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ت که این اس برحذر داشته است. در ابتدا تصور« بخل و شح»خداوند در قرآن انسان را از دو صفت ناشایست 
ت منشأ یابیم که این دو صفاین دو صفت ناشایسته مانند سایر صفات است. ولی با بررسی های بیشتر در می

ع در موضو در زندگی توحیدی و موحدانه است. نمود این همه صفات منفی و ناشایست و ریشه همه اختالالت
های شود. کتاب حاضر در صدد است این مطالب را با استفاده از تدبر در سورههای مدنی بیشتر هویدا میسوره

 .های مختلف زندگی نشان دهدمسبحات در عرصه

گر او در قوای اوست. اتحل سنجش ایمان و شود و مزندگی انسان مملو از نیازهایی است که با آنها روبرو می
ی ر و نواهاوام این سیر و نیز برخورد با پدیده ها، رخدادها، قوانین و حقایق زندگی در مسیر اراده اجرای

ر به هم گردد. تأثیرات این گرفتاری عالوه بخداوند نباشد قطعا به گرفتاری و اختالل در زندگی دچار می
اجه هایی مونتواند باعث ناامن  کردن دیگران گردد و به تدریج جامعه را با بحرامیریختگی حال و روحیات فرد 

 شود.سازد که در قرآن کریم از آن به فتنه یاد می
تورات و حت دستاگر برطرف کردن نیازها که عامل تکامل و پیشرفت هر انسانی است، به خود او واگذار شود و 

 رود. می حاصلی پیشها و امکانات و بیی به سمت نابودی تواناحکام الهی قرار نگیرد به طور طبیع
مده و ک انسان آها و امکانات به کمدستورات و احکام الهی در دو موقعیت مواجهه با نیازها و مواجهه با دارایی

 نماید.او را دررسیدن به قرب الهی مدد می
اگر در  اده است ودجامعه در مسیر هدایت قرار  ات فرد وها را متناسب با اقتضائبنابراین خداوند نیازها و دارایی

شود. این می هر یک از این دو مواجهه اختاللی ایجاد شود وضعیت او نامتعادل شده و از مسیر هدایت خارج
زمینه  ن اختاللاش بوده و ایبدان معناست که عدم تعادل هر فردی وابسته به اختالل مواجهه او با نیاز و دارایی

سازد. بدین ترتیب بررسی این موضوع برای هر کسی از اهمیت خاص ها را برای او فراهم میسایر آسیب بروز
 تواند فرد را به سعادت برساند. برخوردار است و توجه و اصالح چنین امر مهمی می

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 خبل و حّش؛ شالکه اختالل
 ( حات اکملتوضی) 

www.QuranAhlebayt.ir  

 

ر سطح هایی که دترین اختاللهایی که در پژوهش حاضر صورت گرفته است قرآن کریم یکی از مهمبا بررسی
هایی که در رابطه با ترین اختاللتبیین کرده است و نیز یکی از مهم« شحّ»شود را با کلمه نیازهای انسان واقع می

 است.  اره قرار دادهورد اشم« بخل» واژهدهد را با و امکاناتش رخ می هارویاروی انسان با دارایی
داری بین آنها توان رابطه ریشهرود میهم به کار می با توجه به اینکه در عرف عرب این  دو کلمه گاهی معادل

ام انسانی ل در نظاختال قائل شد که البته آیات قرآن از این رابطه پرده برداشته و به واسطه تبیین موقعیت این دو
 گشایند.و میاهای هدایت را به صورت ویژه به روی درب

اند وتأثیر این ردهها را از بروز این دو اختالل نگران کنسانقرآن و ثقل دیگر آن اهل بیت علیهم السالم به شدت ا
نها را آعمالی که ااند. همچنین این دو منبع هدایت افراد را به اصالح باورها و دو را در باور و عمل گوشزد کرده

عمال ا واند. توجه به هر یک از باورها از بروز چنین اختاللی مصونیت بخشیده یا نجات داده داللت کرده
 تواند زندگی او را همراه با سالمت و عافیت کند.کننده میاصالح

ر ه را منججامع شحّ و بخل، نیاز و دارایی، ایمان و عمل، شش مؤلفه مرتبطی است که هدایت و ضاللت انسان و
 شود.می

لح فرد خدا و عمل صا کند و ایمان بهدیده فرد را با نیاز و دارایی معلوم میشح و بخل نوع مواجهه منفی و آسیب
ا معنا پید دهد و بر این اساس است که هدایت و ضاللت برای اورا به مواجهه درست با نیاز و دارایی سوق می

 کند. می
است و ابق خواست هر کسی الزم است برای حفظ و مراقبت از خود به اصالح زنجیره باور و رفتارش مطبدیهی 

اساسی  ست رکنکه تقوی که به معنای حضور مؤثر و جدی خدا در زندگی انظر خداوند بپردازد و اینگونه است 
 در دوری از اختالل بخل و شحّ خواهد داشت.

