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Abstract 

 

Physically handicapped people, due to their disability, are naturally 

unable to perform some of their devotional duties. In religious teachings, 

based on the rule of negation of hardship and the rule of burdensome duty, 

the religious duties of physically-disabled individuals are legislated in 

proportion to the physical ability. Awareness of the disabled about this 

matter provides the ground for their interest and commitment to do their 

religious duties. Therefore, the present study, with the aim of explaining 

some individual and social devotional duties of the physically disabled in 

religious teachings, sought to answer this question with a descriptive-

analytical method: " From the point of view of verses and hadiths, how 

should the disabled perform some individual and social worship duties?". 

According to the findings of research in verses and hadiths, at least the 

quality of performing four individual worship duties of the disabled, 

including Prayer, Hajj, duʿāʾ, and learning religious issues, and the quality 

of performing their four social worship duties, including Adhan, 

congregational prayer and congregation imamate, jihād, and martyrdom, 

has been spoken. The performance of these duties will bring peace of mind 

to the disabled, and they will be able to resist the onslaught of despair and 

possible depression in the light of continuous communication with God 

Almighty in the form of certain acts of worship and will overcome the 

problems caused by the disabled. 
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 چكیده

توانند برخی تکالیف طور طبیعی نمیبهتوانان جسمی به دلیل معلولیتی که دارند، کم

و قاعده  حرج عسر و یقاعده نفهای دینی بر اساس عبادی خود را به جای آورند. در آموزه

توانان، تکالیف عبادی آنان تشریع شده عدم تکلیف ما الیطاق، متناسب با توانایی جسمانی کم

ها را به انجام فرایض فراهم بندی آنمندی و پایتوانان از این مهم زمینه عالقهاست. آگاهی کم

 یو اجتماع یفرد یعباد فیاز وظا یبرخرو پژوهش حاضر با هدف تبیین کند. ازاینمی

در آموزهای دینی با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است  یتوانان جسمکم

 اجتماعی و فردی یعباد چگونه باید برخی از وظایف توانانآیات و روایات، کم منظر از»که 

کم از کیفیت انجام  های پژوهش در آیات و روایات، دستطبق یافته«. را به جای آورند

دینی و همچنین از  مسائل دعا و فراگیری حج، نماز، توانان یعنیچهار وظیفه عبادی فردی کم

 جماعت و امامت گویی، نمازکیفیت انجام چهار وظیفه عبادی اجتماعی آنان یعنی اذان

دادن سخن رفته است. ادای این وظایف موجب آرامش روح و  شهادت جماعت، جهاد و

شود و آنان در پرتو ارتباط مستمر با خداوند متعال در قالب عبادات معین توانان میروان کم

قادر خواهند بود در برابر هجمه ناامیدی و افسردگی احتمالی مقاوم شوند و بر مشکالت ناشی 

 ئق آیند. توانی فااز کم
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 مقدمه

 بیان مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش. 1

ها به انسان تمام یابیدست برای جامعی برنامه اسالم دین

دارد؛ لذا وظایف آحاد مسلمانان را  سعادت دنیوی و اخروی

های گوناگون فردی و اجتماعی، اعتقادی و اخالقی در زمینه

نسبت به  دینی هایآموزه در. و فقهی ترسیم کرده است

جسمی که بخشی از مردم جامعه را شکل  توانانکم

صراحت دهند، فروگذاری نشده و برخی از وظایف آنان بهمی

 لوازم از توانییان شده است. کمو برخی دیگر با اشارت ب

 برچیده عوامل گونهاین اصل اگر و است مادی نظام ضروری

 دیگر و شودمی تبدیل ملکوتی نظام به ملکی نظام شود،

(. مراد از 1)داشت  نخواهد همراه به را حقوقی و فقهی احکام

انجام  ییتوانا نداشتن ای تیهرگونه محدودتوانایی جسمی کم

ت ئکه از نقص عضو نشاست و متعارف  یمومع یهاتیفعال

 در که شودمی اطالق کسی به توان جسمی. کم(2) ردگییم

 با حسی )بینایی و شنوایی( جسمی و آسیب و اختالل اثر

 روزمره هایفعالیت در مستمر و توجه قابل محدودیت

 (. 3است ) مواجه اجتماعی مشارکت و زندگی

دام و قوای جسمانی به دلیل معلولیت در ان توانانکم

توانند مثل افراد سالم برخی از وظایف عبادی را به نمی

جای آورند. بحث از چگونگی انجام تکالیف به صورت 

توانی صحیح موجبات کاهش آالم و مشکالت ناشی از کم

را در شرایط روحی و روانی  توانانآورد و کمرا فراهم می

ا روش دهد؛ لذا این پژوهش بتری قرار میمطلوب

 از»توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که 

چگونه باید برخی از  توانانآیات و روایات، کم منظر

با «. را به جای آورند اجتماعی و فردی عبادی وظایف

توجه به اینکه تحقیق حاضر بر تبیین آیات و روایات 

توانان تمرکز کرده است، لذا مرتبط با وظایف عبادی کم

شود که در هایی سخن گفته میاز معلولیتصرفاً 

 های قرآنی و روایی بدان تصریح شده باشد.گزاره

 

 پیشینه پژوهش. 2

هایی انجام توانان جسمی پژوهشدر زمینه وظایف کم

خود با عنوان  نامهشده است. حسن عالیی در پایان

از تکالیف نابینایان در دو « نابینایی از منظر آیات و روایات»

حکومت و جامعه  فیوظااخالقی و عبادی سخن گفته،  بعد

 انینایمنزلت خاص نابتبیین کرده و از  انیناینسبت به نابرا 

  .(4)بحث کرده است آنان  یاخرو یجزا وند ونزد خدا

تناسب آیات قرآنی در »ای با عنوان نوری در مقاله

توانان در قرآن سخن از منزلت کم« عرصه تکریم معلوالن

را  آنانکه  معرفی کردهتنها کتاب آسمانی را قرآن گفته و 

بر یکسان دانسته است و افراد دیگر  بااز نظر انسانی 

ن تأکید آمیز با معلوالتعامل مثبت و انسانی و رفتار احترام

 . (5)کرده است 

زاده در مقاله خود با عنوان الرحمان و قاضیمحب

 احکام« والنحدوث قدرت بر رکوع و تأثیر آن بر نماز معل»

