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Welfare of the Physically-Disabled Individuals in Quran 
Verses

[1] The ideal commentary (Tafsir al-nemooneh) [2] Qomi commentary (Tafsir-e-Qomi) [3]
The light commentary (Tafsir al-monir) [4] The guidance commentary (Tafsir-e-Hedayat)
[5] The clear commentary (Tafsir al-mobin) [6] The surrounded sea in commentary (Al-
Bahr al-mohit fi al-tafsir) [7] Lions of forest in recognition of fellows (Osd al-ghabah fi 
marefat al-sahabah) [8] People’s attitudes towards disable persons [9] poverty and social
exclusion [10] Moqatel ibn Soleiman commentary [11] Tanslation of balance commentary
(Tafsir al-mizan)

Introduction The welfare of physically-disabled individuals has been paid attention to by 
God and pointed out in Quran verses. Quranic instructions have come up with some principles 
to provide suitable situation for their welfare. To reach this, others’ duties like their family 
members and governmental organizations can be inferred in Quran verses; therefore, the 
aim of this study was to investigate the welfare for physically-disabled individuals from the 
perspective of Quran. In this review with the conceptual analysis and document analysis type, 
the verses concerning the welfare of physically-disabled individuals were first extracted; then, 
verses were categorized according to the objectives of the study, and the influence of Quran 
verses on the welfare of physically-disabled individuals was analyzed.
Conclusion Quranic verses paid close attention to physically-disabled individuals’ social, 
materialistic, physical, mental, and spiritual welfare. Considering disability as a divine test 
leads to mental welfare of the physically-disabled individuals, and elimination of the need for 
Jihad leads to their physical welfare. Also, the presence of the physically-disabled individuals in 
the society is considered the solution given by God for their social welfare and financial support 
is a sign of Gods’ attention to their materialistic needs. Respecting and honoring the physically-
disabled individuals is also a sign of attention given by Quranic verses to their psychological 
welfare.
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  چکيده
قرآن بدان  اتیمورد توجه خداوند بوده و در آ یتوانان جسم کم یستیبهز مقدمه:

توانان  کم یستیبهز یبرا ییراهکارها هیبا ارا یقرآن یها اشاره شده است. آموزه
آنان در بستر  کردن یآسوده زندگ یمناسب برا یآوردن بستر فراهم یدر پ ،یجسم

توانان  اعم از خانواده کم گرانید فیمهم، وظا نیبه ا دنیرس یجامعه است. برا
قرآن برداشت نمود.  اتیاز آ توان یم زیرا ن یحکومت یجامعه و نهادها ،یجسم

 اتیاز منظر آ یتوانان جسم کم یستیعوامل بهز یپژوهش، بررس نیلذا هدف ا
اسناد، ابتدا  لیو تحل یمفهوم لیاز نوع تحل یپژوهش مرور نیقرآن بود. در ا

 یتوانان جسم کم یسبک زندگ یطور کل و به یستیکه مربوط به موضوع بهز یاتیآ
شده، آنگاه  یبند دسته قیبا توجه به اهداف تحق اتیبود، استخراج شد. سپس آ

  پرداخته شد.  یتوانان جسم کم یستیقرآن بر بهز اتیآ ریتاث یو بررس لیبه تحل
 یو اجتماع یماد ،یجسم ،یروان ،یروح یستیقرآن به بهز اتیدر آ :گیری نتیجه
 ،یعنوان امتحان اله به یتوان توجه شده است. احتساب کم یتوانان جسم کم
را در  شان یجسم یستیتوانان و رفع وجوب جهاد از آنها بهز کم یروان یستیبهز
 اهکاربه حضور در اجتماع ر یتوانان جسم بودن کم مکلف نیدارد. همچن یپ

توانان  از کم یمال تیآنها و سفارش به حما یاجتماع یستیبهز یخداوند برا
احترام  تیبه رعا هیگونه افراد است. توص نیا یماد یستینشانه توجه خدا به بهز

