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پرسش:
سرنوشت انســان در این عالم چگونه رقم می خورد و میزان نقش، 

اختیار و آزادی خود انسان در این رابطه چقدر است؟
پاسخ:

بررسی اینکه انسان در زندگی چقدر دارای اختیار است یا در یک دور جبری 
متولد می شود، زندگی می کند و می میرد یک موضوع بسیار قدیمی است که بسیاری 
از اندیشمندان، فیلسوفان، مذهبیون و... درباره آن نقد و بررسی کرده و نظر داده اند. 
آنچه که مسلم است ظاهرا این بررسی ها در میان عامه مردم به صورت مستقیم 
مورد توجه قرار نمی گیرد و جامعه فارغ از هیاهوی علمی دانشمندان راه خود را 
می پیماید. اگر از مردم درباره نظریات دانشمندان درباره جبر و اختیار سوال شود 
شاید نتوان آن دســته بندی که در میان دانشمندان وجود دارد در میان نظرات 
مردم پیدا کرد لیکن میانگین فکری جامعه در هر عصری تابع یک جریان فکری 
در این باره است و هر چقدر این جریان فکری رشد یافته و غنی باشد در تکامل 
حرکت جامعه اثر مستقیم دارد. مهم است جامعه و به ویژه روشنفکران آن درباره 
نقش انســان در زندگی چه تفکری دارند. اثرات اجتماعی جریان فکری غالب در 

طوالنی مدت و در فراز و نشیب جامعه تعیین کننده است.
اگرچه شاید بتوان ادعا کرد که در هیچ برهه ای جوامع بشر به صورت اجماع به 
این نقطه نظر نرسیده اند که انسان فاقد هرگونه اختیار و حق انتخابی است و تمام 
اعمال بشر تابع جبر مطلق است هرچند ممکن است در برهه هایی اندیشمندان 
آن جامعه یا حتی حاکمان آن به دالیل علمی یا سیاسی موضوع جبری گرایی را 

ترویج داده باشند و البته این موضوع شدت و ضعف دارد.
بر اساس دیدگاه های دانشمندان اسالمی تابع مکتب حقه اهل بیت عصمت و 
طهارت، انسان موجود برجسته ای است که خداوند امتیاز بزرگ اختیار که او را از 
سایر موجودات با فاصله زیادی متمایز می سازد را به او هبه کرده است تا از میان 
طیف دو حقیقت امکان پذیر »خدایی شدن و پست تر از حیوان شدن« یکی را یا 

میانه ای را انتخاب نماید و حاصل این انتخاب را در دو جهان بیابد.
بر این اساس نکات ذیل قابل برداشت است:

1- خداوند متعال مقدر کرده است که تمام حوادث و رخدادها و حتی اراده 
خویش را از مجرای اصل علیت عمومی تحقق بخشد و هر حادثی ضرورت و قطعیت 
وجود خود را و همچنین شــکل و خصوصیت زمانی و مکانی و سایر خصوصیات 
وجودی خود را از علل متقدمه خود کسب کند و یک پیوند ناگسستنی میان گذشته 
و حال و آینده میان هر موجودی و علل متقدمه او هســت. لذا هیچ رخدادی در 
هر سطحی خارج از نظام علیت رخ نمی دهد. آیا این موضوع اختصاص به علل و 
عوامل مادی دارد؟ خیر. علل و عوامل روحی و معنوی نیز در این نظام موثر است.
2- انسان توانایی این را دارد که سرنوشت خود را رقم بزند. این موهبتی است 
که خداوند متعال به او هدیه کرده اســت و بر این اســاس عالم انسانی بر مبنای 
سلســله مراتب قضا و قدر الهی می تواند در نظام علوی و علمی آن اثر بگذارد و 
سبب تغییراتی شود. خداوند به حکم قضا و قدر علم قابل تغییر دارد. خداوند به 
حکم قضا و قدر حکم قابل نقض هم دارد. می تواند در عالی اثر بگذارد. نظام سفلی 
و مخصوصا اراده و خواســت انســان بلکه اختصاصا اراده و خواست و عمل انسان 
می تواند عالم علوی را تکان بدهد و سبب تغییراتی در آن بشود و این عالی ترین 
شکل تسلط انسان بر سرنوشت است. قرآن کریم می فرماید: »یمحوااهلل ما یشاء و 

یثبت و عنده ام الکتاب.« )رعد- 39(
خداوند هرچه را بخواهد )که قبال ثبت شــده است( محو می کند و هرچه را 
بخواهد )که قبال ثبت نشــده است( ثبت می کند و کتاب مادر )اصل و مادر همه 
کتاب ها و نوشته ها( منحصرا نزد اوست.                                  ادامه دارد...

تعیین سرنوشت انسان

هر تعلقی به غیر خدا حجاب است

مشکالت پیرو اهل بیت)ع( بودن

پیامبران باب استجابت دعا هستند
محمدبن یعقوب کلینی در حدیث قدســی نقل می کند که مردی از 
بنی اسرائیل چهل شب کوشید و خدا را خواند، اما دعایش مستجاب نشد، 
به نزد حضرت عیسی)ع( آمد و شکوه کرد و از او خواست که برایش دعا 
کند، عیسی)ع( با طهارت پروردگار متعال را خواند و خداوند به او وحی 
فرســتاد: ای عیســی! همانا او از غیر دری که به او داده شده می آید، او 
مرا می خواند ولی در دلش نســبت به توشک دارد، پس اگر مرا بخواند تا 
آنجا که گردنش کنده شــود و یا ناخن ها و سرانگشتانش بریزد، دعایش 

