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ھ ھ  ھ ھ              )حدید:21(
نوشتار پیش رو اندک عرض ادبی است قرآنی به پیشگاه سید شهیدان محور 

مقاومت اسالمی و پدر مهربان فرزندان شهدا، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.

که قرآن به آن  سعی شده است در این نوشتار 10ویژگی از ویژگی های مدیریتی 

متعرض شده است و در وجود حاج قاسم عزیز متبلور بوده است با فحثی دینی 

بحث گردد.

در ابتدای هر بخش مقصود دینی و قرآن این 10ویژگی بحث و بدون اطناب ممل 

با اشاره به آن ویژگی در حاج قاسم عزیز تطبیق داده می شود.

الحیات  شریف  9کتاب  جلد  بر  تکیه  با  قرآنی  مدیران  برجسته  10ویژگی  این 

در  جستجو  با  پیرامونی  مطالب  مابقی  و  حکیمی استخراج  بزرگوار  برادران  نوشته 

منابع دینی برداشت شده است.

نویسنده  و  بوده  نویسنده  عهده  بر  کتاب  کاستی های  تمام  می گردد  بیان  ابتدا  در 

عاصی به امید گوشه نگاهی از این شهید سعید دست به قلم برده است.

ک او با تمام کوچکی و کاستی ها. تقدیم به روح منور و پا

حسن ابوترابی

2 مرداد 1398
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 1

کرامت انسانی حفظ 

پشـتوانه  همیـن  بـه  توجـه  بـا  و  دارد  غنـی  تمدنـی  و  فرهنـگ  اسـالم،  دنیـای 
نظـام  در  می دهـد.  ارائـه  حکومـت  بـرای  پویـا  و  نظامی جامـع  فرهنگـی،  عظیـم 
کرامـت انسـانی« یکـی از مباحـث مهـم در امـر حکومـت  اسـالم، موضـوع »حفـظ 
بـه شـمار می آیـد و نظـام حقوقـی اسـالم، بـه خاطـر داشـتن منابـع اصیـل و توجـه 
کرامـت  گـون زندگـی انسـان، مباحـث جامعـی دربـاره حفـظ  گونا بـه جنبه هـای 

می کنـد. مطـرح  انسـانی 
اصطالح حفظ کرامت انسـان ها که در بسـیاری از فرهنگ های دیگر، سـابقه 
کهـن نـدارد و در سـده های اخیـر در جامعـه بیـن المللـی بـر سـر زبان هـا  تاریخـی 
افتـاده، از هـزار و چهارصـد سـال پیـش بـه صورت گسـترده و همه جانبـه در آیین 

مقدس اسـالم مطرح شـده اسـت.
از نـگاه اسـالم و قـرآن، یکـی از بدیهـی تریـن حقـوق انسـان، حفـظ »کرامـت« 
دارنـد.  نظـر  اتفـاق  حـق  مورد ایـن  در  دین هـا  همـه  و  انسـان ها  همـه  کـه  اوسـت 
کرامـت، صفتـی اسـت کـه همـه انسـان ها را فرامی گیـرد و جـزو ماهیـت انسـان بـه 
که خداوند  کرامت، یک حق خدادادی انسـان اسـت، چنان  شـمار می آید؛ زیرا 

کریـم اشـاره می کنـد: در قـرآن 

اُهْم  �ن
ْ
ل

�نَّ
ا�تِ َو �نَ �ب ِ

�یّ
َ

اُهْم ِم�نَ الّط �ن
�تْ �نَ ْحِر َو َ� �بَ

ْ
ّرِ َو ال

�بَ
ْ
اُهْم �نِی ال �ن

ْ
َدَم َو َحَمل

آ
�نی ا َ ا �ب ْم�ن ْد َکّرَ �تَ

َ
»َو ل

لًا.«1 �ی �ن �نْ ا �تَ �ن �تْ
َ
ل �نْ �نَ ٍر ِمّمَ �ی َعلی َک�ث

1.  اسرا آیه 70
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کردیم و از  گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا جابه جا  »ما فرزندان آدم را بسیار 
کیزه به آنها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری دادیم.« غذاهای پا

آســمان شــنید این  ْمنــا«  »َکّرَ هیــچ 
غمــان آدمی پــر  شــنید این  کــه 
ســرت فــرق  بــر  ســت  »کّرمنــا«  تــاج 
بــرت2 آویــز  ک«  »َاْعَطْینــا طــوق 

امام علی ؟ع؟ در این باره می فرماید:

 ِ عا�ن ِه �نی الْادن ِ �ت
ُه َو َعْهَد َوص�یَّ َع�تَ هتَ َود�ی

َ
ک ُه الَملا�ئِ حا�نَ َدَی الّلُه ُس�بْ

ئ
ا َو اْس�ت

ِه.3 ِرَم�تِ
ْ
ک وِع ِل�تَ ُ �ث ُه َو ال�نُ

َ
وِد ل ُ حب الّ�ُ �بِ

ک از فرشتگان خواست تا آنچه در عهده دارند، انجام دهند و عهدی را  »خدای پا
که پذیرفته اند، بدان وفا کنند، این گونه که بر آدم سجده کنند و او را بزرگ شمارند«.

انسـان  وجـودی  کرامـت  خاطـر  بـه  فقـط  انسـان،  برابـر  در  فرشـتگان  سـجده 
کرامـت از دیـد امـام علـی ؟ع؟، همـان دمیـدن روح  اسـت؛ بـرای آنکـه منشـأ این 

آدمی اسـت. وجـود  در  خدایـی 
کمـان دو نـوع رفتـار بـا مـردم  کـه از قـرآن و سـنت اسـتفاده می شـود، حا چنـان 

داشـتند:
1. شیوه رفتاری مبتنی بر اهانت به مردم

کریـم، یکـی از ویژگی هـای فرعـون و فرعـون صفتـان را بـی  بـاره قـرآن  در ایـن 
کرامـت انسـان ها و برخـورد اهانـت آمیـز بـا آنـان می دانـد. خداونـد  اعتنایـی بـه 
را  قومـش  4»فرعـون  طاُعوُه؛ 

ئَ
ا

َ �ن ْوَمُه 
�تَ  

�نَّ حنَ اْس�تَ َ �ن می فرمایـد:  آسـمانی  کتـاب  در ایـن 
کوچـک و تحقیـر کـرد تـا از او پیـروی کردنـد«. نکته ای که از این آیه شـریفه اسـتفاده 

2. مثنوی معنوی دفتر دوم
3. خطبه 1 نهج البالغه

4. زخرف 54
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یعنـی  خـودش؛  زمـان  مـردم  م 
ّ
مسـل حـق  ابتـدا  فرعـون  کـه  اسـت  می شـود، این 

کرامـت آنهـا را زیـر پـا نهـاد و مـردم را خـوار کـرد و آن گاه آنـان را بـه اطاعتـی ذلیالنـه 
از خـود وادار سـاخت.

2. شیوه رفتاری مبتنی بر تکریم انسان
پیامبـران و بـزرگان الهـی، نمونـه کامـل رفتـار کریمانـه با انسـان ها هسـتند. این 
رفتار ایشـان حتی شـامل کسـانی چون فرعون نیز می شـد. برای نمونه، خداوند به 

موسـی و هـارون دسـتور می دهـد کـه بـا او مالیم و نرم سـخن بگویند: 

ی؛  �ث �نْ َ ْو �ی
ئَ
ُر ا

َ
ّک

دنَ �تَ َ ُه �ی
َّ
َعل

َ
ا ل ً �ن ِ

�یّ
َ
ْولًا ل ُه �تَ

َ
ولا ل َو�تُ

»با فرعون! به نرمی سخن بگویید، شاید او فطرت خداخواهی خود

 را به یاد آورد یا بترسد«.

انواع رفتار کریمانه  

کرد: رفتار مبتنی بر تکریم را از دو جهت می توان بررسی 
کریمانه مبتنی بر روابط دینی. 1. رفتار 

2. رفتار کریمانه مبتنی بر روابط انسانی.
بـزرگ  هـدف  بـا  کریمانـه  رفتـاری  مـردم،  بـا  اجتماعـی  روابـط  در  علـی  امـام 
داشـت انسـانیت مـردم داشـت، نـه شـرایط دیگـری چـون دیـن و مذهب. ایشـان 

می فرمایـد: معروفـش  عهدنامـه  در 

ْیِهـْم 
َ
ْطـَف ِبِهـْم َو ال َتُکوَنـّنَ َعل

ُّ
ـَة َو الل َمَحّبَ

ْ
ـِة َو ال ِعّیَ ْحَمـَة ِللّرَ َبـَک الّرَ

ْ
َو َاْشـِعْر َقل

یـِن ـَک ِفـی الّدِ
َ
ُهـْم ِصْنفـاِن ِاّمـا َاٌخ ل

َ
ُهـْم، َفِاّن

َ
ْکل یـا َتْغَتِنـُم َا َسـُبعا ضار

ِق5.
ْ
َک ِفی الَخل

َ
 َاْو َنظیٌر ل

5. نهج البالغه عهد نامه مالک اشتر
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»مهربانی را پوشش دل خود قرار ده و با مردم دوست و مهربان باش. مبادا مثل حیوان 
که خوردن مردم را غنیمت می شماری؛ زیرا مردم دو دسته اند:  درنده خویی باشی 

گروهی برادر دینی تو و گروهی دیگر همانند تو در آفرینش هستند.«

امـام  و نهـی  »الّرعیـة«؛ )مـردم( شـامل مسـلمان و غیرمسـلمان می شـود  واژه 
از اینکـه مدیـر جامعـه اسـالمی نباید درنـده خـو باشـد، به ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه 
تجـاوز بـه حقـوق دیگـران، انسـان را از مقـام انسـانیت دور می کنـد و در ردیـف 

قـرار می دهـد. حیوانـات 
در ایـن بخـش از عهدنامـه، سـه واژه »الرحمـه، المحبـه، اللطـف« آمـده اسـت 
کدام، مقدمه و زمینه به وجود آمدن دیگری اسـت. این سـه رفتار انسـانی،  که هر 
انسـانی،  روابـط  بـر  مبتنـی  کریمانـه  رفتـار  و  شـد  خواهـد  مـردم  کرامـت  حافـظ 

می توانـد مبنـای حقوقـی در مناسـبات رفتـاری تمامی دولـت مـردان باشـد .
کرامـت انسـانی و حفـظ آن، در تمـام رفتارهـای حضرت علـی ؟ع؟  توجـه بـه 

مـوج می زنـد. چنـد نمونـه را در ایـن بـاره از  ایشـان نقـل می کنیـم:
کوفه باز می گشــت، به قبیله ای از  1. امام علی ؟ع؟ وقتی از جنگ صفین به 
بنی همدان برخورد کرد. حرب بن شر حبیل که از بزرگان قوم خود بود نزد 
که  حضرت علی ؟ع؟ آمد. ســپس پیاده به دنبال امام راه افتاد، در حالی 
که پیاده رفتن چون تویی با  امام ســواره بود. امام علی ؟ع؟ فرمود: »بازگرد 

چون من، موجب فریفته شدن والی و خوار شدن انسان مؤمن است«.6
2. وقتی امام علی ؟ع؟ به شــهر انبار وارد شــد، مردم شــهر از مرکب های خود 
یدند. امام با عصبانیت فرمود: این چه  پیاده شــدند و پیشــاپیش امام دو
کاری اســت که انجام می دهید؟ گفتند: یکی از عادت های ماســت که 

یم. امام فرمود: گرامی می دار کمان خود را  به وسیله آن، حا

ک: تاریخ طبري، ج 5، ص 62 6. وقعة صّفین، ص 531؛ ر. 
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و�نَ 
�تُّ ُ �ث

ْم َو �تَ
ُ
اک �ی ْم �نی د�ن

ُ
ِ�ک �نُ �نْ

َ
و�نَ َعلی ا

�تُّ ُ �ث �تَ
َ
ْم ل

ُ
ک

�نَّ ْم َو اإ
ُ
مراُءک

ُ
ا ا هدن ُع �بِ �نِ �تَ �نْ َ َو الّلِه ما �ی

ا�بُ  هتَ َو�اَءَها الِع�ت
�تَّ َ�ر الَم�ث �نْ

َ
ْم َو ما ا

ُ
ک َر�تِ �نِ

آ
ه �نی ا �بِ

ا�.7 َعهتَ َمَعها الَاما�نُ ِم�نَ ال�نّ
َ

ح الّد ْ��بَ
َ
َو ا

کار چه سودی می برند؟ )سودی نمی برند(  به خدا قسم، امیران شما از این 

شما خودتان را در دنیایتان و آخرتتان به زحمت می اندازید. و چه زیان بار 

که به دنبالش عذاب باشد و چه سودمند است، آسایشی  است، زحمتی 

که به همراه دوری از آتش باشد.

3. یکــی دیگر از نمونه هــای رفتاری امام در این باره، رفتار علی ؟ع؟ با مردی 
کتــاب اســت. امام علی ؟ع؟ در زمــان خالفت خویــش، با مردی  از اهــل 
از اهــل کتــاب هم ســفر شــد. آن مرد که امــام علی ؟ع؟ را نمی شــناخت، 
کوفه. وقتی بر ســر دو  از ایشــان پرســید: مقصدت کجاســت؟ امام فرمود: 
راهی رسیدند، امام از راه کوفه نرفت، بلکه آن مرد را همراهی کرد. آن مرد 
ی؟ امام فرمود: چــرا، می خواهم  با شــگفتی پرســید: مگــر به کوفه نمــی رو

کنم تا حق دوستی را به جا آورده باشم.8 قدری تو را همراهی 

حفظ کرامت انسانی در سیره مدیریتی حاج قاسم  

و  امیرالمومنیـن ؟ع؟  مکتـب  واقـع  پیـروان  از  یکـی  خـود  کـه  حاج قاسـم 
حریـم  و  کرامـت  حفـظ  حیـات  لحظه هـای  تمـام  در  بـود  فرمایشـات  ایشـان 
خصوصـی انسـان ها یکـی از شـاخصه های رفتاری ایشـان بـه حسـاب می آمـد. 
کرامـت انسـان ها در مناطـق مختلـف جهـان اعـم از  کریمانـه و حفـظ  نـوع برخـود 
مسـلمان شـیعه و سـنی و غیر مسـلمان ها نشـان از بزرگی و عظمت این مرد دارد.
نشان عملی این حس در این سردار بزرگ را می توان در تالش ایشان در آزادسازی 
کرد، شهرهایی مانند الذقیه،  شهرها و روستاهای مسیحی نشین سوریه جستجو 

7. خطبه 70 نهج البالغه
کتاب تاریخ علی صفحه 247 8. بحارالنوار 
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که از جمعیت قابل توجه غیرمسلمان تشکیل  حمص، طرطوس، سویداء و حسکه 
شده بودند و توسط نیروهای تحت فرماندهی ایشان آزاد شدند و  این حس متقابل 
بوده است  بر همگان مشهوده  کامل  به طور  آزاده غیر شیعه  مردم  از طرف  نیز 