 یستیقرآن به بهز اتینشان از توجه آ زین یتوانان جسم به کم دنیبخش و کرامت
  دارد. یتوانان جسم کم یروح

  قرآن ات،یآ ،یستیبهز ،یتوانان جسم کم ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ای جامع برای  قرآن، آخرین کتاب آسمانی است که دارای برنامه

ها است. الزمه این ویژگی  تامین سعادت دنیوی و اخروی انسان
ها با هر شرایط و در هر زمان و  ارایه برنامه برای تمامی انسانقرآن 

که یکی از اقشار  -توانان جسمی کم هر مکانی است. از این رو
مورد توجه آیات قرآن قرار  - بشری هستندنسبتًا مهجور در جوامع 

اجمال رهنمودهایی درباره آنان داشته است و  گرفته و خداوند به
واگذار کرده است.  (ع)البته تفصیل آن را به روایات معصومان

توانان  های قرآنی از سویی راه و روش بهترزیستن را به کم آموزه
ز حکومت، جامعه نشان داده و از سویی دیگر، وظایف دیگران اعم ا

  و خانواده را در قبال آنان تبیین کرده است.
توانان جسمی به سبب شرایط خاصی که دارند، مورد  بهزیستی کم

توجه قرآن بوده است تا این گونه افراد نیز مانند سایر افراد بتوانند 
در بستر جامعه از سبک زندگی مناسبی برخوردار باشند و به سبب 

زوی نشوند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی مشکالتی که دارند من
  جسمی از منظر آیات قرآن بود. توانان کم عوامل بهزیستی

 اسناد، ابتدا تحلیل و مفهومی تحلیل از نوع مروری پژوهش در این
طور کلی سبک زندگی  بهزیستی و به موضوع به که مربوط آیاتی
 اهداف به توجه با آیات سپس شد. استخراج بود، توانان جسمی کم

تاثیر آیات قرآن  بررسی و تحلیل به آنگاه شده، بندی دسته تحقیق
  توانان جسمی پرداخته شد.  بر بهزیستی کم

توانان جسمی سخن به میان  آیات متعددی از قرآن از بهزیستی کم
  شوند: بندی می اند که تحت عناوین زیر دسته آورده

  

  توانی  برشمردن کم امتحان
توانی جسمی را از جمله مصادیق  ها به کم قرآن کریم ابتالی انسان

شمارد. قرآن با امتحان قلمدادکردن مساله  امتحانات الهی برمی
ای از افراد و حتی  توانی، در صدد مخالفت با این دیدگاه عده کم

توانی را نتیجه گناهان وی یا  توانان است که کم برخی کم
ق آیات قرآن، یکی از اموری که خداوند دانند. طب اش می خانواده

ها  نهد، نقص و کاستی در جان بندگانش را با آن در بوته آزمایش می
كُْم بَِشيْ  است. در سوره بقره می  وَ  اْلَخْوِف  ِمنَ  ءٍ  خوانیم: "َوَلَنْبُلَونَّ

َمراِت" وَ  األنُفِس  وَ  األْموالِ  ِمَن  َنْقٍص  وَ  اْلُجوعِ  بقره، آیه (سوره  الثَّ
 و گرسنگى و ترس] قبيلِ [ از چيزى به را شما و قطعاً )؛ "۱۵۵

  .آزماييم" یم محصـوالت و ها جان و امـوال در كاهشى
تواند به اشکالی  که می  بر طبق نص صریح آیه، نقص در جان

همچون معلولیت در بینایی، شنوایی، جسم یا ذهن افراد ظاهر 
ه و برای آزمایش شود، از بارزترین نمودهای امتحانات الهی بود

ها و  دانستن این نقص بندگان است. خداوند پس از امتحان
مشکالت جسمی راه حل موفقیت در این امتحانات را نیز بیان کرده 