باید  به دلیل ناتوانی ی را بررسی کرده است کهنرکوع معلوال

نماز ممکن است بر  هنگامآورند، اما  یرکوع را نشسته به جا

 . (6)یابند انجام رکوع به شکل اصلی قدرت 

ها بحث توانیهای یادشده از برخی کمدر پژوهش

از  شده یا به برخی وظایف عبادی آنان اشاره شده یا تنها

راهکارهای اسالم نسبت به بهبود کیفیت زندگی آنان 

 اجتماعی و فردی عبادی سخن رفته است و وظایف

های موجود در آیات و حداکثر گزاره مبتنی بر توانانکم

روایات تبیین نشده است. پژوهش حاضر برای جبران این 

 خأل انجام شده است.

 

 پژوهش یت. ضرورت و اهم3

« دُ اللّهُ لیجْعَلَ عَلَیکُمْ منْ حَرَجما یری»بر اساس آیه 

( که بر قاعده نفی عُسر و حَرَج داللت دارد و 6)مائده: 

( که 286)بقره: « ال یُکَلفُ اللَّهُ نَفْساً إالَّ وُسْعَها»نیز آیه 

کند، خداوند بر تکلیف به اندازه بندگان تصریح می

متعال حکمی را که مستلزم عُسر و حَرَج بر بندگانش 

توانان جسمی به دلیل ود، ساقط کرده است. برخی کمش

نداشتن آگاهی از این اصل مهم، انجام برخی از وظایف 

دهند، در عبادی را مشابه آنچه افراد تندرست انجام می

دانند؛ فرسا میبینند یا انجام آن را طاقتتوان خود نمی

لذا از انجام وظایف عبادی منصرف و به نافرمانی اهمال 
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شوند. امثال پژوهش حاضر و آگاه ات دچار میواجب

توانان از کیفیت انجام تکالیف در گرایش به کردن کم

 ها مؤثر خواهد بود.عبادات و تالش در به جا آوردن آن

 

 ها. مواد و روش4

 نوع از تحلیلی توصیفی روش با حاضر پژوهش

با . اسناد انجام شده است تحلیل و مفهومی تحلیل

قرآن کریم و روایات  آیات ش مذکور،استفاده از رو

توانان مرتبط کم معصومان )ع( که با تکالیف عبادی

هستند، استخراج شدند. برای احصا و تبیین آیات قرآن 

از تفاسیری چون تفسیر المیزان و تفسیر نمونه 

استفاده شد. برای احصا و تبیین روایات معصومان )ع( 

، کافی، های حدیثی مانند المحاسننیز از کتاب

االحکام، امالی صدوق و بحاراالنوار استفاده شد. تهذیب

سپس با توجه به سؤال تحقیق، وظایف عبادی فردی و 

 اجتماعی از یکدیگر تفکیک و تحلیل شدند.
 

 ها و بحثیافته

دارد. عبادت از جهات مختلف اقسامى در دین اسالم 

حکم تکلیفى به واجب، مستحب و مکروه تقسیم  از جنبه

از نظر گزاردن به شکل فردی و جمعی به  .(7) شودمى

 . عباداتشودمىاجتماعی تقسیم  عبادات فردی و عبادات

 و بندگی نیت اساس بر که هستند تکالیفی و فردی اعمال

 بیشتر آن منافع و دارد فردی شود و جنبهانجام می تقرب

 روزه، مانند شود؛می شخص خود متوجه اول درجه و در

 معاش. عبادات کسب علم و تحصیل حج، اعتکاف،

 منافع که شودمی وظایفی و اعمال سلسله اجتماعی شامل

 امر جهاد، مانند شود؛می  اجتماع افراد متوجه آن آثار و

(. تکالیف 8زکات ) خمس و منکر، از معروف، نهی به

توان به بندی اخیر میتوانان را بر اساس تقسیمعبادی کم

بندی و با بادی فردی و اجتماعی دستهدو بُعد وظایف ع

 ها بحث کرد.گیری از آیات و روایات درباره آنبهره

 

 توانانکم فردی عبادی وظایف

کم درباره چهار وظیفه  های دینی دستدر آموزه

 فراگیری حج، دعا و نماز، توانان یعنیعبادی فردی کم

دینی سخن به میان آمده است. در ادامه هریک از  مسائل

 شود.گیری از آیات و روایات تبیین میاین وظایف با بهره

 

 نماز

از رسول خدا )ص( نقل شده است که در هیچ حالتی 

(. 9« )لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ»نباید نماز را ترک کرد: 

شوند و در توانان جسمی مشمول اطالق این روایت میکم

اقامه نماز که قرار داشته باشند، به هر وضعیت جسمی

توانان جسمی در به موظف هستند؛ البته طبق روایات، کم

جا آوردن نماز به تناسب معلولیتی که دارند، به قدر 

گونه که قوای توانند نماز را آنتوانشان مکلف هستند و می

کند، به جای آورند. برای نمونه، شان یاری میجسمانی

نماز  دهستاینتوانست ا ماریبروایت شده است که اگر 

 به ،نتوانستگونه نیز اینو اگر  به جا آوردخواند، نشسته ب

(. این روایت بر هر دو نوع 10)بخواند نماز  بخوابد و پشت

طور موقت معلولیت موقت و دائمی داللت دارد. گاه فرد به

شود و ها دچار میبه شکستگی عضالت یا سایر بیماری

درازکش نماز ناچار است تا زمان بهبودی، نشسته یا 

طور دائم به بیماری و معلولیت بخواند. گاهی نیز فرد به

مبتالست و پیوسته باید نشسته یا درازکش نماز بخواند. 

