
      2440:ماره                    تربيت خانوادگي - ي تيترب فقه                                    

1 

  الرحمن الرحيم اهللابسم

 تربيت خانوادگي از نگاه قرآن
 »انتظام معارف توصيفي«رجحان 

سابق بحثي كه جاي آن از لحاظ منطقي در بحث تربيت خانوادگي مقداري جلوتر بود و مطرح كرديم و  جلسهدر دو 
كرديم و آن حسن و رجحان ايجاد باورهايي متناسب با آن  ريزيپايهكلي را  قاعدهحاصل سخنمان اين شد كه ما يك 

ه است، در اين جا يك حكم رجحاني وجود منطقي كه قرآن در مورد اين جهان و هستي در خود و در انسان ارائه كرد
دارد كه هم عقالً رجحان دارد و هم شرعًا با آن بياناتي كه گفتيم حداقلش رجحان دارد، اين امر مهمي بود كه راجح 

 دربارهاست و حسن است و حداقلش استحباب و رجحان است كه انسان نسبت به اين منطق ديني كه در قرآن است 
پيدا كند كه اين يك اصل اساسي و كلي است،  هاآني و وقايع اين عالم شناخت و باور متناسب با انسان و جهان و هست

انسان و جهان و هستي عالم و  مسئلهدر  هاآنكه در قرآن آمده است و بر  هايياينكلي.   قاعدهبه عنوان يك كبري و 
شود،  هاآناه فقهي ايجاد شناخت و باور نسبت به تأكيد شده است براي اين است كه از نگ هانياآخرت، دنيا و امثال 

كلي است و گفتيم كه حداقلش استحباب است، مستحب است معرفت به اين حقايقي كه در قرآن و دين آمده  قاعدهاين 
  . هاآناست و مستحب است اعتقاد و باور و نگرش متناسب نسبت به 

 قرآن و اسالم منطق در فرزند گاهيجا
روي در اوالد و خانواده شديم، در اين جا هم همان طور كه قبًال عرض كرديم چهار گروه از بعد وارد بحث صغ

. گروه دوم كنديمروايات و آيات وجود دارد كه يك دسته آياتي كه به جايگاه منافع دنيوي و مادي اين اوالد اشاره 
و  داننديماست كه اوالد را عدو و ملحي  هاييآنو گروه سوم هم  داننديمبليه و فتنه و امتحان  هيماكه آن را  هاييآن

، البته بعضي از دوستان دانديمگروه چهارم هم آياتي كه اوالد را لسان صدق و وارث صدق انسان و باقيات الصالحات 
هم  كه آن ديآيمعالم به عنوان آيات الهي به حساب  هايپديده هيبقاشاره كردند كه در آيات و روايات اوالد هم مثل 

عالم  همهدر حقيقت منطق عمومي است كه نسبت به  ضلعيپنجيا  چهارضلعيچيز درستي است منتها ما در اين منطق 
قبلي هم كه گفتيم وقتي منطبق بر اين صغري شود نتيجه  قاعدهوجود دارد و نسبت به فرزندان هم وجود دارد و با آن 

و افراد نگاهشان را نسبت به خانواده و  هاانسانان دارد كه كه استحباب دارد و مستحب مؤكد است و رجح ميريگيم
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عالم و اوالد قرار دهند، اين بحث نگرشي و نگاه به اين  هايپديدهنسبت به فرزندان همان نگاه و منطق ديني نسبت به 
اين منطق را بپذيريم ، اگر ما بيفتدعمل كند كه اين نوع منطق در ذهن افراد جا  طورايناست كه اين رجحان دارد و بايد 

اين است كه اين نگاه و شناخت را به فرزندان و خانواده داشته باش و اين نگرش و باور را  دهديمكه  اينتيجهطبيعتًا 
  به اين شكل تنظيم كن. 

