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*مهناز ايزدى
چكيده:

ا كها به انفاق آنچه رمنان ر ياسين مؤ�كه مبار�هه در سورآن كريم به ويژند متعال در قرخداو
ده است.موصيه و امر فرند توشان داردر اختيار

ر برا دانى راواه خدا آثار تربيتى و اجتماعى فرشن است عمل به دستور الهى و انفاق در ررو
هم چنين و ه2اى داشتدم اشارد خدا و مرشد انسان و تعالى او در نـزان به رد.كه مى2تودار

د. حساب آورا از آثار آن بهمان در جامعه اسالمى رمندان و محروفع نياز اقتصادى نيازر
گى2ها و نتايج ياسين ويژ�كه مبار�هآنيم تا با نگاهى به آيه چهل و هفتم سوردر اين مقاله بر

ار دهيم.جه قرد توا مورانفاق و پيام2هاى اين دستور الهى ر
آن،ياسين.انفاق،قره�ها:اژكليد و

مقدمه
امنان رى موآيات بسيـارند درا مى2داند.خداوايط ايمان و تقوا از شرآن كريم انفاق رقر

د ازاه خدا آثار تربيتى و اجتماعى دارده است.انفـاق در رند امر كربه انفاق از آنچه كه دار
انسانا دران ريك سو يكى از مهمترين صفات الهى؛يعنى:بخشندگى و مهربانى به ديگر

هاىفع نيازاى راهى است برى ديگر رد و از سوجب تعالى او مى2شـوتقويت مى2كند و مو
دد.جب عدالت اجتماعى و اقتصادى مى2گرمان كه مومندان و محرواقتصادى نياز

ــــــــــــــــــــــــــ
ة الله قزوينّ بقي�شكدهدك ،آموزشته مربى كوق ديپلم رفو*
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گى2ها و نتايجخى از ويژان بر2مى2تو(ع)مين2آن كريم و احاديث معصوآيات قربا دقت در
د:ح زير شمرا به طور خالصه به شررانفاق 

د.جب كمال آن دو مى2شواست و موايط ايمان و تقواه خدا يكى از شر.انفاق در ر١
خى نيز مستحب است.كات ـ و براجب ـ خمس و زاع انفاق وخى از انو.بر٢
آن كريمها در قراع مختلa آن بـاردار است كه انوخور.انفاق از آن چنان اهميتى بر٣

فته است.ار گرجه و تاكيد قرد تودر كنار دستور به نماز مور
الد كه مالك حقيقى آنچه كه در اختيار داريم نيستيم،بلكه اين اموآن كريم مى2آموز.قر٤

سيد؛از اين رو انفاقاهد رسيده است و به ناچار از ما نيز به آيندگان خواز گذشتگان به ما ر
ط ايمان.ط عقل است و هم شرهم شر
د خداد نه تنها در نـزاه او انفاق مى2شـوعده و نويد مى2دهد كه آنچـه دررند و.خداو٥
اهد گشت.ابر انفاق كننده باز خوظ بلكه به چندين برمحفو

نده از انفاقدارامل بازعو
»ËÓ≈–Ó� «qOÓ� ÓN?ÔrÚ√ Ó½ÚHIÔ� «uL]— U?Ó“Ó�ÓJÔrÔK�« ]tÔ� Ó‰U?Ó�« ]cs¹Ó# ÓHÓdÔ� «ËK]c?s¹Ó�¬ ÓMÔ√ «uÓ½ÔDÚF?rÔ� ÓsÚ� ÓuÚ

¹ÓAÓ¡UÔK�« ]tÔ√ ÓÞÚFÓLÓtÔ≈ ÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ . ô{ wÓ‰öÌ� Ô³sOٍ2«،د:از؛و هنگامى كه به آنان گفته شو)٣٦2/2٤٧(يس
ا اطعاممنان مى2گويند:آيا ما كسى ران به مـؤده انفاق كنيد كافرى كرآنچه خدا به شما روز