می توان دید.
کرامـت  و  خصوصـی  حریـم  حفـظ  آن  در  کـه  جالبـی  صحنه هـای  دیگـر  از 
انسـانی در سـیره  ایـن شـهید واال مقـام مشـهود اسـت و می تـوان دیـد حضـور او در 
دل جنـگ بـه منـزل یک سـنی و حاللیت طلبی ایشـان به صورت مکتـوب از این 

شـهروند غیـر شـیعی اسـت.
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سردار سلیمانی در این نامه با معرفی خود، بابت استفاده از منزل به عنوان 
کرده است و ضمن نوشتن شمارۀ تلفن منزل  مقر، از صاحب آن عذرخواهی 
شخصی شان در انتهای نامه، برای جبران هر گونه خسارت احتمالی و یا هرگونه 

کرده است. کامل  درخواست دیگری از طرف صاحب منزل، ابراز آمادگی 
سـردار سـلیمانی همچنیـن در بخشـی از ایـن نامـه بیـان کـرده اسـت مـن میان 
خودم )به عنوان یک شـیعه( و شـما )به عنوان یک سـنی( تفاوتی نمی بینم، زیرا 
مـن خـود را پیـرو سـنت رسـول اهلل ؟ص؟ و شـما را نیز محب اهل بیـت ؟مهع؟ می دانم.
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ظلم ستیزی و عدم پذیرش استکبار

2

دومین خصلت مدیران قرآنی  

دینـی،  آموزه هـای  و  منطـق  اسـاس  بـر  اسـالم  دولـت  هـر  و  مسـلمان  فـرد  هـر 
آنکـه: توضیـح   . اسـت  جهانـی  اسـتکبار  و  ظلـم  بـا  مقابلـه  بـه  موظـف 

 از نظـر عقلـی: نمی تـوان »بـرای حیـات زیـر سـلطه غیـر« ارزشـی قائـل شـد زیـرا 
»ارزش حیـات بـه آزادی و اسـتقالل اسـت«

که مورد  از نظر شـرعی: در آیات و روایات متعدد، مسـتضعفین یعنی کسـانی 
ظلـم و تهاجـم اسـتکبار، قـرار گرفتـه انـد، موظـف بـه دفـاع و مقابله با مسـتکبرین 

شده اند. 
به عنوان نمونه قرآن کریم می فرماید:

لا«1 �ی �ن س�ب �ی �ن علی الموم�ن ر�ی عل اهلل للکا�ن �ب »و ل�ن �ی

ُهم«2   �نَ �ی َ ُء �ب
آ
ا� ُ�َحما �نّ

ُ
ی الک

َ
ُء َعل

آ
ّدا سثِ

َ
�ن معه ا �ی »محمد �سول اهلل و الدن

»فقاتلوا ائمه الکفر انهم ال ایمان لهم3« 

»و ما لکم ال تقاتلون فی سبیل اهلل و المستضعفین

من الرجال و النساء و الولدان«4 

1. سوره نساء، آیه 141
2. سوره فتح، آیه 29
3. سوره توبه، آیه12

4. سوره نساء، آیه 75
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»قاتلو فی سبیل اهلل الذین یقاتلونکم و التعتدوا«5 
ا«6  لوم عو�ن �ما و للمطن الم �ن وا لطن حضرت علی ؟ع؟ فرمودند:»کو�ن

حضرت یکی از دالیل پذیرفتن خالفت را مقابله با ظالمان عنوان نموده، 
فرمودند : 

اصر وما  ود ال�ن و�ب ه �ب ام ال�حب �ی ر و �ت و� ال�اصن �مه لولا ��ن را ال�ن ه و �ب ل�ت ال��ب ی �ن »اما و الدن
لها  �ت ��ب �ی لوم لال�ت �ب مطن الم و لاسعن ه طن ا�وا علی کطن �ت �ن اهلل علی العلماء ا�ن لا �ی ا�ن

کاس اولها.«7 رها �ب �ن
آ
�ت ا �ی ها ول��ت ا��ب علی عن

آن  انبـوه  گـر  ا آفریـده اسـت  را  و جانـداران  را شـکافت  دانـه  کـه  کسـی  بـه  »سـوگند   

از  خـدا  و  نمی کـرد  تمـام  مـن  بـر  را  حجـت  یـاران  آمـدن  گـرد  یـا  نمی بـود  جماعـت 

عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شـکبارگی سـتمکاران و گرسـنگی ستمکشـان 

خاموشـی نگزیننـد، افسـارحکومت را بـر گردنـش می افکنـدم و رهایش می کـردم و در 

کـرده بـودم .«  کـه در آغـاز  پایـان بـا آن همـان می کـردم 

بر ایـن اسـاس طبـق قانـون اساسـی »جمهـوری اسـالمی ایران سـعادت انسـان 
حکومـت  و  آزادی  و  اسـتقالل  و  می دانـد  خـود  آرمـان  را  بشـری  جامعـه  کل  در 
حـق و عـدل را حـق همـه مـردم جهـان می شناسـد. بنابرایـن در عیـن خـودداری 
کامـل از هرگونـه دخالـت در امـور داخلـی ملت هـای دیگـر، از مبـارزه حـق طلبانـه 

مسـتضعفین در برابـر مسـتکبرین در هـر نقطـه از جهـان حمایـت می کنـد«8
کشـورهایی هسـتند  بر همین اسـاس مصادیق اسـتکبار در دنیای امروز همه 
نادیـده  را  انسـان ها  سـایر  حقـوق  و  بـوده  کشـورها  سـایر  بـر  سـلطه  دنبـال  بـه  کـه 
کشـورهای  و  هسـتند  صهیونیسـتی  یـم  رژ آمریـکا،  آنهـا  رأس  در  کـه  می گیرنـد 

5. سوره بقره، آیه 190
6. نهج البالغه، نامه 47
7.نهج البالغه، خطبه 3

8. قانون اساسی، اصل 154
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گام برمی دارنـد از مصادیـق  کـه در مسـیر اهـداف آنـان  انگلسـتان و فرانسـه نیـز 
. اسـتکبار هسـتند 

در اینجـا الزم اسـت یکـی از مهمتریـن اهـداف حـاج قاسـم شـهید و یکـی از 
کـه ان شـا اهلل بـا وعـده نصـرت الهـی بـه آن  مهمتریـن مصادیـق ظلـم سـتیزی را 

کنیـم. خواهیـم رسـید بـا دالیـل متعـدد اثبـات 

چرایی نابودی اسرائیل  

کشـتار مـردم مظلـوم  یـم و  کارنه ایـن رژ بـا توجـه بـه ماهیـت غاصبانـه و تجـاوز 
یـم جعلـی قائـل نبـوده و  فلسـطین جمهـوری اسـالمی هیچ جایگاهـی برای ایـن رژ
یـم در کنـار مردم مظلوم فلسـطین و لبنان خواهد ایسـتاد و  تـا نابـودی کامل ایـن رژ

از محـور مقاومـت حمایـت خواهـد کـرد .
یـم و حمایـت و دفـاع نظـام جمهـوری اسـالمی از مـردم مظلـوم  مقابلـه با ایـن رژ

فلسـطین و لبنـان برآمـده از مسـئولیت انسـانی، اسـالمی و ملـی ماسـت .
انســانی بودن ایــن مســئولیت برخاســته از فطــرت و وجــدان انســانی اســت 
کــه درد و رنــج در بخشــی از  کــه جامعــه بشــری را همچــون پیکــری واحــد دانســته 
ــارغ  ــی ف ــا وجدان ــر می ســازد و هیــچ انســان آزاده و ب آن، ســایر بخش هــارا نیــز متأث
ــد در  ــدای وجــدان خویــش نمی توان ــه حکــم انســانیت و ن از هــر دیــن وآیینــی و ب
کت نشســته و  برابــر ظلــم و ســتمی که بــر مــردم ســتم دیــده لبنــان و فلســطین ســا

ــا بی تفــاوت باشــد. ی
امـا اسـالمی  بـودن  ایـن دفـاع برخاسـته از دسـتورات و آموزه هـای دینـی اسـت 
کـه سـکوت در برابـر ظلـم وسـتم را بـرای مسـلمانان جایـز ندانسـته و همـان نـدای 
ح و  کـه »م�ن اص�ب ک انسـانی را مهـر تاییـد زده و اعـالم نمـوده  فطـرت و وجـدان پـا
ه  �ب �ب لم �ی �ن �ن ا للمل�م�ی �ی ادی  �ن �ی لا  هم و م�ن سمع ��ب س م�ن ل�ی �ن �ن امو� الم�لم�ی م �ب ه�ت لا�ی

م�لم«9  کسـی که به امور مسـلمانان توجهی نداشـته باشـد از آنها نیست  س �ب ل�ی �ن

کافی ج 3، ص 239 کلینی ره، اصول   .9
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و کسـی که صدای مسـلمانی را که درخواسـت کمک و یاری می کند بشـنود و او 
را اجابـت نکنـد مسـلمان نیسـت و مسـلمانان را بـرادر یکدیگـر دانسـته »المسـلم 
توسـعه  کـه  آنجاسـت  از  دفـاع  و  حمایـت  بودن ایـن  ملـی  امـا  المسـلم«10  اخـو 
یـم و در سـر پرورانـدن  یـم صهیونیسـتی و خـوی تجاوزگری ایـن رژ طلبی هـای رژ
شـعار از نیـل تـا فـرات از یـک سـو و حمایت بی دریغ و همه جانبـه آمریکا از آن در 
راسـتای تامیـن اهـداف و منافـع آن در منطقـه حسـاس خـاور میانـه از سـوی دیگر 
و دشـمنی این دو کشـور بـا جمهـوری اسـالمی،ضرورت دفـاع از کشـور و مقابلـه با 

افـزون طلبی هـای آنـان را آشـکار می سـازد .
یـم در مرزهای  کنـون کـه بـا مبـارزه مـردم فلسـطین و لبنـان با اسـرائیل،  ایـن رژ  ا
خود متوقف شـده و خط مقدم مبارزه باتوسـعه طلبی های این رژیم در فلسـطین 
کشـور فـارغ از مسـئولیت انسـانی و دینـی حکـم  و لبنـان قـرار دارد، منافـع ملـی 
از ایـن مسـیر  تـا  از مبـارزات مـردم فلسـطین و لبنـان حمایـت شـود  کـه  می کنـد 
گـر خـدای نخواسـته مـردم  گرفتـه شـود . ا یـم  کارانه ایـن رژ جلـوی اهـداف تجـاوز 
کنند و سـرزمین های آنها  کوتاهی  فلسـطین و لبنان در دفاع از اسـتقالل خویش 
یـم صهیونیسـتی درآیـد در عمـل خطـر متوجـه مرزهـای کشـور مـا  تحـت اشـغال رژ
خواهـد شـد . بر ایـن اسـاس دفـاع از مـردم مظلـوم فلسـطین چـه از منظـر وظیفـه 
انسـانی و چـه از منظـر مسـئولیت دینـی و چـه از منظـر منافـع ملی کشـور، وظیفه و 

مسـئولیتی الزم و ضـروری اسـت.
همچنین بر اسـاس آیات، روایات و ادله عقلی متعدد جامعه اسـالمی پیکره 
سـایر  بـه  بیگانـگان  تهاجـم  قبـال  در  نمی تواننـد  مسـلمین  و  اسـت  واحـدی 
مسـلمانان بی تفـاوت باشـند. چنانکـه خداونـد متعـال در قرآن کریـم با صراحت 
بـه حمایـت و دفـاع از سـتمدیدگانی کـه مـورد ظلـم قـرار گرفتـه و از وطن و کاشـانه 

خویـش اخـراج و آواره شـده انـد، فرمـان می دهـد: 

10.  همان صفحه 224
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ستمگران  دست  ]به  که  کودکانی  و  زنان  و  مردان  رهایی  برای  و  خدا  راه  در  »چرا 
می گویند:  [که  ]ستمدیده ای  افراد  همان  نمی کنید؟!  [پیکار  اند  شده  تضعیف 

که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود برای  پروردگار ما را از این شهر )مّکه( 

ما سرپرستی قرار ده واز جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما«

پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ نیز می فرماید: 

م�لم«13 و  س �ب ل�ی �ن �ن امو� الم�لم�ی م �ب ه�ت ح و لم �ی »م�ن اص�ب

م�لم14؛  س �ب ل�ی ه �ن �ب �ب لم �ی �ن �ن ا للم�لم�ی ادی �ی �ن لًا �ی »م�ن سمع ��ب
که  بشنود  را  مسلمان(  غیر  یا  مسلمان  از  مظلومی )اعم  هر  استغاثه  فریاد  کس  هر 

نیست.«  مسلمان  نکند  اجابت  را  او  فریاد  اما  می طلبد،  یاری  به  را  مسلمین 

وا  »کو�ن کـه  بر ایـن  مبنـی  علی بن ابی طالـب ؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  نورانـی  دسـتور 
؛ همـواره خصـم ظالـم و یـار و یـاور مظلـوم باشـید« نیـز 

ً
ا لوم عو�ن  و للمطن

ً
�ما الم �ن للطن

بر ایـن نکتـه مهـم داللـت دارد کـه در اسـالم، مسـؤولیت مقابله با تهدیـد و ارعاب 

11. سوره حج آیه 39
12. نساء آیه 75

13. الكافي، ج  2، ص 164 ح 5 
14. همان
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وظیفـه ای همگانـی اسـت؛همه بایـد یکپارچـه، در برابـر عوامـل تهدیـد و ارعـاب 
کننـد و خصـم ظالـم باشـند. بایسـتند و از مظلـوم دفـاع 

دشـمن  سـوی  از  کـه  نیسـت  واجـب  کسـانی  بـر  تنهـا  دفـاع  اسـاس  بر ایـن 
گرفتـه انـد، بلکـه همـه مسـلمانان وظیفـه دارنـد در مقـام دفـاع  مـورد هجـوم قـرار 
گرفتـه  قـرار  تجـاوز  اسـالمی مورد  سـرزمین های  از  بخشـی  در  کـه  مسـلمانانی  از 
کننـد و بـا جـان و مـال خـود در راه خـدا جهـاد نمـوده و در زمینه هـای  انـد، دفـاع 
مختلـف سیاسـی، اقتصـادی و نظامی حمایت هـای الزم را بـه عمـل آورند. ایـن 

اتفـاق فقهـا و اندیشـمندان شـیعه و سـّنی می باشـد: موضـوع مـورد 
اسـتاد شـهید مطهری نیز در این زمینه می فرماید: »هرگاه گروهی با ما نخواهد 
بجنگـد ولـی مرتکـب یـک ظلـم فاحـش نسـبت به یک عـده افراد انسـان ها شـده 
یـم آن انسـان های دیگـر را کـه تحـت تجـاوز قـرار گرفتـه انـد  اسـت، و مـا قـدرت دار
گـر نجـات ندهیـم در واقـع بـه ظلم ایـن ظالم نسـبت بـه آن مظلوم  نجـات دهیـم، ا
کمـک کرده ایـم. مـا در جایـی کـه هسـتیم، کسـی بـه ما تجـاوزی نکـرده، ولی یک 
کـه ممکـن اسـت مسـلمان باشـند و ممکـن اسـت مسـلمان  عـده از مـردم دیگـر 
که اسـرائیلی ها آن ها  گر مسـلمان باشـند مثل جریان فلسـطینی ها  هم نباشـند، ا
را از خانه هایشـان آواره کـرده انـد، اموالشـان را بـرده انـد، انـواع ظلم هـا را نسـبت بـه 
آن هـا مرتکـب شـده انـد، ولـی فعـاًل بـه مـا کاری ندارند، آیـا برای ما جایز اسـت که 
کمک ایـن مظلوم هـای مسـلمان بشـتابیم بـرای نجـات دادن آن هـا؟ بله، ایـن  بـه 
هـم جایـز اسـت، بلکـه واجـب اسـت، این هـم یـک امـر ابتدایـی نیسـت. این هم، 
بـه کمـک مظلـوم شـتافتن اسـت، بـرای نجـات دادن از دسـت ظلـم بالخصوص 

کـه آن مظلوم مسـلمان باشـد.«
در مـورد آمریـکا مـا بـا رفتارهـای سـلطه جویانـه و ظالمانه ایـن کشـور مخالفیـم 
یـاده خواهی های ایـن کشـور خواهیم ایسـتاد و خواهـان تغییـر رویکـرد و  و در برابـر ز
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کشـور  یـم جعلـی اسـرائیل بـا  کشـور هسـتیم نـه نابـودی آن، مسـأله رژ ماهیت ایـن 
آمریـکا در ایـن خصـوص متفـاوت اسـت .

