«بسمه تعالی»

جزوه تفسیر موضوعی قرآن

تهیه شده توسط  :سقا
زمستان 1314

1

فهرست مطالب:

صفحه

کلیات

3

درباره تفسیر

7

اولین تفسیر موضوعی درباره صفات خداوند

1

نماز

13

تفسیر سوره حمد

15

تفسیر سوره توحید

22

روابط اجتماعی از منظر قرآن

22

سنت های الهی در قرآن

32

بندگی و زندگی ایده آل قرآن

37

روابط اقتصادی در اسالم

44

فعالیت های مطرود اقتصادی از نظر اسالم

42

دیدگاه اسالم نسبت به ازدواج در مقایسه با تفکر رهبانیت مسیحی 52

2

درس اول :کلیات
وحی چیست؟
معانی به کار گرفته شده در قرآن برای واژه وحی:
 ایماء و اشاره  :داستان حضرت زکریا (مریم)11:هدایت غریزی :درباره زنبور عسل (نحل)82:الهام :در سخن گفتن خدا با مادر حضرت موسی(قصص)7:وحی رسالی که شاخصه نبوت است وبیش از هفتاد بار در قرآن به کار رفته است .و معنای مورد نظر ما همین است .وحی رسالی
همان الهام است که گاهی برای انسان های پاک اتفاق می افتد با این تفاوت که در الهام منشاء الهام کننده برای انسان روشن
نیست اما در وحی کامالً بر پیامبر روشن است که پیام دهنده خداست.
آیاتی که در آنها واژه وحی به معنای وحی رسالی به کار رفته است:
در سوره نساء می فرماید:
 « اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلىَ نُوحٍ وَ النَّبِيِّنَ مِن بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنَا إِلىَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاِِوَ عِيسىَ وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هَرُونَ وَ سُلَيْمَانَ وَ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا )183( ».بىتردید ما به تو وحى کردیم همانگونه که به
نوح و پیامبران بعد از او وحى کردیم و نیز به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (پیامبرانى از فرزندان
یعقوب) و عیسى و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحى نمودیم ،و به داود زبور عطا کردیم (پس در دعوى نبوت و
عرضه کتاب بىسابقه نیستى).
 « وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كلََّمَ اللَّهُ مُوسىَ تَكْلِيمًا )184( ».و رسوالنى را(فرستادیم) که (سرگذشت) آنان را پیش از این بر تو بازگو کردیم و رسوالنى که بر تو بازگو نکردیم ،و خداوند با
موسى به طرزى خاص (بىپرده و بدون واسطه) سخن گفت.
 « رُّسُلًا مُّبَشرِّينَ وَ مُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كاَنَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»( )185فرستادگانىبشارترسان و بیمدهنده ،تا مردم را بر خدا (در روز قیامت) پس از (آمدن) این فرستادگان حجتى نباشد ،و خداوند
همواره مقتدر شکستناپذیر و حکیم (در همه امور) است.
 وحی رسالی= معرفتی پیامبرانه :عبارت از نوعی معرفت است که خداوند به انسان هایی که شایسته بداند عطا می کند.« اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجْعَلُ رِسَالَتَه ( ».انعام )124:و کسی جز پیامبر که در معرض چنین تجربه قرار گرفته نمی تواند آن را
داوری کند.
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ویژگی هایی که می توان برای وحی رسالی برشمرد:
 -1فرا طبیعی است یعنی با معرفت های عمومی بشر متفاوت است پس نمی توان با ابزارهای دانش بشر آن را تعریف کرد.
شعور وحیانی از نوع دانش های متعارف تجربی عقالنی و عرفانی بشری نیست ،بلکه معرفتی است که از ساحت
خداوندی صادر می گردد و به اصطالح « مرهوبی» است.
 -2در وحی ارتباط با غیب وجود دارد و تنها راه شناخت ما مطالعه آثار وحی و پی گیری عالئم آن است .
 -3نوع معرفت وحی به طور خالصه از راه کشف و شهود است.
شناسنامه قرآن:
در شناخت قرآن باید موارد زیر را لحاظ کرد:
 قرآن در زمان بعثت حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلّم یعنی  844سال پس از میالد مسیح علیه السالم در شبهجزیره عربستان پدید آمد.
 پیامبر اکرم قبل از بعثت به گواهی تاریخ به پاکی و صفا و امانت داری در میان قوم و قبیله اش معروف بود. پیامبر قبل از بعثت ،هیچ داعیه ای در پیوند با وحی و دین نداشت و بعد از بعثت نیز بیان می فرمود که هیچ اجازه واختیاری برای تغییر یا تبدیل آیات یا کم و زیاد کردن آن ها ندارد .آیه زیر دلیل بر موضوع بیان شده است:
« وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسي إِنْ
أَتَّبِعُ إِالَّ ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ ال أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فيكُمْ
عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ فَال تَعْقِلُونَ( ».يونس15:و )18و هنگامى که آیات روشن ما بر آنها خوانده مىشود ،کسانى که ایمان به لقاى ما (و
روز رستاخیز) ندارند مىگویند« :قرآنى غیر از این بیاور ،یا آن را تبدیل کن! (و آیات نکوهش بتها را بردار)» بگو« :من حق ندارم
که از پیش خود آن را تغییر دهم؛ فقط از چیزى که بر من وحى مىشود ،پیروى مىکنم! من اگر پروردگارم را نافرمانى کنم ،از
مجازات روز بزرگ (قیامت) مىترسم!» بگو« :اگر خدا مىخواست ،من این آیات را بر شما نمىخواندم؛ و خداوند از آن آگاهتان
نمىکرد؛ چه اینکه مدّتها پیش از این ،در میان شما زندگى نمودم؛ (و هرگز آیهاى نیاوردم؛) آیا نمىفهمید؟!»
قرآن چگونه کتابی است؟
این موضوع با دو دیدگاه بررسی می شود:
 -1نگاه برون دینی :اندیشمندان غیر مسلمان
 -2نگاه درون دینی :اندیشمندان مسلمان ،روایات و قرآن از نگاه قرآن
در نگاه برون دینی نظر سه اندیشمند غربی درباره قرآن بیان می شود:
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 آلبرت انیشتین (متفکر و فیزیکدان بزرگ جهان)  :قرآن کتاب جبر یا هندسه یا حساب نیست بلکه مجموعه ی قوانینیاست که بشر را به راه راست هدایت می کند ،راهی که بزرگترین فالسفه از تعریف آن عاجزند.
 ارنست رنان می گوید  :اگر کسی خواسته باشد به کتابی که از آسمان نازل شده است ایمان بیاورد ،آن کتاب فقط قرآناست زیرا کتب دیگر آسمانی امتیازات قرآن را ندارند.
 گوته  :آموزه های محمد ،هیچ نقصی ندارد و کسی نیز به مرتبه علم او نخواهد رسید .وی در جایی دیگر می گوید :اگرچه ما همواره از قرآن روی برمی گردانیم و در همان مرحله ی اول از آن اظهار تنفر می نماییم اما آن خیلی زود ما را
به سوی خود جذب کرده و شگفت زده می نماید و در نهایت ما را وادار می کند که در مقابل آن سر تعظیم و احترام
فرود آوریم .سبک و اسلوب قرآن و هماهنگی و توافق آن با محتوا و هدفش محکم و استوار ،بسیار عالی و باشکوه ،با
هیبت و سرسام آور و دارای رفعتی حقیقی و ابدی است .ازاین رو این کتاب در تمام زمانها ،تأثیری نیرومند از خود به
جای می گذارد.
نگاه درون دینی:
 -1نظر اندیشمندان مسلمان:
 مالصدرا « :بسیار به مطالعه کتب حکماء پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسی هستم ،ولی همین که کمی بصیرتم بازشد ،خود را از علوم واقعی خالی دیدم ،درآخر به فکر افتادم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات بروم .یقین کردم که
کارم بی اساس بوده است زیرا در طول عمر به جای نور درسایه ایستاده بودم از غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله
کشید تاآنکه رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرارقرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن کردم .درِ خانه
وحی را کوبیدم ،در باز شد و پرده ها کنار رفت و دیدم فرشتگان به من می گویند «:سالم علیکم طبتم فادخلوها
خالدین(».زمر )73:اکنون دست به نوشتن اسرار قرآن زده ام ،اقرار می کنم که قرآن دریای عمیقی است که جز با لطف
الهی امکان ورود در آن نیست ،ولی چه کنم؟ عمرم رفت ،بدنم نا توان شد ،قلبم شکسته ،سرمایه ام کم ،ابزارکارم ناقص
و روحم کوچک است ».تفسیرصدر المتألهین ،ج  ،7ص ) 11
 فیض کاشانی« :مدت ها در مطالعه مجادالت متکلمان فرو رفتم و کوشش ها کردم ،ولی همه آن بحث ها ،از جهل منبود .مدت ها در راه فلسفه به تعلم و تفّهم پرداختم و بلندپروازی هایی را در گفتگوی این و آن بودم؛ کتاب ها و رساله
ها نوشتم و گاهی میان سخنان فالسفه و متصوفه و متکلمین جمع بندی کردم و حرف ها را به هم پیوند دادم ،ولی در هیچ
یک از علوم ،دوایی برای دردم وآبی برای عطشم نیافتم .بر خود ترسیدم و به سوی خداوند فرار و انابه کردم تا خداوند
مرا از طریق تعمق در قرآن و حدیث هدایتم کرد».
 -2قرآن در نگاه روایات
پیامبر فرمودند«:فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ».هرگاه فتنه ها همچون شب های سیاه بر شما
روی کرد ،به سراغ قرآن بروید .وسایل الشیعه ،ج ،8ص 171و فرمودند «:قرآن سفره میهمانی خداست تا می توانید از
ضیافت او بهره بگیرید ».کنز العمال ،حدیث2358
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امیرالمؤمنین فرمودند «:در قرآن علوم آینده و اخبار گذشتگان مطرح است ،دوای دردها و نظم امور در قرآن است».
(نهج البالغه ،خطبه  ) 152و فرمودند «:نور قرآن هرگز خاموش نمی شود ،قرآن دریایی است که قعر آن معلوم نیست،
بنایی است که پایه هایش سست نمی شود و داروی شفابخشی است که بیماری در پی ندارد ( ».نهج البالغه ،خطبه ) 178
 -2قرآن از نگاه قرآن:
آیاتی در قرآن وجود دارد که به بیان اوصافی درباره خود قرآن می پردازد:
 -1قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبین(مائده)15:
کتاب مبین :کتاب روشن کننده
 -2يا أَيُّهَا النَّاس قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نوُراً مُبيناً (نساء)174:
برهان :دلیل و حجت
 -3رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ(.بیّنه3:و)2
قیّمه :محکم کننده معارف انسان هستند.
 -4قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون(زمر)22:
غیرذی عوج :امکان انحراف درش راه ندارد.
 -5إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ( .طارق13:و)14
قول فصل :سخنی که فصل الخطاب است .و شوخی در آن راه ندارد.
 -8تَبارَكَ الَّذي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمينَ نَذيراً(.فرقان)1:
فرقان :حق و باطل را از هم جدا می کند.
نمونه سواالت تشریحی درس اول:
 -1وحی رسالی را تعریف کنید.
 -2تفاوت وحی رسالی و الهام را تعریف کنید.
 -3در آیات «تَبارَکَ الَّذی نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعالَمینَ نَذیراً ».و « قُرْآناً عَرَبِیًّا غَیْرَ ذی عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُون ».به کدام
یک از ویژگی های قرآن اشاره شده است؟
 -4ویژگی های وحی رسالی را بنویسید.
 -5مبین بودن قرآن به معنای ........و قیّمه بودن آن به معنای ...............است.
 -8وحی در داستان حضرت زکریا به معنای ..................و در سخن گفتن خدا با مادر حضرت موسی به
معنای ......................به کار رفته است.
 -7تعریف مختصر و اجمالی از وحی رسالی کدام است؟
 -2این سخن از کیست؟« اگر کسی خواسته باشد به کتابی که از آسمان نازل شده است ایمان بیاورد ،آن کتاب فقط قرآن
است زیرا کتب دیگر آسمانی امتیازات قرآن را ندارند».
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 -1این سخن از کیست؟« هرگاه فتنه ها همچون شب های سیاه بر شما روی کرد ،به سراغ قرآن بروید».
-14تفسیر المیزان یک نوع تفسیر .......و تفسیر منشور جاوید یک نوع تفسیر ..............است.

درس دوم :درباره تفسیر
تفسیر در لغت :به معانی زیر آمده است:
 هویدا کردن پیدا نمودن پدیدآوردن پیدا و روشن کردن معنا که بهترین معنا همین است.تفسیر در اصطالح دانشمندان اسالمی:
دانشی که به کمک آن مفاهیم و معارف کتاب خدا آشکار می گردد.
ضرورت تفسیر:
در درس گذشته خواندیم که قرآن کتاب مبین است ،نور است یا فرقان است و ...آیا با این اوصاف قرآن اساساً نیاز به تفسیر دارد؟
پاسخ :قرآن اگرچه خود نور و روشنگر است ،این هرگز به این معنا نیست که شناخت و تحلیل صحیح مفاهیم و محتوای بلند آن
بدون برخورداری از ابزارهای الزم شناخت ،برای همگان ممکن است .در حقیقت تفسیر یکی از اصلی ترین ابزارهای شناخت
معارف قرآن است .قرآن خطاب به پیامبر می فرماید«:أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَّين لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهْم وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون»(نحل)44:
ما این ذکر [قرآن] را بر تو نازل کردیم ،تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى؛ و شاید اندیشه کنند!
ویژگی های قرآن که نیاز به تفسیر را بیشتر می کند کدام است؟
 -1بیان اصول و کلیات در قرآن :این ویژگی از یک سو قرآن را فرا زمان و فرا مکان می کند اما از سویی دیگررسیدن به
جزئیات و فروعات در قرآن را وابسته به تفسیر می کند مانند :دستور اقامه نماز که به طور کلی در قرآن آمده اما در
کیفیت اقامه آن ( مانند تعداد رکعات) نیاز به تفسیر و شرح وجود داشت که خود پیامبر آن را شرح دادند.
 -2به کار گیری سبکی خاص در بیان مطالب :مجموعه مطالب و پیام های مربوط به یک موضوع در یک آیه یا یک سوره
خاص به طور متمرکز نیامده است بنابراین برای دستیابی به دیدگاه قرآن در یک موضوع خاص باید در البه الی آیات و
سور مختلف کاوید به این ترتیب برخی از آیات با توجه به قرینه های پیوسته یا ناپیوسته تفسیر می شوند و این امر نیاز به
تفسیری روشمند را موجب می گردد.
 -3معرفی جهان های فرا طبیعی :قرآن ذهن کنجکاو انسان را به جهان ها و موجودات فراطبیعی و ارتباط آنها به جهان مادی
معطوف می نماید بنابراین تصویری که قرآن از هستی و موجودات آن پیش روی انسان می نهد ،به مراتب گسترده تر از
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آن است که از طریق حواس محدود و جزئی نگر بشر قرار دارد .آیاتی که در قرآن درباره عرش ،فرشتگان ،روح ،جن،
عوالم ملکوت ،برزخ و قیامت و....آمده است از این دست محسوب می شوند.
 -4فصاحت و بالغت بی نظیر :اگرچه قرآن به زبان عربی است اما از نظر فصاحت وبالغت در باالترین سطح قرار دارد
بطوریکه برای درک معارف و معانی آن باید به دقت های واژه شناختی و ظرافت های مفهومی آن را به دلیل به
کارگیری انواع مجازها ،استعاره ها ،کنایه ها ،اشاره ها ،تشبیه ها ،ضرب المثل ها ،رمزها و.....لحاظ کرد و این تفسیری
روشمند را می طلبد.
کهن ترین تفسیر مدّون:
 سعید بن جبیر از اصحاب امام سجاد علیه السالم(سال  14یا 15ق) مجاهدبن جبر از شاگردان ابن عباس شاگرد امام علی علیه السالم( سال 144ق)شیوه های تفسیری:
 -1تفسیر ترتیبی :تفسیری است که در آن مفسر آیات قرآن را از آغاز تا به آخر قرآن ،آیه به آیه شرح می دهد .بیشترین تفاسیر
از این نوع هستند .به عنوان مثال :تفسیر مجمع البیان از شیخ طبرسی و تفسیر المیزان از عالمه طباطبائی.
 -2تفسیر موضوعی :تفسیری است که مفسر در ابتدا به جمع آوری آیاتی که مربوط به موضوع معینی است پرداخته سپس به
شرح و تبیین و استخراج مقاصد و معارف آن آیات می پردازد .این شیوه جدید و شایع شده است .به عنوان مثال:
تفسیرموضوعی جوادی آملی و تفسیر منشور جعفر سبحانی
روش های تفسیری:
دو نوع از مهم ترین این روش ها:
 -1روش نقلی :مفسر برای شرح آیة مورد نظر از آیات دیگر قرآن و از روایات کمک می گیرد و از خودش چیزی را به تفسیر
نمی افزاید .تعداد زیادی از تفاسیر از این دسته اند .مانند :البرهان از سید هاشم بحرانی
 -2روش اجتهادی :در این روش ،مفسر تنها بر اخبار و آثار و مانند آن تکیه نمی کند بلکه به عنوان مبنای اصلی دریافت مقاصد
قرآن بر خردورزی و استدالل روشمند متکی است .برای نمونه :مجمع البیان شیخ طبرسی.
شرایط مفسر:
 -1آگاهی کامل از زبان و ادبیات عرب

 -2آگاهی به دانش اسباب النزول

 -3آگاهی از روایات ،سنت و سیرة پیامبر و اهل بیت
 -5آگاهی از آثار قرآنی پیشینیان

 - 4آگاهی از علوم قرآن

 -8آگاهی از دانش منطق وشیوة استدالل منطقی و دانش های دیگر

تفسیر به رأی:
در صورتیکه مفسر واجد شرایط پیشین نباشد و یا در تفسیر آیات ،منابع سه گانه کتاب ،سنت و عقل را مرجع خود قرار ندهد،
نمی توان کار او را تفسیری ضابطه مند دانست .در روایتی از پیامبر اسالم نقل شده که خداوند فرمود « :ما آمن بی من فسر برأیه
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کالمی .هرکس کالم من را با رأی خود تفسیر کند ،به من ایمان نیاورده است ».این مطلب با تعابیر گوناگون ،در سخنان اهل بیت
نیز مورد تایید قرار گرفته است.
اندیشمندان قرآنی به الهام از همین روایات ،تفسیر بی ضابطه قرآن را « تفسیر به رأی » نامیده اند و مردم را از آن بر حذر داشته اند.
عمده ترین دالیل تفسیر به رأی عبارتند از:
 .1تکیه بر حدس و گمان شخصی در تحلیل معنای آیات
 .2گرایش ها و حب و بغض های شخصی ،فرقه ای ،مذهبی و کالمی
 .3علم زدگی و تکیه بر فرضیه های علمی بدون توجه به اصول ،شرایط و قواعد تفسیر صحیح قرآن
نمونه سواالت تشریحی درس دوم:
 -1تفسیر در لغت و اصطالح به چه معنایی آمده است؟
 -2شیوه تفسیر موضوعی را تعریف کنید.
 -3تفاوت روش نقلی و اجتهادی را بنویسید.
 -4تفسیر به رأی چیست؟ عمده ترین دالیل آن کدامند؟
 -5ویژگی های قرآن که نیاز به تفسیر را بیشتر می کند کدام است؟
 -8آیا قرآن نیاز به تفسیر دارد؟
 -7چهار مورد از شرایط مفسر را نام ببرید.
 -2کهن ترین تفسیر مدون قرآن از .....................و سپس از .................است.