 در قرآن» فرد با فرزندان رابطه«چگونگي 
كه به طور  ميرسيمبيان كرديم، به چند آيه  بعد از اين كه كبري را گفتيم و صغري را هم تبيين كرديم و نتيجه را هم

  فرد با فرزندان يك بياناتي دارد و تأكيداتي دارد:  رابطهخاص در خصوص نوع 

 يك. مواظبت هاي تربيتي از فرزندان
 هابيترغو آياتي كه داشتيم همه  »و... قوا أنفسَكُم وَ أهليكُم نارا، يا بَُنيَّ أقِمِ الصّلوات« هيآما در بحث هاي سابق 

بود نسبت به اين كه اين معارف را به فرزندان بياموزيم، اين مواظبت هاي  الزامي يا رجحاني وظايفو  هاهيتوصو 
وسيعي داشت كه در طول يك سال بحث كرديم. يكي از  دامنهاخالقي يا اعتقادي و تربيتي را داشته باشيم كه يك 

تا به حال بحث كرديم كه اين نگرش است و اين نگرش را در خود ي كه ما و مسلمان در برابر فرزندش دارد وظايف
  ايجاد كند. 

 دو. عدم اشتغال به فرزندان
اين بحث به طور خاص ما در قرآن با آن مواجه هستيم، تكليف عدم الها است، عدم  ادامهيكي از تكاليفي هم كه در 

تكاليف  همهشود كه اين خود يك تكليفي است،  وظايفكه مانع از ذكر اهللا و عمل به  ايگونهاشتغال به فرزندان به 
كه مواظبت و مراقبت كن، از نفقه و مراقبت هاي جنسي و عبادات و... يعني در اين ده ساحتي كه بحث  گفتيمديگر 

نجام پيدا نكن كه مانع از ا هانياطوري اشتغال به  ديگويماست و  هاآنمقابل  نقطهكرديم، ولي اين تكليفي است كه در 
كه مانع  ايگونه، تكليف به عدم اشتغال به اوالد به كنديموظايفت شود و حداقل در ظاهرش كمي آن تكاليف را تعديل 

و تكاليف خودش باز بماند، اين يك تكليف است و بحث  وظايفكه از آن  ايگونهاز ذكر اهللا شود، سرگرم شدن به 
  شروع كنيم.  ميخواهيمجديدي است كه امروز 
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 ايجاد تعديل در تكاليف والدين نسبت به فرزندان
يعني در آن جا ما در ده قلمرو و  كنديمرا تعديل  هاآنكه به نوعي  كنديماگر ما دقيق شويم در ابتدا انسان فكر 

طوري مشغول  ديگويماين مواظبت و كمك و توجه و... را داشته باش، ولي اين جا  ديگويمكه اسالم  ميگفتيمساحت 
ت باز بماني، البته اگر مقداري عميق شويم تكاليفي كه براي پدر و مادر نسبت به خانواده وظايفنشو كه خودت از 

 هاآندر دام  ديگويم، فقط كندينمو حتي تعديل هم  كندينم هاآنهم نوعي ذكر اهللا است و لذا اين نفي  هاآن مياگفته
 ديگويمبلكه  كندينمو حتي تعديل هم  كندينمآن تكاليف چيزي را كم  نيافت كه تو را منحرف نكنند و اال نسبت به

  و عالئق دنيايي تو را از تكاليف خودت باز ندارد.  هامحبتخودت مواظب باش كه آن 

 الف. ايجاد تعديل تكاليف مادي والدين
 وظايفعمل نكنيد كه شما را از تكاليف و  ايگونهبه  ديگويم، دهديمالبته نسبت به امور مادي تعديلي انجام 

مثالً به خاطر  ستديايممقابل تكليف  هاعالقهاست،  هاعالقه؟ يكي همان دارديمخودت باز دارد، چه چيز ما را باز 
 كنديم، كه اين تعديلش افتديميا در گناهي  كندينمكه او به جبهه برود يا خودش هجرت  گذاردينمعالقه به فرزندش 

اين عالقه و ابراز محبت و عالقه را بايد به اين شكل تعديل كني و نسبت به رسيدگي هاي مادي مثل انفاق و  ديگويم و
  است.  طورهمينگشايش در امور هم 

 عدم ايجاد تعديل در تكاليف معنوي
يز خوبي بود و اما نسبت به محبت قلبي كه آن هم چ كندينمدر واقع اين نسبت به تكاليف معنوي تعديل ايجاد 

به  ديگويمو  گذارديمبر اهل و عيال مرزي  توسعههاي مادي و طور رسيدگيهمينابرازش هم كه چيز خوبي بود و 
ي كه خودش دارد مثل ذكر اهللا وظايفديني باز بدارد، انسان را در دنيا غرق كند و از  وظايفنباشد كه شما را از  ايگونه