مستجاب نخواهد شد.
همچنین حبر از احبار و دانشمندان بنی اسرائیل آن چنان خدا را عبادت 
نمود که مثل یک چوب خشــک شد. سپس خداوند به پیامبر زمان وی 
وحی کرد که به او بگو: به عزت و جالل و جبروتم سوگند، همانا اگر آن 
اندازه عبادتم کنی که همه بدنت آب شــود، همان طور که چربی و دنبه 
در داخل دیگ آب می شــود، آن عبادت ها را از تو نمی پذیرم، تا اینکه از 

همان دری بیایی که من به تو امر کردم. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ســخن خدا »کلیات احادیث قدسی«، آیت اهلل سید حسن شیرازی، 
ص 133 و 134

قال االمام علی)ع(: من احبنا اهل البیت، فلیستعد للفقر جلبابا 
امام علی)ع( فرمود: هر کس ما اهل بیت پیامبر)ص( را دوست بدارد 
)و پیرو واقعی ما باشد(، پس باید فقر را چونان لباس رویین بپذیرد )آماده 

انواع محرومیت ها باشد.()1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج البالغه، حکمت 112

)بدان ای سالک راه خدا!( ما اگر بخواهیم وابستگی های قلبی را به طور 
کلی تقسیم بندی کنیم باید بگوییم: یکی از دلبستگی های ما، تعلق به ابزار 
دنیایی و امور مادی و طبیعی مانند خانه و پول و ثروت است و یکی دیگر 
از تعلقات ما، دلبســتگی به لذات دنیایی است. این دو وابستگی منشأیی 
است برای وابستگی دیگری که عبارت است از دلبستگی به اصل زیستن 
در دنیا، یا دلبســتگی به حیات دنیوی. یعنی از آنجا که این موارد برای 
انسان لذت هایی را در پی دارد، او دیگر حاضر نیست که از دنیا برود. لذا 
این وابستگی ها، منشأ تعلق نسبت به اصل حیات دنیوی می شود. این قسم 
از وابســتگی ها مربوط به دنیا است، اما یک سنخ از وابستگی های انسان، 
مربوط به امور معنوی اســت. گاهی دلبستگی به »اعمال عبادی« است، 
یعنی اینکه انسان دلبسته به عبادت باشد و دوست داردکه مدام عبادت 
کند، و گاهی دلبستگی به »فضائل نفسانی« است که ما از آن به »مقامات 
معنویه« تعبیر می کنیم. فضایل یا مقامات معنوی، تحت یک عنوان علمی، 
همان »ملکه« است. دلبستگی به اعمال عبادی، مانند دلبستگی به ابزار 
دنیوی اســت و دلبستگی به فضائل نفسانی، مانند دلبستگی به التذاذات 
نفســانیه است. همه این تعلقات و وابستگی ها، به طور کلی تحت عنوان 
»حجاب« و »مانع« مطرح می شود. یعنی همه این وابستگی ها، چه در بعد 
دنیوی و چه در بعد اخروی، به یک معنا حجاب و مانع برای »دلبستگی 
به خدا« هستند. حتی آخرت هم نسبت به این هدف، تنها یک »وسیله« 
است و دلبستگی به آن نیز برای سالک الی اهلل معنا ندارد. لذا انسان کامل 
تنها یک دلبســتگی دارد و آن هم خدا اســت. هیچ یک از این عبادات و 

مقامات، در نگرش او »هدف« محسوب نمی شود.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی، ص 180.

اطعام؛ راهی به سوی بهشت
  مرتضی جمال زاده

با والدت حضرت  همزمان 
جوان  روز  و  اکبــر)ع(  علی 
نخســتین گردهمایی بزرگ 
4000 نفــری جوانــان فعال 
عنوان  تحــت  مســجدی 
»یاران محــراب«،  با حضور 
حجت االسالم حاج علی اکبری 
رئیس مرکز رسیدگی به امور 
مساجد، حجت االسالم قرائتی 
رئیس ستاد اقامه نماز،هاشمی 
اســتاندار تهران و ســردار 
کاظمینی فرمانده سپاه محمد 
رسول اهلل)ص(، روز یکشنبه 10 
امام  بزرگ  در مصالی  خرداد 
خمینی)ره( برگزار شد. در این 
همایش حجت االسالم قرائتی 
نکاتی درباره اهمیت توجه به 
قرآن وتفسیر و نماز بویژه نماز 
جماعت بیان کرد که آن را به 
نقل از فارس تقدیم خوانندگان 

عزیز می کنیم. 
***

جوانان در قرآن کریم به ســه 
دسته تقسیم شده اند: جوانانی که 
در جامعه هضم می شوند و جامعه 
آنهــا را عوض می کند و مثل آبی 
در ظرف که شــکل ظــرف را به 
خود می گیرنــد، جوانانی که در 
جامعه، خــود را حفظ می کنند 
و تغییر نمی کنند و دســته سوم 
جوانانی هستند که جامعه را تغییر 

می دهند.
در مــورد دســته اول در آیه 
42 ســوره المدثر ،»َما َســلََکُکْم 
از دوزخیان  َسَقَر«، بهشتیان  فِی 
می پرسند چه شد که شما جهنمی 
شــدید؟ چند دلیل در قرآن ذکر 
می شود که یکی از آنها آیه »ُکَنّا 
نَُخوُض َمَع الَْخائِِضیَن« است یعنی 
ما در جامعه هضم می شدیم. مثال 
دســته دوم اصحاب کهف بودند 
که نخواســتند در جامعه  فاســد 
هضم شوند و به غار روی آوردند. 
حضرت ابراهیم)ع( جوانمردی بود 
که جامعه را عوض کرد و از دسته 

