـون 

کـرده  می خواندنـد، لـذا آیـه، عـذاب الیـم را جـزای آنـان بیـان نموده اسـت و اسـتثناء 

کـه در روز خلقتشـان آنـان را بـرای خـود برگزیـده و در ام الکتـاب برایشـان  کسـانی را 

کـرده و چـون آنـان اهـل طاعـت و ایمان هسـتند عـذاب را نمی چشـند.  سـعادت ثبـت 

کتـب لهـم السـعاده فی ام الکتـاب  »عبـاداهلل الذیـن اخلصهـم یـوم خلقهـم لرحمتـه و 

کسـانی  خداونـد  بنـدگان  یعنـی:  الطاعـه«  اهـل  النهـم  العـذاب  یذوقـون  ال  انهـم  و 

هسـتندکه خداونـد در روز خلقت شـان بـا رحمـت خویـش آنـان را بـرای خـود برگزیـد و 

کـرد و آنهـا عـذاب را نمی چشـند، زیـرا اهـل  کتـاب محفـوظ برایشـان سـعادت ثبـت  در 

طاعـت االهـی هسـتند )طبـری، ۱۴۱۲ ق، ج ۲۳، ص ۳۴(.

اما صاحب تفسـیر مجمع البیان، تعریف »عباداهلل المخلصین« را چنین می آورد: 

»الذیـن اخلصـو العبـاده هلل و اطاعـوه فـی کل ما امرهم به فانهـم ال یذوقون العذاب و 

کـه عبادت را برای خـدا خالص نموده  ک خدا  انمـا ینالـون الثـواب« یعنـی: بنـدگان پـا

و او را در تمـام اوامـر اطاعـت کردنـد پـس ایشـان عـذاب را نمی چشـند و از گروه عذاب 

شـدگان جدا، بلکه به ثواب نایل می شـوند )طبرسـی، ۱۴۱۳ ق، ج ۸، ص ۶۹۰(.

کالمـی متفـاوت آنـان  بـه نظـر می رسـد ایـن تعاریـف ناشـی از اعتقـادات و عقایـد 

کـه خداونـد انسـان را مختـار آفریـده و انتخـاب عبودیـت و  می باشـد، شـیعه بـاور دارد 

بندگـی خـدا، عامـل افتخـار و سـجده ی مالئکـه بـر انسـان شـده اسـت.

قرآن کریـم در آیـات بسـیاری عبـاداهلل را توصیـف نمـوده و بـرای ایشـان پـاداش 

 ِعباَد 
َ
کْنُتْم َتْعَمُلوَن ِإاّل  ما 

َ
دنیوی و اخروی بسیاری وعده داده است >َو ما ُتْجَزْوَن ِإاّل

عیـم<  ـاِت الّنَ کـُه َو ُهـْم ُمکَرُمـوَن فـي َجّنَ ولِئـک َلُهـْم ِرْزٌق َمْعُلـوٌم َفوا
ُ
اهلِل اْلُمْخَلصیـَن أ
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کیفـر داده نمی شـوید،  )الصافـات، ۳۹-۴۳( یعنـی: و جـز بـه آنچـه انجـام می دادیـد 

کیفرهـا برکنارنـد( برای آنـان ]بنـدگان مخلص [  جـز بنـدگان مخلـص خـدا )کـه از ایـن 

گرامـی داشـته  گـون پـر ارزش(، و آنهـا  گونا روزی معّیـن و ویـژه ای اسـت، میوه هـا )ی 

می شـوند.

کـه مطیـع پـروردگار خویـش اسـت، قطعـًا از عـذاب االهـی مصـون بـوده و  انسـانی 

همیـن عبودیـت و بندگـی خالص، موجب رهایی از عـذاب االهی خواهدبود. آنچه از 

آیه ی شـریفه برداشـت می شـود بهره مندی عباداهلل از رزق و روزی ویژه ممتاز االهی 

اسـت و مقـام و منزلتـی بلنـد در پیشـگاه خداونـد خواهنـد داشـت، آیـه ی شـریفه انواع 

کـه  نعمت هـای بهشـتی را نام برده اسـت. از جملـه تکیـه زدن بـر تخت هـای بهشـتی 

بنـدگان مخلـص در بهشـت از آن متنعـم خواهنـد شـد. ایـن توفیـق االهـی نتیجـه ی 

الطـاف ربوبـی پـروردگار بـه بنـدگان مخلص اسـت.

گروه از بندگان را با ویژگی »مکرمون« توصیف نموده است: قرآن کریم دو 

ْحمـُن َوَلـدًا ُسـْبحاَنُه َبـْل ِعبـاٌد ُمکَرُمـون ال َیْسـِبُقوَنُه  َخـَذ الّرَ ۱- مالئکـه: >َو قاُلـوا اّتَ

گفتنـد: خداونـد رحمـان  آنهـا  َیْعَمُلـوَن< )النبیـاء، ۳۶( یعنـی:  ْمـِرِه 
َ
ِبأ ُهـْم  َو  ِباْلَقـْوِل 

نقـص(؛  و  عیـب  ایـن  )از  منزه اسـت  او  کرده اسـت،  انتخـاب  خـود  بـرای  فرزنـدی 

آنهـا ]فرشـتگان [ بنـدگان شایسـته اوینـد. هرگـز در سـخن بـر او پیشـی نمی گیرنـد؛ و 

او عمـل می کننـد. بـه فرمـان  )پیوسـته( 

کامـل اسـت. در سـوره ی الصافـات بـا مکرمـون  کـه ایمانشـان  ۲- عبـاداهلل: آنـان 

)ی  میوه هـا  یعنـی:   )۴۲ )الصافـات،  ُمکَرُمـوَن<  ُهـْم  َو  کـُه  >َفوا شـده اند  توصیـف 

گرامـی داشـته می شـوند. گـون پـر ارزش( و آنهـا  گونا
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در سـوره ی الزمـر نیـز خداونـد، پیامبـرش را در چنـد نوبـت دعـوت بـه توحیـد و 

یـَن< )الزمـر،  ْعُبـَد اهلَل ُمْخِلصـًا َلـُه الّدِ
َ
ْن أ

َ
ِمـْرُت أ

ُ
ـي أ اخـالص در عبـادت می کنـد >ُقـْل ِإّنِ

کـه دینـم را بـرای او  کنـم در حالـی  کـه خـدا را پرسـتش  ۱۱( یعنـی: بگـو: مـن مأمـورم 

کـرده باشـم. خالـص 

تقوا در اخالص عباداهلل.   .  

هیبـت  و  خشـیت  معنـای  بـه  قرآن کریـم  در  را  تقـوا  البحریـن،  مجمـع  صاحـب 

کاِفـٍر  َل  ّوَ
َ
قـًا ِلمـا َمَعکـْم َو ال َتکوُنـوا أ ْنَزْلـُت ُمَصّدِ

َ
دانسته اسـت و در آیـه ی >َو آِمُنـوا ِبمـا أ

ُقـوِن< )البقـره، ۴۱(. تقـوا را بـه طاعـت و  ـاَي َفاّتَ ِبـِه َو ال َتْشـَتُروا ِبآیاتـي َثَمنـًا َقلیـاًل َو ِإّیَ

کرده اسـت. تقـوا در قـرآن عامـل سـعادت و رسـتگاری انسـان معرفـی و  عبـادت معنـا 

اصل تقوا به معنای خود را نگه داشـتن اسـت، ترس انسـان را وا می دارد تا خویشـتن 

کاربـرد واژه ی تقـوا در  کنـد بنابرایـن چـون خـوف الزمـه ی تقـو اسـت  را از خطـر حفـظ 

خـوف در معنـای التزامـی آن خواهدبـود )طریحـی، ۱۳۷۵ ش، ج ۱، ص ۴۵۲(.

بـا  خالصانـه  عبودیـت  اسـت.  خـدا  مخلـص  بنـدگان  و  عبـاداهلل  اوصـاف  از  تقـوا 

مصـون مانـدن از نافرمانـی خداونـد، موجـب نجات از عذاب االهـی در قیامت خواهد 

بود.