سیره حاج قاسم در ظلم ستیزی  

حـاج قاسـم تمـام زندگیـش از ابتـدا تـا لحظـه شـهادت مملـو از ظلـم سـتیزی 
کـه جوانـی خـود را از ابتـدا در صحنه هـای جنـگ  در تمامی ابعـاد خـود بـود، او 
کرمانـی برای ایـن ظلـم  بـا صدامیـان ظالـم قـرار داد و در سـاماندهی رزمنـدگان 
کـه فریـاد رس هـر مظلـوم مسـلمان و  سـتیزی موثـر تریـن نقـش را داشـت، تـا زمانـی 

گوشـه جهـان بـوده اسـت. گوشـه  غیـر مسـلمانی در 
جنگل هـای  تـا  و  عـراق  کردسـتان  کوهسـتان های  تـا  یمـن  صحراهـای  از 
ک سـوریه شـهادت می دهـد کـه او ظلـم  یتـون فلسـطین و لبنـان و ذره ذره ی خـا ز
کـرد و بـا مظلومـان و مسـتضعفان مقابـل سـتم ستمکاران ایسـتاد. بـرای  سـتیزی 
کـه  او فرقـی نمی کـرد مظلـوم دارای چـه مذهـب و آیینـی باشـد، بـرای او مهـم بـود 
مسـتضعف مـورد تعـرض ظالمـان قـرار گرفتـه اسـت. او کـه پـژواک صدایـش لـرزه 
کمتـر از شـهادت او راضـی  کـه بـه  بـر انـدام مسـتکبران عالـم تـا بـه آنجـا انداخـت 
کـه در تمامی عرصه هـا  نشـدند. مکتـب بـودن او از جهاتی ایـن را نشـان می دهـد 

حاضـر بـوده و آرزویـش حـذف ظلـم سـتم از تمامی جهـان بـوده اسـت.
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تواضع و فروتنی

انسـان،  کـه  اسـت  آن  تواضـع  می گویـد:  تواضـع  تعریـف  در  نراقـی  مرحـوم 
کـه در جـاه و مقـام از او پایین ترنـد، برتـر ندانـد و نیـز بـه معنـای  کسـانی  خـود را از 
کـردار  کـه نگـذارد آدمی خـود را باالتـر از دیگـری ببینـد و الزمـه آن  شکسـته نفسـی 
کرام ایشـان می کنـد، خفـض  کـه داللـت بـر تعظیـم دیگـران و ا گفتـاری اسـت  و 
جنـاح، اخبـات و اذلـه بـه معنـای تواضـع و فروتنـی آمـده اسـت و تعبیر بـه فروتنی 

در فارسـی همیـن معنـا را می رسـاند.1
کـردن و بـه دیگـران  کـه مفهـوم تواضـع بـه معنـای کوچکـی  بایـد توجـه داشـت 
ارج نهـادن اسـت، نـه آنکـه خوارکـردن خـود و زیـر بـار ذلـت رفتـن باشـد، بنابرایـن 
کـه در جـاه و مقـام از او پایین ترنـد،  کـه انسـان خـود را از کسـانی  تواضـع آن اسـت 
کـه آدمی خـود را از دیگـران باالتـر  برتـر ندانـد و نیـز بـه معنـای افتادگـی آمـده اسـت 

نبیند.
کـه انسـان داوطلبانـه در برابـر دیگـران بـه دلیـل  بنابرایـن تواضـع اقدامی اسـت 
کـه در آنـان احسـاس می کنـد، انجـام می دهـد. ممکـن اسـت فـردی  امتیازاتـی 
خـود را برابـر دیگـران از جهتـی یـا جهاتـی دارای امتیـاز ببینـد، برای اینکـه مبـادا 
بـه غـرور و تکبـر مبتـال شـود، بایـد بـه جهـات امتیـاز خـود توجـه نکنـد، بلکـه بـه 
کنـد و بـه  پـاره ای امتیـازات در آنـان توجـه  امتیازهـای دیگـران، حتـی احتمـال 

کنـد. دلیـل همـان جهـات امتیـاز فروتنـی 

1. معراج السعاده ص 300
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تواضع در قرآن  

کریم به بحث تواضع پرداخته شده است. در آیات مختلفی از قرآن 
واژه تواضـع در قـرآن مجیـد نیامـده اسـت ولـی خداونـد، بـا تعبیرهـای لطیـف 

دیگـری مردمـان را به ایـن فضیلـت فـرا خوانـده اسـت.
مانند خفض جناح: 

2؛ �نَ �ی ِم�نِ ُموئْ
ْ
َعَک ِم�نَ ال �بَ

اَ�َک ِلَم�نِ ا�تَّ َ �ن َ �نْ �ب �نِ
َو ا�نْ

» بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر«

کـه پرنـدگان بـه  کنایـه از تواضـع اسـت به این گونـه  تعبیـر خفـض جنـاح در آیـه 
هنگامی کـه می خواهنـد نسـبت بـه جوجه هـای خـود اظهـار محبـت کننـد آنها را 

زیـر بـال و پـر خـود می گیرنـد.
همچنیـن خداونـد دربـاره تواضـع و احتـرام نسـبت بـه والدیـن، بـا همیـن واژه 

)خفـض جنـاح( خطـاب می فرمایـد: 

ًرا3؛ �ی ا�نِی َصعنِ َ �ی
َّ ِ  اْ�َحْمُهَما َکَما َ��ب �بّ ل ّ�َ ْحَمهتِ َو �تُ ّلِ ِم�نَ الّرَ

اَح الدنُّ َ �ن َ ُهَما �ب
َ
�نْ ل �نِ

َو ا�نْ

» بال های تواضع خویش را از محّبت و لطف، در برابر آنان فرود آر«

ت. 
ّ
و مانند خشوع، خشیت،  اخبات و ذل

معنای ایـن واژه در همـه نظام هـای اخالقـی تقریبـًا یکسـان و روشـن اسـت و 
نیـازی بـه تعریـف خـاص نـدارد، هـر چنـد در منابـع اسـالمی تعاریف مختلفـی از 

آن موجـود اسـت.

توصیف بندگان خدا به تواضع  

ایمـان و اعتقـاد بـه خـدا، تمـام شـؤون زندگـی انسـان مؤمـن را در بـر می گیـرد، 
از  یکـی  می شـود.  آشـکار  او  گفتـار  و  رفتـار  در  خـدا  بندگـی  آثـار  کـه  آن گونـه 

2. شعرا آیه 215
3. اسرا آیه 24
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برجسـتگی های اخالقـی کـه قـرآن کریـم در وصـف بنـدگان خدا بیان کـرده، رفتار 
اسـت: آنـان  متواضعانـه 

4؛
ً
وا َسلاما

ُ
ال اِهلو�نَ �ت ُهُم ال�ب اَط�بَ ا �ن  َو ِادن

ً
ا ی الَا��نِ َهو�ن

َ
و�نَ َعل ْم�ث َ �نَ �ی �ی دن

َّ
ْحم�نِ ال اُد الَرّ َو ِع�ب

 »بندگان خدای رحمان کسانی اند که با تواضع روی زمین راه می روند و چون نادانان 

خطابشان کنند سخن نرم و مسالمت جویانه گویند.«

از این آیه مطالب زیر برداشت می شود:
1. رفتـار هـر کس، نشـان دهنده شـخصیت اوسـت و بندگان خـاص خداوند، 

ا. و�ن علی الا��ن هو�ن م�ث اد الرحم�ن �ی مظهر تواضع هسـتند: »ع�ب
ا ... هو�ن و�ن م�ث 2. وقار و نرمی از بارزترین صفات مؤمن است: �ی

3. تواضـع نسـبت بـه همـه مـردم الزم اسـت. )نسـبت بـه زن و مـرد، کوچـک و 
الوا سلاما ا... �ت ... هو�ن و�ن م�ث بـزرگ، دانـا و نـادان(: �ی

الوا سلاما«  کالم: »�ت ا«؛ هم در  ... هو�ن و�ن م�ث 4. تواضع باید هم در عمل باشد: »�ی
و هم در عبادت: سـجدا و قیاما

تواضع در مقابل پدر و مادر  

کـه بـرای فرزنـدان نسـبت بـه پـدر و مـادر ذکـر  کنـار وظایـف متعـددی  قـرآن در 
حَمِه« و همچنیـن بـه وسـیله  َلّ ِم�نَ الَرّ اَح الدنً �ن َ ُهما �ب

َ
�نْ ل �نِ

کـرده، فرمـوده اسـت: »َو ا�نْ
آیـات قـرآن مصادیـق دیگـری نیـز بـرای محل هـای تواضـع می تـوان یافـت:

1. تواضـع در برابـر یـاران، پیـروان و زیردسـتان از صفـات الزم بـرای رهبـر و مبلغ 
عک«5. �ب ا�ک لم�ن ا�ت �ن �ن �ب �ن اسـت: »و ا�ن

ری ء« ل ا�نی �ب �ت �ن �ن �ن 2. با مؤمنین تواضع، از مشرکین برائت »و ا�ن
3. در اهمیـت تواضـع همیـن بـس که خداوند، پیامبـر را به آن فرمان می دهد: 

.» �ن �ن »و ا�ن

4. فرقان آیه 63
5. بحار االنوار جلد 63 صفحه 187
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کـه رسـول اهلل، مامـور بـه فروتنـی در برابـر آنـان  4. مؤمنـان بـه قـدری مقـام دارنـد 
.» �ن �ی م�ن عک م�ن الموئ �ب ا�ک لم�ن ا�ت �ن �ن �ب �ن می شـود: »و ا�ن

تواضع در روایات  

گرفته است. این مسئله در روایات اسالمی نیز مورد توجه قرار 
متـون دینـی سرشـار از نمونه هـای اخالقـی تواضـع اسـت و بسـیاری از بـزرگان 

دیـن، به ایـن صفـت سـتوده شـده اند. 
همچنیـن از پیامبـر و امامـان شـیعه، احادیـث و روایـات فراوانـی درباره تواضع 

نقل شـده اسـت.
در حدیثی از رسول خدا؟ص؟ می خوانیم: 

ُع6؛ َواصنُ
اَل ال�تَّ َ ؟ �ت اَدهتِ َ ِع�ب

ْ
وا َو َما َ�لَاَوهتُ ال

ُ
ال َ ؟! �ت اَدهتِ َ ِع�ب

ْ
ْم َ�لَاَوهتَ ال

ُ
ک �یْ

َ
�ی َعل

َ
َما لِی لَا ا

شیرینی  کردند:  عرض  نمی بینم؟  شما  در  را  عبادت  شیرینی  که  می شود  »چه 
است« تواضع  فرمود:  چیست؟  عبادت 

امام علی؟ع؟ می فرماید:
ِع7؛ َواصنُ

ال�تَّ َر �بِ
ِک�بْ

ْ
وا ال

ُ
اّد َ صن

 »به وسیله تواضع با تکبر که ضد آن است مقابله کنید.«

که فرمودند:  حدیث دیگری از نبّی اکرم؟ص؟ است 

ی....8؛ 
َ
َعال ُعو�نَ ِلّلِه �تَ َواصنَ �تَ َ �نَ �ی �ی ِ دن

َّ
: ... َوال ْمَ�هت �نَ هتَ �بِ

َ
ک َملَا�ئِ

ْ
ی ال

َ
َعال اِهی اهلُل �تَ َ �ب ُ �ی

 »خداوند به پنج دسته از انسان ها به فرشتگان مباهات می کند: 

... یکی آنها که به خاطر خدا تواضع می کنند« 

که تواضع یکی از ابزار عقل می باشد. و در اهمیت تواضع همین بس 
در این زمینه امام کاظم؟ع؟ می فرمایند:

6.  جامع السعادات جلد 1 صفحه 365
7.  غرر الحكم صفحه 252

8. مكارم االخالق صفحه 51
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ْهل9؛ َ �ب
ْ
هتِ ال

َ
ل
آ
َر ِم�نْ ا �بُّ

َ
ک

َعَل ال�تَّ َ ِل َو �ب َع�تْ
ْ
هتَ ال

َ
ل
آ
َع ا َواصنُ

َعَل ال�تَّ َ ی �ب
َ
َعال َه �تَ

َ
ِلَا�نَّ الّل

کار عقل قرار داده و تکّبر را ابزار جهل.« » خداوند تواضع را ابزار 

حضرت امیر؟ع؟ نیز فروتنی را از بزرگترین عبادت ها شمرده و فرموده است:

اَده10؛ َم الِع�ب ْعطن
َ
ُه ِم�نْ ا

ِا�نَّ َ ِع �ن واصنُ
ال�تَّ َک �بِ

�یْ
َ
 َعل

» بر تو باد به تواضع، که از بزرگترین عبادت هاست.«

تواضع از صفات دوستان خدا نیز هست .
چنانچه پیامبر گرامی؟ص؟ فرمود: 

وّکل علی الّله ادهت و ال�تّ ه، الّ�م�ت و هو اّول الع�ب ��بّ ه�نّ الّله الا م�ن �ی عط�ی ع لا �ی ا��ب

ا11؛  �ی هد �نی الّد�ن ع و الرنّ واصن  و ال�تّ

که خدا او را دوست داشته  کسی  کرامت نمی کند مگر به  که خدا  چهار چیز است 

باشد: اول، سکوت، دوم، توکل بر خدا، سوم، تواضع، چهارم: زهد در دنیا«

 ضمــن خطبــه متقیــن، تواضــع در شــمار اوصــاف پرهیــزگاران ذکــر شــده و 
امام باقــر؟ع؟ در حدیثــی، عالمــت اصلــی شــیعه را تواضــع و خضــوع دانســته 

اســت. 
کید شـده اسـت کـه ارتباط مذکور  در احادیـث، بویـژه بـر تواضـع در برابر خدا تأ
میـان تواضـع و ایمـان را نشـان می دهـد، چنانکه در مصباح الشـریعه  آمده اسـت 
کـه حقیقـت تواضـع را تنهـا مقربان و واصـالن به وحدانیت خداونـد در می یابند. 
قبولـی  شـرط  خداونـد،  عظمـت  برابـر  در  تواضـع  احادیـث،  طبـق  همچنیـن، 
عبادت هایـی چـون نمـاز معرفـی شـده  و در حدیثـی از امام صـادق؟ع؟، خـود 

تواضـع عبـادت خوانـده شـده اسـت. 