سوم است.
در آستانه امتحانات مدارس و 
دانشگاه ها هستیم و ممکن است 
این شــب ها صداوسیما فیلم های 
جذاب پخش کند. جوانی جلوی 
تلویزیــون نشســته، کمی فیلم 
می بیند و کمی درس می خواند که 
در آخر فیلم جذاب، نمی گذارد او 
درسش را بخواند و هضم در فیلم 
می شود و این از دسته اول است. 
جوان دیگــری که می بیند فیلم، 
جاذبــه دارد داخــل اتاق می رود 
ودرســش را می خوانــد و مانند 
دســته دوم هضم نمی  شود. یک 
جــوان دیگر هــم در اعتراض به 
صدا و ســیما برای جلوگیری از 

حجت االسالم قرائتی: نیمی از زمان منبرها به تفسیر قرآن اختصاص یابد 

* من به چشم خود 
دیده ام کسانی که 
با اخالق، مسلمان 

شده اند تعدادشان بیش 
از کسانی است که با 

موعظه مسلمان شدند 
و شما باید دیگران را با 
محبت به مسجد جذب 
کنید. اگر برای خدا قیام 

کنید عنایت خداوند 
حتماً شامل حال شما 

خواهد شد.

*هیچ عبادتی 
مثل نماز نیست. 
نماز آمپولی است 

که خدا هم به 
زمین می زند هم به 
آسمان. وقتی در 

زمین زلزله می شود 
می گویند نماز 

آیات و وقتی باران 
نمی آید می گویند 
نماز باران بخوانید. 

پخش برنامه های جذاب در دوران 
امتحانات راهپیمایی راه می اندازد 
و جوانــان و نوجوانــان دیگر را با 
خود همراه می کند و موجب تغییر 
برنامه صدا و سیما می شود که این 

از دسته سوم است.
آیا می شود یک نوجوان 

امام باشد؟
ما در ســتاد اقامه نماز اعالم 
کرده بودیم که خاطره شیرین ترین 
نمازی که بچه مدرســه ای ها در 
عمرشان خوانده اند را طی نامه ای 
برایمان بفرســتند و از بعضی از 
افراد دعوت کردیم تــا نامه ها را 
بخوانند که در میان تعداد کثیری 
از ایــن نامه ها یک نامه متعلق به 
شــیرین ترین نماز یک دختر 11 
ســاله بود که به همراه پدرش با 

اتوبوس به مسافرت رفته بود.
زمانــی که این پــدر و دختر 
در اتوبــوس بودنــد دختر با نگاه 
به خورشــید در حــال غروب به 
یاد می آورد که نمازش را نخوانده 
اســت و به پدرش اصرار می کند 
که به راننده بگوید اتوبوس را نگه 
دارد تا نمازش را بخواند اما پدرش 
می گوید راننده به خاطر یک نفر 
این کار را انجام نخواهد داد لذا در 
ایــن لحظه دختر نا امید از توقف 
اتوبوس شیشــه آبی از کیف پدر 
بیرون آورده و شــروع می کند در 
اتوبوس وضــو بگیرد و نمازش را 
همانجــا روی صندلی بخواند. در 
همین حین شــاگرد راننده او را 
می بینــد و و ماجــرا را به راننده 

می گوید.
هرکس بــرای نماز قیام کند 
خداونــد مهــرش را در دل هــا 

می نشــاند، راننده بــا دیدن این 
دختر، مهر به دلش افتاد و به خاطر 
او اتوبوس را متوقف کرد. وقتی این 
دختر 11 ساله برای خواندن نماز 
از اتوبوس پیاده شد ناگهان افراد 
دیگری هم برای نماز خواندن پیاده 
شدند و حدود 17 نفر از مسافران 
کــه نماز نخوانده بودند نماز خود 
را بجــا آوردند. از ایــن رو قرآن 

ِقیَن  کریم می فرماید »َواْجَعلَْنا لِلُْمَتّ
إَِماًمــا«؛ لــذا از خصوصیات عباد 

الرحمن این است که امام شوند.
ضرورت توجه به قرآن 
در ماه مبارک رمضان 

ماه رمضان ماه قرآن است و من 
به عنوان پدر معلم از شما برادران 
و خواهران می خواهم که در این 
ماه حتما یک دور قرآن را همراه با 
یکی از شبکه های تلویزیون یا رادیو 
بدون غلط بخوانید. حدیث داریم 
که اگر کسی یک دور قرآن را ختم 

کند یک دعای مستجاب دارد.
من همه قــرآن را می خوانم 
جز سوره»الناس« و در این هنگام 
دعا می کنم سپس سوره »الناس« 
را می خوانــم و ســپس می گویم 
خداوندا دعاهای مرا که در میان 
ختم قرآن درخواست کردم، اجابت 

کن.
امام صادق)ع( فرمود هر کس 
خــودش را بهتر از دیگران ببیند 
مستکبر است. امام خمینی هیچ 
وقــت خود را رهبر نمی دانســت 
بلکه می گفت رهبر من آن پســر 
13 ساله است. هرگز خود را بهتر 

از دیگران ندانید.
توصیه به نماز اول وقت 

نکنــد وقت نماز چــراغ اتاق 
بسیج روشن باشد! درست نیست 
که در مســجد باشــیم و خود را 
مشــغول کارهای بسیج و کانون 
کنیم و در نماز جماعت شــرکت 
نکنیم چــون هیچ چیز نمی تواند 
جای نماز جماعت را بگیرد. روزی 
حضــرت علی)ع( برای نماز صبح 
به مسجد نیامد، پیامبر اکرم)ص( 
علت را جویا شدند، حضرت زهرا 
فرمودنــد که علی)ع( شــب را تا 

صبح عبادت کرده اســت و چون 
نتوانست  چشم هایش می سوخت 
در نماز جماعت صبح شرکت کند. 
این حدیث در سفینه البحار نقل 
شده است که حضرت رسول)ص( 
فرمودند: یا فاطمه)س( به علی)ع( 
بگواگر شب تا صبح را بخوابد اما 
در نماز جماعت صبح شرکت کند 
بهتر از عبادت تا صبح و خواندن 

نماز فرادی است.
حضرت علی)ع( فرمودند زمانی 
که پیامبر اکــرم)ص( در آخرین 
لحظات عمرش، ســر مبارکشان 
را بر دامان من نهــاده بود، مدام 
می گفتند: الصاله، الصاله، الصاله!