درس سوم :اولین تفسیر موضوعی درباره صفات خداوند
«صفات خداوند»:
تعداد اسماء یا صفات الهی را از  11تا  1441صفت نامبرده اند .احصاء اسماء الهی به میزان شباهت خداوند با مخلوقات و
صفاتی مانند عدالت او در میان متکلمین اختالف نظرهایی را به وجود آورده است .بین اسماء و صفات الهی تفاوتی نیست
مگر اینکه صفت داللت بر معنا و خصوصیتی می کند که خداوند می تواند دارای آن باشد اما اسم بیانگر ذات خداوند است با
داشتن یکی از صفات .مثالً حیات و علم دو صفتند در حالیکه حی و عالم دو اسم محسوب می شوند.
تقسیم بندی هایی در صفات خدا مطرح کرده اند از جمله معروفترین آنها:
 – 1صفات خدا یا ذاتیند یا فعلی:
هر گونه کمالی که مستلزم نقص و محدودیت نباشد قابل صدق بر خدای متعال خواهد بود که به آن صفات ذات گفته می
شود مانند حیات ،علم و قدرت؛ اما مفاهیمی که از نوعی رابطه بین خدا و مخلوق انتزاع شود صفات فعلیه الهی نامیده می
شوند مانند :خالقیت و رازقیت
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 -2صفات خدا یا ثبوتیند یا سلبی:
انسان به مقتضای فطرت خود برخی نشانه هایی از کمال را در جهان هستی مشاهده کرده از آنها صفاتی می سازد که خدا را با
آن می خوانند که به آن ها صفات ثبوتی گفته می شود یعنی آنها صفات را برای خدا ایجاب می کند مانند :ازلی و ابدی
بودن؛ و نقصهایی که در جهان مشاهده می کند و خداوند از آنها منزه می شمارد را صفات سلبی می گویند مانند محدودیت
مکانی و زمانی و جسمانی بودن.
صفات فعلیه خدا در قرآن:
هر وصف و عنوانی که ذهن آدمی بتواند در پیوند وجودی ذات باری تعالی با جهان خلقت انتزاع کند ،همه جلوه های
ربوبیت عالی پروردگار است؛ چنان که خداوند خود در سوره اعلی بدان اشاره فرموده است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلىَ( )1منزَّه شمار نام پروردگار بلندمرتبهات را!
الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى()2همان خداوندى كه آفريد و منظم كرد،
وَ الَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى( )3همان كه اندازهگيرى كرد و هدايت نمود،
والَّذِى أَخْرَجَ المْرْعَى()4و آن كس را كه چراگاه را به وجود آورد،
فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى()5سپس آن را خشك و تيره قرار داد!
ربّ :صفتی است که پیشوایان دینی خدای خود را بیشتر با آن می خواندند و به پیروان خویش نیز توصیه می کردند.از جمله
روابطی که بین خدا و خلق ،لحاظ می شود اینست که مخلوقات نه تنها در اصل وجود و پیدایششان نیازمند به خدا هستند بلکه
همه شئون وجودی آنها وابسته به خدای متعال است و هیچگونه استقاللی ندارند .الزمه چنین صفتی ،تدبیر امور خلق است.
که مصادیقی چون ،رزق ،حیات ،ممات ،هدایت ،رشد و....را در بر می گیرد.
ربوبیت خدا یا تکوینی است به معنای « کارگردانی جهان» و یا تشریعی است به معنای ارسال رسل و انزال کتب که مختص
موجودات ذی شعور و مختار است .در ربوبیت تکوینی ،لوازم رشد طبیعی موجود تحت تربیت فراهم می شود و مربی ابزار
بالندگی لحظه به لحظه او را در عرصه حیات تقدیر کرده ،سرانجام او را به شکوفایی می رساند .اما در ربوبیت تشریعی،
قوانین و مقررات الزم برای تکامل موجود مختار در اختیارش نهاده می شود و او را تا رسیدن به شکوفایی راهبری می کند.
کلمه" االعلى" -به معناى کسى است که بر فراز هر بلندى که تصور شود در آمده ،و بر هر چیزى قاهر و چیره باشد ،و این
کلمه صفت" ربک" است ،نه صفت" اسم" ،و همین صفت حکم آیه را تعلیل مىکند ،و مىفهماند که چرا گفتیم نام
پروردگارت را منزه بدار ،براى اینکه او از هر علوى که تصور شود عالىتر است.
چرا می فرماید :سبّح ؟
چون مشرکین از شنیدن نام خدا به تنهایى ناراحت مىشدند:
دو آیه مبتنی بر این موضوع:
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" وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ" و چون خدا به
تنهایى نامش برده مىشود آنهایى که به آخرت ایمان ندارند دلهایشان متنفر مىشود ،و چون نام خدایانى که به جاى خداى
تعالى مىپرستند برده شود بشاش و خشنود مىگردند( .سوره زمر ،آیه )45
" وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً" و چون نام پروردگارت به تنهایى در قرآن برده مىشود از
شدت تنفر پشت مىکنند و مىروند(.سوره اسرى ،آیه )48
مظاهر تدبیر الهى در آیات  2و  3سورة اعلی  :خلقت ،تسویه ،تقدیر ،هدایت
" الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى"" خلقت هر چیزى" به معناى گردآورى اجزاى آن است ،و" تسویهاش" به معناى روى هم نهادن آن
اجزا به نحوى است که هر جزئى در جایى قرار گیرد که جایى بهتر از آن برایش تصور نشود ،و عالوه بر آن جایى قرار گیرد
که اثر مطلوب را از هر جاى دیگرى بهتر بدهد ،مثال در مورد انسان چشم را در جایى و گوش را در جایى و هر عضو دیگر را
در جایى قرار دهد که بهتر از آن تصور نشود ،و حقش ادا شود.
" وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى" منظور از" تقدیر" همان اندازهگیرى و تعیین برنامههاى حرکت به سوى اهدافى است که موجودات به
خاطر آن آفریده شدهاند.
پس هر موجودى به سوى آنچه برایش مقدر شده و با هدایتى ربانى و تکوینى در حرکت است ،مانند طفل که از همان اولین
روز تولدش راه پستان مادر را مىشناسد ،و جوجه کبوتر مىداند که باید منقار در دهان مادر و پدرش کند ،و بر همین قیاس
هر موجودى به سوى کمال وجودیش هدایت شده.
وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى" کلمه" مرعى" به معناى چرایى است که علفخواران آن را مىچرند ،و کسى که آن را از زمین
خارج مىکند و مىرویاند همان خداى سبحان است.
" فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى" کلمه" غثاء" به معناى گیاه خار و خاشاکى است که سیل به کنار بیابان مىریزد ،و منظور از آن در
اینجا گیاه خشکیده است .و کلمه" احوى" به معناى سیاه شده است.
و منظور از بیرون کردن مرعى براى آذوقه حیوان و سپس خاشاک سیاه کردنش ،ارائه نمونهاى از تدبیر ربوبى و دالئل
ربوبیت خدا است ،هم چنان که خلقت و تسویه و تقدیر و هدایت نمونه دیگرى از آن است.
آیات سوره حدید نیز به صفاتی از خدا اشاره دارد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الحْكِيمُ( )1آنچه در آسمانها و زمین است براى خدا تسبیح مىگویند؛ و او
عزیز و حکیم است.
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يحُىِ وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلىَ كلِّ شىَءٍ قَدِيرٌ( )2مالکیّت (و حاکمیّت) آسمانها و زمین از آن اوست؛
زنده مىکند و مىمیراند؛ و او بر هر چیز توانا است!
هُوَ الْأَوَّلُ وَ االَخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكلُشىٍ عَلِيمٌ( )3اوّل و آخر و پیدا و پنهان اوست؛ و او به هر چیز داناست.
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در روایتی از امام سجاد علیه السالم آمده است که خداوند می دانست که در آینده ،انسان های ژرف اندیشی پدید خواهند
آمد ،از این رو سوره« قل هو اهلل احد» و آیات اول سوره حدید را نازل فرمود.
تسبیح به معنای حرکت به سوی حق و مبرّا دانستن خداوند از هرگونه نقص .سُبّوح یکی از نام های خداوند است که از
صفات سلبیّه او به شمار می رود .به معنای منزّه از تمامی نقایص و کمبودهاست.همه موجودات در آسمانها و زمین خداوند را
با زبان خود تسبیح می کنند هر چند ما زبان آنها را نفهمیم(.عالمه طباطبائی)
عزیز یعنى خداى سبحان داراى مقامى منیع است ،به طورى که تمامى قدرتها را در هم مىشکند ،و هیچ قدرتى نیست که او
را شکست دهد.
حكیم یعنى فعل او متقن و محکم است ،آن قدر محکم است که هیچ عارضهاى فعل او را فاسد نمىکند( ،و چون افعال ما در
معرض فساد و تباهى نیست) ،و نیز آن قدر متقن است که جاى هیچ اعتراض کردنى در آن نیست.
" یحیى و یمیت" این دو جمله اشاره است به دو نام از نامهاى خداى تعالى یعنى زنده کننده و میراننده( ،محیى و ممیت)
جمله" یحیى و یمیت" به صورت فعل مضارع دلیل بر استمرار مساله حیات و مرگ در طول همه زمانها است ،و اطالق این دو
نه تنها شامل حیات و مرگ انسان در این جهان مىشود که شامل هر گونه حیات و مرگ ،از عالم فرشتگان گرفته تا
موجودات زنده دیگر و حیوانات و گیاهان ،نه تنها حیات دنیا که حیات برزخى و رستاخیز را نیز دربر مىگیرد ،آرى حیات و
مرگ در تمام اشکالش به دست قدرت او است.
وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" این جمله اشاره دارد به صفت قدرت خداى تعالى ،و اینکه قدرت او مطلق است.
هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.توصیف به اول و آخر بودن تعبیر لطیفى است از ازلیت و ابدیت
او ،زیرا مىدانیم او وجودى است بى انتها و واجب الوجود ،یعنى هستیش از درون ذات او است نه از بیرون ،تا پایان گیرد یا
آغازى داشته باشد ،و بنابراین از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.او سرآغاز و ابتداى عالم هستى است ،و او است که بعد از فناى
جهان نیز خواهد بود .بنا بر این تعبیر به اول و آخر هرگز زمان خاصى را دربر ندارد و اشاره به مدت معینى نیست.
نكته :جمع اضداد در صفات خدا
بسیارى از صفات است که در ما انسانها و موجودات دیگر غیر قابل جمع است ،و به صورت صفات متضاد جلوه مىکند ،مثال
اگر من اولین نفر در میان یک جمعیت باشم قطعا آخرین نفر نخواهم بود ،اگر ظاهر باشم پنهان نیستم ،و اگر پنهان باشم ظاهر
نخواهم بود ،همه اینها به خاطر آن است که وجود ما محدود است ،و یک وجود محدود جز این نمىتواند باشد ،اما هنگامى
که سخن به صفات خدا مىرسد ،اوصاف دگرگون مىشوند و تغییر شکل مىدهند ،در آنجا ظاهر و باطن با هم جمع مىشود،
و همچنین آغاز و انجام ،و با توجه به ال یتناهى بودن ذات مقدسش جاى تعجب نیست.
علیم :اسامى چهارگانه نامبرده به نوعى بر علم خداى تعالى بستگى و تفرع دارند .براى اینکه هر چیزى را که ما اول فرض
کنیم ،قبل از وجودش خداى تعالى احاطه علمى به او داشته ،پس خدا اول است نه آن چیز ،و هر چه را که ما آخر فرض کنیم
بعد از فنایش هم خدا احاطه علمى به آن دارد ،پس باز خدا آخر است نه آن ،و هر چه را که ما ظاهر فرض کنیم ،خداى
تعالى ظاهرتر از آن است ،چون ظهور آن از خداست ،و چگونه ممکن است از خود خدا ظاهرتر باشد.
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نمونه سواالت تشریحی درس سوم:
 -1ربوبیت تکوینی و تشریحی چه تفاوتی با هم دارند؟
 -2صفات ذات خدا را نام ببرید.
 -3معنای واژگان زیر را بنویسید:
االعلی:

سبوح:

تقدیر:

عزیز:

 -4جمع اضداد در صفات خدا را با مثال توضیح دهید.

جلسه چهارم :نماز
اسالم شناس معاصر سوییسی ،مارسل بوازار در کتاب اسالم و حقوق بشر ،حاصل مطالعات خود دربارة نماز را چنین بیان می دارد:
« در دیانت اسالم ترس از مجازات ،انگیزة ایمان نیست ،بلکه دوستی خداست که فرد را به انجام فرایض و اجرای تکالیف وا می
دارد .عبارت «قربه الی اهلل» بیانگر عشق و همبستگی است و این در قلوب مسلمانان موجود است .نماز یادآور مستمر یگانگی و
عظمت خداوند و ابراز اشتیاق برای راه یافتن در مقام قرب«اهلل» است .این تغییر حالت دائمی باعث می گردد که امور مادی،
زندگی آدمی را در خود غرق نکند .اصوالً رسالت قرآن متعادل ساختن انسان هاست ،آن هم از راه ایمان و عشق به خدا».
طبع آدمی به گونه ایست که با اشتغال با اقتضائات زندگی دچار غفلت زدگی و فراموشی هدف زندگی او می شود از طرفی او
وقت کافی ندارد که هر روز به مرور تعهداتش برای رسیدن به هدف بپردازد ،نماز چکیدة مکتب اسالم را در خود دارد و با
گفتنی ها و حرکت های سنجیده و منظمش ،کامالً نمودار اسالم است .نماز مانند سرود ملی کشور است .کشورها برای پایدار
کردن اصول خود در ذهن مردم ،تکرار و بازگو کردن سرود ملی خود را که خالصه ای از مطلوب ها و هدف هایشان است،
واجب می شمرند .این تکرار باعث می شود که از طرفی ،افراد بر این طرز فکر باقی بمانند و از طرف دیگر ،خواندن آن سرود
شور تالش برای سازندگی کشور را ایجاد کند و مانند یک نقشه راه ،مسیر حرکت آنها را در جهت هدف مشخص سازد.
نماز در قرآن:
 -1نماز باردارنده از کژی ها« :اتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنهْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنكَرِ وَ لَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبرَ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون ( ».عنکبوت )45:آنچه را از کتاب (آسمانى) به تو وحى شده تالوت کن ،و نماز را برپا
دار ،که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه بازمىدارد ،و یاد خدا بزرگتر است؛ و خداوند مىداند شما چه کارهایى انجام
مىدهید!
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نکات برآمده از آیة  45سوره عنکبوت -1:خطاب آغازآیه به شخص پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله است :عبارت « اتل ما اوحی
الیک من الکتاب» مانند آیات دیگری که در ذیل می آید فقط وظیفة کانونی پیامبر را تالوت وحی یا انذار و یا اطالع رسانی
خبرهای جدی می داند.
« انما انت منذر ( ».غاشیه)21 :«انما علیک البالغ ( ».رعد)44 :« انه تذکره (».مدثر)54 :چرا؟ چون به حکم آیة « ال اکراه فی الدین» هیچ اجبار و اکراهی در ماهیت دین وجود ندارد و مردم باید با عقل و استدالل خود
اعتقادات دینی را بپذیرند.
 -2در عبارت« اقم الصاله»؛ اقامه نماز در لغت به معنای بر پاداشتن نماز و ادامه دادن آن آمده است.آنچه مورد سفارش است،
اقامه نماز است نه فقط خواندن .اقامه نماز پیوسته خواندن و ادامه دادن آن است :در اقرب الموارد گوید« :اقام الشیء:
ادامه» در اقامه معناى تداوم در نظر است.تفسیر المیزان ":اقامه نماز" به معناى ادامه برآوردن آن و محافظت از ترک
نشدن آن است.تفسیر نمونه :تعبیر به اقامه نماز (به جاى خواندن نماز) اشاره به این است که نه تنها خودشان نماز
مىخوانند بلکه کارى مىکنند که این رابطه محکم با پروردگار هم چنان و در همه جا بر پا باشد.
به همین دلیل ،دعاى ابراهیم (ع) به درگاه پروردگار براى توفیق یافتن خود و فرزندانش براى احیاى فریضه نماز در جامعه با
عبارت«رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّالةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي».
چند سوال:
سوال اول :چرا اقامة نماز به بیان قرآن بازدارندة از زشتی ها و گناهان است؟
در پاسخ به سوال اول:
 - 1براى اینکه نماز مشتمل است بر ذکر خدا است :ایمان به وحدانیت خداى تعالى در آیه « قل هو اهلل احد» « اشهد ان ال اله اال
اهلل»رسالت پیامبر در « و اشهد ان محمداً عبده و رسوله» جزاى روز قیامت « مالک یوم الدین»اخالص در عبادت «ایاک نعبد»
استعانت از خدا « ایاک نستعین» طلب هدایت به صراط مستقیم « اهدنا الصراط المستقیم» استعاذه به خدا از ضاللت و گمراهی «
غیر المغضوب علیهم و الضالین».
 -2این عمل مخصوصاً که بنده خدا آن را در هر روز پنج بار به جا بیاورد ،و همه عمر ادامه دهد طبعا با گناهان کبیره سازش
ندارد .حضرت علی علیه السالم دربارة نماز می فرمایند « :خداوند ایمان را براى پاکسازى انسانها از شرک واجب کرده است و
نماز را براى پاکسازى از کبر»
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 -3انسان برای ورود به نماز موظف می شود که از حدث (که نوعى آلودگى روحى است) ،واز خبث یعنى آلودگى بدن و جامه،
خود را پاک کند ،و نیز از اینکه لباس و مکان نمازش غصبى باشد ،بپرهیزد ،و رو به سوى خانه پروردگارش بایستد.
 -4نماز روح انضباط را در انسان تقویت مىکند ،چرا که دقیقاً باید در اوقات معینى انجام گیرد که تاخیر و تقدیم آن هر دو
موجب بطالن نماز ،است همچنین آداب و احکام دیگر در مورد نیت و قیام و قعود و رکوع و سجود و مانند آن که رعایت آنها،
پذیرش انضباط را در برنامههاى زندگى کامال آسان مىسازد.
در نتیجه اگر انسان مدتى کوتاه بر نماز خود پایدارى کند ،و در انجام آن تا حدى نیت صادق داشته باشد ،این ادامه در مدت
کوتاه به طور مسلم باعث مىشود که ملکه پرهیز از فحشاء و منکر در او پیدا شود .بازدارى از گناه اثر طبیعى نماز است ،چون نماز
توجه خاصى است از بنده به سوى خداى سبحان.
سوال دوم :چرا با این همه نمازگزار در بالد اسالمی ،زشتی و گناه اتفاق می افتد؟
پاسخ به سوال دوم:
 -1در آیه دو بار واژه « الصلوه» به کار رفته ،در ادبیات عرب وقتی اسم به این شکل دوبار تکرار شود و دومی دارای ال تعریف
باشد در ترجمه آن را دقیقاً به معنای اولی می آوردند با این توضیح ترجمه عبارت «:اقم الصلوه ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و
المنکر» با توجه به اینکه گفتیم خطاب آیه به پیامبر است چنین می شود «:ای پیامبر ،نماز را بر پادار؛ زیرا آن نماز که تو برپاداری،
از فحشا و منکر باز می دارد ».بنابراین ،مقصود از نمازی که بازدارنده از زشتی هاست نماز پیامبرانه است یعنی مانند نماز پیامبر،
نمایانندة عبودیت و بندگی خالصانة نمازگزار در برابر خداوند باشد.
-2ممکن نیست کسى نماز بخواند و هیچگونه اثرى در او نبخشد هر چند نمازش صورى باشد هر چند آلوده گناه باشد زیرا آیه
می خواهد اثر اقتضایی نماز را بر بنده بیان کند نه اثر عِلّیت تامّه را که بخواهد تخلّف ناپذیر باشد و نمازگزار دیگر نتواند گناه
کند ،نه ،بلکه اثرش به مقدار اقتضاء است ،یعنى اگر مانع و یا مزاحمى در بین نباشد اثر خود را مىبخشد ،و نمازگزار را از فحشاء
بازمىدارد ،ولى اگر مانعى و یا مزاحمى جلو اثر آن را گرفت ،دیگر اثر نمىکند.
به طور کلی باید گفت :نهى از فحشاء و منکر سلسله مراتب و درجات زیادى دارد و هر نمازى به نسبت رعایت شرایط داراى
بعضى از این درجات است.
در ادامه ِآیات سوره عنکبوت آمده است «:و لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبرَ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون».
 ذکر خدا دو نوع است ،یکى ذکر به زبان ،و یکى هم ذکر به قلب ،یعنى حضور در قلب نماز را ذکر نامیدهاند ،براى این است که :نماز هم مشتمل است بر ذکر زبانى از تهلیل ،و حمد ،و تسبیح ،و هم به اعتبارى دیگرمصداقى است از مصادیق ذکر ،چون مجموعه آن عبودیت بنده خدا را مجسم مىسازد.
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 ذکرى که گفتیم به معناى استحضار است ،یعنى استحضار یاد خدا در ظرف ادراک ،بعد از آنکه به خاطر فراموشى از ذهنغایب شده بود ،و یا به معناى ادامه استحضار است ،و این دو قسم از ذکر بهترین عملى است که صدورش از انسان تصور مىشود،
و از همه اعمال خیر قدر و قیمت بیشترى دارد و نیز از همه انواع عبادتها اثر بیشترى در سرنوشت انسان دارد ،چون یاد خدا به این
دو نوع که گفته شد ،آخرین مرحله سعادتى است که براى انسانها در نظر گرفته شده ،و نیز کلید همه خیرات است.
مطلب آخر آنکه  :از ظاهر سیاق آیه" وَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ" برمىآید که جمله" وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ"
متصل به آن است ،و اثر دیگرى از نماز را بیان مىکند ،و اینکه آن اثر ،بزرگتر از اثر قبلى است ،در نتیجه جمله" و لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ"
به منزله ترقى دادن مطلب است ،و البته منظور از ذکر در آن جمله نیز همان ذکر قلبى است ،که گفتیم از نماز حاصل مىشود.
و از آنجا که نیات انسانها و میزان حضور قلب آنها در نماز و سائر عبادات بسیار متفاوت است در پایان آیه مىفرماید ":و خدا
مىداند چه کارهایى را انجام مىدهید" (وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ)
نمونه سواالت تشریحی درس چهارم :
 -1آیا جمله « ممکن نیست کسی نماز بخواند و هیچگونه اثری در او نبخشد ».را قبول دارید؟ اگر قبول دارید بفرمایید علت
وجود فحشاء و منکر در میان برخی از نمازگزاران چیست؟
 -2به دو مورد از موارد بازدارندگی نماز از زشتی ها و گناهان اشاره کنید؟
 -3بر مبنای آیه« اتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنهْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبرَ وَ اللَّهُ
یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون ».چرا نماز بازدارنده از زشتی ها و گناهان است؟
 -4منظور از ذکر را در آیه « وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ» توضیح دهید.

