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مقدمه

بسمه تعالی

کتــاب «تفســیر آیــات برگزیــده قــرآن کریــم» کــه بیــان
 40آیــه موضوعــی اخالقــی در قــرآن کریــم میباشــد؛ بــه
ســفارش گــروه آمــوزش و پژوهــش ســازمان اوقــاف و امــور
خیریــه تهیــه شــده اســت .ایــن کتــاب کــه جهــت اجــرای
دوره آموزشــی بــا عنــوان «تفســیر آیــات برگزیــده قــرآن
کریــم» تدویــن شــده اســت ،در نظــام آموزشــی کارکنــان
دولــت جــزو دورههــای فرهنگــی و اجتماعــی محســوب
میشــود و بــه منظــور آگاهــی بخشــی بــه کلیــه کارمنــدان
در زمینــه آشــنایی بــا تفســیر برخــی از آیــات الهــی میباشــد
کــه هــدف اصلــی آن رشــد فضائــل اخالقــی کارکنــان
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه میباشــد.
میــزان ســاعت آموزشــی ایــن دوره کــه بصــورت غیرحضوری
برگــزار خواهــد شــد 28 ،ســاعت میباشــد کــه براســاس
مصوبــه کمیتــه راهبــری آمــوزش و توانمندســازی ســازمان
بــه شــماره  92/699343مــورخ  1392/8/4بــه افــرادی کــه
هفتــاد درصــد نمــره کســب نماینــد ،گواهینامــه آموزشــی
(معــادل  28ســاعت) اعطــا خواهــد شــد.
در پایــان ضمــن تشــکر از مؤسســه فرهنگــی قــرآن و عترت
نورالثقلیــن از مؤلفیــن محتــرم ایــن اثــر حججاســام آقایــان:
ســیدمصطفی حســینی ،ســید مهدی هاشــمی و علی قاســمی
تشــکر میگــردد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی
زمستان 1392
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برخی مقدمات مباحث اخالقی

1
تقوا؛ مالک برتری

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮇﮈﮉﮊﮋ

ای مـردم! مـا شـما را از یك مـرد و زن آفریدیم و ملتها
و قبیلههـا قـرار دادیـم تـا یكدیگـر را بشناسـید .بیتردید
گرامیتریـن شـما نزد خـدا پرهیزكارترین شماسـت .یقینا
خـدا دانا و آگاه اسـت (حجرات)13،
بیـان :ازآنجـا کـه همـهی انسـانها بنـدگان و مخلوقات
خداونـد هسـتند ،تفاوتهـای ظاهـری و جسـمی آنـان
معیـار برتـری آنـان بـر دیگـری نمیگـردد؛ همانطورکـه
داراییهـا و مقامـات دنیایـی آنان نیز معیار فضیلت کسـی
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نیسـت؛ زیـرا مالکیـت حقیقـی همـهی آن داراییهـا نیـز
بـرای خداسـت .بنابرایـن ،تنهـا ملاک فضیلـت و برتری
انسـانها بـر یکدیگـر ،میـزان عبودیـت و بندگـی آنـان و
بـه تعبیـر دیگر ،تقوای ایشـان اسـت .آیهی فـوق -عالوه
بـر ر ّد هـر گونه تبعیض نـژادی ،قومی و قبیلـهای و مانند
آن -بـر همیـن مطلب تأکیـد دارد.
از ایــن آیــه برداشــت میشــود :تقــوا معیــار فضیلــت
اشــخاص نــزد خداونــد اســت و نبایــد نســبت بــه
انســانها از منظــر ویژگیهــای جســمی ،اقتصــادی،
علمــی و  ...نــگاه کــرد.
آیات متناسب :بقره ،5-2/اعراف ،26/آل عمران.102/

روایـت متناسـب :پیامبـر اکـرم « :إنَّ ال َّتقـوى ُمن َتهـى
ر َِض اللّـه ِمـن ِعبـا ِد ِه َوحا َج ِتـهُ ِمـن خَل ِقـ ِه؛ به درسـتی که
نهايـت خشـنودى خداونـد از بنـدگان و خواسـتش از
كنزالعمـال ،ح28731
مخلوقـات ،تقواسـت».

9

تفسیر آیات برگزیده

2
تقوا؛ راه گشای مشکالت

 ...ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
 ...و هـر كـه از خـدا پـروا كنـد ،خـدا بـرای او راه بیرون
شـدن [از مشـكالت و تنگناهـا را] قرار میدهـد )2(.و او
را از جایـی كـه گمـان نمیكنـد روزی میدهـد ،و كسـی
كـه بـر خدا تـوكل كنـد ،خـدا برایـش بـس اسـت ،یقین ًا
خـدا فرمـان و خواسـتهاش را [بـه هـر كس كـه بخواهد]
میرسـاند؛ قطعـ ًا بـرای هـر چیـزی انـدازهای قـرار داده
است(.طالق)3/
بیـان :تقـوا و خداترسـی عالوه بـر آثار روحـی و معنوی
فـراوان ،آثـار محسـوس دنیـوی نیـز دارد .یکـی از ایـن
آثـار ،آن اسـت کـه خداونـد درهـای رحمت خـود را بر
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پرهیزکاران گشـوده و آنان را از تنگناها و مشـکالت مادی
نیـز بیـرون میآورد .همچنیـن رزق و روزی خـود را -از
راهـی کـه مؤمنـان احتمالـش را هـم نمیدهنـد -بـر آنان
سـرازیر سـاخته و ایشـان را به خواستههایشـان میرساند.
ایـن امـر بـدان جهت اسـت کـه تمـام موجودات هسـتی
اعـم از آسـمانها و زمیـن و جانـداران و بـه طـور کلـی،
نظـام خلقـت بر اسـاس حـقّ (پذیـرش فرمـان خداوند و
اطاعـت از او) آفریـده شـده اسـت (حجـر )85،و متقیـن
چـون در مسـیر روشـن و متناسـب بـا نظـام خلقـت قدم
بـر میدارنـد ،از بـرکات آن متنعـم و مشـمول نامالیمات
نمیگردنـد .البتـه مقصـود از تقـوا و تـوکل در ایـن آیـه،
نفـی حرکـت و تلاش بـرای بـه دسـت آوردن روزی
نمیباشـد.
از ایـــن آیـــه برداشـــت میشـــود :تقـــوا راهگشـــای
مشـــکالت و ســـبب برخـــورداری انســـان از حمایـــت
همـــه جانبـــهی خداونـــد اســـت.
آیات متناسب :طالق4/و ،5اعراف ،96/انفال29/

روایـت متناسـب :امـام باقـر « :إنَّ اللّـه َع َّز َو َج َّـل َيقـى
بِال َّتقـوى عَـنِ ال َعبـ ِد ما َعـ ُز َب عَنـهُ َعقلُـهُ َو ُي َج ّلى بِال َّتقوى
عَنـهُ َعما ُه َو َجهلَـهُ ؛ خداونـد بـه وسـيلهی تقوا بنـده را از
آنچـه كـه عقلـش بـه آن نمىرسـد ،حفـظ و كوردلـى و
التوحيـد ،ص127
نادانـى او را بـر طـرفمی سـازد».
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3
محاسبه و مراقبهی نفس

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭨﭩﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭹﭺﭻﭼ
ای اهـل ایمـان! از خـدا پـروا كنیـد و هـر كسـی بایـد با
تأمـل بنگـرد كـه بـرای فـردای خـود چـه چیـزی پیـش
فرسـتاده اسـت ،و از خـدا پـروا كنیـد؛ یقینـ ًا خـدا بـه
آنچـه انجـام میدهیـد آگاه اسـت )18(.و ماننـد كسـانی
مباشـید كـه خـدا را فرامـوش كردنـد ،پس خدا هـم آنان
را دچـار خودفراموشـی كـرد؛ اینـان بـدكار و نافرماناند.
(()19حشر)
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بیـان :بیگمـان توجـه به نفـس -کـه از آن در علم اخالق
بـه «محاسـبه و مراقبـهی نفـس» یـاد میشـود -نقـش
بسـزایی در خودسـازی و رشـد و کمـال اخالقـی انسـان
دارد .توجـه بـه نفـس بـه ایـن معناسـت کـه انسـان در
همـهی لحظـات زندگی ،از نفـس خویش مراقبـت نماید
تـا بـه اعمـال نیـک روی آورد و دچـار لغـزش نگـردد؛
سـپس اعمـال نیـک و بـد خویـش را بـه شـماره آورده و
بـرای اعمـال نیک ،شـکرگزاری و بـرای گناهان اسـتغفار
نمایـد .آنـگاه اعمـال روزانـهی خـود را بـا روز گذشـته
مقایسـه و میـزان پیشـرفت خویـش را بسـنجد.
از ایـن آیـه برداشـت میگـردد :انسـان بایـد همـواره بـه
نفـس خـود توجه نموده و از خویشـتن نسـبت بـه اعمال
نیـک یـا بـد حسابرسـی نماید.
آیات متناسب :مائده ،105/نازعات 40/و.41

روایـت متناسـب :پیامبر اکرم َ « :ح ِاسـ ُبوا أَنْف َُسـك ُْم َق ْب َل
اسـ ُبوا؛ [از خویشـتن] حسابرسـی نمایید؛ پیش از
أَنْ تُ َح َ
آنکه به حسـاب شـما رسـیدگی شود».
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4
یاد خدا؛ مایهی آرامش دلها

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰏ
ﰐﰑﰒﰓﰔ
[بازگشـتگان بـه سـوی خدا] كسـانی [هسـتند] كـه ایمان
آوردنـد و دلهایشـان بـه یـاد خـدا آرام میگیـرد ،آگاه
باشـید! دلهـا فقط به یـاد خـدا آرام میگیـرد( .رعد)28/
بیـان :هـدف از تلاش و کوشـش مسـتمر آدمـی در
زندگـی ،رسـیدن به آرامـش و امنیت خاطر پایدار اسـت.
گروهـی رسـیدن بـه ایـن هـدف را در مـال و ثـروت و
مقامهـای دنیـوی میدانند؛ درحالـی که تاریخ نشـان داده
نگرانـی از زوال نعمتهـا ،سـبب شـده اسـت تـا مرفهان
نیـز بـه آرامـش حقیقـی دسـت نیابند .بـا نگاهی بـه ابعاد
وجـودی انسـان و ارتبـاط وی بـا عالـم ،درمییابیـم کـه
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بیشـتر اضطـراب و نگرانیهـای زندگـی انسـان ناشـی از
ضعـف ایمـان و عـدم باور بـه قدرت ،حکمـت و عدالت
خداسـت .از ایـن رو ،یـاد خداونـد موجـب میشـود تـا
انسـان در طوفـان نامالیمـات زندگـی بـه یگانـه قـادر
هسـتی تکیـه نمـوده و متالطم نگـردد .همچنیـن یاد خدا
سـبب پـرورش کمـاالت اخالقـی در انسـان و دوری از
گنـاه و خطـا میشـود .شـایان ذکر اسـت مقصـود از ذکر
و یـاد خـدا ،توجـه قلبـی به سـاحت قدس الهی اسـت و
ذکـر زبانـی زمینـهی ایجاد آن اسـت.
از ایــن آیــه برداشــت میگــردد :تنهــا یــاد خداونــد
مایــهی آرامــش دلهــا و رفــع نگرانــی ،افســردگی و
اضطرا بهاســت.
آیات متناسب :آل عمران ،191/احزاب ،41/بقره.152/

الصدو ِر
ِ « :ذکْ ُر اللَّ ِه َجلا ُء ُّ

روایـت متناسـب :امام علـى
ُـوب؛ یـاد خدا ،روشـنی سـینهها و آرامش
َو طُ َمْنِی َنـ ُة ال ُقل ِ
غررالحکم،ح5165
دلهاسـت».
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5
غافالن؛ پستترین موجودات

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
مسـلم ًا بسـیاری از جنّیـان و آدمیـان را بـرای دوزخ
آفریدهایـم [زیـرا] آنـان را دلهایـی اسـت كـه به وسـیلۀ
آن [معـارف الهـی را] در نمییابنـد ،و چشـمانی اسـت
كـه توسـط آن [حقایـق و نشـانههای حـق را] نمیبیننـد،
و گوشهایـی اسـت كـه بـه وسـیلۀ آن [سـخن خـدا و
پیامبـران را] نمیشـنوند ،آنـان ماننـد چهارپایاننـد بلكـه
گمراهترنـد؛ ایناننـد كـه غافـل [ازمعارف و آیـات خدای]
انـد (اعـراف)179/
بیان :هدف از خلقت انسـان ،رسـیدن به کمال و سـعادت
از راه بندگـی خداونـد اسـت .خداونـد برای ایـن منظور،
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تمامـی اسـباب هدایـت انسـان را در اختیـار او قـرار داده
اسـت؛ بدینگونـه کـه هـم بـرای بنـدگان حجـت باطنی
(یـا همـان عقـل) و حـواس ظاهـری را قـرار داده تـا در
آفرینـش عالـم و خویشـتن تأمـل نموده و بـه حکمت آن
پـی ببرنـد و هـم حجتهـای ظاهـری یـا همـان پیامبران
را مأمـور هدایـت آنـان نمـوده تـا بـا شـنیدن سخنانشـان
راه هدایـت را دریابنـد .در ایـن میـان ،غافلان کـه ابـزار
هدایـت (چـون عقـل و چشـم و گـوش) را در اختیـار
داشـته ،ولی از آن بهـره نمیبرند ،ماننـد چهارپایان -بلکه
پسـتتر از آنـان -هسـتند؛ زیـرا از حقیقت انسـانیت دور
شـدهاند.
از ایـن آیـه برداشـت میگـردد :غافالن (کسـانی که از یاد
خدا رویگردان هسـتند) از حقیقت انسـانیت دور شـده و
در زمرهی پسـتترین موجودات عالم هسـتند.
آیات متناسب :حج ،46/زمر ،22/انبیاء1/و.91

روایت متناسـب :امـام على َ « :مـ ْن َغلَ َب ْت َعلَ ْیـ ِه الْ َغ ْفلَ ُة
ـات َقلْ ُبـهُ ؛ هـر کـه غفلـت بـر او چیـره گـردد ،دلـش
َم َ
بمیـرد».