9. مستدرک الوسائل ج 11 ص299
10. بحار االنوار ج 75 ص 219

11. بحار النوار ج 90 ص 162
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 عبـادات واجـب همچـون نمـاز و حـج نیـز چنان کـه از آیات قرآن بـر می آید، به 
کبـر و ایجاد ملکـه تواضع در آدمی یاری می رسـاند. رفـع 

 تواضع در دعاها  

�ٍ�َ
ئَ
ی ا

َ
َ�ٌ� َعل

ئَ
َر ا حنَ �نْ َ ا �ی

َ
ُعوا َ��تَّی ل َواصنَ �تَ

بر همین اسـاس، در دعاهای منقول از امامان شـیعه، تواضع از اموری اسـت 
کـه مؤمـن از خدا درخواسـت می کند. 

 بنـا بـر حدیثـی، مؤمـن وظیفـه دارد نسـبت بـه دیگـر مؤمنـان متواضع باشـد و از 
فخرفروشـی بـه آنـان بپرهیـزد،   بـه نظـر می رسـد کـه مؤمـن چـون ارزشـمندِی امـور را 
ِک دوری و نزدیکـی بـه خـدا می سـنجد و معیـار ارزش نعمت هـای دنیـوی  بـا مـال
را بـا توجـه بـه آخـرت تعییـن می کنـد، در نتیجـه تـالش دارد از سـرفروتنی حیـات 
گیـرد و زندگـی اش را بـا فقیرتریـن انسـان ها همسـان سـازد.  زاهدانـه ای در پیـش 

سـیره و سـلوک پیامبـر اسـالم،  ایـن معنـا را بروشـنی نشـان می دهـد. 

اقسام تواضع  

تواضع در مقام های مختلف فرق می کند و در هر جا حکم مستقل خود را دارد.

 تواضع ممدوح

تواضـع در مقابـل خداونـد، تواضـع در برابـر مـردم، اسـتاد، والدیـن و... که ما به 
چنـد نمونـه از آن اشـاره می کنیم.

 در برابر خدا

اسـاس بسـیاری از کمـاالت تواضـع و افتادگـی اسـت و روح تواضـع، بندگـی و 
کرنـش در برابـر خداوند اسـت.
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ه12؛ م�ت ه وعطن �ت �ب لال اهلل وه�ی ع م�ن �ب واصن  امام صادق؟ع؟ فرمود: اصل ال�ت
» اصل و اساس تواضع، عزت و بزرگی خدا را به یادآوردن 

و خود را ناچیز شمردن است.«

بـه حسـاب می آیـد  برابـر خـدا  در  تواضـع  از مصادیـق  کـه  مـواردی  از جملـه 
تواضـع بـه هنـگام برخـورداری از نعمـت و دوری از تجمـالت اسـت. در این بـاره 
خداونـد متعـال بـه حضرت عیسـی ؟ع؟ فرمـود: هـرگاه نعمتـی بـه تـو ارزانـی کنم با 
فروتنـی، اسـتقبال کـن و در برابـر نعمت هـای الهی سپاسـگزار بـاش، تا آن نعمت 
ممها  ، ا�ت هت کا�ن الاس�ت لها �ب �ب �ت اس�ت ، �ن عمهت �ن ک �ب عم�ت عل�ی ا ا�ن کامل و فراوان سازم. )ادن را بر تو 

ک(13 عل�ی

پیامبر اسالم ؟ص؟ می فرماید:

» َراَمهتِ
َ
ک

ْ
هتَ ال

َّ
ُه ُ�ل

َ
ِه َکَ�اُه الّل

َ
 ِلّل

ً
عا َواصنُ ِه �تَ �یْ

َ
ِدُ� َعل �تْ َ َماَل َو ُهَو �ی َ �ب

ْ
َرَک ال  »َم�نْ �تَ

 نسبت به والدین

که توضیح آن در باال گذشت.

تواضع نسبت به مؤمنان.

که توضیح آن در باال گذشت.

 رهبر نسبت به مردم

امیرمؤمنـان؟ع؟ در نامـه خـود به محمد بن ابی بکر چنین می فرماید: بال های 
خـود را بـرای آنهـا فرود آر! و در برابر آنها نرمش کن.14

12. مصباح الشریعه صفحه 244
13. آداب و اخالق در اسالم ص 224

14. نهج البالغه نامه 19
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 در مقابل پیامبران و اولیاء

تواضـع در مقابـل انبیـا و اولیـاء الهی به دلیل رسـالت بزرگی اسـت که بر دوش 
یـادی اسـت کـه برای هدایت انسـان، متحمــل شـده اند و  دارنـد و بـرای زحمـت ز

تقوایشان سبب محبوبیت آنهــا نزد خداوند شــده است.
از موارد تواضع نسـبت به ایشـان، مس نکردن اسـماء آنها بدون طهارت است 
و مقـدم نشـدن بـر قبورشـان در نمـاز اسـت. زمانـی کـه نامشـان برده می شـود، باید 
بـا تجلیـل و احتـرام اسـماء مبارک شـان را بـه زبـان جاری سـاخت و بر ایشـان درود 
گر وضو نداشـتند، نام شـریف معصومین ؟مهع؟  و سـالم فرسـتاد. بعضی از بزرگان ا
را بـه زبـان جـاری نمی کردنـد. روایـت شـده اسـت حضـرت صـادق ؟ع؟ هنـگام 
نزدیـک  مبارکـش  صـورت  کـه  می شـد  خـم  چنـان  محمـد،  حضـرت  نـام  بـردن 

زانوهایـش می رسـید.
متواضع بـودن بـا سـادات و علمـا نیـز تواضـع در برابر معصومین؟مهع؟محسـوب 
می گـردد. دلیـل انتسـاب سـادات بـه معصومیـن روشـن اسـت و علمـای راسـتین 
نیز مبلغان مکتب پیامبر و ائمه و جانشینان ایشـان در هدایت مردم می باشـند، 

بنابرایـن تواضـع در برابر ایشـان در حقیقـت تواضـع با معصومین ؟ع؟ می باشـد.

 در برابر خلق

را داد،  او حکومـت مصـر  بـه  کـه  ابوبکـر زمانـی  بـن  بـه محمـد  امام علـی؟ع؟ 
فرمـود: بـا آنـان فروتـن، نرم خـو و همـواره گشـاده رو بـاش و بـه همـگان به یک چشـم 
گوشـه چشـم نگری و خواه خیره شـوی به آنان تا بزرگان در تو طمع  بنگر، خواه به 

سـتم بـر ناتوانـان نبندنـد و ناتوانـان از عدالتـت مایـوس نگردنـد. 
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 تواضع مذموم

کـه تواضـع در مقابل همه کس  توصیـه بـه تواضـع و فروتنـی به ایـن معنا نیسـت 
و همه جـا مـورد تاییـد و تشـویق اسـالم اسـت، بلکـه در مـواردی بـه شـدت از آن 

نهـی و مذمـت شـده اسـت.
فروتنی، در فرهنگ اسـالم، تنها در برابر بزرگان دین، فرزانگان دانش، مؤمنان 
و پـدر و مـادر شایسـته و پسـندیده اسـت، زیـرا در اینگونـه مـوارد تواضـع بـا ذلـت 
همـراه نیسـت امـا تواضـع در مقابـل مسـتکبران، فرومایـگان و یا توانگـران به خاطر 
ثـروت و قـدرت آنـان زشـت و نکوهیـده اسـت. زمانـی که تواضع، انگیـزه و جهت 
ـت بـه خـود می گیـرد و سـبب بی مقـدار شـدن 

ّ
غیـر الهـی داشـته باشـد، شـکل ذل

ارزش هـای واالی انسـانی می گـردد.
امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود:

ِه15؛ �ن اد�ی �ث
ْ
ل

ُ َه�بَ �ث اُه، دنَ �ن ُه ِلعنِ
َ
َع ل واصنَ �تَ  �نَ

ً
ا �یّ �ن �تی عنَ

َ
 َم�نْ ا

» هر کس نزد توانگری رود و به خاطر ثروتش برایش فروتنی کند،

 دو سّوم دینش از میان رفته است.«

در برابر متکبران

در منابـع دینـی از فروتنـی در برابـر فردی که خـود را بزرگ می پندارد و به دیگران 
بـه دیـده تحقیـر می نگـرد، منـع و نهـی شـده اسـت، زیرا این گونـه تواضـع سـبب 
پسـتی و ذلـت مسـلمان اسـت، افـزون بر اینکـه تواضـع در برابـر انسـان خودبیـن و 
متکبـر چـه بسـا عامـل افزایـش حالـت تکبـر او می گـردد و گمـان می کنـد واقعـا نیـز 
کـرم؟ص؟، می فرماینـد:  بـزرگ، برتـر و الیـق تکریـم و احتـرام دیگـران اسـت. پیامبـر ا

15. نهج البالغه صفحه 226
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ا�ن  هم �ن روا عل�ی ک�ب �ت �ن �ن ر�ی ک�ب م الم�ت �ت ا �ا�ی عوا لهم و ادن واصن �ت �ن م�ن ام�تی �ن ع�ی واصن م الم�ت �ت ا �ا�ی ادن

ا�16؛ له و صعن لک لهم مدن دن

گر به  کنید، ولی ا که به انسان های مؤمن متواضع برخوردید، با آنان تواضع   »آن گاه 

انسان های متکبر برخورد نمودید، با آنان تکبر ورزید، زیرا این روش برای آنان خواری 

و حقارت می آورد.«

 در برابر کافران

کافـر انسـانی حق ناپذیـر اسـت کـه بـا دسـت خود وجـدان و اندیشـه اش را از نور 
حقیقت محروم سـاخته و در تاریکی جهل و غفلت به سـر می برد. او از رحمت 

و عـزت الهـی بـه دور اسـت، زیـرا عـزت از آن خدا، پیامبر و مؤمنان اسـت: 

17؛ علمو�ن �ن لا �ی �ی �ت ا�ن �ن و لاک�ن الم�ن �ی م�ن ه و لرسوله و للموئ و هلل العرن

» در حالی که عزت ویژه خدا و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند«

از ایـن روی از هـر کاری کـه مایـه عـزت ظاهـری و سـبب تقویـت کافـران گـردد، 
بایـد پرهیز شـود.

از جملـه امـوری کـه ممکـن اسـت بـه کافـران و دشـمنان خـدا عـزت ظاهـری و 
احسـاس بزرگـی و کرامـت دهـد، فروتنـی مؤمنـان در برابـر آنان اسـت.

 در برابر فاسقان و ظالمان

اظهـار محبـت و احتـرام و برخـورد مسـالمت آمیز و متواضعانـه بـا فاسـقان و 
گنـاه و فسادشـان می گـردد.  ظالمـان، سـبب جرئـت و جسـارت بیشـتر آنـان بـه 
آنان این گونـه برخوردهـای انسـانی را مهـر تاییـد بـر افعـال ناپسـند و نـاروای خویـش 
می گیرند. از این روی اسـالم پیروان خویش را از تواضع در برابر فاسـقان و ظالمان 

برحـذر داشـته اسـت. امام علـی؟ع؟ می فرماینـد: 

16. جامع السعادات ج 1 صفحه 227
17.  منافقون آیه 8
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هره؛ وه مک�ن و�ب ی اهل المعاصی �ب ل�ت ا �سول اهلل، ا�ن �ن امر�ن

»پیامبر، به ما دستور داد با گناه کاران با چهره گرفته و درهم کشیده برخورد نماییم.«

با ثروت مندان و قدرت مندان

کـی مؤمنـان انجـام  کـه بـا انگیزه ایمـان و پا تواضـع آن گاه ارزشـمند خواهـد بـود 
اجتماعـی  قـدرت  و  ثـروت  مـال،  مقـام،  همچـون  انگیزه هایـی  گـر  ا و  بگیـرد 
گـردد، نـه تنهـا بـار ارزشـی نخواهـد داشـت، بلکـه یـک عمـل  سـبب این فروتنـی 
ضدارزش و ناپسـند حسـاب خواهد شـد. از این رو در روایات اسـالمی از تواضعی 
که بر اسـاس معیارها و ارزش های مادی افراد صورت گیرد، مذمت شـده اسـت.

حضرت علی ؟ع؟ می فرمایند:

ه؛ �ن ا د�ی ل�ث ه�ب �ث اه دن �ن ع له لعن واصن �ت ا �ن �ی �ن »م�ن ا�تی عن
که بر ثروتمندی وارد شود و برای دارایی اش در برابر وی تواضع کند،  کسی 

 خداوند دو سوم دینش را می برد.«

نشانه تواضع0

در  کـه  اسـت  آن  تواضـع  نشـانه های  از  صـادق؟ع؟،  امـام  از   روایتـی  طبـق 
نشسـتن به پایین مجلس راضی باشـی، با هر کسـی رو به رو شـدی، سـالم کنی، 
گرچـه حـق بـا تـو باشـد، دوسـت نداشـته باشـی بـه  گویـی،  نـزاع و مجادلـه را تـرک 

کننـد. کـه داری، تـو را سـتایش  دلیـل تقوایـی 
در مـورد نشـانه های تواضـع روایـات جالبـی در منابـع اسـالمی وارد شـده اسـت 

کـه می تـوان بـه مـوارد ذیل اشـاره داشـت.