کیفر روز رسـتاخیز را تقوا  خداوند در سـوره ی صافات، عامل نجات قوم الیاس از 

ُقـوَن< )الصافـات، ۱۲۴( یعنـی: بـه خاطـر بیـاور   ال َتّتَ
َ
معرفـی می کنـد >ِإْذ قـاَل ِلَقْوِمـِه أ

گفـت: آیا تقـوا پیشـه نمی کنید؟ کـه بـه قومـش  هنگامـی را 

کردنـد امـا بنـدگان مخلـص خـدا اسـتثناء شـده اند  بـا آنکـه قومـش او را تکذیـب 

 )۱۲۸  ،۱۲۷ )الصافـات،  اْلُمْخَلصیـَن<  اهلِل  ِعبـاَد   
َ
ِإاّل َلُمْحَضـُروَن  ُهـْم  َفِإّنَ ُبـوُه 

َ
>َفکّذ
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کردنـد؛ ولـی بـه یقیـن همگـی )در دادگاه عـدل الهـی(  یعنـی: اّمـا آنهـا او را تکذیـب 

خـدا. مخلـص  بنـدگان  مگـر  می شـوند.  احضـار 

کاشـف آمده اسـت: تنهـا بنـدگان اخالص مند خداونـد، فراخوانی الیاس  در تفسـیر 

کردنـد و اینـان از عـذاب خـدا رهایـی می یابنـد و از پـاداش بـزرگ بـر خـوردار  را اجابـت 

کننـد و بـه یکتا  می شـوند، حضـرت الیـاس بـه قـوم خـود هشـدار داد تـا از شـرک دوری 

)مغنیـه،  اسـت  عبودیـت  و  بندگـی  در  اخـالص  همـان  ایـن  نمـود،  هدایـت  پرسـتی 

۱۳۷۸ ش، ج ۶، ص ۵۷۸(.

کرده انـد: تقـوا، هم چون  اسـتاد جـوادی آملـی در تفسـیر تسـنیم تقـوا را چنیـن معنا

سـپر، وسـیله ی حفـظ انسـان از خطـر اسـت )در تقـوا معنـای حفـظ اسـت نـه خـوف( 

خطرهـا  از  تـا  دهیـد  قـرار  سـپر  را  خـدا  فیـض  می ترسـید  چـه  هـر  از  یعنـی  »فاتقـون« 

مصـون بمانیـد نـه اینکـه از او بترسـید چـون خـدا منشـأ رحمـت برکـت و لطـف اسـت 

ـْم َحریـٌص َعَلْیکـْم ِباْلُمْؤِمنیـَن  ْنُفِسـکْم َعزیـٌز َعَلْیـِه مـا َعِنّتُ
َ
>َلَقـْد جاَءکـْم َرُسـوٌل ِمـْن أ

َرُؤٌف َرحیـٌم< )التوبـه، ۱۲۸( یعنـی: بـه یقیـن، رسـولی از خود شـما به سـویتان آمد که 

رنج های شـما بر او سـخت اسـت؛ و اصرار بر هدایت شـما دارد؛ و نسـبت به مؤمنان، 

رئـوف و مهربـان اسـت.

ک اسـت نـه تـرس از  کـردن خـود از هـر چـه انسـان از آن هراسـنا تقـوا یعنـی حفـظ 

گاهـی  خـدا، چـون خـدا نـور محـض و جمـال و جـالل صـرف اسـت و هراسـی نـدارد. 

کارهـای خویـش می ترسـد از ایـن رو خـدا رجـاء را بـه خـود و تـرس را  انسـان از عاقبـت 

کار آدمـی نسـبت می دهـد )جـوادی آملـی، ۱۳۹۵ ش، ص ۳۸۶(. بـه عاقبـت 

خ  در سـوره ی الزمـر نیـز تقواپیشـگی و پـروای االهـی موجـب رهایـی از آتـش دوز
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ُف  ـاِر َو ِمـْن َتْحِتِهـْم ُظَلـٌل ذِلـک ُیَخـّوِ بیـان شده اسـت >َلُهـْم ِمـْن َفْوِقِهـْم ُظَلـٌل ِمـَن الّنَ

سرشـان  بـاالی  از  آنـان  بـرای  یعنـی:   )۱۶ )الزمـر،  ُقـون<  َفاّتَ ِعبـاِد  یـا  ِعبـاَدُه  ِبـِه  اهلُل 

سـایبان هایی از آتـش، و در زیـر پایشـان نیـز سـایبان هایی از آتـش اسـت؛ ایـن چیزی 

کـه خداونـد بـا آن بندگانـش را می ترسـاند! ای بنـدگان مـن! از نافرمانـی مـن  اسـت 

کننـد. بپرهیزیـد. خداونـد بندگانـش را می ترسـاند تـا از معاصـی اجتنـاب 

کـه تقـوا پیشـه می کننـد در سـوره ی مریـم نیـز بیـان  وعـده ی خداونـد بـه بندگانـی 

شده اسـت، بهشـت االهـی بـا شـرط تقـوا ارث عبـاداهلل خواهدبـود >ال َیْسـَمُعوَن فیهـا 

تي ُنوِرُث ِمـْن ِعباِدنا َمْن 
َ
ُة اّل  َسـالمًا َو َلُهـْم ِرْزُقُهـْم فیهـا ُبکـَرًة َو َعِشـّیا ِتْلـک اْلَجّنَ

َ
َلْغـوًا ِإاّل

کاَن َتِقّیـا< )مریـم، ۶۲-۶۳( یعنـی: در آنجـا هرگـز گفتار لغو و بیهوده ای نمی شـنوند؛ 

و جـز سـالم در آنجـا سـخنی نیسـت؛ و هـر صبـح و شـام، روزی آنـان در بهشـت مقـّرر 

کـه بـه بنـدگان پرهیـزگار خـود، بـه ارث می دهیـم. اسـت. ایـن همـان بهشـتی اسـت 

و  ارث  کلمـه ی  بهشـتیان می فرماینـد:  میـراث  توضیـح  در  عالمـه ی طباطبایـی 

کـه مـال یا شـبه مال از شـخصی بـه دیگری برسـد بعد از  وراثـت بـه معنـای ایـن اسـت 

گفتـه باشـد و  آن شـخص اول آن را بـا مـردن خـود و یـا جـالی وطـن و امثـال آن تـرک 

کـه بـه  کـه بهشـت در معـرض آن بـوده  در اینجـا بهشـت را از ایـن جهـت ارث نامیـده 

تمامـی افـراد اعطـا شـود چـون خـدا آن را بـه شـرط ایمان و عمـل صالح بـه همه وعده 

گـر بـه متقیـن اختصـاص یافـت و دیگـران بـه خاطـر اضاعـه ی نماز و  داده بـود. پـس ا

پیـروی شـهوات محـروم شـدند، در حقیقـت از اینـان بـه آنـان ارث رسـیده، نظیـر ایـن 

ْرَض َیِرُث هـا ِعبـاِدَي 
َ ْ
ّنَ ال

َ
کـِر أ ُبـوِر ِمـْن َبْعـِد الّذِ کَتْبنـا ِفـي الّزَ عنایـت در آیـه ی >َو َلَقـْد 

ـذي َصَدَقنـا 
َ
ِ اّل

اِلُحـوَن< )النبیـاء، ۱۰۵( بـه کار رفتـه و در آیـه ی >َو قاُلـوا اْلَحْمـُد هلِلَّ الّصَ

ْجـُر اْلعاِملیـَن< )الزمـر، ۷۴( 
َ
ـِة َحْیـُث َنشـاُء َفِنْعـَم أ  ِمـَن اْلَجّنَ

ُ
أ ْرَض َنَتَبـّوَ

َ ْ
ْوَرَثَنـا ال

َ
َوْعـَدُه َو أ
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میـان ارث و اجـر جمـع شده اسـت. )همـو، ۱۳۶۸ ش، ج ۱۴، ص ۱۰۶(.