خود تاثیر بسزایی در  نوبه است، چه این که بیان راهکار نیز به
آیات کریمه بهزیستی و آرامش روانی این گونه افراد دارد. در این 

های گوناگون امتحانات الهی، با بشارت به  ن شیوهپس از بیا
اِبِرين"، در واقع کم ِر الصَّ توانان  صبرکنندگان که فرموده است: "َو َبشِّ

جسمی را دعوت به صبر نموده و صبرکنندگان از میان آنان را 
نماید. در واقع،  پیروزشوندگان نهایی در امتحانات الهی معرفی می

ها است؛ چرا  برخورد با مشکالت و سختی ترین شیوه صبر خردمندانه
که در صورت عدم شکیبایی، عالوه بر این که شرایط تغییری 

ترشدن مشکالت و کمترشدن تاب  نخواهد کرد، چه بسا سبب بزرگ
شدن از پاداشی که خداوند برای صبرکنندگان  تحمل آن و نیز محروم

نویسد:  در این خصوص می مکارم شیرازیدر نظر گرفته است، شود. 
رمز پيروزى در اين راه، صبر و پايدارى است و به همين دليل 

  . [1]دده بشارت پيروزى را تنها به صابران و افراد بااستقامت مى
الزم به ذکر است هر چند صبر خصلتی است که در هر حالی 
ها  پسندیده است، اما زیبایی آن در کسانی که به مشکالت و سختی

تر است و شاید به همین علت است که خداوند  ستند، نمایاندچار ه
ا َوَجْدناُه را به خاطر آن ستوده و فرموده است: " (ع)حضرت ایوب ِإنَّ

ما او را شكيبا يافتيم. چه ؛ ")۴۴(سوره ص، آیه صابِرًا نِْعَم اْلَعْبُد"
 و مشکالت از بسیاری به )ع(ایوب حضرت که چرا .!"اى نيكو بنده
 و کرد پیشه صبر اما شد، گرفتار جسمی بالیای جمله از مصائب
توانند  توانان جسمی نیز می . کم[2]گرفت قرار خداوند ستایش مورد

کردن خود به صبر و  با الگوگرفتن از این پیامبر الهی و آراسته
  شکیبایی مورد ستایش خداوند قرار گیرند.

  

  رفع وجوب جهاد
به موضوع بهزیستی  از جمله موارد دیگری که ضمن آیات قرآن

شدن این دسته افراد از  توانان جسمی اشاره دارد، مساله معاف کم
دلیل  توانان جسمی به جهاد ظاهری است. بنا بر آیات قرآن، کم

هایی که جهاد ظاهری برایشان دارد، از آن معاف هستند. در  مشقت
 َعَلى ال وَ  َحَرجٌ   سوره فتح آمده است: َ"َلْيَس َعَلى األْعمى ۱۷آیه 

 بر و نيست گناهى نابينا "بر"؛ َحَرج اْلَمِريِض  َعَلى ال وَ  َحَرجٌ  األْعَرجِ 
 شركت جهاد در كه[ نيست گناهى بيمار بر و نيست گناهى لنگ
: اند آورده عباس ابن قول از آیه این نزول شأن در مفسران .]"نكنند

ْيُتْم ِمْن َقْبُل  ۱۶ آیه که هنگامی ْوا كَما َتَولَّ سوره فتح: "َو ِإْن َتَتَولَّ
ْبكُْم َعذابًا َأليمًا"؛ "اگر [باز  - تر پشت كرديد همچنان كه پيش -ُيَعذِّ

 آمد، فرود دارد" مى معّذب پردرد عذابى به را شما بگردانيد، روى]  هم
گفتند:  و آمدند )ص(خدا رسول خدمت بیماران و معلوالن از گروهی

. [3]تکلیف ما چیست؟ خداوند این آیه را نازل کرد (ص)ای رسول خدا
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دستى اسالم و داشتن نظر متوازن به امور است، كه در  اين از گشاده
كردن  گيرى نسبت به موضوع جنگ و مبارزه، از بيان هنگام سخت