اين حكم كه ما در اين جا گفتيم كه يك حكم شرعي هم هست كه اشتغال به اهل و عيال و معنويت و عبادت باز بماند. 
  و تكاليفش باز دارد.  وظايفباشد كه مانع از ذكر اهللا شود و او را از عمل به  ايگونهنبايد به 

 »عدم اشتغال به غير«اصل 
است، عدم اشتغال به ما فوق به حدي كه موجب  هاوهيشو  هاروشاين يك اصل است كه خودش ناظر بر انواع 

و  كنديمغفلت از ذكر اهللا شود اين يك اصل است، اين اصل ميزان محبت و اعمال محبت و انفاق و توسعه را تنظيم 
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و اصل هم واقعاً اصل مهمي است يعني در منطق تربيت ديني ما اين اصل  رديگيمدر اين چهارچوب قرار  هانيا همه
عالم است منتها در خصوص اوالد هم دارد و در خصوص اوالد يك اصل  همهاست، البته اين اصل نسبت به  خيلي مهم

  . شوديمكه بر اين روش هاي تربيتي حاكم  شوديم

 »عدم اشتغال به غير«اصل آيات مربوط 
  چند آيه در اين جا وجود دارد كه: 

 منافقون سوره 9 هيآيك. 
ذَالَِك  فْعَلْيَلَا أَوْلَاُدكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ  وَ َمن   َأمْوَالُُكمْ وََءاَمنُواْ لَا ُتلِْهكمُ نَيالَّذِ هُّ�َايأَيَ« منافقون است، سوره 9 هيآيكي 

كه با بحث  »اللَّهِلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكِْر  َأمْوَالُكُمْ وَ لَا تُلْهِكمُ«شريفه اين است كه  هيآ، خطاب اين »فَأُوْلَئكَ ُهمُ اْلخَاسِرُون
   ما مرتبط است، ما در اين آيه چند بحث داريم:

 »اشتراك احكام«فقهي  قاعدهيك. 
است كه راجع به آن قبالً در جاي ديگر بحث كرديم و حاصل  »َءاَمنُواْ نَيالَّذِ هُّ�َايأَيَ«محور آيه نكته در يك محور و 

 كرديماخذ كنيم خطاب را مقيد  ميخواستيم اشهياولها اگر به ظاهر »َءامَُنواْ نَ يالَّذِ هُّ�َايأَيَ«اين آن بحث ما اين بود كه 
آمده است بايد مقيد شود و بايد بگوييم تكليف مال مؤمنين است و » ءَاَمنُواْ نَ يالَّذِ هُّ�َايأَيَ« يعني هر تكليفي كه بعد از

، اما يك دليل عام خارجي داريم كه احكام مشترك بين مسلمان و غيرمسلمان است و شودينم هانياشامل كفار و امثال 
 ميتوانيمما » ءَاَمنُواْ نَيالَّذِ هُّ�َايأَيَ«فقهي است. ابتدا از  قاعدهاشتراك احكام است و كفار هم مكلف به فروع هستند، اين 

ل مؤمنين است و بقيه مخاطب اين نيستند، وقتي كه برداشت كنيم كه اين حكم و خطابي كه در اين جا آمده است فقط ما
 نهيقراي است، اما يك مال همه نيست و مال عده »ءَامَنُواْ نَيالَّذِ هُّ�َايأَيَ«مال همه است ولي  ديگويم »يا أيها الناس«

احكام همان طور كه بين عالم و جاهل مشترك است بين مسلم و كافر  ،»الكفّارُ مُكلفونَ بالفروع«اي داريم كه خارجيه
طور نيست كه كفار مكلف به اين باشند كه توحيد را اعتقاد پيدا كنند و اصول دين را مكلف هم مشترك است و لذا اين

