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چکیده
شاخصه، نشانه یا چیزی است که بیانگر وجود یا عدم وجود یک صفت یا ویژگی در فرد باشد. 

عبودیت، اظهار تذلل، فروتنی، اطاعت و فرمانبرداری از خداوند و نهایت تسلیم در برابر خالق و 
اطاعت بی قید و شرط از او در تمام زمینه هاست.

در این مقاله با بررسی بیش از دویست آیه از آیات قرآن با موضوع عبودیت و عبادت و مراجعه به 
تفاسیر متقدم و متأخر شیعه و سنی و منابع حدیثی شیعه، به این نتیجه می رسیم که »تقوا« به عنوان 
مهم ترین شاخصه بندگان خدا معرفی شده است. »اخالص« و »عبادت« دو شاخصه مهم دیگر برای 
عبودیت است. برخی از دیگر شاخصه های عبودیت که از قرآن و روایات می توان استفاده کرد، شکر، 
صبر، توبه و بازگشت به سوی خدا، تواضع و پرهیز از تکّبر، حلم و بردباری و احسان و خوش رفتاری 

می باشد.
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مقدمه
عبودیت و بندگی خداوند از موضوعات مهمی است که در قرآن و روایات به آن پرداخته شده و قرآن کریم 
آن را به عنوان هدف خلقت1 و صراط مستقیم الهی2 معرفی نموده و از خصایص مهم پیامبران و مقربان 
الهی شمرده است3. بندگی خدا تاج افتخار هر انسان و مایه نزدیکی و تقرب او به ذات پاک ربوبی است. 
عبودیت، اطاعت بی قید و شرط و فرمانبرداری در تمام زمینه  ها از خداست و در نهایت، عبودیت کامل آن 
است که انسان جز به معبود واقعی نیندیشد و جز در راه او گام بر ندارد. به واسطه بندگی، نفس انسانی 
صیقل پیدا می کند و قابلیت انعکاس نور الهی در او پدیدار می گردد و هرچه پاکی و صیقل بیشتر باشد، 

شفافیت و انعکاس آن بیشتر شده و جلوه های حضرت حق در او زیادتر به ظهور می رسد. 
در این مقاله برآنیم بعد از تبیین اجمالی معنای عبودیت و مفهوم شناسی آن و بیان فرق عبودیت و 
عبادت، به بررسی و تبیین تفصیلی شاخصه های آن در قرآن و روایات بپردازیم. در این راستا به تبیین 
شاخصه های عبودیت در ارتباط با خدا شامل تقوا و ورع، اخالص، عبادت، شکر، صبر، توبه و بازگشت به 
سوی خدا و شاخصه های عبودیت در ارتباط با خلق خدا شامل تواضع و فروتنی، حلم و بردباری و احسان 

و خوش رفتاری خواهیم پرداخت.
 الزم به ذکر است با تتبعی که انجام شد، به مطالب و مقاالت متعددی در خصوص موضوع عبودیت 

برخوردیم؛ اما آنچه بدان پرداخته نشده، شاخصه های بندگی و عبودیت است.

مفهوم شناسی واژه هاى »شاخصه« و »عبودیت« 
شاخصه یا شاخص واژه ای فارسی است که در فرهنگ معین به معنای »بلند برآمده، مرتفع، تیر که از 
نصب  )مخصوصًا ظهر(  وقت  تعیین  برای  آفتاب  در  که  نشانه ای  درگذرد، سهم شاخص،  نشان  باالی 
کنند، نمودار، نماینده، مأخذ و پایه یا استاندارد« آمده است.4 همچنین فرهنگ فارسی عمید نیز عالوه بر 
موارد باال، آن را به معنای »مرد گشوده چشم، کسی که میان مردم برگزیده و ممتاز باشد و چشمی که 

مژگان نزند« دانسته است.5

1 . ذاریات/56.
2 . یس/61.

3 . ص/30 و 44.
4 . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی؛ تهران: نشر بهزاد، چاپ اول، 1382 ه  .ش؛ ج 2، ص1402.
5 . عمید، حسن؛ فرهنگ عمید؛ تهران: نشر سپهر، چاپ پنجم، 1363 ه  .ش؛ ج 2، ص1273.
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در مجموع، از آنچه در مورد معنای این واژه گفته شد، می توان معنای نشانه، عالمت و یا چیزی که 
بیانگر وجود یا عدم وجود یک ویژگی در فرد است را برداشت نمود. به عبارت دیگر، شاخصه را می توان 
استانداردهایی در نظر گرفت که در صورت وجود در هر فرد، آن فرد را به وصف یا خصوصیتی برجسته 

می شناسیم. 
واژه »عبودیت« نیز مصدری است از ریشه »عبد«، که در کتاب های لغت، آن را خالف حر و مملوک، 
یعنی فرد غیر آزاد و کسی که در ملکیت فردی قرار دارد، معنا کرده اند.1 شیخ طبرسی نیز در تعریف واژه 

»عبد« می نویسد:
عبد انسانی است که برده و غالم دیگری باشد و نقطه مقابل آن حّر و آزاد است 
عبد  او  به  جهت  آن  از  می باشد؛  خاضع  و  ذلیل  خود  موالی  برای  بنده  چون  و 

می گویند.2
معنای  تبیین  در  اصفهانی  راغب  شده،  گرفته  »عبد«  از  که  عبودیت  لغوی  ریشه  به  نظر  عطف  با 

عبودیت، آن را اظهار تذلل، خضوع و فروتنی3 معنا کرده است. 

فرق عبودیت و عبادت
عبودیت و عبادت با هم ارتباط نزدیکی دارند. واژه عبادت نیز از ریشه »عبد« و به معنای نهایت فروتنی و 
اطاعت است. این دو لغت از نظر معنا تا حدی به هم نزدیک اند که در بعضی از موارد واژه شناسان آن ها 
را مترادف دانسته و در معنای اطاعت و خضوع مشترک شمرده اند.4 تنها فرقی که راغب در مفردات به 

1. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ سوم، 1414 ه  .ق؛ ج 3، 
ص270 و فّیومی، احمد بن محمد؛ مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر؛ قم: مؤسسه دار الهجرة، چاپ دوم، 1414ه .ق؛ 

ج 2، ص 389 و فراهیدی، خلیل بن احمد؛ العین؛ قم: نشر هجرت، چاپ دوم، 1409ه  .ق؛ ج 2، ص 48.
2 . طبرسی، فضل بن حسن؛ ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ مترجمان: حسین نوری همدانی، محمد مفتح، 
انتشارات  تهران:  کاظمی،  علی  نجفی،  ضیاءالدین  محالتی،  رسولی  هاشم  سید  بهشتی،  احمد  باقری،  میر  ابراهیم 

فراهانی، چاپ اول، 1360 ه .ش؛ ج  1، ص 92.
اول،  چاپ  الشامیه،  الدار  دارالقلم-  دمشق:  بیروت-  القرآن؛  الفاظ  مفردات  بن محمد؛  حسین  اصفهانی،  راغب   .  3

1412ه .ق؛ ص542.
4 . البستانی، فواد أفرام؛ ترجمه المنجد االبجدی، مترجم: رضا مهیار، تهران: انتشارات اسالمی، 1375 ش، چاپ دوم؛ 
ص 598، واژه »عبد« و حسینی زبیدی، محمدمرتضی؛ تاج العروس؛ بیروت: دارالفکر، چاپ اول، 1414 ه  .ق؛ ج 5، 

ص 82.
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آن اشاره نموده، این است که عبادت بلیغ تر از عبودیت و نهایت فروتنی و اطاعت است.1 عبادت یکی از 
مهم ترین جلوه های عبودیت و بندگی خداست که در دین مبین اسالم به عنوان راه قرب به خدا، بر آن 

تأکید زیادی شده است. عالمه طباطبائی2 عبادت را تجسید عبودیت شمرده و می گوید: 
عبادت نوعی تجسم دادن و ترسیم کردن عبودیت و مملوکیت و اظهار حاجت به 

خداست.2
الزم به یادآوری است کلمه عبادت دو گونه کاربرد دارد. گاهی مراد از آن، همان پرستش، کرنش 
از عبادت، عبودیت  مراد  معنا مراد است. گاهی  این  استفادۀ عرفی،  در  پیشگاه خداست که  در  تذلل  و 
باید از روی قرینه ها فهمید که مراد از کلمه  و اطاعت است که از جامعیت بیشتری برخوردار می باشد. 
عبادت، کدام معناست. قهرًا جاهایی که ماده فعلی این ریشه مثل »أعبدوا« یا »یعبدون« به کار رفته، باید 

از روی قراین به دست آورد که مراد از عبادت معنای پرستش یا معنای اطاعت است.