 غذا خوردن با فقرا

کـه بـا امـام رضـا ؟ع؟ در سـفر خراسـان  شـخصی از اهـل بلـخ روایـت می کنـد 
از  خـود  مالزمـان  همـه  حضـرت  پـس  کردنـد،  حاضـر  سـفره  روزی  بـودم  همـراه 
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خادمـان و غالمـان سـیاه را بـر سـفره جمـع کردند، مـن عرض کردم: فدای تو شـوم 
کت بـاش، بـه  گـر سـفره جدائـی از برای ایشـان قـرار دهـی بهتـر اسـت. فرمـود: سـا ا
درسـتی کـه خـدای همـه یکـی و دیـن همـه یکـی و پـدر و مـادر همـه یکـی اسـت و 

کـس را بـه قـدر عمـل او می دهنـد.18 جـزای هـر 

تواضع در راه رفتن 

قرآن می فرماید:
اَل ُطولًا؛19 �ب �بِ

ْ
عنَ ال

ُ
ل �بْ

�نْ �تَ
َ
َاْ��نَ َو ل

ْ
ِر�تَ ال �نْ

�نْ �تَ
َ
َک ل

 ِا�نَّ
ً
َاْ��نِ َمَر�ا

ْ
ْمسثِ �نِی ال  »َو لا �تَ

 و روی زمین، با تکبر راه مرو! تو نمی توانی زمین را بشکافی و طول قامتت هرگز به 

نمی رسد.« کوه ها 

حضرت علی ؟ع؟ در توصیف اهل تقوا فرمود:
ُع....؛ 20 واصنُ

ُهُم ال�تَّ �یُ
ْ  »... َو َم�ث

از جمله صفات برجسته پرهیزکاران این است که 

راه رفتن آنان از روی تواضع و فروتنی است.«

تواضع در نشستن

کـه خواهـد مـردی از اهـل آتـش را  کـه: »هـر  حضـرت امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ فرمودنـد 
کـه نشسـته و در برابـر او طایفه ای ایسـتاده باشـند.« 21 کنـد بـه مـردی  بینـد نـگاه 

 ترک جدال

خاطـر  بـه  انسـان  یعنـی  اسـت  جـدال  تـرک  تواضـع،  نشـانه های  دیگـر  از 
نکنـد. بحـث  دیگـری  بـا  برتری جویـی 

18.  نراقی، احمد بن محمدمهدی، معراج  السعاده، ص298. 
19. سوره اسرا آیه 37

20. نهج البالغة، ص204. 
21. معراج  السعاده، ص299. 
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کردند:  امام صادق؟ع؟ در بیانی، تواضع را چنین معنی 

ا22؛ �تَ ُمِح�تّ ِمراَء َو ِا�نْ ُک�نْ
ْ
ُرَک ال �تْ �نْ �تَ

َ
ِع... ا واصنُ

»ِم�نَ ال�تَّ
 از تواضع است که... جّر و بحث را رها کنی، هر چند حق با تو باشد.«

 مانند مردم عادی عمل کردن

که: آن حضرت خود  کرده است  یکی از اصحاب حضرت رسول ؟ص؟ روایت 
علف به شـتر می داد و آن را می بسـت و خانه را می رفت و گوسـفند را می دوشـید 
و نعلیـن خـود را پینـه می کـرد و جامـه خـود را وصلـه می نمـود و بـا خدمتـکاران 
چیـز می خـورد و چـون خـادم از دسـت آسـیا کشـیدن خسـته می شـد آن حضـرت 
گوشـه جامه خود  خود آسـیا می کشـید و از بازار چیزی می خرید و به دسـت یا به 

می گرفـت و بـه خانه مـی آورد23.

 سالم کردن

 امام صادق؟ع؟ و امام حسن عسگری ؟ع؟ در دو تعبیر فرمودند: 
؛24 �ت �ی م علی م�ن ل�ت

ّ
ع ا�ن �ت�ل واصن »م�ن ال�تّ

 نشانه تواضع این است که به هر کس برخورد کردی سالم کنی.«

 پذیرفتن پیشنهاد و قبول حق

گـر از جانـب فـردی پیشـنهادی  کـه ا از خصوصیـات فـرد متواضـع آن اسـت 
بـه او شـد متواضعانـه قبـول نمایـد، امیرالمومنیـن علـی ؟ع؟ می فرمایند: خوشـا بر 
یـغ تواضـع کنـد و بـا  کـه عیبـش او را از عیب جوئـی از مـردم بـاز دارد و بی در کسـی 

22. الكافی، ج2، ص122، ح6. 
23. معراج  السعاده، ص300.

24. الكافی، ج2، ص646. 
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اهـل دانـش و رحمـت همنشـین باشـد که ایـن موجـب می گـردد قبول انتقـادات و 
پذیـرش پیشـنهادات دیگـران برایـش آسـان گـردد.25

آثار تواضع

از  او  بنـدگان  برابـر  در  چـه  و  خداونـد  برابـر  در  چـه  تواضـع  روحیـه  بی شـک، 
افـراد  نصیـب  فراوانـی  بهره هـای  و  اسـت  معاشـرت  آداب  جلوه هـای  زیباتریـن 

جملـه. از  شـد،  خواهـد  متواضـع 

 آثار فردی

برخی از آثار فردی تواضع از قرار زیر است.

 مایه سربلندی

گرامی اسـالم ؟ص؟ تواضـع را وسـیله سـربلندی و عظمـت مقـام انسـان  رسـول 
می فرماینـد:  و  می دانـد 

عه الّله؛26 ع لّله ��ن واصن »م�ن �ت
 کسی که به خاطر خدا تواضع کند خداوند مقام او را باال می برد.« 

از پیامبر خدا، به صورت های مختلفی در منابع تکرار شـده و مضمون آن در 
احادیث دیگری از امامان شـیعه آمده است. 

 امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

ع لّله...؛27  واصن عهت الا لم�ن �ت ل لّله و لا ��ن
ّ
ل دن ه لا عرنّ الا لم�ن �ت �ن ما�ن لا�ب ال ل�ت  »�ت

بـرای خـدا  کـه  کسـی اسـت  از آن  بـه فرزنـدش فرمـود: عـزت   لقمـان حکیـم 
خضـوع کنـد و افتخـار و بزرگـی بـرای کسـی اسـت کـه بـرای خـدا تواضـع کنـد...«

رسول اکرم ؟ص؟ فرمود: 

25.  ترجمه جلد شانزدهم بحار االنوار، ج2، ص80
26.  بحاراالنوار، ج63، ص324. 

27. جامع السعادات، ج1، ص397.
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ْرَحُمکُم اهلُل28؛ َ ُعوا �ی وا صنَ �تَ َعًه �نَ ا َ��نْ
ّ
َد ِال َع�بْ

ْ
ُد ال �ی رن َ َع لا �ی واصنُ

»ِا�نَّ ال�تَّ
 فروتنی جز بر سربلندی بنده نیفزاید، پس تواضع کنید، 

خدایتان شما را رحمت کند.

حضرت عیسی ؟ع؟ فرمود: 

امِه29؛ �ی ْوَم ال�تِ َ ِر �ی ا�بِ ْصَحا�بُ الَم�ن
َ
ا ُهْم ا �ی �ن

ّ
�نَ �نِی الُد ع�ی واصنِ ُم�ت

ْ
»ُطو�بی لل

 خوشا به حال فروتنان در دنیا، آنان در روز رستاخیز از اهل 

جایگاه های بلند )عّزت و شرف( هستند.«

حضرت صادق ؟ع؟ نیز فرموده است: 
عاُه؛30 َر وصنَ �بَّ

َ
ک عاُه َو َم�نْ �تَ َع لّلِه َ��نَ واصنَ َم�نْ �تَ اِد، �نَ الِع�ب �نِ �بِ ل�ی

ّ
�نِ ُمَوَک ْ �ی

َ
ک

َ
ماِء َمل »ِا�نَّ �نی الَ�ّ

که به خاطر خدا  کس  گمارده شده اند پس هر   همانا دو فرشته در آسمان بر بندگان 

کند پایینش آورند. که تکّبر  کس  کند او را باال برند، و آن  فروتنی 

 برتری در بندگی

رسول مکرم اسالم ؟ص؟ در خطبه ای فرمودند: 
؛31 َعهتٍ َع َع�نْ ِ��نْ واصنَ دا َم�نْ �تَ اِس َع�بْ َل ال�نّ �نَ �نْ

َ
اُس ِا�نَّ ا َها ال�نّ ُّ �ی

َ
»ا

 ای مردم، همانا برترین مردم از جهت بندگی، کسی است 

که با وجود برتری مقام، تواضع کند.«

 کمال عقل

 امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

ِه 
َ
ِع ِلّل َواصنُ

هتٍ ال�تَّ
َ ا�ث

َ
ل

َ ِل �نِی �ث َع�تْ
ْ
اَل َکَماُل ال

َ ِ ؟ع؟ �ت اِد�ت »َع�نِ الّ�َ

28. جامع السعادات، ج1، ص397. 
29. وسائل الشیعه، ج11، ص215.

30. بحاراالنوار، ج74، ص179. 
31. مستدرک الوسائل، ج11، ص296. 
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ٍر؛32 �یْ
ا ِم�نْ �نَ

َّ
ِ ِال ْم�ت �نِ َو الّ�َ �ی �تِ �یَ

ْ
َو ُ�ْ��نِ ال

کمال عقل در سه چیز است، یکی از آنها تواضع برای خدا است.«

 سالمتی

امام علی؟ع؟ فرمودند: 

33؛ لاَمهتَ َک الّ�َ ِ��بُ
ْ
ک َ ُع �ی

واصنُ
ل�تَّ

َ
»ا

 تواضع برای تو سالمتی را به ارمغان می آورد.«

 سرچشمه نعمت

امام علی؟ع؟ فرمودند: 

34؛ ْعَمهتُ ّمُ ال�نِّ ِ �ت
ِع �تَ واصنُ

ال�تَّ »�بِ
 با تواضع و فروتنی نعمت کامل می شود.«

کـه تواضـع شـرط قبولـی عبـادات بـوده  از احادیـث اسالمی اسـتفاده می شـود 
َو  ٍس  �ی �ن �نَ ٍر  �یْ

ْصُل ُکّلِ �نَ
َ
ا ُع  واصنُ

)ال�تَّ بزرگتریـن عبادت هـا محسـوب می شـود.  از  و 
ُع(35 واصنُ

ال�تَّ َها  ُ ا�ب �ب َو  ِالّا  اها  ْرصن َ �ی َو  ها 
ُ
ل �بَ

�تْ َ �ی اَدهتٌ  ّلَ ِع�ب َو�بَ َعرنَّ ِلّلِه  َس  �یْ
َ
ل َو   ... َعهتٍ �ی َ��ن هتٍ  �بَ

َمْر�تَ

 آثار اجتماعی

که برخی از آن آثار از قرار زیر است. تواضع دارای آثار اجتماعی زیادی است 

عامل محبوب شدن

می سـازد.  مهربـان  یکدیگـر  بـه  نسـبت  و  نـرم  را  مردمـان  دل هـای  فروتنـی 
فرمـود:  امیرمؤمنـان؟ع؟ 

32. بحاراالنوار، ج72، ص120. 
33.  نهج البالغه، ح348.

34.  بحاراالنوار، ج72، ص121. 
35. بحاراالنوار، ج72، ص119.
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؛36  هت ع المح�بّ واصن مرهت ال�تّ »�ث
 نتیجه تواضع، جلب محبت و عالقه مردم است.«

و یا  امام صادق؟ع؟ می فرمایند: 

اء37؛ ع وال�حن واصن �ن وال�ت ، الد�ی هت �ن المح�بّ �ب و�ب لا�ث �ی »�ث
 سه چیز محبت و دوستی می آورد: دین و فروتنی و سخاوت.

 عامل شرافت

کوچـک می کنـد، در حالـی  را  انسـان  تواضـع  کـه  گاه چنیـن تصـّور می شـود 
اسـت. نادرسـت  برداشـت  یـک  که ایـن 

حضرت علی ؟ع؟ می فرمایند:

38؛ ِ َر�ن
َّ ُم ال�ث

َّ
ُع ُسل واصنُ

 »ال�تَّ

 تواضع نردبان بزرگی است.«

 ایمنی از حسادت

امام حسن عسکری ؟ع؟ می فرمایند: 

ها39؛  ��د عل�ی عمه لا �ی ع �ن واصن »ال�ت
 فروتنی نعمتی است که مورد طمع حسودان قرار نمی گیرد.«

 برقراری عدالت

عدالـت  برقـراری  و  جامعـه  از  سـتم  رفـع  سـبب  را  تواضـع  کـرم ؟ص؟  ا رسـول 
می فرماینـد:  دانسـته، 

36. بحاراالنوار، ج72، ص119،
37. غررالحكم، ج1، ص327. 
38.  غررالحكم، ج1، ص57.

39. تحف العقول، ص489
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ی ا�� علی ا��40؛ �ن �ب عوا ��تی لا �ی واصن »�ت
 نسبت به یکدیگر فروتن باشید تا کسی بر دیگری ستم روا ندارد.«

سنگری در مقابل دشمنان

امام علی؟ع؟ فرمودند: 

وِدِه41؛ �نُ ُ َس َو �ب ل�ی ْم ِا�بْ
ُ
ک �نَ َعُ�ّوِ ْ �ی َ ْم َو �ب

ُ
ک �نَ �یْ َ  �ب

َحهتً
َ
َع َمْ�ل واصنُ

وا ال�تَّ
دنُ �نِ

»َوا�تَّ
 تواضع را سنگر میان خود و دشمنتان، یعنی ابلیس و سپاهیانش برگزینید.«

 سبب نظم

حضرت علی ؟ع؟ فرموده است: 

ُم الُامُوُ� 42؛ ِ طن �تَ �نْ اِح �تَ �ن َ �ب
ْ
�نِ ال �نْ �نَ »�بِ

 با تواضع کارها مرّتب می شود.«

تواضع در سیره حاج قاسم

گفته در سراسـر وجود حاج قاسـم تواضع در مقابل مومنین مشـهود و معلوم  نا
بود.

کـه تمامی هـم رزمـان و هـم  تواضـع حـاج قاسـم یکـی از صفات ایشـان اسـت 
نشـین های او از ایـن صفـت یـاد می کننـد.

او با محرومین سوریه و سیل زدگان خوزستان هم نشین بود  غذا می خورد.
در هـر جـا کـه می مانـد حتمـا به دیدار خانواده های شـهدا رفته و چـادر مادران 

شـهدا را می بوسید.

40. محمد، میزان الحكمه، ج4، ص3558.  
41. نهج البالغه، ص192، خطبه 192. 

42.  غررالحكم، ج1، ص302. 
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نسـبت بـه مسـتضعفین چهارگوشـه ی عالـم بـا خشـوع رفتـار می کـرد و آنگونـه 
کـرده انـد بـا خشـوع تریـن حالـت بـه جـا نمـاز نمـاز شـب  کـه همراهان ایشـان نقـل 

خـود می رفـت.
فرزنـدان شـهدا را بـه آغـوش می کشـید و در برابـر ایشـان هیـچ تکلفـی بـه خـرج 

نمـی داد.
و همیـن صفـات او بـود کـه او را محبـوب قلـوب همـگان کـرده بـود و محبتش 

را در آب جـاری نهـاده و بـه خـورد مـردم میـداد.
خضـوع او در مقابـل مراجـع و علمـای شـیعه و همچنیـن احتـرام بـه عالمـان 
و فقیهـان اسـالمی در ایران و عـراق و لبنـان از صفـات برجسـته او بـود و بـا تمـام 
بـر  شـهادت  او  کفـن  روی  تـا  بـود  خواسـته  الهـی  عالمـان  از  معنویـش  مقامـات 

او بدهنـد. کاری  درسـت 
کنار هم حاج قاسم متمایز از دیگر مدیران ساخته بود. و همٔه اینها در 
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4

اهتمام به تعلیم و تعلم

بـرای بشـر اسـت. در سـایه  تعلیـم و تعلـم از مهمتریـن امـور سـعادت آفریـن 
کـه انسـان  کـه انسـان مسـجود فرشـتگان شـد و در سـایه تعلـم اسـت  تعلیـم بـود 

می توانـد دیگـران را رشـد داده و از علـم آنهـا نیـز بهـره منـد شـود.