 مند  بهره آنها از توانند عذرهاى حقيقى كه بازنشستگان از جنگ مى
  . [4] ماند افل نمىغ شوند،

الزم به ذکر است رفع وجوب جهاد از این گونه افراد در مواقعی است 
منظور  که جهاد برای گسترش اسالم باشد. لذا در مواقعی که جهاد به

در تفسیر  مغنیهیابد.  دفع دشمنان باشد بر همگان وجوب می
سودمندش نوشته است: هنگامی که منظور از جهاد، راندن دشمنان 

چه بزرگ باشند و چه کوچک،  –باشد، بر همه افراد سالم و غیرسالم
  .[5]به مقدار توانشان واجب است –چه زن باشند و چه مرد

توان به آن اشاره کرد این است که  نکته دیگری که در این بخش می
توانند در جهاد شرکت  شان تمایل داشته باشند میتوانان خود اگر کم

نمایند و در این صورت پاداش آنان نسبت به دیگران دوچندان 
توان گفت هر چند دشواری جهاد از این گونه  خواهد بود. در واقع می

افراد رفع شده است، اما جایز است آنان هم در جهاد حضور یابند و 
که نابینا بود  مکتوم ابن ام، چنان که [6]پاداش آنان مضاعف است

  .[7]داشت در جنگ قادسیه شرکت کرده و پرچم را نگه می
توانان از  این نکته را نیز نباید از نظر پنهان داشت که اگر چه کم

شرکت در جهاد ظاهری معاف هستند، اما از خیرخواهی برای 
مسلمانان و نیز پیشبرد اهداف الهی در حد توان معاف نیستند. 

رچه قادر نيستند با دست كارى انجام دهند، اما نباید از آنچه آنان اگ
در توان دارند با زبان مضايقه نمايند. هر كس آنچه را در توان دارد 

 شركت جبهه در توانند نبايد فروگذار كند، و به تعبير ديگر اگر نمى
  . [1]بدارند نگاه مستحكم را" جبهه پشت" کم دست كنند

توان  دینی در مجموع به بهزیستی افراد کمهای  تمام این آموزه
شدن  توانند از دوچندان داللت دارند که با کاربست این معارف می

های جسمی دارند، جلوگیری کنند و  هایی که به سبب نقص چالش
  از سبک زندگی شایسته خود برخوردار باشند.

  

  توانان به حضور در اجتماع کردن کم مکلف
توانان جسمی کمک شایانی  بهزیستی کمیکی از مسایلی که به 

حضور افراد معلول در  کند، حضوریافتن آنان در اجتماع است. می
های مختلف،  ها و فعالیت جامعه و مشارکت آنان در بخش

موجبات شناخت هر چه بیشتر آنان از سوی جامعه و احساس 
کند. در چنین شرایطی، زمینه  کارآمدی برای آنان را فراهم می

های افراد  های منفی فراهم و نگرش برای تغییر نگرشمساعد 
تر  بینانه تر و واقع تر، منطقی جامعه نسبت به افراد معلول مثبت

توانان جسمی در اجتماع، موجب  عالوه حضور کم . به[8]خواهد شد
شود. با رشد  های انسانی و اجتماعی در آنان می رشد قابلیت

های برابر  برخورداری از فرصت های انسانی در افراد معلول و قابلیت
در مقایسه با افراد غیرمعلول، شرایط امکان خروج از وضعیت 
نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آنان حاصل 

این مهم، مورد توجه قرآن بوده و به آن تاکید کرده  .[9]شود می
توانان جسمی باید در تمام امور با مردم  بنا بر آیات قرآن، کماست. 