سنه باشد.استه است او گردد؟پس خداخوا اطعام مى2گراست او ركنيم كه اگر خدا مى2خو
اهى آشكاريد.شما فقط در گمر

اه ود خواد خوامانه2اى است كه در هر عصر از ناحيـه افـراين،همان منطق بسيار عـو
اهدده كه خدا مى2خوى كرد كه مى2گويند كه اگر فالنى فقير است،البد كارح مى2شوبخيل،مطر

حمت خدا شـدهل رفقير بماند،و اگر ما غنى هستيم البد عملى انجام داده ايم كه مشمـو
اين كه:دن ما هيچ كدام بى2حكمت نيست!!غافل ازاين؛نه فقر آنها و نه غنى بوايم،بنابر
ىمايش مى2كند،و ديگرا با تنگدستى آزند يكى رمايش و امتحان است،خداوان آزجهان ميز

ار مى2دهد كهته امتحان قرمان،با اين دو در بوادر دو زت،و گاه يك انسان را با غنا و ثرور
ا زيرد؟يا همه را به جا مى2آورى راتب شكر گذارآيا به هنگام فقر،امانت و مناعت طبع،مر

ا ه خدا انفاق مى2كند،يا نه؟د در رد؟و به هنگام غذا از آنچه در اختيار دارپا مى2گذار
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ب و يا جمعى ازكان عرد يا مشره خاصى؛مانند يهوا بر گروق رگر چه بعضى،آيه فو
م عامىلى ظاهر اين است كه،2آيه مفهوده اند،وان آئين2هاى انبياء تطبيق كرملحدين و منكر

ان يافت،هر چندمصداق آن،2دراى آن مى2تومانى مصداق2هايى برد كه در هر عصر و زدار
ل اعصار ومى،در طوده اند،اين يك بهانه عموكان بود يا مشرادى از يهول آيه افرعصر نزو

اهيدا شما از ما مى2خوند است،پس چرق خداوازده و هست،كه مى2گويند:اگر رن بوقرو
ا ما كسىم بمانند،پس چراسته است آنها محروى دهيم؟و اگر خداخوا روزاد فقير ركه افر

مشان ساخته؟مند سازيم كه خدا محروا بهرر

نظام تكوين و تشريح
!ا ايجاب مى2كند،2و نظام تشريع چيز ديگرى راين كه:گاه نظام تكوين چيزبى خبر از

اختيار بشـراهبش،درا با تمام مومين رنـد زده كه خداونظام تكوين،چنين ايجاب كـر
د،و در عين حالاد بگذاردن مسير تكامل آزاى طى كرد،برادر اعمال خوار دهد،2و آنها رقر
د.ا به سويى مى برى در او آفريده كه هر كدام او رائزغر

س،وائز،تهذيب نفـول غراى كنترانينى بـرده كه:قوو نظام تشريع،چنين ايجاب كـر
ا ـ كهار دهد،تا انسـان رى و گذشت و انفاق،قـرتربيت انسان2ها از طريق ايثار و فـداكـار

ساند،از طريقفيع براين طريق به آن مقـام رد ـ ازهى دارّسيدن به مقام خليفة الـلاستعداد ر
اكهدايد و فاصله طبقاتى را از دل2ها بزس كند،و از طريق انفاق،بخل ركات، تطهير نفوز

د.ندگى بشر است ازبين ببران فساد در زارمنشاء هز
انيم وس بخود كه ما درتى دارادى بگويند:چه ضرورست به آن مى2ماند كه افراين در

است،به همه ما علم مى2داد تا هيچ كس نياز بهس بدهيم؟اگر خدا مى2خوا درى ريا ديگر
د.ا مى2پذيرفتن علم نداشته باشد،آيا هيچ عاقلى اين منطق را گرفر

ستىع دومان به نـوب در آن زا نيز داده2اند كه عران،اين احتمال ر.جمعى از مفسـر١
اءا استهـزمنان رد كه مـوان اين بـود،هدف كافرى نمى2كـرددارد،و از انفاق خـوف بومعـرو