 هُّ�َايأَيَ « ديگويمه و هم مكلف به فروع كه اين يك قاعده است كه اين قاعد انداصولباشند، بلكه هم زمان هم مكلف به 
  .كندينم و حكم را مقيد كندينمدر اين جا خطاب را مقيد » ءَاَمنُواْ  نَيالَّذِ
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 »منافقون  سوره 9 هيآ« خطاب تربيتي در 
هايي كه بگويد آن خواهديمتربيتي است و  نكتهمعاني بياني و  نكتهدارد بيشتر  »َءاَمُنواْ نَيالَّذِ هُّ�َايأَيَ «اي كه نكته 
فقهي.  نكتهتربيتي دارد نه  نكتهبه اين عمل كنند و خطاب فقهي نيست بلكه خطاب تربيتي است و  تواننديماند مؤمن

  .»باالصول الكفارُ مكلفونَ بالفروع كما أنَّهُم مُكلَّفونَ «البته اين مبني بر اين است كه 

 »الهاء«مفهوم دو. 
لهو به معناي سرگرمي است همان طور كه در لغت آمده است و مشغول شدن به  مادهل مطلب بعدي الها است، الها اص

سرگرمي و در عربي يعني اشتغال به شيئي عن  مييگويمچيزي است منتها چيزي كه ارزشي ندارد، بنابراين در فارسي 
  ، دارديمگري باز شيئي، پس در الها به شيئي عن شيئي است يعني اشتغال به شيئي است كه او را از چيز دي

 »الهاء« مادهاركان 
آن چيزي كه ما  شوديمو ملهي  ماندبازميو از چيزي  شوديماست يعني مشغول به چيزي  ذووجهينبنابراين مفهوم 
، پس در الها اشتغال به چيزي و غفلت از چيزي وجود دارد، پس كنديمو از چيز ديگر غافل  كنديمرا به خود سرگرم 

در لهو و الها دو عنصر و ركن وجود دارد، يكي اشتغال و مشغوليت و سرگرمي به يك چيزي و ركن دوم هم غفلت از 
از  همان موجب شده است كه ما كنديمچيز ديگري. البته اين در جايي است كه عنصر اولي كه ما را مشغول به خود 

ادني از دومي است، پس در لهو چند  اشرتبهچيز ديگري غافل شويم و اين چيزي كه ما را به خود مشغول كرده است 
داريم يعني چيزي  ما يلهي به و ما يُشتغلُ بهعنصر داريم، يكي ملهي داريم كه عاملي است كه غافل كننده است و يكي 

ما يُشتغلُ به و ما داريم يعني چيزي كه از آن غافليم، پس  غَلُ عنهما يُشت، و يكي هم ميشويمكه ما به آن مشغول 
و از  شوديمو با آن سرگرم  شوديماست و ما يُغفلُ عنه است، يعني چيزي را مرتكب  ما يُرتكبُ است،  يُشتغَلُ عنه

يك چيزي داريم  و كنديم. پس در واقع سه ركن دارد، يكي شخص ملتهي داريم يعني كسي كه لهو شوديمچيزي غافل 
و يك چيزي است كه از آن غافل شده است و شرطش هم اين است كه چيزي كه به آن مشغول  شوديمكه به او سرگرم 

نسبت به چيزي كه از آن غافل شده است ادني باشد واال اگر كسي مشغول به يك امر خيلي مترقي و عالي و  شوديم
بلكه در جايي است كه به چيزي كه ارزشي ندارد  نديگوينمصطالحاً لهو ي شود و از امور نازل غافل شود اين را اقرا

  سرگرم شود و خودش را غرق كند.
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 در منطق ديني» لعب«مفهوم 
در  ننديبيمهمان كه عقال در آن غرضي  ديگويملعب يعني غرض عقاليي ندارد منتها قرآن اين را تعميم داده است و 

و لذا يك لعب نسبي داريم كه در همين دنيا در عقالي منهاي  شوديم، منطق عوض شوديملعب  هانيهميك افق باالتر 
اين  همهلعب است، ولي يك لعب با سيطره و باالتري داريم كه در منطق ديني  هانياجدي است و  نديگويم هانيادين 

شته باشد و عالم ملكوت لعب است، كسي كه يك ديد برزخي دا اشهمهلعب،  شوديمجدي هاي عقال هم مثل لعبشان 
الهي در آن باشد، چون قرآن  زهيانگمگر اين كه  نديبيمرا هم لعب  هايجدو همان  نديبيمرا لعب  هانيا همهرا ببيند 