انواع عبودیت
از نظر قرآن کریم، عبودیت و بندگی به دو نوع عبودیت و بندگی خداوند متعال و عبودیت و بندگی باطل، 
و  بندگی  به  را دعوت  پیامبران  بعثت  از  تقسیم می گردد. قرآن کریم هدف  شیطان، غیر خدا و طاغوت 

پرستش خداوند و دعوت به اجتناب از عبودیت غیر خدا و طاغوت برشمرده و می فرماید: 
ٍة َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا اهللَ َو اْجَتنُِبوا الطَّاُغوت؛3 ما در هر امتى رسوىل  ﴿َو َلَقْد َبَعْثنا ِف ُکلِّ ُأمَّ

فرستاديم که خداى يکتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب کنيد.﴾
عالوه بر تقسیم بندی باال، عالمه طباطبائی2 در تفسیر المیزان، عبودیت را به عبودیت عامه، یعنی 
خضوع و انفعال وجودی )همه عالم( در برابر مبدأ وجود و دیگری عبودیت خاصه، یعنی خضوع و انقیاد 

در صراط هدایت بسوی توحید، تقسیم نموده است.4
 روشن است که بحث ما در این گفتار پیرامون عبودیت، اطاعت، بندگی و پرستش ذات مقدس خداوند 

1 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص542. 
2 . طباطبایی،محمد حسین؛ ترجمه تفسیر المیزان؛ ترجمه:موسوی همدانی، سید محمدباقر؛ قم: دفتر انتشارات اسالمی 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، 1374 ه  .ش؛ ج  14، ص 169.
3 . نحل/36.

4 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج  1، ص627.
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و عبودیت خاصه و اختیاری و تبیین شاخصه های این قسم از عبودیت خواهد بود.

اهمیت عبودیت
موضوع عبودیت، بندگی و اطاعت از خداوند متعال به اندا زه ای با اهمیت است که خداوند، آن را هدف 

خلقت جن و انسان اعالم نموده و می فرماید: 
ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن؛1 جن و انس را جز برای اينکه عبوديت و بندگی  نَّ َو اْلِ ﴿َو ما َخَلْقُت اْلِ

مرا داشته باشند نيافريدم. ﴾
به نظر برخی از مفسرین شیعه و سنی، واژه »لیعبدون« به معنای بندگی و پرستش است و عبادت 

خداوند به عنوان جلوه و شاخص بندگی است. قمی ذیل آیه فوق می نویسد: 
فرمود جن و انس را خلق کرد برای امر و نهی و تکلیف.2 

طبرسی می نویسد: 
ربیع گفته است لیعبدون بمعنی »لعبادتهم ایاي« می باشد، یعنی آنان مرا اطاعت 
و عبادت کنند و شایسته پاداش نیک گردند؛ از مجاهد نقل شده است یعنی: من 
آنان را نیافریده ام مگر برای آنکه به آنان امر و نهی کنم و از آنان بخواهم که مرا 

پرستش کنند.3
همچنین بعضی مفسرین اهل سنت، نظیر سیوطی4 و ثعالبی5 در تفاسیر خود همین معنا را از قول 

ابن عباس نقل نموده اند: 
جن و انس را خلق نکردم مگر برای این که آن ها را امر به عبادتم نمایم و جز برای 

اینکه به میل یا اکراه به بندگیم اقرار نمایند.

1 . ذاریات/56.
2 . قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی؛ قم: دارالکتاب، چاپ چهارم، 1367 ه  .ش؛ ج  2، ص331.

3 . طبرسی، فضل بن حسن؛ ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ پیشین؛ ج  23، ص331.  
4  . سیوطی، جالل الدین؛ الدر المنثور فی تفسیر المأثور؛ قم: کتاب خانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1404 ق؛ 

ج 6، ص116.
5  . ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد؛ جواهر الحسان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1418 

ق؛ ج 5، ص306.
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نکته دیگری که نشانه اهمیت این موضوع است اینکه تمامی پیامبران الهی، مردم زمان خود را به 
عبودیت خدا دعوت کرده و از آن به عنوان صراط مستقیم الهی نام برده اند. قرآن کریم به طور مکرر از 

قول پیامبران، به این موضوع اشاره داشته و می فرماید: 
ُکْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصاٌط ُمْسَتِقيٌم؛1 خدا پروردگار من و پروردگار شام است،  ﴿إِنَّ اهللَ َربِّ َو َربُّ

پس او را بپرستيد اين راه راست است.﴾
به  الهی می داند.  بندگی را عذاب  نتیجه عدم پرستش و  پیامبران،  از قول برخی  نیز  آیات  در برخی 

عنوان مثال در بیانی از قول حضرت نوح7 می فرماید: 
إِنِّ َأخاُف َعَلْيُکْم  َتْعُبُدوا إاِلَّ اهللَ  َأْن ال  َنِذيٌر ُمبنٌِي.  َلُکْم  َقْوِمِه إِنِّ  َأْرَسْلنا ُنوحًا إىِل   َلَقْد  ﴿َو 
َعذاَب َيْوٍم َألِيٍم؛2 بى ترديد نوح را به سوى قومش فرستاديم ]که به آنان بگو:[ من براى شام 
بيم دهنده اى آشکارم. که جز خدا را نپرستيد؛ من بر شام از عذاب روزى دردناک بيمناکم.﴾

شاخصه هاى عبودیت در قرآن و روایات
 شاخصه های عبودیت را با استفاده از آیات قرآن و روایات، می توان به دو دسته کّلی تقسیم نمود: 

الف( شاخصه هاى عبودیت در ارتباط با خدا
با بررسی آیات و روایات به شش شاخصه مهم در ارتباط با خداوند برمی خوریم که به شرح زیر به تبیین آن 

می پردازیم:

1-تققص و ورع
از مهم ترین نشانه و شاخصه های بندگان راستین خداوند، تقوا و ورع آنان است. تقوا از ماده »وقی« به 
معنای نگه داشتن نفس از چیزی است که ضرر و زیان می رساند.3 تقوی در اصطالح، همان خویشتن داری 

در برابر گناه و احساس مسئولیت و تعهد در پیشگاه حق و نخستین برنامه بندگان مؤمن خداست.4 

1  . آل عمران/51 ؛ مریم/36.
2  . هود/25 و 26.

3 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 881.
4 . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دارالکتب االسالمیه، چاپ اول، 1374 ه  .ش؛ ج 19، ص401.
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ورع نیز در لغت به معنای حرص بر پرهیز از گناه1 و مرحله و مرتبه ای باالتر از تقواست. همان طور که 
امام علی7 می فرماید: 

بَهِة؛2 پارسايی درنگ کردن هنگام روبرو شدن با شبهه است. الَوَرُع الُوقوُف ِعنَد الشُّ
البته در قرآن کریم فقط از واژه تقوا به عنوان خداترسی و پرهیز از گناه استفاده شده و واژه ورع به کار 
نرفته است. ورع در روایات اهل بیت: مورد استفاده قرار گرفته و در تعریف، از نظر معنایی با تقوا تقریبًا 

به یک معنا گرفته شده است. به عنوان مثال، حضرت علی7 می فرماید: 
ُقِرَن الَوَرُع بِالتُّقى؛3 پارسايی با تقوا قرين است.

 یا امام باقر7 می فرماید: 
ْمُت  َعَلْيَک  َتُکْن ِمْن َأْوَرِع النَّاس؛4 خدای عزوجل  َوَجلَّ اْبَن آَدَم اْجَتنِْب  َما َحرَّ َقاَل اهللُ َعزَّ

مى فرمايد: از آنچه بر تو حرام شده اجتناب کن تا باورع ترين مردم باشی. 
یا در روایتی دیگر آمده است: 

عُ  َعنْ   ِذي َيَتَورَّ َعْن َحْفِص بن ِغَياٍث َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهلل7ِ َعِن اْلَوِرِع ِمَن النَّاِس َفَقاَل الَّ
؛5 حفص بن غياث گويد: از امام صادق7 پرسيدم مرد باورع کيست؟  َوَجلَّ َمَاِرمِ  اهللِ َعزَّ

فرمود: آن که از حرام های خداوند عزوجل دوری گزيند.
همچنین حضرت علی7 در حدیث دیگری می فرماید: 

ُه عِن احلَراِم؛6 ريشه پارسايی، دوری از گناهان و اجتناب از  نُُّب اآلثاِم و التَّنزُّ أصُل الَوَرِع َتَ
حرام است.

بنابراین، مفهوم کلی تقوا و ورع، پرهیز از گناه و اطاعت از دستورات و واجبات الهی است. یعنی تقوا 
و ورع دو بال دارد که یکی ترک محرمات و دیگری انجام واجبات است.

با توجه به جایگاه ویژه تقوا در زندگی بندگان خدا، اکنون به تعدادی از آیات و روایاتی که تقوا و ورع را 

1 . فراهیدی، خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 2، ص243.
2 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ قم: دارالکتب االسالمی، چاپ دوم، 1410 ه  .ق؛ ص 125.

3 . همان؛ ص497.
4 . کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ الکافی، تهران: دار الکتب االسالمیه، چاپ چهارم، 1407ه  .ق؛ ج 2، ص77.