با  باید سجدهبه جا آوردن افعال نماز مانند  یبرااین افراد 

 کنند.ها اشاره با چشم باید دنو اگر نتوان کننداشاره  سر

 کنندسجده  تیدر قلب نباید  از آن نیز ناتوان باشند،اگر 

و ذکر واجب  کنندسجده اشاره  بهبا دست و مانند آن  و

 (.11) دینرا بگو

روایت یادشده و بحث مربوط به آن در ارتباط با 

ها از حرکتی است. گاهی برخی معلولیت-معلوالن جسمی

توانند نماز را قرائت توان نمیناحیه گفتار است و افراد کم

)ع( در باب کیفیت قرائت اذکار نماز کنند. امام صادق

االحرام، تشهد و قرائت فرمایند: تکبیرةبرای فرد الل می

انسان الل در نماز با حرکت زبان و اشاره انگشتش است 

شود، به آن انجام میبا انگشتان غالباً اشاره (. ازآنجاکه 9)

اشاره با تصریح شده است و مفهوم مخالف روایت بر نفی 

 ستیالزم ن نیهمچن ن داللت نخواهد داشت.اانگشت ریغ
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بلکه  ،باشد یالمللنیاشاره به شکل زبان اشاره مصوب ب

به هر حال، این دو  .(12) استی مطلق اشاره به اذکار کاف

روایت و دیگر روایات واردشده در این زمینه بر انجام 

توانان مطابق با شرایط جسمی و میزان تکلیف کم

 رد.شان داللت داتوانایی

 

 حج

از دیگر تکالیف عبادی حج است. با توجه به 

های مربوط به اعمال حج، روایاتی مبنی بر دشواری

توانان جسمی حرکتی تسهیل برخی تکالیف آن برای کم

هایی از روایات واردشده در این وارد شده است. به نمونه

شود. از امام صادق )ع( نقل شده است خصوص اشاره می

توانند ورده، بیماران، بانوان و معلوالن میخکه پیران سال

(. در 9طواف حج را قبل از رفتن به منا انجام دهند )

توضیح این روایت باید گفت که در حج تمتع، ابتدا باید 

مراسم عرفات و منا را انجام داد و پس از قربانى و 

تراشیدن سر به طواف زیارت رفت. اگر کسى عمداً تخلف 

حج را انجام دهد، عملش صحیح کند و ابتدا طواف 

نخواهد بود، ولى اگر عمل به این تکلیف مستلزم زیان و 

شود طواف زحمت باشد، تخلف از آن اشکالى ندارد و مى

خانه را مقدم کرد تا در اثر ازدحام جمعیت، سالمتى 

خورده و بیماران به خطر نیفتد. قطعاً ، پیران سالمعلوالن

این ایام که تعداد حجاج افزون این ضرورت درباره آنان در 

بر یک میلیون نفر است، بیش از دوران امام صادق )ع( 

 (. 13خواهد بود )

از دیگر احکام مربوط به حج، رَمی جمرات )پرتاب 

توانان کم برای است که غالباً نماد شیطان( سنگ به سوی

است و  شده داده رخصت عسر و حرج دارد. لذا به آنان

 (ع)صادق  امام نجام آن نایب بگیرند. ازتوانند برای امی

 به یا شکسته پایش و دست که کسى نقل شده است

به سوی  او جایو آن نایب به نایب گیرد اسهال مبتالست،

طورکلی هر گاه به (.9)پرتاب کند  سنگ نماد شیطان

 ای نداشته باشندمباشرت اعمال حج را  توانان قدرتکم

واجب  شود،آنان  یمباشرت موجب حرج و مشقت برا

 (.11)است نایب بگیرند 

توانان تسهیل دیگری که در اعمال حج برای برخی کم

اغلب  یفتوا بیان شده است، استعمال سرمه است. طبق

گزار حرام احرامبرای  استفاده از سرمه عه،یش هانیفق

(. این 14) ستیکفاره بر او واجب ن اگرچه، است

و به استعمال سرمه ممنوعیت از نابینایان ساقط شده 

( ع)صادق  امام از کاهلی یحیی بن اند. عبداهللمجاز شده

( ع)صادق  امام بینا( ازکم یا)نابینا  مردی»: کندمی نقل

 به توانممی هستم احرام حال در کههنگامی کرد: آیا سؤال

 آن از خیر. سپس: فرمود حضرت بکشم؟ سرمه چشمانم

 من: گفت او کشی؟می سرمه چه برای: پرسید نابینا فرد

( ع)صادق هستم و سرمه برایم سودمند است. امام نابینا

  (.9)« مانعی ندارد: فرمود

شده بر تسهیل در انجام برخی وظایف روایات بیان

ها، در صورتی که حج داللت داشتند. طبق مفهوم آن

رسان آنان در انجام اصل توانان یاریقوای جسمی کم

ن را فروگذارند، مگر به عسر و فریضه حج باشد، نباید آ

حرج دچار شوند که تکلیف ساقط خواهد شد. لذا فقیهان 

سالمت مزاج و شیعه یکی از ابعاد استطاعت حج را 

 در رفتن به ادیبدون مشقت ز انجام اعمال حج ییتوانا

 (.11اند )بیان کردهمکه 

 

 دعا 

توانان به ترین اعمال عبادی است که کمدعا از مهم

ها، غیر از اند. برای درمان بیماریآن توصیه شدهانجام 

عوامل طبیعی و مادی از قبیل دارو و پزشک، علل معنوی 

های نیز تأثیر غیر قابل انکاری دارند. از مؤثرترین علت

به یکی از یاران )ص(  پیامبرمعنوی، ذکر خداوند است. 