قرآن کریـم، جنـات عـدن را بشـارت و وعـده ی خداونـد بـه بندگانش بیـان می کند 

ِتّیـا< )مریـم، ۶( 
ْ
کاَن َوْعـُدُه َمأ ـُه  ْحمـُن ِعبـاَدُه ِباْلَغْیـِب ِإّنَ تـي َوَعـَد الّرَ

َ
ـاِت َعـْدٍن اّل >َجّنَ

آن  بـه  را  بندگانـش  رحمـان  خداونـد  کـه  می شـوند  جاودانـی  باغ هایـی  وارد  یعنـی: 

وعـده داده اسـت؛ هـر چنـد آن را ندیده انـد؛ مسـلمًا وعـده خـدا تحقق یافتنـی اسـت.

کـه همـان عبـاداهلل  انسـان در بهشـت، جاویـدان و ابـدی اسـت، پـس متقیـن، 

هسـتند بهشـت را بـه ارث می برنـد و وعـده االهـی تخلف ناپذیر اسـت >َلـْن ُیْخِلَف اهلُل 

َوْعـَدُه< )الحـج، ۴۷( یعنـی: خداونـد خلـف وعـده نمی کنـد.

کسـب فضائل و ارزش های فردی و هم با  عباداهلل، آراسـته به صفت تقوا هم در 

توانمندی هـای اجتماعـی در هدایـت خلـق، صاحب عظمت و شـکوه وصف ناشـدنی 

در زمیـن و در جنـت االهـی قرار خواهند گرفت.

تفکر و تعقل عباداهلل .   .  

ْلباِب< 
َ ْ
وِلـي ال

ُ
یـاٍت ِل

َ
هـاِر ل ْیـِل َو الّنَ

َ
ْرِض َو اْخِتـالِف الّل

َ ْ
ـماواِت َو ال >ِإّنَ فـي َخْلـِق الّسَ

)آل عمـران، ۱۹۰( یعنـی: مسـلمًا در آفرینـش آسـمان ها و زمیـن، و آمـد و رفـت شـب و 

روز، نشـانه های )روشـنی( بـرای خردمنـدان اسـت.

کـه بـا مشـاهده ی حقایـق و بـه کار بسـتن  عبـاداهلل، بنـدگان بـا بصیـرت هسـتند 

گرفتنـد و اینـان دریافتند که هسـتی بی هـدف آفریده  خـرد و تعقـل »اولوااللبـاب« نـام 

گرفتـن آنـان در زمـره ی ابـرار  نشـده اسـت لـذا دو ویژگـی فطـرت و خـرد، عامـل قـرار 

شده اسـت. مسـلمًا در آفرینش آسـمان ها و زمین، آمد و رفت شـب و روز، نشـانه های 

)روشـنی( بـرای خردمنـدان وجـود دارد.



7۹ وایات شاخصه های الگوی شخصیت »عباداهلل« از منظر قرآن کریم و ر

کـه بـا تعقـل و اندیشـه، قـول نیـک را می شـنوند  عبـاداهلل، افـراد متفکـری هسـتند 

ِإَلـی  ناُبـوا 
َ
أ َو  َیْعُبُدوهـا  ْن 

َ
أ اُغـوَت  الّطَ اْجَتَنُبـوا  ذیـَن 

َ
اّل >َو  و احسـن آن را بـر می گزیننـد 

ذیَن 
َ
ولِئک اّل

ُ
ْحَسـَنُه أ

َ
ِبُعوَن أ ذیـَن َیْسـَتِمُعوَن اْلَقـْوَل َفَیّتَ

َ
ـْر ِعبـاِد اّل اهلِل َلُهـُم اْلُبْشـری َفَبّشِ

کـه از عبـادت  کسـانی  ْلبـاِب< )الزمـر، ۱۸( یعنـی: و 
َ ْ
وُلـوا ال

ُ
ولِئـک ُهـْم أ

ُ
َهداُهـُم اهلُل َو أ

کردنـد و بـه سـوی خداونـد بازگشـتند، بشـارت از آن آنـه اسـت؛ پـس  طاغـوت پرهیـز 

کـه سـخنان را می شـنوند و از نیکوتریـن آنهـا  کسـانی  بنـدگان مـرا بشـارت ده همـان 

کـرده، و آنهـا خردمنـدان  کـه خـدا هدایتشـان  کسـانی هسـتند  پیـروی می کننـد؛ آنـان 

هسـتند. 

تفکـر و اندیشـیدن در آفرینـش، باالتریـن رتبـه در عبـادت اسـت. امـام رضـا؟ع؟ 

التفکـر فـی  کثـره  العبـاده  انمـا  الصلـوه،  و  الصیـام  کثـره  العبـاده  می فرمایـد: »لیسـت 

امـراهلل؟زع؟« )مجلسـی، ۱۴۲۳ ق، ج ۶۸، ص ۳۲۲( یعنـی: عبـادت، زیـادی در نمـاز 

و روزه نیسـت بلکـه عبـادت تفکـر بسـیار در امـور خداونـد؟زع؟ اسـت.

خداونـد در قرآن کریـم انسـان را بارهـا دعـوت بـه تفکر و تعقل نموده اسـت، گاهی 

گاهـی غیـر مسـتقیم ماننـد: اشـاره بـه  بـه طـور مسـتقیم ماننـد: )آیـا نمی اندیشـید؟( و 

نظـم در آفرینـش و آیـات االهـی در گسـتره ی هسـتی، آفاقی و انفسـی. عبـاداهلل، افراد 

که با تعقل و اندیشـه به حقیقت توحید و یگانه پرسـتی راه یافتند. متفکری هسـتند 

منطـق  و  ل  اسـتدال بـا  حـق  پذیـرش  بـه  دعـوت  نیـز،  االهـی  آوران  پیـام  دعـوت 

کورکورانـه و بـدون تفکـر نهـی نموده انـد. در زندگـی  تـؤام بوده اسـت. آنـان از عبـادت 

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ پیامبـر بـزرگ االهـی، نمونه های بسـیاری یافت می شـود >قاَل 

ّف َلکـْم َو ِلمـا َتْعُبـُدوَن ِمـْن 
ُ
کـْم أ  َفَتْعُبـُدوَن ِمـْن ُدوِن اهلِل مـا ال َیْنَفُعکـْم َشـْیئًا َوال َیُضّرُ

َ
أ
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آیـا جـز خـدا  گفـت:  )ابراهیـم(  یعنـی:  )النبیـاء، ۶۶، ۶۷(  َتْعِقُلـوَن<  َفـال   
َ
أ اهلِل  ُدوِن 

کمتریـن سـودی بـرای شـما دارد، و نـه زیانـی بـه شـما  کـه نـه  چیـزی را می پرسـتید 

می رسـاند. )نـه امیـدی بـه سودشـان داریـد، و نـه ترسـی از زیانشـان( اف بـر شـما و بـر 

آنچـه جـز خـدا می پرسـتید. آیـا اندیشـه نمی کنیـد.

حضـرت ابراهیـم؟ع؟، بـا تدبیـر حکیمانـه ی خویـش، مـردم عصـر خـود را دعـوت 

ل او بـا پرسـش  بـه تفکـر نمـود و پرسـتش غیرخـدا را نشـانه بی خـردی نامیـد. اسـتدال

و پاسـخ بـه قـوم خـود، در مسـیر هدایـت جامعـه صـورت می گرفـت و ایشـان بـا عبـارت 

>اف لکـم< بـه صراحـت بی منطقـان را توبیـخ نمـود.

کمـال  گفته شـده انسـانیت انسـان بـه عقـل او اسـت و باالتریـن ارزش و  چنان چـه 

کتـاب انسان شناسـی اسـالمی، عقـل  گـروی ایـن موهبـت االهـی اسـت. در  انسـان در 

کشـف واقعیت هـا، عقـل  بـه سـه دسـته تقسـیم شده اسـت. عقـل نظـری مربـوط بـه 

ک بایدهـا و نبایدهـا و امـا عقـل ابـزاری مربـوط بـه معـاش دنیـا و  عملـی نیـز بـه ادرا

تدبیـر زندگـی اسـت )رنجـکار و خدایـاری، ۱۳۹۳ ش، ص ۱۱۷(.