مفهوم تعلیم و تعلم  

که تعلیم به معنای  گرفتن و دانش آموختن اسـت؛ چنان  تعلم به معنای یاد 
آموختن و آموزش دادن است.1 

تعلیـم و تعلـم برگرفتـه از واژه علـم و از مشـتقات آن اسـت تـا معنـای آمـوزش 
گرفتـن را بیـان دارد. دادن و نیـز آمـوزش 

قـرآن  آیـات  از  بسـیاری  در  اسـت.  آمـده  بسـیار  قـرآن  در  واژه علـم  مشـتقات 
کـرده اسـت. بـه عنـوان نمونـه می فرمایـد:  خداونـد خـود را معلـم و آمـوزگار معرفـی 

«2؛ خداونـد رحمـان، قـرآن را آمـوزش و تعلیـم داده اسـت �ن
آ
را ال�ت »الرحم�ن علم 

 و یا در سوره علق آیه 4 و 5 می فرماید:

علم«؛  لم علم الا�ن�ا�ن مالم �ی ال�ت ی علم �ب ک الاکرام الدن رء و ��ب »ا�ت
که با قلم انسان را آموزش داد؛ به  کسی  گرامی است همان  بخوان! و پروردگار تو بس 

که نمی دانست، آموخت. انسان چیزی را 

1. )فرهنگ نامه ها مانند لغت نامه دهخدا جلد 4 ص 5971
2. در آیه 2 سوره الرحمن
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کسب هویت و ماهیت انسانی  

در بینش و تحلیل قرآنی، حکایت آموزگاری خداوند و آموزش دیدن انسـان، 
حکایت هویت و ماهیت انسـانی اسـت. به این معنا که انسـان به جهت همین 
که به مقام انسـانیت و در نتیجه  آموزش دیدن مسـتقیم از سـوی پروردگار اسـت 

خالفت الهی بر هسـتی از قرارگاه زمین دسـت یافت.
کـه بـه تعلیـم الهـی آموختـه  در تحلیـل قرآنـی آدمی بـه سـبب دانـش و معارفـی 
کائنـات از فرشـتگان و پسـت تـر  شـرافت یافتـه اسـت و مسـتحق سـجده همـه 
کـه همگـی از  گرفتـه اسـت. این آمـوزش انسـان به ایـن علـت اسـت  از ایشـان قـرار 
کـه بـه طـور مسـتقیم قابلیـت ادراک آن را نداشـته انـد، بیاموزنـد.  وی آن چـه را 
کـه قابلیـت داشـته نیـز نیازمنـد رهنمون هـای بشـری  در ایـن بینـش حتـی آنانـی 
هسـتند تـا بـه مقـام کمالـی خـود دسـت یابنـد؛ زیـرا تنهـا انسـان اسـت کـه بـه علم 
و دانـش اسـمای الهـی و تعلیـم مسـتقیم خداونـدی توانسـته اسـت ظرفیت هـا و 
توانمندی هـای خـود را بـه طـور کامـل بروز و ظهور دهد و به خالقیت الهی دسـت 
کنـد و نقـش پـروردگاری در طـول را بـه  یابـد و بـه عنـوان واسـطه در فیـض عمـل 
عنـوان والیـت بـه عهـده گیرد. ایـن نقـش تنها به سـبب دانشـی اسـت کـه آموخته 

کـه اهمیـت و ارزش تعلـم و نیـز تعلیـم دانسـته می شـود. اسـت. از ایـن جاسـت 

خداوند معلم نخست و انسان متعلم اول  

آمـده  آفرینـش  روز نخسـت  انسـان در  و هویـت سـازی  در داسـتان ماهیـت 
کـه حضـرت آدم ؟ع؟ را بـرای خالفـت آفریـد بـه وی  کـه خداونـد پـس از آن  اسـت 
اسـمای الهـی را آموخـت و سـپس آن اسـما را بـر فرشـتگان عرضـه داشـت تـا آن 
یافـت حقیقـت اسـما ناتـوان و عاجـز شـدند و  را بیـان دارنـد ولـی فرشـتگان از در
کـه مـا تنهـا قـادر بـه درک و  نتوانسـتند آن را بشناسـند، از ایـن رو عرضـه می دارنـد 
بیـان آن چیـزی هسـتیم کـه خداونـد بـه مـا آموختـه اسـت و ایـن دانـش اسـما فراتـر 



رلستظمامیااتاابایااتاب48

گاه شـویم. سـپس خداونـد از آدم ؟ع؟  کـه مـا بـدان آ از آن حـد و انـدازه ای اسـت 
می خواهـد تـا آن چـه از اسـمای الهـی را کـه آموخته به فرشـتگان بنمایاند و نشـان 
که خود از چه ظرفیت و دارندگی باال و واالیی برخوردار اسـت. آدم ؟ع؟ نیز  دهد 

گـزارش می کنـد. اسـما را بـه فرشـتگان و دیگـران 
به هر حال، خداوند معلم نخسـت و انسـان متعلم اول اسـت و حق آن اسـت 
کـه بـه انسـان همـه چیـز را بـه  کـه بگوییـم معلـم اطالقـی تنهـا خداسـت و اوسـت 
شکل اسمای الهی آموخته است و انسان به جهت ظرفیت ذاتی توانسته است 
آن را بپذیـرد و بـه صـورت تعلـم و پذیـرش دانـش اسـما در ذات خـود قراردهـد. بـا 
کـه شـأن و مقـام آمـوزگاری در چـه  یافـت  گـذرا بـه آیـات قـرآن می تـوان در نگاهـی 
حد و اندازه ای اسـت؛ زیرا تعلیم فعل خداوند و شـغل پیامبران اسـت و خداوند 
کتاب  که به انسـان  که معلم دیگر انسـان پیامبران هسـتند  در قرآن بیان می دارد 
و حکمـت می آموزنـد و آنـان را بـرای زندگـی اجتماعـی و قانونی و بالندگی و رشـد 

آماده می سـازند.3 
گیـری و دانـش آمـوزی فـرا می خوانـد  کـه قـرآن انسـانها را بـه فرا از ایـن روسـت 
و ایشـان را تشـویق و ترغیـب می کنـد تـا دانـش آمـوزی را در اولویـت برنامـه ریـزی 
هدایتـی و تربیتـی جامعـه اسـالمی قراردهند و بـا بـی سـوادی مبـارزه کننـد. بر ایـن 
کـه بـه قلـم و آن چـه از دانـش و علـوم می نـگارد سـوگند می خـورد و  مبنـا اسـت 
کیـد  کیـد مـی ورزد. 4و ایـن حکـم فقهـی نیـز بـر اهمیـت تعلیـم تأ بـر اهمیـت آن تأ

ک شـمرده می شـود. 5 کـه شـکار سـگ تعلیـم داده شـده طاهـر و پـا مـی ورزد 

آداب تعلیم و تعلم  

قـرآن بـرای تعلیـم و تعلـم آداب خاصـی را بیـان می کند. در مسـئله تعلیم قرآن 
کننـده  کـه تعلیـم  بـه مسـئله مهـم و اساسـی تعهـد اشـاره می کنـد و بیـان مـی دارد 

3. )آل عمران آیه164(
4. )قلم آیه1(

5. )مائده آیه4(
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بایـد بـا متعلـم شـرط کنـد کـه بـر پایـه و اسـاس دانـش عمـل نمایـد و متعهـد گـردد 
گیـرد. بـر همیـن پایـه اسـت که هـاروت  تـا از دانـش خـود بـه خوبـی و درسـتی بهـره 
و مـاروت دو فرشـته الهـی در زمـان حضـرت سـلیمان ؟ع؟ بـرای آمـوزش متعلمان 
گردنـد تـا از دانـش خویـش در راسـتای اهـداف  کـه متعهـد  از ایشـان می خواهـد 

گیرنـد.6 کار  نادرسـت بهـره نگیرنـد و آن را بـرای اهـداف سـازنده و مفیـد بـه 
کید کرده اسـت اشـاره  افـزون بر ایـن می تـوان بـه آداب دیگـری کـه قـرآن بدان تأ

نمـود. از جملـه می تـوان بـه آداب زیر اشـاره کرد:
گرد از معلــم خویش برای  1- اجــازه؛ از آداب تعلــم آن اســت که متعلم و شــا
کــه حضرت موســی ؟ع؟ در هنــگام تعلم  یادگیــری اجــازه بگیــرد؛ چنــان 
عک علی  �ب گرفته و می فرماید: »هل ا�ت دانش لدنی الهی از عالم ربانی اجازه 
د؛ آیا می توانم برای دست یابی به دانش رشدی  علم�ن مما علم�ت �سث ا�ن �ت

ی نمایم«.7   بنابراین نمی توان بدون  که به تو آموخته شــده اســت از تو پیرو

کرد؛ زیرا برای کسب هر دانشی شرایطی  اجازه در دروس استادان شرکت 
که اســتاد و معلــم می تواند با آزمــون و یا روش های  الزم و ضــروری اســت 

دیگر آن را به دست آورد.
گردان نباید پیش از پایان آموزش  2- دوری و اجتناب از شتاب و عجله؛ شا
کنند؛ زیرا بسیاری از پرسش ها  هر درس و یا هر دانشی در پرسش شتاب 
در هنــگام تعلیــم اســتاد و معلم به خودی خود پاســخ داده می شــود و در 
یــک فرآینــد طبیعی پرسشــی باقــی نمی مانــد؛ تعجیل و شــتاب موجب 
می شــود تــا معلــم ناچار شــود مســئله ای که می بایســت در جایــگاه خود 
گــردد را پیــش تر بیان کند و آموزش درســت را با مشــکل و  طــرح و تبییــن 
خلــل مواجــه ســازد و یا به پرســش ها پاســخ ندهد که موجبــات کدورت 
گردان را ســبب می شــود.  و یا برداشــت های نادرســت دیگر از ســوی شــا

6. )بقره آیه102(
7. )کهف آیه66
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گردان در هنگام تعلیم از شتاب  بنابراین شایســته و بایســته است که شا
و تعجیــل دوری و اجتنــاب ورزند و پرســش های خــود را به وقت دیگری 

گذارند. این مسئله در حقیقت به معنای شکیبایی و صبر است 8 وا
گردان حق اســتاد را  3- احتــرام؛ یکــی دیگــر از آداب تعلــم آن اســت که شــا
ی کوتاهــی نکنند. اجــازه گرفتن،  مراعــات نمــوده و از احتــرام و تکریــم و
ی از بیانات و دانش آموخته شده،  پاسداشت عمل و سخن استاد، پیرو
گری و یــا اموری از این دســت در حقیقت بیان  عــدم تعجیل در پرســش 

دیگری از تکریم و احترام به استاد و معلم است. 9
گرد  گر شا ی؛ از دیگر آداب تعلم اطاعت از استاد است؛ ا 4- اطاعت و پیرو
ی نکنــد نمی توانــد بــه درســتی به دانش دســت یابــد و در  از اســتاد پیــرو
نتیجه دانشــی را یا کســب نخواهد کرد و یا به طور ناقص کسب می کند. 
گر اســتاد و معلم به چیزی دســتور داد می بایست به طور دقیق بر پایه آن  ا
گرد استادی  که شا ید. البته این به شرطی است  کرد و عصیان نورز عمل 
کامل را انتخاب کرده باشــد و در غیر این صورت می بایســت عقل و شرع 
ی  را معیــار قراردهــد و جــز در معصیــت خالــق و پــروردگار از اســتاد پیــرو
کند؛ زیرا هدف از تعلم دســت یابی به دانش رشــد و کمال است و این با 

معصیت و عمل خالف شرع ممکن نمی شود. 10
گذاری امور به مشیت الهی از آداب تعلم است که از آن به توکل  5- توکل؛ وا
یاد می شود. برخی از دانش ها ممکن است به جهت تفاوت استعدادها 
و ظرفیت هــا بــرای شــخصی دور از دسترســی باشــد، با ایــن همــه تــوکل 
گــردد و خداوند به  ی فراهم  موجــب می شــود تا امید به دســتیابی بــرای و
که ظرفیت و شــرایط کســب  ی را به مقامی رســاند  عنایت و توفیق خود و

8. )کهف آیه66 و 69 نیز 70(
9. )کهف آیه66

10. )کهف آیات 66 و 69(
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آن دانش را به دست آورد. 11
6- تذکــر و یــادآوری؛ از دیگر آداب تعلم آن اســت که دشــواری های تعلم هر 
گوشــزد شــود تا دانش آموز با توجه به ظرفیت و توان  گردان  دانشــی به شــا

گردد. 12 یافت دانش  خود آماده در
7- صبــر و شــکیبایی؛ این مســئله از آداب مهــم تعلــم اســت؛ زیــرا آدمی در 
شرایط سخت و دشوار، ناشکیبایی کرده و از ادامه دانش آموزی منصرف 
گردان می بایست صبر و شکیبایی را پیشه  که شا می شود. از این روست 
کننــد و خواهان آن  خویــش ســازند و در دانش آمــوزی از عجله اجتناب 
که فرآیند دانش آموزی را به  که زود به هدف دست یابند بدون آن  نشوند 

گذرانده باشند.13 کمال 

روش ها و الگوهای آموزش  

کـه می تـوان از آن بـرای دانـش  قـرآن روش هایـی را بـرای تعلیـم بیـان می کنـد 
علـوم مختلـف بهـره بـرد. در ایـن بخـش برخـی از روش هـای تعلیمی قـرآن بیـان 

می شـود:
1- ارائــه الگــو؛ ارائــه نمونــه عینــی، از روش هــای قــرآن در تعلیــم معــارف و 
که چگونه پرسشــگری  دانش هاســت. در آیاتی از قرآن بیان شــده اســت 
یانبار باشــد و فرد را با دشــواری های چندی مواجه ســازد. 14در  می تواند ز
حقیقــت می تــوان از ایــن روش قرآنــی بــه صــورت تعمیمی بهــره بــرد و در 
کرد تا  آموزش به نمونه های عینی و قابل دسترســی برای متعلمان اشــاره 
آنان با آشنایی با نمونه ها بتوانند رفتار و منش خود را تنظیم و هماهنگ 

سازند.

