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 چکیده

بررسي  و به هسامان يافت فصل سه در «شناسي خضوع وخشوع در آيات و رواياتمفهوم»با نام  نامهاين پايان 

 زد.پرداو تحليل حقيقت خضوع و خشوع و ديگر زواياي آن در متون ديني مي

در جهاان و   اشحقيقاي  گاا  يشناخت انسان از خود و جابر اساس  اي هستند كهمقولهدو خشوع و خضوع 

 ياژ يو گا يجا هاي قرآني و روايي،آموز در ، از اين رو ديابيم سامان خود و ديگر مخلوقات اش با خالقرابطه

 دارد و آيات و روايات مختلفي، بيانگر حقيقت آن دو و ديگر زواياي آن هستند.

خاداي  در برابار   بناديي ت و اعباد دين و روحدر واقع  ي است،تذلل و فروتن كه به معناي خضوعخشوع و 

در متاون  خضوع و خشوع  مفاهيم است. تبيين يهاال نياز فرام ري مطلقفرمانبردا نيز، آن جهياست كه نتسبحان 

نيز با معيارهاي صحيحي  يردد و ارتباطات بنديانپرستش  فروتني و تواضعبا  ي واالخدا كه ديني از آن روست

 انجام پذيرد.

-نقليی و به وسيله روش  بنیادی، در قالب پژوهشي خشوع و خضوع نگارند  با عنايت به اهميت دو عنوان

 داخته است.)ع(پر، به بررسي مفاهيم آن دو در آيات قرآني روايات اهل بيت وحیانی

ه به اعضاى بدن آدما  اختصااد دارد.   به معناي فروتني ظاهري است ك خضوع، بر اساس آيات و روايات

 يردن و افتاديي انحناىيا  نازك و لطيف نرم وسخن به معناي اين واژ  در آيات قرآني، كاربرد فراواني ندارد و 

، به موضوع خضاوع همگااني موجاودات در برابار خاداي واال و آياات االهاي        نيز روايات اسالميآمد  است. 

واژ  تواضع از مترادفات خضوع است كاه بار اسااس آن،     اند.ر غيرخدا نهي كرد اند و از خضوع در برابپرداخته

 ها و آثاري را براي خضوع و تواضع بيان كرد.توان اقسام و مراتب و زمينهمي

 «تيخشا »و « خاو  »باا   كاه دروني و قلبي است  يتذلل و فروتن يبه معنا نيزخشوع  طبق آيات و روايات،

ها باه خشاوع در برابار    تر آناي در آيات و روايات بيان شد  است كه بيشبه يونه يسترد  اين واژ  .تالزم دارد

، راهكارهاا و عوامال و نياز آثاار و     خشاوع  و مراتب مهاي آن در هستي نظر دارند. اقساسبحان و نشانه يخدا

  در قرآن و احاديث بيان شد  است. آن، از مباحثي است كهبركات 
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