این ذکر را توصیه  )بیماری( قْمسُخود برای رفع فقر و 

عَلَى الْحَیّ الَّذی  وَ لَا قُوَّةَ إلَّا باللَّه تَوَکَّلْتُ لَا حَوْلَ» :کردند

یَکُنْ لَهُ یَتَّخذْ وَلَداً وَ لَمْوَ الْحَمْدُ للَّه الَّذی لَمْ ال یَمُوتُ

یَکُنْ لَهُ وَلیٌّ منَ الذُّلّ وَ کَبّرْهُ شَریکٌ فی الْمُلْک وَ لَمْ

های جسمی و ، بیماری«قْمسُ»منظور از  .(15« )تَکْبیراً

 (.16روانی است )

گیری از آن برای رهایی از کارکردهای مؤثر دعا، بهره

صحیفه از بیماری و دستیابی به سالمت تن و روان است. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 12

http://jrh.mazums.ac.ir/article-1-950-fa.html


 همکارو  ابوالفصل تیموری

 

 1400پاییز و زمستان ، 2شمــاره  ،9دین و سالمت، دوره   64

 

هاست؛ برای نمونه، امام یشاینگونه آکنده از این سجادیه

وَ امْنُنْ عَلَیَّ بالصّحَّة وَ » :سجاد)ع( چنین دعا کرده است

بر  بار خدایا،» :(17) «لْأَمْن وَ السَّلَامَة فی دینی وَ بَدَنیا

من احسان نماى به اعطاى تندرستى و امنیت و سالمت 

 «.در دین من و جسم من

دعاهای مأثور فراوانی از معصومان )ع( وارد شده است 

و بیماران را به دعا و تضرع توصیه و از یأس و درماندگی 

ه، در کتب ادعیه دعای مشهوری اند. برای نموننهی کرده

«( فلج»و « شَل»)به معنای فرد « مشلول»با عنوان 

توانان گزارش شده است که سبب صدور آن، بهبودی کم

است. درباره علت صدور این دعا روایت شده است که 

جوانی در اثر آزار و اذیت پدرش، به نفرین او دچار و 

ا به خواندن قسمتی از بدنش شَل شد. امام علی )ع( او ر

دعای مذکور توصیه کردند و پس از خواندن این دعا، 

بهبودی یافت. عمده دعای مذکور خواندن خداوند با 

اسماء و صفات حُسنایش است. فرازهای آغازین آن چنین 

 الرَّحْمن اللّه بسْم باسْمکَ أَسْأَلُکَ إنّى هُمَّاللّ»است: 

 لَا إلهَ حَىُّ یَا قَیُّومُ یَا حَىُّ یَا وَ اإلکْرام، ذَالْجَالل یَا الرَّحیم،

لَا أَیْنَ  لَا کَیْفَ هُوَ، وَ وَ هُوَ ما لَا یَعْلَمُ مَنْ یَا هُوَ یَا أَنْتَ، إلّا

 (. 18...« ) الْمَلَکُوت لَا حَیْثُ هُوَ إلّا هُوَ، یَا ذَاالْمُلْک وَ هُوَ، وَ

ها، الکسیس کارل درباره تأثیر دعا در درمان بیماری

طور آنی از ند که تقریباً بهاته است: بیمارانی بودهنوش

های زخم ،عفونت کلیه ،ایی چون خوره، سرطانهدرد

اند. این شفا یافته سل ریوی و استخوانی پریتونئال ،مزمن

د گردانرا به بیمار باز می یمعجزه با چنان سرعتی سالمت

ها در جراحان و فیزیولوژیستهم که هرگز حتی امروز 

 (.19) اندجربیاتشان مشاهده نکردهطول ت

این عالم، عالم ماده است و اسباب معنوی در مجرای 

کارگیری علل مادی نمود خواهد یافت؛ به عبارت دیگر، به

کارگیری اسباب در پرتوی به تحقق امور مختلف نظام دنیا

برای رسیدن به مطلوب باید و  است مادی استوار شده

گیری از بهرهدعای بدون لذا ، .گرفت کار را بهعلل طبیعی 

اسباب و از جمع بین دعا و  اینخواهد بود. نمونهنافذ  علل

( از ع) امیر مؤمنان پیگیری برای مداوا این روایت است که

پرسید:  ،شخصی اعرابی که شتر او جَرَب و گال گرفته بود

؟ گفت: چگونهکنم. فرمود: کنی؟ گفت: میچرا مداوا نمی

( فرمود: با دعا مقداری قطران )روغن ویژه ع) امام .با دعا

 .(20) هم بگذار( درمانگر شتران

 

 فراگیری مسائل دینی

در حدیث مشهوری، رسول خدا )ص( فرمودند: فراگیری 

(. این روایت نسبت به 9علم بر هر مسلمانی واجب است )

تنها یادگیری تمام افراد و تمام علوم اطالق دارد؛ بنابراین، نه

توانان الزم است، بلکه موظف هستند به فراگیری معلم بر ک

هر علمی به اندازه توانایی و استعدادشان اقدام کنند. 

آموختن مسائل دینی بر همگان الزم است. برای تأمین 

واجب شرعی است که حداقل  سعادت دنیا و آخرت

ضروریات مسائل اعتقادی، اخالقی و فقهی فرا گرفته شود. 

توانان جسمی، ظایف عبادی فردی کمرو یکی از وازاین

های ضروری دینی است که بر هر مسلمانی فراگیری دانش

های حدیثی، روایاتی وارد شده است که الزم است. در کتاب

 بر این ضرورت داللت دارد. 

دارد: در روایتی ابوالجارود به امام باقر )ع( عرضه می

است.  ام تا شما بسیارمن نابینا و پیر هستم و فاصله

ها در زمره خواهم مطالبی را بیاموزم که با این آموزمی

ها احتجاج کنم( باورمندان به دین خداوند باشم )و به آن

و تمسک جویم و )به وارثانم( ابالغ کنم. ابوالجارود گوید: 

گاه امام )ع( از سخنم شاد شد و چهارزانو نشست. آن

بوالجارود فرمود: ای ابوالجارود، سخنت را تکرار کن. ا

گوید: آنچه را گفته بودم، تکرار کردم. امام )ع( فرمود: 

آری ای ابوالجارود، دین، شهادت به این است که معبودی 

نیست و شریکی ندارد و محمد )ص( بنده و « اهلل»جز 

فرستاده او است. همچنین دین، اقامه نماز، پرداختن 

تان زکات، روزه ماه رمضان، حج خانه خدا، دوستی با دوس

و دشمنی با دشمنان ما، تسلیم بودن نسبت به فرامین ما، 

 (.21انتظار قائم ما، ورع و کوشش است )

ها در روایات و سیره ها و توصیهگونه آموزشامثال این

اهل بیت )ع( موجب شده بود در میان شاگردان ائمه )ع( 

اند، رشد کنند و تربیت ای که نابینا بودهافراد برجسته

ترین آنان که از اصحاب امام باقر ی از شاخصشوند. یک
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)ع( و امام صادق )ع( است، شخصی به نام ابوبصیر است. 