5 . همان.
6 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ پیشین؛ ص199.
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شاخصۀ مهم آنان می داند، نگاهی می اندازیم.
خداوند در سوره مریم می فرماید: 

تِي ُنوِرُث ِمْن ِعباِدنا َمْن کاَن َتِقيًّا؛1 اين است هبشتى که به هر کس از بندگان  ﴿تِْلَک اْلَنَُّة الَّ
خود که پرهيزکار باشد، به مرياث مى دهيم.﴾

با توجه به این آیه شریف، بهشت فقط جایگاه بندگانی است که با تقوا و خداترس باشند. فخر رازی به 
این موضوع اشاره داشته و می گوید: 

معنی »من کان تقیا« یعنی کسی که به ترک گناهان تمسک جسته و عادتش این 
باشد و از ترک واجبات پرهیز نماید. قاضی گوید: این معنا داللت بر این دارد که 
ورود به بهشت اختصاص به متقیان دارد و انسان فاسقی که مرتکب گناهان کبیره 

شود، به آن )تقوا( وصف نمی شود.2 
بنابراین نظر، تقوا از شاخصه های بارز بندگان خوب خدا و بهشتیان است.

همچنین در سوره مبارک فرقان، وقتی خداوند متعال به ویژگی های »عباد الرحمن« اشاره می نماید، 
یکی از ویژگی های مهم آن ها را پرهیز از گناهان بزرگی نظیر قتل نفس و زنا دانسته و می فرماید:

َم اهللُ إاِلَّ بِاحْلَقِّ َو ال َيْزُنوَن َو  تِي َحرَّ ِذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اهللِ إهِلًا آَخَر َو ال َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّ ﴿َو الَّ
َمْن َيْفَعْل ذلَِک َيْلَق َأثامًا؛3 و کسانى اند که با خدا معبودى ديگر نمى خوانند و کسى را که خدا 
]خونش را[ حرام کرده است جز به حق نمى ُکشند، و زنا نمى کنند، و هر کس اين ها را انجام 

دهد سزايش را دريافت خواهد کرد.﴾
پرهیز از قتل نفس و گناه بزرگ زنا، خود مصداق تقواست. یعنی بندگان خوب خدا انسان هایی با تقوا 
هستند که از گناهان بزرگ به ویژه قتل انسان دیگر، مگر به حق و عمل زشت زنا پرهیز می نمایند. در 
برخی از آیات، شاخصه تقوی و ورع به بیان دیگری مطرح شده است. به عنوان مثال، یکی از نشانه های 

بندگان خدا، پرهیز از لغو و امور باطل شمرده شده است. خداوند متعال می فرماید: 

1 . مریم/63.
2 . فخرالدین رازی، ابوعبد الله محمد بن عمر ؛ مفاتیح الغیب؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1420 ق؛ 

ج 21، ص 554. 
3 . فرقان/68.
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و  غنا  جملس  در  که  آنان  و  ِکرامًا؛1  وا  َمرُّ ْغِو  بِاللَّ وا  َمرُّ إِذا  َو  وَر  الزُّ َيْشَهُدوَن  ال  ِذيَن  الَّ ﴿َو 
دروغ پردازى و امور باطل حارض نمى شوند و هنگامى که بر گفتار و کردار لغو مى گذرند، 

با بزرگوارى و متانت مى گذرند.﴾
اکثر مفسرین »زور« را شرکت در مجالس گناه و باطل تفسیر نموده اند. ابن عاشور، »زور« را عبارت از 
هر گونه عمل لغو و باطل، چه قولی و چه فعلی، می داند که شامل مجالس مشرکین و مجالسی که در آن 
دروغ، غیبت و غنا صورت گیرد نیز می شود.2 ابن کثیر نیز »زور« را شرک، عبادت بت ها، دروغ، فسق، 

کفر و امور لغو و باطل دانسته است.3 شیخ طبرسی می نویسد:
حاضر  باطل  مجالس  در  که  )هستند(  کسانی  وَر«  الزُّ َیْشَهُدوَن  ال  ِذیَن  الَّ »َو 
ِإذا  »َو  می شود.  هم  فحش  و  غنا  مجالس  شامل  باطل  مجالس  نمی شوند. 
وا ِکرامًا«: هنگامی که از کارهای زشت و معصیت ها می گذرند،  ْغِو َمرُّ ِباللَّ وا  َمرُّ
بزرگوارانه می گذرند و نشان می دهند که به این کارها راضی نیستند. زیرا باالتر 
از اینند که در این کارها داخل شوند و با مردمی که به این کارها دست می زنند، 

اختالط و آمیزش پیدا کنند.4 
وا  عالمه طباطبائی2 نیز همین قول شیخ طبرسی را نقل نموده و در مورد ادامه آیه یعنی »َو ِإذا َمرُّ

وا ِکرامًا« می نویسد:  ْغِو َمرُّ ِباللَّ
کلمه »لغو« به معنای هر عمل و گفتاری است که مورد اعتنا نباشد و هیچ فایده ای 
که غرض عقاًل بر آن تعلق گیرد نداشته باشد، به طوری که گفته اند: شامل تمامی 
گناهان می شود و مراد از »مرور به لغو«، گذرکردن به اهل لغو است در حالی که 
سرگرم لغو باشند و معنای آیه این است که: بندگان رحمان چون به اهل لغو می گذرند 
و آنان را سرگرم لغو می بینند، از ایشان روی می گردانند و خود را پاک تر و منزه تر از آن 

می دانند که در جمع ایشان در آیند و با ایشان اختالط و همنشینی کنند.5 

1  . فرقان/72.
2 . ابن عاشور، محمد بن طاهر؛ التحریر و التنویر؛ بیروت: مؤسسه التاریخ، چاپ اول؛ ج  19، ص 97.

3 . ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو؛ تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1419 ه  .ق؛ ج  6، 
ص 118.

4 . طبرسی، فضل بن حسن؛ ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ پیشین؛ ج  17، ص 229.
5 . طباطبایی، محمد حسین؛ ترجمه تفسیر المیزان؛ پیشین؛ ج  15، ص 338.
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در روایات اهل بیت عصمت و طهارت: نیز، از تقوا به عنوان مهم ترین نشانه بندگان خدا یاد شده 
است. در حدیثی که پیشتر به آن پرداختیم، امام صادق7 در جواب فردی که از ایشان در مورد حقیقت 

عبودیت پرسید، می فرمایند: 
ُل َدَرَجة امُلتَّقني؛1 متام اشتغالش به  و ُجْلة اشتغالِِه فيام أَمَرُه اهلل َتعاىل بِِه َو َناُه َعنُْه ... َفهذا َأوَّ
چيزهائی باشد که خداوند او را به انجام آن ها فرمان داده يا از آن ها باز داشته است. اين 

نخستني درجه پرهيزکاران است.
از این حدیث شریف نیز که انجام اوامر و ترک نواهی الهی که همان تقواست را یکی از موارد بیانگر 

حقیقت عبودیت، می داند، می توان نتیجه گرفت که تقوا از شاخصه های مهم بندگی خداوند است.
در حدیث شریف معراج که از احادیث قدسی است، خداوند متعال خطاب به پیامبر اکرم6 می فرماید:
، قال: إَِذا اْجَتَمَع فِيِه َسْبَع ِخَصاٍل:  َيا َأْحَد ! َهْل َتْدري َمتى َيکُوَن ِلَ الَعْبَد َعابَِدًا؟ َقاَل: ال يا ربِّ
َوَرٌع َيُْجُزُه َعِن امَلَحاِرم ... ؛2 اى احد، مى دانى بنده چه وقت عابد مى شود؟ عرض کرد: نه 
خداوندا، نمی دانم. خداوند فرمود: وقتى که در او هفت خصلت نيک جع شود. تقوايى که 

او را از حرام ها باز مى دارد ... .
از مباحث باال نتیجه می گیریم که تقوا و ورع از مهم ترین شاخصه ها و عالمت های بندگان راستین 
خداوند متعال بوده و انسان بدون تقوا نمی تواند ادعای بندگی درگاه باری تعالی را نموده و در جرگه بندگان 

واقعی وارد شود.

2-صیالص
اخالص، قصد قربت کردن و انجام عبادت و طاعت فقط برای خداست.3 

مهم  شاخصه های  و  نشانه ها  از  دیگر  یکی  اخالص  که  دریافت  می توان  کریم  قرآن  متعدد  آیات  از 
اَک َنْسَتِعیُن«4 می باشد. شیخ طبرسی این گونه  اَک َنْعُبُد َو ِإیَّ عبودیت است. از جمله این آیات، آیه شریف »ِإیَّ

استدالل کرده: 

1 . طبرسی، فضل بن حسن؛ مشکاة االنوار فی غرر االخبار؛ نجف: مکتبه الحیدریه، چاپ دوم، 1385ه  .ق؛ ص 327.
2 . حر عاملی، محمد بن حسن؛ الجواهر السنیة فی االحادیث القدسیه، مترجم: کاظم خلخالی، زین العابدین، تهران: 

انتشارات دهقان، چاپ سوم، 1380 ه .ش؛ ص 389.
3 . طریحی، فخرالدین بن محمد؛ مجمع البحرین؛ تهران: انتشارات مرتضوی، چاپ سوم، 1375 ه  .ش؛ ج 4، ص 168.