غررالحکـم ،ح ۸۴۳۰
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6
دلبستگی به عالئق دنیوی؛
عامل غفلت

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯ

ای مؤمنـان! مبـادا امـوال و فرزندانتـان شـما را از یـاد خدا
غافـل كننـد ،و آنـان كـه [بـه خاطـر مـال و فرزنـد از یـاد
خـدا] غافـل میشـوند ،زیانكارنـد (منافقـون)9 ،
بیــان :مهمتریــن عامــل غفلــت و دوری از یــاد خــدا،
دل بســتن بــه دنیــا و عالئــق آن اســت .شــیطان و
نفــس ســرکش آدمــی همــواره میکوشــد تــا بــا ایجــاد
شــیفتگی بیــش از حــد نســبت بــه زرق و بــرق دنیــا ،وی
را از حقیقــت ناپایــداری دنیــا دور و بــه محبوبهــای
دروغیــن ســرگرم ســازد .امــا مؤمــن -بــا وجــود
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بهرهگیــری از عالئــق عاطفــی و لذتهــای حــال
دنیــوی -هرگــز بــه دنیــا دل نمیبنــدد؛ زیــرا میدانــد
کــه ایــن لذتهــا -چنانچــه رنــگ خدایــی نداشــته
باشــد -ناپایــدار و خســارتآفرین اســت .مضمــون
ایــن آیــه بــه انســان هشــدار میدهــد کــه گاهــی
وابســتگیهای مبــاح دنیــوی نیــز انســان را از یــاد خــدا
غافــل میســازد .از ایــن رو ،بایــد همــواره خداونــد را
بــه عنــوان محبــوب همیشــگی خویــش برگزیــده و بــه
او دل بنــدد.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :مؤمنان باید مراقب باشـند
تـا وابسـتگیهای دنیوی آنـان را از یاد خدا غافل نسـازد.
آیات متناسب :روم ،7/احزاب ،4/مائده.91/

صا َع ٌة
روایـت متناسـب :امام علی « :إنَّ الدُّ نيـا خَدَّ اع ٌة َ َّ
َمـکَّار ٌة غَـرا َّر ٌة َسـ َّحا َرةٌ؛ دنيـا کاله سـرت میگـذارد؛ تـو را

فریـب میدهـد؛ تو را بـه غفلت وا میدارد و تو را سـحر
امالی طوسـی ،ص.652
و جـادو میکنـد».
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7
عاقبت غفلت از یاد خدا

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﭑ ﭒﭓ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
و هـر كـس از هدایت من [كه سـبب تحقق سـعادت دنیا
و آخـرت اسـت] روی بگردانـد ،بـرای او زندگی تنگ [و
سـختی]خواهد بـود ،و روز قیامـت او را نابینـا محشـور
میكنیـم )124(.میگویـد :ای پـروردگار مـن بـرای چـه
مـرا نابینـا محشـور كـردی ،در حالـی كـه [در دنیا]بینـا
بودم؟([)125خـدا] میگویـد :همانگونـه كـه آیـات مـا
بـرای تـو آمـد و آنهـا را فراموش كـردی اینگونـه امروز
از لطـف و رحمـت محـروم میشـوی( )126(.طـه)
بیـان :یکـی از نتایج غفلت و دوری از یاد خدا ،فراموشـی
متقابـل خداوند نسـبت بـه بنـدگان اسـت؛ همانگونه که
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یـاد کـردن از خـدا ،سـبب یـاد خـدا از بنـدگان میگردد.
(بقـره )152،هنگامـی کـه خداونـد روی رحمـت و فیض
خـود را از بنـدهای بگردانـد ،درهـای عالـم بـه روی وی
بسـته و او دچـار سـختی و تنگـی معیشـت خواهد شـد.
مقصـود از سـختی و تنگـی معیشـت ،محرومیـت از
بهرههـای مـادی نیسـت؛ بلکـه ممکـن اسـت شـخص
غافـل دارایـی فـراوان نیـز داشـته باشـد ،ولی چنان اسـیر
بیماریهـای روحـی چـون بخل ،حرص و طمـع ،نگرانی
و اضطراب ناشـی از زوال خوشـیها و ...باشـد که گویا
جهـان -بـا همـهی فراخـی و و وسـعت -بـر وی تنـگ
شـده و او را میفشـارد .مطابـق این آیات ،شـخص غافل
در آخـرت نیـز نابینـا محشـور میگـردد؛ زیـرا در دنیـا
چشـم خـود را بـر حقیقـت بسـته و نشـانههای خداونـد
را نادیـده پنداشـته بود.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :غفلـت و دوری از یـاد
خدا ،سـبب سـختی و مشـقت در زندگـی و رویگردانی
خداونـد از بنـدگان در دنیـا و آخـرت میشـود.
آیات متناسب :زخرف ،36/جن ،17/حشر.19/

ـی اللهَ ُسـ ْبحانَه
روایـت متناسـب :امـام علی َ « :م ْن ن َِس َ
َفسـه َو أَعمـی َقلْ َبـه؛ کسـی کـه خـدا را
أَنْسـا ُه اللـهُ ن َ
فرامـوش کنـد ،خـدا هـم او را دچـار خودفراموشـی و
غـرر الحکـم ،ح 1214
قلبـش را کـور میسـازد».
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8
اخالص؛ زمینهساز قرب الهی

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ

ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘﰙﰚﰛﰜﰝ

بگـو :جـز ایـن نیسـت كـه من هـم بشـری مانند شـمایم
كـه بـه مـن وحـی میشـود :بر ایـن كـه معبود شـما فقط
خـدای یكتاسـت؛ پـس كسـی كـه لقـاء پـروردگارش را
امیـد دارد ،بایـد كاری شایسـته انجـام دهـد و هیـچ كس
را در پرسـتش پـروردگارش شـریك نكنـد( .كهف)110/
بیـان :ارزشگـذاری هـر عمـل -بیـش از کیفیـت انجـام
آن -بـه نیـت صاحـب آن بسـتگی دارد .از ایـن رو،
اخلاص (پـاک کـردن عمـل از انگیزههـای غیرالهـی)
اهمیـت بسـیاری در مقـام معنـوی افـراد دارد .خداونـد
در آیـهی دوم سـورهی ملـک ،هـدف از امتحـان بنـدگان
را ایـن میدانـد کـه چـه کسـی بهتریـن عمـل را انجـام
میدهـد؛ نـه بیشـترین عمـل را .مهمتریـن آثـار اخلاص
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در روایـات ،امـداد الهـی ،موفقیـت ،جاریشـدن حکمت
در قلـب و زبـان فـرد و محبوبیـت نـزد مخلوقـات بیـان
شـده اسـت .نقطـهی مقابـل اخلاص ،ریـا و خودنمایـی
اسـت کـه از ضعـف و حقـارت درونـی افـراد نشـأت
میگیـرد .بـر خلاف تصـور برخـی ،اخلاص تنهـا در
عباداتـی چـون نمـاز و روزه خالصه نمیشـود؛ بلکه تمام
شـئون زندگی روزمرهی انسـان -چون لباسپوشـیدن ،راه
رفتـن ،غـذا خـوردن و  - ...را نیـز در بر میگیـرد .گفتنی
اسـت اخلاص مراتبـی دارد کـه واالتریـن آن ،مرتبـهی
اولیـای خاص الهی اسـت که عبـادت را نه برای رسـیدن
بـه بهشـت یـا دوری از دوزخ؛ بلکـه تنهـا بـرای خـود
خداونـد انجـام میدهنـد.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :انجـام اعمـال شایسـته به
همـراه اخلاص ،زمینهسـاز مالقـات پروردگار اسـت.
آیات متناسب :زمر ،11/بینه ،5/اعراف.29،

َـص َع ْبـدٌ لِل ِه
روایـت متناسـب :پیامبـر اکـرم « :مـا َأ ْخل َ
نابيع الْ ِحكْ َمـ ِة ِم ْن َقلْ ِب ِه
َع َّز َو َج ّـل أ ْر َبعي َن َصباحاً إالّ َجـ َر ْت َي ُ
َعلي لِسـانِه؛ هيـچ بندهاي بـراي خدا چهـل روز اخالص
نورزيـد؛ مگـر اينكـه چشـمههاي حكمـت از قلبـش ،بر
بحاراالنـوار ،ج  ،71ص.184
زبانـش جاري گرديـد».
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آشنایی با

برخی فضایل اخالقی در قرآن

9
شکر نعمت های الهی

ﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

و [نیـز یـاد كنیـد] هنگامـی كـه پروردگارتان اعلام كرد:
ِ
[نعمـت] خـود را بـر
اگـر سـپاس گـزاری كنیـد ،قطعـ ًا
شـما میافزایـم ،و اگـر ناسپاسـی كنیـد ،بیتردیـد عذابم
سـخت اسـت )7(.و موسـی [به بنیاسـرائیل] گفـت :اگر
شـما و همـۀ مـردم روی زمیـن كافـر شـوید [زیانـی بـه
خـدا نمیرسـد]؛ زیـرا خـدا بینیـاز و سـتوده اسـت)8(.
(ابراهيم)
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بیـان :یکـی از فضایـل اخالقـی ،شـکرگزاری در برابـر
خداونـد و یـاد کـردن از نعمتهـای وی اسـت .بازتـاب
شـکر در پـرورش روح انسـان بسـیار زیـاد اسـت؛ زیـرا
از سـویی عظمـت پـروردگار را در یـاد انسـان تقویـت
نمـوده و از سـوی دیگـر ،وی را بـه بهرهگیـری صحیـح
از نعمتهـا فرامیخوانـد .شـکر در حقیقـت ،آمیختـهای
از سـتایش و حمـد زبانی پـروردگار و اسـتفادهی صحیح
از نعمـت وی -کـه بـه «شـکر عملـی» مشـهور اسـت-
میباشـد .بنـا بـر آیـهی شـریفه ،سـنت حتمی پـروردگار
بـر ایـن قـرار گرفته اسـت کـه عالوه بـر پـاداش اخروی
برای شـکرگزاران ،آنـان را از نعمتهای بیشـتری در دنیا
بهرهمنـد سـازد و کسـانی را کـه کفـران نعمـت میکننـد،
مـورد خشـم و عـذاب قـرار دهد .آیـهی بعد نیـز ،بیانگر
ایـن نکته اسـت کـه خداوند هیـچ نیازی به شـکر بندگان
نـدارد و فایـدهی شـکر تنهـا بـه خـود بندگان میرسـد.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :شـکر نعمـت نعمتـت
افـزون کنـد /کفـر نعمـت از کفـت بیـرون کنـد.
آیات متناسب :ضحی ،11/نساء ،147/ابراهیم.43/

روایـت متناسـب :امـام علـی « :شُ ـک ُر ک ُِّل نِع َم ٍة الـ َو َر ُع
عـن َمحـار ِِم اللَّـ ِه؛ شـکر هـر نعمتـى پرهیـز کـردن از

حرامهـاى خداونـد اسـت».

منتخـب میـزان الحکمـه ،ح 3331
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10
صبر

ﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
ای اهـل ایمـان از صبـر و نماز [برای حل مشـكالت خود
و پـاك مانـدن از آلودگیهـا و رسـیدن بـه رحمـت حق]
كمـك بخواهید زیـرا خدا با صابران اسـت؛ (بقـره)153/
بیـان :صبـر یکـی از مهمتریـن فضایـل اخالقـی اسـت
کـه از آن بـه عنـوان ریشـه و اسـاس ایمـان نیز یاد شـده
اسـت( .اصول کافـی،ج،2ص )87خداوند در قـرآن بارها
بـر همراهـی خویش بـا صابـران تأکیـد نمـوده و صبر را
کلیـد نجات و پیروزی در برابر مشـکالت دانسـته اسـت.
در سـایهی صبـر و بردبـاری ،اعتقـاد و بـاور توحیدی در
وجـود انسـان رسـوخ یافتـه و روح وی تکامـل مییابـد.
گفتنـی اسـت صبـر در اندیشـهی دینـی ،فراتـر از معنـای
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عرفـی آن -یعنی تحمل بال و مشـکالت -اسـت .توضیح
آنکـه صبـر در متـون دینی دارای اقسـامی چـون صبر در
عبـادت ،صبـر در اجتنـاب از معصیـت و صبـر در برابـر
مصائـب و بالهاسـت کـه سـبب میگـردد معنـا و کاربرد
اخالقـی آن نیـز وسـیع گردد .همچنین شـایان ذکر اسـت
یکـی از مصادیـق روشـن صبـر در اطاعـت ،روزهداری
اسـت و از همیـن رو ،در برخـی روایات ،صبـر در آیه به
روزه تفسـیر شـده است.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :کلیـد پیـروزی و حـل
مشـکالت ظاهـری و باطنـی ،نمـاز و صبـر اسـت.
آیات متناسب :زمر ،10/بقره ،155/آل عمران.146/

ْتـاح
بر ِمف ُ
روایـت متناسـب :امـام صـادق « :انّ َّ
الص ْ َ
ج؛ شـکیبایی ،کلید گشـایش و رفع مشـکالت است».
الْ َف َر ِ

بحاراالنـوار ،ج  ،68ص 74
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11
توکل