جلسه پنجم تفسیر :تفسیر سوره حمد
سورة حمد نام های متعددی دارد:فاتحه الکتاب ،اُمُّ القرآن  ،سَبع المثانی و اساس.
وجه تسمیه فاتحه الکتاب :چون دیباچة قرآن است .این سوره مثل دیباچة هر کتابی ،نشان دهندة طرح کلی از مجموعة معارف این
کتاب است.
وجه تسمیه ام القرآن یا ام الکتاب :مفاهیم این سوره ،مرجع و مقصد تمام آموزه های گسترده در سراسر قرآن است.
وجه تسمیه سبع المثانی :مجموع آیات آن هفت است و در هر نمازی دو بار خوانده می شود.
وجه تسمیه به اساس :امیرالمومنین فرمود :هر چیزی را اساسی است و اساس قرآن فاتحه الکتاب است.
بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ()1الْحَمْدُ لِلَّهِ رَب الْعَلَمِینَ()2الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ()3مالِکِ یومِ الدِّینِ()4
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به اعتقاد تمامی دانشمندان شیعه ،بسم اهلل آغاز هر سوره ،جزء آن سوره است .در مورد سورة حمد عموم دانشمندان شیعه و سنی
اتفاق نظر دارند که جز سوره حمد است (.برخی از اهل تسنن خواندن بسم اهلل اول سوره های قرآن غیر از سوره حمد را الزم نمی
دانند).
در روایات آمده که گرامی ترین آیه در کتاب خدا ،آیه «بسم اهلل الرحمن الرحیم» است« .بسم اهلل» نه تنها در ابتدای قرآن بلکه در
آغاز تمام کتاب های آسمانی بوده است و در سر لوحه کار و عمل همه انبیا قرار داشت .هنگامی که کشتی حضرت نوح در میان
امواج طوفان به راه افتاد ،نوح به یاران خود گفت :سوار شوید که » بسم اهلل مَجریها و مُرسیها» یعنی حرکت و توقف این کشتی با
نام خداست .سلیمان نیز چون ملکه سبأ را به ایمان فراخواند ،دعوتنامه خود را با این جمله « بسم اهلل الرحمن الرحیم» آغاز کرد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم :أبتَدِءُ :شروع می کنم یا أستَعینُ :یاری می گیرم از نام اهلل که صفت رحمان و رحیم دارد.
«الرحمن» و «الرحیم»:
این دو صفت الهی بیان کنندة ربوبیت خداوند با عالم هستی انسان است.
عنایت الهی نسبت به موجودات دو گونه است:
« -1رحمان» :رحمت عام و گسترده « :رحمتی وسعت کل شیء (».اعراف )158:؛
«-2رحیم» :عنایت ویژه به بندگان شایسته« :فَسَاَکتُبُها لِلِذینَ یَتَّقونَ (».همو) و در آیه ای دیگر می فرماید «:بالمؤمنینَ رَؤُفٌ
رَحیمٌ(».توبه )122 :در روایتی از امام صادق می خوانیم « :خداوند که معبود همه چیز است؛ نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان و
نسبت به خصوص مؤمنان رحیم است».
رحمت واسطه الهی که در اصطالح به آن رحمت رحمانیه می گویند باید گفت آنچه در برابر این وصف قرار می گیرد،
عدم است نه غضب .تمامی بالها در دنیا و سختی ها و عذاب ها در آخرت ،چون از سوی خداوند است ،جز جلوه رحمت
عام و جز مصلحت بنده چیزی نیست و خداوند همان گونه که رحمت دنیاست ،رحمت آخرت نیز هست و تمامی آنچه به
عنوان مزد عمل مطرح است ،جلوه هایی از رحمت رحیمیه یا « رحمت خاص» خداوند به شمار می آید .بنابراین رحمانیت و
رحیمیت خدا با عذاب الهی منافات ندارد .می فرماید« :نَبئّ عِبَادِى أَنىِ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ وَ أَنَّ عَذَابىِ هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِیمُ(».حجر41:و  )54اما رحمت خاصه خداوند در این دنیا و آخرت فقط شامل مؤمنان و بندگان شایسته می شود .این
بحث را با حدیثی از پیامبر اکرم پایان می دهیم «:خداوند بزرگ صد باب رحمت دارد که یکی از آن را به زمین نازل کرده
است و در میان مخلوقاتش تقسیم نموده و تمام عاطفه و محبتی که در میان مردم است ،از پرتو همان است ،ولی نود و نه
قسمت را برای خود نگاه داشته و در قیامت بندگانش را مشمول آن می سازد».
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اَلحَمدُ:
ال سر حمد به معنی استغراق است و گویای آن است که هر حمدی از هر کسی و به هر شکلی که صادر شود ،برای خداست.
چرا؟ زیرا همة نیکی های از او سرچشمه می گیرد پس سپاس از هر نیکی در واقع سپاس از اوست «.من لم یشکر المخلوق لم
یشکر الخالق».حمد به معنای ستایش کردن در برابر کار یا صفت نیک اختیاری است در مقابل مدح که ستایش یک کار نیک غیر
اختیاری است.
ربّ :ربّ به کسی گفته می شود که هم مالک و صاحب چیزی باشد هم در رشد و پرورش آن چیز نقش داشته باشد.
عالمین:این واژه در اصل به معنای مجموعه ای از موجودات که دارای صفات مشرکند مانند عالم انسان ،عالم حیوان و ...در
هفتاد و سه موردی که در قرآن به کار رفته به معنای انسان است اما در اینجا به معنی جهانیان و جوامع انسانی است.
الحمد هلل رب العالمین :ترکیب حمد و ربوبیت در این آیه یادآور این حقیقت فطری است که خدایی که اینهمه به ما نعمت داده و
ما را تحت ربوبیت خودش پرورش داده و می دهد شایسته است که حمدش را بر زبان جاری کنیم .دلیل حمد خدا ربوبیت الهی
برای همه عوالم خلقت است.
الرحمن الرحیم :این دو صفت از مهم ترین صفات الهی است در نمازهای روزانه حداقل  34بار تکرار می شوند به عبارتی ما
روزانه  84مرتبه خدا را با صفات رحمتش می ستاییم .از این مطلب دو نکته بر می آید:
 -1ربوبیت الهی همراه محبت و بر اساس رحمت است .مانند آموزش که نیازمند رحم و مهربانی است «.الرحمن علم القرآن»
درسی است برای ما که در زندگی خود متخلق به این دو صفت الهی شویم.
-2آمدن این دو صفت بعد رب العالمین اشاره به این نکته است که خداوند در عین قدرت نسبت به بندگانش با مهربانی و لطف
رفتار می کند.
مالک یوم الدین :در این جا انسان به اصل مهم قیامت و رستاخیز توجه می کند .مالکیت خدا در جهان هستی  ،مالکیت حقیقی
است یعنی پیوند و ارتباط خاصی که بین موجودات و خدا برقرار است به گونه ای است که اگر لحظه ای بریده شود ،موجودات
نابود می شوند سیطرة او نیز بر همه چیز و همه کس دائمی است و در قیامت مشهود است یعنی بروز و ظهور آن در قیامت بیشتر
است.
دین :در لغت به معنای «جزا» است .یوم الدین ،روزی است که در آن پرده ها کنار می روند و اعمال همه به دقت مورد محاسبه
قرار می گیرند .می فرماید«:یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیرْ محُّضَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ أَمَدَا بَعِیداا(».آل
عمران )34:روزى که هر کس ،آنچه را از کار نیک انجام داده ،حاضر مىبیند؛ و آرزو مىکند میان او ،و آنچه از اعمال بد انجام
داده ،فاصله زمانى زیادى باشد.
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قرار گرفتن مالک یوم الدین بعد از الرحمن الرحیم نشان دهنده آن است که خدای قدرتمندی که مالک روز جزاست دارای
صفت رحمان و رحیم است بعبارتی قیامت نیز جلوه ای از رحمت خداست و عذاب و پاداش هر چه از او برسد چیزی جز رحمت
نخواهد بود.
ایاک نعبد و ایاک نستعین:
در آیات قبل لحن آیه غایب بود اما در این آیه تغیر لحن داده خداوند را مخاطب قرار می دهیم .این تغییر لحن که التفات نامیده
می شود درباره چنین التفاتی گفته اند که بنده ای تمامی حمدها را برای خدا بشناسد خدایی که رحمت گسترده اش همه جا و
همة زمان ها را در بر گرفته و فرمانش در همه جا جاری است خود بخود به این جا می رسد که نه تنها خود بلکه همه موجودات را
در محضر خدا ببیند و مستقیماً خطاب به خدا کرده و بگوید :ایّاکَ نعبدُ .در ایاک نعبد حصر اتفاق افتاده یعنی ضمیر ایاک مقدم
شده تا افاده حصر کند؛ یعنی تنها تو را می پرستیم .به این ترتیب بنده ،با این جمله عبودیت را منحصراً برای خدا بیان می کند که
یکی از مهم ترین اصول فکری و عملی اسالم و آیین های الهی(توحید افعالی یا توحید عبادی) است .توحید افعالی یعنی تنها خدا
را مؤثر در عالم بدانیم( المؤثر فی الوجود اال اهلل) نه آنکه اسباب عالم را انکار کنیم بلکه معتقد باشیم که هر سببی به فرمان خدا
تأثیر دارد مثالًسوزندگی آتش و روشنایی خورشید به فرمان خدا بوده است.این تفکر آدمی را از همه کس و همه چیز بریده و او
تنها به خدا پیوند می زند و در میان همه اسباب ،خدا را مُسبَّبُ االسباب می بیند.
در ایاک نستعین ،بنده به پروردگارش می گوید که ما را در انجام وظایفمان کمک کن نه اینکه به جای ما کار کن پس بنده انجام
تکلیف را از خود و اعانت انحصاری را از سوی خدا می داند.
عبادت بر استعانت مقدم شده و این به معنی است که این نوع استعانت جلوه ای از رحمت خاصه خداوند است که بعد از عمل
بنده صادر می شود و زمینه و استعداد خاصی را می طلبد که این استعداد با عبودیت حاصل می شود.
نعبد و نستعین هر دو به صیغة جمع آمده و این بیانگر این نکته است که با اینکه روح مقام عبادت پیوندی است بین بنده و خداوند
که با اخالص و قصد قربت تحقق می یابد اما تعلیمی است از سوی خداوند به ما برای در جمع بودن .خود را در جمع دیدن هم
تواضع می آورد و هم امید و این یعنی مسلمانان با هم برادر و برابر و در یک خط هستند .در ضمن دلیلی برای اهمیت خواندن
نماز به جماعت است.
اهدانا الصراط المستقیم :راه و مسیر مستقیم ،یعنی متعادل است .از آنجا که آدمی بر حسب طبیعت انسانی خویش اگر به حال
خود رها شود ،با پیمودن راه افراط و تفریط خود را به تباهی می کشاند ،تمامی انسان ها موظف شده اند که همواره از خداوند در
خواست کنند تا آنها را از کژی ها و بی راهه ها به راه راست هدایت کند.
در کلمه صراط مفهوم مستقیم بودن وجود دارد اما اینکه صفت مستقیم را برایش آورده برای تأکید هر چه بیشتر است.
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راه مستقیم معنی میانه روی و اعتدال در هر کار است .علی علیه السالم می فرماید «:الیمین و الشمال مضلّه و الطریق الوسطی هی
الجادّه ».انحراف به راست و چپ ،مایة گمراهی است و راه وسط جاده هدایت است .راه مستقیم یعنی پرهیز از هر افراط یا
تفریطی ،چه در عقیده و چه در عمل.
صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالین:
این آیه به سه قسمت تقسیم می شود:
صراط الذین انعمت علیهم :از خدا خواستیم که ما را به راه راست هدایت کند .در این آیه راه راست را تبیین می کند .اما منظور از
راه کسانی که به آنها نعمت دادی چیست؟آیه  81نساء می فرماید«:وَ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُوْلَئکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهِم مِّنَ
النَّبِیِّنَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشهُّدَاءِ وَ الصَّالِحِین».و کسى که خدا و پیامبر را اطاعت کند( ،در روز رستاخیز )،همنشین کسانى خواهد بود
که خدا ،نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان .پس راه انبیاء ،صدیقین ،شهداء و صالحین؛ راه
مستقیم است.
غیر المغضوب علیهم :غضب شدگان چه کسانی هستند؟ به جز راهی که مطرح شد در غیر المغضوب علیهم راهی است که آن نیز
مشخص و دارای پیروانی است نمازگزار با بیان این جمله به خود نهیب می زند که در آن گام ننهد و به سوی آن کشیده نشود.
مصادیق زیادی برای غضب شدگان وجود دارد مثل فرعون ،ابولهب ،قوم عاد ،قوم ثمود و بنی اسرائیل .اما مناسب ترین و جامع
ترین سخن آن است که کسانی هستند که راه حق را شناختند ولی با لجاجت از آن روی گرداندند و همین موجب مغضوب
شدنشان شد.
وَالضّالینَ :این گروه دسته سومی هستند که راهشان در نهایت به همان نقطه ای می رسد که راه مغضوبان می رسد .ویژگی خاص
این افراد آن است که از سر بی خبری و ناآگاهی به تبعیت از پیشوایان گمراه و گمراه ساز در راهی غیر از راه حقیقت گام می
نهند و خود را از اندیشیدن معاف دانسته و به خود اجازه نمی دهند که در وضعیت خود تجدید نظر کنند.
نمازگزار با یادآوری این دو گروه در خود حساسیت و مراقبت پدید می آورد تا در برابر راه های انحرافی برای پذیرش حق آماده
تر گردد.
آیاتی که بیانگر ویژگی های این افراد است:
 «اى کسانى که ایمان آوردهاید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبّت مىکنید ،درحالى که آنها به آنچه از حقّ براى شما آمده کافر شدهاند ...و هر کس از شما چنین کارى کند ،از راه راست گمراه شده است».
(ممتحنه)1:
 «وهر کس نافرمانى خدا و رسولش را کند ،به گمراهى آشکارى گرفتار شده است(احزاب)38: «  ...تنها فاسقان را با آن گمراه مىسازد(».بقره)28:24

فاسق" از ماده" فسق" در اصل به معنى خارج شدن هسته از درون رطب (خرماى تازه) است ،به این ترتیب که گاهى رطب از
شاخه درخت نخل سقوط مىکند ،هسته از درون آن به خارج مىپرد ،،سپس به تمام کسانى که لباس طاعت پروردگار را از تن
در آورده وگرایش به گناه و فجور کرده اند ،فاسق گفته می شود.
هدایت و ضاللت در قرآن:
" هدایت" به معنى فراهم آوردن وسائل سعادت و" اضالل" به معنى از بین بردن زمینههاى مساعد است ،بدون اینکه جنبه اجبارى
به خود بگیرد.
و این فراهم ساختن اسباب (که نام آن را توفیق مىگذاریم) یا بر هم زدن اسباب (که نام آن را سلب توفیق مىگذاریم) نتیجه
اعمال خود انسانها است که این امور را در پى دارد ،پس اگر خدا به کسانى توفیق هدایت مىدهد و یا از کسانى توفیق را سلب
مىکند نتیجه مستقیم اعمال خود آنها است.
این حقیقت را در ضمن یک مثال ساده مىتوان مشخص ساخت هنگامى که انسان از کنار یک پرتگاه یا یک رودخانه خطرناک
مىگذرد هر چه خود را به آن نزدیکتر سازد جاى پاى او لغزندهتر و احتمال سقوطش بیشتر و احتمال نجات کمتر مىشود و هر
قدر خود را از آن دور مىسازد جاى پاى او محکمتر و مطمئنتر مىگردد و احتمال سقوطش کمتر مىشود ،این یکى هدایت و
آن دیگرى ضاللت نام دارد.
با توجه به آیه به دست می آید که برای انعمتَ علیهم(نعمت داده شدگان) فاعل به طور مستقیم آمده«تَ» در انعمتَ اما در باب
غیر المغضوب علیهم (غضب شدگان) فاعل نیامده است .این شیوه بیان قرآن به ما می آموزد که در برابر خداوند ادب محاوره و
تخاطب را رعایت کنیم دیگر آنکه یادآور می شود که نعمت ها از سوی خداست اما کژراهه هایی که منجر به غضب الهی می
شود توسط خود انسان انتخاب می شود زیرا خداوند نیازی ندارد که به بندگان ظلم کند.
پیام آیات سوره حمد:
 الحمد هلل رب العالمین :به مبدء هستی اشاره دارد الرحمن الرحیم :رحمت عامه خداوندی شامل دنیا و آخرت و نعمت و نقمت و پاداش و جزاست اما رحمت خاصهخداوند در دنیا و آخرت فقط شامل حال بندگان شایسته است.
 مالک یوم الدین :به معاد اشاره دارد. ایاک نعبد و ایاک نستعین :توحید افعالی  ،توحید عبادی ،اسالم دینی جمعی است و از انزوا طلبی به دور است .اولعبودیت بعد استعانت.
 اهدنا الصراط المستقیم :اسالم راه میانه روی و اعتدال است. صراط الذین انعمت علیهم :راه اعتدال راه انبیاء ،شهداء،صدیقین و صلحاءست .تولّای به ایشان. غیر المغضوب علیهم و الضالین :مغضوب علیهم گمراهان معاند و لجوج و ضالین گمراهان عادی هستند.تبرّی از ایشان.21

نمونه سواالت تشریحی درس پنجم:
 -1رحمت عامه و خاصه را بر اساس آیه « الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» توضیح دهید.
 -2منظور از انعمت علیهم در « صراط الذین انعمت علیهم» چه کسانی هستند.
 -3تفاوت حمد و مدح را بنویسید.
 -4الحمد با توجه به ال ابتدای آن چه معنایی را می رساند؟
 -5قرار گرفتن مالک یوم الدین بعد از الرحمن الرحیم نشان دهنده چیست؟