  . كنديمتري پيدا اين واژه هم مفهوم غني كنديممنطق را عوض 

 »لهو«با » لعب«تفاوت مفاهيم 
مشغول به  مييگويملعب امري است كه غرض عقاليي در آن نيست و آن حالت نسبي در آن وجود ندارد ولي در لهو 

اصلي در  نكتهاين امر از يك امر بهتر و باالتر، آن  بازدارندگي، آن دارديمكه او را از چيز ديگري باز  شوديمچيزي 
ناظر به اين است كه در اين امر غرض عقاليي وجود ندارد اما در  لهو است، در مفهوم لعب اين نخفته است و مفهوم لعب

چيزي كه پايين تر است شما را از يك چيز بهتر و باالتر باز داشت، البته ممكن است  ديگويملهو حيثش اين است كه 
يي در لهو است غرض عقال ديگويمگاهي غرض عقاليي در آن باشد و گاهي هم نباشد، خيلي از چيزهايي كه قرآن 

و  شوديم، الهي شخصي است كه لهو مرتكب شوديموجود دارد ولي نسبت به غرض اخروي و عالي، اين ملهي  هاآن
  ملهي عملي است كه آدم به آن مشغول شده است.

اين امر با يك چيز باالتر است و  سهيمقادر لعب غرض عقاليي و عدم غرض عقاليي مقصود است، اما در لهو بيشتر 
چيزي كه شخصي را از يك امري كه هدف اصلي و غرض جدي او است باز دارد در واقع نوعي لهو است. در لذا هر 

  رفته است. كاربهقرآن قبًال هم گفتيم كه اين واژه مكرر استعمال شده است و در امور مختلف هم 

 در منطق ديني» لهو « مفهوم 
كه اين لغت  ميگفتيمرا بيان كرديم، و همان جا  هانياث ، و در لهو الحديميكنيماين يك تحليل است كه ما عرض 

است كه  نتيجه اين، دارديمبگويد كه از حيث اين كه شما را از حق باز  خواهديماالسم است يعني در واقع رحيك ش
براي اين است كه انسان را  مييگويمآن است، علت اين كه به باطل هم لهو  بازدارندگياصلي  نكتهاين سه ركن دارد و 
در خود مفهوم نيست ولي لهو يعني امر ناچيز پستي كه  بازدارندگي. در مفهوم باطل يا لعب دارديماز چيز ديگري باز 
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دنيا  همه، در منطق قرآن يعني هر چيزي كه ما را از آخرت باز دارد، يعني دارديمشما را از يك امر باالتر و بهتري باز 
  . شوديملهو  هانيا همههر گاه مانع از آن سير اخروي و پاياني انسان شود،  هبجميع مظاهر

 دنيا در نگرش قرآن
تفسير  شوديم، اين آيه را هم دو جور »إنما الحيوة الدنيا لهوٌ و لعبٌ و زينةٌ و تفاخُرٌ و تَكاثرٌ في األموال وَ االوالد«

حصر  كنديم. يك احتمال ديگر اين است كه حصري كه كنديمكرد، يكي اين كه دنيا را در اين پنج مطلب حصر 
إنما الحيوة ، إنما الحيوة الدنيا لعبٌ إنما الحيوة الدنيا لهوٌ،«است، مثل اين كه پنج قضيه در اين جا است،  هاآنتك تك

ج حصر وجود دارد، كه براي دومي ، يعني پنج قضيه و پن»إنما الحيوة الدنيا تفاخُرٌ، إنما الحيوة الدنيا تَكاثرٌ، الدنيا زينهٌ
كه  شوديمو معلوم  ،»إنما الحيوة الدنيا لهوٌ و لعبٌ« ديگويمقرائني هم وجود دارد چون در جاهاي ديگر قرآن فقط 

كه بگويد اين جمعًا اين است، البته با اين جمع هم اعتبار مساعد است گرچه دليل  تك مقصود است نه اينتك هانيا
احتمال دوم كل دنيا لهو ولعب است، هم غرض عقاليي در آن نيست، نه از اين عقاليي كه عاقل  بنا برروايي ندارد، پس 

ساز است يعني طبعش اين است كه انسان لهو است يعني غافل  هانيا، هم تمام اولواأللبابنسبت به ماورا نيستند، بلكه 
در عالم دنيا لهو نيست  كندينم، اما براي كسي كه غافلش شوديملهو  كنديمرا غافل  هانيا، مادامي كه كنديمرا غافل 