4 . حمد/5.
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اَک« )تو را( بر دو فعل، برای بیان انحصار  روی قانون ادبی عربی، مقدم شدن »ایَّ
کمک  تو  از  فقط  و  را  تو  غیر  نه  می پرستیم،  را  تو  منحصرًا  خدایا  یعنی  است؛ 

می جوییم، نه از غیر تو.1 
این سخن شیخ طبرسی بیان گر این نکته است که پرستش حق تعالی، باید خالی از هر گونه شایبه و خالصانه باشد.
گویی گفته شده: تنها تو را، ای کسی که دارای این اوصاف هستی، می پرستیم و 
فقط از تو مدد می جوییم و غیر تو را پرستش نمی کنیم و از او یاری نمی جوییم؛ تا 
خطاب داللت بیشتری داشته باشد بر اینکه چون خالق جهان از چنین اوصاف و 
خصایصی برخوردار است، عبادت مختّص اوست و جز او کسی سزاوار پرستش 

نیست.2
اَک َنْسَتِعیُن« یک معنا را می رسانند و آن عبودیت خالصانه است  اَک َنْعُبُد َو ِإیَّ در مجموع دو جمله: »ِإیَّ

که هیچ گونه شایبه ای در آن نیست.
یَن«، یعنی: به آن ها فرمان داده نشد، مگر  َه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ ِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا اللَّ

ُ
 در آیه شریف »َو ما أ

اینکه خدا را با اخالص پرستش کنند،3 نیز به اخالص در پرستش و بندگی خدا دستور داده شده است. 
طبری می نویسد: 

آنچه که خداوند به اهل کتاب از یهود و نصاری امر فرموده، جز این نیست که بر 
اساس دین خالص، او را بپرستند. او را به تنهایی اطاعت کنند و شرک را با طاعت 

پروردگارشان مخلوط ننمایند.4
ه؛5 و یاد آورید هنگامی را که از  َخْذنا ِمیثاَق َبِني ِإْسراِئیَل ال َتْعُبُدوَن ِإالَّ اللَّ

َ
همچنین آیه شریف »َو ِإْذ أ

بنی اسرائیل عهد گرفتیم که جز خدای را نپرستید.« بر موضوع عبودیت خالصانه تأکید دارد. تفسیر صافی 
ذیل این آیه شریف حدیثی را نقل می کند که روشن کننده همین معناست. امام صادق7 می فرماید:

1 . طبرسی، فضل بن حسن؛ ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ پیشین؛ ج  1، ص 43.
2 . طبرسی، فضل بن حسن؛ ترجمه جوامع الجامع؛ ترجمه: گروهی از مترجمان، مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی 

آستان قدس رضوی، چاپ دوم، 1377 ه  .ش؛ ج  1، ص 9.
3 . بّینه/5.

4 . طبری، ابوجعفر محمد بن جریر؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: دار المعرفه، چاپ اول، 1412ه  .ق؛ ج  30، 
ص 170.

5 . بقره/83.
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َما أْنَعَم َاهللُ َعَل َعْبٍد َأَجلَّ ِمْن َأنَّ اَل َيکُوَن ِف َقْلبِِه َمَع َاهللِ َغرُيُه؛1 خداوند به بنده نعمتی باالتر از 
اينکه در قلبش غري از خدا، شخص ديگری را وارد نسازد، نداده است.

این به معنای اخالص در بندگی و پرستش خداوند است.
خداوند در سوره فرقان نیز یکی از ویژگی هایی که برای عبادالرحمن برمی شمارد، اخالص در عبودیت 

است. آنجا که می فرماید: 
ِذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اهللِ إهِلًا آَخَر؛2 و )بندگان خدا( کسانی هستند که با خداوند معبود  ﴿َو الَّ

ديگری را نمی خوانند.﴾
در روایات وارده از اهل بیت: نیز اخالص به عنوان نشانه ای مهم در عبودیت مورد تأکید واقع شده 

است. در روایتی که بیانگر اهمیت اخالص در عبودیت است، امام باقر7 می فرماید: 
اليکوُن العبُد عابدًا هللِ حقَّ عبادتِه حّتی ينَقطَِع َعِن اخللِق ُکلِّهم إَِلْيِه َفِحينَِئٍذ َيُقوُل َهَذا َخالٌِص 
ِل َفَيْقَبُلُه بَِکَرِمِه؛3 هرگز بنده، عابد حقيقى و بنده واقعى نمى گردد، مگر آن که از متام خملوقات 
قطع نظر کرده، تنها چشم به خدا داشته باشد که در اين صورت خداوند متعال مى گويد: 

"اين تنها براى من است" در نتيجه به کرمش، آن را مى پذيرد.
نتیجه مباحث باال این که، اخالص از شاخصه های مهم عبودیت است. 

3-آرادش
از دیگر شاخصه ها و نشانه های مهم عبودیت و بندگی حقتعالی، عبادت اوست. برای روشن شدن موضوع، 

ابتدا به ترسیم مفهوم واژه »عبادت« می پردازیم.

مفهقم آرادش
واژه »عبادت« در اصل به معنای »خضوع«4 یا »نهایت خضوع«5 است، اما مفهوم »عبادت« در کاربرد 

متداول و شایع آن، تاحدودی مورد اختالف است و در این زمینه چند نظر وجود دارد: 
1 . فیض کاشانی، مال محسن؛ تفسیر صافی، تهران: انتشارات الصدر، چاپ دوم، 1415ه  .ق؛ ج 1، ص 150.

2 . فرقان/68.
3 . مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی؛ بحار االنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ه  .ق؛ ج 67، ص111.
4 . فیومی، احمد بن محمد؛ مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم: موسسه دارالهجره، چاپ دوم، 1414ق؛ ج 2، 

ص 142.
5 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 542.
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1- همان معنای اصلی، یعنی خضوع یا نهایت خضوع. این معنا مورد قبول بعضی از واژه شناسان مشهور 
است.1

2- اطاعت و فرمانبرداری.2 
3- عملی که همراه با »قصد قربت« و انگیزه الهی است. 

و  نوعی خضوع  واژه »عبادت«، روشن می شود که هر چند عبادت  کاربردهای  و  در مفهوم  با دقت   
فروتنی است، اما هر خضوعی عبادت نیست. بدون شک کسی که در برابر شخصی تواضع و خضوع می کند، 
نمی گویند او را عبادت کرده است. همچنین هرگونه اطاعت و فرمانبرداری نیز مصداق عبادت نیست. این که 
عبادت غیر خدا در اسالم حرام است، اما تواضع و اطاعت دیگری جایز است، دلیل آن است که عبادت 
مترادف این دو واژه نیست. بنابراین، معنای اول و دوم مورد تأیید نیست. نظریه سوم، یعنی عملی که با قصد 
قربت و جهت گیری الهی باشد، مورد قبول اکثر عالمان فقه و اصول و برخی دیگر است.3 به نظر می رسد این 
معنا نزدیک ترین معنا به مفهوم عبادت باشد. یادآور می شود، منظور از »قصد قربت« در تعریف عبادت، آن 
است که عمل، انگیزه و جهت الهی داشته باشد، اعم از این که به خاطر محبت و رضای حق یا امتثال امر او 

و یا شکرگزاری به درگاه او یا دست یابی به بهشت یا فرار از عذابش باشد.
آنچه از معنای عبادت به عنوان شاخصه ای برای عبودیت نتیجه می شود، همان معنای انس و ارتباط 
با خداوند و تذلل و کرنش با قصد قربت در پیشگاه با عظمت اوست که در واقع تجسید و تجسم عبودیت 

است. 

آرادش شایاو آرقدید
خداوند متعال در سوره مبارکه فرقان وقتی به معرفی عباد الرحمن و بندگان شایسته خود می پردازد، یکی 
از نشانه ها و ویژگی های آنان را سجده و قیام لیل که همان نماز و باالترین جلوه عبادت است، بیان نموده 

و می فرماید:

1 . فیومی، احمد بن محمد؛ پیشین.
2 . حسینی زبیدی، محمدمرتضی؛ پیشین؛ ج 2، ص 410؛ ابن منظور، محمد بن مکرم؛ پیشین؛ ج 3، ص 273.