جلسه ششم تفسیر :تفسیر سوره توحید
اهل کتاب و مشرکین از پیامبر خواستند که خدایت را برای ما معرفی کن؛ این سوره که به منزلة شناسنامة خداوند است ،نازل شد.
توحید قرآنى که در این سوره در برابر توصیف کافران از بتهایشان مطرح می شد ،توحیدى است که مختص به خود قرآن کریم
است ،و تمامى معارف (اصولى و فروعى و اخالقى) اسالم بر این اساس پىریزى شده است.
این سوره شامل خالص ترین عقاید توحیدی است به همین دلیل توحید و اخالص نام گرفته است.
در روایات در اهمیت این سوره بیان شده که تالوت آن به منزلة تالوت یک سوم از قرآن است .خواندن آن در هر نماز بعد از
سوره حمد سفارش شده و اینکه پس از آن بگوید(کذلک اهلل ربی :پروردگار من چنین است).
به عنوان تعقیبات نماز هم سفارش شده است که ترک نکردن آن بعد از هر نماز موجب می شود که خداوند خیر دنیا و آخرت را
به او بدهد و او و والدین و فرزندان را بیامرزد.
امام سجاد علیه السالم فرمود :چون خداوند می دانست که در دورة آخر الزمان گروهی دقیق و عمیق خواهند آمد ،سورة توحید و
شش آیة اول سورة حدید را نازل فرمود.
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد:
هو:
آغاز جمله با ضمیر" هو" که ضمیر مفرد غائب است و از مفهوم مبهمى حکایت مىکند ،در واقع رمز و اشارهاى به این واقعیت
است که ذات مقدس او در نهایت خفاء است ،و از دسترس افکار محدود انسانها بیرون ،هر چند آثار او آن چنان جهان را پر کرده
که از همه چیز ظاهرتر و آشکارتر است:
«سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ» به زودى نشانههاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان
به آنها نشان مىدهیم تا آشکار گردد که او حق است(.فصلت)53:
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سپس از این حقیقت ناشناخته پرده برمىدارد و مىگوید :قل هو اهلل احد
قل( :بگو) در اینجا این است که این حقیقت را ابراز و اظهار کن.
اهلل :دو ریشه برایش گفته اند:
االهه :که در این صورت به معناى پرستش است ،وقتى مىگویند (اله الرجل) ،معنایش این است که فالنى عبادت و پرستش کرد.
وَلِهَ :که بمعناى تحیر و سرگردانى است ،چون خدا مالوه و معبود است ،و یا بخاطر آن است که عقول بشر در شناسایى او حیران و
سرگردان است.
طباطبائی :کلمه (اللَّه) در اثر غلبه استعمال عَلَم (اسم خاص) خدا شده است قبل از نزول قرآن این کلمه بر سر زبانها دائر بود ،و
عرب جاهلیت نیز آن را مىشناختند:
«: -1وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» و اگر از ایشان بپرسى چه کسى ایشان را خلق کرده ،هر آینه خواهند
گفت :اللَّه( .زخرف )27 :
« :-2فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ ،وَ هذا لِشُرَكائِنا» پس در باره قربانیان خود گفتند:
این مال اللَّه ،و این مال شرکائى که ما براى خدا داریم (.انعام )138 :
احد :این واژه مانند کلمه« واحد» از ریشة « وحدت» گرفته شده است یعنی بی نظیر از هر نظر.
تفاوت احد و واحد :
«احد» :در مورد چیزى و کسى بکار مىرود که قابل کثرت و تعدد نباشد ،نه در خارج و نه در ذهن ،و اصوال داخل اعداد نشود.
«واحد» :هر« واحدى» یک ثانى و ثالثى دارد یا در خارج و یا در توهم و یا به فرض عقل.
مثال :وقتى مىگویى« احدى از قوم نزد من نیامده» :در حقیقت ،هم آمدن یک نفر را نفى کردهاى و هم دو نفر و سه نفر به باال را،
اما اگر بگویى «:واحدى از قوم نزد من نیامده» تنها و تنها آمدن یک نفر را نفى کردهاى ،و منافات ندارد که چند نفرشان نزدت
آمده باشند.در قرآن مجید نیز«واحد» و« احد» هر دو به ذات پاک خداوند اطالق شده است.
امیر مؤمنان ع فرمود :ما مخالفان خود را به توحید کلمه دعوت مىکنیم .اینکه مىگوئیم خدا« واحد» است چهار معنى مىتواند
داشته باشد که دو معنى آن در باره خدا صحیح نیست ،و دو معنى آن صحیح است.
اما آن دو معنی که صحیح نیست:
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 وحدت عددى است این براى خدا جائز نمىباشد (بگوئیم او یکى است و دو تا نیست ،زیرا مفهوم این سخن آن است که دومىبراى او تصور مىشود ولى وجود ندارد ،در حالى که مسلما براى ذات بى نهایت حق دومى تصور نمىشود) آیا نمىبینى که
خداوند کسانى را که گفتند «:إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَه» (خدا سومى از سه نفر است) تکفیر کرده؟
 دیگر از معانى واحد که بر خدا روا نیست این است که به معنى واحد نوعى باشد ،مثل اینکه مىگوئیم فالن کس یکى از مردماست ،این نیز بر خدا روا نیست (چرا که خدا نوع و جنسى ندارد) مفهوم این سخن تشبیه است و خدا از هر گونه شبیه و نظیر برتر
و باالتر است.
اما آن دو مفهومى که در باره خدا صادق است:
 نخست اینکه گفته شود خداوند واحد است یعنى در اشیاء عالم شبیهى براى او نیست ،آرى پروردگار ما چنین است.دیگر اینکه گفته شود پروردگار ما احدى المعنى است یعنى ذات او تقسیمپذیر نیست ،نه در خارج و نه در عقل ،و نه در وهم،
آرى خداوند بزرگ چنین است.
کوتاه سخن اینکه :خداوند احد و واحد است و یگانه و یکتا است نه به معنى واحد عددى ،یا نوعى و جنسى ،بلکه به معنى وحدت
ذاتى ،و به عبارت روشنتر وحدانیت او به معنى عدم وجود مثل و مانند و شبیه و نظیر براى او است .دلیل این سخن نیز روشن است:
او ذاتى است بى نهایت از هر جهت.
توحید افعالی
 -1توحید خالقیت«:قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» بگو خداوندآفریدگار همه چیز است( .رعد)18 :
 -2توحید ربوبیت«:قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ» آیا غیر خدا را پروردگار خود بطلبم در حالى که او
پروردگار همه چیز است؟! (انعام)184 :
 -3توحید در قانونگذارى و تشریع «:و َ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» هر کس که به آنچه خدا نازل کرده
است حکم نکند کافر است (مائده.)44 :
 -4توحید در مالکیت «:وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین
مخصوص خدا است" (آل عمران.)121 :و نیز مىفرماید« :وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ» انفاق کنید از اموالى
که خداوند شما را نماینده خود در آن قرار داده( .حدید)7 :
 -5توحید حاکمیت«:إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» حکم و حکومت تنها از آن خدا است( .انعام.)57 :
 -8توحید اطاعت«:يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»
اى کسانى که ایمان آوردهاید اطاعت کنید خدا و رسول او و صاحبان امر (امامان معصوم) را (نساء.)51 :
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اللَّهُ الصَّمَدُ:
صمد:
براى« صمد» در روایات و کلمات مفسران و ارباب لغت معانى زیادى ذکر شده است:
 -1در لغت؛ به معنای «قصد کردن» و یا «قصد کردن با اعتماد» است ،وقتى گفته مىشود«:یَصمُدُهُ» :معنایش این است که فالنى
قصد فالن کس یا فالن چیز را کرد ،در حالى که بر او اعتماد کرده بود.
 -2در تفسیر؛ به معنای « سید و بزرگى که از هر سو به جانبش قصد مىکنند تا حوایجشان را برآورد».
 -3معنای سوم  :به معنى « چیزى است که تو خالى نیست».
می دانیم که تمام اشیاء جهان ماده ،از ذرات بسیار کوچکى بنام« اتم» تشکیل یافته ،و«اتم» خود نیز مرکب از دو قسمت عمده
است :هسته مرکزى ،و الکترونهایى که به دور آن در گردش است ،و عجب اینکه در میان آن هسته و الکترونها فاصله زیادى
وجود دارد (البته زیاد در مقایسه با حجم اتم) به طورى که اگر این فاصله برداشته شود اجسام به قدرى کوچک مىشوند که براى
ما حیرتآور است.
مثال اگر فاصلههاى اتمى ذرات وجود یک انسان را بردارند و او را کامال فشرده کنند ممکن است به صورت ذرهاى درآید که
دیدنش با چشم مشکل باشد ولى با این حال تمام وزن بدن یک انسان را دارا است (مثال همین ذره ناچیز  84کیلو وزن دارد).
بعضى با استفاده از این اکتشاف علمى و با توجه به اینکه یکى از معانى« صمد» وجودى است که تو خالى و اجوف نیست ،چنین
نتیجه گرفتهاند که قرآن مىخواهد با این تعبیر هر گونه جسمانیتى را از خدا نفى کند ،چرا که تمام اجسام از اتم تشکیل یافتهاند ،و
اتم تو خالى است ،و به این ترتیب آیه مىتواند یکى از معجزات علمى قرآن باشد.
نكته:
اگر الف و الم بر سر کلمه« صمد» در آمده ،منظور افاده حصر است ،مىفهماند تنها خداى تعالى صمد على االطالق است .یعنی
تنها خداست که سزاوار قصد کردن است.
اما اینکه چرا دوباره کلمه« اللَّه» ذکر شد ،با اینکه ممکن بود بفرماید «:قل هو اللَّه احد و صمد»؟ ظاهرا این تکرار براى اشاره به این
معنا بوده که هر یک از دو جمله« هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»و «اللَّهُ الصَّمَدُ» مستقالً کافى در تعریف خداى تعالى است ،چون مقام ،مقام معرفى
خدا به وسیله صفتى است که خاص خود او باشد ،پس معنا چنین است که معرفت به خداى تعالى حاصل مىگردد چه با گفتن
صفت «احد» و چه با صفت «صمد».
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اما تفاوت در تعریف خدا با این دو صفت در این است که در جمله« اللَّهُ أَحَدٌ» خدا را به صفت احدیت توصیف کرده ،که
احدیت عین ذات است .و جمله« اللَّهُ الصَّمَدُ» او را به صفت صمدیت توصیف کرده که صمدیت صفت فعل است ،چون گفتیم
صمدیت عبارت از این است که هر چیزى به سوى او منتهى مىشود.
اهل بصره به حسین بن على (سالم خدا براو باد) نامه نوشتند و از معنای «صمد» پرسیدند ،آن حضرت در جواب نوشت :در قرآن
بدون علم سخن نگوئید پس شنیدم از جدّم رسول خدا (ص) میفرمود کسى که در قرآن بدون علم سخنى بگوید پس جایگاهش
در آتش خواهد بود ،و اینکه خداوند سبحان تفسیر فرمود «صمد» را و فرمود « :لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ».
لَم یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ:
این آیه در رد عقائد« نصارى» و« یهود» و« مشرکان عرب» که براى خداوند فرزندى ،یا پدرى قائل بودند ،پرداخته ،مىفرماید :نزاد
و زاده نشده (لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ).
سخن کسانى که معتقد به تثلیث (خدایان سهگانه) بودند :خداى پدر ،و خداى پسر ،و روح القدس .نصارى« مسیح» را پسر خدا ،و
یهود«عزیر»را پسر او مىدانستند:
« وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ
أَنَّى يُؤْفَكُونَ» (توبه.)34 -یهود گفتند عزیر پسر خدا است! و نصارى گفتند مسیح پسر خدا است! این سخنى است که با زبان خود
مىگویند که همانند گفتار کافران پیشین است ،لعنت خدا بر آنها باد چگونه از حق منحرف مىشوند؟
مشرکان عرب نیز معتقد بودند که مالئکه دختران خدا هستند «:وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ» (انعام )144 -آنها براى خدا
پسران و دخترانى به دروغ و از روى جهل ساختند.
تفسیر « لم یلد و لم یولد» طبق حدیث امام حسین:
لَمْ یَلِدْ:
معنای ظاهری آیه:یعنی چیزی از او خارج نشد زیرا خدا برتر از آن است که چیزی از او خارج شود -1نه اشیاء مادى مانند:
فرزند -2نه چیز لطیف ،مانند نفس -3نه عوارض گوناگون ،مانند :خواب و خیال و اندوه و حزن و خوشحالى و خنده و گریه و
خوف و رجاء و شوق و ماللت و گرسنگى و سیرى
وَ لَمْ یُولَدْ:
از چیزی خارج نمی شود زیرا برتر از آن است که متولد از شىء مادی و لطیف گردد-1 .چه از شیء مادی :مانند خارج شدن
موجود زنده اى از موجود دیگر ،و گیاه از زمین ،و آب از چشمه و میوه از درختان -2.چه از اشیاء لطیف :مانند دیدن از چشم ،و
شنیدن از گوش ،و استشمام از بینى ،و چشیدن از دهان ،و سخن از زبان ،و معرفت و تشخیص از دل ،و جرقه آتش از سنگ.
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مطابق این حدیث تولد معنى گستردهاى دارد که هر گونه خروج و نتیجه گیرى چیزى از چیزى را شامل مىشود ،و این در
حقیقت معنى دوم آیه است که با تحلیل روى معنى اول کامال قابل درک است ،زیرا اگر خداوند فرزند ندارد به دلیل آن است که
از عوارض ماده بر کنار مىباشد .همین معنى در باره سایر عوارض ماده صادق است.
وَ لَمْ یَكُن لَّهُ کُفُوًا أَحَدُ:
« کفو»  :در اصل به معنى همطراز در مقام و منزلت و قدر است ،و سپس به هر گونه شبیه و نظیر و مانند اطالق شده است.
یعنی خدا شبیه ندارد تا بتواند در امور هستی شریک او گردد .مطابق این آیه تمام عوارض مخلوقین ،و صفات موجودات ،و هر
گونهنقص و محدودیت ،از ذات پاک او منتفى است ،این همان توحید ذاتى و صفاتى است ،در مقابل توحید عددى و نوعى که
در آغاز تفسیر این سوره به آن اشاره شد.
نفی سه صفت زاییده شدن ،زادن و همتا داشتن خدا هم با استفاده از صفت احد امکان پذیر است و هم با استفاده از صفت
صمد...
در اینجا ما با استفاده از صفت صمد این سه صفت را از وجود خداوند نهی می کنیم  -1 :نزادن  :والدت که خود نوعى تجزى و
قسمت پذیرى است به هر معنایى که تفسیر شود ،بدون ترکیب تصور ندارد ،کسى که مىزاید و چیزى از او جدا مىشود باید
خودش داراى اجزایى باشد ،و چیزى که جزء دارد محتاج به جزء خویش است و خداى سبحان صمد است هر محتاجى در
حاجتش به او منتهى مىگردد ،و چنین کسى احتیاج در در مورد او تصور نمی شود - -2.زاییده نشدن :تولد چیزى از چیز
دیگرامکان ندارد مگر با احتیاج متولد به موجودى که از او متولد شود ،و خداى تعالى صمد است ،و کسى که صمد باشد احتیاج
در او تصور ندارد -3.بی همتایی خدا :وقتى تصور دارد که همتایی در عملى که در آن عمل کفو شده مستقل در ذات خود و
بىنیاز از خداى تعالى باشد ،این برخالف صمدیت خداى تعالى است.
نمونه سواالت تشریحی درس ششم:
 -1چرا در ابتدای سوره توحید با هو که ضمیر غایب است آغاز شده است؟
 -2تفاوت واحد و احد در چیست؟
 -3احدی المعنی بودن یعنی چه؟ آیا بر خداوند صدق می کند؟
 -4آیه« قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ».به کدام یک از اقسام توحید اشاره دارد؟
 -5معنای لغوی ،تفسیری و معنای سوم واژه « صمد» را بنویسید.
 -8در تفسیر آیه لم یلد و لم یولد طبق حدیث امام حسین معنای تولد را بنویسید.
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 -7کدام آیه از سوره توحید مفاهیم مشرکانه در آیه «وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ
قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ» را رد می کند؟ بنویسید.
 -2معنای کلمه « اهلل » با توجه به دو ریشه معنایی آن بنویسید.
 -1سوره  .......خالص ترین عقاید توحیدی را در بر دارد و سوره  .........مرجع تمام آموزه های گسترده قرآن را دارد.

جلسة هفتم تفسیر :روابط اجتماعی از منظر قرآن:
راهكارهاى رفتارى قرآن براى تأمین بهداشت روانى در روابط اجتماعى:
 ضرورت این بحث « :فشار روانی» را « بیماری تمدن جدید» نام نهاده اند .برخی روانشناسان ،عصر حاضر را « عصر
اضطراب» نامیده اند.
 نقطه مقابل فشار روانی یا استرس بهداشت روانی است بهداشت روانی بر اساس تعریف سازمان بهداشت
جهانی( ،)WHOعبارت از حالت رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی است .در تعریفی دیگر بهداشت روانی به معنای
سالمت فکر است .به گونه ای که انسان در مسیر تکامل فردی و اجتماعی قرار می گیرد.
 بهداشت روانی از دیرباز مورد توجه مسلمانان بوده است که سرچشمه های آن را می توان در آیات قرآن و احادیث
کاوید .شفا بخشی قرآن و راهکارهایی را که برای مقابله با فشارهای روحی و تأمین بهداشت روانی انسان ها در اجتماع
بیان کرده می تواند موضوعی جالب توجه برای عصر ما باشد.

یکى از نیازهاى اساسى انسان ارتباط با دیگران است،در قرآن آمدهاست :مؤمنان برادران یکدیگرند (حجرات.)14 /
امام صادق (ع) مىفرماید :تردیدى نیست که شما به دیگر انسانها نیازمندید و به راستى هر فرد تا زنده است نمىتواند از مردم
بىنیاز باشد و ناچار مردم باید با همدیگر سازش داشته باشند (کلینى کافى.)482 /1 ،
در اولین آیه مورد بحث ،روابط اجتماعی بر مبنای حقوق طرح می شود:
 -1حق خدا بر انسان
 -2حق انسان های دیگر بر انسان(شامل 1رابطه)
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آیة اول بحث« :وَ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ لَا تُشرِكُواْ بِهِ شَيًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَ بِذِى الْقُرْبىَ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ الجَارِ ذِى الْقُرْبىَ وَ الجَارِ
الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يحِبُّ مَن كَانَ مخْتَالًا فَخُورًا (».نساء-1)38:و خدا را
بپرستید و هیچ چیز را همتاى او قرار ندهید  -2و به پدر و مادر ،نیکى کنید؛ همچنین به  -3خویشاوندان و  -4یتیمان و -5
مسکینان ،و  -8همسایه نزدیک ،و  -7همسایه دور ،و  -2دوست و همنشین ،و -1واماندگان در سفر ،و  -14بردگانى که مالک
آنها هستید؛ زیرا خداوند ،کسى را که متکبر و فخر فروش است( ،و از اداى حقوق دیگران سرباز مىزند )،دوست نمىدارد.
در آیة مذکور ابتدا به حق اهلل و سپس به حق الناس اشاره کرده است:
حق اهلل چیست؟ با توجه به آیه عبارت است از -1پرستش و عبودیت الهی  -2ترک شرک و بت پرستی
تعریف حق اهلل  :همه الزام شرعی اعم از امر و نهی شارع را حق اهلل می نامند این حق می تواند جنبه عبادی ،فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و مانند آن را داشته باشد مانند نماز و روزه و حج و ....
احسان به والدین :در چهار آیه در قرآن بعد از توحید ،احسان به والدین آمده است .ارتباطی که بین دو وجود دارد این است
که بزرگترین نعمت ،نعمت هستی بخشی است که در درجة اول از ناحیه خداست و در مراحل بعدی به پدر و مادر باز می گردد
زیرا فرزند ،بخشی از وجود پدر و مادر است .بنابراین ترک حقوق پدر و مادر ،هم دوش شرک به خداست.
نیكی به خویشاوندان :قرآن در رابطه با خویشاوندان دو سفارش مکرر دارد اول«صله رحم» و دوم« احسان و نیکی » .نیکی به
فامیل و خانواده باعث ایجاد پیوند های محکم تری در برابر مشکالت و حوادث می شود تا یکدیگر را یاری کنند.اهمیت صلة
رحم تا بدانجاست که پیامبر فرمود «:پیوند با خویشان شهرها را آباد می سازد و بر عمرها می افزاید ،هرچند انجام دهندگان آن از
نیکان هم نباشند (».بحار االنوار ،ج،47ص  )183از طرف مقابل قرآن نسبت به قاطعان رحم و پرهیزکنندگان پیوند خویشاوندی
تعبیرات شدیدی دارد و آن را برابر با فساد در زمین قرار داده است:
«فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فىِ الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمَى أَبْصَرَهُم(».
محمد22:و)23اگر (از این دستورها) روى گردان شوید ،جز این انتظار مىرود که در زمین فساد و قطع پیوند
خویشاوندى کنید؟! آنها کسانى هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته ،گوشهایشان را کر و
چشمهایشان را کور کرده است!
در آیة 27بقره نیز قطع رحم را در کنار شکنندگان پیمان الهی و فساد کنندگان در روی زمین قرار داده و آن را به فسق و گناه
تعبیر کرده است.
نیكی به یتیمان  :در هر جامعه ای ناگزیر کودکان یتیمی بر اثر حوادث گوناگون به وجود می آیند که فراموش کردن آنها،
وضع آنها و اجتماع را به خطر می اندازد.