غفلت آور است  هانيا ديگويماست ولي تماميتش به درون ما است، اين كه  هانياكه اين لهو نبودنش هم اقتضايش در 
نيست. اين هم  طوراينضايش در اين جا است و اال غفلت آوري تماميتش به نگاه و بينش ما است و اال ذاتش اقت

است كه در واقع غفلت آوري در اين جا مالك است و اين غفلت آوري اقتضايش در اين جا است نه عليت تام  اينكته
نيست، ولي اقتضايش اين است، مقتضي غفلت از  براي انسان مؤمن هم است و غفلت آور هانيهماست براي اين كه 

چه مقدار زهد داشته باش و چه مقدار نداشته باش، تابع اين است كه  ديگويمآخرت و دنيا نه علت تامه، و لذا اين كه 
  .كنديمدنيا چه مقدار غافلت 

 »تُلْهِكمَُلا «مخاطب نهي در سه. 
اموال و  ديگويمدر اين جا اموال و اوالد است و  ال تلهكُمشريفه اين است كه فاعل  هيآنكته و بحث سوم در اين 

 ديگويمغافل نشو بلكه  ديگوينماوالد شما، شما را غافل نكند، اين خطاب به مؤمنين شد ولي ال تلهي كه نهي هم است 
اين است ولي اين ظاهر  اشهياوله ظاهر است؟ ك هاآنال اين است كه پس اين نهي متوجه سؤ تو را غافل نكنند. هاآن

بگويد اين است كه تو غافل نشو، به جاي اينكه آيه بگويد تو غافل نشو  خواهديممقصود آيه نيست بلكه چيزي كه آيه 
هم  هايشقرينهكند و يكي از  هاآنخطاب را متوجه  خواهدينمكه  شوديمتو را غافل نكنند و معلوم  هاآن ديگويم
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. پس خطاب به آن طرف نيست كه مال، خانه، ماشين، فرزند او را غافل نكن، بلكه رديپذينمست و اموال خطاب اموال ا
آيه اين است كه او تو را غافل نكند، اين آكد در خطاب است  صدقهبگويد تو غافل نشو ولي سياق و  خواهديمآيه 

مؤمن تو  ديگويميعني يك فن معاني بياني ظريفي است براي تأكيد نسبت به خطاب به شخص، روح آيه اين است كه 
د خيلي دقت تو را غافل نكنند يعني در واقع تو باي هاآن ديگويمغافل نشو منتها بيان نگفته است كه تو غافل نشو بلكه 

تو مشغول  مييگويمكه اين ماشين تو را مشغول نكند، گاهي  مييگويمكني كه مشغول نشوي، مثالً گاهي در عرف هم 
او تو را مشغول نكند، اين بيان دوم يك بيان ظريف زيبايي است كه نوعي تأكيد و ظرافت در  مييگويمنشو و گاهي هم 

، آكدٌ منَ التصريحاين  نديگويماين نكته در تفاسير هم آمده است كه هم يك مطلب است كه آن وجود دارد. اين 
تو را باز ندارند كه در اين  هاآنبگويد كه  توانديمو  »ال تَشتِغل باألموال وَ االوالد عن ذكر اهللا«بگويد  توانستيم

، منتها در آن جا نفي است و اين »ال تلهي ِ التجارةٌ و ال بيعٌ عن ذكرِ اهللا«دومي يك لطافت و تأكدي وجود دارد. مثل 
يك لطافت و ظرافت خوبي دارد كه همان تأكيد  كار رود اينظرافت در آن جا وجود ندارد. اگر در نهي چنين تعبيري به

  .ديآيماز آن به دست 

 »الهاء«. عوامل مؤثر در چهار
اموال و اوالد ملهي و غافل  ديگويمچهارم اين است كه در اين جا الهاء را به اموال و اوالد نسبت داده است و  نكته

است كه در اموال و اوالد اقتضا وجود دارد و به خاطر اين كه  طوراين، در حالي كه اگر دقيق شويم شونديمكننده 
و از حيثي است كه محبت من  شوديمداريم، آن اشتغال حاصل  هاآنو نوعي ارتباط با  رديگيمتعلق  هاآنمحبت ما به 