کـه در  انسـان، عـالوه بـر فطـرت از وجـود عقـل نیـز بهره منـد اسـت لـذا بـا اهمیتـی 

ک  جهان بینـی اسـالمی بـرای آن قائـل اسـت در رشـد شـخصیت انسـان به عنـوان مال

اصلـی در مقابـل نفـس و فطـرت مورد بررسـی قرار می گیـرد )احمدی، ۱۳۸۸ ش، ص 

.)۳۵

کامـل عقل در  کـه در آنهـا نفس، تحت سـیطره ی  عبـاداهلل، انسـان هایی هسـتند 

کمیـت عقـل تعیین می شـود. پیامبـران و اولیای  آمـده اسـت و مسـیر زندگیشـان بـا حا

ع انتخاب راه هسـتند. االهـی نمونه هـای بـارز این نـو
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عبادت خالصانه عباداهلل.   .  

خداونـد بـه پیامبـر؟ص؟ عبـادت بـا شـرط اخـالص را امـر نموده اسـت >ُقـْل یـا ِعبـاِد 

ما  ْرُض اهلِل واِسـَعٌة ِإّنَ
َ
ْنیا َحَسـَنٌة َو أ

ُ
ْحَسـُنوا فـي هـِذِه الّد

َ
ذیـَن أ

َ
کـْم ِلّل ُقـوا َرّبَ ذیـَن آَمُنـوا اّتَ

َ
اّل

کـه  ْجَرُهـْم ِبَغْیـِر ِحسـاٍب< )الزمـر، ۱۰( یعنـی: بگـو: ای بنـدگان مـن 
َ
اِبـُروَن أ ـی الّصَ

َ
ُیَوّف

کـه در این دنیا  ایمـان آورده ایـد. از )مخالفـت( پروردگارتـان بپرهیزیـد. بـرای کسـانی 

گر تحت فشـار سـران  نیکـی کرده انـد پـاداش نیکـی اسـت و زمیـن خدا وسـیع اسـت،)ا

پـاداش خـود را بی حسـاب دریافـت  کـه صابـران اجـر و  کنیـد(  کفـر بودیـد مهاجـرت 

و  می کنـد  دعـوت  تقـوی  بـه  را  ایمـان  اهـل  شـریفه،  آیـه ی  در  خداونـد  می دارنـد. 

وعـده ی پـاداش بـه صابـران می دهـد.

کرده اسـت.  تفسـیر نمونه در ذیل آیه ی شـریفه به یک مطلب مهم تربیتی اشـاره 

»هـر مربـی و رهبـری بایـد در انجـام دسـتورات مکتـب خویـش از همـه پیش گام تـر 

کارترین باشـد تا مردم  باشـد. او بایـد اولیـن مؤمـن بـه آیین خویش و کوشـاترین و فدا

او را اسـوه خـود بشناسـند« )مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۷ ش، ج ۱۹، ص ۴۰۵(.

سـپس هفـت ویژگـی از عبـاداهلل )تقـوا، احسـان، هجـرت، صبـر، اخـالص، تسـلیم 

کـه اخالص در برابر شـرک ویژگـی خاصی دارد  و خـوف( را بـر شمرده اسـت. امـا از آنجـا 

یـَن< )الزمـر، ۱۱(  ْعُبـَد اهلَل ُمْخِلصـًا َلـُه الّدِ
َ
ْن أ

َ
ِمـْرُت أ

ُ
ـي أ کیـد می کنـد >ُقـْل ِإّنِ بـار دیگـر تا

کـه خدا را پرسـتش کنم در حالی که دینـم را برای او خالص  یعنـی: بگـو: مـن مأمـورم 

کرده باشـم.

ْعُبـُد ُمْخِلصـًا َلـُه دینـي< )الزمـر، ۱۴( یعنـی: تنهـا تـو را می پرسـتم. بـه 
َ
>ُقـِل اهلَل أ

اسـت.  عبـادت  در  اخـالص  بـه  دعـوت  و  کیـد  تأ »قـل«  واژه ی  تکـرار  می رسـد  نظـر 
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چنان چـه در آیـات بعـدی بـه نتایـج زیان بـار از تخلـف و عصیان در برابر آن و خسـران 

ذیـَن 
َ
گوشـزد نموده اسـت >َفاْعُبـُدوا مـا ِشـْئُتْم ِمـْن ُدوِنـِه ُقـْل ِإّنَ اْلخاِسـریَن اّل ابـدی را 

ال ذِلـک ُهـَو اْلُخْسـراُن اْلُمبیـُن< )الزمـر، ۱۵( 
َ
ْهلیِهـْم َیـْوَم اْلِقیاَمـِة أ

َ
ْنُفَسـُهْم َو أ

َ
َخِسـُروا أ

کـه  یعنـی: شـما هـر چـه را جـز او می خواهیـد بپرسـتید. بگـو: زیانـکاران واقعـی آناننـد 

گاه  آ داده انـد.  دسـت  از  قیامـت  روز  در  را  بستگانشـان  و  خویـش  وجـود  سـرمایه ی 

باشـید زیـان آشـکار همیـن اسـت.

در مناجـات شـعبانیه، عبـادت خالصانـه و درخواسـت های عارفانـه ی حضـرت 

کمـال االنقطـاع الیـک و  علـی؟ع؟ نمونـه ای از عشـق ورزیـدن اسـت »االهـی هـب لـی 

انـر ابصـار قلوبنـا بضیـاء نظرهـا الیک« )هاشـمی خویـی، ۱۳۲۴ ق، ج ۱۹، ص ۲۸۰(. 

موجـب  کـه  اسـت  االهـی  قـرب  مقـام  برجسـته ترین  پیامبـر؟ص؟  عبودیـت  مقـام 

دریافـت الطـاف و امـداد االهـی اسـت. در تشـهد نمـاز، قبـل از گواهی دادن به رسـالت 

در  اسـت  واجـب  مسـلمانان  همـه  بـر  و  شده اسـت  ح  مطـر عبودیـت  مقـام  ایشـان، 

کننـد. شـبانه روز ۹ بـار بـر ایشـان درود و صلـوات خویـش را هدیـه 

بهره مندی عباداهلل از پاداش دنیوی و اخروی.   .  

آیـات بسـیاری از قرآن کریـم بـه پـاداش دنیـوی و اخـروی عباداهلل پرداخته اسـت. 

عبـاداهلل  االهـی،  عـذاب  از  قـوم نجات یافتـه  تنهـا  پیشـینیان،  تاریـخ  در  بـا مطالعـه 

ع نمـوده و از وی اسـتعانت جسـتند.  کـه خالصانـه بـه درگاه خداونـد تضـر بوده انـد 

در  خداونـد  گرفته انـد.  قـرار  خداونـد  برگزیـده ی  و  بـوده  پروردگارشـان  مطیـع  آنـان 

سـوره ی الصافـات بـه توصیـف نعـم و پـاداش االهـی بـرای اعمـال عبـاداهلل مخلـص 

پرداخته اسـت.:
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ِرْزٌق  َلُهـْم  ولِئـک 
ُ
أ اْلُمْخَلصیـَن  اهلِل  ِعبـاَد   

َ
ِإاّل َتْعَمُلـوَن  کْنُتـْم  مـا   

َ
ِإاّل ُتْجـَزْوَن  مـا  >َو 

عیـِم َعلـی ُسـُرٍر ُمَتقاِبلیـَن ُیطـاُف َعَلْیِهـْم  ـاِت الّنَ کـُه َو ُهـْم ُمکَرُمـوَن فـي َجّنَ َمْعُلـوٌم َفوا

ـاِربیَن ال فیهـا َغـْوٌل َو ال ُهـْم َعْنها ُیْنَزُفـوَن َو ِعْنَدُهْم 
َ

ٍة ِللّش
َ

ٍس ِمـْن َمعیـٍن َبْیضـاَء َلـّذ
ْ
ِبـکأ

یعنـی: و جـز  )الصافـات، ۳۷-۴۹(  َمکُنـوٌن<  َبْیـٌض  ُهـّنَ  ّنَ
َ
َکأ ـْرِف عیـٌن  الّطَ قاِصـراُت 