...ﮄﮅﮆﮇ ...ﮕ
 ...آی ــا خ ــدا ب ــرای بن ــدهاش [در همــهی ام ــور] ب ــس

نیس ــت؟( ...زم ــر)36/

بیـان :آیـات فراوانـی از قـرآن بـه تبییـن فضیلـت تـوکل
و اتصـاف مؤمنـان بـه آن اختصـاص دارد .تـوکل بـه آن
معناسـت کـه انسـان در همهی امـور زندگی ،بـه خداوند
تکیـه کـرده و او را وکیـل خویـش قـرار دهـد و به همین
دلیـل ،از واالتریـن مقامـات اولیـای الهی اسـت .در قرآن
بارهـا بیـان شـده اسـت کـه مؤمنـان تنهـا خداونـد را بـه
عنـوان سرپرسـت و وکیـل خویـش برمیگزیننـد .تـوکل
در حقیقـت ،نتیجـهی عملـی اعتقـاد بـه توحیـد افعالـی
اسـت .توحیـد افعالـی بـدان معناسـت کـه تنهـا مؤثـر در
عالـم ،خداونـد اسـت و هیـچ یار و یـاوری نداشـته و نیز
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هیچکـس را یـارای مقابلـه بـا وی نیسـت .البتـه پرواضح
اسـت کـه تـوکل بـه ایـن معنـا نیسـت کـه انسـان بـرای
تحصیـل معاش ،اسـباب عـادی و علل طبیعـی را وا نهاده
و هیـچ تالشـی نکنـد تـا خداونـد وی را یـاری نمایـد؛
بلکـه تـوکل بـه معنـای اطمینـان به یـاری خداوند اسـت
و نشـانهی آن ،رضایـت بـه مقـدرات الهـی در کامیابیها
و ناکامیهاسـت.
از ایــن آیــه برداشــت میشــود :مؤمنــان بایــد بــه
خداونــد تکیــه نمــوده و او را در ادارهی امــور خــود
وکیــل قــرار دهنــد؛ زیــرا خداونــد متعــال همـهی امــور
بندگانــش را کفایــت مینمایــد.
آیات متناسب :طالق ،3/زمر ،38/مائده.23/

روایـت متناسـب :امـام جـواد « :ال ِّثقَـ ُة بِاللّـ ِه َثَـ ٌن لِک ُِّل
غـالٍ َو ُسـل ٌَّم إلـی ک ُِّل عـالٍ ؛ اعتمـاد [و توکل] بـر خداوند
متعـال ،بهـای هـر چیـز گـران و نردبـان رسـیدن بـه هـر
بحاراألنـوار ،ج ،78ص.364
بلنـدی اسـت».
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12
علمآموزی

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
[آیـا چنیـن انسـان كفرانكننـدهای بهتـر اسـت] یا كسـی
كه در سـاعات شـب به سـجده و قیام و عبادتی خالصانه
مشـغول اسـت ،از آخـرت میترسـد و بـه رحمـت
پـروردگارش امیـد دارد؟ بگـو :آیـا كسـانی كـه معرفـت
دارنـد و كسـانی كـه بیبهـره از معرفتانـد ،یكسـانند؟
فقـط خردمنـدان متذ ّكـر میشـوند( .زمـر)9 ،
بیـان :دیـن مبیـن اسلام از همـان ابتـدا بر کسـب علم و
دانشآموختگـی تأکیـد نمـوده و حتـی مقـام عالمـان را
واالتـر از عارفـان دانسـته اسـت .اهمیـت تحصیـل علـم
زمانـی آشـکارتر میگـردد کـه بدانیـم یکـی از عوامـل
انحـراف امتهـای گذشـته ،جهالـت و سـفاهت آنـان
-و بـه تعبیـر دیگـر عـدم بصیـرت دینـی -بـوده اسـت؛
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بهگونـهای کـه از تقلیـد کورکورانـه ابایی نداشـته و خود
را از هـر اندیشـه و فکـر تازهای محـروم میکردند .از این
رو ،اسلام بـر کسـب علم و دانش نسـبت بـه کلیات دین
تأکیـد نمـوده و تقلیـد در اصـول دیـن را جایـز ندانسـته
اسـت .افـزون بـر آن ،بارهـا بـر کسـب هـر گونـه علـم
مفیـد -حتـی از کفـار -سـفارش نمـوده و آن را فضیلـت
بزرگـی دانسـتهاسـت .البتـه اسلام در کنـار تشـویق بـه
علمآمـوزی در حوزههـای مختلـف علمـی ،اهمیـت ویژه
و بسـزایی بـرای تحصیـل علـوم اسلامی و تفقـه در دین
قائل شـده اسـت .گفتنی اسـت با مشـاهدهی ابتـدای آیه،
روشـن میگـردد کـه علـم بایـد همـراه با عمـل و خوف
از پـروردگار باشـد.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :علمآموزی فضیلت بسـیار
بزرگـی اسـت که سـبب ایجـاد زمینـهی بهتـر در معرفت
دینـی میگردد.
آیات متناسب :مجادله ،11/فاطر ،28/توبه.122/

َـب الْ ِعل ِْـم َفرِيضَ ٌة
روایـت متناسـب :پیامبـر اکرم « :طَل ُ
لـم؛
ـب ُبغـا َة ال ِع ِ
َع َلى ك ُِّل ُم ْسـلِ ٍم َو ُم ْسـلِ َمة أَال إِنَّ اللّـه َ ُي ِح ُّ
طلـب دانـش بـر هر مسـلمانى واجب اسـت .آگاه باشـید
مصباح الشـریعه،ص13
خداوند جويندگان دانش را دوسـت دارد».
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13
انفاق و صدقه

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮟﮠﮡﮢ

ای اهـل ایمـان! از آنچـه بـه شـما روزی كردهایـم انفـاق
كنیـد ،پیـش از آن كـه روزی بیایـد كـه در آن نـه داد و
سـتدی اسـت و نه دوسـتی و نه شـفاعتی؛ و تنهـا كافران
سـتمكارند( .بقـره)254/
بیــان :دس ـتگیری از مســتمندان و انفــاق بــه نیازمنــدان
از زیباتریــن خصلتهــای نیکــوی مؤمنــان اســت و
بــه همیــن دلیــل ،مــورد توجــه فــراوان در متــون دینــی
واقــع شــده اســت؛ بهگونــهای کــه میتــوان آن را در
کنــار نمــاز ،برجســتهترین عبــادت مــورد تأکیــد قــرآن
دانســت .مهمتریــن آثــار فــردی انفــاق عبــارت اســت
از :برکــت و افزونــی مــال ،دوری از بــا ،تزکیــه و
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طهــارت نفــس ،آمــرزش گناهــان و  . ...برجســتهترین
آثــار اجتماعــی انفــاق نیــز عبــارت اســت از :رفــع
فقــر از چهــرهی جامع ـهی اســامی و اســتقرار عدالــت
اقتصــادی و اجتماعــی ،پیشــرفت و پویایــی نظــام
اقتصــادی ،صیانــت جامعــه از تباهــی و گســترش فســاد
و  . ...در آیــهی فــوق ،خداونــد مؤمنــان را امــر کــرده
اســت تــا از نعمتهــای خــدادادی انفــاق (واجــب
یــا مســتحب) نمــوده و بدیــن وســیله ،بــرای آخــرت
خویــش توشــهای مهیــا نماینــد .عبــارت انتهایــی آیــه
نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه ترککننــدگان انفــاق،
در زمــرهی کافــران و ســتمگران بــه خویشــتناند.
از این آیه برداشـت میشـود :انسـان بایـد دارایی خویش
را از آ ِن خدا دانسـته و بخش معینی از آن را به مسـتمندان
برساند.
آیات متناسب :حدید ،7/معارج ،25/ضحی.10/

ـس ِلَ َح ٍد ِمـ ْن دُنيا إالّ
روایـت متناسـب :امـام علی « :لَ ْي َ
مـا أنْ َفقَـه َعلى أُخْـراه؛ بهرهی هر كس از دنيا همان اسـت

كـه براى آخرت خـود انفاق كرده اسـت».

غررالحکـم ،ح.7516
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14
پاداش انفاق

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮔﮕﮖﮗ

َمثَـل آنـان كـه اموالشـان را در راه خـدا انفـاق میكننـد،
ماننـد دانـهای اسـت كـه هفـت خوشـه برویانـد ،در هـر
خوشـه صـد دانـه باشـد؛ و خـدا بـرای هـر كـه بخواهـد
چنـد برابـر میكنـد و خـدا بسـیار عطـا كننده و داناسـت
(بقـره)261/
بیـان :همانگونـه کـه بیـان شـد ،انفـاق و دسـتگیری از
نیازمنـدان آثـار مـادی و معنـوی فـراوان داشـته و آیـات
فراوانـی از قـرآن به منظور تشـویق و تحریـک مؤمنان در
ایـن خصـوص نازل شـده اسـت .یکـی از بهانههای ترک
انفـاق ،تـرس از فقـر و نداری در آینده اسـت و بـه تعبیر

34

تفسیر آیات برگزیده

قـرآن در آیـهی  268سـوره ی بقره ،شـیطان ایـن خوف و
هـراس را در اشـخاص برمیانگیـزد تا آنـان را از فضیلت
واالی انفـاق محـروم سـازد .در نقطـهی مقابـل ،خداونـد
متعـال در آیـات متعـددی از قـرآن ،بـه انفاقکننـدگان
وعـده داده اسـت کـه نـه تنهـا مـال بخشیدهشـده را بـه
آنـان برمیگردانـد؛ بلکـه چندیـن برابر مال بخشیدهشـده
را بـه آنـان برمیگردانـد .تأکیـد بـر ایـن مطلـب در آیات
و روایـات بـه حـدی اسـت کـه حتـی افـراد فقیـر و
تنگدسـت را بـه انفـاق توصیـه نمودهانـد تـا خداونـد به
مـال آنـان برکت داده و آنـان را از فضل خویـش بهرهمند
سـازد؛ البتـه باید توجه داشـت کـه قرآن کریم بـر رعایت
اعتـدال در انفـاق نیـز تأکیـد نموده اسـت.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :انسـان نبایـد بـه جهـت
تـرس از فقـر یا نیاز در آینـده ،از انفاق خـودداری نماید؛
زیـرا خداونـد وعـده داده اسـت مـال بخشیدهشـده را
چندبرابـر پـاداش میدهـد.
آیــات متناســب :بقــره 262/تــا  ،268ســبأ ،39/بقــره271/
تــا .274

َـص ٌ
مـال ِمـن
روایـت متناسـب :پیامبـر اکـرم « :مـا نق َ
صدَ قـ ٍه ّ
قـط فاعطـوا و ال تَجبنـ ُوا؛ هیـچگاه مـال انسـان بـا
صدقـه كـم نخواهد شـد ،پـس بدهیـد و نترسـید».

بحـار ،ج

 ،96ص 131
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15
قرض الحسنه

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ
كیسـت كه بـرای جلب خوشـنودی خـدا [بـه نیازمندان]
قرضالحسـنه بپـردازد ،تـا آن را برایـش چندیـن برابـر
بیفزایـد؟ و خداسـت كـه [روزی را]تنـگ میگیـرد و
وسـعت میدهـد؛ و [همـهی شـما را بـرای دریافـت
پـاداش] بـه سـوی او بازمیگرداننـد( .بقـره)245/
بیــان :در کنــار انفــاق واجــب و مســتحب ،یکــی دیگــر
از فضایــل مــورد تأکیــد اســام ،وام دادن بــه دیگــران و
«قرضالحســنه» اســت؛ بهگونــهای کــه ثــواب آن در
روایــات ده برابــر صدقــه نیــز بیــان شــده اســت( .کافــی،
ج ،4ص )10افــزون بــر تمامــی فوایــد اجتماعــی و
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فــردی انفــاق ،قرضالحســنه فوایــد دیگــری نیــز دارد
کــه مهمتریــن آن عبــارت اســت -1 :صیانــت از آبــرو
و حفــظ کرامــت نیازمنــدان  -2دســتگیری بیشــتر و
بهتــر از نیازمنــدان دیگــر بــه دلیــل بازگشــت اصــل مــال
 -3ایجــاد انگیــزه در وامگیرنــده بــرای بهــرهی مولّــد و
ســودآور از مــال  -4زمینهســازی بــرای دوری جامعــه
از تنپــروری و اتــکا بــه دیگــران  -5تقویــت نظــام
اقتصــادی دینــی در مقابلــه بــا نظــام اقتصــادی مبتنــی
بــر ربــا و بهــره .بــه دلیــل همیــن آثــار فــراوان اســت
کــه خداونــد -بــا وجــود بینیــازی مطلــق خویــش -از
ایــن نــوع وام ،بــه «قــرضدادن بــه خــود» تعبیــر نمــوده
اســت.
از این آیه برداشـت میشـود :قرض دادن امری پسـندیده
و نیکوسـت که خداوند گرفتن آن را به خود نسـبت داده
و در ازای آن ،پاداشـی چندبرابر آن را وعده داده اسـت.
آیات متناسب :حدید11/و ،18مزمل ،20/تغابن.17/

تاج إِلَ ْيـ ِه أَخو ُه
روایـت متناسـب :پیامبـر اکرم َ « :مـنِ ا ْح َ
َـم َي ْف َع ْل َحـ َّر َم اللّه
الْ ُم ْسـلِ ُم ىف قَـ ْر ٍض َو هُـ َو َيقْـ ِد ُر َعلَ ْيـ ِه َفل ْ
ريـح الْ َج َّنـ ِة؛ كسـى كه بـرادر مسـلمانش در قرضى
َعلَ ْيـ ِه َ

بـه او نيـاز پيـدا كنـد و او بتوانـد قـرض بدهـد و چنيـن
نكنـد ،خداونـد بـوى بهشـت را بـر او حـرام مـى كنـد».
امالـى (صـدوق) ص430
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16
نیکی به والدین