11. )کهف آیات 66 و 69(
12. )کهف آیه 67(

13. )کهف آیات 60 و 66 و 39(
14. )مائده آیات 101 و 102(
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کــردن مطالب و  کریــم بــرای عینی و قابــل فهم  2- اســتفاده از تشــبیه؛ قــرآن 
آموزه هــا از تشــبیه معقــول بــه محســوس اســتفاده می کنــد. بنابرایــن بــر 
که دور از دسترس  که در بیان مطالب معقولی  معلمان و آموزگاران است 
و یــا اندیشــه متعلمان اســت، از روش تشــبیه بهــره جویند. قــرآن در بیان 
گر بخواهیــم آن را تبیین و روشــن کنیم  اعمــال کافــران بیــان مــی دارد که ا
کستری در برابر باد همانند نماییم  می بایست اعمال ایشان را همانند خا
گرفته اســت. چنــان که در  گــذر تندبــاد و طوفانــی ســهمگین قرار  کــه در 
ک، آن را به درخت پرباری همانند می کنند  بیان سخن و کالم طیب و پا
گرفته و  یشــه آن ثابت اســت و شــاخه های آن در آســمان قرار  که اصل و ر
ک و خبیــث همانند  که ســخن ناپا همــگان از آن بهــره می برنــد درحالی 
ک نــدارد و قرارگاهی برای  یشــه در خا درختــی برآمــده از زمین اســت که ر
آن نیســت تا بر پایه های خویش بایســتند و دیگران از بر و بار آن بهره مند 

گردند. )ابراهیم آیات 18 و 24 و 26(
کــردن پیاپــی رهنمودهــا و دانش هــا و تکرار آن  3- اســتمرار تعلیــم؛ گوشــزد 
از روش هــای تعلیمی قــرآن اســت. از این رو گفته شــده اســت که الدرس 
حرف و التکرار الف؛ درس یک حرف اســت ولی هزار بار تکرار الزم دارد 
تــا جــا بیافتــد و قرار گیرد. تکرار و اســتمرار در تعلیــم همانند قطرات آبی 
است که بر صخره های سخت و مرمرین فرو می ریزد و درنهایت نقشی بر 

آن می آفریند و در دل آن جای می گیرد. 15
گردان، قرآن از روش  4- بیــان فلســفه و علــت حکم؛ جهت تفهیم دقیق شــا
بیــان فلســفه و علــت احــکام اســتفاده می کند. بــه عنوان نمونــه در بیان 
حکم آرام ســخن گفتن می فرماید که بلند ســخن گفتن موجب می شــود 
که  گوینده بگریزد و آن را ناخوش و زشت شمارد؛ چنان  که فرد از سخن 

15. )قصص آیه 51(
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صدا و سخن خر را زشت و ناهنجار می شمارد.16
5- تنوع بیان؛ بیان مطالب به شیوه های متفاوت و مختلف، روشی کارساز 
یادی  کــه قــرآن در تعلیــم و تربیت خــود برگزیده اســت. در آیــات ز اســت 
که قرآن یک مســئله را به شــکل آیات مختلف بیان  ســخن از این اســت 
می کند. ایــن مســئله در اصطالح قرآنی به تصریف آیات مشــهور اســت. 
که هدف از تصریف آیات و بیان متنوع یک مسئله به  قرآن بیان می دارد 
اشــکال مختلف برای امکان بخشــی فهم و درک دقیق مســئله و مطلب 

برای مخاطب و شنونده آن است.17
کاربردی قرآن بــرای آموزش  6- طــرح ســؤال و پرســش؛ از روش هــای مفیــد و 
گیــری از طــرح ســؤال و پرســش اســت. قــرآن در بیــان و  و تعلیــم، بهــره 
تبیین بســیاری از مســایل ســخت و پیچده با طرح پرســش می کوشــد تا 
در ذهــن مخاطــب انگیــزه و چالشــی را برانگیزد تا در جســتجوی پاســخ 
برخیزد. این گونه می شــود که پس از تالش پرســش شونده، امکان استقرار 

و جا افتادن مطلب برای او بیش از پیش فراهم می گردد. 18

ابزارهای آموزش  

قـرآن بـه نقـش قـوای حسـی و مشـاهدات عینـی در تعلیم و آمـوزش مجهوالت 
و شـناخت آن توجـه داده و می فرمایـد کـه چگونـه انسـان بـا مشـاهده آفریده هـای 
بـه عنـوان  بیافزایـد.  توانایی هـای خـود  و  بـر دانـش  و رفتار ایشـان می توانـد  دیگـر 
بـرادر  آفرینـش،  نظـام  خـالف  و  نابخردانـه  عملـی  در  قابیـل  هنگامی کـه  نمونـه 
خویش هابیـل را کشـت نمی دانسـت کـه بـا جسـد بـی جان بـرادر چه کنـد. با این 
همـه بـا توجـه بـه ظرفیـت و توانمندی هـای طبیعـی و خـدادادی خـود، بـه رفتـار 

16. )لقمان آیه 19(
17. )انعام آیه 65 و نیز 105(

18. )انعام آیات 63 و 64 و ابراهیم آیه 10(
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کالغ توجـه کـرد و از او آموخـت کـه چگونـه می تـوان چاله و حفـره ای در زمین کند 
گـزارش قـرآن از ایـن مسـئله آمـده اسـت: کـرد. در  ک پنهـان  و جسـد را در خـا

ل�تی  و�ی ا  �ی ال  �ت ه  �ی ا�ن ه 
ئ
سوا وا�ی  �ی �ن  ک�ی ه  ر�ی ل�ی الا��ن  �نی  ح�ث  �ی �ب ا  را�ب عن اهلل  ع�ث  �ب »�ن  

�ن ادم�ی ال�ن م�ن  ح  اص�ب �ن ی  ا�ن سوءه  اوا�ی  �ن را�ب  العن ا  هدن ل  م�ث اکو�ن  ا�ن  �ت  رن اعحب

که در زمین جستجو می کرد و آن را می کند تا بدو   پس خداوند کالغی را برانگیخت 

بر  گفت: وای  قابیل  کند.  ک  را در خا برادرش  که چگونه می تواند جسد  بنمایاند 

کنم. پس از  ک  کالغ باشم و جسد برادرم را در خا که مانند این  که ناتوانم از این  من 

گردید.« پشیمانان 

درایـن گـزارش بـه چگونگـی آمـوزش از طریـق حـواس اشـاره می شـود. در آیـات 
گـوش بـه  کـه دانـش انسـانی از ر اه چشـم و  دیگـری به ایـن مسـئله اشـاره می شـود 
یافـت و بـه صـورت دانـش دسـته بنـدی  کـه آن را در دسـت می آیـد و قلـب اسـت 
کـه بـه خلقـت و آفریده هـای پیرامونـی و حتـی  می کنـد و یـا از مردمـان می خواهـد 
کارکـرد و نحـوه سـاخت و سـاختار بـدن خـود توجـه کنـد و از آن درس هـا بیامـوزد.
و  شـده  یـاد  تعلیـم  ابـزار  عنـوان  بـه  نیـز  قلـم  از  شـده  یـاد  امـور  غیـراز  قـرآن  در 
گرامی داشـته شـده اسـت. در آیـات 4 و 5 سـوره علـق، خداونـد پـس از سـوگند 

می فرمایـد:

علم«؛ م علم الا�ن�ا�ن ما لم �ی ال�ت ی علم �ب  »الدن

 خداوندی که به قلم به انسان دانشی را آموخت که نمی دانست. 

بنابرایـن قلـم در تعبیـر قرآنـی بـه عنـوان ابـزار آموزشـی مـورد تجلیـل و تکریـم قرار 
کید شـده اسـت. این بدان معناسـت که  گرفته و بر اهمیت آموزش از راه نوشـته تا
علـم و دانـش از طریـق نوشـتار نیـز کسـب می گـردد و تنهـا روش و ابزارهـای حسـی 
بـه عنـوان ابـزار دانـش بشـر نیسـت. انسـان بـر خـالف همـه موجـودات دیگـر از ایـن 
کتابـت بـه دیگـری  تـوان برخـوردار اسـت تـا بتوانـد دانـش خـود را از طریـق بیـان و 
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کتابـت و  کـه بتوانـد از طریـق  منتقـل نماید.هیـچ موجـودی دیـده نشـده اسـت 
نـگارش بـه دانـش دسـت یابـد و یـا آن را بـه دیگـری انتقـال دهـد.

موارد تعلیمی  

که آیا می توان هر چیزی را به هرکس تعلیم  پرسـش معلم دراین جا این اسـت 
داد؟ چـه چیزهایـی را می تـوان تعلیـم داد و یـا بایـد تعلیـم داد و چـه چیزهایـی را 
نباید تعلیم و آموزش داد؟ نگرش فقهی قرآن به مسـئله باید و نبایدهای حقوقی 

افـزون بـر باید و نبایدهای اخالقی چیسـت؟
نظـر  از  کـه  و می شـود  انسـانی این مسـئله مطـرح شـده  بینـش  گمـان در  بـی 
بـه  انتقـال آن  امـور و مسـایل می بایسـت تعلیـم داده شـود و در  اخالقـی برخـی 
دیگـران بخـل نکـرد. انسـان از نظـر اخالقـی متعهد اسـت تا مسـائل و امـوری را که 
گفتـه  کاربـردی و سـازنده اسـت، بـه دیگـری بیاموزانـد. از ایـن رو  در زندگـی بشـر 
کـه اصـل اخالقـی آمـوزش دیگـری بـه ویـژه آمـوزش چیزهایـی اسـت  شـده اسـت 
کـه آمـوزش ارزش هـا  کـردن نیازهـای بشـری اسـت؛ چنـان  کـه بـه عنـوان بـرآورده 
کـه جوامـع خـود را بـه جهـت اخالقـی ملـزم بـه  و اصـول ارزشـی از امـوری اسـت 

کوتاهـی نمی ورزنـد. آمـوزش می بیننـد و در اقـدام بـه آن 
از سـوی دیگـر همیـن اصـول اخالقـی برخـی از آموزش هـا را نادرسـت و خـالف 
اصـول اخالقـی و ارزشـی دانسـته و از آن پرهیـز می دهـد؛ از جمله ایـن مسـایل و 
کـت خـود و یـا دیگـری و  امـور می تـوان بـه آموزش هایـی اشـاره کـرد کـه موجـب هال

آسـیب بـه فـرد و اجتمـاع می گـردد.
از  برخـی  کـه  اسـت  دسـتوری  آموزه هـای  و  احـکام  نیـز  قرآنـی  آموزه هـای  در 
آموزش ها را الزم و ضروری و واجب دانسته و برخی را حرام و نادرست بر شمرده 

و مؤمنـان را از آن برحـذر داشـته اسـت.
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آمـوزش اخـالق و آداب معاشـرت از وظایـف پـدر در حـق فرزنـد خویـش 19 و نیز 
چگونگی ورود فرزندان به اتاق و محل اسـتراحت پدر و مادر از جمله آموزه های 

دسـتوری قرآن است.20
بـر مؤمنـان اسـت کـه علـوم دینـی را از اهل آن بیاموزند 21 و بر اهل ذکر اسـت که 
بـه پرسـش های علمـی و دینـی مؤمنـان پاسـخ دهند. چنـان که بر پیامبران اسـت 

کـه علـوم و حقایـق و معـارف و حکمت را به انسـان ها بیاموزند. 22
یانبـار امـری مـردود اسـت و مؤمنـان بایـد از آن  در بینـش قرآنـی آمـوزش علـوم ز
پرهیـز کننـد. قـرآن بـا اشـاره به داسـتان هـاروت و مـاروت بیان مـی دارد که چگونه 
یانبـار روی  مردمـان بابـل بـه جـای آمـوزش امـور مفیـد و سـازنده بـه تعلـم علـوم ز
آورده و از دانـش خـود ضـد دیگـر مردمـان سـود می جسـته انـد.23 قرآن می کوشـد تا 

یانبـار پرهیـز دهـد. با ایـن روش مردمـان را از آمـوزش علـوم ز
گردان و متعلمان دانش  بنابراین هم بر معلم اسـت تا با شـناخت ظرفیت شـا
را منتقـل کنـد و هـم بـر متعلمان اسـت که دانشـی را کـه می آموزند در راه راسـت و 
کنند و برای زیان و ضرر زدن به دیگران از آن سود نبرند.آموزش  درست استفاده 
احـکام و قوانیـن 24 تعلیـم چگونگـی توبـه25  تعلیـم بیـان 26 و تعلیـم تسـبیح27  و 
تعلیـم دعـا و حکمـت و نویسـندگی و مانند آن از دسـته آموزه هـای قرآنی در حوزه 

که در آیات بسـیاری بدان پرداخته شـده اسـت. تعلیم و تعلم اسـت 

19. )لقمان آیه 71 و 91(
20. )نور آیات 85 و 95(

21. توبه آیه 122(
22. )بقره آیه 151(

23. )بقره 102(
24. )بقره آیات 215 و 217 و 219 و 220 و بسیار دیگر از آیات(

25. )بقره آیه 73(
26. )رحمن آیات 3 و 4(

27. )سجده آیه 51(
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اهتمام به تعلیم و تعلم در سیره حاج قاسم  

کاری و سـنی   اهتمام فراوان حاج قاسـم به تعلیم و تعلم با تمام مشـغله های 
که از او گذشـته بود سـبب تعجب همگان شـده بود.

طبـق نقـل نماینـده ولـی فقیـه در سـپاه قدس ایشـان هـر از چندگاهی سـفارش 
یـزدی  مصبـاح  آیـت اهلل  و  مطهـری  شـهید  عالمـه  آثـار  از  کتاب هایـی  خریـد 

می دادنـد.
بـرای نیروهـای زیـر مجموعـه خـود دوره هـای مختلـف بصیـرت افزایـی برگـزار 
افزایـش بصیـرت و معرفـت نیرو هـای خـود اهتمـام جـدی داشـتند.  بـه  کـرده و 
هنگامی کـه در مسـیری در خـودرو می نشسـتند بـه جـای اتـالف وقـت بـه مطالعـه 
رایـه  قـم و محضـر علمـا می رفتنـد. خادمـان هییـت  بـه  و بسـیار  می پرداختنـد 
کـه حاجـی بـه هیئـت مـا می آمـد  العبـاس چیـذر نقـل می کننـد بعضـی از اوقـات 
اهتمـام جـدی بـه نشسـتن بـرای اسـتماع منبـر داشـت. هـر هفتـه جمعه هـا چـه 
خـود در تهـران حضـور داشـت و چـه خـود حضـور نداشـت در منـزل خـود هیئـت 

گرفتـه و مجلـس وعـظ برپـا می نمـود.
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مقابله با فقر و فقرزدایی

5

تهـا مطـرح بـوده و در ردیـف 
ّ
بحـث »فقـر و غنـا« از دیربـاز در همـه جوامـع و مل

و  مکتـب  هـر  و  اسـت  گرفتـه  قـرار  بشـری  جامعـه  مسـائل  برانگیزتریـن  جنجـال 
مذهبـی طبـق مـرام و جهـان بینـی خویـش نسـبت بـه آن اظهـار نظـر و اقـدام کـرده 
کالمـی، سیاسـی، اقتصـادی،  اسـت. اسـالم نیز ایـن موضـوع را از ابعـاد فقهـی، 
اخالقـی و... مـورد بررسـی قـرار داده کـه در اینجا به گوشـه ای از آن نظر می افکنیم.

الف ـ غنا: غنا به معنای بی نیازی است که به دو نوع قابل تصور است:

1ـ  بــی نیــازی مطلــق: که خــاّص خداوند متعال اســت؛ او در هیچ زمینه ای 
کمتریــن نیــازی بــه دیگران نــدارد و در عــوض، همه ما ِســوَی اهلل نیازمند 

یند. او
2ـ  بــی نیــازی مالــی: که حداقــل آن، تأمیــن نیازمندیهای ضــروری زندگی و 
ی خّط فقر قرار داشــتن.  عــدم احتیــاج به دیگران اســت و به اصطالح رو

کوشش و فعالیتهای اقتصادی افراد دارد. کثر آن نیز بستگی به  حدا

ب ـ فقر: فقر نیز در چهار معنا کاربرد دارد:

که همه ممکنات از جمله انسان بدان مّتصف اند. 1 ـ نیاز ضروری تکوینی 
که ممکن اســت با  یشــی در حــد مایحتاج ضروری زندگی،  2 ـ نــداری و درو

اختیار یا بدون اختیار رخ بنماید.
3ـ  فقــر و نیازمنــدی نفس که هیچ گاه ســیر نمی شــود و دائــم بر حرص و ولع 
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آن افزوده می شود.
4ـ  نیــاز معنــوی و دائمی بــه پروردگار که انســان به هرمیزان رشــد معنوی کند 

خود را نیازمندتر به خدا می بیند.