کیفـر داده نمی شـوید، جـز بنـدگان مخلـص خـدا )کـه از  بـه آنچـه انجـام می دادیـد 

کیفرهـا برکنارنـد( بـرای آنـان ]بنـدگان مخلـص [ روزی معّیـن و ویـژه ای اسـت،  ایـن 

گرامـی داشـته می شـوند … در باغ هـای پـر نعمـت بهشـت؛ در حالـی  میوه هـا، و آنهـا 

از  لبریـز  گردشـان قدح هـای  گردا و  روبـه روی یکدیگـر تکیه زده انـد،  بـر تخت هـا  کـه 

شـراب طهور را می گردانند؛ شـرابی سـفید و درخشـنده، و لّذتبخش برای نوشـندگان؛ 

کـه نـه در آن مایـه ی تباهـی عقـل اسـت و نـه از آن مسـت می شـوند. و نـزد  شـرابی 

کـه جـز بـه شـوهران خـود عشـق نمی ورزنـد. گویی از  آنهـا همسـرانی زیبـا چشـم اسـت 

کـه پنهـان مانـده. غ هایـی هسـتند  )لطافـت و سـفیدی( همچـون تخم مر

کامـل حـق  عبـاداهلل از رزق و روزی ویـژه و ممتـاز االهـی برخوردارنـد و عبودیـت 

هـم  مقابـل  تخت هـای  میوه هـا،  انـواع  اسـت.  االهـی  پـاداش  ایـن  دریافـت  عامـل 

مخصـوص بنـدگان مخلـص خـدا اسـت، جلـوه ای از تجلـی فضـل و رحمـت االهـی 

کـه در دنیـا بـه آنان وعده داده شـده بود. ایمان و عمـل صالح بندگان مخلص  اسـت 

خـدا موجـب دسـت یابی بـه پـاداش و جلـب الطـاف االهـی اسـت.

خداونـد در قرآن کریـم، سـالم و رحمـت بیکـران خود را بر انبیـای االهی بیان کرده 

و عامـل آن را عبودیـت بـر پایـه ی ایمـان و احسـان بیـان مـی دارد. سـالم بـر حضـرت 

ـُه ِمْن ِعباِدَنا  ا کذِلک َنْجِزي اْلُمْحِسـنیَن ِإّنَ نـوح؟ع؟ >َسـالٌم َعلـی ُنـوٍح ِفـي اْلعاَلمیَن ِإّنَ

مـا  بـاد.  میـان جهانیـان  نـوح در  بـر  یعنـی: سـالم  )الصافـات، ۷۹-۸۱(  اْلُمْؤِمنیـَن< 
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کـه او از بنـدگان بـا ایمـان مـا بـود. این گونـه نیکـوکاران را پـاداش می دهیـم. چـرا 

اْلُمْحِسـنیَن  َنْجـِزي  کذِلـک  ـا  ِإّنَ ِإْل یاسـین  َعلـی  >َسـالٌم  بـر آل یاسـین؟مهع؟  سـالم 

مـا  آل یاسـین.  بـر  یعنـی: سـالم  )الصافـات، ۱۳۰-۱۳۲(  اْلُمْؤِمنیـَن<  ِعباِدَنـا  ِمـْن  ـُه  اّنَ

اسـت. مـا  بنـدگان مؤمـن  از  او  پـاداش می دهیـم.  را  نیکـوکاران  این گونـه 

کـه حـزن و خوفی  پـاداش و بشـارت دیگـر قـرآن بـه عبـاداهلل در روز جـزا ایـن اسـت 

ْنُتْم َتْحَزُنـوَن< )الزخرف، ۶۸( 
َ
بـر آنـان راه نـدارد >یـا ِعبـاِد ال َخْوٌف َعَلْیکُم اْلَیـْوَم َو ال أ

یعنـی: ای بنـدگان مـن. امـروز نـه ترسـی بر شـما اسـت و نـه اندوهگین می شـوید«.

که در بهشـت پروردگار و در جمع بندگان  این پاداش به نفس مِطمئنه ای اسـت 

شایسـته خـدا وارد می شـوند. هـم خداونـد از آنـان راضـی اسـت و هـم آنـان از جایـگاه 

ْفُس  ُتَها الّنَ ّیَ
َ
خویش که نتیجه ی عملکرد دنیوی شـان اسـت، خشـنود می باشـند >یا أ

تـي<  ـًة َفاْدُخلـي فـي ِعبـادي َو اْدُخلـي َجّنَ ـک را ِضَیـًة َمْرِضّیَ ـُة اْرِجعـي ِإلـی َرّبِ اْلُمْطَمِئّنَ

)الفجـر، ۳۰-۲۷( یعنـی: تـو ای روح آرام یافتـه، بـه سـوی پـروردگارت بازگـرد در حالی 

کـه هـم تـو از او خشـنودی و هـم او از تـو خشـنود اسـت، پس در سـلک بندگانم درآی، 

و در بهشـتم وارد شـو. 

مرضیـه،  و  راضیـه  صفـت  دو  بـا  را  مطمئنـه  نفـس  بـه  خطـاب  شـریفه  آیـات  در 

کننـدگان نعـم االهـی در جـوار  آنـان دریافـت  کـرده اسـت.  مخصـوص عبـاداهلل ذکـر 

بـود. خواهنـد  او  مخصـوص  بهشـت  در  و  خداونـد  رحمـت 

شکرگذاری عباداهلل در محضر حق. . .  

خداونـد در قـرآن از آسـمان، زمیـن، ابرهـا، رعـد و بـرق، خـواب، زوجیـت، حرکـت 

از مـردم  آنـان،  یـاد می کنـد و در قبـال  آیـات و نشـانه های خـود  کشـتی در دریـا، بـه 
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ذیـَن اْصَطَفْینـا ِمـْن ِعباِدنا 
َ
ْوَرْثَنـا اْلکتـاَب اّل

َ
گـذار نعمت هـا، تجلیـل می کنـد >ُثـّمَ أ شـکر 

َفِمْنُهـْم ظاِلـٌم ِلَنْفِسـِه َو ِمْنُهـْم ُمْقَتِصـٌد َو ِمْنُهـْم سـاِبٌق ِباْلَخْیـراِت ِبـِإْذِن اهلِل ذِلـک ُهـَو 

ُلْؤُلـؤًا َو  سـاِوَر ِمـْن َذَهـٍب َو 
َ
ـْوَن فیهـا ِمـْن أ

َ
ـاُت َعـْدٍن َیْدُخُلوَنهـا ُیَحّل اْلَفْضـُل اْلکبیـُر َجّنَ

نـا َلَغُفـوٌر َشـکور<  ـا اْلَحـَزَن ِإّنَ َرّبَ ْذَهـَب َعّنَ
َ
ـذي أ

َ
ِ اّل

ِلباُسـُهْم فیهـا َحریـٌرَو قاُلـوا اْلَحْمـُد هلِلَّ

بنـدگان  از  گروهـی  بـه  را  )آسـمانی(  کتـاب  ایـن  سـپس  یعنـی:   )۳۲-۳۴ )الفاطـر، 

کردنـد، و  برگزیـده خـود بـه میـراث دادیـم؛ )اّمـا( از میـان آنهـا عـده ای بـر خـود سـتم 

گروهـی بـه اذن خـدا در نیکی هـا )از همـه( پیشـی گرفتند،  عـده ای میانـه رو بودنـد، و 

و ایـن، همـان فضیلـت بـزرگ اسـت. )پـاداش آنـان( باغ هـای جاویدان بهشـت اسـت 

کـه بـا دسـتبندهایی از طـال و مرواریـد آراسـته اند، و  کـه در آن وارد می شـوند در حالـی 