اهمیت نماز جماعت 
هیچ عبادتی مثل نماز نیست. 
نماز آمپولی است که خدا هم به 
زمین می زند هم به آسمان. وقتی 
در زمین زلزله می شود می گویند 
نماز آیــات و وقتی باران نمی آید 
می گویند نماز باران بخوانید. وقتی 
نوزاد به دنیــا می آید در گوش او 
حی علــی الصــاله می گوئیم و 
وقتــی از دنیا می رود برایش نماز 
میت می خوانیم. هیچ عبادتی هم 
اینقدر تنــوع ندارد چون ما 350 
رقم نماز مســتحبی داریم که هر 
یک با دیگری متفاوت اســت.اگر 
همه عبــادات را انجــام دهیم و 
در نماز کوتاهی کنیم عبادات ما 
قبول نمی شوند؛ مثل این است که 
بهترین نامه ها را بنویسیم اما اگر 
پشــت آنها تمبر نباشد به مقصد 

نمی رسند.
گاهــی ممکن اســت از امام 
نیایــد؛  خوشــتان  جماعــت 
خوش آمدن یا نیامــدن دلیل بر 
عدالت نیست، عدالت یعنی اینکه 

او گناه کبیره نکرده باشــد، حال 
اینکه ســلیقه اش با شما نخواند 
دلیل بــر دوری از نماز جماعت 

نیست.
مســجدتان  می خواهید  اگر 
رونق داشــته باشــد، اذان را بین 
بچه هــا بچرخانید. اینکه یک نفر 
میکروفــن را بگیرد و خیال کند 
که ارث پدرش اســت کار بسیار 

غلطی است!
کــم حرف بزنید! بین دو نماز 
ســخنرانی نکنید! چون اسالم به 
ما اجازه داده کــه نماز اول را به 
جماعــت و نمــاز دوم را فرادی 
بخوانیــم و از جمع جدا شــویم، 
لــذا نباید با ســخنرانی ،مردم را 
معطل کنیــد و خواندن دو نماز 
پشت سر هم و سپس تسبیحات 
حضرت زهرا)س( بسیار می تواند 

بهتر باشد.
بچه هــای حزب اللهی! شــما 
اگر با ســواد باشــید دیگران را 
هم در مســجد جذب می کنید. 
ســعی کنید به لحاظ اخالقی از 
جامعه عقــب نمانید؛ زیرا من به 
چشم دیده ام کسانی که با اخالق، 
مسلمان شده اند تعدادشان بیش از 
کسانی است که با موعظه مسلمان 
شــدند و شــما باید دیگران را با 
محبت به مسجد جذب کنید اگر 
برای خدا قیام کنید عنایت خداوند 
حتماً شامل حال شما خواهد شد.

من از منبرهایــی که در آن 
ناراحتم. ای  می کنند،  نقل  خواب 
جوان ها! از ائمه جماعاتتان بخواهید 
که نیمی از زمان منبرشــان را به 
تفسیر قرآن اختصاص دهند. خدا 
به پیغمبر)ص( می گوید » لُِتَبِیَّن 
َل إِلَْیِهْم« می خواهی  لِلَنّاِس َما نُِزّ

حرف بزنی از قرآن بگو.
الســالم  حجت ا مرحــوم 
ملقب  ابوترابــی  ســیدعلی اکبر 
به سیداالســراء  نقــل کرده که 
یک ماشــین صلیب سرخ از یک 
کشورغربی وارد بغداد شد تا با اسرا 
مصاحبه کند. به اردوگاه آمدند و 
از من پرســیدند که اینجا شما را 
شــکنجه می کنند؟ من از پاسخ 
دادن طفره رفتم. سرهنگ مسئول 
شکنجه بعد از مصاحبه پرسید که 
من خودم تو را شکنجه کردم تو 
چــرا نگفتی که من شــکنجه ات 
کردم؟ که ابوترابی در پاسخ گفته 
ُ لِلْکافِریَن َعلَی  آیه »لَْن یَْجَعَل اهلَلّ
الُْمْؤِمنیَن َسبیالً« در قرآن می گوید 
برای کفار راهی را برای مسلمین 
باز نکنید. گرچه صدام ظالم است 
اما اگر من از شــکنجه می گفتم 
راهی برای مسیحیان باز می کردم 
تا بر عراق که یک کشور مسلمان 

است، مسلط شود!