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
و پـروردگارت فرمـان قاطـع داده اسـت كـه جـز او را
نپرسـتید ،و بـه پـدر و مـادر نیكـی كنیـد؛ هـرگاه یكی از
آنـان یـا دو نفرشـان در كنـارت به پیـری رسـند [چنانچه
تـو را بـه سـتوه آورنـد] بـه آنـان اُف مگـوی و بـر آنـان
[بانـگ مـزن و] پرخـاش مكـن ،و بـه آنان سـخنی نرم و
شایسـته [و بزرگوارانـه] بگو )23(.و بـرای هر دو از روی
مهـر و محبت ،بـال فروتنی فرود آر و بگـو :ای پروردگار
مـن آنـان را به پاس آن كـه مرا در كودكـی تربیت كردند،
مـورد رحمت قـرار ده()24(.اسـراء)
بیـان :فرمـان بـه نیکـی بـه پـدر و مـادر در چنـد آیـهی
قـرآن و پـس از امـر بـه توحیـد و پرسـتش خداونـد ذکر
شـده اسـت .این نشـان از اهمیت فراوان آن دارد .خداوند
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متعـال بنـدگان خویـش را از کمتریـن بیاحترامـی
نسـبت بـه پـدر و مـادر بـر حـذر داشـته و تأکیـد نموده
کـه فرزنـدان -در همـهی احـوال و بهویـژه در زمـان
سـالخوردگی والدیـن -باید بـا کمال فروتنـی و تواضع با
آنـان رفتـار نمایند؛ از هر سـخنی که سـبب رنجش خاطر
آنـان میگـردد ،خـوددداری نمایند؛ بر آنان خشـم ننموده
و بـا آنـان کریمانه سـخن گوینـد ،در رفتار و گفتارشـان،
از ابـراز عواطـف فرزنـدی دریـغ ننمایند و همـواره برای
آنـان طلـب رحمـت و مغفـرت نماینـد .این همـه تأکید،
بـدان جهـت اسـت کـه -1:پاسـخ شایسـته بـه زحمـات
بیدریـغ والدیـن باشـد -2 .اصـول روابـط خانـواده و
وظایـف هـر یک ترسـیم و در پرتـو آن ،خانواده به رشـد
و تعالـی نزدیکتـر گـردد -3 .عواطـف انسـانی تقویـت
و بسـیاری از مشـکالت روحـی و عاطفـی سـالخوردگان
جامعـه برطـرف گـردد -4 .امید بـه زندگی و تولید نسـل
در جامعـه افزایـش یابـد و . ...
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :فرزندان بایـد نهایت ادب
و فروتنـی را در برابـر والدیـن خویش را داشـته و به هیچ
وجه آنـان را رنجیده خاطر نسـازند.
آیات متناسب :احقاف ،15/لقمان14/و ،15نساء.36 /

كــر
روایــت متناســب :امــام علــی « :بِــ ُّر الوالِدَ يــنِ أَ َ ُ
فَريضــ ٍة؛ نيكــي كــردن بــه پــدر و مــادر ،بزرگتريــن
تكليــف الهــي اســت».

غــرر الحكــم ،ح 9339
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17
احسان و نیکی

ﮊﮋﮌﮍﮎﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚﮛﮜ

نیكـی و بدی یكسـان نیسـت[ .بـدی را] با بهترین شـیوه
دفـع كـن؛ [با ایـن برخـورد متیـن و نیك]ناگاه كسـی كه
میـان تـو و او دشـمنی اسـت [چنـان شـود] كـه گویـی
دوسـتی نزدیـك و صمیمی اسـت( .فصلـت)34/
بیـان :یکـی از اساسـیترین دسـتورات دینـی در حوزهی
اخلاق اجتماعی ،احسـان و نیکوکاری اسـت .از این رو،
آیـات فراوانـی از قـرآن بـه فضیلـت احسـان و نیکـی به
دیگـران اختصـاص دارد .در برخـی از این آیـات بر اصل
احسـان بـه همهی مـردم -حتی کافـران -تأکید شـده ،در
برخـی دیگر ،به آداب و شـروط احسـان پرداخته شـده و
در پـارهای از آیـات ،مقـام و منزلـت و پـاداش نیکوکاران
ترسـیم شـده اسـت .آیـهی فوق میـزان اهمیت احسـان و
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فایـدهی آن را ترسـیم مینمایـد؛ زیـرا توصیـه مینمایـد
حتـی در مقابـل بـدی دیگـران نیـز -بـه جـای مقابلـه به
مثـل -تالش شـود تا بـه بهترین صورت ،بـا وی برخورد
شـود .ایـن کار سـبب رفـع کینـه از قلـب وی گشـته و
دشـمنیها را بـه دوسـتی تبدیـل مینمایـد .ذکـر ایـن
نکتـه نیـز خالـی از فایده نیسـت که از اسـتعماالت متعدد
واژهی احسـان در متـون دینـی در مییابیم کـه مفهوم آن،
فراتر از احسـان مالی اسـت و شـامل هر گونه خیررسانی
بـه دیگـران میشـود؛ تا جایـی که میتـوان مقام احسـان
را از واالتریـن فضایـل متقین و مؤمنان دانسـت .از همین
روسـت کـه خداونـد بارهـا در قـرآن از محبـت ویـژهی
خـود بـه نیکـوکاران خبر داده اسـت.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :انسـان بایـد احسـان و
نیکـی بـه دیگـران را سـرلوحهی روابـط اجتماعـی خود
قـرار داده و حتـی در مقابـل بـدی دیگـران ،بـا نیکـی بـا
آنـان رفتـار نماید.
آیات متناسب :نساء ،36/رحمن ،60/هود.115/

روایـت متناسـب :امـام علـی َ « :مـ ْن اَ ْح َسـ َن اِلـی َمـ ْن
اَسـا َء اِلَ ْیـ ِه َف َقـدْ اَخَـ َذ ِب َجوا ِمـ ِع الْفَضْ ـلِ ؛ هـر کـس بـه آن
کـس که بـه او بـدی کرده ،احسـان کنـد ،همـهی فضائل
غـرر الحكـم ،ح 8880
اخالقـی را در خـود جمـع کـرده اسـت».
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18
عفو و گذشت

ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭩﭪﭫﭬ
آنــان كــه در گشــایش و تنــگ دســتی انفــاق میكننــد،
و خشــم خــود را فــرو میبرنــد ،و از [خطاهــای] مــردم
در میگذرنــد؛ و خــدا نیكــوكاران را دوســت دارد.
(آل عمــران)134/
بیـان :یکـی از واالترین مـکارم اخالقی ،فرو بردن خشـم
در هنـگام غضـب و گذشـت از لغزشهـا و خطاهـای
دیگـران اسـت .آیـات و روایـات فراوانـی که مؤمنـان را
بـه ایـن فضیلـت اخالقـی توصیـه مینمایـد ،به روشـنی
گـواه اهمیـت ایـن صفـت کریمانـه هسـتند .قـرآن میـان
انتقامجویـی و چشمپوشـی کریمانـه ،دومـی را نزدیکتر
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بـه تقـوا دانسـته و آن را از صفـات نیـکان برمیشـمرد .با
نگاهـی به شـیوهی زندگانی رهبـران دینی نیـز درمییابیم
که این خوی پسـندیده ،زمینهسـاز اقبال عمومی بسـیاری
از مـردم بـه آنان بوده اسـت .البته پرواضح اسـت که عفو
و گذشـت نیـز همچون دیگـر صفات اخالقی ،شـروط و
آداب خاصـی دارد کـه رعایـت آن موجـب بهرهمنـدی از
آثـار فـردی و اجتماعـی و دوری از عواقـب سـوء افـراط
در ایـن زمینـه خواهد شـد.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :عفو و گذشـت از برترین
فضایـل اخالقـی مؤمنـان و زمینهسـاز جلب محبـت الهی
است.
آیات متناسب :شوری 37/و ،43اعراف ،199/نور.22/

روایـت متناسـب :پیامبر اکـرم َ « :مـن َيغ ِفر َيغ ِفـ ِر اللّه ُ
عـف اللّـه ُ عَنـهُ ؛ هـر كـس از خطاهـا
عـف َي ُ
لَـهُ َو َمـن َي ُ
درگـذرد ،خدايـش از او درگـذرد و هـر كـس گذشـت
نهـج الفصاحـه ،ح 2809
كنـد ،خـدا نيـز از او گذشـت كنـد».
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19
امانت داری و وفای به عهد

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
و آنــان كــه امانتهــا و پیمانهــای خــود را رعایــت
میكنند(.مؤمنــون)8/
بیـان :وفـای بـه عهـد و امانـتداری از ویژگیهـای
برجسـتهی اخالقـی اسـت کـه اسلام بـه جهـت تقویت
اعتمـاد و تحکیـم روابـط اجتماعـی مسـلمانان بـر آن
تأکیـد کـرده و رعایـت آن را حتـی نسـبت بـه دشـمنان
الزم دانسـته اسـت .در اهمیـت ایـن دو صفـت پسـندیده
همیـن بـس کـه ایـن دو خصلـت در روایـات ،شـرط
دیـنداری و نشـانهی مسـلمانی بیـان شـده اسـت؛ حتـی
دراحادیـث متعـددی امانـتداری در کنـار راسـتگویی،
شـرط رسـالت انبیـاء نیـز دانسـته شـده اسـت .آیهی
فـوق -کـه در مقـام توصیـف ویژگیهـای برجسـتهی
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مؤمنـان اسـت -بایـد توجه داشـت کـه دامنـهی مفهومی
وفـای بـه عهـد ،شـامل پایبنـدی به پیمـان فطـری بندگی
خداونـد و اطاعـت از پیامبـران نیز میگـردد .همچنین در
جهانبینـی الهـی ،همهی نعمتهـای الهی ،امانت هسـتند
و انسـان بایـد نسـبت بـه آنها پاسـخگو باشـد .از این رو
در روایـات ،یکـی از مصادیق بـارز بازگردانـدن امانت به
اهلـش ،رهبـری جامعه اسـت کـه باید به اهـل آن (امامان
معصـوم و جانشـینان بـر حـقّ آنـان) بـاز گردد.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :امانـتداری و وفـای بـه
عهـد از ویژگیهـای برجسـتهی مؤمنـان اسـت کـه بدون
آن ایمـان کامـل نمیشـود.
آیات متناسب :نساء ،58/نحل ،91/اسراء.34/

روایـت متناسـب :پیامبـر اکـرم « :ال دیـ َن لِ َمـن ال عَهـدَ
لـه َو ال ایمانَ لِ َمـن ال أَمانَـ َة لَهُ ؛ کسـی که بـه عهدش وفا
نمیکنـد ،دیـن نـدارد و کسـی کـه امانـتداری نمیکند،
بحاراالنـوار،ج،٧٥ص ٩٦و ج  ،۶۹ص ۱۹۸
ایمـان نـدارد».
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20
خوشگفتاری با دیگران

...ﯦ ﯧ ﯨ ...ﯶ
...و با مردم با خوش زبانی سخن گویید( ...بقره)83/
بیـان :گفتـار آدمـی بیانگـر شـخصیت اوسـت .از این رو
خداونـد متعـال بـه مؤمنـان فرمان داده اسـت کـه باید در
ارتبـاط بـا عمـوم مـردم -حتـی کافـران -از گفتـار نیـک
بهـره جوینـد .با بررسـی دسـتورات دینـی در ایـن زمینه،
میتـوان گفتـار و رفتار نیـک و پسـندیده را محوریترین
سـفارش اسلام در آداب معاشـرت دانسـت؛ زیرا موجب
میگـردد تـا مـودت میـان مؤمنـان بیشـتر گشـته و بـذر
کینـه و نفـاق از بیـن بـرود .همچنیـن دلهـای بسـیاری
از دشـمنان و مخالفـان نسـبت بـه مؤمنـان نـرم شـود .در
آیـات دیگـر قـرآن ،مصادیـق ایـن خوشگفتـاری بیـان
شـده اسـت .از آن جملـه میتـوان بـه توجه بـه متانت و
صداقـت ،سلام گفتـن ،پرهیـز از پاسـخ متقابل بـه افراد
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نابخـرد و سـفیه ،پرهیـز از سـخنان بیهـوده و لغـو و حتی
پرهیز از دشـنام نسـبت به مقدسـات کافران اشـاره نمود.
شـیوایی و جذابیـت ،سـنجیده بـودن ،قابـل فهـم بـودن،
اختصـار و بـه جـا بـودن نیـز از دیگـر زیباییهـای کالم
میباشـد کـه در روایـات بـه آن اشـاره شـده اسـت.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :مؤمنـان بایـد همـواره در
تعامـل بـا دیگران از گفتـار نیک بهره جسـته و نباید زبان
خـود را بـه آنچه در خور شأنشـان نیسـت ،آلوده سـازند.
آیات متناسب :حج ،24/اسراء ،53/احزاب.71/

أحسـ َن َما
« :قولـوا لِل ّن ِ
اس َ

روایـت متناسـب :امـام باقر
تُح ّبـونَ أن ُي َ
قـال لَكُـم؛ بهتريـن سـخنى كه دوسـت داريد
الکافـی،ج،2ص165
مـردم به شـما بگويند ،بـه آنها بگوييـد».
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21
دعا