ای همچون غذاخوردن نیز  در ارتباط باشند و حتی برای امر ساده
سوره نور آمده است:  ۶۱نباید خود را از دیگران جدا کنند. در آیه 

 اْلَمِريِض  َعَلى ال وَ  َحَرجٌ  اْألَْعَرجِ  َعَلى ال وَ  َحَرجٌ   "َلْيَس َعَلى اْألَْعمى
 أَوْ  آباِئكُمْ  ُبُيوِت  َأوْ  ُبُيوتِكُمْ  ِمنْ  تاكُُلوا َأنْ  َأْنُفِسكُمْ   َعلى ال وَ  َحَرجٌ 
هاِتكُمْ  ُبُيوِت  ُبُيوِت ِإْخوانِكُْم َأْو ُبُيوِت َأَخواِتكُْم َأْو ُبُيوِت  َأوْ  ُأمَّ

اِتكُْم َأْو ُبُيوِت َأْخوالِكُْم َأْو ُبُيوِت خاالِتكُْم َأْو ما  َأْعماِمكُْم َأْو ُبُيوِت َعمَّ
يِقكُْم َلْيَس َعَلْيكُْم ُجناٌح َأْن تاكُُلوا َجِميعًا َأْو َمَلكُْتْم َمفاِتَحُه َأْو َصدِ 

َأْشتاتا"؛ "بر نابينا و لنگ و بيمار و بر شما ايرادى نيست كه از 

هاى  هاى پدرانتان يا خانه هاى خودتان بخوريد، يا از خانه خانه
هاى خواهرانتان يا  هاى برادرانتان يا خانه مادرانتان يا خانه

هاى  هايتان يا خانه هاى عمه ايتان يا خانههاى عموه خانه
] كه  هايى هايتان يا آن [خانه هاى خاله هايتان يا خانه دايی

 شما ] بر ] دوستتان. [همچنين كليدهايش را در اختيار داريد يا [خانه
 آیه این نزول سبب در". پراكنده يا بخوريد هم با كه نيست باكى
كه مسلمان شوند، افراد  اهل مدينه پيش از آن: است شده وارد

 و كردند نابينا و لنگ و بيمار را از حضور بر سر سفره غذا منع مى
 بزرگداشت و مراعات جهت به بودند، آنان ميان در كه انصارى گروه
 مانند بیمار و ماند می عقب لنگ و بيند نمی را غذا نابینا: گفتند مى
 را افراد گونه اين غذاى سبب همین به پس خورد. نمی غذا سالم
 دانستند. مى گناه خود براى را آنان با غذاخوردن و دادند مى جدا
 افراد با آنان غذاشدن شاید هم گفتند می نيز بيمار و لنگ و نابینا
. كشيدند مى كنار را خود لذا شوند، ديگران ناراحتى مايه سالم

 که كردند پيامبر سئوال از را موضوع اين آمد )ص(پیامبر که هنگامی
ذا غ هم شما با آنها كه ندارد مانعى هيچ: گفت و شد نازل فوق آيه
  .[2]شوند

  

  توانان توصیه به حمایت مالی از کم
توانان جسمی، از دیگر مواردی است که قرآن  رفع نیازهای مالی کم

در راستای بهزیستی آنان مورد توجه قرار داده است، چرا که تامین 
شود که آنان از جامعه طرد  توان موجب می نیازهای مالی افراد کم

ای از  نشوند و بتوانند بهتر زندگی کنند. برخی از مفسران، عده
اند و آنان را  ا از فقرا و مستمندان دانستهتوانان جسمی ر کم

در  مقاتل بن سلیماناند.  مستحق اطعام و رسیدگی مالی برشمرده
 درمانده "به)؛ ۲۸، آیه حجر(سوره اْلَفِقير"  تفسیر آیه "َأْطِعُموا اْلباِئَس 

"الضرير الزمن" (نابینای  را" بائس" واژه بخورانيد"، مستمند
  .[10]عنی کرده استمزمینگیر) 

  

  توانان بخشیدن به کم کرامت
توانان جسمی، احترام و عدم  های مهم در ارتباط با کم یکی از مولفه

توانان جسمی باید ارتباطی  تحقیر آنان است. ارتباط جامعه با کم
گونه باشد  آمیز و به دور از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و توهین احترام