لباسشـان در آنجـا حریـر اسـت. آنهـا می گوینـد: حمـد )و سـتایش( بـرای خداونـدی 

کـه انـدوه را از مـا برطـرف سـاخت؛ پـروردگار مـا آمرزنـده و سـپاس گزار اسـت. اسـت 

در آیـه ی شـریفه، تجلـی صفـت شـکور، قـدر شناسـی خداونـد متعـال از بنـدگان 

و وعـده ی بهشـت بـه آنـان بیـان شـده اسـت. در تفسـیر قمـی ذیـل آیـه ی شـریفه از 

ْوَرْثَنـا 
َ
أ >ُثـّمَ  قـال  می فرمایـد:  علی بن ابراهیـم  شده اسـت،  تعبیـر  )ائمـه(  بـه  عبادنـا 

ذیـَن اْصَطَفْینـا ِمـْن ِعباِدنـا<: هـم االئمـه؟مهع؟« )قمـی، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص 
َ
اْلکتـاَب اّل

۲۰۹( سـپس وعده هـای االهـی را می شـمارد. مطابـق ایـن تفسـیر برگزیـدگان خداونـد 

از میـان عبـاد، ائمـه ی معصومـان؟مهع؟ ذکرشـده اند. همین طـور بـا توجـه بـه آیـه ی 

شـریفه می تـوان آرامـش و دوری از حـزن در دنیـا را از نعمت هـای خداونـد بـه شـما 

رآورد.
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عباداهلل مصون از اغواگری شیطان. . .  

خداونـد در سـوره ی صـاد بـه نقل از سـخن ابلیس آورده اسـت: »همـه ی بندگانت 

را اغـوا می کنـم جـز بنـدگان برگزیده ات را«. عامل آخرت اندیشـی و دوری از دنیاطلبی 

کـه رهبـران االهـی را از افتادن در دام شـیطان در امان نگه می دارد  از عواملـی هسـتند 

 .)۸۳ )ص،  اْلُمْخَلصیـَن<  ِمْنُهـُم  ِعبـاَدک   
َ
ِإاّل ْجَمعیـَن. 

َ
أ ُهـْم  ْغِوَیّنَ

ُ َ
ل ِتـک  َفِبِعّزَ >قـاَل 

کـرد، مگر بندگان خالص  یعنـی: گفـت: بـه عّزتت سـوگند، همـه آنان را گمراه خواهم 

تـو، از میـان آنها. 

کـه پـس از مدتـی جهـاد  گفتـه می شـود  مخلـص )بفتـح الم( بـه مرحلـه ی عالـی 

کـه شـیطان از نفـوذ و وسوسـه در انسـان  بـا نفـس حاصـل شـود، همـان مرحلـه ای 

مأیـوس شـده در حقیقـت انسـان بیمـه الهـی می گـردد )مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۷ ش، 

ج ۹، ص ۳۷۸(. 

زیبایـی  بـه  شـیطان  اغـوای  برابـر  در  را  عبـاداهلل  ویژگـی  نیـز  الحجـر  سـوره ی  در 

و  می دهـد  زینـت  بنـدگان  نـگاه  در  بـرق  و  زرق  بـا  را  دنیـا  شـیطان  می کنـد،  ترسـیم 

َنـّنَ  َزّیِ
ُ َ
ْغَوْیَتنـي ل

َ
یکایـک بنـدگان را می فریبـد جـز بنـدگان مخَلـص را >قـاَل َرّبِ ِبمـا أ

)الحجـر،  اْلُمْخَلصیـَن<  ِمْنُهـُم  ِعبـاَدک   
َ
ِإاّل ْجَمعیـَن. 

َ
أ ُهـْم  ْغِوَیّنَ

ُ َ
ل َو  ْرِض 

َ ْ
ال ِفـي  َلُهـْم 

گمـراه سـاختی، مـن )نعمت هـای مـاّدی را( در  ۳۹، ۴۰( یعنـی: پـروردگارا! چـون مـرا 

گمـراه خواهم سـاخت، مگـر بنـدگان  زمیـن در نظـر آنهـا زینـت می دهـم، و همگـی را 

را. مخلصـت 

گفتـار شـیطان، اواًل اشـاره بـه اغـوای االهـی نسـبت بـه خـودش دارد، سـپس  ایـن 

از اغـوای او بـر بنـدگان خـدا سـخن گفته اسـت. اسـتاد جـوادی آملی در تفسـیر تسـنیم 
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کیفـری اسـت نـه  اغـوای االهـی را چنیـن تبییـن فرموده انـد: اغـوای االهـی، اغـوای 

خوانـی  رجـز  سـبحان  خـدای  اسـت.  او  تزییـن  شـیطان  گـری  اغوا ابـزار  و  ابتداعـی 

شـیطان دربـاره ی فرزنـدان آدم را نسـبت بـه بنـدگان مخَلـص از زبـان خـود ابلیـس 

اسـتثناء می کنـد زیـرا بـر پایـه ی توحیـد افعالـی وی هماننـد سـگ دسـت آموزی اسـت 

امان انـد  در  او  تیـررس  از  مخلـص  بنـدگان  و  می کنـد  حملـه  االهـی  امـر  بـه  تنهـا  کـه 

آملـی، ۱۳۹۵ ش، ص ۵۳(. )جـوادی 

خداونـد می فرمایـد: مـن عهـده دار حفـظ راه مسـتقیم خویـش هسـتم و هدایـت 

کننـد و  گمراهـان و تبهـکاران تبعیـت  گرخودشـان از  بندگانـم را ضمانـت می کنـم امـا ا

کـرده و  کننـد، شـیطان قـدرت پیـدا می کنـد بـر آنـان سـلطه پیـدا  راه آنـان را انتخـاب 

کنـد. وسوسـه 

کامـاًل دقیـق و منطقـی بـه شـبهات جبریـون خواهـد بـود. در  ایـن دیـدگاه پاسـخ 

انـزال وحـی، حسابررسـی روز جـزا، صفـات  از ارسـال پیامبـران،  ایـن صـورت هـدف 

ثبوتیـه عدالـت و حکمـت خداونـد نیـز اثبـات می شـود.

توبه و انابه عباداهلل به خداوند. . .  

توبـه از اوصـاف مؤمنـان و بنـدگان مخلـص خدا اسـت. یکـی از مصادیق عباداهلل 

حضـرت ایـوب؟ع؟ اسـت. بنـده ی حقیقـی را حضـرت حـق بـا خطـاب عبـد و صفـت 

ـا َوَجْدنـاُه صاِبـرًا ِنْعـَم اْلَعْبـُد  ـوب. ِإّنَ ّیُ
َ
کـرده اسـت >َو اْذکـْر َعْبَدنـا أ گـزاری  »اّواب« نـام 

کـه بـه معنـای  اٌب< )ص، ۴۳. ۴۴( »اّواب« اسـم مبالغـه اسـت از مـاده ی اوب  ّوَ
َ
ـُه أ ِإّنَ

ع او به سـوی پـروردگارش اسـت )ابن منظور، ۱۴۱۴  ع اسـت و منظـور کثـرت رجـو رجـو

ق، ج ۱، ص ۲۱۹(.
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کتـاب تفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان، صبـر چنـد تـن از پیامبـران االهـی را این گونـه 

کـه وی را در  بیـان می کنـد: صبـر ایـوب؟ع؟ در اطاعـت خـدا، صبـر ابراهیم؟ع؟ زمانی 

آتـش افکندنـد. صبـر اسـحاق؟ع؟ در زمـان ذبـح، صبـر یعقـوب؟ع؟ در نابینایـی وی 

)مقاتـل بـن سـلیمان، ۱۴۲۳ ق، ج ۳، ص ۶۴۸(

ع می کردند،  پیامبـران االهـی در هنـگام هجـوم حـوادث و نامالیمـات به خدا رجـو

ع اسـت: یعنـی بازگشـت بـه سـوی او، بـه توبـه و  کلمـه ی »انابـه« هـم بـه معنـای رجـو

کـه بـه معنـای برگشـتن پی درپـی  اخـالص عمـل. ایـن کلمـه از مـاده ی »نـوب« اسـت 

اسـت )راغـب اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ج ۱، ص ۸۲۷(.