21

دستگیری از مستمندان :حمایت و دستگیری از افراد معلول و از کار افتاده جامعه به منظور براندازی فقرو محرومیت در
جامعه است.
رعایت حقوق همسایگان نزدیک :منظور همسایگانی است که نزدیکتر به منزل انسان زندگی می کنند و یا همسایگانی که از
نظر مذهبی و دینی به انسان نزدیکترند.
رعایت حقوق همسایگان دور :منظور همان همسایگانی است که دورتر نسبت به منزل انسان زندگی می کنند .طبق روایات تا
چهل خانه از چهار طرف ،همسایه محسوب می شوند این گروه از همسایگان که تعداد بیشتری را در بر می گیرند شامل غیر
مسلمان هم می شوند( مگر غیر مسلمانانی که با مسلمانان سر جنگ داشته باشند).
«حق جوار» در اسالم به قدری اهمیت دارد که در وصایای امیرمؤمنان می خوانیم «:آن قدر پیامبر دربارة آنها سفارش کرد که ما
فکر کردیم شاید دستور دهد همسایگان از یکدیگر ارث ببرند ».در حدیثی از پیامبر می خوانیم «:به خدا سوگند! چنین کسی ایمان
ندارد...پرسیدند :چه کسی؟ فرمود :کسی که همسایه او از مزاحمت او در امان نیست ».امام صادق علیه السالم می فرمایند «:نیکی
کردن همسایگان به یکدیگر ،خانه ها را آباد و عمرها را طوالنی می کند».
حسن معاشرت با دوستان و دیگران« :صاحب بالجنب» معنایی وسیع تر از « دوست و رفیق» دارد و در واقع هر کسی را که
به نوعی با انسان نشست و برخاست می کند را شامل می شود :خواه دوست دائمی باشد خواه دوست موقت -همانند کسی که در
اثنای سفر با انسان همنشین می گردد -این وسعت معنایی در این تعبیر ،نشان دهندة دستور جامع و کلی برای حسن معاشرت نسبت
به تمام کسانی است که با انسان ارتباط دارند.
حمایت از در راه ماندگان :این گروه کسانی هستند که در سفر و بالد غربت به دیگران احتیاج پیدا می کنند با اینکه ممکن
است در شهر خود انسان متمکنی باشند.
نیكی به بردگان :اسالم برنامه دقیقی برای آزادی تدریجی بردگان تنظیم کرده که به آزادی مطلق آنها می انجامد.آیه با حق
خدا شروع کرده و با حق بردگان به پایان می رسد و این نشانگر این است که این حقوق از هم جدا نیستند.
در انتهای آیه می فرماید«:إِنَّ اللَّهَ لَا یحِبُّ مَن کَانَ مخْتَالًا فَخُوراا» و این به معنای آن است که هر کس از فرمان خدا سرپیچی کند و
به خاطر تکبر از رعایت حقوق بیان شده سرباز زند محبوب خدا و مورد لطف او نخواهد بود.از جمله اخیر آیه بر می آید که
سرچشمه اصلی شرک و پایمال کردن حقوق مردم غالباً خودخواهی و تکبر است و ادای حقوق به خصوص در مورد بردگان و
یتیمان و مستمندان نیاز به روح تواضع و فروتنی دارد.
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جامع ترین برنامه اجتماعی قرآن؛ رعایت «عدل» و «احسان» در روابط اجتماعی:
آیة دوم بحث « :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاحْسَنِ وَ إِيتَاى ذِى الْقُرْبىَ وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنكَرِ وَ الْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون»(
نحل)14:خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان مىدهد؛ و از فحشا و منکر و ستم ،نهى مىکند؛ خداوند به شما
اندرز مىدهد ،شاید متذکّر شوید!
آیه به سه اصل که جنبه مثبت دارد( عدل و احسان و ایتاء ذی القربی) و به سه اصل که جنبه منفی دارند( نهی از فحشاء و منکر و
بغی) اشاره دارد.
ایتاء ذی القربی در آیه بخشی از مسئله احسان است«.فحشاء» به گناهان پنهان« ،منکر» به گناهان آشکار و « بغی» به هر گونه تجاوز
از حق خویش و ظلم و خودبرتربینی نسبت به دیگران اشاره دارد.
ابن مسعود ،صحابی معروف این آیه را جامع آیات خیر و شر در قرآن می داند .زیرا احیای اصول سه گانه مثبت و از سویی مبارزه
با انحرافات سه گانه منفی در این آیه در سطح جهانی کافی است تا دنیایی آباد و خالی از هرگونه بدبختی بسازد.
برکات عدالت اجتماعی:
بطور فشرده قرآن مىگوید هر قدر روابط انسانها با همدیگر بر مبناى عدالت باشد ،و بتوان عدالت را در همه جا گسترش داد و از
هرگونه ستم گریز نمود و از بهرهکشى انسان از انسان دورى کرد ،به همان اندازه روابط انسان و طبیعت شکوفاتر مىشود و
گنجهاى طبیعت گشوده شده ،ثروتهاى نهفتهاش بیشتر ظاهر مىشود .از آسمان بر او برکات فرومىبارد ،و از زمین نعمت و
آسایش به روى او سر برمىآورد .این پیوند قرآنى وسیله آیات فراوانى اظهار شده ،از جمله این آیات است:
« -1وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً »(جن )18:و اینکه اگر آنها در راه (ایمان) استقامت ورزند ،با
آب فراوان سیرابشان مىکنیم
« -2وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ»(مائده )88:و
اگر آنان ،تورات و انجیل و آنچه را از سوى پروردگارشان بر آنها نازل شده [قرآن] برپا دارند ،از آسمان و زمین،
روزى خواهند خورد...
« -3وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا
يَكْسِبُونَ»(اعراف )18:و اگر اهل شهرها و آبادیها ،ایمان مىآوردند و تقوا پیشه مىکردند ،برکات آسمان و زمین را
بر آنها مىگشودیم؛ ولى (آنها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.
این نشاندهنده یکى از سنتهاى الهى است.زیرا طبق رهنمودهاى قرآن ،شیوه فرعونى در طول تاریخ هر وقت در روابط انسان
بوجود آید جز متالشى کردن نیروهاى جامعه ،تفرقهاندازى بین گروهها ،و تباه ساختن امکانات افراد آن ،چیز دیگرى نیست.
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بدیهى است در زمینه این پراکندگىها ،بههمریختگىها ،نابودى قوا ،و تجزیه نیروها براى افراد جامعه امکان فراهم آوردن نیروها
و تسلط بر طبیعت دست نمىدهد.
در حالیکه ایدهآل توحیدى ،صفوف جامعه را به هم مىفشرد ،و هرگونه اختالفهاى ناشى از خون ،نژاد ،ملیت ،حدود جغرافیا یا
طبقهاى را از بین مىبرد ،و همه بشر را تحت عنوان خداپرستى زیر لواى توحید جمع مىکند ،ولى ایدهآلهاى پست ،بشریت را
تجزیه مىکند و افراد یک جامعه را از هم متفرق مىسازد .ایدهآل برتر را ببینید خداوند درباره آن چه مىگوید«:إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ
أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»
نمونه سواالت تشریحی درس هفتم:
 -1خدا در رابطه با خویشاوندان چه سفارشی فرموده بنویسید.
 -2حق جوار چیست؟ و شامل چه کسانی می شود؟
 -3امام صادق می فرماید «:نیکی کردن همسایگان به یکدیگر ........ ،را  .......و  .......را ......می کند».
 -4تفسیر « صاحب بالجنب» چیست؟
 -5سرچشمه اصلی شرک و پایمال کردن حقوق مردم غالباً.........و ............است.
 -8عدل در معنای واقعی کلمه چیست؟
 -7اصل احسان کجا جایگزین اصل عدالت در جامعه می شود؟

جلسه هشتم تفسیر :سنت های الهی در قرآن

می خواهیم در پایان جلسه به پاسخ این سوال برسیم :چرا خداوند جزای ظالمان و سرکشان را در دنیا نمی دهد؟ آیا خداوند
طرفدار یاغیان و ظالمان است؟
با معرفی معروفترین آیه دربارة موضوع سنت های الهی در قرآن شروع می کنیم:
« إِنَّ اهللَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم».
در تفسیر( مفاتیح الغیب) اثر فخر الدین رازی دانشمند بزرگ قرن ششم هجری از قول ابن عباس روایتی آمده است به این مضمون
که وقتی تاجران شهر مدینه به کم فروشی روی نهادند ،پیامبر به صورتی سربسته فرمود«:خمسٌ بِخَمسٍ» :پنج بال در برابر پنج
انحراف.وقتی از حضرت توضیح خواستند ،فرمودند:
« ما نَقَضَ قومٌ العهدَ اال سَلَّطَ اهلل عليهم عَدُوَّهم ».هیچ قومی عهد شکنی نکرد ،مگر اینکه خداوند دشمنان را بر آنان مسلط ساخت.
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« و ما حَكمُوا بغيرِ ما أنزلَ اهللُ الَّا فَشا فيهمُ الفقرُ ».هیچ جمعیتی به غیر حکم الهی حکم نکرد ،مگر اینکه فقر در میان آنان زیاد
گشت.
« وَ ما ظَهَرت فيهِمُ الفاحشَةُ الَّا فَشا فيهِمُ الموتُ ».در میان هیچ ملتی فحشا پیدا نشد ،مگر آنکه مرگ و میر در میان آنها شایع
گشت.
« ما طَفَّفُوا الكيل الَّا مُنِعوا النَباتَ وَ أخِذُوا بالسّنين ».هیچ گروهی کم فروشی نکرد ،مگر آنکه زراعت آنان از میان رفت و قحطی
آنان را فراگرفت.
« ما مَنَعُوا الزَّكوةَ إلَّا حُبِسَ عَنهُمُ المطر ».هیچ قومی از دادن زکات سرباز نزد ،مگر آنکه باران از آنها قطع شد.
« سنت» در لغت به معنای سیره ،شیوه و روش است.چه شیوه نیکو و چه شیوه نادرست .برخی دیگر از واژه شناسان سنت
را به معنای دوام و عادت دانسته اند که در این معنا به کاری که یک یا دو بار انجام گیرد ،سنت اطالق نمی شود « .سنت
الهی» به معنای شیوه و منش مستمر خداوند یا قانون الهی خواهد بود.
 بین پدیده های جهان هستی (تلخ و شیرین آن) پیوندهایی ناخوانا وجود دارد گرچه پذیریش آن برای عقل مستقل(=
عقل بدون وحی) در قالب احتماالت میسر است ،اما می دانیم که ارزش احتمال همیشه در نگاه خرد همراه اهمیت
متحمل سنجیده می شود .بنابراین از هر احتمالی نیز به سادگی نمی توان گذشت.اهمیت مسئله زمانی باالتر می رود که
تبیین این وقایع توسط راستگویان مرتبط با وحی اتفاق افتاده باشد .برخی از این روابط و پیوندها برای عقل به دلیل وجود
مقدمات حسی ارزشی بیش از یک احتمال صرف پیدا می کند .برای مثال نمونه های مکرر و مشابه تاریخی می تواند
برخی از این مقدمات را تشکیل دهد.در عالم تکوین و تشریع ،قوانین ثابتی هستند که در ادیان آسمانی از آن به سنت
های الهی تعبیر می شود .این قوانین همواره در طول زمان ثابت هستند و تغییر و تحول بردار نیستند .سنت به معنای روش
و رفتار ویژه ای است که استمرار داشته باشد.
 بنابراین تعریف سنت الهی بر مبنای اینکه ما می دانیم افعال خدا حکیمانه است « -1 :ضوابطی که در افعال الهی وجود
دارد «-2 ».روشهایی که خدای متعال امور عالم و آدم را بر پایة آن تدبیر و اداره می کند».
 سنت های الهی دو دسته هستند -1:سنت های مطلق :آن دسته قوانین ثابت الهی هستند که با رفتار مردم تغییر نمی پذیرند
مانند سنت هدایت یا آزمایش الهی -2سنت های مقید :یک سلسله سنن الهی که مشروط و مسبوق به اعمال مردم است.
مانند سنت امداد مردم یا سنت استدارج.
نمونه اول در سورة روم:
« ظهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ()41قُلْ سِيرُواْ فىِ الْأَرْضِ فَانظُرُواْ
كَيْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كاَنَ أَكْثرُهُم مُّشْرِكِينَ()42فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئذٍ
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يَصَّدَّعُونَ()43مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ( »)44فساد ،در خشکى و دریا بخاطر کارهایى که مردم
انجام دادهاند آشکار شده است؛ خدا مىخواهد نتیجه بعضى از اعمالشان را به آنان بچشاند ،شاید (بسوى حق) بازگردند! ()41
بگو« :در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانى که قبل از شما بودند چگونه بود؟ بیشتر آنها مشرک بودند! ()42روى خود را
بسوى آیین مستقیم و پایدار بدار ،پیش از آنکه روزى فرا رسد که هیچ کس نمىتواند آن را از خدا بازگرداند؛ در آن روز مردم
به گروههایى تقسیم مىشوند ()43هر کس کافر شود ،کفرش بر زیان خود اوست؛ و آنها که کار شایسته انجام دهند ،به سود
خودشان آماده مىسازند)44( .
 واژه « لعلّ»  :برای ترجّی است اجزای کلیدی مفهوم آن ،یکی احتمال انجام کار و دیگری امید است که هر دو با نوعیناآگاهی همراه می باشد .زیرا در کاربرد قرآنی این واژه ،پای رفتار و ارادة انسان در میان است :لعلّهم یتذکرون ،لعلّهم
یتقون ،لعلّهم یحذرون ،لعلّهم ینتهون و ...وجود لعلّ در این موارد ،برای القای این معناست که حتی در صورت تحقق
تمامی عوامل بیداری ،این انسان است که باید دردمندانه وارد عرصة عمل شود و تصمیم بگیرد.
 واژة « قیّم » معادل فارسی آن نگاهدارنده است ،در لغت به معنای معتدل ،مستقیم ،راست ،درست ،قائم به حق و....استدر اصطالح به کسی گوینده که برحسب شرع و قانون باید عهده دار امور یتیم ،محجور و ...باشد .در قرآن این واژه به
صفت برای دین و کتاب الهی به کار رفته است و معنای آن است که هم خود مستقیم است و هم باعث استقامت دیگران
می شود.
 « صدع»  :در لغت به معنا شکاف است .به زمین « ذات الصدع» می گویند یعنی دارای شکاف( به دلیل روییدن گیاهان،جاری شدن نهرها )
 « یومئذٍ یَصَدَّعون » یعنی روز ایجاد شکاف واقعی در بین انسان ها .از آنجا که در این دنیا سرنوشت انسان ها به هم گرهخورده و امکان جدایی نیست اما در روز قیامت و زمان حسابرسی الهی« یوم الفصل» است و روز جدا شدن واقعی انسان
ها از یکدیگر.
 در آیه اول آمده «ظهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُواْ  »..ظهور فساد در زمیننتیجه سوء عمل بد کاران معرفی شده و هم به عنوان قسمتی از مجازات آنها .البته در انتهای آیه امکان و فرصت توبه را
هم به انسان گناهکار مطرح می کند.
 در آیه بعدی که به سیر و سیاحت در سفر دعوت می کند اما عبارت « فَانظُرُوا» را طرح می کند « .نظر» چیزی فراتر ازمشاهده است به دانشمندان دقیق « صاحب نظر » می گویند از آنجائیکه کارهای انسان باید اثر عقالیی داشته باشد به او
می فرماید که سیر و سیاحت کنید اما هدف شما دقت و نظر در مظاهر عبرت زای جهان باشد«.فَانظُرُواْ كَيْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِن قَبْلُ كاَنَ أَكْثرُهُم مُّشْرِكِين».
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 در مورد کفار در آیة  44تعبیر مفرد به کار می بردَ «:و من كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ».زیرا کافران جدا جدا دیده می شوند اما درمورد مؤمنان عبارت جمع به کار می برد «:وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ» زیرا هر یک از مؤمنان به عنوان عضو و
جزئی از یک جمع منسجم مورد نظر قرار می گیرند.
 سنتی که در این آیه به کار رفته « سنت إمهال» نامیده می شود که به معنی مهلت بخشی به اهل باطل در دنیا و عدمتعجیل در عقوبت آنها بنا به یک سلسله مصالحی است که ما به آنها وقوفی نداریم.

نمونه دوم در سورة غافر:آیه مورد بحث « :وَ اللَّهُ يَقْضىِ بِالْحَقَّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشْيءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ( )24أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فىِ الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كاَنُواْ مِن قَبْلِهِمْ كاَنُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنهْمْ قُوَّةً وَ ءَاثَارًا فىِ الْأَرْضِ
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبهمْ وَ مَا كاَنَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ()21ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كاَنَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِىٌّ
شَدِيدُ الْعِقَابِ(»)22خداوند بحقّ داورى مىکند ،و معبودهایى را که غیر از او مىخوانند هیچ گونه داورى ندارند؛ خداوند شنوا و
بیناست! ()24آیا آنها روى زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانى که پیش از آنان بودند چگونه بود؟! آنها در قدرت و ایجاد
آثار مهمّ در زمین از اینها برتر بودند؛ ولى خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت ،و در برابر عذاب او مدافعى نداشتند! ( )21این
براى آن بود که پیامبرانشان پیوسته با دالیل روشن به سراغشان مىآمدند ،ولى آنها انکار مىکردند؛ خداوند هم آنان را گرفت (و
کیفر داد) که او قوىّ و مجازاتش شدید است! ()22
 روش قرآن در بسیارى از آیات این است که بعد از ذکر کلیات در مورد مسائل حساس و اصولى آن را با مسائل جزئى ومحسوس مىآمیزد ،و دست انسانها را گرفته و براى پىجویى این مسائل به تماشاى حوادث گذشته و حال مىبرد ،آیات
مورد بحث نیز بعد از گفتگوهاى گذشته پیرامون مبدء و معاد و حسابرسى دقیق اعمال و عواقب شوم طغیان و گناه ،مردم
را به مطالعه حاالت پیشینیان و از جمله وضع فرعون و فرعونیان دعوت مىکند.
 «حقّ» یعنی آنچه بایسته است و تنها کسی می تواند به بایستگی داوری نماید که تمامی واقعیات و حوادث و نیز گفتار وکردار و پندار عوامل انسانی به وجود آورندگان حوادث پیش روی دانش او بی هیچ پوششی آشکار و هویدا باشد .و او
کسی جز ذات الیزال الهی نیست .پس در عبارت« واهلل يقضي بالحقَّ» می فرماید تنها خداست که به حق داوری می کند
زیرا «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير» تنها خداست که شنوا و بینای واقعی است.
 عبارت پرخاشگرانة «أَوَ لَمْ یَسِیرُواْ فىِ الْأَرْضِ » در چهار جای قرآن به تبیین و روشنگری در مورد وهم انگیزی عاملقدرت می پردازد « كَانُواْ أَشَدَّ مِنهُمْ قُوَّةً وَ أَثَارُواْ الْأَرْضَ وَ عَمَرُوهَا أَكْثرَ مِمَّا عَمَرُوهَا» به این مضمون که مپندارید که
قدرت فراوان ،شما را از خدا بی نیاز ساخته و در برابر قدرت بی انتهای او مصونیت می بخشد زیرا قدرت قدرت پیشینیان
بسیار بیشتر از قدرت شما بوده است که نشانه های آن را می توانید در آثار بر جای مانده ببینید (.روم1:؛ فاطر44:؛
غافر21:و )22
 واژة « واق» اسم فاعل به معنای «نگهدارنده» هم ریشه کلمة « تقوی»35