  . دارديم، اين محبت است كه در واقع ملهي است و آن محبت من است كه مرا از ذكر اهللا باز كنديمرا به خودش جلب 

 يك. اموال و اوالد
اين  هياول، عامل شوديممحقق است يعني هم آن در الها نقش دارد، الها يك واقعيتي است كه  مراتبسلسلهاين 

  غفلت زدگي خود آن شيء خارجي است، اين زينت دنيا و اين متاع دنيا است، 

 دو. محبت فرد به اموال و اوالد 
و با اين محبت است كه الها حاصل  رديگيمولي آن به تنهايي علت نيست بلكه دنبال آن محبتي كه به آن تعلق 

  . شوديم
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قُلْ إِن «:  ديفرمايممثل همين جا، گاهي هم هست كه  دهديماشياء خارجي نسبت به خود  قرآن گاهي اين الها را
وَ أَمْوَالٌ اقْترَْفتُمُوهَا وَ تجِ�َرَةٌ تخَ�ْشَوْنَ كَسَاَدهَا وَ مَسَاكُِن  رَُتكمُي وَ عَشِكاَنَ ءَابَاُؤُكمْ وَ أَْبنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكمُ

» نيالْقَْومَ الْفَاسِقِ يهَ�ْدِياللَّهُ بِأَمْرِهِ  وَ اللَّهُ لَا  يأْتيَ  يََفترَبَّصِ�ُوْا حَت لِهِيسَبِ يِمَِّن اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جَِهادٍ ف كُميْأَحَبَّ إِلَ تَرْضَوْنَهَا
اگر  ديگويمو در آن جا متمركز به محبت شده است و  توبه آمده است سوره هيآ، كه هفت هشت مورد در اين 24توبه/

در انتظار امر خدا باشيد يعني عذاب الهي باشيد، يعني در واقع اين محبت است كه شما را از خدا باز  ترندمحبوب هانيا
و هر دو درست است و حقيقي است چون باالخره آن  دارنديمشما را از خدا باز  هانيا ديگويمو در اين جا  دارديم

باز دارنده است ناشي از اين شده است كه اين محبت ما را به خودش جلب كرده است و لذا  مييگويممحبتي هم كه 
، در ميدهيمسان نسبت مجاز نيست و عين اين است كه ما گاهي فعلي را به خدا و گاهي به مالئكه و گاهي به خود ان

به خود انسان  شوديمبه آن نسبت داد و هم  شوديماين جا هم اشتغال به اين شيء و غفلت از آخرت و ذكر اهللا را هم 
بگوييم كه اين اتباع هوا و طول عمل يا  ميتوانيمنسبت داد به خاطر محبت دروني كه از اوصاف خود ما است و لذا 

بگوييم كه اين دنيا ما را از ذكر اهللا باز  شوديم باز داشت كه آياتي به اين ناظر است. و هم را از ذكر اهللا مامحبت هاي 
ي و وقتي كه به دهيمداشت، كه هر دو حقيقت است، منتها وقتي به محبت نسبت دهي به آن عامل قريب دروني نسبت 

كه هر دو درست است و در اين جا از قبيل ي، دهيماموال نسبت دهي به آن عامل جزء العاملي كه دورتر است نسبت 
از  شوديمولي معلوم است كه اين الهايي كه به آن نسبت داده  دهديمدوم است يعني به خود آن اشياء بيروني نسبت 

بگوييم مجاز است ولي حتماً بايد  ميتوانينمو لذا  شودينمو اال اگر آن نيايد  ديآيمحيث اين است كه آن محبت هم 
بگويد كه محبت خودت را كنترل كن، نوع تصرف خود را  خواهديمدر حقيقت  دهديمم كه الهايي كه به آن نسبت بداني

  جوري تنظيم كنيد كه شاغل نشود و ملهي نشود.