های مبارکه مسبحات به دست توان به سهولت از مطالعه سورهاین موضوعات مهم و اساسی در زندگی را می
ه بها به صورت ضمنی های یاد شده را به شکل کاربردی به دست آورد. با مطالعه این سورهآورد و رابطه مؤلفه

 رتند از:از جمله این سؤاالت عبا آیدست به دست میارتباط با شح و بخل نیسؤاالت متعدد دیگری که بی

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 خبل و حّش؛ شالکه اختالل
 ( حات اکملتوضی) 

www.QuranAhlebayt.ir  

 

سرعت رپریع و سچه عواملی وجود دارد که انسان را نسبت به آخرت گرایی کُند و نسبت به دنیا گرایی  .1
 کند؟ می

 های خالصانه انسان برای ترویج خیر و خوبی در زندگی چیست؟موانع حرکت .2
 نعی بر سرمسیر حق باشد؟ چه موااش همواره و به طور مستمر در تواند در زندگیچرا انسان نمی .3

 راهش وجود دارد؟
 اشت؟دآثار وجود موانع برای ایمان و تقوا چیست و چه تبعاتی برای انسان به همراه خواهد  .4
چه  ندیده،برای زدودن و از میان برداشتن رفتارها و باورهای ناپسند و تقویت باور و رفتار پس .5

 راهکارهایی وجود دارد؟ 
 و .... .6

هی نواهی ال ی انسان در مقابله با اوامر وهاتوان ریشه تمامی مصیبتها، میو بررسی مکرر این سورهبا مطالعه 
حو خبل آمده از را به دست آورد و آن را در ارتباط با حقایق به دست که  . در این صورت استکردمعرفی  ش

 است را متوجه شد. «ونمن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلح»ه کریمه را که توان اهمیت این آیمی
« ی خاموشبخل و شحّ بیمار»ها به قدری حس شد که در ابتدا پژوهش با عنوان خطر این دو آسیب در این سوره

ساختار  ر همهدتعبیر گردید ولی با توجه به اهمیت پرداختن به فرایند تخریبی این دو و احاطه این تخریب 
گری چون توان آن را با عنوان دیانتخاب شد که می« شاکله اختالل بخل و شحّ،»وجودی انسان و جامعه، عنوان 

 بیان کرد.« هاشحّ و بخل اختالل در روبرو شدن با نیازها و دارایی»
ی توان با قطعیت اذعان کرد که اگر حقیقت این دو مفهوم برای کسها مشخص است میبر اساس آنچه از این سوره

 ها در امان بماند.تواند از انواع آسیبمقابله کند می مکشوف گردد و بتواند با آن به خوبی
فظ اهمیت حهای مختلف را داشت برای با توجه به اینکه مطالب به دست آمده از پژوهش قابلیت ارائه در قالب

 ها در قالب فصلی مجزا تدوین شد.های مسبحات این مطالب در قالب تدبر در هر یک از سورهتدبر در سوره
 و نیز تدوین فصول کتاب به شرح زیر است:روش پژوهش 
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. از های مسبحات به صورت مجزا مطالعه شده و مطالب تدبری آنها ثبت گردیدابتدا هر یک از سوره .1
 ثبت این مطالب به اهمیت پرداختن به دو آسیب بخل و شحّ پی برده شد.

ین دو اعنای مزمینه شحّ،  با توجه به اهمیت سوره مبارکه حدید در زمینه بخل و سور مبارکه حشر در .2
حث قرار مه مباکلمه و نیز شبکه مفهومی آنها از این دو سوره به دست آمد که در فاتحه کتاب مطلع ه

 گرفت.
آن  ها به صورت مجدد با موضوع بخل و شحّ مطالعه و بررسی شد و مطالب مربوط بههر یک از سوره .3

 کتاب بیان شد.ثبت و متناسب با فضای هر سوره با عنوانی مشخص در 
های زندگی به صورت مجزا در هر یک از فصول سعی شده ظهور این دو آسیب در هر یک از عرصه .4

 اند. ها تعیین شدهها بر اساس سورهمورد بررسی قرار گیرد. عرصه
 سعی شده در هر سوره به سؤاالت زیر پاسخ گفته شود:  .5
 شود؟دگی میهای مختلف زنچه عواملی سبب بروز بخل و شحّ در عرصه -
 ه وجود آن آگاه شد؟شود نسبت بای چیست و چگونه میهای بخل و شحّ در هر عرصهنشانه -
 توان با بخل و شحّ مقابله کرد؟چگونه می -

 فاتحه: شبکه مفهومی شح و بخل، در سوره مبارکه حدید و حشر
 ا محوریت سوره مبارکه حدیدفصل اول: شح و بخل در عرصه اقامه قسط، ب

 فصل دوم: شح و بخل در عرصه روابط اجتماعی، با محوریت سوره مبارکه حشر
 پذیری، با محوریت سوره مبارکه صففصل سوم: شح و بخل در عرصه کارزار و مسئولیت

 فصل چهارم: شح و بخل در عرصه تزکیه و تعلیم، با محوریت سوره مبارکه جمعه
 در عرصه خانواده، با محوریت سوره مبارکه تغابن فصل پنجم: شح و بخل

 خاتمه: شح و بخل، اختالل در رویارویی با نیاز و دارایی
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