ائمه )ع( همواره عرصه را برای آموزش او فراهم 

رو ابوبصیر گاه با کمک کودکی برای ساختند. ازاینمی

 (.9یافت )آموزش نزد امام صادق )ع( بار می

کودکان معلول در نشان داده است  قاتیامروزه تحق

سعادت  هیما توانندیم حیصح یهاآموزش افتیصورت در

 یهادر صورت مواجهه با روش ،عکسرخانواده شوند و ب

یب یهاینابجا و دلسوز یهانامطلوب و تعصب یتیترب

بر دوش  ینیسوق داده شوند که بار سنگ یبه سمت ،مورد

 پدر و مادر خود باشند و عوارض خصوصخانواده، به 

 (.22) ابدی فزونیدر آنان  یو ناتوان تیمعلول

 

 توانانکم اجتماعی-عبادی وظایف

 اجتماعی-عبادی های دینی برای وظایفدر آموزه

های فراوانی وجود دارد. انجام این وظایف توانان توصیهکم

توانان دشوارتر هستند؛ نسبت به وظایف فردی برای کم

عه و تحمل دشواری زیرا از سویی الزمه آن، حضور در جام

وشد به اجتماع است. از سوی دیگر، باید بر شرمساری آمد

شان برای حضور در اجتماع فائق آیند. لذا ناشی از معلولیت

خاطر تصور اشتباهی که از مشکالت توانان بهبرخی از کم

شان دارند، ممکن است حضور در اجتماع را دوست ظاهری

گیری را اختیار کنند. نداشته باشند و کنج عزلت و گوشه

اجتماعی موجب غلبه بر -حال آنکه وجود وظایف عبادی

احساسات و افکار منفی آنان خواهد شد و دیگران نیز 

توانان را عضوی چون توده جامعه تلقی خواهند کرد. در کم

تنها توانان نهاجتماعی کم-های دینی وظایف عبادیآموزه

که شاید بتوان ادعا کمتر از وظایف عبادی فردی نیست، بل

شده، های انجامکرد افزون بر آن نیز است. طبق بررسی

هایی درباره عبادات کم در چهار محور دستورالعملدست 

اند از: توانان وارد شده است که عبارتاجتماعی کم

جماعت و به عهده گرفتن  نماز در شرکت گویی،اذان

 دادن. شهادت امامت جماعت، جهاد و

 

  گوییاذان

توانان جسمی در های فعالیت کمیکی از زمینه

است. طبق روایات، پیامبر )ص( دو  گوییاجتماع، اذان

دار مؤذن داشته است؛ یکی بالل که اذان صبح را عهده

بود و دیگری ابن امّ مکتوم که نابینا بود و پیامبر )ص( 

(. روشن است که 9اذان مغرب را به او واگذار کرده بود )

اند، شاید کسی پیدا ن صبح چون دیگران خفتههنگام اذا

نشود وقت طلوع فجر را اعالم کند و ابن مکتوم نیز 

آمد، ولی واسطه نابینایی از عهده تشخیص آن برنمیبه

هنگام شب چون افراد در کوی و برزن در حال آمدوشد 

توانست زمان غروب آفتاب را جویا هستند، ابن مکتوم می

وید. به هر حال این روایت نشان گاه اذان بگشود و آن

دهد پیامبر )ص( نابینایی را مانع به جا آوردن تکلیف می

 دانست.اجتماعی نمی-عبادی

گویی که در آن زمان یک انتخاب بالل برای اذان

آمد، از جهات مختلف وظیفه مهم اجتماعی به حساب می

 نشانه چیز سه حجاز قابل توجه است. ازجمله اینکه در

بردگی و  بودن، آمد: اجنبیمی شمار به شوربختی

(. با این اوصاف 23داشت ) را سه هر پوستی و باللسیاه

رسول خدا )ص( او را مؤذن خویش قرار داده بود. مضاف 

را « شین»اشکال داشت و حرف  گویش ها، بالل دربر آن

 موضوع نیز مانعی کرد. اینتلفظ می« سین»به صورت 

 نبود. پیامبر )ص( مهم برای واگذاری این وظیفه

(. حضور 24) «است نزد خدا شین بالل سین: »فرمودمی

ها و افراد معلول در جامعه و مشارکت آنان در بخش

های مختلف موجب شناخت بیشتر آنان از سوی فعالیت

شود. در چنین شرایطی، زمینه مساعد برای جامعه می

اد های افرشود و نگرشهای منفی فراهم میتغییر نگرش

تر و واقع تر، منطقیجامعه نسبت به افراد معلول مثبت

 (.25تر خواهد شد )بینانه

 

 نماز جماعت

شان توانان جسمی به دلیل شرایط جسمانیاگرچه کم

های آنان مانع هایی مواجه هستند، محدودیتبا دشواری

از توصیه به شرکت در نماز جماعت نشده است. برای 

اند: پیامبر )ص( قصد داشت ودهنمونه امام صادق )ع( فرم

ها از شرکت در نماز جماعت هایی را که اهل آنخانه
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کنند، آتش زند. در این هنگام نابینایی آمد و کوتاهی می

بسا صدای گفت: ای رسول خدا! من نابینا هستم و چه

یابم مرا به اقامه نماز شنوم، اما کسی را نمیاذان را می

مبر )ص( به او فرمود: از جماعت با شما برساند. پیا

ات تا مسجد طنابی بکش و در نماز جماعت حاضر خانه

 (. 10شو )

اگرچه روایت مذکور بر استحباب حضور نابینایان در 

گونه که (، با این وجود همان26نماز جماعت داللت دارد )