 »تُلِْهكمُال «محبت فرد متعلق نهي در 
است  هانيابگيريم اين است كه اين نهي در واقع به محبت و اعمال انسان كه متعلق به  ميتوانيمكه از اين  اينتيجه

لَا   أَمْوَالُكُمْ وَتُلْهِكمُال «، در واقع كنديم، اين هم مطلب چهارم است كه اين بحث را به فقه نزديك رديگيمتعلق 
 ديآيمنباشد كه تو را غافل كند كه اين از لبّ آيه بيرون محبت تو و رسيدگي تو به اين امور طوري  ديگويم »أَوْلَادُكُمْ

كه  شوديمتوبه  سوره 24 هيآكه مطلق محبت منعي ندارد چون محبت مانع منع دارد و لذا اين آيه همان  ميدانيمو 
يعني »  مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ كُميْ أَحَبَّ إِلَ و «اگر آباء و ابنا و ازواج و عشيره و اموال و تجارت و مساكن  ديگويم
اللَُّه  يأْتيَ يَفَترَبَّصِ�ُواْ حَت«و محبوب تر است در آن صورت  رديگيمجلوي فرمان و اطاعت خدا را  هانيااگر  ديگويم
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درست است كه آن ملهي است  »لَا أَوْلَادُكُمْ  أَمْوَالُكُمْ وَتُلْهِكمُال « ديگويم، وقتي كه شوديمكه اين همان آيه  ،»بِأَمْرِهِ
يك نوع محبت و اعمالي  ديگويمشدن تماميت آن الها محبت ما است و اعمال ما است، ولي ملهي بودن آن با ضميمه 

يعني جوري محبتتان را » لَا أَْولَادُكُمْ عَن ذِكِْر اللَّهِ  َأمْوَالُكُمْ وَتُلْهِكمُال «كه شما را از آن باز دارد اين را نداشته باشيد. 
متمركز نكنيد كه شما را از آخرت  هانياريز نكنيد و ذهن و محبت و رفتارتان را طوري روي بعد دنيايي سر هانيابه 

  باز دارد.

 در منطق ديني» ذِكْرِ اللَّهِ«پنج. مفهوم 
ه شده است كه مثالً الصّلواُت شريفه ذكر اهللا است، هم رواياتي آمده است و گفت هيآپنجم در اين  نكتهبحث پنجم و 

است و يا  هانيهمكه ذكر اهللا در اين جا ولو اين كه مصاديق بارزش  ديآيمجهاد، به نظر  اندگفتهالخمس، در جايي مثالً 
 هانيا همهمنافقون دنبال جمعه است و ناظر به آن ذكر اهللا هم است اما در عين حال  سورهنماز جمعه، به خصوص كه 

، اگر مفهوماً هم بگوييم ذكر اهللا چيز كنديممصاديق است، ذكر اهللا در منطق قرآن يعني هر چيزي كه ما را به خدا مرتبط 
خاصي است، ذكر لفظي كه قطعاً نيست و مقصود ذكر قلبي است و مظاهر آن، اگر هم بگوييم ذكر اهللا چيز خاصي مثًال 

. ذكر لساني نيست و شوديممفهوماً بگوييم عام نيست القاي خصوصيت  ، ولوشوديمنماز است قطعًا القاي خصوصيت 
  .شوديمشمول دارد و اگر هم بگوييم ذكر اهللا چيزهاي خاصي مثل نماز است از لحاظ مناتي تنقيح منات 

 »َلا َأوَْلادُكُمْ  أَمْوَالُكُمْ وَ «شش. مقصود از ذكر 
خاصي كه داشته است  جاذبهاوالد آمده است البته به دليل يك ششم اموال و اوالد است، اين جا كه اموال و  نكته

 هيآطور است و شاهدش هم دنيا اين همهو  شوديمالقاي خصوصيت  هانيااست ولي در عين حال روي آن تأكيد شده 
تخَْ�شَوَْن  وَ أَمَْوالٌ اْقترَفُْتمُوهَا وَ تجِ�َرَةٌ رَتُكمُيشِ  وَ عَقُلْ إِن كَاَن َءابَاُؤكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُْم وَ إِخْوَانُُكمْ وَ أَزْوَاجُكمُتوبه است،  سوره

يعني هر  شوديمهم در اين آيه چيزي ذكر نشده باشد باز هم القاي خصوصيت  كه اگر ،كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
و لذا در اين جا هم همان است منتها تأكيد بيشتري در يك  رديگيمچيزي كه در اين دنيا است كه محبتي به آن تعلق 

 اهللا علي محمد و آل محمد يو صل          جايي شده است ولي در عين حال قاعده مال همه است.