3 . سبحانی، جعفر؛ تهذیب االصول )تقریر دروس امام خمینی2(، قم: انتشارات دارالفکر، 1367 ه  .ش؛ ج 1، ص 111 
و بروجردی، آقا ضیاء؛ نهایة االفکار؛ قم: مؤسسه نشر اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1364ه . ش؛ ج 1، ص 183 
و خویی، ابوالقاسم؛ محاضرات فی اصول الفقه، قم: مؤسسه نشر اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1419 ه  .ق؛ ج2، 

ص 184.
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دًا َو ِقيامًا؛1 و آنان براى پروردگارشان، در حال سجده و قيام  ِْم ُسجَّ ِذيَن َيبِيُتوَن لَِرهبِّ ﴿َو الَّ
شب زنده دارى مى کنند.﴾

به  خدا  عبادت  به  را  که شب  است  این  ایستاده  حال  و  حال سجده  در  در شب،  بیتوته  این  از  مراد 
آخر می رسانند، که یکی از مصادیق عبادتشان همان نماز است که هم افتادن به خاک جزء آن است و 
هم به پا ایستادن. و معنای آیه این است که بندگان رحمان کسانی هستند که شب را درک می کنند در 
حالی که برای پروردگار خود سجده کنندگان و یا به پا ایستادگانند )یعنی پشت سر هم سجده می کنند و 

برمی خیزند(، ممکن هم هست که مراد تهجد به نوافل شب باشد.2 
 قرآن کریم در جای دیگری می فرماید: 

ِذيَن ِعنَْد َربَِّک ال َيْسَتْکِبُوَن َعْن ِعباَدتِِه َو ُيَسبُِّحوَنُه َو َلُه َيْسُجُدوَن؛3 مهانا کسانى که  ﴿إنَّ الَّ
مقّربان درگاه پروردگارت هستند، از پرستش او رس باز نمى زنند، او را تسبيح مى گويند و 

براى او سجده مى کنند.﴾
بر اساس نظر برخی از تفاسیر4، مراد از کسانی که از آنان به عنوان »عند ربک« یاد شده عالوه بر 
مالئکه، بندگان مؤمن و مقرب الهی نیز هستند که از پرستش خدا و عبادت او سرباز نزده و به اطاعت 

و عبادت او می پردازند.
برخی  برای عبودیت معرفی می نمایند،  به عنوان شاخصه مهمی  را  آیات فوق که عبادت  بر  عالوه 

روایات نیز به این موضوع تصریح دارند. در روایتی که از امام علی7 نقل شده، ایشان می فرماید: 
إَِذا َأَحبَّ اهللُ َعْبدًا َأهْلََمُه ُحْسنَ  اْلِعَباَدِة؛ 5 هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، نيکويى 

عبادت را در دل او افکند.
امام صادق7 در حدیث دیگری می فرماید:

ُموَن هِبَا ِف  ُکْم َتَتنَعَّ ْنَيا َفإِنَّ ُموا بِِعَباَدتِى  ِف الدُّ يِقنَي َتنَعَّ دِّ َقاَل اهللُ َتَباَرَک َو َتَعاىَل َيا ِعَباِدَى الصِّ

1 . فرقان/64.
2 . طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ج  15، ص 332.

3 . اعراف/206.
4 . مکارم شیرازی؛ پیشین؛ ج  7، ص 74؛ قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران: 

انتشارات وزارت ارشاد اسالمی، 1368 ه .ش؛ ج  5، ص 274.
5. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ پیشین؛ ص 285، ح90.
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از نعمت  تبارک و تعاىل فرموده است: اى بندگان راستني من! در دنيا  خداى  اآلخرة؛1 
عبادت من برخوردار شويد؛ زيرا که در آخرت به سبب آن متنّعم مى گرديد.

از تحلیل و بررسی آیات و روایات فوق نتیجه می گیریم که عبادت از شاخصه های مهم بندگی خداست.

4-شکب
شکر به معنای به یادآوردن و تصور نعمت و اظهار آن2 و شناخت احسان و بازگوکردن و سپاس گزاری 

از موالست.3
به شکرگزاری  و  نعمات خداوند هستند  یاد  به  پیوسته  قرآن کریم،  از  پیروی  و  تأسی  با  بندگان خدا 
می پردازند. در آیات قرآن، خداوند متعال ضمن دعوت از بندگان خود برای استفاده از نعمت های پاکیزه و 

حالل، شکر نعمت را یکی از نشانه های عبودیت معرفی نموده و می فرماید: 
اُه َتْعُبُدوَن؛4 اى اهل  ِذيَن آَمنُوا ُکُلوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقناُکْم َو اْشُکُروا هللِ إِْن ُکنُْتْم إِيَّ َا الَّ ﴿يا َأيُّ
ايامن؛ روزى حالل و پاکيزه اى که ما نصيب شام کرديم، بخوريد و خدا را سپاس گزارى 

کنيد؛ اگر منحرصًا او را مى پرستيد.﴾
اه َتْعُبُدوَن« نفرمود: »و اشکروا لنا: شکر ما را بجای آرید«  ه ِإْن ُکْنُتْم ِإیَّ »َواْشُکُروا ِللَّ
توحید داللت  مسئله  بر  تا  گزارید«،  را شکر  ه: خدا  ِللَّ »َواْشُکُروا  فرمود:  بجایش 
اه َتْعُبُدوَن: اگر  بیشتری داشته باشد و به همین جهت در ادامه  فرمود: »ِإْن ُکْنُتْم ِإیَّ
تنها او را می پرستید«، تا انحصار را افاده کند، چون اگر فرموده بود: »ان کنتم 

تعبدونه: اگر او را می پرستید«، این انحصار را افاده نمی کرد.5 
زیرا  آورید؛  بجای  را  نعمت هایش  شکر  بپرستید،  را  خدا  می خواهید  اگر  بنابراین 
شکر، رأس و مافوق عبادات است. »واشکروا لله«، یعنی خداست که این نعمت ها 
را به شما روزی کرده است. و »ان کنتم ایاه تعبدون« یعنی اینکه شما خود را ملزم 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  2، ص 83.
2 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ترجمه مفردات الفاظ قرآن، مترجم: غالمرضا خسروی، تهران: مرتضوی، چاپ 

دوم، 1374 ش؛ ج 2، ص 343.
3 . فراهیدی، خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 5، ص 292.

4 . بقره/172.
5 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج 1، ص644.
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او نعمت دهنده  به او می نمایید، به واسطه این که فقط  از خدا و قرب  به اطاعت 
است نه غیر او.1

در سوره نحل هم همین مضمون مورد اشاره قرار گرفته است: 
اُه َتْعُبُدون؛2 از آنچه خداوند  ﴿َفُکُلوا ِمَّا َرَزَقُکُم اهللُ َحالاًل َطيِّبًا َو اْشُکُروا نِْعَمَت اهللِ إِْن ُکنُْتْم إِيَّ
روزى شام کرده است، بخوريد که حالل و پاکيزه است و شکر نعمت خدا را بجا آوريد، 

اگر او را مى پرستيد.﴾
در آیات دیگری، خداوند از برخی پیامبرانش به عنوان بندگان شکرگزار یاد نموده که از آن می توان 
نتیجه گرفت که شکرگزاری یکی از شاخصه ها و نشانه های مهم بندگی و عبودیت است. به عنوان مثال، 
در سوره اسراء خداوند متعال، حضرت نوح7 را به عنوان بنده بسیار شکرگزار خود معرفی نموده و 

خطاب به بنی اسرائیل می فرماید: 
ُه کاَن َعْبدًا َشُکورًا؛3 اى فرزندان کسانى که با نوح )بر کشتى( سوار  َة َمْن َحَْلنا َمَع ُنوٍح إِنَّ يَّ ﴿ُذرِّ

کرديم، او بنده شکرگزارى بود.﴾
»شکور« صیغه مبالغه و به معنی بسیار شکرگزار است. بدون شک، همه پیامبران بندگانی شکرگزار 
برای خدا بودند، ولی ویژگی هایی در احادیث برای حضرت نوح7 آمده که او را شایستۀ این توصیف کرده 
است. از جمله این که هر زمان که لباس می پوشید، آب می نوشید، غذایی می خورد و یا نعمت دیگری به او 

می رسید، فورًا به یاد خدا می افتاد و شکرگزاری می کرد.4 
در روایات نیز از شکر به عنوان مهم ترین عبادت بندگان مخلص و باالترین و برترین عبادت یاد 

شده است. امام صادق7 می فرماید: 
ْکِر َعَل ُکلٍّ َحاٍل َلَْطَلَق  َلْو َکاَن ِعنَْد اهللِ َتَعاىَل ِعَباَدٌة َتَعبََّد هِبَا ِعَباُدُه امُلْخَلُصوَن َأْفَضَل ِمَن الشُّ
َها ِمْن َبنْيِ اْلِعَباَداِت َو َخصَّ َأْرَباهَبَا  َلْفَظُه فِيِهْم ِمْن َجِيِع اخْلَْلِق هِبَا َفَلامَّ َلْ َيُکْن َأْفَضُل ِمنَْها َخصَّ
ُکوُر«؛5 اگر نزد خداوند متعال عبادتى از عبادت هايى که بندگان  ِلیٌل  ِمْن  ِعباِدَي  الشَّ

َ
َفَقاَل : »َو ق

1 . فخرالدین رازی، ابو عبدالله محمد بن عمر؛ پیشین؛ ج 5، ص 191.
2 . نحل/114.