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼ
هنگامـی كـه بندگانـم از تو دربـارهی من بپرسـند[ ،بگو]:
یقینـ ًا مـن نزدیكـم ،دعـای دعـا كننـده را زمانـی كـه مرا
بخوانـد اجابـت میكنـم؛ پـس بایـد دعوتـم را بپذیرند و
بـه مـن ایمان آورنـد ،تا [به حـقّ و حقیقـت] راه یابند [و
به مقصـد اعلی برسـند] (بقـره)186/
بیـان :دعـا و نیایـش -بـه جهت تأثیـر فراوان در رشـد و
تعالـی انسـان -مـورد توجه تمام ادیـان الهی ،قرار داشـته
اسـت .برقـراري ارتبـاط بـا خـدا نه تنهـا ارتبـاط خالق و
مخلـوق را دوسـویه و زمینهی فیـض و رحمت پروردگار
را فراهـم میسـازد؛ بلکه موجـب تقویت باورهـای دینی
و تسـکین رنجهـای روحـی بنـدگان نیـز میگـردد .دعـا
در حقیقـت ،نوعـی عبادت و خشـوع در برابـر پروردگار
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و اعتـراف بـه ضعـف و ناتوانـی انسـان اسـت .در آیـهی
فـوق ،خداونـد بـا لطیفتریـن تعابیـر از نزدیکـی خـود
بـه بندگان سـخن بـه میـان آورده و آنان را بـه مناجات و
نیایـش بـا خود فـرا خوانده اسـت .مهمترین فایـدهی دعا
یعنـی رشـد و تکامـل معنـوی بنـدگان -نیـز در انتهـایآیـه بیان شـده اسـت .وعـدهی اجابـت حتمی پـروردگار
در دیگـر آیـات قـرآن نیـز منعکـس شـده اسـت .در این
زمینـه بایـد توجـه داشـت که دعـا شـروط و آدابـی دارد
کـه رعایـت آن موجـب افزایـش بهرهمنـدی شـخص از
آثـار و فوایـد دعـا میشـود .برخـی آداب دعـا در قـرآن
عبـارت اسـت از :حمـد و سـتایش پـروردگار و اعتـراف
بـه ربوبیـت وی ،تضـرع و اضطرار ،قرار داشـتن در بیم و
امیـد ،اعتـراف به گناهـان و . ...
از ایــن آیــه برداشــت میشــود :دعــا موجــب رشــد
بنــدگان میگــردد .از ایــن رو ،خداونــد بنــدگان را بــه
مناجــات بــا خویــش فــرا خوانــده و بــه آنــان وعــدهی
اجابــت حتمــی داده اســت.
آیات متناسب :فرقان ،77/غافر ،60/نمل.62/

روایـت متناسـب :پیامبـر اکرم « :الدُّ عـا ُء ُمـخُّ العبادة؛
دعـا مغـز و روح عبادت اسـت».

بحـار ،ج  ،93ص 300
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برخی آداب همسرداری در قرآن

22
 .1عیب پوشانی همسران نسبت به
یکدیگر

...ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ...ﮚ
...آنان برای شـما پوشـش[معنوی] و شـما هم بـرای آنان
پوشـش [معنوی] هسـتید( ...بقره)187/
بیـان :آیـهی فـوق در میـان یکـی از آیـات مربـوط بـه
احـکام خانـواده بیـان شـده اسـت .خداونـد در ایـن آیه،
همسـران را بـه لبـاس یکدیگـر تشـبیه نموده اسـت .این
تشـبیه بلیـغ و رسـا ،گویـای نـکات فروانـی در حـوزهی
علـوم تربیتـی و آداب همسـرداری اسـت؛ از جملـه-1 :
همانگونـه کـه لبـاس انسـان را از آسـیبهای بیرونـی
چـون سـرما و گرمـا حفـظ میکنـد ،زن و شـوهر نیـز
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یکدیگـر را از آسـیبهای معنـوی چون گنـاه و انحرافات
جنسـی حفـظ میکننـد -2 .همانگونـه کـه لبـاس عیوب
ظاهـری انسـان را میپوشـاند ،همسـران نیـز -در عیـن
تلاش بـرای رشـد معنـوی یکدیگـر -بایـد عیـوب و
نارسـاییهای همدیگـر را بپوشـانند -3 .لبـاس خـوب،
مایهی آرامش و زینت انسـان اسـت .همسـر شایسـته نیز
مایـهی افتخـار و سـربلندی انسـان اسـت -4 .در حفـظ
لبـاس بایـد کمـال دقـت را نمـود تـا آلـوده و منـدرس
نگـردد .به همیـن میزان ،همسـران نیز بایـد یکدیگر را از
آلودگیهـای معنـوی دور سـازند.
از این آیه برداشـت میشـود :ازدواج انسـان را از بسیاری
از گناهـان در امـان مـیدارد .همسـران بایـد پوشـش
شایسـتهای بـرای عیـوب و کاسـتیهای ظاهـری و باطنی
یکدیگر باشـند.
آیات متناسب :بقره.228/

روایـت متناسـب :پیامبـر اكـرم َ « :م ْ ن تَـ َز َّو َج َف َقـدْ أ ْح َر َز
ـف دی ِنـه؛ هـر کـس ازدواج کند ،نیمـی از دین خود را
نِ ْص َ
حفـظ کرده اسـت».

بحـار ،ج  ،103ص .219
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23
 .2مسئولیت در برابر هدایت خانواده

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ای مؤمنـان! خـود و خانـوادهی خـود را از آتشـی كـه
هیـزم آن انسـان هـا و سـنگ هـا اسـت حفـظ كنیـد .بـر
آن فرشـتگانی خشـن و سـختگیر گمـارده شـدهاند كـه
از آنچـه خـدا بـه آنـان دسـتور داده ،سـرپیچی نمیكنند،
و آنچـه را بـه آن مأمورنـد ،همـواره انجـام میدهنـد.
(تحريـم)6/
بیــان :بیگمــان مهمتریــن بایســتهی اخالقــی خانــواده
متعالــی در ســبک زندگــی اســامی را میتــوان در
همراهــی اعضــای خانــوده بــرای رســیدن بــه زندگــی
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مطلــوب الهــی جســتجو کــرد .از منظــر قــرآن ،هــر
یــک از اعضــای خانــواده -و بــه ویــژه مــردان بــه
عنــوان مدیــر اجرایــی خانــواده -بایــد یکدیگــر را در
رشــد و تکامــل معنــوی یــاری کــرده و از ســقوط و
تباهــی برهاننــد .بــا نگاهــی بــه ســیرهی انبیــاء در قــرآن،
درمییابیــم کــه آنــان توجــه ویــژهای بــه هدایــت
همســر و فرزنــدان خــود نمــوده و حتــی پیــش از والدت
فرزنــدان خــود ،از خداونــد طلــب هدایــت و پاکــی آنــان
را نمودهانــد .ایــن امــر از آن جهــت اســت کــه خانــواده،
کوچکتریــن و اساســیترین واحــد اجتماعــی اســت
و تربیــت دینــی اعضــای آن نقــش بســزایی در ایجــاد
و تثبیــت شــخصیت اخالقــی هــر فــرد و بــه دنبــال
آن ،ســامت جامعــه خواهــد داشــت .آیــهی فــوق بــه
روشــنی نقــش خطیــر اعضــای خانــواده در هدایــت
یکدیگــر را گوشــزد مینمایــد.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :انسـان علاوه بـر توجـه
بـه رشـد و تکامـل اخالقـی خـود ،نسـبت بـه هدایـت
خانـوادهی خـود نیـز مسـئول میباشـد.
آیات متناسب :طه ،132/لقمان /13،مریم.55/

روایـت متناسـب :پیامبـر اکـرم « :کَفـی بِالْ َمـ ْر ِء إمثـاً أن
ُیضَ ِّی َـع َمـ ْن َی ُ
عـول؛ بـرای مـرد همیـن گنـاه بس اسـت که
افـراد تحـت پوشـش خـود را تبـاه سـازد».

بحـار ،ج ،100ص.13
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24
 .3خوش رفتاری با همسر

 ...ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰ
 ...و بـا آنـان بـه صورتـی پسـندیده رفتـار كنیـد .و اگـر
[بـه علتـی] از آنـان نفـرت داشـتید [بـاز هـم بـا آنـان به
صورتـی پسـندیده رفتار كنید] چه بسـا چیزی خوشـایند
شـما نیسـت و خـدا در آن خیـر فراوانـی قـرار میدهـد.
(نسـاء)19/
بیـان :از دیگـر مشـخصههای اصلی سـبک زندگی قرآنی،
خوشرفتـاری زن و شـوهر -و بهویـژه مردان -با همسـر
خویش اسـت .قرآن ،مرد را سـنگ زیرین آسـیای زندگی
میدانـد و همانگونـه کـه وی را مسـئول پیشـبرد اهداف
زندگـی و مدیر اجرایی خانواده میداند ،هرگونه اسـتعالء
و برتریجویـی را نیـز در مـورد وی محکوم کرده اسـت.
در ایـن آیـه خداونـد ،فرمـان معاشـرت شايسـته و رفتار
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انسـاني مناسـب بـا زنـان -حتی در صـورت بروز اشـتباه
از آنـان-را صـادر ميکنـد و به مـردان توصیـه میکند که
در نامالیمـات زندگی خویشـتندار باشـند؛ زیرا مصلحت
خانـواده در حفـظ صلـح و آرامش میان همسـران اسـت.
ذکـر ایـن نکتـه نیـز ضـروری اسـت کـه اگرچـه خطاب
ایـن فرمـان الهـی بـا مردان اسـت ،ولی روشـن اسـت که
ایـن دسـتور دینـی یکسـویه نیسـت و تنهـا به ایـن دلیل
خطـاب بـه مـردان آمده اسـت که بـه جهـت تفاوتهای
جسـمی و مسـئولیت اجرایـی خانـواده ،زمینـهی بـروز
رفتار مسـتبدانه در آنان بیشـتر اسـت.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :هر یـک از همسـران باید
بـا یکدیگر رفتار شایسـته و نیکو داشـته باشـند و از ابراز
محبـت و تکریم شـخصیت دیگری دریـغ ننمایند.
آیات متناسب :نساء128/و  ،35روم.21/

ُـم الَِ ْهلِ ِه
َيك ْ
َيك ْ
ُـم خ ْ ُ
روایـت متناسـب :پیامبـر اكرم « :خ ْ ُ
َريـم َو ال اَهانَ ُه َّن
ُـم الَِهْيل .مـا اَكْ َر َم ال ِّنسـا َء اِالّ ك ٌ
َيك ْ
َواَنَـا خ ْ ُ
َئيـم؛ بهتريـن شـما كسـى اسـت كـه بـراى خانوادهی
اِالّ ل ٌ

خـود بهتـر باشـد و مـن از همهی شـما بـراى خانـوادهام
بهتـرم .زنـان را گرامـى نمـىدارد؛ مگـر انسـان بزرگـوار
و بـه آنـان اهانـت نمىكنـد؛ مگـر شـخص پَسـت و
نهـج الفصاحـه ،ح.۱۵۲۰
بىمقـدار».
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برخی رذایل اخالقی در قرآن

25
محبت به دنیا؛ سرچشمهی گناهان

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮱﯓﯔﯕﯗ
ﯘﯙﯚﯛ
محبـت و عشـق بـه خواسـتنیها [كـه عبـارت اسـت]
از زنـان و فرزنـدان و امـوال فـراوان از طلا و نقـره و
اسـبان نشـاندار و چهارپایـان و كشـت و زراعـت ،بـرای
مـردم زیباجلوه داده شـده؛ اینها كاالی زندگـی [زودگذرِ]
دنیاسـت؛ و خداسـت كـه بازگشـت نیكـو نـزد اوسـت.
(آل عمـران)14/
بیـان :همانگونـه کـه از آیـات و روایات فراوان اسـتفاده
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میشـود ،اصلیتریـن عامـل سـقوط و تباهـی معنـوی
انسـان ،دنیا دوسـتی است .شـیطان و نفس اماره ،حب دنیا
را در وجـود انسـان زینـت بخشـیده و او را از نعمتهای
فـراوان اخـروی غافـل میسـازد .خداونـد متعـال بارهـا
بنـدگان را از دلبسـتگی بـه کاالی زودگـذر دنیـا بر حذر
داشـته و آنـان را از فریـب شـیطان آگاه سـاخته اسـت.
اوج بیارزشـی زخـارف دنیـوی در قـرآن ایـن چنیـن
تبیین شـده اسـت کـه اگر مصالحـی -چون تـرس از کف ِر
مؤمنـا ِن سسـتایمان -نبـود ،خداوند خانههـای کافران را
مملـو از طلا و نقـره و دیگـر جلوههای دنیایـی مینمود!
(زخـرف )35-33/آری! قـرآن دنیـا را زندگـی زودگذر و
ناچیـز؛ مایـهی غـرور و غفلـت و بـازی و بازیچـه نامیده
و کسـانی را کـه از مشـاهدهی زرق و بـرق آن سرمسـت
و غافـل میگردنـد ،به شـدت نکوهـش کرده اسـت .البته
پرواضـح اسـت که بهـرهی مبـاح از لذات دنیـوی -بدون
تعلـق و دلبسـتگی -در منطـق قـرآن نکوهیده نیسـت.
از این آیه برداشـت میشـود :شـیطان و نفس اماره عشـق
و محبـت بـه دنیـا را در دلهای مردم زینت بخشـیده و از
ایـن راه قصد گمراهی آنـان را دارند.
آیات متناسب :بقره ،212/قلم 8/تا  14سوره ی تکاثر.