 «اتقوا» بیش از  74بار در قرآن تکرار شده است :در دو معنا :الف) در قالب های « اتقوا النّار»  « ،اتقوا یوماً» « ،اتقوا فتنه» بهمعنای « خود را نگهدارید  ،مراقب خود باشید ،بپرهیزید» است.ب) در قالب « اتقوا اهلل» به معنای « خدا را نگهدار خود
بدانید ،در پناه خدا قرار بگیرید» است.
 در آیه مورد بحث «وَ مَا كاَنَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاق» به معنای آن است که « آنان خود را در پناه خدا قرار ندادند و به پشتگرمی قدرت خود ،از خدا اظهار بی نیازی کردند».
 نکته آیة  :24انسان های ظاهر بین در تحلیل حوداث از مرز محسوسات فراتر نمی روند و چون می پندارند که همةحقایق و مؤلفه ها را با چشم خود دیده و با گوش خود شنیده اند ،و بر همین اساس به خود جرئت داوری می دهند.
خداوند بر مبنای همین منطق ایشان می فرماید«:إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير ».یعنی به فرض اینکه مالک واقعی داوری ،دیده
ها و شنیده ها باشد ،تنها بینا و شنوای واقعی خداست وگرنه خداوند که محیط بر همه چیز است و عالم به همه چیز است
نیازی ندارد که بگوید سمیع و بصیر است.
 « ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كاَنَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ» در آیة  22علت نزول عذاب را بر کافران  ،مجازاتلجبازی آنها بوده است زیرا پیامبران الهی را که نشانه های حق را برایشان آورده بودند ،با وجود اینکه حقیقیت را دریافته
بودند تکذیب کردند.
 در «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبهمْ » آیة  ، 21عذاب خداوند دربارة آنها به خاطر گناهانشان بیان شده در آیه  22به خاطر کفرشانبوده که این دو جمله منافاتی با هم ندارند .زیرا در آیة  21در مقام بیان گناهان آنان است درحالیکه درآیه  22به ریشة
گناهان (کفر) آنان اشاره کرده است.
 در این آیات ،خداوند یکی از سنت های الهی که عبارت از توجه دادن مردم به پیشینیان به عنوان تابلوی عبرت است واینکه وقتی خداوند حجت را بر قومی تمام کردند بعد از آنکه پیامبری بر ایشان آمد و آیات الهی را به سمع و نظر ایشان
رساند اما از سر عناد و لجبازی به گناه خویش ادامه دادند خداوند آنها را مجازات می کند .نمونه اجرا شدة این سنت
الهی را در آیات 33-23همین سوره طرح می کند داستان ارسال حضرت موسی ع نزد فرعون ،هامان و قارون است که
او را ساحر خواندند و نقشة قتل او را کشیدند ،حضرت موسی ایشان از مجازات الهی در یوم التناد بیم داد و حتی داستان
دأب قوم نوح بر سرکشی و کفر را به عنوان عبرت پذیری به مردم مصر بیان کرد و در نهایت قوم فرعون گرفتار عذاب
الهی شدند.
نمونه سواالت تشریحی درس هشتم:
 -1سنت الهی را تعریف کنید.
 -2علت ظهور فساد در زمین در آیه « ظهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِى النَّاسِ ».چه چیز بیان شده است؟
 -3سنت امهال به چه معناست؟
 « -4اتقواهلل » به چه معناست؟
 -5در آیه « ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كاَنَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ» خداوند علت مجازات آنها را چه بیان می دارد؟
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درس نهم تفسیر :بندگی و زندگی ایده آل قرآن
محبت خالصة کتاب آفرینش است و صمیمت شیرازه و اساس آن.روح انسان به وسیلة ایمان وعمل تغذیه گشته و به سوی آزادی
بال می گشاید و با کیمیای محبت و صمیمیت اوج گرفته ،تمامی بندهای اسارت را در هم می شکند.یکی از بزرگان دنیای
مسیحیت چنین می گوید «:اگر به زبان فرشتگان سخن بگویم و محبت نداشته باشم ،صدای من طنین آهن دارد...اگر جمیع اموال
خود را صدقه بدهم و بدن خود را به آتش بگدازم و محبت نداشته باشم ،هیچ نفعی نمی برم .محبت بردبار است؛ محبت حسد
نمی برد؛ محبت کبر و غرور ندارد؛ محبت حرکات ناپسند ندارد؛ محبت نفع خود را طالب نیست؛ محبت خشم نمی گیرد و سوء
ظن ندارد ...زبان ها خاموش می گردند و رسالت ها نیست خواهند شد ،ولی محبت هرگز ساقط نمی گردد .آنچه می ماند ،ایمان،
امید و محبت است ».هر چند محبت مطلوب است اما به هم ریختگی درونی و اضطراب فرصتی برای بروز جلوه های محبت نمی
دهد .آدمی برای ساماندهی و ابراز محبت و هر رفتار مثبت دیگر ،نیاز شدیدی به آرامش روان دارد .آرامش موهبتی است که در
پرتو معرفت و ایمان و عشق و اعتماد به ذات الیزال میسر می شود که بذر آن در وجود آدمیان نهاده شده است.خداوند معرفت
خود را در فطرت انسان نهاده است .و در روایات آمده است که روح الهی ،آرامش درونی و تقوا ،همه در ایمان به خداوند نهفته
است.
بزرگان معرفت اسالمی ،محبت بندگان خدا را میوة مستقیم نهال عشق الهی در دل عاشقان دانسته اند.
در قرآن کریم طرحی از یک زندگی مطلوب ارائه گشته که روز و شب آن با روح محبت ،رحمت و عبودیت گره خورده است.
و خطوط اصلی آن را اعتدال و تواضع ،پاکی و هدفداری ،امید به آینده در کنار توبه و دعا تشکیل می دهند.
آیات مورد بحث 83 :تا  84سورة فرقان:
«وَ عِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الْأَرْضِ هَوْنًا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا وَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَ قِيَامًا».
بندگان (خاص خداوند) رحمان ،کسانى هستند که با آرامش و بىتکبّر بر زمین راه مىروند؛ و هنگامى که جاهالن آنها را
مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند) ،به آنها سالم مىگویند (و با بىاعتنایى و بزرگوارى مىگذرند)؛ کسانى که شبانگاه
براى پروردگارشان سجده و قیام مىکنند.
 « عباد» و « عبید» هر دو جمع کلمة « عبد» هستند اما معنای لغویشان با هم فرق دارد عباد به بندگان خوب خدا اطالق میشود اما عبید در مورد بردگان به کار برده می شود .در استعمال قرآن نیز هر جا که واژة عبید به کار رفته هیچ پیوند و
اضافه ای به خداوند در آن نیست اما در مورد واژة عباد با اضافاتی مانند«عبادنا»« ،عبادالرحمن» « ،عباداهلل» در قرآن به
چشم می خورند .از منظر لغت شناسان ،نوعی احترام و واالیی در مفهوم عباد وجود دارد و توجه به آن موجب تشویق
بندگان خدا بر انجام رفتارهای متناسب با مقام بندگی می گردد.
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 واژة «هون» که در فارسی معادل ( به آسانی ،به آهستگی ،کم آزاری و )...معنای می دهد در استعمال قرآنی دقیقاً بهمعنای نرمی و رفقی و متانت و وقار به کار می رود.
 « عباد الرحمن» ترکیب واژة عباد و رحمن بیانگر این مطلب است که اعمال ذکر شده در این مجموعةآیات ،جلوه هایرفتاری عبودیت ناب است که خدای رحمان توفیق آن را به عنوان پاداش بندگی خالص به بندگان خوب خود عطا کرده
است .در آیه  158اعراف می فرماید «:و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ».رحمتم همه چیز را فراگرفته
است؛ و به زودی آن را برای کسانی که پرهیزگاری می کنند مقرر می دارم.
در ادامه آیات سورة اعراف آمده است « :وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ
مُقَامًا ».و کسانى که مىگویند« :پروردگارا! عذاب جهنم را از ما برطرف گردان ،که عذابش سخت و پر دوام است! مسلّماً آن
(جهنم) ،بد جایگاه و بد محلّ اقامتى است!»
 « غرام» در اصلِ معنای این واژه دو مفهوم مالزمت و پیوستگی وجود دارد .به شخص طلبکار غریم می گویند زیرا همیشهبرای وصول طلبِ خویش به دنبال شخص بدهکار است و پیوسته مالزم اوست .به تاوانِ چیزی نیز غرامت می گویند زیرا
تاوانی که بر عهدة شخص است به هر صورت گردنگیر اوست و تا آن را نپردازد آزاد نمی شود.
 فعل های یمیشون ،یبیتون و یقولون همه به صورت مضارع به کار رفته اند که گویای استمرار و دوام است یعنی رفتارهاییاد شده در این آیات( راه رفتن متواضعانه و با وقار ،شب زنده داری و نیز اظهار تقصیر در پیشگاه خداوند) در حوزة
عبودیت ناب ،درونی و نهادینه شده و کار همیشگی بندگان خالص خداست.
در ادامه آیات سورة فرقان می فرماید«:وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ( )85إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ
مُقَامًا( )88وَ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَ لَمْ يَقْترُواْ وَ كَانَ بَينَ ذَالِكَ قَوَامًا( )87وَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَ لَا يَزْنُونَ وَ مَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا()82يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا( )81إِلَّا
مَن تَابَ وَ ءَامَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيّتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كاَنَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا()74وَ مَن تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا
فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلىَ اللَّهِ مَتَابًا( »)71و کسانى که مىگویند« :پروردگارا! عذاب جهنم را از ما برطرف گردان ،که عذابش سخت و پر
دوام است! ()85مسلّماً آن (جهنم) ،بد جایگاه و بد محلّ اقامتى است!» ()88و کسانى که هر گاه انفاق کنند ،نه اسراف مىنمایند
و نه سختگیرى؛ بلکه در میان این دو ،حدّ اعتدالى دارند)87( .و کسانى که معبود دیگرى را با خداوند نمىخوانند؛ و انسانى را
که خداوند خونش را حرام شمرده ،جز بحق نمىکشند؛ و زنا نمىکنند؛ و هر کس چنین کند ،مجازات سختى خواهد دید!
()82عذاب او در قیامت مضاعف مىگردد ،و همیشه با خوارى در آن خواهد ماند! ()81مگر کسانى که توبه کنند و ایمان آورند
و عمل صالح انجام دهند ،که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل مىکند؛ و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است!
()74و کسى که توبه کند و عمل صالح انجام دهد ،بسوى خدا بازگشت مىکند (و پاداش خود را از او مىگیرد)71( ).
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 « قترا »« ،اقتار» و«تقتیر» در اصل لغت به معنای تنگ کردن و تنگ داشتن است .اقتار در عمل به معنای کمتر از حدمعمول و متعارف و به صورت ناقص و غیر کافی انجام دادن است .در آیه در کنار لفظ انفاق واقع شده و به معنای این
است که مؤمن در صرف مال به بخل و سخت گیری دارد و نه اسراف و زیاده روی بلکه میانه رو است.
 عبارت« والذین یدعون مع اهلل الها آخر» منظور از « مع» کسانی هستند که با وجود خداوند غیر او را می خوانند؛ یعنیخداوند را وا نهاده به سوی دیگری می روند که همان مشرکان باشند که به سوی بت ها می رفتند و آنها را به جای خدا
عبادت می کردند
 در مورد« تبدیل سیئات به حسنات » در صورت توبة واقعی ،در انتهای آیه می فرماید«:انه یتوب الی اهلل متاباً ».وجه خردپذیر آیه به این ترتیب است:
اعمال انسان صرف یک دسته حرکات فیزیکی نه خوب اند و نه بد .بلکه خوبی و بدی عمل بر اساس سه محور تعریف می شود:
 -1نیت خیر یا بد در انجام عمل
 -2میزان تأثیر عمل در کمال یا سقوط شخصیت عامل
 -3مطابقت یا عدم مطابقت با صورت مقرر عمل در مجموعه دستورهای الهی
توبة واقعی اثر نیت فاسد را با تیزاب سرافکندگی و زجر و ندامت از میان برده ،زمینه ساز ارتباط مداوم شخص تائب با مبدأ نور و
رحمت می شود .این پیوند مستمر و جدی ،نور را به جای سیاهی می نشاند و زیبایی ارتباط با خدا جای زشتی خالف را می گیرد.
سرانجام مبارک این افراد در آیات  72تا  78سورة فرقان آمده است«:وَ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا()72وَ
الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يخَرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَ عُمْيَانًا()73وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْينُ وَ اجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا()74أُوْلَئكَ يجُزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبرَواْ وَ يُلَقَّوْنَ فِيهَا تحَيَّةً وَ سَلَمًا()75خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَامًا(»)78
و کسانى که شهادت به باطل نمىدهند (و در مجالس باطل شرکت نمىکنند)؛ و هنگامى که با لغو و بیهودگى برخورد کنند،
بزرگوارانه از آن مىگذرند)72( .و کسانى که هر گاه آیات پروردگارشان به آنان گوشزد شود ،کر و کور روى آن نمى افتند.
()73و کسانى که مىگویند« :پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه روشنى چشم ما قرار ده ،و ما را براى پرهیزگاران پیشوا
گردان!» (()74آرى )،آنها هستند که درجات عالى بهشت در برابر شکیباییشان به آنان پاداش داده مىشود؛ و در آن ،با تحیّت و
سالم رو به رو مىشوند)75( .در حالى که جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه قرارگاه و محلّ اقامت خوبى! ()78
 « زور» در اصل به معنای « باطل را پوشش حق قرار دادن» است که شامل گناهان زیادی چون :دروغ ،ناسزا ،غناهای لهورو بهتان است در منابع لغوی به معنای « دروغ راست نما» آمده است.بنابراین عبارت« الذین یشهدون الزور» به معنای آن
است که مؤمنان کسانی هستند که در مجالس باطل که با توجیه دروغ رنگ حق به خود گرفته است ،حضور نمی یابند.
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 پیام آیه  72این است :مؤمنین در برابر عوامل تخریب ،مقاومت و کرامت را یک جا در خود دارند؛ نه خود را در معرضفساد قرار داده و نه در مجلس فسادی شرکت می کنند و چنانچه تصادفاً به ناروایی برخوردند ،برخورد آنان کریمانه و
سازنده است.
 پیام آیه 74این است که مؤمنان اول برای وابستگان به خود دعا می کنند( ربّنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین) وسپس برای خود ( واجعلنا من لدنک .)...آنها خود را در سرنوشت زن و فرزند و شریک زندگی خویش سهیم دانسته و
خوبی آنان را روشنی چشم خود می دانند.
 خداوند برای مؤمنان درجات باالی اجر قرار داده و آن همه را مزد صبوری و شکیبایی آنان در حیات دنیا خوانده است.معلوم می شود که ماندگاری و اعتبار ایمان در پرتو شکیبایی است و بدون شکیبایی در برابر عوامل مخرب ،ایمان ناپایدار
و ناکارآمد خواهد بود.
نمونه سواالت تشریحی درس نهم:
 -1معنای واژگان زیر را بنویسید.
عبد
عبید
غرام
اقتار
 -2عباد الرحمن چه کسانی هستند؟
 -3عبارت« الذین یشهدون الزور» به چه معناست؟
 -4توضیح دهید چطور با توبه واقعی سیئات به حسنات تبدیل می شود؟