کـه مغفرت خداوند، وعده ی  توبـه ی خالـص از ویژگی هـای مؤمنان واقعی اسـت 

بهشـت االهی و نورانیت در روز قیامت را به دنبال خواهد داشـت.

مقـام عبودیـت انبیـاء از رسـالت باالتـر اسـت، چنان چـه در تشـهد نماز مسـلمانان، 

بـه  گواهـی  سـپس  سـلم  و  محمـد؟ص؟  حضـرت  بـودن  عبـد  مقـام  بـه  گواهـی  ابتـدا 

مقـام رسـالت ایشـان داده می شـود، در آیـات شـریفه ی سـوره ی مریـم نیـز بعـد از نقـل 

َنِبّیـا<  ـي َعْبـُد اهلِل آتاِنـَي اْلکتـاَب َو َجَعَلنـي  ِإّنِ داسـتان تولـد ایشـان آمده اسـت >قـاَل 

کتـاب )آسـمانی( بـه مـن داده؛ و  گفـت: مـن بنـده ی خدایـم؛ او  )مریـم، ۳۰( یعنـی: 

مـرا پیامبـر قـرار داده اسـت«. ابتـدا بـه مقام عبد بودن حضرت عیسـی؟ع؟ اشاره شـده 

سـپس ایشـان بـه مقـام نبـوت مفتخـر شـده اند.

کسب فضایل اخالقی توسط عباداهلل. . .  

خداونـد در سـوره ی فرقـان ویژگی هـای فـردی و اجتماعـی عبـاداهلل را بـه تفصیـل 

بیـان می کنـد. در سـوره ی فرقـان ۵ بـار واژه ی رحمـان آمـده اسـت. رحمـان از اسـامی 



۸۹ وایات شاخصه های الگوی شخصیت »عباداهلل« از منظر قرآن کریم و ر

خداوند اسـت و جز خداوند با آن توصیف نمی شـود و ۱۶۹ بار در قرآن ذکرشده اسـت 

کـه ۱۱۳ بـار در آغـاز سـوره ها اسـت و ۵۶ بـار در متـن آیـات شـریفه به کار رفته اسـت.

کـه منظـور  تفسـیر قمـی ذیـل آیـه ی شـریفه از امـام باقـر؟ع؟ روایتـی نقـل می کنـد 

از عبـاد الرحمـن، ائمـه؟مهع؟ هسـتند: »عـن ابـی جعفـر؟ع؟ فـی قولـه >عبـاد الرحمـن 

از  ابراهیـم، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص ۱۱۶(. یعنـی:  الذیـن …< قـال: االئمـه« )علـی بـن 

امـام باقـر؟ع؟ در بـاره ی آیـه ی >عبـاد الرحمان الذین …< آمده اسـت: فرمودند: ائمه 

هسـتند.

خداونـد در ایـن سـوره ۸ بـار بـا آوردن عبـارت >الذیـن< بـه توصیـف جنبه هـای 

کرده اسـت؛ خداونـد در ایـن سـوره  اخالقـی، فـردی و اجتماعـی عبادالرحمـن اشـاره 

۸ بـار بـا آوردن عبـارت >الذیـن< بـه توصیـف جنبه هـای اخالقـی فـردی و اجتماعـی 

کرده اسـت: اشـاره  عبادالرحمـن 

ْرِض َهْونـًا َو ِإذا خاَطَبُهـُم اْلجاِهُلـوَن قاُلوا َسـالمًا< 
َ ْ
ذیـَن َیْمُشـوَن َعَلـی ال

َ
الـف( >و اّل

)فرقـان، ۶۳( یعنـی: بنـدگان )خاص خداوند( رحمان، کسـانی هسـتند که با آرامش 

و بی تکّبـر بـر زمیـن راه می رونـد؛ و هنگامی کـه جاهـالن آنهـا را مخاطـب سـازند، بـه 

آنهـا سـالم می گویند.

کـه  کسـانی  دًا َو ِقیامـًا< )فرقـان، ۶۴( یعنـی:  ِهـْم ُسـّجَ ذیـَن َیبیُتـوَن ِلَرّبِ
َ
ب(>َو اّل

شـبانگاه بـرای پروردگارشـان سـجده و قیـام می کننـد.

هـا  کاَن َغرامـًا؛ ِإّنَ ـَم ِإّنَ َعذاَبهـا  ـا َعـذاَب َجَهّنَ َنـا اْصـِرْف َعّنَ ذیـَن َیُقوُلـوَن َرّبَ
َ
ج( >َو اّل

کـه می گوینـد: پـروردگارا!  کسـانی  سـاَءْت ُمْسـَتَقّرا َو ُمقامًا<)الزمـر، ۶۵ و ۶۶( یعنـی: و 

گـردان، که عذابش سـخت و پر دوام اسـت. مسـّلمًا آن  عـذاب جهنـم را از مـا برطـرف 
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)جهنـم(، بـد جایـگاه و بـد محـّل اقامتی اسـت.

کاَن َبْیـَن ذِلـک َقوامًا<)فرقـان،  ْنَفُقـوا َلـْم ُیْسـِرُفوا َو َلـْم َیْقُتـُروا َو 
َ
ذیـَن ِإذا أ

َ
د( >َو اّل

کنند، نه اسراف می نمایند و نه سخت گیری؛  گاه انفاق  که هر  کسانی  ۶۷( یعنی: و 

بلکـه در میـان ایـن دو، حّد اعتدالـی دارند.

 
َ
ِإاّل َم اهلُل  َحـّرَ تـي 

َ
اّل ْفـَس  الّنَ َیْقُتُلـوَن  َو ال  آَخـَر  ِإلهـًا  َمـَع اهلِل  َیْدُعـوَن  ذیـَن ال 

َ
اّل >َو  ذ( 

َلـُه اْلَعـذاُب َیـْوَم اْلِقیاَمـِة  ثامـًا؛ ُیضاَعـْف 
َ
َیْلـَق أ ِباْلَحـّقِ َو ال َیْزُنـوَن َو َمـْن َیْفَعـْل ذِلـک 

اهلُل  ُل  ُیَبـّدِ ْولِئـک 
ُ
َفأ صاِلحـًا  َعَمـاًل  َعِمـَل  َو  آَمـَن  َو  تـاَب  َمـْن   

َ
ِإاّل ُمهانـًا؛  فیـِه  َیْخُلـْد  َو 

ـُه َیُتـوُب  کاَن اهلُل َغُفـورًا َرحیمـًا: َو َمـْن تـاَب َو َعِمـَل صاِلحـًا َفِإّنَ ئاِتِهْم َحَسـناٍت َو  َسـّیِ

کـه معبـود دیگـری را بـا خداونـد  کسـانی  ِإَلـی اهلِل َمتابـًا< )فرقـان، ۶۹-۷۱( یعنـی: و 

کـه خداونـد خونـش را حرام شـمرده، جز به حق نمی کشـند؛  نمی خواننـد؛ و انسـانی را 

کنـد، مجـازات سـختی خواهـد دیـد. عـذاب او در  کـس چنیـن  و زنـا نمی کننـد؛ و هـر 

قیامـت مضاعـف می گـردد، و همیشـه بـا خـواری در آن خواهـد مـا ند. مگر کسـانی که 

گناهان آنـان را به  کـه خداوند  کننـد و ایمـان آورنـد و عمـل صالـح انجـام دهند،  توبـه 

حسـنات مبـّدل می کنـد؛ و خداونـد همـواره آمرزنـده و مهربـان بوده اسـت. و کسـی که 

کنـد و عمـل صالـح انجـام دهـد، بسـوی خدا بازگشـت می کنـد )و پـاداش خود را  توبـه 

از او می گیـرد(.