ى به انفاق2هاى ماا بى2نياز مى2ساخت،نيازان راست فقيركنند،مى2گفتند:اگر خدا مى2خو
١سد.ديم مناسبتر به نظر مى2رى كه در باال ذكر كرلى تفسيرنيست،و

د،بهده بااين كه ممكن بوان كفر آنها كـرى عنو» كه تكيه رو« ]cs¹Ó# ÓHÓdÔË��Ó‰UÓ :«�جمله
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افى و بهانهه به اين است كه اين منطق2هاى خرد،اشارجاى آن،2تنها از ضمير استفاده شو
د!جويى2ها از «كفر» سر چشمه مى2گير

هى داده» اشارند به شما روز؛انفاق كنيد از آنچه خداو« ]t�Ó½ÚHIÔ� «uL]— UÓ“Ó�ÓJÔrÔK√و تعبير:«
ى به دستبه اين است كه در حقيقت مالك اصلى خداست هر چند اين امانت چند روز

اده شده است،و چقدر بخيل اند كسانى كه حاضر نيستند،حتى مال كسى رما و شما سپر
مان او بدهد؟ى به فربه ديگر

ى هستيد.سهاهى آشكارگمـر»؛شما درÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ . ô{ wÓ‰öÌ� Ô³sO≈:«�در تفسير جملـه
منان است.ديگر اين كهد:نخست اين كه دنباله گفتار كفار نسبت به مود دارجواحتمال و

ان است.ابر كافرمنان در برم،سخن مؤخطاب خدا نسبت به كفار مى2باشد.سو
د در حقيقتداراتصال با كلمات كفارتباط وا؟كه ارل،2از همه مناسبتر است چرلى تفسير اوو

»2نسبت دهند!.Ó‰öÌ� Ô³sO}ا به2«منان،مقابله به مثل كنند و آنان رابر مؤاستند در برآنها مى2خو
ا وفقرتشان به انفاق بر»2متضمن دعو« ]tÔ� ÓNÔrÚ√ Ó½ÚHIÔ� «uL]— UÓ“Ó�ÓJÔrÔK�ËÓ≈–Ó� «qOÓ:«�پس جمله2

مساكين است.
ه به اين است كـهده»2اشارى2شان كـرد به2«آنچه خـدا روزال آنان تعبير كـرو اگر از امـو
ا مسلط بر آنايشان رى2شـان داده وال روزال آنان خداست كه به آنان امومالك حقيقى امو

دها محتاج آنان كرايشان را بيافريده وا و مساكين رده است و همين خداست كه فقرال كرامو
ىفتارش2رند و به ايشان انفاق كنند و احسان و خوآورا برائج ايشان رد حونه 2خوتا از زيادى مؤو

د.ست مى2دارا دوى رفتارش2رن خدا احسان و خونمايند،چو
»�Ó‰UÓ�« ]cs¹Ó# ÓHÓdÔ� «ËK]cs¹Ó�¬ ÓMÔ√ «uÓ½ÔDÚFrÔ� ÓsÚ� ÓuÚ¹ ÓAÓ¡UÔK�« ]tÔ√ ÓÞÚFÓLÓtُابى است»اين جمله جو

2تعبير»cs¹Ó# ÓHÓdÔ«Ë[»�اگر از گوينده اين سخن به اسم ظاهر2«ت به انفاق داده اند،وكه كفار از دعو
؛اُوقالمايـد: «آنان با ضمير تعبير كند، و22بفـرد كه ازده،2با اين كه مقتضاى مقام ايـن بـوكر

ده باشده كرنند اشارا بزف رده اين حرشان كرا داراى اين است كه به آن علتى كه وگفتند».بر
ات،علت شدى شهواض2شان از آن،به خاطر پيرواعرشان نسبت به حق،ومايد كفرو بفر