3 . اسراء/3.
4 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج  12، ص 24.

5 . منسوب به امام صادق7؛ جعفر بن محمد؛ مصباح الشریعة، بیروت: اعلمی، چاپ اول، 1400 ه  .ق؛ ص 24.



69

اش
وصی
و ر
ع  
 وب
 در
د
قدی
 آر
ا 
و  
یا

شا

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

شاکر هستند«. 
این حدیث شریف، با صراحت بر شکر، به عنوان شاخصه عبودیت خداوند، تأکید نموده و شکرگزاران 
را بندگان واقعی خدا معرفی کرده است. نتیجه بررسی مضمون آیات مورد اشاره و حدیث پایانی این است 

که شکر از شاخصه های بندگی خدای متعال می باشد. 

5-صرب
صبر به معنای خویشتن داری در سختی و تنگی1 و مخالف بی تابی و جزع2 می باشد. صبر از ویژگی های 
پیامبر  و  شده  تأکید  آن  بر  بارها  قرآن  در  که  اولیاست  و  انبیا  خصوص  به  خداوند  شایسته  بندگان  بارز 
به  خطاب  هود  سوره  در  متعال  خداوند  مثال،  عنوان  به  شده اند.  دعوت  آن  به  مسلمانان  و  اکرم6 

پیامبرش می فرماید: 
﴿َو اْصِبْ َفإِنَّ اهللَ ال ُيِضيُع َأْجَر امْلُْحِسننَِي؛3 و صب کن؛ که خدا پاداش نيکوکاران را ضايع 

نمى کند.
نظیر این دعوت به صبر، در آیات دیگر قرآن مانند آیات 10 سوره یونس، 127 سوره نحل، 28 سوره 
کهف، 17 سوره ص، 48 سوره طور و 10 سوره مّزّمل، به چشم می خورد. بنابراین با توجه به سختی هایی 
که بر سر راه دعوت پیامبران به دین خدا وجود دارد، هم آنان و هم گروندگان به ایشان، مأمور به شکیبایی، 

صبر و تحّمل اند.
ایوب  پیامبرانش،  و  بندگان  از  یکی  معرفی  به  متعال  خداوند  مبارک ص،  44 سوره  تا   41 آیات  در 

نبی7 که الگوی صبر در طول تاریخ است، می پردازد. ابتدا خطاب به پیامبر اسالم6 می فرماید: 
ْيطاُن بِنُْصٍب َو َعذاٍب؛4 به ياد آور بنده ما ايوب  نَِي الشَّ ُه َأنِّ َمسَّ ﴿َو اْذُکْر َعْبَدنا َأيُّوَب إِْذ نادى  َربَّ

1 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص 474.
2 . فراهیدی، خلیل بن احمد؛ پیشین؛ ج 7، ص 115.

3 . هود/115.
4 . ص/41.
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را آن زمان که پروردگار خود را ندا داد که شيطان مرا دچار عذاب و گرفتارى کرد.﴾
اکرم6  پیامبر  و  این سوره مطرح شده  او در  زندگی  از  پیامبری است که گوشه ای  ایوب سومین 
و  لطف  از  و  نهراسند  از مشکالت طاقت فرسا  تا  کند  بازگو  برای مسلمانان  را  او  موظف شد سرگذشت 

رحمت خدا هرگز مأیوس نشوند. 
خداوند در ادامه داستان حضرت ایوب7، ضمن بیان مصایبی که بر او وارد شده، می فرماید:

اٌب؛1 ما او را صابر و شکيبا يافتيم، چه بنده خوبى بود  ُه َأوَّ ا َوَجْدناُه صابِرًا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ ﴿إِنَّ
ايوب که بسيار بازگشت کننده به سوى ما بود.﴾

قابل توجه این که در این جمله، حضرت ایوب به سه وصف مهم توصیف شده است که این سه، در 
هر کس جمع شود، وی را الگویی متمایز از دیگران خواهد کرد: 1- مقام عبودیت 2- صبر، شکیبایی و 

استقامت 3- بازگشت پی درپی به سوی خدا.2 
 در روایات نیز تعابیر زیبایی در مورد صبر به کار رفته است. به عنوان مثال، پیامبر اکرم6، از صبر 

به عنوان بهترین مرکب تعبیر نموده و فرموده است: 
ْب؛3 صب هبرتين مرکب است.  ْبُ َخرْيُ َمْرَکٍب  َما َرَزَق اهللُ َعْبدًا َخرْيًا َلُه َو اَل َأْوَسَع ِمَن الصَّ الصَّ

خداوند چيزى نصيب بنده اش نکرد که از صب هبرت و وسيع تر باشد.
 در حدیث دیگری، امام صادق7 صبر را برای ایمان به منزله سر برای بدن دانسته و می فرماید: 

ْأُس َذَهَب اْلََسُد َکَذلَِک إَِذا َذَهَب  ْأِس ِمَن اْلََسِد َفإَِذا َذَهَب الرَّ ياَمِن بَِمنِْزَلِة الرَّ ْبُ ِمَن اْلِ الصَّ
ياَمُن؛4 صب برای ايامن به منزله رس برای بدن است؛ هرگاه رس از بدن جدا  ْبُ َذَهَب اْلِ الصَّ
شود، جسد از بني می رود مهان طور نيز هرگاه صب از بني رود، ايامن نيز از بني خواهد 

رفت. 
بر اساس مفاد آیات بررسی شده و دو روایت مورد اشاره، صبر نیز از دیگر شاخصه های مهم عبودیت 

می باشد.

1 . ص/44.
2 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج  19، ص 300.

3 . مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی؛ پیشین؛ ج  79، ص 139.
4 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  2، ص 87.
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6-تقبو و بازگشد بو سق  یدص
بندگان خوب خدا، در صورت خطا و اشتباه یا ترک اولی، به یاد خدا افتاده و با رجوع به سمت او، از کرده 
خود ابراز پشیمانی و عذرخواهی می کنند. این در مورد تعدادی از پیامبران الهی از جمله حضرت داوود، 
سلیمان و ایوب: در قرآن کریم آمده است. نکته مهم این که خداوند متعال از این انبیای بزرگ با عنوان 
»عبدنا« یاد کرده، سپس آن ها را با ویژگی »اّواب« بودن ستوده است. »اّواب« از ماده »اوب« می باشد 
که بنا بر نظر اهل لغت، به معنای رجوع و بازگشت به سوی خداست.1 با توجه به این که واژه »توبه« از 
ماده »توب« با واژه فوق، اشتراک معنایی داشته و به معنای رجوع و بازگشت به سوی خدا می باشد2 و 
در اصطالح عموم کاربرد و قرابت بیشتری به ذهن دارد، عنوان این قسمت از بحث را توبه و بازگشت به 

سوی خدا نهادیم.
در اولین آیه مورد بحث، خداوند متعال خطاب به پیامبر6 می فرماید: 

اب؛3 بر آنچه مى گويند صبکن و به  ُه َأوَّ ﴿إْصِبْ َعل  ما َيُقوُلوَن َو اْذُکْر َعْبَدنا داُوَد َذا اْلَْيِد إِنَّ
ياد آور بندۀ ما داوود را که نريومند بود و بسيار به خدا رجوع داشت.﴾

داشت  بزرگ  حکومتی  که  بود  بنی اسرائیل  بزرگ  پیامبران  از  یکی  داوود7 
دنبال  به  است.  ستوده شده  او  واالی  مقام  مجید،  قرآن  از  متعددی  آیات  در  و 
و  بت پرستان  و  مشرکان  کارشکنی های  پیرامون  گذشته  آیات  در  که  بحث هایی 
قرآن  شد(،  )مطرح  آن ها  سوی  از  اسالم6  پیامبر  به  ناروا  نسبت های  دادن 
مطرح  را  داوود  داستان  روز،  آن  اندک  مؤمناِن  و  پیامبر  دلداری  برای  این جا  در 
را  پرندگان  و  کوه ها  حتی  و  داد  او  به  را  قدرت  آن  خداوند  که  داوودی  می کند. 
مسخر او ساخت تا نشان دهد هنگامی که لطف او شامل حال کسی باشد، کاری 
از انبوه دشمنان ساخته نیست. هرچند این پیامبر بزرگ نیز، حتی با آن همه قدرت 
ظاهری، از زخم زبان مردم در امان نماند. داستان حضرت داوود تسلی خاطری 
و  نبوده  وی  به  منحصر  مسئله  این  بداند  پیامبر  تا  بود  اسالم6  پیامبر  برای 
نخست  خداوند  بوده اند.  مبتال  شرایطی  چنین  به  تاریخ  طول  در  دیگر  پیامبران 
اللغة، قم: مکتب األعالم االسالمی، چاپ اول، 1404 ه  .ق؛ ج 1،  معجم مقاییس  1 . ابن فارس، احمد بن فارس؛ 

ص152.
2 . همان؛ ص 357.