انس ضد وحشت است. انس با چیزی زمانی تحقق 
می یابد که آدمی به چیزی با شوق و اشتیاق خو گیرد 
و بدان عادت کند و از ترس و وحشت  نسبت به آن 
رها شود. یکی از روش های تربیتی که قرآن مطرح 
می کند، بهره گیری از شــیوه هایی است که موجب 
انس تربیت شونده با چیزی می شود. تکرار خوشایند 
و آموزش مستمر و پیاپی برای اینکه تربیت شونده با 

آن خو گیرد نقش اساسی دارد.
البته انس دادن کاری است که مربی باید در یک 
زمان طوالنی و گام به گام ولی مســتمر انجام دهد. 
این امر اختصاص به حوزه خاصی ندارد، بلکه در هر 

زمینه و حوزه ای می توان از این رویه بهره گرفت.
وقتی شــخص بــا چیزی انس گرفــت و دیگر 
وحشــتی از همدمی و در کنار بودن آن نداشت، به 
آرامش دست می یابد و از بودن در کنارش شادمان 

می شود.
برای اینکه افراد جامعه نسبت به قرآن انس پیدا 
کنند، باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد که همواره 
قرآن در پیش چشــم ایشان باشد و آن را مشاهده 
و در زندگی به آن عمل کنند. این تنها راهی است 
که می توان افــراد را با قرآن انس داد. اگر قرآن در 
زندگی افراد، حضور نداشته باشد، هرگز با قرآن انس 
نخواهند گرفت؛ زیرا واژه انس، هم ریشه انسان است. 
یکی از معانی انسان مردمک چشم است. پس انسان 
با چیزی انــس و ایناس می گیرد که همواره پیش 
چشم او باشد و دیگر نسبت به آن وحشتی نداشته 
باشد. اما اگر چیزی در زندگی انسان حضور نداشته 
باشــد نسبت به آن وحشت داشته و هیچ گرایش و 

میلی به آن نخواهد یافت.
پس الزم است که قرآن را به زندگی مردم وارد 
کرد تا مردم با آن انس یابند و وحشــتی از محتوا و 
مفاهیم آن نداشته باشند. امروز با تکرار صحنه های 
خاص در فیلم های هالیوودی برخی از مفاهیم زشت 
و پلیــد مانند خیانت همســران و هم جنس بازی، 
عادی ســازی شــده و دیگر همچون گذشته از آن 
وحشتی دست نمی دهد. صحنه های زشت اکنون با 
تکرار، زیبا شــده است چون همیشه و بارها و بارها 
در تصاویر و عکس ها و فیلم ها و سخنان تکرار شده 

و عادی سازی شده است. 
ایــن رویــه در کارهای منفــی و مثبت فرقی 
نمی کند، چرا که برای عادی ســازی و ایجاد انس و 
آرامش و رهایی از وحشــت از هر چیزی، باید آن را 
جلوی چشم مردم برد و با تکرار صحنه ها آن را عادی 

و طبیعی جلوه داد.
مشکل جامعه این است که قرآن در جامعه حضور 
ندارد و مفاهیم آن حتی به گونه ای جلوه داده شده 
که وحشــت انگیز است. تکرار مفاهیم ضد ارزشی و 
ضد قرآنی موجب شده که مردم با مفاهیم قرآنی انس 
نداشته باشند و از شنیدن و خواندن آن وحشت کنند. 
البته شاید مردم قرآن را بخوانند ولی این خواندن 
و قرائت و تالوت هرگز به معنای انس واقعی با قرآن 
نیســت؛ زیرا بسیاری از مردم تنها برای ثواب، قرآن 
می خوانند نه برای اینکه مفاهیم را بشناسند و با آن 
زندگی خود را سامان دهند. از این رو وقتی مثال با 
بسیاری از ارزشهای قرآن چون قصاص، دیه، جزیه 
و مانند آن رو به رو می شوند حالت استنکار دارند و 
از شنیدن تعدد زوجات، سنگسار همسران خیانت 

کار و زنا کار به وحشت و هراس می افتند.

انس حقیقی و واقعی با قرآن این است که مفاهیم 
ارزشــی قرآن شنیده و دانسته شود و در زندگی به 
کار گرفته شــود. اگر در قــرآن آمده که هر معامله 
کوچک و بزرگ را بنویسید و شاهد بگیرید برای این 
است که گرفتار مشکالت نشویم، ولی این مفاهیم 
را نادیــده می گیریم و در زندگی به کار نمی بریم و 
برای خود مشکالتی را ایجاد می کنیم. وقتی می گوید 
اختالط غیرضروری میان مردان و زنان نباشــد و یا 
در ارتبــاط خانوادگی حریم حرمت ها را نگه دارید، 
این کار را نمی کنیم و زمینه را برای خیانت جنسی 

فراهم می آوریم.
معنی مهجوریت قرآن

اینکه در آیــات و روایات آمده که قرآن مهجور 
است، به معنای این نیست که کسی قرآن در خانه اش 
نیســت یا روزانه چند صفحه قرآن نمی خواند، بلکه 
به این معناســت که در آیات قرآن تدبر نمی شود و 
مفاهیم آن دانسته و عمل نمی گردد. خداوند قرآن 
را فرســتاده تا براســاس آموزه های آن عمل شود. 
وقتی تدبر در قرآن نیست، چگونه می توان مفاهیم 
آن را دانست و به آن عمل کرد. خداوند بارها دستور 
می دهد که با تمام قوت و قدرت آیات کتاب اهلل حفظ 

و گرفته شود و این جز با عمل به آن شدنی نیست. 
روش آشنا کردن کودکان با مفاهیم قرآن