تواند های جسمی نمیتواناییاز ظاهر روایت پیداست، کم

ت باشد. حضور در نماز برای ترک نماز جماع عذری

جماعت عالوه بر آنکه موجب بهره گرفتن از پاداش 

مندی از آثار معنوی حضور در اخروی خواهد بود، بهره

اجتماعات دینی را در پی خواهد داشت. ارتقای روحیه 

های امید به زندگی، برخورداری از نشاط و غلبه بر کاستی

 بود.جسمانی ازجمله آثار معنوی این حضور خواهد 

ای بوده توصیه به حضور در نماز جماعت به اندازه

توانان از پیامبر )ص( اجازه است که گاه برخی کم

خواستند در مسجد و نماز جماعت شرکت نکنند، اما می

داد. نقل شده است که پیامبر )ص( به آنان رخصت نمی

روزی ابن ام مکتوم نزد پیامبر )ص( آمد و گفت: ای 

ام دور است. کسی را ینا هستم و خانهرسول خدا، من ناب

ندارم که مرا تا مسجد همراهی کند. آیا اجازه دارم در 

نماز جماعت شرکت نکنم؟ پیامبر )ص( فرمودند: آیا 

رسد؟ ابن ام مکتوم گفت: صدای نماز جماعت به تو می

 (.27آری. حضرت فرمود: اجازه نداری )

ر د نماز جماعتاند که برخی روایات بیان کرده

 مفید توانانافراد جامعه ازجمله کمسالمت اجتماعی 

در روایتی امام رضا )ع( از رسول خدا در خصوص  .است

: کسى که نقل استبه مسجد وآمد پیوسته آثار رفت

هشت بهره ، وآمد داشته باشدجد رفتاهمواره به مس

، سنتى برقرار، واجبی مورد ابتال، خواهد برد: آیتى استوار

ر باو را سخنى که  ،مندى از برادر دینىبهره عمیق،دانشى 

نجات دهد هالکت او را از سخنى که هدایت رهنمود کند، 

 .(15) شرمیا  ترس به سبب ترک گناهو 

فوایدی که در این روایت برای نماز جماعت برشمرده 

نوعی با سالمت فردی و اجتماعی ارتباط شده است، به

هاست، ز اقسام دانشدارد. چهار مورد اول که برخورداری ا

کند و به سالمت روحی و بلکه جسمی فرد کمک می

وگوی چهار مورد دوم یعنی ارتباط با افراد جامعه، گفت

وگوی بخش در میان مؤمنان، گفتسودمند و هدایت

بازدارنده از هالکت و تباهی مؤمنان و پیشگیری از جرائم 

آمد وو گناهان اجتماعی مواردی هستند که در پرتو رفت

گیرد و تأثیر بسزایی در ایجاد و توسعه به مسجد شکل می

 سالمت اجتماعی دارند.

در برخی روایات شرکت در نماز جمعه که نوعی نماز 

توانان ساقط شده است. امام باقر )ع( جماعت است از کم

راستی که خداوند در فاصله دو جمعه، فرمایند: بهمی

ها ت که یکی از آنوپنج نماز بر مردم واجب کرده اسسی

صورت جماعت واجب کرده و آن نماز جمعه است و را به

نُه گروه را از آن معاف کرده است: کودک، پیرمرد، دیوانه، 

مسافر، بنده، زن، مریض، نابینا و هر کسی که در دو 

 (.28فرسخی نماز جمعه باشد )

در این روایت نابینا و مریضی که بیماری آن نوعی 

آیند. از ظاهر توانان به حساب میاز کممعلولیت باشد، 

گیری مشقتی است آید که علت این آساناین روایت برمی

که در آمدوشد به نماز جمعه وجود دارد. همچنین اسقاط 

این تکلیف به معنای عدم وجوب و نه ممنوعیت از حضور 

است؛ بنابراین، اگر مانع برطرف شود و مثالً فرد نابینا با 

نماز جمعه حاضر شود، یقیناً نکو خواهد  کمک دیگران در

 مند خواهد شد.های آن بهرهبود و از فضیلت

 

 امامت جماعت

توان به شاید تصور برخی بر این باشد که افراد کم

توانند امامت جماعت را برعهده گیرند. این هیچ روی نمی

طور مطلق غلط است و طبق روایات باید قائل به تصور به

توانان از این امر نهی ن معنا که برخی کمتفصیل شد؛ بدی

اند، ولی برخی دیگر جواز امامت دارند. در روایات، شده

توانان جسمی جایز دانسته شده امامت جماعت برخی کم

های فتح، تبوک است. چنانکه گزارش شده است در جنگ

و مبلک، زمانی که رسول خدا )ص( از مدینه خارج شدند، 
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را به جانشینی خود برای امامت  ابن ام مکتوم نابینا

 (.29جماعت برگزیدند )

در روایات از امامت جماعت افراد دچار جذام، پیسی و 

جنون نهی شده است و نیز افراد فلج نباید برای افراد 

(. عالمه مجلسی علت نهی از 9سالم امام جماعت باشد )

امامت افراد فلج را عدم توانایی آنان در به جا آوردن 

(. در 30طور صحیح بیان کرده است )نماز بهاعمال 

صورتی که قدرت ایستادن و به جا آوردن تمام اجزای 

نماز را به صورت عادی داشته باشند، اشکالی بر امامت 

آنان نیست. شیخ طوسی امامت افراد فلج را حمل بر 

گوید: ظاهر این کراهت کرده است؛ او در این باره می

گونه افراد داللت دارد و مت اینروایت بر عدم جواز به اما

علت حمل بر کراهت، روایات بسیاری است که متضمن 

 (.10ها را با هم جمع کرد )جواز آن است و باید آن

در برخی روایات با شرط شناخت قبله و برخورداری از 

فضلیت، پذیرش این مسئولیت بدون اشکال شناسانده 

خواندن پشت  فرمایند: نمازشده است. امام باقر )ع( می

نابینا در صورتی که قبله را بشناسد و افضل آنان باشد، 

(. امکان این کار تا آن جایی است که 9اشکالی ندارد )

توانند جهت قبله را برای او حتی مردم خودشان می

مشخص کنند و نابینایی را امام خود قرار دهند. در 

که  روایتی از امام صادق )ع( نقل شده است: اشکالی ندارد

نابینا بر قومی امام جماعت باشد، اگرچه آنان جهت قبله 

نابینا و  که صحابی (. ابوبصیر10را به او نشان داده باشند )