َ « :رأْ ُس ك ُِّل خَطي َئـ ٍة

روایـت متناسـب :امـام صـادق
ـب الدُّ نْيـا؛ حـب دنيا سرچشـمهی هر خطا و اشـتباهى
ُح ُّ
اصـول كافـى ،ج ،2ص.315
اسـت».
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26
ناپایداری دنیا و جلوههای فریبندهی آن

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
بدانید كه زندگی دنیا فقط بازی و سرگرمی و آرایش و
فخرفروشیتان به یكدیگر ،و افزون خواهی در اموال و
اوالد است[ ،چنین دنیایی] مانند بارانی است كه محصول
[سبز و خوش منظرهاش] كشاورزان را به شگفتی آورد،
سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی ،آنگاه ریز ریز و
خاشاك شود!! [كه برای دنیاپرستان بیایمان] در آخرت
عذاب سختی است و [برای مؤمنان كه دنیای خود را در
راه اطاعت حق و خدمت به خلق به كار گرفتند] از سوی
خدا آمرزش و خشنودی است ،و زندگی دنیا جز كاالی
فریبنده نیست (حديد)20/
بیـان :همانگونـه کـه بیـان شـد ،دنیادوسـتی ریشـهی
بسـیاری از گناهـان و رذایـل اخالقـی اسـت و بـه همین
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دلیـل ،مـورد نهـی شـدید قـرآن واقـع شـده اسـت .یکی
از شـیواترین راههـای مذمـت دنیـا ،مثالهایـی اسـت کـه
خداونـد بـرای ناپایـداری دنیا بـه کار برده اسـت .ویژگی
آیـهی فـوق آن اسـت کـه خداونـد در ابتـدا مراحـل
جلوهنمایـی دنیـا را بیـان نموده و سـپس دنیـا را به بارانی
تشـبیه کـرده اسـت کـه اگرچـه در ابتـدا کشـاورزان را
بـه خشـنودی وا مـیدارد ،ولـی زودگـذر اسـت و پـس
از مدتـی ،همـان محصـول سـبز و تـازه ،زرد و خشـک
میگـردد و بدیـن سـان ،همـه درمییابنـد کـه نبایـد از
ابتـدا بـه آن دل خـوش میکردنـد .گفتنـی اسـت برخـی
مفسـران آیـهی فوق را بـه مراحل مختلف زندگی تقسـیم
نمـود ه و بیـان کردهانـد کـه بارزتریـن جلـوهی دنیـا در
کودکـی ،بـازی ،در نوجوانـی ،سـرگرمیهای بیهـوده ،در
جوانـی ،زیبایی و خودنمایی؛ در میانسـالی ،فخرفروشـی
در مـال و مقـام و در کهنسـالی ،کثـرت اوالد و نـوادگان
میباشـد.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :دنیـا از ابتـدا تـا انتهـای
زندگـی انسـان ،جلوههـای فریبنـدهای دارد کـه وی را از
یـاد خـدا و سـعادت ابـدی دور میسـازد.
آیات متناسب :کهف ،46/یونس ،24/عنکبوت.64/

فس َعن زَخار ِِف
َ « :رد ُع ال َّن ِ

روایت متناسـب :امام علـی
الدُّ نيـا َثَـ َر ُة ال َعقـلِ ؛ دورى از تج ّملات دنيـا ميـوهی عقل
غررالحکـم ،ص241
است».
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27
دروغ

ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
فقــط كســانی [بــه خــدا و پیامبــر] دروغ میبندنــد كــه
بــه آیــات خــدا ایمــان ندارنــد ،و ایناننــد كــه دروغ گــوی
واقعیانــد( .نحــل)105/
بیـان :دروغ ،ریشـهی بسـیاری از رذایـل اخالقـی و کلید
گناهـان نامیده شـده اسـت؛ یعنی ورود بـه خانهی گناهان
و رسـوخ رذایـل اخالقـی در وجود انسـان ،بـا این صفت
زشـت صـورت میگیـرد .در بزرگـی و شـدت این عمل
نکوهیـده همیـن بـس کـه مطابـق برخـی روایـات ،تنهـا
گناهـی اسـت کـه بـه هیچوجـه از مؤمـن سـر نمیزنـد.
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(بحاراالنـوار ،ج ،72ص )172ایـن بـدان جهـت اسـت
کـه دروغ ،نشـانهی نفـاق ،تـرس ،منفعتطلبـی و عـدم
بـاور بـه علـم و عدالت خداسـت و با انجـام آن ،پیکرهی
اعتقـادات دینـی یـک فـرد به کلـی متزلـزل میگـردد .از
آثـار شـوم دروغ میتوان بـه از بین رفتن اعتمـاد عمومی،
ایجـاد نفـاق و دوریـی و سستشـدن باورهـای مذهبـی
اشـاره کـرد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در متـون دینـی،
از دروغ بـه شـوخی نیـز نهـی شـده اسـت؛ هرچنـد در
برخـی مواقـع بـه جهت برخـی مصالـح -کـه در روایات
تبیین شـده اسـت -دروغ جایز ،مسـتحب و یا واجب نیز
دانسـته شـده اسـت .ذکـر ایـن نکتـه نیـز ضروری اسـت
کـه در آیـهی فوق ،یکـی از مصادیق بـارز دروغ (دروغ و
افتـرا بـر خداوند) ذکر شـده اسـت.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :دروغ نشـانهی بیایمانـی
بـه خداونـد و کلیـد همـهی گناهان اسـت.
آیات متناسب :زمر ،3/یونس ،69/نحل.116/

ـم
روایـت متناسـب :امـام علـی « :ال َیجِ ـدُ الْ َع ْبـدُ طَ ْع َ
ب َه ْزلَـه َوجِ ـدَّ ه؛ بنـده هیچگاه
ترکَ الْ ِکـ ْذ َ
اإلیمانِ َح ّتـى َی ْ ُ

طعـم ایمان را نمىچشـد؛ مگـر آنکـه دروغ را ترک کند؛
اصـول کافـي ،ج ،2ص.338
خواه شـوخى باشـد یـا جـدى».
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28
غیبت

...ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴ
 ...و از یكدیگر غیبت ننمایید ،آیا احدی از شـما دوسـت
دارد كـه گوشـت برادر مـردهاش را بخـورد؟ بیتردید [از
ایـن كار]نفـرت داریـد ،از خـدا پـروا كنید كه خدا بسـیار
توبهپذیـر و مهربان اسـت( .حجرات)12/
بیـان :دیـن مبیـن اسلام ،اهمیـت فراوانـی بـرای آبروی
مؤمنـان قائـل شـده اسـت و بـه هیـچ کـس اجازه نـداده
اسـت تـا آبـرو و حیثیـت دیگـران را بـه خطر انـدازد .به
همین دلیل ،در اسلام از غیبت و بدگویی در نبود دیگران
نهـی شـده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه مترقیتریـن
جوامـع حافـظ حقوق انسـان ،هنوز به چنیـن حق بزرگی
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پـی نبـرده و در این مـورد ،قانون مشـخصی ندارند .قرآن
غیبـت را بـه مثابـهی آن میدانـد که کسـی گوشـت برادر
مـردهاش را بخـورد .این تشـبیه بیانگر این مطالب اسـت
کـه آبـروی هـر فرد چون گوشـت تـن او اسـت و تجاوز
بـه آبـروی برادر دینـی ،مانند خوردن گوشـت تـن او -و
در نتیجـه ،از بیـن رفتـن وی -میباشـد؛ بهویـژه آنکه این
تجـاوز در غیـاب وی باشـد کـه قـدرت دفـاع از خود را
نیـز نـدارد .تعبیر گوشـت مـرده نیـز از این جهت اسـت.
از ایـن رو ،همانگونـه کـه نکوهیدهترین اعمـال ،خوردن
گوشـت همنوعـان -بهویـژه برادر انسـان -اسـت و حتی
حیوانـات از انجـام چنیـن عملـی ابـا دارنـد ،غیبـت نیـز
زشـت و تنفرانگیز اسـت.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :غیبت (بدگویـی در غیاب
بـرادر دینـی) از زشـتترین و نفرتانگیزتریـن گناهان و
نشـان درندهخویی انسـان است.
آیات متناسب :نساء 148/و  ،149همزه ،1/نور.19/

« :إیاکُـم َو الْ ِغی َبـة

روایـت متناسـب :امـام سـجاد
الب ال ّنـار؛ از غیبـت پرهیـز کنیـد ،زیرا غیبت
فَإنَّهـا إدا ُم ِک ِ
بحـار ج  75ص 256
خـورش سـگهای جهنـم اسـت».
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29
تمسخر و تحقیر دیگران

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏﰐﰑﰒ
ای اهـل ایمان! نباید گروهی گروه دیگر را مسـخره كنند،
شـاید مسـخره شـدهها از مسـخره كننـدگان بهتر باشـند،
ونباید زنانی زنان دیگر را [مسـخره كنند] شـاید مسـخره
شـدهها از مسـخره كننـدگان بهتـر باشـند ،و از یكدیگـر
عیبجویـی نكنیـد و یكدیگـر را بـا لقـب هـای ناپسـند
صـدا نزنیـد؛ بـد نشـانه و عالمتی اسـت اینكه انسـانی را
پـس از ایمـان آوردنـش بـه لقـب زشـت عالمتگـذاری
كننـد .و كسـانی كـه [از این امـور ناهنجار و زشـت] توبه
نكنند سـتمكارند (حجـرات)11/

بیـان :یکـی از ناپسـندترین صفـات اخالقـی ،تمسـخر و
طعنـه زدن بـه دیگـران اسـت .مهمتریـن ریشـهی ایـن
صفـت نکوهیـده ،تکبـر و خودبزرگبینـی اسـت .قـرآن

64

تفسیر آیات برگزیده

تمسـخر را صفـت جاهلان میدانـد؛ زیـرا تنها کسـی که
فضـل و مراتـب انسـانها را از دریچـهی تقـوا نبینـد و به
امتیازات موهوم دنیوی دل خوش سـازد ،افراد فرودسـت
خـود را مـورد طعنـه و اسـتهزاء قـرار میدهـد .در آیـهی
مذکـور بـه دلیـل نهـی از تمسـخر دیگـران نیـز اشـاره
شـده و آن اینکـه شـاید نـزد خداونـد مسخرهشـوندگان
از رتبـهی بهتـری نسـبت بـه مسـخرهکنندگان برخـوردار
باشـند .همچنیـن بایـد توجـه داشـت کـه در آیـهی فوق
بـه برخـی گناهان همریشـه با تمسـخر چـون عیبجویی
و صـدا زدن افـراد بـا لقبهـای ناپسـند نیز اشـاره شـده
اسـت .نکتـهی دیگـر آنکـه مصـداق مطـرح شـده در
ایـن آیـه ،تمسـخر گـروه و قومـی از مؤمنـان نسـبت بـه
اقـوام دیگـر میباشـد .ایـن امـر از سـویی نشـاندهندهی
رواج بیشـتر ایـن نوع تمسـخر نـزد مسـلمانان -از دیرباز
تاکنـون -و از سـوی دیگـر ،به پیامدهای بیشـتر این عمل
شـوم -نسـبت به تمسـخر فـردی -اشـاره دارد.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :مؤمنـان نبایـد یکدیگـر را
مـورد تمسـخر ،عیبجویـی و طعنـه قـرار دهنـد؛ زیـرا
ممکـن اسـت فـرد مقابـل از آنـان بهتر باشـد.
آیات متناسب :همزه ،1/بقره ،67/مطففین29/و.30

َ « :مـ ْن أ َذ َّل ُمؤ ِمنـاً أ َذلَّه

روایـت متناسـب :پیامبـر اکرم
اللّـه؛ كسـى كـه مؤمنـى را خوار شـمارد ،خـدا او را ذلیل
بحاراألنـوار،ج،72ص.142
خواهد كـرد».
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30
تهمت

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
و هـر كـس مرتكـب خطـا یـا گناهی شـود ،سـپس آن را
بـه پاكدامـن بیگناهـی نسـبت دهـد ،بیتردیـد بهتـان و
گناهـی آشـكار بـر دوش گرفته اسـت( .نسـاء)112/
بیــان :تهمــت از آشــکارترین مصادیــق هتــک آبــروی
دیگــران و از جملــهی بزرگتریــن گناهــان کبیــره
اســت؛ زیــرا در خــود ،گناهــان دیگــری چــون دروغ و
ســخن از روی نادانــی و  ...را نیــز در بــر دارد .ایــن
گنــاه مهمتریــن حربـهی مقابلـهی دشــمنان بــا صالحــان
در طــول تاریــخ بــوده اســت .ایــن خــود بــه تنهایــی
بــرای زشــتی و ناپســندی ایــن عمــل کفایــت میکنــد.
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جهالــت ،حســادت ،ضعــف و زبونــی از عوامــل تهمــت
زدن اســت .مطابــق آیــات و روایــات ،خداونــد مجــازات
بســیار ســنگینی بــرای تهمتزننــدگان در دنیــا و آخــرت
قــرار داده اســت .پیامدهــای شــوم ایــن رذیلـهی اخالقــی
بســیار اســت .از آن جملــه میتــوان بــه زوال ایمــان،
برهــم خــوردن روابــط انســانی ،خــواری و رســوایی در
دنیــا و آتــش ســوزناک جهنــم اشــاره کــرد .بــه همیــن
دلیــل ،خداونــد بــه مؤمنــان فرمــان داده اســت تــا فعــل
بــرادر دینــی خــود را حمــل بــر صحــت نمــوده و از
ســوءظن و تجســس نســبت بــه وی پرهیــز نمایــد.
از ایــن آیــه برداشــت میشــود :تهمــت و بهتــان بــه
دیگــران ،عملــی بســیار نکوهیــده و گناهــی آشــکار
اســت کــه مســتوجب عقوبــت بســیار خواهــد بــود.
آیات متناسب :نور ،17-15/اسراء ،36/احزاب.58/

البرِی ِء
روایـت متناسـب :امـام علـی « :ال ُب ْهتـانُ َعلَـی َ
السماء؛ [بزرگـی گنـاه] تهمـت بـه پاکیزگان،
أ ْعظَ ُ
ـم ِمـ َن َّ
از آسـمان بزرگتـر اسـت».