ناهى كنند؛چوخوت است،عذر ت فطردانى از دعوگرها كه اساسش روكه به مثل اين عذر
و آنچه كه درت هر انسانى حكم مى2كندكه بايد نسبت به خلق خـدا شـفـقـت22 ورزيـده،فطر

دد.اجتماع فاسد گشته اصالح گر
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ده كه اسم ظاهر است»2تعبير كرا آمنوَينّالذمنين نيز به2«مؤ و به همين جهت است كه از
منان»2تا بفهماند آن علتى كه مؤُِمعْطُنَ اُْمهَا لوُمايد:«قالد كه بفربا اين كه مقتضاى مقام اين بو

ده انفاق كنيد»همانا ايمانى2تان كرآنچه خدا روزد به اين2كه به كفار بگويند:«ازادار كرا ور
استدر اين2كه كفار گفتند:«آيا اطعام دهيم به كسى كه اگر خدا مى2خود.وايشان به خدا بو

ى2تانآنچه خدا روزمنين گفتند:«ازه است به اين2كه اگر مؤدش به او اطعام مى2داد»2اشارخو
ادهاسته و ارى است كه خدا خوا از امورده انفاق كنيد»،2از اين باب گفتند كه انفاق به فقركر
ادهده و گفتند كه اگر خدا ارد كـرا رده،و خالصه از احكام دين خداست؛لذا كفار آن ركر
ده؛اده222نكرد22ارم مى2شودش طعامشان مى2داد،پس اين كه مى2بينيم نداده معلود خوده بوكر

اده خدا از آن تخلa نمى كند.ن ارچو

 تشريعى و تكوينى-ادهار
 تكوينـى اش�اده تشريعى خـدا و ار�ادهآن،2بين اراب مغالطه2اى است كـه:دراين جو و

ى تشريعى خدا امتحان و هدايت بندگـان اسـت بـه سـو�ادهن اساس ارده2اند؛چوخلط كـر
م است كه چنينت صالح حالشان در آن است،و معلـوآنچه كه هم در دنيا و هم در آخر

ادش تخلa كند.دن از مواده2اى ممكن است با عصيان كرار
 خدا كه�ادها رم است كه مثبت وادش تخلa نمى كند،و معلومو  تكوينى از�ادهلى ارو

 تشريعى است نه تكوينى.پس تخل�aادهفته،مثبت  ارآنان تعلق گرانفاق برا وبه اطعام فقر
آنچه كه بدان مـامـورانگر،ازا تنها كشa مى2كند از اين كه كـفـار تـود فقـراده در موراين ار

اده خدا به اين عمل آنان تعلـقد بر اين كه ارشدند عصيان،ورزيدند،و هيچ داللتى نـدار
غ گفته اند.منين در اين ادعا دروفته،و مؤنگر

˙ات2«اب «اذا»حذف شده است و عبار2در اين آيه جو)٣٦2/2٤٥(يس،»2اوُقَّ اتُُمَه لَاذاقيلَو«
د.»2بر آن داللت دارَضينِرُْعنها مَاعكانو

دانند وى مى2گرگار شويد روهيزد كه پرگاه به آنها گفته شومايد:هرند مى2فرگويا خداو
دانند.عظه اى روبگرمايد:عادت آنها اين است كه از هر آيت و مواض مى2كنند.سپس مى2فراعر

»�ÓÐ UÓOÚsÓ√ Ó¹ÚbJ¹ÔrÚË Ó�Óš UÓKÚHÓJÔrÚ ْد:معناموايت شده است كه فررو(ع)2ت صادق2حضر»؛از
سيد.گناهانى كه در پيش داريد و از عقوبت گناهان بتراين است:از
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ò≈ÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ . ô{ wÓ‰öÌ� Ô³sOت يا گفته خداى سبحان است و يا حكايت22گفتار»،اين عبار
منان است.ان به مؤاب2هاى كافران است و يا از جمله جومنان به كافرمؤ