بود، در راه مکه  (ع)صادق  امام و( ع)باقر  امام برجسته

گیرد و امام صادق امامت جماعت گروهی را بر عهده می

 (.9گیرد ))ع( ایراد نمی

مازگزاری، تالش برای یافتن قبله یکی از وظایف هر ن

است. نابینایان نیز به این وظیفه مکلف هستند و شرط 

امامت جماعت نابینا بیان شده است. از امیرمؤمنان )ع( 

نقل است که فرمود: نابینا نباید در صحرا امام جماعت 

(. در صورت 9باشد، مگر آنکه قبله را تشخیص دهد )

ینا باید نماز را اعاده کند، توجه نکردن به یافتن قبله، ناب

اگرچه برای مأمومان الزم نیست. امام صادق )ع( 

فرمایند: نابینایی که امام جماعت گروهی است، در می

صورتی که به سویی غیر از قبله نماز گزارد، باید نمازش را 

 (. 9اعاده کند، اما الزم نیست مأمومان نماز را اعاده کنند )

و در قید حیات نسبت به دیدگاه فقهای حال حاضر 

ای اهلل خامنهتوانان متفاوت است؛ آیتامامت جماعت کم

، فلج است نآنا یپا ایکه دست را  توانانیکماقتدا به 

داند. اما اگر معلولیت در حد قطع میدر ترک آن  اطیاحت

. ایشان ستیمضرّ به امامت جماعت ن باشد، شست پا

را چنین بیان  توانانقاعده کلی در امامت جماعت کم

ه طورکلى اگر استقرار و آرامش در قیام ببهاند: داشته

صورت طبیعى وجود داشته باشد و بتواند آن را در حال 

قرائت حمد و سوره و ذکرهاى نماز و انجام افعال آن 

کامل با گذاشتن  هحفظ کند و قدرت بر رکوع و سجد

هفت عضو بدن بر زمین داشته باشد و بتواند وضوى 

در نماز بعد از احراز  اوح بگیرد، اقتداى دیگران به صحی

سایر شرایط امامت جماعت صحیح است و در غیر این 

(. امامت جماعت نابینا نیز 31) ستمحل اشکال اصورت 

 (32بالاشکال است )

اهلل سبحانی مطلقاً امامت جماعت کسانی را که آیت

نقصی در به جای آوردن اعمال نماز دارند، صحیح نمی

هرکس نماز خود را به سبب عذرى داند. از نظر ایشان 

تواند امام جماعت براى دیگران نمى ،خواندناقص مى

واسطه مگر در یک مورد و آن اگر امام جماعت به ،باشد

شود به اى نماز بخواند، مىعذرى با تیمم یا وضوى جبیره

 (.33) او اقتد کرد

ماعت اهلل مکارم شیرازی در امامت جدیدگاه آیت

 کسى که نقص عضوىتر است. از نظر ایشان معلوالن فراخ

بعضى از اعضاى سجده را داشته باشد و دارد، چنانچه 

 (34تواند امام جماعت شود )مىبعضى را نداشته باشد، 

کسی امام جماعت اهلل سیستانی اهلل مکارم و آیتآیت

بدون اشکال  ،قطع شده باشد خیاز ب او یشست پارا که 

بنابر اهلل نوری همدانی معتقد است نند، ولی آیتدامی

 (.35) فرد مذکور امامت جماعت کند دینبا اطیاحت

از مراجع حی دیگر در خصوص حکم امامت 

وجوی گسترده، توانان با وجود جستجماعت کم

 فتوایی یافت نشد.
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 جهاد

توانان جسمی به دلیل دشواری و طبق آیات قرآن کم

سوره  16معاف هستند. در آیه  مشقت جهاد از انجام آن

حَرَجٌ وَ ال عَلَى الْأَعْرَج  لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى»فتح آمده است: 

بر نابینا گناهى نیست و «: »حَرَجٌ وَ ال عَلَى الْمَریض حَرَج

بر لنگ گناهى نیست و بر بیمار گناهى نیست ]که در 

مفسران در سبب نزول این آیه از «. جهاد شرکت نکنند[

سوره  16که آیه اند، هنگامیعباس گزارش کردهابن قول

وَ إنْ تَتَوَلَّوْا کَما تَوَلَّیْتُمْ منْ قَبْلُ یُعَذّبْکُمْ »فتح فرود آمد 

]باز  -تر پشت کردیدهم چنانکه پیش -اگر«: »عَذاباً أَلیماً

[ روى بگردانید، شما را به عذابى پردرد معذب هم

بیماران خدمت رسول خدا  ، گروهی از معلوالن و«داردمى

 17)ص( آمدند و گفتند: تکلیف ما چیست؟ خداوند آیه 

(. در این آیه، خداوند با نفی 36سوره فتح را نازل کرد )

توانان حرمت، حکم وجوب جهاد را از بیماران و کم

 (.37برداشته است )

توانان در درباره حکم فقهی حضور یا عدم حضور کم

 میت است: جهاد اموری چند حائز اه

توانان تا زمانی ( رفع حکم وجوب جهاد از بیماران و کم1

است که جهاد برای گسترش اسالم یا واجب کفایی باشد، در 

یابد و آحاد جامعه غیر این صورت جهاد بر همگان وجوب می

اعم از بیمار و تندرست، کوچک و بزرگ، زن و مرد به مقدار 

 (.38د )توانشان واجب است در جهاد حضور یابن

توانند در جهاد شرکت توانان به اختیار خود می( کم2

کنند و اجر جهاد آنان نسبت به دیگران دو چندان است؛ 

به عبارت دیگر، هرچند تکلیف جهاد به سبب دشواری از 

توانان برداشته شده است، اما جایز است در جهاد کم

طور (. همان39حضور یابند و پاداش آنان مضاعف است )

در جنگ قادسیه شرکت  -که نابینا بود-ابن ام مکتوم  که

 (.40داشت )کرد و پرچم را نگه 

 موظف هستند برای توان حد در توانان( کم3

گام  الهی اهداف پیشبرد و در مسلمانان خیرخواهی کنند

 اگر فرونگذارند؛ مثالً دارند، توان در بردارند و آنچه

کم پشت جبهه دست  کنند، شرکت جبهه در توانندنمى

 (.41)نگه دارند  استوار را

 شهادت دادن 

توانان در عرصه اجتماع، از دیگر تکالیف عبادی کم

شهادت دادن در موضوعات مختلف است. در میان 

توانان، نابینایان و ناشنوایان دو گروهی هستند که با کم

شان، امکان شهادت و شیوه ادای آن توجه به نوع معلولیت

های دینی از آن سخن به لذا در آموزه محل بحث است.