کرامًا< )فرقـان، ۷۲( یعنی: و  وا  ْغـِو َمـّرُ
َ
وا ِبالّل وَر َو ِإذا َمـّرُ ذیـَن ال َیْشـَهُدوَن الـّزُ

َ
ه(>َو اّل

کـه شـهادت بـه باطـل نمی دهنـد )و در مجالـس باطـل شـرکت نمی کننـد(؛ و  کسـانی 

کننـد، بزرگوارانـه از آن می گذرنـد. هنگامی کـه بـا لغـو و بیهودگـی برخـورد 

وا َعَلْیها ُصّمـا َو ُعْمیانًا< )فرقان، ۷۳(  ِهـْم َلـْم َیِخـّرُ ذیـَن ِإذا ُذکـُروا ِبآیـاِت َرّبِ
َ
و( >َو اّل
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کـور روی  کـر و  گاه آیـات پروردگارشـان بـه آنـان گوشـزد شـود،  کـه هـر  یعنـی: و کسـانی 

آن نمی افتنـد.

اْجَعْلنـا  َو  ْعُیـٍن 
َ
أ َة  ُقـّرَ اِتنـا  ّیَ ُذّرِ َو  ْزواِجنـا 

َ
أ ِمـْن  َلنـا  َهـْب  نـا  َرّبَ َیُقوُلـوَن  ذیـَن 

َ
اّل >َو  ی( 

قیـَن ِإمامـًا< )فرقـان، ۷۴( یعنـی: و کسـانی که می گویند: »پروردگارا! از همسـران  ِلْلُمّتَ

پیشـوا  پرهیـزگاران  بـرای  را  مـا  و  ده،  قـرار  مـا  چشـم  روشـنی  مایـه ی  فرزندانمـان  و 

گـردان.

رفتـار متواضعانـه، شـب زنـده داری، مناجـات بـا خداونـد، میانـه روی در انفـاق، 

رفتارهـای اجتماعـی صحیـح، اهمیـت دادن بـه خانـواده و درخواسـت مقـام امامـت 

کیـد شـده اسـت. در آیـه تأ

تحسـین  نیـک  اعمـال  انجـام  در  را  رسـول اهلل؟مهع؟  اهل بیـت  بارهـا،  قرآن کریـم 

مـا ُنْطِعُمکْم  سـیرًا؛ ِإّنَ
َ
ـِه ِمْسـکینًا َو َیتیمًا َو أ عـاَم َعلـی ُحّبِ نمـوده اسـت. >َو ُیْطِعُمـوَن الّطَ

ِلَوْجـِه اهلِل ال ُنریـُد ِمْنکـْم َجـزاًء َو ال ُشـکورًا< )اإلنسـان، ۸ و ۹( یعنـی: و غذای )خود( را 

بـا اینکـه بـه آن عالقـه )و نیـاز( دارنـد، بـه »مسـکین« و »یتیم« و »اسـیر« می دهند. ما 

شـما را بـه خاطـر خـدا اطعـام می کنیـم، و هیچ پاداش و سپاسـی از شـما نمی خواهیم.

بـا اسـتناد بـه آیه ی شـریفه، مصداق کسـب رضایـت خداوند بـدون انتظار پاداش 

از ویژگی هـای حضـرت علی؟ع؟ و خاندان مطهرشـان؟مهع؟ می باشـد.

تأسـی بـه رسـول خـدا؟ص؟ درس زندگـی در زمینـه ی اخـالق فـردی و اجتماعـی، 

نه تنهـا بـرای مسـلمانان بلکـه بـرای همـه ی آزادگان جهـان خواهـد داشـت.
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احسان و نیکو کاری عباداهلل.   .  

امـر  انسـان  بـه  احسـان  و  عـدل  عنـوان  را تحـت دو  افعـال خیـر  انجـام  خداونـد 

ْحسـان < )النحـل، ۹۰( یعنـی: خداونـد بـه عـدل و  ِ
ْ

ُمـُر ِباْلَعـْدِل َو اإل
ْ
می کنـد >ِإّنَ اهلَل َیأ

گاهـی  احسـان و بخشـش بـه نزدیـکان فرمـان می دهـد. احسـان نیـز دو مفهـوم دارد 

کار  گاهـی به معنای عـام آن یعنی انجـام هر  بـه معنـای بخشـش بـه دیگـران اسـت و 

نیـک را شـامل می شـود.

گرفتن در زمره ی محسنین در قرآن کریم  تشویق خداوند به نیکوکار بودن و قرار 

بارها ذکرشـده اسـت و از شـرایط واقع شـدن در زمره ی عباداهلل، احسـان و نیکوکاری 

پیامبـران  بـود.  خواهـد  االهـی  رحمـت  جلـب  باعـث  ایمـان  بـا  شـدن  تـوأم  و  اسـت 

اولوالعـزم حضـرت نـوح، حضـرت ابراهیـم، حضـرت موسـی، حضـرت عیسـی؟مهع؟ بـا 

کذِلـک َنْجـِزي  ـا  صفـت احسـان توصیـف شـده اند >َسـالٌم َعلـی ُنـوٍح ِفـي اْلعاَلمیـَن ِإّنَ

اْلُمْحِسـنیَن< )الصافـات، ۷۹، ۸۰( یعنـی: سـالم بـر نـوح در میـان جهانیـان بـاد، مـا 

کذِلـک  ـا  ِإّنَ این گونـه نیکـوکاران را پـاداش می دهیـم. >َسـالٌم َعلـی ُموسـی َو هـاُروَن 

ُهمـا ِمْن ِعباِدَنـا اْلُمْؤِمنیَن< )الصافات، ۱۲۰-۱۲۲( یعنی: سـالم  َنْجـِزي اْلُمْحِسـنیَن ِإّنَ

بـر موسـی و هـارون. مـا این گونـه نیکـوکاران را پـاداش می دهیـم. آن دو از بنـدگان 

مؤمـن مـا بودنـد. قـرآن پیامبرانـی را ماننـد حضـرت موسـی و حضـرت هـارون؟امهع؟ 

کـرده و در برابـر خرافـه و جهـل  کـه در مقابـل بـا طاغـوت و اسـتکبار فرعونـی مقاومـت 

مبـارزه نموده انـد، بـا سـه صفـت احسـان، عبـادت و ایمـان بـه زیباتریـن وجـه تکریـم 

نمـوده اسـت.
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نتیجه. .

بـر اسـاس فطـرت، غریـزه و  خداونـد، همـه ی موجـودات را در هدایـت تکوینـی 

عقـل بـرای رسـیدن بـه کمـال، هدایـت می کند. »عباداهلل« برای کسـب کمـال با ابتال 

گرفتـه و بـا صبـر، ایمـان و عمـل صالـح رضایـت  بـه بالیـا و فتنه هـا مـورد امتحـان قـرار 

حـق را جلـب می کنـد.

کـرده اسـت و  انبیـاء و اولیـاء االهـی را »عبـاداهلل« معرفـی  خداونـد در قرآن کریـم 

 … و  صبـر  اخـالص،  جملـه  از  خـود  خالـص  بنـدگان  انتخـاب  بـرای  شـاخصه هایی 

تبییـن می نمایـد. هـر انسـانی روزانـه در نمـاز بـا دعـای >اهدناالصراط المسـتقیم< راه 

عبـاداهلل را از خداونـد طلـب می کنـد. شـناخت شـاخصه های قرآنـی عبـاداهلل در عصـر 

غیبـت امـام و آخریـن حجـت خداونـد ضـروری اسـت تـا انسـان بتواند با الگو سـازی و 

عبـرت از تاریـخ پیشـینیان، قـدرت تشـخیص حـق از باطـل را بـه درسـتی پیـدا نموده 

راَط  و بـه صـراط مسـتقیم هدایـت شـود و از گمراهـی و ضاللت نجات یابـد >اْهِدَنا الّصِ

ین < در این  اّلِ
َ

ْنَعْمـَت َعَلْیِهـْم َغْیـِر اْلَمْغُضـوِب َعَلْیِهـْم َو اَل الّض
َ
ذیـَن أ

َ
اْلُمْسـَتقیَم ِصـراَط اّل

گیر خواهد شـد و عدالت  صـورت دیـن حـق بـا ظهـور امام عصر؟ع؟ در سراسـر عالم فرا

گسـترش می یابـد.  جهانـی 
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