3 . ص/17.
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اٌب«؛ »اواب«  وَّ
َ
ُه أ ِإنَّ ْیِد 

َ
می فرماید: »اْصِبْر َعلی  ما َیُقوُلوَن َو اْذُکْر َعْبَدنا داُوَد َذا اأْل

از ماده »اوب« )بر وزن قول( به معنی بازگشت اختیاری به سوی چیزی است و 
از آنجا که »اواب« صیغه مبالغه می باشد، اشاره به این است که او بسیار به سوی 

پروردگارش بازگشت می کرد و از کوچک ترین غفلت و ترک اولی توبه می نمود.1 
شیخ طبرسی نیز در توضیح این آیه می نویسد: 

هر  از  که  توبه کننده ای  بسیار  یعنی  گردنده«  باز  بسیار  اوست  همانا  اٌب:  وَّ
َ
أ ُه  »ِانَّ

چیزی که برای خداوند ناپسند باشد، رجوع کرده و به سوی آنچه خداوند واجب 
کرده است، بازگردد و »اّواب« از »آب- یؤب« به معنی »رجع« می باشد.2

در ادامه همین سوره می فرماید: 
اٌب؛3 و ما به داوود، سليامن را عطا کرديم که چه بنده  ُه َأوَّ ﴿َو َوَهْبنا لِداُوَد ُسَلْيامَن نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ

خوبى بود و بسيار رجوع کننده )به ما( بود.﴾
تعبیر به »انه اّواب«، درست همان تعبیری است که دربارۀ پدرش داوود در آیه 17 
همین سوره آمده بود و با توجه به اینکه »اواب« صیغه مبالغه است و مفهومش 
بیانگر  می تواند  نیست،  آن  در  شرطی  و  قید  و  می باشد  بازگشت کننده«  »بسیار 
بازگشت به اطاعت فرمان خدا، بازگشت به حق و عدالت و بازگشت از غفلت ها و 

ترک اولی ها باشد.4 
و  عبادت  و  او طاعت  یعنی  است؛  برای سلیمان  اٌب« ستایشی  وَّ

َ
أ ُه  ِإنَّ اْلَعْبُد  »ِنْعَم 

بازگشت فراوانی به سمت خدا داشت.5 
اب«6 را در مورد حضرت ایوب7  وَّ

َ
ُه أ  سپس در ادامه همین سوره خداوند متعال تعبیر »ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَّ

به کار می برد و از او به عنوان بنده ای صبور، بسیار توبه کننده و بازگشت کننده به سوی خدا یاد می کند.

1 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج  19، ص 236 تا 238.
2 . طبرسی، فضل بن حسن؛ ترجمه تفسیر مجمع البیان، پیشین؛ ج  21، ص 82.

3 . ص/30.
4 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج  19، ص 271.

5 . ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو؛ پیشین؛ ج  7، ص 55.
6 . ص/44.
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در روایات نیز، از توبه به عنوان دوست داشتنی ترین چیز در نزد خدا یاد شده است. پیامبر اکرم6 
در این باره می فرماید:  

َوَجلَّ َأْعَظُم ِمَن امْلََلِک َو َلْيَس  ٍب َو إِنَّ امْلُْؤِمَن ِعنَْد اهللِ َعزَّ َمَثُل امْلُْؤِمِن ِعنَْد اهللِ َکَمَثِل َمَلٍک ُمَقرَّ
َشْ ٌء َأَحبَّ إىَِل اهللِ ِمْن ُمْؤِمنٍ  َتاِئٍب  َأْو ُمْؤِمنٍَة َتاِئَبة؛1 مثل مؤمن در نزد خدا مانند ملک مقرب 
است. مهانا جايگاه مؤمن نزد خدا از ملک، بزرگ تر است و هيچ چيزی مبوب تر از مرد يا 

زن مؤمن توبه کار و بازگشت کننده به سوی خدا نيست.
همچنین در حدیث دیگری که از امام باقر7 واردشده، ایشان محبوب ترین بنده نزد خدا را، گنه کاِر 

توبه کننده معرفی نموده و می فرماید: 
اب؛2 از مبوب ترين بندگان نزد خدا، گنه کار توبه گر  إِنَّ ِمْن َأَحبِّ ِعَباِد اهللِ إىَِل اهللِ امُلَفتَّنَ  التَّوَّ

است. 
از آیات و روایات باال استفاده می شود که توبه از دیگر شاخصه های بندگان خوب خدای متعال است.

ب( شاخصه هاى عبودیت در ارتباط با خلق خدا
برخی از شاخصه های عبودیت، در ارتباط با خلق خدا و مردم تجلی می یابد که در این قسمت به این دسته 

از شاخصه ها می پردازیم.

1- تقصضع و پب یز صز تکّرب
خداوند متعال در سوره فرقان، در تبیین ویژگی های بندگان برگزیده اش می فرماید:

ِذيَن َيْمُشوَن َعَل اْلَْرِض َهْونًا؛3 بندگان خاص خداوند رحان، کسانى  ْحِن الَّ ﴿َو ِعباُد الرَّ
هستند که با آرامش و بى تکب بر زمني راه مى روند.﴾

در مورد معنای »هون« نظرات مفسران متعدد است. طبری می نویسد: 
ظالم  و  متکّبر  که  حالی  در  و  وقار  و  آرامش  حلم،  با  زمین  روی  بر  خدا  بندگان 

1 . مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ پیشین؛ ج  57، ص 299.
2 . همان؛ ج  6، ص 38.

3 . فرقان/63.
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نیستند، راه می روند.1 
وی از ابن عباس نقل می کند: هون یعنی اطاعت، عفاف و تواضع.2 

ابن کثیر نیز همین قول طبری را تأیید نموده و راه رفتن با »هون« را، راه رفتن با آرامش و وقار و بدون 
تکبر دانسته است.3 

تفسیر جاللین نیز »هون« را، سکینه و تواضع معنا کرده است.4
عالمه طباطبائی2 نیز می نویسد:

مؤمنین کسانی هستند که روی زمین با وقار و فروتنی راه می روند و »هون«، به 
به نظر می رسد  بنابراین،  به معنای تذلل و تواضع است.  طوری که راغب گفته، 
و  مردم  بین  در  کردنشان  زندگی  از  کنایه  نیز،  زمین  در  راه رفتن  از  مقصود  که 
معاشرتشان با آنان باشد. پس مؤمنین، هم نسبت به خدای تعالی تواضع و تذلل 

دارند و هم نسبت به مردم چنین اند.5 
در روایات معصومین: نیز از تواضع به عنوان یکی از ویژگی های بارز بندگان خدا که باعث باالرفتن 

مقام معنوی و رفعت شأن و برتری آنان می گردد، یاد شده است. پیامبر اکرم6 می فرماید:
ابَِعِة؛6 زمانی که بنده )در مقابل خالق و خلق( تواضع  اَمِء السَّ إَِذا َتَواَضَع اْلَعْبُد َرَفَعُه اهللُ إىَِل السَّ

پيشه کند، خداوند او را به آسامن هفتم عروج می دهد.
در حدیث دیگری پیامبر اکرم6 می فرماید: 

إِنَّ التََّواُضَع اَل َيِزيُد اْلَعْبَد إاِلَّ ِرْفَعًة َفَتَواَضُعوا َرِحَُکُم اهللُ؛7 تواضع مقام معنوی بنده را زياد 
می کند، پس خداوند شام را رحت کند تواضع داشته باشيد.

1 . طبری، أبوجعفر محمد بن جریر؛ پیشین؛ ج  19، ص 21.
2 . همان؛ ص 22.

3 . ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو؛ پیشین؛ ج  6، ص 110.
4 . محلی، جالل الدین و سیوطی، جالل الدین؛ تفسیر جاللین، بیروت: مؤسسه النور للمطبوعات، چاپ اول، 1419ه  

.ق ص 368.
5 . طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ج  15، ص 331.

6 . وّرام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی؛ مجموعة وّرام، قم: مکتبه فقیه، چاپ اول، 1410 ه  .ق؛ ج  1، ص 201.
7 . همان.
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از بررسی آیات و روایات باال، می توان نتیجه گرفت که تواضع و پرهیز از تکبر، از مهم ترین نشانه های 
بندگان خدا در تعامل با مردم می باشد.