 میان آمده و شرایط تحقق آن بیان شده است. 

درباره شهادت نابینا، امام باقر )ع( آن را جایز دانسته 

اند: اگر )با قراین و دالیل( بر او ثابت شده باشد، و فرموده

 عهیش فقیهان مشهور(. دیدگاه 9تواند شهادت دهد )می

که به مشاهده  ی استا در امورشهادت فرد نابینصحت 

نسبت به شهادت ناشنوا، امام صادق)ع(  .(42) ندارد ازین

فرماید: اگر)با قراین و دالیل( بر او ثابت شده باشد، می

آن  عهیش یمشهور علما(. نظر 9تواند شهادت دهد )می

و شهادت فرد کر و  رندیپذیکه شهادت ناشنوا را م است

به شرط آنکه  ؛ما مورد قبول استعل یبه اتفاق آرا نیزالل 

 .(41) مفهوم اشارات او را درک کند یقاض

از امام صادق)ع( درباره نحوه ادای شهادت الل روایت 

شده است: اگر اشاره گُنگ هنگام شهادت او معلوم و 

مفهوم باشد، جایز است. دخترى غیرعرب را که درباره 

( )کفر و اسالمش( تردید داشتند، نزد رسول خدا )ص

آوردند. حضرت به او فرمود: من چه کسى هستم؟ دختر 

اى به آسمان و آن حضرت و مردم کرد؛ به این معنا اشاره

که تو فرستاده خدا به سوى مردم هستى. حضرت فرمود: 

این دختر مسلمان است. اسالم را به او آموختند. بدین 

سبب اگر مفهوم اشاره گُنگ روشن باشد، جاى سخن 

 .(43نشیند )مى

ها به دالیل مختلف به در جوامع بشری برخی از انسان

ناپذیری از بدنه شوند. آنان بخش جداییمعلولیت دچار می

ها الزم است که ها و حکومتجامعه هستند. لذا بر دولت

کنند و برای آنان قوانین حمایت از حقوق معلوالن تدوین 

ات های مرتبط را به ارائه خدمها و سازمانخانهوزارت

بهداشتی، رفاهی، درمانی، قضایی، آموزشی و ... متناسب 

های با شرایط جسمی و روحی آنان موظف کنند. در آموزه

های قرآنی و حدیثی به این مترقی دین اسالم و در گزاره
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قشر از جامعه توجه شایانی شده است. در این تحقیق که 

توانان جسمی تنها وظایف عبادی فردی و اجتماعی کم

سی شده است، روشن شد آنان در برخی تکالیف معاف برر

هستند و نسبت به برخی دیگر به قدر توانایی مکلف 

نگری هم موجب توجه دادن به شخصیت هستند. این واقع

توانان است و هم درخواست تکلیف از آنان نفس کمو عزت

 به اندازه توانایی خواهد بود.

 

 گیرینتیجه

توانان از منظر آیات کمدر این پژوهش وظایف عبادی 

و روایات از دو بُعد وظایف عبادی فردی و اجتماعی 

طور مشخص های دینی بهبررسی و تحلیل شد. از آموزه

 نماز، حج، توانان در چهار محوروظایف عبادی فردی کم

دینی استخراج و تحلیل شد. در  مسائل فراگیری دعا و

محور  باب وظایف عبادی اجتماعی آنان نیز در چهار

جماعت و به عهده گرفتن  نماز در شرکت گویی،اذان

هایی بحث دادن رهیافت شهادت جهاد و امامت جماعت،

توانان ای که بر عهده کمو تبیین شد. وظایف عبادی

ای در تأمین جسمی گذارده شده است، نقش سازنده

توانان نیازهای جسمی و روحی آنان دارد. خداوند به کم

واسطه معلولیتی که دارند، از وظایف به رخصت نداده است

خود سرباز زنند. در عین حال انجام وظایف عبادی موجب 

شود و آنان در پرتو ارتباط آرامش روح و روان آنان می

مستمر با خداوند در قالب عبادات معین قادر خواهند بود 

بر احساس یأس و افسرگی غلبه کنند و به تبع آن بر 

توانی فائق آیند. در این بین انجام مشکالت ناشی از کم

ساز حضور در جامعه و موجب غلبه زمینه عبادی وظایف

 بر شرم مذموم نیز خواهد بود.

 اتپیشنهاد

شود سبک آمده پیشنهاد میدستبا توجه به نتایج به

توانان جسمی و ذهنی زندگی مطلوب و شایسته برای کم

 بررسی شود.

 

 حمایت مالی

گونه حمایت مالی انجام شده یچاین پژوهش بدون ه

 است.

 

 مالحظات اخالقی

موردی  متون، از استفاده دلیل به پژوهش این در

 تمام است و نداشته وجود اخالقی مالحظات با مرتبط

 . اندشده مستند مقاله در منابع

 

  تعارض منافع

 تضاد تحقیق این در که کنندمی اعالم نویسندگان

 .ندارد وجود منافع

 

 قدردانی تشکر و

 مقطع تخصصی نامهپایان از قسمتی حاضر مقاله

 عنوان با حدیث و قرآن علوم رشته ارشد کارشناسی

 چگونگی و ذهنی و جسمی توانانکم زندگی سبک»

 نویسندگان. است «روایات و آیات منظر از آنان با تعامل

 شاهد، دانشگاه پژوهشی معاونت از دانندمی الزم خود بر

 شاهد، دانشگاه انسانی علوم دانشکده پژوهشی معاونت

 تدوین در که افرادی و تمام مقاله داوران نامه،پایان داوران

 کردند، تشکر و قدردانی کنند. همکاری مقاله اصالح و
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