بــرای اینکه مردم بویژه کودکان خود را با قرآن 
انس دهیم باید مفاهیم زیبای آن را بشناســیم و به 
کــودکان منتقل کنیم و از آنان بخواهیم این آیه را 
بشناسند و براساس آن عمل کنند. مثال بگوئیم که 
خداوند فرموده است وقتی نادانی سخن تندی گفت، 
به جای واکنش تند، با نرمی با او سخن بگو و مقابله 
به مثل نکن؛ یعنی: اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما. 
به سخن دیگر، جمالت کلیدی قرآن را که کوتاه و 
گویاســت در بیاوریم و به کــودک بیاموزیم و از او 
بخواهیم براساس آن عمل کند. مثال این جمله که 
خداوند می فرماید: َهْل َجَزاء اْلِْحَساِن إاَِلّ اْلِْحَساُن؛ 
پاداش نیکی جز نیکی نیست. یا إَِنّ اهلّلَ یَْأُمُر بِالَْعْدِل 
َوالِْحَساِن؛ خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد. 
ْقــَوی َوالَ تََعاَونُواْ َعلَی الِثِْم  یا َوتََعاَونُواْ َعلَی الْبِرّ َوالَتّ
َوالُْعْدَواِن؛ در کارهای نیک و تقوا به همدیگر کمک 
کنید و در کارهای گناه و ســتم، کمک کار یکدیگر 

نباشید.
به سخن دیگر، باید جوامع الکلم و اصول ارزشی 
و کلیدی قرآن را شناسایی و به صورت اصول ارزشی، 
آموزش و تعلیم داد تا براســاس آن عمل کنند. این 
گونه اســت که کودک می آموزد با قرآن و مفاهیم 
آن زندگــی کند. این همان انــس واقعی با قرآن و 
مفاهیم آن اســت نه اینکه قرآن خوانده شود ولی 
اصول ارزشــی آن یا ناشناخته باشد یا حتی برضد 
آن در زندگــی رفتار کنیم که این همان مهجوریت 

قرآن در جامعه است.

روش انس با قرآن

*مشکل جامعه این است که قرآن 
در جامعه حضور ندارد و مفاهیم آن 
حتی به گونه ای جلوه داده شده که 
وحشت انگیز است. تکرار مفاهیم 

ضد ارزشی و ضد قرآنی موجب شده 
که مردم با مفاهیم قرآنی انس نداشته 

باشند و از شنیدن و خواندن آن 
وحشت کنند. 

اطعام کردن و غذا دادن به دیگران عمل نیکی است که نقش اساسی 
در ســعادت دنیوی و اخروی بشــر دارد. اطعام که از مصادیق انفاق و 
صدقه است، موجب می شود که هم اطعام دهنده، بهشتی نیکو بسازد و 
به ســعادت اخروی دست یابد و هم اطعام شونده در سعادت نسبی قرار 
گیرد. نویسنده در این مطلب نقش اطعام را در سعادت دنیوی و اخروی 

بشر بررسی کرده است.
***

اطعام، از مصادیق انفاق و صدقه
در آموزه های قرآنی در کنــار مهم ترین اعتقادات چون اعتقاد به غیب هایی 
همانند خدا، فرشتگان، قیامت و معاد، اعمال صالحی چون نماز و انفاق به عنوان 

عوامل رستگاری و سعادت بشر مطرح می شود. )بقره، آیات 3 تا 5(
انفاق در لغت به معنای اخراج مال از ملک )مجمع البیان، ج 1-2، ص 121( 
و در اصطالح قرآنی ، بخشش اعم از مال و غیر مال و از واجب و غیرواجب است. 

)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ذیل واژه نفق(
در قــرآن برای انفاق آثار فردی و اجتماعــی، دنیوی و اخروی و نیز مادی و 
معنوی بسیار بیان شده است که از مهم ترین آنها سعادت و فالح انفاق کننده در 
دنیا و آخرت )بقره، آیات 3 تا 5؛  تغابن، آیه 16(، رسیدن به مقام مخبتین )حج، 
آیــات 34 و 35(، محبــت خدا )رعد، آیه 22(، مقــام صدیقین )بقره، آیه 177( 
رحمت خدا )توبه، آیه 99(، ره توشه آخرت )ابراهیم، آیه 31(، مقام متقین )بقره، 
آیــه 177؛ نمل، آیات 17 و 18(، تقرب به خدا )توبه، آیه 99(، برکت در زندگی 
)بقره، آیه 245(، آرامش درونی )بقره، آیه 262(، آسانی کار )لیل، آیات 5 و 7(، 

امنیت اجتماعی )انفال، آیه 60( و مانند آنها است.
اما صدقه از ریشــه صدق و راســتی در اصطالح به چیزی گفته می شود که 
انسان به قصد قربت از مال خود خارج سازد. )مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 480، 
»صدق«( البته برخی گفته اند: صدقه، مطلق انفاق در راه خداســت؛  اعم از اینکه 
واجب باشد یا مستحب؛ چنانکه صدقه در برخی آیات بر زکات واجب اموال اطالق 
شده است. )المیزان، ج 2، ص 397 و نیز نگاه کنید: التبیان، ج 5، ص 262 ذیل 
آیه 271 سوره بقره که »صدقه« در آیه یادشده به مطلق انفاق تفسیر شده است.(

خداوند در آیات قرآن برای صدقه همان آثار انفاق را مطرح می کند که شامل قرار 
گرفتن در زمره صالحان )منافقون، آیه 10(،  برکت )بقره، آیه 280(، آمرزش گناهان 
)بقره، آیه 271( محبت و محبوبیت در نزد خدا )بقره، آیه 276( و مانند آنهاست.