جلسه دهم تفسیر موضوعی :روابط اقتصادی در اسالم
دیدگاه اسالم در مسایل اقتصادی ،مبتنی بر مثلث معرفتی ویژه ای است که سه ضلع آن را ،خدا ،انسان و جهان تشکیل می دهد.
این دیدگاه با دیگر دیدگاه های رایج در اقتصاد یعنی مکتب لیبرال سرمایه داری و مکتب سوسیالیسم مغایر است.
مکتب اسالم در اقتصاد هم به فرد و منافع او اهمیت می دهد هم به جامعه .برخالف مکتب لیبرالیسم که بر مبنای دو اصل « اصالت
فرد» و « آزادی فردی» ،ارزشهایی چون عدالت اقتصادی برایشان ارزش محسوب نمی شود.
نظام حقوق مالیه در اسالم بر مبنای نظام ارزشی اسالمی با عناوینی مانند انفاق ،خمس ،زکات ،انفال ،جزیه ،خراج و مالیات مطرح
می شود .فعالیت های مطرود بر اساس نظام ارزشی اسالم در مواردی مثل ربا و رشوه دسته بندی می شوند.
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ابتدا و نظام حقوق مالیه در اسالم را بیان می کنیم و سپس به فعالیت مطرود اسالمی می پردازیم.
 -1انفاق:
وام دادن به خداوند به معنای« انفاق فی سبیل اهلل» است.
آیه مورد بحث« :مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (بقره)245:
کیست آنکه به خدا وام نیکو دهد ،تا آن را برایش چندین برابر بیفزاید؟ و خداست که [روزى را] تنگ مىگیرد و وسعت
مىدهد؛ و [همه شما براى دریافت پاداش] به سوى او بازگردانده مىشوید.
 اضعاف :جمع ضعف به معنای دو یا چند برابر کردن چیزی است. در آیه سه تاکید به کار رفته شده است:جمع آمدن اضعاف ،واژه کثیره،آمدن یضاعف به جای یضعف
 در آیه انفاق در راه خدا همچون بذر مستعدی است که در زمین آماده ای افشانده شود و به وسیله باران های پی در پیآبیاری گردد و ده ها و گاه صدها برابر نتیجه دهد.
 چرا انفاق به وام دادن در راه خدا تشبیه شده؟ به جهت اهمیت مسئله انفاق است و اینکه مالک حقیقی سراسر هستیخداست و انسان ها به عنوان نمایندگی خداوند تنها در بخش کوچکی از آن تصرف می کند .با این حال خدا از بنده
استقراض می کند آن هم با چنین سود بسیاری .و این برای تشویق بندگان به انفاق است.
 -2زکات:
خداوند زکات را عامل پاکی فرد و جامعه معرفی می کند « :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ(».توبه )143:از اموالشان زکاتى دریافت کن که به سبب آن [نفوس و اموالشان را] پاک مىکنى ،و
آنان را رشد و تکامل مىدهى؛ و [به هنگام دریافت زکات] بر آنان دعا کن؛ زیرا دعاى تو مایه آرامشى براى آنان است؛ و خدا
شنوا و داناست.
 این آیه دستور وجوب جمع آوری زکات را به طور عملی در مدینه برای مصرف بیت المال بیان می دارد. عبارت « مِن اَموالِهم» نشان می دهد که زکات مربوط به بخشی از اموال است نه همه آن. عبارت « تطهرهم و تزکیهم» به فلسفه اخالقی ،روانی و اجتماعی زکات اشاره می کند :تو با این کار آنها را پاک میکنی از رذائل اخالقی ،دنیا پرستی ،بخل و امساک و از طرف دیگر آنها را پرورش می دهی با کاشتن نهال نوع دوستی،
سخاوت و توجه به دیگران .و این دو فقر ،فاصله طبقاتی و محرومیت گروهی از افراد جامعه را بر می چیند و همبستگی
اجتماعی و در نتیجه پیشرفت های اقتصادی را منجر می شود
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 در عبارت« صل علیهم» قدردانی در برابر انجام وظیفه واجبی مثل پرداخت زکات را به پیامبر می آموزد :برای آنها دعاکن زیرا دعا کردن برای آنها مایه آرامش خاطر آنهاست.
مصارف زکات:
آیه مورد بحث « :إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهُمْ وَ فىِ الرِّقَابِ وَ الْغَرِمِينَ وَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم»صدقات ،فقط ویژه نیازمندان و تهیدستان [زمینگیر] و کارگزاران [جمع و پخش آن] و
آنانکه باید دلهایشان را [براى تمایل به اسالم] به دست آورده شود ،و براى [آزادى] بردگان و [پرداخت بدهى] بدهکاران و
[هزینه کردن] در راه خدا [که شامل هر کار خیر و عام المنفعه مىباشد] و در راه ماندگان است؛ [این احکام] فریضهاى از سوى
خداست ،و خدا دانا و حکیم است.
 این آیه دستور موارد مصرف زکات را طرح می کند. کلمه" انما" که دلیل بر انحصار است نشان مىدهد که بعضى از افراد خود خواه انتظار داشتند بدون هیچگونه استحقاق،سهمى از زکات دریافت دارند .کلمه" انما" دست رد به سینه همه آنها زده شده است به هر حال آیه فوق در هشت مورد
آن را خالصه مىکند:
« -1فقیر»  :آن کسى است که متصف باشد به نداشتن مالى که حوائج زندگیش را برآورد ،در مقابل غنى که متصف است به
دارایى و تمکن
« -2مسکین»  :تنها ندار را نمىگویند ،بلکه به کسى مىگویند که عالوه بر این امر عدمى ،دچار ذلت و مسکنت هم باشد
مثال مجبور شود به اینکه از آبروى خود مایه بگذارد و دست پیش هر کس و ناکس دراز کندو بنا بر این ،مسکین حال و
وضعش بدتر از فقیر است.
 « -3عاملین علیها» :کسانى هستند که در جمع و گردآورى زکات تالش مىکنند.
 « -2مؤلفة قلوبهم»  :کسانى هستند که با دادن سهمى از زکات به ایشان ،دلهایشان به طرف اسالم متمایل مىشود و به تدریج
به اسالم درمىآیند ،و یا اگر مسلمان نمىشوند ولى مسلمانان را در دفع دشمن کمک مىکنند ،و یا در برآوردن پارهاى
از حوائج دینى کارى صورت مىدهند.
« -3وَ فِی الرِّقابِ»  :سهمى از زکات ،تخصیص به مبارزه با بردگى ،و پایان دادن به این موضوع ضد انسانى ،داده مىشود.
وقتى بردهاى با موالى خودش قرار مکاتبه گذاشته که کار کند و از دستمزد خود بهاى خود را به او بپردازد و پس از
پرداختن بهاى خود آزاد گردد و فعال نمىتواند آن بهاء را به پایان برساند ،از زکات ما بقى بهاى او را به موالیش
مىدهند و او را آزاد مىکنند و این بخشی از برنامه" آزادى تدریجی بردگان در اسالم است.
 « -4غارمین»  :یعنى ،زکات براى مصرف کردن در پرداخت قرض بدهکاران.
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 « -5فِی سَبِیلِ اللَّهِ» :مصرفى است عمومى و شامل تمامى کارهایى مىگردد که نفعش عاید اسالم و مسلمین شده و بوسیله
آن مصلحت دین حفظ مىشود ،که روشنترین مصادیق آن جهاد در راه خدا و بعد از آن سایر کارهاى عام المنفعه از
قبیل راه سازى و پل سازى و امثال آن است.
 « -8ابْنِ السَّبِیلِ» :کسى را گویند که از وطن خود دور افتاده و در دیار غربت تهى دست شده باشد ،هر چند در وطن خود
توانگر و ثروتمند باشد ،به چنین کسى از مال زکات سهمى مىدهند تا به وطن خود بازگردد.
 زکات دو دسته است:الف) زکات بدن و حیات که هر سال یکبار در روز عید فطر پرداخت می شود و تنها بر کسانی واجب است که قدرت
مالی پرداخت آن را دارند .برابر با  3کیلو از گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها یا پول معادل
اینهاست.
ب) زکات اموال که به نُه چیز تعلق می گیرد و می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
 -1غالت :گندم ،جو ،کشمش و خرما
 -2دام ها :گوسفند و شتر و گاو
 -3سکه ها :طال و نقره
 حدّ نِصاب موارد وجوب زکات اموال:غالت :اگر هر یک از غالت نامبرده 254کیلوگرم باشد از یک دهم تا یک بیستم مقدار محصول را در بر می گیرد.
دام ها با هم متفاوتند:
در گوسفند :اگر تعداد آنها به  121رسید  2تا باید به عنوان زکات پرداخت شود.
در گاو :اگر تعداد آنها به  44گاو برسد یک گوساله ماده  3ساله باید پرداخت شود.
در شتر :اگر تعداد آنها به  5شتر برسد  1گوسفند تا اینکه تعداد آنها به  28شتر برسد که  1شتر باید پرداخت
شود.
طال و نقره :نصاب طال  15مثقال و نصاب نقره  145است اما زکات هردو یک چهلم می باشد (.در صورتیکه سکه باشد به آن
زکات تعلق می گیرد نه طالی مصرفی بانوان)
 وقت پرداخت زکات: -1طال و نقره و دام ها بعد از تمام شدن یک سال.
 -2گندم و جو وقتی که از کاه جدا می شوند.
 -3خرما و انگور در موقع خشک شدن.
امام کاظم علیه السالم می فرمایند «:اموال خود را به وسیله زکات حفظ کنید».
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در لسان روایات ادای زکات باعث حفظ اصل مالکیت و تحکیم پایه های آن است و اگر مردم این اصل مهم را فراموش کنند
شکاف و فاصله میان گروه ها آن چنان می شود که اموال اغنیاء به خطر خواهد افتاد.
-3خمس:
آیه مورد بحث« :وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شىَءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبىَ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ
ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلىَ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلىَ كُلَّ شْيءٍ قَدِيرٌ ».و بدانید هر چیزى را که [از راه جهاد
یا کسب یا هر طریق مشروعى] به عنوان غنیمت و فایده به دست آوردید [کم باشد یا زیاد] یک پنجم آن براى خدا و خویشان
پیامبر ،و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است ،اگر به خدا و آنچه بر بندهاش روز جدا کننده حق از باطل ،روز رویارویى دو
گروه [مؤمن وکافر در جنگ بدر] نازل کردیم ،ایمان آوردهاید [پس آن را به عنوان حقّى واجب به خدا و رسول و دیگر
نامبردگان بپردازید]؛ و خدا بر هرکارى تواناست.
این آیه در حقیقت بازگشت به همان مسئله غنایم است( آیه اول انفال) و از آنجا که جهاد غالباً با مسئله غنایم آمیخته است با ذکر
حکم غنایم تناسب دارد .البته قرآن در اینجا حکم را از مسئله غنایم جنگی فراتر برده و به همه درآمدها اشاره کرده است.
 غنیمت فقط به معنای غنیمت جنگی نیست بلکه معنای وسیعی دارد و شامل غنایم جنگی و غیر آن و به طور کلی هرچیزی را که انسان بدون مشقت به آن دست یابد می شود.
 غنیمت در لغت به معنای  -1جنگ -2 ،آنچه از دشمن به دست می آید ،و  -3هر درآمدی آمده است .ریشه این واژه«غُنم» به معنای دسترسی یافتن به هر چیزی بدون مشقت است نیز این واژه به معنای «فیء» است به معنای چیزهایی که
بدون زحمت به انسان می رسد.
 آیه ،خمس را سهم خدا ،رسول خدا ،خویشان پیامبر ،یتیمان ،مسکینان و در راه ماندگان می داند. قرار دادن سهم برای خدا به دلیل اهمیت مساله خمس و تاکید و تثبیت والیت و حاکمیت پیامبر و رهبر حکومت اسالمیاست (.یک نوع سیاست تشویقی و اعالم هم راستایی والیت پیامبر و اهل بیت با والیت خدا)
 خداى سبحان غرضش از تشریع خمس ،احترام اهل بیت رسول خدا (ص) و دودمان او بوده و خواسته است تا محترمتراز آن باشند که چرک اموال مردم را بگیرند .و ظاهر روایات این است که نکته مذکور از آیه زکات گرفته شده ،چون
تطهیر و تزکیه (پاکیزه کردن) همیشه در چیزهایى است که چرک و آلودگى و مانند آن داشته باشند .به همین جهت
است که صدقه بر سادات حرام است چون زکات در مفهوم عام «صدقه» است.
 « ذی القربی» مطلقاً همه خویشان پیامبر نیستند بلکه فقط «امامان اهل بیت» را شامل می شوند زیرا آنها جانشین پیامبر ورهبر حکومت اسالمی بوده و هستند و علت دادن یک سهم از خمس به آنها روشن می گردد .به تعبیر دیگر سهم خدا و
رسول و ذی القربی هر سه متعلق به « رهبر حکومت اسالمی » است و او زندگی ساده خود را از آن تامین نموده و بقیه را
در مخارج گوناگونی که الزمه مقام رهبری امت است در نیازهای جامعه و مردم مصرف خواهد نمود.
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 یتیمان ،مسکینان و ابن سبیل در این آیه ،به طور خاص از بنی هاشم و سادات هستند .البته آیه از این افراد به طور مطلق نامبرده اما تقیید ما بنا بر روایات وارده در این باب است از طرفی دادن زکات به نیازمندان از بنی هاشم حرام است پس باید
احتیاجات این گروه از طریق دیگری تامین شود و این خود می تواند قرینه ای بر این باشد که منظور از نیازمندان فوق
بنی هاشم باشند.
امام صادق علیه السالم می فرمایند «:خداوند هنگامی که زکات را بر ما حرام کرد ،خمس را برای ما قرار داد .بنابر این زکات بر ما
حرام است و خمس حالل».
 -7موردی که در روایات به آنها خمس تعلق می گیرد عبارتند از:
آنچه از خرج سال زیاد بیاید( منفعت کسب)معدنگنجغنایم جنگیجواهری که با فرورفتن در دریا به دست آید.مال حالل مخلوط به حرامزمینی که کافر ذِمّی از مسلمانی بخرد.منفعت کسب چیست؟ :هر کسی در طول سال تمام مخارج( چیزهایی که انسان در زندگی خود و خانواده اش بدان نیاز دارد نظیر
خوراک ،پوشاک ،وسیاه نقلیه ،اثاثیه منزل ،مخارج مهمانی ،ازدواج ،تحصیل ،کتابهای موردنیاز مخارج سفر و زیارت ،هدایا،
نذورات ،صدقه ،کفاره و )...مورد نیاز خود را از درآمدش تامین کند و در پایان سال چیزی اضافه بیاید یک پنجم آن را باید به
عنوان خمس بپردازد و مابقی به هر شکلی که می خواهد خرج یا پس انداز کند.
 سال خمسی :سالگشت اولین درآمد انسان ،خمس را بر وی واجب می کند .پس باید ابتدای تاریخ سال خمسی برایهر شخص اولین تاریخ شروع درآمد وی در طول سال باشد.پس انداز انسان خمس دارد اما ارث ،مهریه ،جایزه ،هدیه که
از درآمد کسب و کار حاصل نشده باشد خمس ندارد.خمس معدن و گنج و جواهری که با غواصی به دست می آید نیز
حد نصاب دارد.
 مصرف خمس :خمس مال به دو قسمت تقسیم می شود :نصف آن سهم امام زمان است که به مجتهد جامع الشرایط که اوتقلید می کند یا نماینده او می پردازد و نصف دیگر را یا به مجتهد جامع الشرایط که او تقلید می کند می دهد یا با اجازه
وی به سادات دارای شرایط می دهد.
 -4انفال:
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آیه مورد بحث «:يَسَئلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ»( انفال)1:از تو درباره انفال [یعنى غنایم جنگى و هر گونه مالى که
مالک معینى ندارد] مىپرسند[ ،که مالک آنها کیست و چگونه باید تقسیم شود؟] بگو[ :مالکیّتِ حقیقىِ] انفال ویژه خدا وپیامبر
است...
 انفال جمع نفل به معنای « زیاده و بخشش» است و در اصطالح فقه به معنای « اموال عمومی است که در اختیار پیامبر وجانشین وی قرار دارد تا در مصالح عمومی جامعه به کار گیرند و در زمان غیبت ،این اموال در اختیار حاکم اسالمی
خواهد بود».
 موارد انفال: « -1فىء» اموالى که بدون لشگر کشی و جنگ به دست مسلمین افتاده باشد اعم از زمین یا غیره.
 -2اراضی موات که جز با احیا و آباد کردن قابل استفاده نیست .
 -3قله کوهها و بستر رودخانهها و خرابههاى متروک ،و آبادیهایى که اهالىاش هالک گردیدهاندو....
 -4ارث بدون وارث
 -5اموال پادشاهان
 -8غنایم جنگی
 -7شهرها و روستاهایی که اهالی آن کوچ کرده اند.
 -2معادنی که در زمین شخصی کسی نیست.
 در مورد غنائم جنگى و اموال منقولى که با پیکار به دست سربازان مىافتد ،قانون اسالم بر این قرار گرفته که چهار پنجمآن را به عنوان تشویق و جبران گوشهاى از زحمات جنگجویان به آنها داده شود ،و تنها یک پنجم از آن به عنوان خمس
مصرف گردد ،و به این ترتیب غنائم نیز در مفهوم عمومى انفال مندرج است و در اصل ،ملک حکومت اسالمى است و
بخشیدن چهار پنجم آن به جنگجویان به عنوان عطیه و تفضل است.
 -5جزیه:
 جزیه از ماده جزا به معنای مالی است که از غیر مسلمانانی که در پناه حکومت اسالمی قرار می گیرند ،گرفته می شود واین نامگذاری به خاطر آن است که آن را به عنوان « جزاء در برابر حفظ مال و جانشان» به حکومت اسالمی می پردازند.
آیه مورد بحث «:قَاتِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ االَخرِ وَ لَا يحُرمونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتىَ يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون( ».توبه) 21:با کسانى [از اهل کتاب] که به خدا و روز قیامت ایمان
نمىآورند ،و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کردهاند ،حرام نمىشمارند ،و دین حق را نمىپذیرند ،بجنگید تا با دست خود در
حالى که [نسبت به احکام دولت اسالمى] متواضع و فروتناند ،جزیه بپردازند.
 کفار و اهل کتابی که درجامعه اسالمی زندگی می کنند به دلیل آنکه از امنیت خاطرو آرامش زندگی در جامعه بهره میبرند باید سهم خود را برای مصارف عمومی که به تناسب زمان ومکان و شرایط و رعایت جمیع مصالح مسلمین تعیین
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شده است بپردازند .زیرا از آنها به دلیل کفرشان خمس وزکات پذیرفته نمی شود و آنها با پرداخت مالیاتی ساالنه که نام
«جزیه» به خود می گیرد مورد حمایت مسلمین قرار می گیرند و هیچ کس حق تجاوز به آنها را ندارد.
 منظور از صاغر در این آیه آن است که این افراد باید در برابر آیین اسالم و قرآن خاضع و کوچک شوند تا زمینه برایزندگی مسالمت آمیز و قبول یک اقلیت سالم و محترم در برابر اکثریت حاکم فراهم گردد.
-6خراج:
مالیاتی که بر زمین هایی که از راه جنگ وارد قلمرو اسالم شده و اراضی مزروعی است که با صلح در دست مسلمین قرار
گرفته گفته می شود که این مالیات متعلق به امام مسلمین است.
وَ أَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَ قَذَفَ فىِ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقًاَ
أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ أَمْوَالهمْ وَ أَرْضًا لَّمْ تَطُئوهَا وَ كاَنَ اللَّهُ عَلىَ كلِّ شىَءٍ قَدِيرًا(احزاب 28 :و )27
و [خدا] کسانى را از اهل کتاب که گروههاى دشمن را پشتیبانى کردند از قلعههاى محکم و استوارشان پایین
کشید و در دلهایشان ترس و بیم افکند ،گروهى را مىکشتید و گروهى را اسیر مىکردید .و سرزمینشان و دیار
و اموالشان و سرزمینى که به آن قدم نگذاشته بودید به شما میراث داد؛ و خدا بر هر کارى تواناست.
 -7مالیات:
اگر سرمایه های خمس وز کات و انفال برای تامین امکانات مورد نیاز جامعه اسالمی کافی باشند ولی امر
مسلمین که حق زعامت و والیت الهی بر جامعه اسالمی را دارد دستور به پرداخت مالیات می دهد .بنابراین
مشروعیت مالیات حکومتی بر اساس حق والیتی است که از طرف خداوند به ولی امر نسبت به جامعه و کشور
قرار داده شده است .مثل مالیات بستن به احشامی و حیواناتی که زکات به آنها واجب نیست و یا مالیات گرفتن
فقط از اقشار ثروتمند جامعه و یا یا حذف مالیات از قسمت کشاورزی یا مناطق محروم و ...
بنابراین مالک در تشریع مالیات حکومتی ،مصلحت مسلمانان است و چنین مصلحتی را ولی امر تشخیص می
دهد بنابراین دایره ی چنین مالیات هایی وسیع تراز فلسفه تشریع خمس و زکات می باشد.
نمونه سواالت تشریحی درس دهم:
 -1چرا انفاق به وام دادن در راه خدا تشبیه شده است؟
 -2عبارت « تطهرهم و تزکیهم» به فلسفه اخالقی ،روانی و اجتماعی زکات اشاره می کند .توضیح دهید.
 -3در لسان روایات ادای زکات باعث حفظ  ..............است و اگر مردم این اصل مهم را فراموش کنند شکاف و فاصله
میان گروه ها آن چنان می شود که  .........به خطر خواهد افتاد.
 -4ذی القربی چه کسانی هستند؟
 -5انفال در اصطالح فقهی به چه اموالی گفته می شود؟
 -8در آیه « حَتىَ يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون» منظور از صاغرون را بنویسید.
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 -7مالیاتی که امام مسلمین بر اراضی مزروعی می بندند که با صلح در دست مسلمین قرار گرفته چه نامیده می شود؟
 -2مالک در تشریع مالیات حکومتی چیست و چه کسی آن را تشخیص می دهد؟