که عدم این گونه رفتار، موجب خشم الهی و توبیخ خداوند است. 
در تفسیر آیات ابتدایی سوره عبس که به  (ره)باییعالمه طباط

کردن فردی از آمدن نابینایی به حضورشان اشاره دارد،  رویی ترش
گفته است: غرض سوره، عتاب هر كسى است كه ثروتمندان را بر 

 و كند مى احترام را دنيا اهل دارد، ضعفا و مساكين مومن مقدم مى
 اين در: دهد می ادامه گونهاین  وی. شمارد مى خوار را آخرت اهل
 براى دارد. وجود بيشتری توبيخ است آمده) كور( اعمى تعبير كه

 و باشد نابينا اگر كند، مى مراجعه انسان به كه محتاجى اين كه
ا او را به این کار خد از ترس و باشد دينى حاجتى هم حاجتش

كنندگان به او  واداشته باشد، شایسته است بيش از ساير مراجعه
ترحم نمود و بيشتر به او روى آورده، مورد عطوفت قرارش داد، نه 

  .[11]اين كه چهره در هم کشید و روى از او برتافت
توانان جسمی در آیات قرآن،  پرداختن به موضوع بهزیستی کم

بیانگر توجه خاص خداوند به راهکارهای بهزیستی این گونه افراد 
رخی مسایل روحی، روانی، است. خداوند به اقتضای آیات قرآن به ب

توانان جسمی توجه داشته است.  جسمی، مادی و اجتماعی کم
عنوان یکی از انواع امتحانات الهی به معنی  توانی به احتساب کم

توانان جسمی است که مبادا این  توجه خداوند به سالمت روان کم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی محمدجعفر  رسولو ی موریابوالفضل ت ۱۹۲

   ۱۳۹۷ پاییز، ۴، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                                                     طب و قرآن پژوهشی- علمی نامه فصل

دسته از افراد خود را به دور از رحمت و لطف الهی دانسته و گمان 
توانان  ند خداوند آنان را وانهاده است. رفع وجوب جهاد از کمکن

توانان است تا  گیری بر کم جسمی به معنی توجه خداوند و آسان
توانان به  بودن کم مشکالت جسمی آنان چندبرابر نشود. مکلف

حضور در اجتماع راهکاری است که خداوند برای بهزیستی اجتماعی 
توانان جسمی جلوگیری  شدن کم زویتوانان ارایه داده و از من کم

توان نیز به  نموده است. سفارش خداوند به حمایت مالی از افراد کم
توانان در زمینه مادی است و در  معنی توجه خداوند به بهزیستی کم

توانان  بخشیدن به کم نهایت توصیه به رعایت احترام و کرامت
وند ضمن توانان که خدا راهکاری است برای بهزیستی روحی کم

  آیات قرآن بدان سفارش نموده است. 
  

  گیری نتیجه
توانان جسمی که از آیات  توجه خداوند به موضوع بهزیستی کم

قرآن قابل برداشت است، نشان از اهمیت باالی آن دارد. خواست 
توانی جسمی دچار هستند،  خداوند چنین است که افرادی که به کم
دارند، کمبود دیگری نداشته افزون بر کمبودی که از ناحیه جسم 

توانان  راحتی و در کنار سایر افراد زندگی کنند. کم باشند و بتوانند به
شده در آیات قرآن و در پی آن  جسمی با آگاهی از راهکارهای ارایه

توانند به بهزیستی خود کمک  کردن به آنها، می داشتن و عمل ایمان
کنند. در مسیر تحقق نمایند و از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری 

توانان، افراد جامعه و مسئوالن  گمان اعضای خانواده کم این مهم بی
توانان و عمل به  دولتی و حکومتی، باید با درک شرایط ویژه کم

توانان را  های قرآنی زمینه تحقق بهزیستی کم فرامین و دستورالعمل
  .فراهم آورند
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