در حقیقت ریشــه صدقه همان صدق و راســتی است. از همین رو به مهریه 
زنان صداق گفته می شود که بخشیدن مال از سوی مرد نشانه راستی و صداقت 
در زندگی اســت. کســی که مالی را صدقه و تصدق می دهد، صداقت خویش را 
نســبت به دیگران نشــان می دهد و می کوشد تا این صداقت و راستی را در همه 
ابعاد زندگی بویژه حوزه اقتصادی و مالی نشــان دهد؛ چرا که بســیاری از مردم 
مالشان به جانشان بسته است. پس کسی که از مالش می گذرد و با هیچ منت و 
چشمداشتی به دیگری می بخشد در حقیقت نشان می دهد که آنچه در زندگی 

برایش مهم است انسانیت و محبت و صلح و صفاست.
البته انفاق از ریشــه نفق به معنای تونل و راه های مخفی و نهانی اســت که 
موش ها و مانند آن در زمین حفر می کنند تا راه فراری در اختیار داشــته باشند. 
از همین رو انسان های نهان کار و خدعه کننده منافق نامیده می شوند؛ چرا که با 
زیرکی می کوشند تا همواره راه فراری برای خود داشته باشند و حقیقت خویش 

را آشکار نکنند.
در لغت عربی نفق به معنای هالکت و فنا نیز آمده است؛ که ارتباط با همان 
نهان کاری دارد؛ زیرا کسی که در تونل می رود، احتمال هالکتش نیز وجود دارد. 
از همین رو انفاق را به عنوان صرف مال، هالکت و فنای آن نیز گرفته اند. اما در 
تفســیر قرآنی، بخشــیدن مال به دیگران در قالب انفاق که به ظاهر فانی و نابود 
کردن مال است، عین افزایش و بهره وری آن است؛ زیرا وقتی انسان در قالب انفاق 
مالی را می بخشــد، درحقیقت اصل مال را به دست خدا می سپارد تا آن را حفظ 
کرده و نگه دارد و هرگاه نیاز باشد بویژه در قیامت به او با بهره ای بسیار برگرداند.
از همیــن رو در قــرآن اموری را که به ظاهر نابودکننده و کاهش دهنده مال 
است به عنوان عامل افزایشی و رشددهنده مطرح می کند. به عنوان نمونه انفاق 
مــال در راه خدا به عنوان یک واجب دینی و در قالب زکات را زکات می نامد که 
بیانگر رشــد و نمو مال اســت. در حقیقت برخالف تصور توده مردم که پرداخت 
مال در قالب زکات از دست رفتن و نابودی مال است، از نظر آموزه های وحیانی 
قرآن، عین رشــد و مضاعف شــدن مال است. بر همین اساس آن را زکات یعنی 

مایه رشد و نمو مطرح می کند.
همچنین درقرآن صدقه دادن که بخشش مال در قالب و شکلی دیگر است یا 
قرض الحسنه دادن که آن نیز نوعی صدقه دادن است به عنوان عامل افزایش مال 

معرفی می شود. )بقره، آیه 245؛ حدید، آیات 11 و 18(
به هر حال انفاقات مالی در راه خدا برخالف ظاهر آن، که از دســت رفتن و 
نابود کردن آن است، عملی است که نه تنها اصل مال را حفظ می کند بلکه موجب 

افزایش آن می شود. )بقره، آیه 261(
روزی رسول اکرم)ص( به حضار محضرش خطاب کرد و فرمود: ایکم مال وارثه 
احب الیه من ماله؟ قالوا: ما فینا احد یحب ذلک یا نبی اهلل؟ قال: بل کلکم یحب 
ذلک. ثم قال: یقول ابن آدم: مالی! مالی! و هل لک من مالک اال ما اکلت فافنیت 

او لبست فابلیت او تصدقت فابقیت و ما عدا ذلک فهو مال الوارث؛ کدام یک از شما 
مال وارث خود را بیش از مال خود دوست دارد؟ همه جواب دادند: ای نبی خدا 
بین ما چنین دوستداری نیست. حضرت  فرمود: تمام شما چنین هستید و مال 
وارث را بیش از مال خود دوست دارید. سپس حضرت توضیح داد که فرزند آدم 
همواره می گوید: مال من، مال من. آیا مال تو غیر آن چیزهایی است که خوردی 
و فانی کردی یا پوشیدی و پوشاندی یا صدقه دادی و  ابقا نمودی و هر چه غیر 

اینها است، مال وارث است. )امالی، شیخ طوسی، ج 2، ص 133(
یکی از مصادیق انفاق و صدقه دادن، اطعام به معنای طعام و غذا دادن است. 
اطعام کردن که به ظاهر موجب از دست رفتن غذا و مال می شود، از اموری است 

که بقا و افزایش آن را تضمین می کند.
اطعام، بهشت ساز و دوزخ رها

بر اســاس آموزه های وحیانی قرآن، اطعام کردن  به دیگران بویژه نیازمندان 
از فقیران و بینوایان و مسکینان و یتیمان و در راه ماندگان، یکی از عواملی است 

که بهشت را نیکو می سازد و انسان را از دوزخ رها می کند.
خداوند در آیات قرآن بیان می کند که علت مهم دوزخی شــدن انســان ها، 
اطعام و بلکه ترک ترغیب دیگران به اطعام اســت. خداوند درآیه11 تا 16  ترک 
ســوره بلد با اشــاره به عقبات و گردنه های سخت روز قیامت می فرماید آنانی در 
عقبه  ها گرفتار می شوند که به آزادسازی بردگان نپرداخته و یا در روزهای سخت 

کمبود غذایی به اطعام نیازمندان نپرداختند.
پس عبور از گردنه های روز قیامت راه هایی دارد که از جمله آنها اطعام کردن 
بویژه به خویشان یتیم و ناتوان خاک نشین است که توانایی برخاستن ندارند و در 

خاک نشسته و سکونت یافته و قادر به حرکت و بلند شدن نیستند.
در آیات 1و 3 ســوره ماعون نیز آمده اســت: أرأیت الذی یکذب بالدین ... و 
الیحض علی طعام المســکین؛ آیا دیدی آن کســی را که دین - دین خدا یا روز 

حســاب و جزا - را دروغ می انگارد!.. او کســی است که به اطعام کردن و خوراک 
دادن بینوا و مسکین  ترغیب نمی کند.