بحاراألنـوار،ج،78ص.160
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31
دامن زدن به فساد (اشاعه فحشا)

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
كسـانی كـه دوسـت دارنـد كارهای بسـیار زشـت [مانند
آن تهمـت بـزرگ] در میـان اهـل ایمـان پخش شـود ،در
دنیـا و آخـرت عذابـی دردنـاك خواهنـد داشـت ،و خدا
[آنـان را]میشناسـد و شـما نمیشناسـید( .نـور)19/
بیـان :اشـاعهی فحشـاء ،از جملـه گناهانـی اسـت کـه
متأسـفانه امروزه -و با پیشـرفت وسـایل ارتبـاط جمعی-
رواج زیـادی یافتـه اسـت .مقصـود از فحشـاء ،هـر نـوع
گنـاه آشـکار و بـزرگ میباشـد .افشـای اسـرار و عیوب
پنهانـی دیگـران ،نـه تنهـا موجـب هتـک حریم شـخصی
آنـان میگـردد؛ بلکـه بـه گنـاه جنبـهی عمومـی میدهد؛
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یعنـی بدبینـی را در جامعـه رواج داده؛ قبـح بسـیاری از
گناهـان را از بیـن بـرده و جامعـه را در معـرض ناامنـی
اخالقـی و بیحیایـی قـرار میدهد .در حقیقت ،اشـاعهی
فحشـاء ،غیـر مسـتقیم هنجارهـای اخالقـی را نشـانه
رفتـه اسـت .بـه همیـن دلیـل ،خداونـد متعـال نـه تنهـا
اشـاعهکنندگان فسـاد؛ بلکه حتـی دوسـتداران این عمل
شـوم را در دنیـا و آخـرت مشـمول عذاب دردنـاک قرار
داده اسـت .گفتنی اسـت وجـود توجیهاتی چـون آزادی
خبـر و رسـانه ،آگاهسـازی جامعـه از صالحیـت افـراد
مسـئول و  ...دلیلـی بـرای ارتـکاب ایـن گنـاه نمیباشـد.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :خداونـد کسـانی را کـه
بـا قلـم ،زبـان ،رسـانههای عمومـی و وسـایل ارتبـاط
جمعی به شـیوع فسـاد دامن زده و آن را در جامعه رواج
میدهنـد ،بـه شـدت عـذاب خواهـد کـرد.
آیات متناسب :شوری.37/

روایـت متناسـب :پيامبـر اسلام َ « :مـ ْن أذا َع فا ِحشَ ـ ًة
كانَ كَ ُم ْب َت ِدئِهـا؛ كسـى كـه كار زشـتى را منتشـر سـازد،
ماننـد كسـى اسـت كـه آن را در آغـاز انجام داده اسـت».
الکافـی،ج،2ص.428
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32
اسراف

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
و حـقّ خویشـاوندان و حـقّ تهیدسـت و از راه مانـده را
بپـرداز ،و بـه هیچ صـورت اسـراف مكـن )26(.بیتردید
آنـان كـه مال خـود را بـه صورتی گسـترده بناحـق هزینه
میكننـد بـرادران شـیاطیناند ،و شـیطان همـواره نسـبت
به پروردگارش بسـیار ناسـپاس اسـت()27( .اسـراء)
بیـان :یکـی از گناهـان کبیـره کـه نقـش بسـیاری در
فروپاشـی نظـام اخالقـی فـرد و جامعـه دارد ،اسـراف و
زیـادهروی اسـت .یکـی از مهمتریـن ریشـههای ایـن
صفـت زشـت ،لجامگسـیختگی نفس میباشـد .بـه همین
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دلیـل در آیـهی فـوق ،اسـرافکنندگان بـرادران شـیطان
نامیـده شـدهاند؛ زیـرا نفـس انسـان در کنـار شـیطان ،دو
نیـروی اغواکننـدهی مؤمنـان میباشـند و چنانچه افسـار
آن مهار نشـده و به کنترل انسـان در نیاید ،چهرهی مؤمن
را نیز شـیطانی میسـازد .نادیـده گرفتـن نعمتهای الهی
از عوامـل اسـراف اسـت؛ زیـرا تنهـا کسـانی بـه اسـراف
روی میآورنـد کـه نعمتهـای خـدادادی را امانـت در
دسـت خـود نداننـد .ایـن مطلب نیـز از انتهـای آیهی 27
فهمیـده میشـود .گفتنـی اسـت تفـاوت میـان اسـراف و
تبذیـر ،آن اسـت کـه اسـراف بـه هرگونـه زیـادهروی در
انجـام عملـی -حتـی برخـی عبـادات -اطلاق میشـود؛
ماننـد اسـراف در کالم ،اسـراف در غـذا و  ،...ولـی تبذیر
تنهـا بـه زیـادهروی در مـال و ریخـت و پاش بیحسـاب
آن گفتـه میشـود.
از ایــن آیــه برداشــت میشــود :اســراف از گناهــان
کبیــره اســت و اســرافگران نزدیکتریــن افــراد بــه
شــیاطین هســتند.
آیات متناسب :اعراف ،31/طه ،81/انعام.141/

رس ِف  ،مـا أب َعدَ ُه
يح امل ُ ِ
روایـت متناسـب :امام علـی َ « :و َ
نفسـ ِه واسـ ِتدر ِ
عـن َصلاحِ ِ
اك أمـ ِر ِه؛ بيچـاره اسـرافكار!
چقـدر از اصلاح نفـس و جبـران كارش دور اسـت».

غررالحکـم؛ ح.10092
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33
تجسس
بدگمانی به مؤمن و
ّ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ...ﭴ

ای اهـل ایمـان! از بسـیاری از گمـان هـا [در حـقّ مردم]
بپرهیزیـد؛ زیـرا برخـی از گمـان هـا گنـاه اسـت ،و [در
امـوری كـه مـردم پنهـان ماندنـش را خواهانند]تفحص و
پیجویـی نكنید(...حجـرات)12/
بیـان :اسلام بـرای حفـظ آبـرو و شـأن اجتماعـی افراد،
قوانیـن اخالقـی و حقوقـی متعـددی وضـع کرده اسـت.
یکـی از ایـن قوانیـن مترقی ،بازداشـتن مؤمنـان از بدبینی
نسـبت بـه دیگـران و تجسـس در امـور شـخصی آنـان
اسـت .آنچـه ایـن دو عمـل زشـت را از بسـیاری از
گناهـان متمایـز میسـازد ،بیتوجهـی بـه قبـح ایـن عمل
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و بهانهتراشـی برخـی مؤمنـان بـرای انجام آن اسـت .این
عوامـل موجـب گردیده تا متأسـفانه این دو گنـاه در میان
جامعـهی امـروزی رواج بیشـتری داشـته باشـد .بدیـن
منظـور بایـد مضـرات بدگمانـی ،بیـش از گذشـته تبییـن
گـردد تـا جامعـه از پیامدهـای شـومی چـون بیاعتمادی
و تفرقـه در امـان مانـد .البتـه بایـد توجه داشـت هنگامی
کـه مصالـح مهمتـری -چـون انتخـاب همسـر ،گزینـش
مسـئول ،حفـظ امنیـت جامعه و  -...وجود داشـته باشـد،
بایـد بـا تحقیـق و بررسـی صحیـح ،عدالـت و پاکـی
شـخص مقابـل احـراز شـود و نمیتـوان در ایـن مـوارد
تنهـا بـا خوشگمانـی تصمیـم گرفـت.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :بدگمانـی ،تفتیـش افـکار
و جسـتجو در حریـم شـخصی افـراد مـورد نهـی شـدید
قـرآن میباشـد.
آیات متناسب :نور ،12/اسراء.36/

روایـت متناسـب :امـام علـی « :ضَ ـع أ ْمـ َر أخيـكَ َعلى
أَ ْح َسـ ِنه .كار بـرادر [ایمانـی] خـود را بـه بهترين صورت
آن حمل كـن».

امالـی صـدوق،ص.380
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34
بخل

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
كسـانی كـه خـدا بـه آنچـه از فضلش بـه آنـان داده بخل
میورزنـد ،گمـان نكننـد كه آن بخل به سـود آنان اسـت،
بلكـه آن بخـل بـه زیانشـان خواهد بـود .بـه زودی آنچه
بـه آن بخـل ورزیدنـد در روز قیامـت گردنبند گردنشـان
میشـود .و میـراث آسـمانها و زمیـن فقـط در سـیطرۀ
مالكیـت خداسـت ،و خـدا بـه آنچـه انجام میدهیـد آگاه
اسـت( .آل عمران)180/
بیـان :اسلام ،بـه همـان میزانـی که بـر سـخاوتمندی و
انفـاق بـه عنوان یـک فضیلت متعالی تأکید کـرده ،از بخل
و تنگچشـمی نهـی نمـوده اسـت .مهمتریـن زمینـهی
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ایجاد بخل در انسـان ،فریفته شـدن بـه داراییهای دنیوی
و حـرص و طمـع فـراوان میباشـد .در آیـهی مذکور نیز
بـه ایـن عامـل اشـاره و بیان شـده اسـت کـه انسـانهای
بخیـل گمـان نکنند که بخل و امسـاک آنان موجب سـود
بیشـتر آنـان خواهد شـد؛ بلکـه آن بخل در دنیـا و آخرت
بـه زیـان آنـان تمـام خواهـد شـد .وی همانگونـه که در
دنیـا ح ّمالـی بیـش نبـود و دسـترنج خـود را بـه دیگـران
منتقـل سـاخت ،در آخـرت نیـز بـار سـنگین اموالـش را
چـون طوقی بـر گردن خود بـه دوش گیرد .گفتنی اسـت
در قـرآن كريـم بـراي مفهـوم بخـل ،از واژههـاي دیگری
چون ُ
ـح :تنگچشـمی» نیز اسـتفاده شـده اسـت.
«ش ّ
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :برخلاف تصـور اولیـه،
صفـت بخـل هیچ سـودی به فـرد بخیل نمیرسـاند؛ بلکه
در دنیـا و آخـرت بـه ضـرر وی خواهـد بود.
آیات متناسب :حشر ،59/محمد ،47/نساء.37/

خيل َي ُ
عيـش ِف الدُّ نيا
روایـت متناسـب :امام علـی « :ال َب ُ
سـاب األ ْغ ِنيـاء؛
ـب ِف اآل ِخـ َر ِة ِح َ
حاس ُ
َع ْيشَ ـ َة الْ ُفقَـراء َو ُي َ
بخيـل در دنيـا ،ماننـد فقـرا زندگـي ميكنـد و در آخرت،
بحـار األنـوار،ج،72ص.199
ماننـد توانگـران محاسـبه ميشـود».
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35
تکبر و خودبینی

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓ
كسـانى كـه در آيـات خداونـد بـدون دليلـى كـه بـراى
آنهـا آمـده باشـد سـتيزهجويى مىكننـد ،در سينههايشـان
فقـط تكبّـر (و غـرور) اسـت ،و هرگـز بـه خواسـته خود
نخواهنـد رسـيد ،پـس بـه خـدا پنـاه بـر كـه او شـنوا و
بيناسـت( .غافـر)56/
بیـان :بـا دقـت در آیـهی مذکـور ،روشـن میشـود
اصلیتریـن عامل عنـاد در برابر حـق و نافرمانی خداوند،
وجـود تکبـر در قلـب کافران اسـت که سـبب میگردد تا
خضـوع در برابـر پـروردگار و فرمانهـای وی را برنتابند.
نمونههـای تاریخـی ایـن مطلب نیـز فراوان اسـت .ابلیس
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بـه دلیـل خودبرتربینـی و اسـتکبارش ،از درگاه حق رانده
شـد( .بقـره )34/فرعـون از آن رو کـه علـ ّو و اسـتکبار
داشـت ،خود را پـروردگار مصریـان خوانـد( .قصص)4/
و عامـل انحطـاط اقوامی چـون قوم نوح و هود ،اسـتکبار
آنـان بـود( .نـوح ،7/فصلـت )15/در برخی آیـات قرآن،
خداونـد جبههبنـدی حـقّ و باطـل را بـه مسـتکبران و
مسـتضعفان تغییـر داده اسـت تـا بـه ریشـهی گمراهـی
کافـران اشـاره نمـوده باشـد( .اعـراف )75،قـرآن حتی از
کوچکتریـن مصادیـق تکبـر نیـز بـه شـدت نهـی کـرده
و چندینبـار کسـانی را کـه در راه رفتـن متکبرانـه قـدم
برمیدارنـد ،نکوهـش کـرده اسـت .گفتنـی اسـت تکبـر
مراتـب مختلفـی دارد کـه از باالتریـن مقامـات دنیـوی
آغـاز و بـه پایینتریـن واحـد اجتماعـی چـون خانـواده
سـرایت مییابـد.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :تکبـر و خودخواهـی از
امـراض قلبـی میباشـد کـه در صـورت عدم درمـان آن،
انسـان را تـا مـرز ایسـتادگی در برابـر حـق میکشـاند.
آیات متناسب :لقمان ،18/فاطر ،43/فرقان.21/

ــر فَإنَّــه
روایــت متناســب :امــام علــی « :إ ْحــ َذ ِر الْ ِك ْ َ
َرأْ ُس الطُّغْیــانِ َو َم ْع ِص َیــ ُة ال َّر ْحمــن؛ از تكبــر بپرهیزیــد

كــه ســرآغاز طغیانهــا و معصیــت و نافرمانــى خداونــد
ميــزان الحكمــة ،ج ،3ح2651
رحمــان اســت».
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36
حسد

ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼ
حقیقـت پیامبـر و اهل بیت
بلكـه آنـان بـه مـردم [كـه در
ْ
اوینـد] بـه خاطـر آنچه خـدا از فضلش به آنـان عطا كرده
حسـد میورزنـد .تحقیقـ ًا مـا به خانـدان ابراهیـم كتاب و
حكمـت دادیـم ،و بـه آنـان فرمانروایی بزرگی بخشـیدیم
(نساء)54/
بیـان :اگرچـه واژهی «حسـد» تنهـا پنجبـار در قـرآن بـه
کار رفتـه اسـت ،ولـی مفهـوم آن در بسـیاری از آیـات
قـرآن -بهویـژه در برخـی اسـتعماالت واژهی «بَغْـی»-
تکـرار شـده اسـت .قـرآن ریشـهی بسـیاری از گناهان را
حسـادت میدانـد؛ چنانکـه در ایـن آیـه حسـادت ،عامل
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دشـمنی برخـی از اهـل کتـاب بـا پیامبـر بیـان شـده
اسـت .حسـادت ابلیس نسـبت به آدم و قابیل نسـبت
بـه بـرادرش ،نمونههـای دیگـری از نقـش ایـن گنـاه در
گمراهـی افـراد اسـت .از آیـهی پایانی سـورهی مبارکهی
فلق ،فهمیده میشـود که حسـود به قدری منشـأ شـرارت
و بـدی بـه دیگـران میگـردد که تنهـا راه نجـات از وی،
پنـاه بـردن بـه خداسـت .دشـمنی و کینهتـوزی ،عجـز و
حقـارت درونـی ،ضعـف ایمـان و عـدم بـاور بـه عدالت
خداونـد از مهمتریـن ریشـههای بـروز حسـادت اسـت.
گفتنـی اسـت میـان حسـد -یعنـی آرزوی زوال نعمت از
دیگـری -و غبطـه -یعنـی آرزوی دسـتیابی بـه همـان
نعمـت بـدون زوال نعمـت دیگـران -تفاوت وجـود دارد
و غبطـه در امـور معنـوی صفتـی پسـندیده و از صفـات
مؤمنان اسـت.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :حسـد ،سـبب اصلـی
مخالفـت برخـی کافـران بـا رهبـران دینـی اسـت و بایـد
از آن دوری نمـود.
آیات متناسب :بقره 109/و  ،90فلق ،5/آل عمران.19/

روایــت متناســب :امــام باقــر « :إنَّ ال َح َســدَ لَ َيــأك ُُل
ــب؛ حســد ايمــان را
اإلميــانَ كَــا تَــأك ُُل ال ّنــا ُر الْ َحطَ َ
مىخــورد؛ همانگونــه كــه آتــش ،هيــزم را از بيــن
کافــی ،ج ،2ص.306
مىبــرد».
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37
قطع رحم
(بر هم زدن ارتباط با خویشاوندان)

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆﮇﮈ
اگر [از خدا و پیامبر] روی گردان شوید آیا از شما جز این
انتظار میرود كه در زمین فساد كنید و [بر سر مال و منال
دنیا]قطع رحم نمایید؟ (محمد)22/

بیـان :احادیـث و روایاتـی که در فضیلـت صلهی رحم و
آثـار بینظیر آن وارد شـده اسـت ،به قدری شـگفتانگیز
اسـت کـه هـر مؤمنـی را بـه دقـت بیشـتر در ارتبـاط بـا
خویشـاوندان وامـیدارد .در ایـن روایـات صلـهی رحم،
مؤثرتریـن عامـل طـول عمـر و همچنیـن افزایـش مال و
رفع فقر و بال شـمرده شـده اسـت .در طـرف مقابل ،قطع
رحـم از بزرگتریـن گناهان کبیره اسـت کـه خداوند -در
آیـهی  25سـورهیرعد -عاملان آن را لعنت نموده و در
آیـهی فـوق ،آن را از مهمتریـن نشـانههای رویگردانـی
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از خـدا دانسـته اسـت .کاهـش عمـر ،دوری از رحمـت
خـدا ،نابـودی سـریعتر امتهـا ،انقطـاع نسـل ،قحطـی و
خشکسـالی ،فقـر و تنهایـی ،حـزن و انـدوه و بسـیاری
از ابتالئـات دیگـر ،تنهـا پـارهای از پیامدهـای شـوم قطع
رحـم اسـت کـه در روایـات به آنها اشـاره شـده اسـت.
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در احادیـث آمده اسـت هیچ
چیـزی موجـب قطـع رحـم نمیشـود؛ حتی کفر یا فسـق
خویشـاوندان و حتـی قطـع ارتباط از سـوی آنـان .گفتنی
اسـت مقصود از رحم ،کسـی اسـت که با انسـان نسـبت
خویشـاوندی نسـبی داشـته باشـد؛ هـر چنـد این نسـبت
دور باشد.
از ایــن آیــه برداشــت میشــود :قطــع رحــم یکــی از
بزرگتریــن گناهــان کبیــره اســت کــه خداونــد آن را
نشــانهی رویگردانــی از خــود دانســته اســت.
آیات متناسب :رعد ،21/نساء ،1/بقره.27/

روایـت متناسـب :امـام باقـر ِ :
حـام تُـ َز ِّك
«صلَـ ُة ْال ْر ِ
مالَ ،وتُ ْنمـى ْال ْم َ
ْال ْع َ
س ال ِحسـاب
والَ ،وتَدْ ف َُع الْ َبلْوىَ ،و تُ َی ِّ ُ
ـئ ْال َجـلِ ؛ صلـهی ارحام اعمال را پاكيـزه ،اموال را
َو تُ ْن ِس ُ
زيـاد ،بلا را دفـع ،حسـاب را آسـان و مرگ را بـه تأخير
کافـی،ج،2ص.150
مىانـدازد».
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38
شرب خمر و قمار

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠ
ای اهـل ایمـان! جز این نیسـت كه همهی مایعات مسـت
كننـده و قمـار و بتهایـی كـه [بـرای پرسـتش] نصـب
شـده وپـاره چوبهایـی كـه بـه آن تفـأل زده میشـود،
پلیـد و از كارهـای شـیطان اسـت؛ بنابرایـن از آنها دوری
كنیـد تـا [بر موانع راه سـعادت] پیروز شـوید( .مائده)90/
بیـان :اگرچـه حرمـت شـرابخواری و قماربـازی در
اسلام بـر کسـی پوشـیده نیسـت ،ولی بـه جهت شـیوع
نگرانکننـدهی ایـن دو گنـاه در جامعـه و بیتوجهـی بـه
آثـار زیانبـار آن ،بـه برخیآیـات و روایـت در این زمینه
اشـاره میکنیـم .اسلام بـراى حفـظ سلامت جسـمی و
افزایـش امنیـت و رشـد عقالنـی جامعـه ،شـرابخواری
و ترویـج آن را حـرام و عاملان آن را مـورد شـدیدترین
مجازاتهـا قـرار داده اسـت .بـر خلاف تبلیغـات
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فسـادورزان ،شـراب در همـهی ادیـان حـرام بوده اسـت
تـا جایـی کـه نـه تنهـا نوشـیدن؛ بلکـه هرگونـه قـدم در
راه تولیـد ،توزیـع و ترویـج آن نیـز حـرام و مـورد لعنت
خداسـت( .وسـائل الشـيعة،ج،17ص )224اسلام مؤمنان
را از معاشـرت بـا شـرابخواران بـه شـدت نهـی نمـوده
و آنـان را بدتـر از تـارکان نمـاز دانسـته اسـت .خداونـد
هیـچگاه بـرای شـراب ،خاصیـت دارویـی -حتـی در
بیماریهـای خـاص و بـه مقـدار انـدک -قـرار نـداده
اسـت .قمـار و شـرطبندی نیز بـه جهت زیانهای بسـیار
اجتماعی و اقتصادی حرام شـده اسـت .از این رو ،عالوه
بـر پرهیز از مصادیق مشـخص قمار (چون نرد ،پاسـور و
 ،)...در مـوارد شـبههناک و شـایعی چون بیلیارد ،شـطرنج
و  ...بایـد احتیـاط و بـه فتـوای مرجع دینی رجوع شـود.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :شـراب و قمـار ،بـه کلـی
پلیـد بـوده و از حربههـای شـیطان برای جلوگیـری مردم
از یـاد خداسـت و بـه همیـن دلیـل ،بایـد از ترویـج و
بیتفاوتـی نسـبت بـه آن در جامعـه ،جلوگیـری شـود.
آیات متناسب :مائده ،91/بقره ،220/نساء.43/
روایـت متناسـب :پیامبـر اکـرم « :شـراب ،ریشـهی
کنزالعمـال ،ح13181
همـهی زشـتیها و بدکاریهاسـت».
امـام صـادق « :بـا قماربـازان همنشـينى نکنیـد؛ زيـرا
وسـائل الشـيعة،ج،17ص.323
اهـل آن مجلس مورد خشـم خداينـد».
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39
غنا و آواز حرام

ﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

برخـی از مردمانـد كـه سـخنان باطـل و سـرگرمكننده را
میخرنـد تـا از روی نادانـی [مـردم را] از راه خـدا گمراه
كننـد و آن را بـه مسـخره بگیرنـد؛ بـرای آنـان عذابـی
خواركننـده خواهـد بـود( .لقمـان)6/
بیـان :توسـعه و ترویـج غنـا و موسـیقی ،از مهمتریـن
ابـزار گمراهکننـده انسانهاسـت و بـه همیـن دلیل اسـت
کـه سـردمداران فسـاد بـرای تخدیـر افـکار عمومـی
بـر آن اصـرار دارنـد .جـواز موسـیقی در مـوارد خـاص
از نظـر برخـی مراجـع ،موجـب گشـته اسـت تـا برخـی
ظاهرگرایـان ،مـوارد فـراوان حرمت قطعی را نیـز در این
زمینـه نادیـده بگیرنـد و ایـن چنیـن تصـور نماینـد کـه
اسلام حکـم قاطعـی در ایـن زمینه نـدارد؛ بلکـه قائل به
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آن شـوند کـه بـا موسـیقی میتـوان بـه قرب خدا دسـت
یافـت! ایـن در حالـی اسـت کـه تمـام فقهـا اتفـاق نظـر
دارنـد کـه اسلام -در کلیـت آن -بـا ترویج موسـیقی در
جامعـه و نزدیکشـدن مؤمنـان بـه آن مخالـف میباشـد.
امـام صـادق
دربـارهی ایـن آیـه فرمـود« :منظـور از
سـخنان بیهـوده غناسـت ».همچنیـن آیـات  72فرقان30 ،
حـج و  3مؤمنـون نیـز بـه آواز و موسـیقی حـرام تطبیـق
شـده اسـت .گفتنـی اسـت مـراد از غنـا ،آوازهخوانـی
مناسـب بـا مجالـس لهـو و لعـب اسـت کـه نوعـی
سرخوشـی و تحریـک جنسـی در فـرد ایجـاد مینمایـد؛
اگرچـه مفهـوم دقیقتـر و مصادیـق حرمت و جـواز آن،
از مباحـث تخصصـی اسـت و دربارهی آن بایـد به مرجع
دینـی رجوع شـود.
از ایـن آیه برداشـت میشـود :دشـمنان اسلام ،موسـیقی
و غنـا را در جامعـهی اسلامی رواج میدهنـد تـا مردم را
از یـاد خـدا گمـراه و در ایمـان آنـان تزلزل ایجـاد کنند.
آیات متناسب :فرقان ،72/حج ،30/اسراء.64/
روایـت متناسـب :امام صـادق
غناء از وی سـؤال شـد]« :التدخلـوا بيوتاً اللـه ُم ْعر ٌِض َع ْن
أ ْهلِهـا؛ بـه خانههايـي کـه خداوند از اهـل آ ن روی گردان
وسـائل الشـيعه ،ج ،17ص.321
اسـت ،داخل نشويد».
[هنگامی کـه دربارهی
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40
یأس و ناامیدی از رحمت خدا

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

بگـو :ای بنـدگان مـن كـه [بـا ارتـكاب گنـاه] بـر خـود
زیـاده روی كردیـد! از رحمـت خـدا نومید نشـوید ،یقین ًا
خـدا همـۀ گناهـان را میآمـرزد؛ زیرا او بسـیار آمرزنده و
مهربـان اسـت( .زمر)53/
بیـان :یکـی از زیباتریـن جلوههـای رحمـت الهـی ،قبول
توبـهی بنـدگان اسـت .خداونـد درهای رحمـت خویش
را همـواره بـر بنـدگان گشـوده نـگاه داشـته اسـت تـا
چنانچـه از روی جهـل و نادانـی مرتکـب خطا گشـتند،
ناامیـد نگشـته و روی بـه درگاه وی آورنـد .سـپس بـا
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قبـول توبـهی آنـان ،از خطایشـان درگذشـته و بـا آنـان
همچـون نیـکان درگاهـش رفتـار مینمایـد .مهربانـی و
عطوفـت پروردگار نسـبت بـه بندگانش تا آنجا گسـترش
یافتـه اسـت کـه یکـی از بزرگتریـن گناهـان را یـأس
و نومیـدی از رحمـت خـود میدانـد .آری! بـاب توبـه
هرگـز بـر بنـدگان بسـته نمیگردد؛ هـر چنـد گناهان وی
بـه انـدازهی آسـمانها باشـد( .کنزالعمـال،ج،4ص)215
ناامیـدی از رحمـت خداونـد سـبب میگـردد تـا بنـدهی
خطـاکار ،امیـد خویـش از اصلاح و جبـران گذشـته را
از دسـت بدهـد و چه بسـا بـر گناه خویـش نیـز بیفزاید.
گفتنـی اسـت ناامید کـردن بندگان از رحمـت خداوند نیز
در روایـات بسـیار نکوهـش شـده اسـت.
از ایـن آیـه برداشـت میشـود :خداونـد درهـای رحمت
خـود را بر بندگان گشـوده و به شـدت ایشـان را از یأس
و ناامیـدی نسـبت بـه مغفرت خود باز داشـته اسـت.
آیات متناسب :یوسف ،87/حجر ،56/حج.15/

ـم ال َبلا ِء اِن ِقطَـا ُع
روایـت متناسـب :امـام علـی « :أَعظَ ُ
غـرر الحکـم ،ح 2860
ال َّر َجـا ِء؛ بزرگتریـن بلا ,ناامیـدی اسـت.

87