2- حلم و ببدبار 
خود  خاص  بندگان  برای  فرقان،  سوره   63 آیه  ادامه  در  متعال  خداوند  که  شاخصه هایی  از  دیگر  یکی 

برمی شمارد، حلم و بردباری است. آن جا که می فرماید: 
﴿َو إِذا خاَطَبُهُم اْلاِهُلوَن قاُلوا َسالمًا؛1 هنگامى که جاهالن آن ها را مورد خطاب قرار 
مى دهند و به جهل و جدال و سخنان زشت مى پردازند، در پاسخ آنا »سالم« مى گويند.﴾

بسیاری از مفسرین »قالوا سالمًا« را تفسیر به حلم و بردباری نموده اند. طبری از قول حسن و مجاهد 
می گوید: 

زمانی که جاهالن بندگان صالح را با الفاظ زشت خطاب قرار می دهند، آنان حلم 
و بردباری می ورزند.2

ابن ابی حاتم نیز می نویسد: 
هنگامی که جاهالن آنان را خطاب قرار می دهند، آنان جاهالنه برخورد نکرده، 

بلکه با حلم و بردباری برخورد می نمایند.3 
ابن کثیر4 و شیخ طبرسی5 نیز همین مضمون را آورده و »قالوا سالمًا« را، به معنای حلم و بردباری 

تفسیر نموده اند.
 روایات نیز حلم را به عنوان یکی از نشانه های بندگان مؤمن و عابد؛ و از محبوب ترین چیزها نزد خدا 

معرفی نموده است. امام صادق7 در این باره می فرماید: 
ِدَها ِف َقْلبِِه  ُعَها ِعنَْد َتَردُّ َوَجلَّ ِمْن ُجْرَعِة َغْيٍظ َيَتَجرَّ ُعَها اْلَعْبُد َأَحبَّ إىَِل اهللِ َعزَّ َما ِمْن ُجْرَعٍة َيَتَجرَّ

1 . فرقان/63.
2 . طبری، أبوجعفر محمد بن جریر؛ پیشین؛ ج  19، ص 22.

3 . ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد؛ تفسیر القرآن العظیم، عربستان سعودی: مکتبه نزار مصطفی الباز، چاپ سوم، 
1419 ه  .ق؛ ج  8، ص 2723.

4 . ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو؛ پیشین؛ ج  6، ص 111.
5  طبرسی، فضل بن حسن؛ ترجمه تفسیر مجمع البیان، پیشین؛ ج  17، ص 222.
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ا بِِحْلٍم؛1 جرعه اى نيست که بنده بنوشد و نزد خدای عزوجل از جرعه خشمى  ا بَِصْبٍ َو إِمَّ إِمَّ
که آن را بنوشد، دوست داشتنى تر باشد، هنگامى که در دلش مى چرخد يا به وسيله صب و 

شکيبايى و يا بردبارى.
در حدیث دیگری که از امام رضا7 وارد شده، ایشان می فرماید: 

ُجُل َعابِدًا َحتَّى َيُکونَ  َحِلياًم؛ مرد عابد نباشد، مگر اين که حليم و خويشتن دار  اَل َيُکوُن الرَّ
باشد.2 

نتیجه بررسی آیات و روایات مورد اشاره این است که حلم و بردباری، از دیگر شاخصه های عبودیت و 
نشانه بندگان خدا در ارتباط با خلق است.

3-صحسا  و یقش رفتار 
یکی دیگر از شاخصه های عبودیت که در ارتباط با خلق خدا متجلی می گردد و در قرآن و روایات بر آن 
تأکید فراوان شده، احسان و خوش رفتاری با مردم، مخصوصًا پدر و مادر، خویشان و همسایگان است. 

خداوند متعال ضمن تأکید بر پرستش و عبادتش و پرهیزدادن از شرک می فرماید: 
﴿َو اْعُبُدوا اهللَ َو ال ُتْشُکوا بِِه َشْيئًا َو بِاْلوالَِدْيِن إِْحسانًا َو بِِذي اْلُقْربى  َو اْلَيتامى  َو امْلَساِکنِي َو 
بِيِل َو ما َمَلَکْت َأْيامُنُکْم إِنَّ اهللَ ال  اِحِب بِاْلَنِْب َو اْبِن السَّ اْلاِر ِذي اْلُقْربى  َو اْلاِر اْلُنُِب َو الصَّ
ُيِبُّ َمْن کاَن خُمْتاالً َفُخورًا؛3 و خدا را بپرستيد و هيچ چيز را رشيک او قرار ندهيد و به پدر 
و مادر نيکى کنيد و مهچنني به خويشاوندان و يتيامن و مسکينان و مهسايه نزديک و مهسايه 
دور و دوست و مهنشني و واماندگان در سفر و بردگانى که مالک آن ها هستيد، زيرا خداوند 
کسى را که متکّب و فخرفروش است )و از اداى حقوق ديگران رسباز مى زند( دوست 

نمى دارد.﴾
در این آیه، خداوند متعال بعد از دستور به پرستش خود، به عنوان یگانه معبودی که شایسته پرستش 
و  مادر،  و  پدر  به  احترام  و  نیکی، خوش رفتاری  اول دستور  در مرحله  او،  برای  نگرفتن  و شریک  است 
در مراحل بعدی دستور نیکی و خوش رفتاری با خویشاوندان و نزدیکان، فقیران و مستمندان، یتیمان، 
همسایه نزدیک )خویشاوند یا مسلمان( و همسایه دور )غیر خویشاوند یا غیر مسلمان( می دهد و سپس 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  2، ص 111.
2 . همان.

3 . نساء/36.
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انسان  به  یا همسفر، همسر، کسی که  رفیق سفر  به  بالجنب« که  با »صاحب  و خوش رفتاری  نیکی  به 
روی آورده و از انسان تقاضای کمک دارد و خدمت گزار تفسیر شده، توصیه می فرماید. در انتهای آیه نیز 
سفارش »ابن السبیل« یعنی مسافر در راه مانده و غالمان و کنیزان را نموده و توصیه و سفارش به نیکی 

و خوش رفتاری با آنان را می فرماید.1 
در آیه دیگری خداوند متعال با تأکید بر همین مضمون، یعنی دستور به عبادت ذات مقدسش، دستور 

نیکی و خوش رفتاری با پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان و مساکین داده و می فرماید: 
﴿َو إِْذ َأَخْذنا ِميثاَق َبنِي إرِْساِئيَل ال َتْعُبُدوَن إاِلَّ اهللَ َو بِاْلوالَِدْيِن إِْحسانًا َو ِذي اْلُقْربى  َو اْلَيتامى  
َو امْلَساِکنِي َو ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا؛2 و )به ياد آوريد( زمانى را که از بنى ارسائيل پيامن گرفتيم که 
جز خداوند يگانه را پرستش نکنيد و نسبت به پدر و مادر و نزديکان و يتيامن و بينوايان نيکى 

کنيد و با مردم، نيک سخن بگوئيد.﴾
نکته مهمی که از این آیه استفاده می شود، این است که خداوند بعد از پیمان گرفتن از بنی اسرائیل، 
مبنی بر پرستش نکردن غیر خدا و نیکی به والدین و نزدیکان، به نیکو سخن گفتن، حسن معاشرت و 

خوش رفتاری با مردم دستور داده است.
 در روایات نیز بر نیکی و خوش رفتاری با مردم تأکید زیادی شده است. امیرالمؤمنین علی7 در این 

زمینه می فرماید: 
َقاء؛3 شام با مالتان )به سبب  ُکْم َلْن َتَسُعوا النَّاَس بَِأْمَوالُِکْم َفَسُعوُهْم بَِطاَلَقِة اْلَوْجِه َو ُحْسِن اللِّ إِنَّ
مدويت آن( نمی توانيد بر مردم توسعه و گشايش اجیاد کنيد، پس بر آنان با گشاده رويی و 

حسن رفتار در زمان مالقات، گشايش اجیاد کنيد.
بنابر مفاد آیات و روایت باال، احسان و خوش رفتاری نیز از شاخصه های عبودیت در ارتباط با مردم به 

حساب می آید. 

1 . طبرسی، فضل بن حسن؛ ترجمه تفسیر مجمع البیان، پیشین؛ ج 5، ص 142.
2 . بقره/83.

3 . مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ پیشین؛ ج  71، ص 159.
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نتیجه گیرى
با توجه به آنچه گذشت، به این نتیجه می رسیم که عبودیت مقام واالیی است که فقط پیامبران، اولیاء و 
صالحان، با تالش و کوشش به آن دست یافته و احراز این مقام نیز مستلزم ایجاد شرایطی در انسان است 
که منجر به بروز نشانه هایی در او می شود که از آن تعبیر به شاخصه نمودیم. با بررسی آیات و روایات، به دو 
شاخصه کلی در ارتباط با خدا و خلق خدا دست می یابیم که خود به چند شاخصه جزئی تقسیم می گردد. 
از بین شاخصه های عبودیت در ارتباط با خدا، تقوا از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مراتب بعدی 
اهمیت نیز، اخالص، عبادت، شکر، صبر و توبه قرار دارد. در بین شاخصه های مرتبط با خلق خدا نیز، به 

تواضع و فروتنی، حلم و بردباری و احسان و خوش رفتاری با مردم دست پیدا کردیم. 
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