کســی که اعتقادی به قیامت و روز رســتاخیز ندارد و آن را دروغ می شمارد 
و تکذیب می کند، چنین شــخصی به طور طبیعی هیچ عالقه ای به اطعام کردن 
مســکینان و ناتوانان و بینوایان ندارد.چنین اشــخاصی نه خود به این کار اقدام 

می کنند و نه دیگران را تشویق می کنند.
خداوند درباره عللی که اهل بیت عصمت و طهارت را به اطعام دادن سوق داده 
می فرماید که آنان از جالل الهی خوفناک بودند و می خواســتند تا با اطعام، خود 
را از مشکالت روز قیامت و دوزخ و آتش آن برهانند: و یطعمون الطعام علی حبه 
مســکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه اهلل ال نرید منکم جزاء و ال شکورا انا 
نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا؛ و به پاس محبت و دوستی خدا، بینوا و یتیم 
و اسیر را خوراک می دادند و می گفتند »ما برای خشنودی خدا به شما می خورانیم 
و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از پروردگارمان از روز عبوسی سخت، 

هراسناکیم.« )انسان، آیات 8 تا 10(
امــام صادق)ع( از پدرانش از امام علی)ع( روایت کرده که رســول خدا)ص( 
فرمودند: در بهشــت خانه هایی هســت که بیرون آن از درونــش و درون آن از 
بیرونش پیداست. از امت من کسانی در آنجا اقامت می گزینند که سخن به نیکی 
بگویند، اطعام نمایند، آشکارا سالم کنند، دائما روزه دار باشند و در شب که مردم 

خوابیده اند، نماز بخوانند.
امام علی)ع( پرســیدند: ای رسول خدا)ص(! چه کسی از امت شما توان این 

امور را دارند؟
پیامبر)ص( فرمودند: ای علی)ع(! آیا می دانی نیکو سخن گفتن چیست؟ آن 
است که انسان در صبح و شام ده مرتبه تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر بگوید 
و اطعام نمودن، نققه و مخارجی است که مرد به خانواده و عیال خود می پردازد 
و دائم روزه دار بودن به این معناســت که عالوه بر روزه ماه مبارک رمضان در هر 
ماه سه روز را روزه بگیرد که ثواب روزه  همیشگی برای او نوشته می شود. مراد از 
نماز در شب هنگامی که مردم خوابند، این است که هرکسی نماز مغرب و عشاء و 
نماز صبح را در مسجد به جماعت بخواند، گویا تمام آن شب را از اول تا آخر شب 
زنده داری کرده اســت. مقصود از افشای سالم آن است که انسان در سالم کردن 
بر هیچ یک از مســلمانان بخل نورزد )معانی االخبار، ص 250؛ االمالی الصدوق، 
ص 328، ح 5؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 60، ح 15646؛ بحاراالنوار، ج 66، ص 

369، ح 9 و ج 85، ص 7 و ج 94 ص 99(
ابوهریره نیز از پیامبر)ص( ســوال می کند که چه چیزی بهشتی ســاز است 
و انسان را به بهشــت وارد می کند: پیامبر)ص( می فرماید: اطعام و آشکار کردن 
سالم و صله ارحام کردن و نماز شب خواندن در حالی که مردم در خوابند موجب 

می شود تا به سالمت در بهشت وارد شوی.
اینکه در صدقات و انفاقات، نخســت به اطعام توجه داده می شــود از همین 
روســت که پرداخت مال هر چند که امری ارزشی است ولی در حد اطعام و غذا 
دادن نیست؛ زیرا اگر پولی انفاق و صدقه داده شود، ممکن است به غیر مستحق 

برسد، اما اطعام و غذا دادن به طور طبیعی به مستحق آن می رسد.
به طور کلی اطعام عمل نیکی اســت که اجر فراوان و تاثیر روحی و معنوی 

زیاد برای کننده آن به دنبال می آورد.
در اســالم به مطلــق اطعام به بندگان خدا تاکید شــده اما اطعام نســبت 
بــه نیازمندان و فقرا و مســکینان و نیز خویشــاوندان از اهمیــت فوق العاده ای 
برخوردار است و چنانکه گفته شد در راس همه انفاقات و تبرعات داوطلبانه قرار 

دارد.

وقتی نوزاد به دنیا می آید در گوش او 
حی علی الصاله می گوئیم و وقتی از دنیا می رود برایش 

قدر تنوع  نماز میت می خوانیم. هیچ عبادتی هم این 
ندارد چون ما 350 رقم نماز مستحبی داریم که هر یک 
با دیگری متفاوت است.اگر همه عبادات را انجام دهیم و 
در نماز کوتاهی کنیم عبادات ما قبول نمی شوند؛ مثل این 
است که بهترین نامه ها را بنویسیم اما اگر پشت آنها تمبر 

نباشد به مقصد نمی رسند.
***

* روزی رسول اکرم)ص( 
به حضار محضرش 

خطاب کرد و فرمود: 
تمام شما مال وارث 
را بیش از مال خود 

دوست دارید. سپس 
حضرت توضیح داد 

که فرزند آدم همواره 
می گوید: مال من، مال 

من. آیا مال تو غیر 
آن چیزهایی است که 
خوردی و فانی کردی 

یا پوشیدی و پوشاندی 
یا صدقه دادی و  ابقا 
نمودی و هر چه غیر 
اینها است، مال وارث 

است. 

* انفاقات مالی در راه خدا برخالف ظاهر آن، که از 
دست رفتن و نابود کردن آن است، عملی است که 

نه تنها اصل مال را حفظ می کند بلکه موجب 
افزایش آن می شود. 

سید مرتضی حق گو