جلسه یازدهم  :فعالیت های مطرود در اقتصاد اسالمی
 -1ربا:
 ربا در ادیان آسمانی و از جمله در تورات و انجیل تحریم شده است .قرآن کریم از تحریم ربا بر یهودیان خبر می دهد(نساء )181-184 :در قرون وسطی نیز کلیسا دستور اکید در منع ربا خواری صادر کرد .فیلسوفانی مانند سن توماس
داکن دالیلی برای ممنوعیت آن مطرح کردند .از قرن 12تا  15میالدی کلیسا به دلیل تحوالت اقتصادی آن زمان از
موضع خود مبنی بی تحریم ربا عقب نشینی کرد و سپس به تجویز آن رای داد .بعد از آن با تغییرات بنیادین اجتماعی و
بازرگانی و پیدایش مکتب اقتصادی مرکانتیلیسم شمار موافقان ربا باال رفت .و نظریه عقیم بودن پول ارسطو با طرح
دالیلی بر مشروعیت بهره در قرض های تولیدی و تجاری کنار زده شد.
 در فقه اسالمی ربا بر دو نوع است -1 :ربای قرضی که عبارت از این است که فردی به دیگری قرضی دهد و شرط کندکه بیشتر از آنچه گرفته است برگرداند .این همان ربای حرام است -2 .ربای معاوضی؛ زمانی است که دو کاالی هم
جنس موزون مبادله گردند ،فزونی یکی بر دیگری حرام و رباست.
 بنابراین سایر عقود مانند مضاربه ،مشارکت و مزارعه و  ...حرام نیستند .بانکداری اسالمی با طرحی که شهید صدر ارائهکرد به گونه ای بود که با تنوع قراردادهای اسالمی ،می توانست قدرت مانور و انعطاف پذیری عملیات بانکی را به حدی
افزایش دهد که بانک ها حتی پس از حذف قرض ربوی خود بتوانند پاسخگوی نیازهای مشتریان خود باشند.
 ربا آن است که صاحب پول ،پول خود را قرض دهد و بهره (زیاده= سود) دریافت کند. بهره قیمت پول و پاداش قرض دهنده است. علت مخالفت امامان با ربا چیست؟امام رضا علیه السالم می فرمایند( « :حرمت ربا) به علت از بین رفتن کارهای شایسته و نابودی سرمایه ها و شیفته شدن مردم به
کسب سود و رها کردن قرض است؛ چراکه قرض ،نوعی کار نیک می باشد ،و نیز ،به سبب فساد و ستم و نابودی ثروت هاست
که در ربا خواری روی می دهد».
 در آمد حاصل از نظام ربوی به سود چه کسانی است؟روزنبرگ ،رئیس اتحادیه بین المللی نظم طبیعی اقتصادی آلمان می گوید «:سیستم بهره به شدیدترین شکل ،به
سود مالکان است .درآمد حاصل از رشد اقتصادی ،نه تنها برای رفاه عمومی صرف نمی شود بلکه در اختیار
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اقلیتی قرار می گیرد و به رشد سرطان وار ثروت آن ها می انجامد .....افرادی که به دلیل ثروت بی کران خود،
قدرت سیاسی و نظریه های عمومی را به نفع خود تحریف می کنند»
آیه مورد بحث « :الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلىَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَلِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَ يُرْبىِ الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كلَّ كَفَّارٍاثيم( ».بقره )277-275 :کسانى که ربا مىخورند [در میان
مردم و براى امر معیشت و زندگى] به پاى نمىخیزند ،مگر مانند به پاى خاستن کسى که شیطان او را با تماس خود آشفته حال
کرده [و تعادل روانى و عقلىاش را مختل ساخته] است ،این بدان سبب است که آنان گفتند :خرید و فروش هم مانند رباست .در
حالى که خدا خرید و فروش را حالل ،و ربا را حرام کرده است .پس هر که از سوى پروردگارش پندى به او رسد و [از کار
زشت خود] بازایستد ،سودهایى که [پیش از تحریم آن] به دست آورده مال خود اوست ،و کارش [از جهت آثار گناه و کیفر
آخرتى] با خداست .و کسانى که [به عمل زشت خود] بازگردند [و نهى خدا را احترام نکنند] پس آنان اهل آتشاند ،و در آن
جاودانهاند خدا ربا را نابود مىکند ،و صدقات را فزونى مىدهد؛ و خدا هیچ ناسپاس بزهکارى را دوست ندارد.
 در این آیات با شدت تمام ،ممنوعیت حکم ربا را شرح می دهد اما از لحن آیات بر می آید که قبالً گفتگوهایی دربارهربا ( در سوره های مکی مثل روم ) مطرح شده که به شکل اندرزهای اخالقی بوده است .تا اینکه در سوره آل عمران آیه
 134حکم قطعی تحریم ربا را مطرح می نماید.
 این آیه و سایر آیات مربوط به ربا هنگامی نازل شد که ربا خواری به شدت در مکه ،مدینه و شبه جزیره عربستان رواجداشت و یکی از عوامل مهم زندگی طبقاتی ،ناتوانی شدید طبقه زحمتکش و طغیان اشراف بود از این رو مبارزه قرآن با
ربا بخش مهمی از مبارزات اجتماعی اسالم را تشکیل می دهد.
 در آیه حال ربا خواران به کسانی تشبیه شده که بر اثر تماس شیطان با او دیوانه شده و نمی تواند تعادل خود را حفظ کنداز این رو گاهی به زمین می خورد و گاهی بر می خیزد « .يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ»
در اینکه این حالت تجسم حال آنان در قیامت است یا بیانگر زندگی دنیوی آنان نیز می باشد بین مفسران اختالف نظر است.
گروهی که حال آنان در دنیا را هم این گونه توصیف می کنند در واقع به این مسئله اشاره دارند که ربا خواران از تفکر صحیح
اجتماعی برخوردار نیستند و نمی توانند منافع خود را در نظر بگیرند و مسائلی مانند تعاون ،همدردی ،نوع دوستی و عواطف
انسانی برای آنها مفهومی ندارد .پرستش ثروت آن چنان چشم آنان را کور کرده که نمی فهمند استثمار طبقه زیردست و غارت
دستریج ایشان بذر دشمنی را در دل های آنان می پاشد و به انقالب ها و انفجارهای اجتماعی که در نهایت مالکیت رباخواران را
هم به خطر می اندازد منتهی می شود.در نتیجه او نیز نمی تواند به راحتی زندگی کند پس مشی او مشی دیوانگان است.
 -روایات جنون ربا خواران را در دنیا و آخرت هر دو می دانند.
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 منطق ربا خواران به بیان قرآن این بوده«:إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ » یعنی بیع و ربا مثل هم هستند و فرقی ندارند در هر دو مبادلهانجام می شود با رضایت طرفین .پاسخ پروردگار به این نظر این است که«:وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ » خدا بیع را حالل
کرده و ربا را حرام .قرآن توضیحی در این باره نمی دهد شاید علت وضوح مطلب بوده است.
در اینجا ما به چند دلیل آن اشاره می کنیم:
 -1در خرید و فروش های معمولی ،هردو طرف به طور یکسان در معرض سود و زیان هستند در حالیکه در «
معامالت ربوی» ربا خوار هیچگاه زیان نمی بیند و تمام زیان های احتمالی به دوش طرف مقابل است و به همین
دلیل این مؤسسات روزبه روز وسیع تر و سرمایه دارتر می شوند و در برابر طرف ضعیف تر روزبه روز ضعیف
تر می شود.
 -2در خرید و فروش های معمولی ،طرفین در مسیر تولید و مصرف گام بر می دارند بعکس ربا خوار.
 -3با رواج ربا خواری سرمایه ها در مسیر های ناسالم می افتد و پایه های اقتصاد که اساس اجتماع است متزلزل
می شود در حالیکه در تجارت صحیح موجب گردش سالم ثروت می شود.
-4ربا خواری منشأ دشمنی ها و جنگ های طبقاتی است ولی تجارت صحیح هرگز جامعه را به زندگی طبقاتی
و جنگ های ناشی از آن سوق نمی دهد.
 در ادامه می فرماید « :فمن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلىَ اللَّهِ ».کسانی که تا قبل از نزول حکم ربابه این کار دست می زدند درب توبه به رویشان باز است و خداوند سودهایی را که در گذشته برده اند را خواهد بخشید و
کار او به خدا واگذار خواهد شد .رسمیت قوانین همیشه از زمانی در نظر گرفته می شود که اجرایی شود و به اصطالح
،قانون عطف به ماسبق نمی شود.
 اما کسانی که به خیره سری ادامه دهند«:وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ  ».اهل دوزخند و جاودانه در آنخواهند ماند .به نظر می رسد که این آیه عفو را شامل حال آنها می شود .عذاب جاویدان مخصوص کافران است نه افراد
باایمان گناهکار اما اگر رباخواران اصرار بر ربا داشته باشند به این معناست که ایمان از کف می دهند و بی ایمان و در
حکم کافر از دنیا خواهند رفت.
 در عبارت « یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَ یُرْبىِ الصَّدَقَاتِ» خداوند یک مقایسه ای بین ربا و انفاق انجام می دهد و می فرماید کهسنت الهی بر این است که ربا را نابود و صدقات را افزایش دهد « .محق» به معنای نقصان و نابودی تدریجی و« ربا» به
معنی رشد و نمو تدریجی است.
 در اینجا ربا در برابر انفاق قرار می گیرد :ربا ،جمع تدریجی ثروت که از دسترنج دیگران به دست می آید و در نتیجهنابودی تدریجی و خانمان براندازی این گروه است کمترین حاصل آن آغاز کینه توزی و دشمنی های خونین به طوریکه
جان و مال ربا خوار نیز در معرض خطر قرار می گیرد.اما انفاق ،بخشش از اموال وسرمایه خود به نفع اقشار محروم و
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نیازمند جامعه .کمترین حاصل آن جلب محبت و رضایت مندی و رشد عواطف عمومی است در نتیجه سرمایه فرد انفاق
کننده نه تنها در خطر نمی افتد بلکه با همکاری عمومی و در فضای محبت به رشد طبیعی خود نیز می رسد.
 -2رشوه:
آیه مورد بحث« :وَ لَا تَأْكلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُواْ بِهَا إِلىَ الحْكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاثْمِ وَ أَنتُمْ تَعْلَمُون(».
بقره )122:و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید .و آن را به عنوان رشوه به سوى حاکمان و قاضیان سرازیر نکنید تا
بخشى از اموال مردم را [با تکیه بر حکم ظالمانه آنان] به گناه و معصیت بخورید ،در حالى که [زشتىِ کارتان را] مىدانید.
 آیه به یکی از اصول مهم و کلی اسالمی اشاره می کند که در تمام مسائل اقتصادی حاکم است ،و به یک معنا می توانتمام ابواب فقه اسالمی را در بخش اقتصاد  ،زیر پوشش آن قرار داد .به همین دلیل ،فقهای بزرگ ما در بخش های
زیادی از فقه اسالمی به آن تمسک می جویند.
 از باطل در اینجا تفسیرهای متعددی شده است :برخی آن را به معنای اموالی دانسته اند که از روی غضب و ظلم به دستمی آید ،برخی نیز اشاره به اموالی که از طریق قمار و مانند آن فراهم می گردد و پاره ای هم آن را اموالی می دانند که از
طریق سوگند دروغ و انواع پرونده سازی های دروغین به دست می آید.
 مفهوم آیه عام است و همه موارد گفته شده و غیر اینها را نیز شامل می شود؛ زیرا« باطل» که زایل و از بین رونده است،همه را در بر می گیرد .بنابراین هرگونه تصرف در اموال دیگران از غیرطریق صحیح و به ناحق ،مشمول این نهی الهی
است .نیز تمام معامالتی که هدف صحیح و پایه و اساس عقالیی ندارد ،مشمول این آیه است.
 نکته جالب توجه این است که آیه مورد بحث بعد از آیات روزه آمده که از منظر برخی از مفسران دارای نوعیهمبستگی در میان این دو است .آنجا از خوردن نهی می کند و اینجا از خوردن اموال مردم به ناحق نهی می نماید .و
نشان از این می دهد که نخوردن اموال مردم نیز نوعی دیگر از روزه داری و ریاضت نفس است و هردو از شاخه های
تقوا محسوب می شود تقوایی که به عنوان هدف نهایی روزه معرفی شده است.
 أکل(خوردن) معنای گسترده ای دارد که هرگونه تصرفی را شامل می شود ( .أکل مال به باطل) اشاره کرده که بعضی ازمردم ،آن را حق خود می شمرند ،به گمان اینکه آن را بر اساس حکم قاضی ،به دست آورده اند «:برای خوردن قسمتی
از اموال مردم به گناه ،بخشی از آن را به قضات ندهید در حالیکه می دانید».
 تدلوا از ماده «ادالء» در اصل به معنای فرستادن دلو در چاه برای بیرون آوردن آب است و یان تعبیر زیبایی است که درمواقعی که انسان تسبیب اسبابی می کند تا به منظور خاصی نایل گردد ،به کار می رود .در تفسیر این جمله آمده است:
بخشی از مال را به صورت هدیه یا رشوه به قضات دهند تا بقیه را تملک کنند .قرآن می گوید گرچه در اینجا ظاهراً به
حکم قاضی مال را به چنگ آورده اید ولی این کار اکل مال به باطل است.
نمونه سواالت تشریحی درس یازدهم:
 - 1علت مخالفت امامان با ربا چیست؟
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 - 2در آیه « يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ» حال ربا خواران به کسانی تشبیه شده که بر اثر تماس شیطان با او دیوانه شده
و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند از این رو گاهی به زمین می خورد و گاهی بر می خیزد .بافرض اینکه این وضع
بیان حال رباخواران در دنیاست علت آن را توضیح دهید.
 – 3تفاوت اثر گذاری ربا و انفاق را در جامعه بیان کنید.
 – 4منظور از باطل در آیه« وَ لَا تَأْكلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ» را بنويسيد.

جلسه دوازدهم :دیدگاه اسالم نسبت به ازدواج در مقایسه با تفكر رهبانیت مسیحی

جایگاه ازدواج از منظر ادیان مختلف:
-1دیدگاه کتاب مقدس به ازدواج حضرت آدم و حوا:
در کتاب مقدس در سفر تکوین( کتاب پیدایش) آمده است که خداوند پس از ورود آدم به باغ عدن برای
آنکه او را از تنهایی بیرون آورد ،خواب را بر او مستولی ساخت و سپس یکی از استخوان های دنده اش را
گرفت و از آن همسرش حوا را آفرید (.کتاب مقدس ،سفر تکوین ،فصل اول)24-21 ،2 :
-2دیدگاه قرآن نسبت به ازدواج حضرت آدم و حوا:
قرآن بیان می دارد که آفرینش حوا قبل از این انجام گرفته است چه آنکه در بخشی از آیات خطاب به آدم
آمده است که تو با همسرت در بهشت ساکن شوید «:قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه (».بقره )35 :از
طرف دیگر قرآن آفرینش حوا را از جان آدم می داند نه از استخوان او می فرماید «:یا ایها الناس اتقوا ربکم
الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها (».نساء )1 :بر این اساس از منظر قرآن حوا با فاصله کوتاهی از
آدم ( پیش از ورود ایشان به بهشت خاص) خلق شده است.
این امر از نیاز غریزی و فطری انسان به داشتن همسر حکایت دارد .بدین جهت خداوند در آیات متعددی در
نظر گرفتن همسر برای انسان ها را از نعمت های خود بر شمرده است.
و نیز دراین باره می فرماید «:مِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكمُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً
إِنَّ فىِ ذَالِكَ الَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون ( ».روم)21 :
و از نشانههاى او اینکه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید ،و در میانتان
مودّت و رحمت قرار داد؛ در این نشانههایى است براى گروهى که تفکّر مىکنند!
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 -1زن و مرد از یک گوهر آفریده شده اند اینطور نیست که زن از استخوان دنده مرد آفریده شده باشد.
 -2از نظر واژه شناسان « زوج » هم به زن اطالق می شود و هم به مرد  .پس این آیه در حقیقت می فرماید برای
شما زنان و مردان همسرانی از جنس خودتان آفرید نه آنکه خطاب به مردان باشد که برای شما زن را به عنوان
همسر آفرید.
 -3حکمت ازدواج در این آیه سکون و آرامش یافتن مرد در کنار زن دانسته شده است این بدان معناست که از
یک سو انسان به آرامش نیاز دارد و از سویی دیگر کسی که همسری بر نمی گزیند ،در حقیقت سکون و
آرامش روحی و فکری خود را در معرض آسیب قرار داده است.
 عالمه طباطبائی در این مورد می گوید «:از آنجا که زن و مرد نسبت به یکدیگر ناقص و نیازمندند ،هریک به دیگری
روی می آورد تا در کنار او آرامش بگیرد؛ زیرا هر ناقصی به کمالش مشتاق ،و هر نیازمندی به چیزی که نیازش را
برطرف کند ،نیازمند است».
 و نیز عالمه در تفاوت بین رحمت و مودت معتقد است «:رحمت مهر باطنی و قلبی است و مودت اثری است که در نتیجه
آن ،مهر قلبی بر زبان یا رفتار ظاهر می شود.
تشویق اسالم به ازدواج:
« وَ أَنكِحُواْ الْأَيَامَى مِنكمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكمُ وَ إِمَائكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.وَ لْيَسْتَعْفِفِ
الَّذِينَ لَا يجَدُونَ نِكاَحًا حَتىَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ  ( »...نور)33-32 :
مردان و زنان بىهمسر خود را همسر دهید ،همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند،
خداوند از فضل خود آنان را بىنیاز مىسازد؛ خداوند گشایشدهنده و آگاه است! و کسانى که امکانى براى ازدواج
نمىیابند ،باید پاکدامنى پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بىنیاز گرداند!
 «-1ایامی» جمع « ایم» به معنای کسی است که همسر ندارد.
 -2این آیه به والدین فرمان می دهد که فرزندان خود را همسر دهند .این فرمان از یک حکمت و عقالنیت بی بدیل
احکام قرآنی حکایت دارد و آن اینکه زمینه های الزم برای تسهیل و تسریع ازدواج جوانان باید فراهم شود.
از طرفی می توان خطاب آیه را عام تر دانشته و گفت که حتی فراهم کردن این زمینه ها بر عهده حکومت اسالمی نیز
هست.
 -3یکی از عوامل بازدارنده ازدواج جوانان ترس از فقر است که خدا با تعبیر« إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ»
حمایت الهی و بی نیازسازی خانواده ها را ضمانت کرده است .به این معنا که خدا از رهگذر اسباب و علل عادی و
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متداول ،زوج های جوان را که برای حفظ پاکدامنی خود و در پاسخ به دعوت خدا ازدواج کرده اند را از تنگناهای
مادی می رهاند .امام صادق در ذیل این آیه می فرماید «:هر کس از بیم فقر ازدواج را ترک کند ،به خداوند متعال بد
گمان شده است».
 در روایتی از پیامبر اکرم آمده است «:اتخذوا االهل فانه ارزق لكم ».ازدواج کنید که باعث فراوانی روزی شما می شود.
 در روایتی دیگر از امام صادق آمده است «:دو رکعت نمازی که همسردار به جای آورد ،برتر از هفتاد رکعت نمازی
است که شخص مجرد به جای آورد».
 در موضوع فراهم کردن زمینه های ازدواج دیگری آمده است «:هرکس مقدمات ازدواج جوان مجردی را فراهم آورد،
جزو کسانی خواهد بود که خداوند در روز قیامت به آنها {با مهربانی و رأفت} می نگرد».
تفكر رهبانی ترک ازدواج:
 اسالم با غریزه جنسی برخوردی منطقی و واقع بینانه دارد و ازدواج را بهترین راه حل برای پاسخ به این غریزه می شناسد.
 تفکر رهبانی ،زن را مظهر دنیادوستی و دنیاپرستی می داند و معتقد است تنها راه رهایی از دنیا گرایی فاصله گرفتن از
زنان است .این تفکر حتی زن را موجودی پلید می شناسد .در میان ملل و اقوام قدیم ،عقاید تحقیرآمیز نسبت به زن مبنی
براین که زن انسان کامل نیست بلکه برزخی است میان انسان و حیوان ،وجود داشته است یا این عقیده که زن دارای نفس
ناطقه نیست ای اینکه زن به بهشت هرگز راه نخواهد یافت و....
 در میان ادیان غیر آسمانی ،از همه بیشتر این گونه تفکرات در آیین بودا تاکید شده است .از نگاه بودا « حب به زن و
فرزند چون متعاقب به مرگ و یا جدایی یا باعث فقر و تهیدستی می گردد باید ترک شود».
 در میان ادیان آسمانی ،دین مسیحیت کنونی  -که دچار تحریف شده -به ترک دنیا و به طور خاص به ترک ازدواج
گرایش دارد .قرآن در آیه  27سوره حدید به این رهبانیت ساختگی که به دروغ به حضرت عیسی نسبت داده شده را
اشاره می کند:
« و رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ...و رهبانیّتى را که ابداع
کرده بودند ،ما بر آنان مقرّر نداشته بودیم؛ گرچه هدفشان جلب خشنودى خدا بود ،ولى حقّ آن را رعایت
نکردند؛»...
 کلمه" رهبانیت" از ماده" رهبت" به معناى خشیت و ترس است ،و عرفا اطالق بر ترک دنیا مىشود ،به اینکه کسى رابطه
خود را از مردم قطع کند و یکسره به عبادت خدا بپردازد ،و انگیزهاش از این کار خشیت از خدا باشد.
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 و کلمه" ابتداع" به معناى این است که انسان چیزى را جزو دین کند که جزو دین نباشد ،سنت و عملى را باب کند که
در هیچ دینى نبوده باشد،


و جمله" ما کتبناها علیهم" در معناى پاسخ از سؤالى تقدیرى است .گویا کسى پرسیده :معناى بدعتگذارى آنان
چیست؟ فرموده :اینکه چیزى را جزو دین کنند که ما بر آنان ننوشتهایم .و معناى آیه این است که :پیروان مسیح (ع) از
پیش خود رهبانیتى بدعت نهادند که ما آن را براى آنان تشریع نکرده بودیم.

 " إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها معنایش با جمله قبل این است که ما آن رهبانیت را بر آنان واجب نکرده
بودیم ،لیکن خود آنان براى خوشنودى خدا و به دست آوردن رضوان او آن را بر خود واجب کردند ،ولى آن طور که
باید همان رهبانیت خود ساخته را حفظ نکردند ،و از حدود آن تجاوز کردند.
در اسالم رهبانیت به شدت منع شده است :و حدیث معروف« الرهبانیة فى االسالم ».در اسالم رهبانیت وجود
ندارد" در بسیارى از منابع اسالمى دیده مىشود.
 از جمله بدعتهاى زشت مسیحیان در زمینه رهبانیت « تحریم ازدواج» براى مردان و زنان تارک دنیا بود ،مورد دیگر«
انزواى اجتماعى» و پشتپا زدن به وظائف انسان در اجتماع ،و انتخاب صومعهها و دیرهاى دورافتاده براى عبادت و
زندگى در محیطى دور از اجتماع بود که به تبع این ها مفاسد زیادى در دیرها و مراکز زندگى رهبانها به وجود آمد.
 درست است که زنان و مردان تارک دنیا (راهبها و راهبهها) خدمات مثبتى نیز انجام مىدادند ،از جمله پرستارى بیماران
صعب العالج و خطرناک ،همچون جذامیان ،و تبلیغ در نقاط بسیار دوردست و در میان اقوام وحشى ،و مانند اینها ،و
همچنین برنامههاى مطالعاتى و تحقیقاتى ،ولى این امور در برابر کل این برنامه مساله ناچیز و کم اهمیتى بود ،و در
مجموع مفاسد آن به مراتب برترى داشت .اصوال انسان موجودى است که براى زندگى در اجتماع ساخته شده ،و تکامل
معنوى و مادى او نیز در همین است که زندگى جمعى داشته باشد.
تفاوت رهبانیت با زهد اسالمی:
 زهد اسالمى که به معنى سادگى زندگى و حذف تجمالت و عدم اسارت در چنگال مال و مقام است هیچ ارتباطى به
مساله رهبانیت ندارد ،زیرا رهبانیت معنى جدایى و بیگانگى از اجتماع است ،و زهد به معنى آزادگى و وارستگى به خاطر
اجتماعىتر زیستن است.
 در حدیث معروفى مىخوانیم" عثمان بن مظعون" فرزندش از دنیا رفته بود ،بسیار غمگین شد ،تا آنجا که خانهاش را
مسجد قرار داد و مشغول عبادت شد (و هر کار را جز عبادت ترک گفت) این خبر به رسول خدا ص رسید ،او را احضار
کرده ،فرمود « :اى عثمان! خداوند متعال رهبانیت را براى امت من مقرر نداشته ،رهبانیت امت من جهاد در راه خدا است"
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اشاره به اینکه اگر مىخواهى پشت پا به زندگى مادى بزنى این عمل را به صورت منفى و انزواى اجتماعى انجام مده،
بلکه در یک مسیر مثبت ،یعنى جهاد در راه خدا ،آن را جستجو کن».
سرچشمه تاریخى رهبانیت:
 تواریخ موجود مسیحیت نشان مىدهد که رهبانیت به صورت فعلى در قرون اول مسیحیت وجود نداشته ،و
پیدایش آن را بعد از قرن سوم میالدى ،هنگام ظهور امپراطورى رومى به نام« دیسیوس» و مبارزه شدید او با
پیروان مسیح ع مىدانند ،آنها بر اثر شکست از این امپراطور (خونخوار) به کوهها و بیابانها پناه بردند .در روایات
اسالمى نیز همین معنى به صورت دقیقترى از پیغمبر گرامى اسالم نقل شده که فرمود:
« بعد از عیسى ع جمعى از جباران ظهور کردند و مؤمنان سه مرتبه با آنها پیکارنموده و شکست خوردند ،لذا به
بیابانها متوارى شدند ،و به انتظار ظهور پیامبر موعود عیسى (حضرت محمد ص) در غارهاى کوهها به عبادت
مشغول گشتند ،بعضى از آنها بر دین خود باقى ماندند و بعضى راه کفر پیش گرفتند.
سپس افزود آیا مىدانى رهبانیت امت من چیست؟ عرض کرد :خدا و رسولش آگاهترند ،فرمود « :الهجرة ،و
الجهاد ،و الصالة ،و الصوم ،و الحج ،و العمرة»  :رهبانیت امت من هجرت و جهاد و نماز و روزه و حج و عمره
است».
 « مورخ مشهور مسیحى» ویل دورانت؛ در تاریخ معروف خود در جلد  13بحث مشروحى راجع به رهبانان نقل مىکند،
او معتقد است پیوستن« راهبهها» (زنان تارک دنیا) به« راهبان» از قرن چهارم میالدى شروع شد و روز به روز کار
رهبانیت باال گرفت تا در قرن دهم میالدى به اوج خود رسید.
نمونه سواالت تشریحی درس دوازدهم:
 -1دیدگاه قرآن را درباره خلقت حضرت آدم و حوا و ورود ایشان به بهشت در مقایسه با دیدگاه مسیحیت بنویسید.
 -2حکمت ازدواج در آیه « مِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكمُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا» را بنويسيد.
 -3در روایتی از پیامبر اکرم آمده است :ازدواج کنید که باعث  ..........شما می شود.
 -4تفکر رهبانی را تعریف کنید و بگویید پیشینه این تفکر به کدامین ادیان باز می گردد.
 -5آیا قرآن رهبانیتی که به حضرت عیسی منسوب می کنند قبول دارد؟ توضیح دهید.
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