ده بخشش كنيد ـ كسانىى شما كـرند روزد؛«از آنچه خداوگاه به آنان گفته شو و هر
ده اند مى2گويند2ـ:آيا به كسانى غذا دهيم كه اگـركه كفر ورزيدند به كسانى كه ايمـان آور

ى هستيد».اهى آشكارگمردش به آنها غذا مى2داد؟شما دراست خوند مى2خوخداو
ليت شانه خالىاهند از زير بار مسئوند يا مى2خوادى كه بينش صحيح ندار افر نكته�ها:

ند:ان مى2اندازدن ديگرا به گرد رشت خود زافات و عملكركنند، تمام انحر
ÓuÚý Ó¡UÓ�ديم:«ك نبواست ما مشرر خداست،اگر او نمى2خوّ.گاهى مى2گويند:مقص١

K�«]tÔ� Ó√ UÓýÚdÓ#ÚMÓU2«،٦2/2١٤٨(األنعام(»؛�ÓuÚý Ó¡UÓd�« ]ŠÚLÓsÔ� ÓŽ UÓ³ÓbÚ½Ó¼UÔrÚ2«الز)٤٣2/2٢٠ف،خر(.
ÓuÚô�ديم2«من بودند،ما مؤگان نبور جامعه است،اگر اين بزرّ.گاهى مى2گويند:مقص٢

√Ó½Ú²ÔrÚ� ÓJÔM]� UÔRÚ�MsO«،2٤٣2/2٣١(سبأ(.
).٤٣2/2٢٢ف،خر2(الز»½]Ë UÓłÓbÚ½ÓÐ¬ UÓ¡UÓ½ÓU≈ر نياكان ما هستند.«ّ.گاهى مى2گويند:مقص٣

ى مى2داد.غافل از آنا روزدش به فقرد خدا خوم بودر اين آيه نيز مى2گويند:اگـر الز
ش اغنيا گذاشته است.ا به دوا ردن فقرليت سير كرند مسئوكه خداو
دم دستور انفاق مى2دهد؟!ق نمى دهد و به مرا رزا رد فقرند خوا خداوال:چرسو

ى وستى و دلسوزع دوت و نوشد انسان،در سايه گذشت و ايثار و سـخـاوپاسخ:ر
دم از امكانات يكسـانت و تفقد است.اگر همه مـرّن و محبفه جويى و الفت و تعـاوصر

اى صبر وى براى بروز اين كماالت باقى مى2ماند و نه بسترمينه اى بردار باشند،2نه زخوربر
مان.هد و قتاعت محروز

ا آسانق الهى است نه ملك ما بخشـش رجه به اين2كه آن چه داريـم رز.تو١پيام�ها:
« ]cs¹Ó��Ó‰UÓانفاق است.«ى ازددار.كفر،سبب خـو٢».« ]tÔ�Ó½ÚHI?Ô� «uL]— UÓ“Ó�ÓJÔrÔK√مى2كند. «

#ÓHÓd?Ô� «ËK]cs?¹Ó�¬ ÓMÔ√ «uÓ½ÔD?ÚFr?Ô.«ه مى2كنـد«ا مسخـردن خدا رق بـواز.كافر،ر٣�Óu?Ú¹ ÓAÓ¡UÔK?�« ]tÔ

√ÓÞÚFÓLÓt .«ده شـدهار شمرّگى2هاى كفك انفاق از ويـژا تر.انفاق،نشانه ايمان است؛زيـر٤
سد كه كفرو.كار انسان به جايى مى2ر٥». «ËK]cs?¹Ó�¬ ÓMÔ√ «uÓ½ÔDÚFr�« ]cs¹Ó# ÓHÓdÔ��Ó‰UÓاست. «

.»ÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ . ô{ wÓ‰öÌ� Ô³sO≈د2« مى2شمرافا انحرست و ايمان و نفاق راه درا ربخل ر
ـــــــــــــــــــــــــ

ح المعانى/ذيـل آيـاتطبى؛رو.ر.ك،تفسير تبيـان؛قـر١
د بحث.مور