دیدگاه اسالم  

فقر در برخی از آیات و روایات اسـالمی تمجید و سـتایش شـده ولی در پاره ای 
دیگـر، نکوهـش گردیـده کـه درنظر اّول نوعی تضـاد و تناقض را تداعی می کند که 
بـه طـور قطـع چنیـن نقصـی از سـاحت دیـن خـدا بـه دور اسـت، بـرای تبییـن نظـر 

اسـالم، آیـات و روایـات را به پنج دسـته تقسـیم می کنیم:
کرده اند؛ ـ برخی فقر  را ستایش 

ـ پاره ای آن را نکوهش نموده اند؛
کرده اند؛ ـ تعدادی، فقرا را سفارش به صبر و تحمل 

ـ دسته ای، از غنا ستایش نموده اند؛
کرده اند. ـ و دسته ای دیگر، غنا و ثروت اندوزی را محکوم 

اینک با اشاره به برخی از آیات و روایات، به شرح موارد پنجگانه می پردازیم.

1 ـ ستایش فقر: امام کاظم ؟ع؟ می فرماید:

پیامبران، فرزندانشان و پیروانشان به سه خصلت ممتاز گشته اند: بیماری، 
ترس از پادشاه و فقر.

خداوند متعال در مناجات با موسی ؟ع؟ به او فرمود:
َفْقَر ُمْقِباًل َفُقْل َمْرَحبًا ِبِشعاِر الّصاِلحیَن...1

ْ
ْیَت ال

َ
... ِاذا َرأ

هرگاه دیدی فقر و درویشی به تو روی می آورد، بگو: آفرین بر شعار صالحان!

منظـور این گونـه روایـات، فقـر مـادِی اختیـارِی مثبت می تواند باشـد که همان 
زهد و دل نبستن به دنیا و قناعت به کمترین مؤونه زندگی است. همان گونه که 

کافی جلد 62 ص 264  .1
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همـه اولیـا و انبیـای الهی بدان متصـف بودند؛ زیرا هیچ یک از آنها عمرگرانبهای 
گـر هـم درآمـدی  خویـش را در راه جمـع ثـروت و انباشـتن آن بـه هـدر ندادنـد و ا
داشـتند آن را صـرف هزینه هـای زندگـی خـود و دیگـران می کردنـد، گرچه آنچنان 

هـم فقیـر نبودنـد کـه دسـت نیاز به سـوی دیگـران دراز کنند.
که الزم اسـت برشـیوه مصرف انسـان  زهد یکی از معیارهای شایسـته اسـت، 
که زهد  کمّیت داشـته باشـد. برخی به غلط، چنین پنداشـته اند  در زندگی، حا
بـه معنـای پرهیـز از نعمتهـای دنیـوی اسـت. از نظر ایـن افـراد، زاهـد کسـی اسـت 
کـه بـه دنیـای مـاّدی پشـت پـا زده و در جهـت بهبـود وضـع مـاّدی خـود و خانـواده 
پیشـوایان  قدمی برنمـی دارد.  نیـز  جهـان  سـازندگی این  بـرای  و  نمی کوشـد  اش 
بزرگـوار اسـالم، هـر جـا بـا مظاهـر چنین تفّکـری برمی خوردنـد، به شـّدت آن را طرد 

گرایـش بـه آن برحـذر می داشـتند. و نفـی می کردنـد و پیـروان خـود را از 
گیـری  کـه آدمی ضمـن بهـره  از دیـدگاه فرهنـگ اسـالم، زهـد به ایـن معناسـت 
از نعمتهـای خداونـد در ایـن جهـان، بـه دنیـا دل نبندد و وابسـته نشـود، خـود را به 
کریـم، در  آن نفروشـد، و تمـام هّمتـش را صـرف بـه دسـت آوردن آن نکنـد. قـرآن 

نکوهـش از دنیـا پرسـتان می فرمایـد:

ها  وا �بِ
�نُّ
ئَ
ا َواْطَما �ی

�نْ
ُ

وِه الّد َ��ی
ْ
ال وا �بِ

ا َو َ�صنُ اَء�ن و�نَ ِل�ت ُ ْر�ب َ �نَ لا �ی �ی دن
َّ
ل
َ
ا

2 و�نَ
ُ
ل ا�نِ ا عن �ن ا�تِ �نَ ُهْم َع�نْ ا�ی �ی دن

َّ
َوال

که ایمان و امید به مالقات ما و روز رستاخیز ـ ندارند و به زندگی دنیا خشنود  آنان 

که از آیات ما غافل اند. کردند و آنها  شدند و بر آن تکیه 

بـه روشـنی پیداسـت کـه در آیـه فـوق آنچـه مـورد نکوهش قـرار گرفتـه، رضایت 
دادن، قانـع شـدن و اطمینـان یافتـن به ماّدّیـات و روی برتافتن از حرکت تکاملی 
بـه سـوی سـعادت معنـوی و قـرب الهـی و مالقـات بـا اوسـت. بـه عبـارت دیگـر، 
زاهـد نیـز همچـون دیگـران از لذایـذ مـاّدی بهـره منـد اسـت؛ لیکـن افـق دیـد او 

2. )یونس / 7(
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آنچنان وسـیع اسـت که همانند دنیاپرسـتان، تنها جلوی پای خود را نمی بیند، 
بلکـه آینده هـای دور و جهـان آخـرت را نیز درنظـر دارد. از نعمتهای موجود در این 
جهان نه به خاطر خوشـگذرانی و هرزگی، بلکه به عنوان وسـیله ای برای رسـیدن 
حـال  تفـاوت  حضرت علـی ؟ع؟،  می کنـد.  اسـتفاده  جاویـدان  سـعادت  آن  بـه 
زاهـدان تقـوا پیشـه و دنیـا پرسـتان را در اسـتفاده از مواهـب و تجّمـالت زندگـی، 

چنیـن ترسـیم فرموده اسـت:

ا  �ی
�نْ

ُ
الّد ْهَل 

ئَ
ا وا 

ُ
اَ�ک �ث �نَ َرِه،  الاْ�نِ ِل  ا�بِ َو  ا  �ی

�نْ
ُ

الّد ِل  عا�بِ �بِ وا  َه�بُ دنَ �نَ  �ی �ت
ُم�تَّ

ْ
ال �نَّ 

ئَ
ا الّلِه  اَد  ِع�ب ُموا 

َ
َواْعل

َو  �تْ  ُسِک�نَ ِل ما  �نَ �نْ
ئَ
ا �بِ ا  �ی

�نْ
ُ

الّد وا  �نُ
َ
َسک ِهْم،  َر�تِ ا�نِ �نی  ا  �ی

�نْ
ُ

الّد ْهُل 
ئَ
ا ُهْم 

ْ
اِ�ک ُ�ث �ی ْم 

َ
ل َو  اُهْم  �ی

ُد�نْ �نی 

ُه 
�نَ �نَ

ئَ
ها ما ا وا ِم�نْ

�نُ �نَ
ئَ
و�نَ َوا َر�نُ ُم�تْ

ْ
ِه ال َی �بِ ما َ��نِ ا �بِ �ی

�نْ
ُ

وا ِم�نَ الّد َ�طنُ
، �نَ �تْ

َ
ِکل

ئُ
ِل ما ا �نَ �نْ

ئَ
ا وها�بِ

ُ
َکل

ئَ
ا

ِح3 الّرا�بِ ِر  َ حب َم�تْ
ْ
َوال عن  ِ

ّ
ل ُم�بَ

ْ
ال اِد  الرنّ �بِ ها  َع�نْ وا  �بُ

َ
ل �تَ ا�نْ ّمَ 

ُ �ث  ، ُرو�نَ ِ
�بّ
َ
ک ُم�تَ

ْ
ال َرُه  ا�بِ �ب َ �ب

ْ
ال

که متقّیان، نقد دنیا و آینده آخرت را یک جا بردند؛  و شما ای بندگان خدا! بدانید 

آنان  آخرت  در  را  دنیا  اهل  که  آن  بی  جستند،  شرکت  دنیاشان  در  دنیاداران  با 

سهمی باشد. سکونت در دنیا و مصرفشان، بهترین نوع سکونت و مصرف است. 

که مترفین بهره می برند، بهره مندند. به دستاوردهایی همانند دستاورد  از همانی 

پرسود  وکاالیی  رساننده  باتوشه ای  می یابند،سپس  دست  مستکبر،  خودکامگان 

برمی بندند. رخت  جهان،  از این 

گـر بـا فقـر مـادی نیـز همـراه باشـد، ارزشـمند و  از ایـن رو زندگـی زاهدانـه حتـی ا
قابـل تقدیـر اسـت.

کرده، منظورشـان از فقر، فقر تکوینی  که فقر را سـتایش  پاره ای دیگر از روایاتی 
یـا فقـر و نیـاز به درگاه خداوند اسـت؛ مانند این سـخن پیامبـر ؟ص؟ که فرمود:

اِء4 �ی �بِ
�نْ
َْ
ِر الا ُر َعلی سا�ئِ حنِ �تَ

�نْ
َ
ِه ا ری َو �بِ �نْ

ُر �نَ �تْ �نَ
ْ
ل
َ
ا

فقر افتخار من است و بدان بر سایر پیامبران، مباهات می کنم.

3. نهج البالغه نامه 27
4. بحاراألنوار ج : 69 ص : 122
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بـه  کـه آن فخـر آفرینـش هرگـز بینـوا ودرمانـده مـال دنیـا نبـود و  روشـن اسـت 
در  پیامبـران،  همـه  بر اینکـه  عـالوه  نمی کـرد،  دراز  نیـاز  دسـت  هـم  هیچ کـس 
زندگـی شـخصی از حداقـل امکانـات سـود می جسـتند و جایـی بـرای مباهـات 
رسـول اکرم ؟ص؟ باقـی نمی مانـد. مگر اینکـه بگوییـم منظـور همـان عطـش شـدید 
بـه تفّضـل و عنایـت الهـی و نیـاز معنوی به ذات احدّیت اسـت کـه افتخار آفرین 
اسـت و آن بزرگوار در حد اعال از آن برخوردار بود و همین احسـاس نیاز، قابلیت 
درک فوزعظیـم مقـام قـرب را بـرای او بیـش از دیگـران فراهـم سـاخت و فاصلـه 
گر فقر مادی هم منظور باشـد،  ک تا خداسـت! و ا چنیـن فقـری بـا فقـر مادی از خا
فقـر اختیـاری بـر اثـر بخشـش بـه دیگـران یـا راضـی بـودن بـه رضـای الهـی مـورد نظر 
کـرده باشـد ولـی مصلحـت  کـه انسـان تـالش الزم را  اسـت و آن در صورتـی اسـت 

گیـرد. الهـی بـر فقیـر بـودن او تعلـق 
کـرده انـد، دو نـوع  کـه فقـر را محکـوم  2 ـ نکوهـش فقـر: منظـوِر آیـات و روایاتـی 
فقـر می توانـد باشـد؛ فقـر بـه معنـای سـیر نشـدن از دنیـا و حـرص و ولـع، و بینوایـی 
کار و  کسـی دنبـال  و محتـاج دیگـران بـودن یـا فقـر مالـِی اختیـارِی منفـی یعنـی 
کاهلـی را پیشـه خـود سـازد. این دو نـوع بـه طـور قطـع از  کاسـبی نـرود و تنبلـی و 
اسـالم  قبـول  مـورد  بـه طـور طبیعـی نمی توانـد  کـه  انسـانی اسـت  رذائـل اخـالق 
باشـد، همان گونـه کـه عقـل نیـز آنها را محکـوم می کند. چنین فقـری مورد عنایت 

شـیطان اسـت، چنانکـه قـرآن مجیـد می فرمایـد:
َر 5 �تْ �نَ

ْ
ُم ال

ُ
ِعُدک َ طا�نُ �ی �یْ

َّ ل�ث
َ
ا

شیطان به شما وعده بینوایی می دهد.

حضرت صادق ؟ع؟ آن را از لشـکریان جهل می شـمارد و حضرت علی  ؟ع؟ 
آن را نتیجـه ترکیـب تنبلـی و ناتوانـی می داند و می فرماید:

ُر 6 �تْ �نَ
ْ
ُهَما ال َ ِم�نْ حب ِ �ت �نَ رنُ �نَ ْ َعحب

ْ
َ�ُل َوال

َ
ک

ْ
َ ال َدَوحب ، ِا�نْ �تْ َدَو�بَ ا ا�نْ ّمَ

َ
اَء ل �ی

ْ سث
َ
ِا�نَّ الْا

5. )بقره / 268(
6. ینابیع الحكمه جلد 4 ص 136



63 ت ظمایامظا  اایا  البروم

وقتی اشیاء با هم ترکیب شدند، تنبلی و ناتوانی نیز ترکیب شدند

 و نتیجه آنها بینوایی شد.

کـه رسـول خـدا ؟ص؟ دربـاره اش فرمـوده  ایـن فقـر از مصادیـق بـارز فقـری اسـت 
است:

7 
ً
را و�نَ ُک�نْ

ُ
ک َ �نْ �ی

َ
ُر ا �تْ �نَ

ْ
کاَد ال

فقر، هم مرز با کفر است.

اسـالم بـا چنیـن فقـری بـه طـور پیگیـر و اصولـی بـه مبـارزه برخاسـته و بـا ارائـه 
برنامه هـای کوتـاه مـّدت و بلنـد مـّدت، بـه ریشـه کنی آن هّمت گماشـته اسـت و 
کار مسـائل اقتصادی و اجتماعی  تها و حکومتها آن برنامه ها را در دسـتور 

ّ
گر مل ا

کـردن شـکاف نامیمـون طبقاتـی موّفـق خواهنـد شـد،  خویـش قـرار دهنـد، بـه پـر 
کـه یکـی از برنامه هـای اصولـی حکومـت حضـرت مهدی)عـج( چنیـن  چنـان 

خواهـد بـود. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود:
ِه8 ّمَ

ُ
ِه الْا و�بِ هدنِ

ُ
ل �نی �نی �تُ عنِ

ْ
َعُل الّلُه ال ْ �ب

َ ِه َو �ی ِو�یَّ الّ�َ ماَل �بِ
ْ
ُم ال ِ�ّ �تَ ُ ... �ی

در دلهای این  تقسیم می کند وخداوند  به طور مساوی  را  اموال  )حضرت مهدی( 

می دهد. قرار  نیازی  بی  اّمت، 

کنـار فقـر مـادی، فقـر فرهنگـی نیـز قابـل توجـه اسـت و بایـد  فقـر فرهنگـی: در 
کـم اطالعـی، عـدم  بـه شـکلی اصولـی و پیگیـر بـا آن مبـارزه شـود. بـی سـوادی، 
آشـنایی مـردم بـا مسـائل دینـی، اجتماعـی و اقتصـادی و ماننـد آن، بـه نوبـه خـود 
گـر جلوتـر یـا همـراه فقراقتصادی ریشـه کن  فاجعـه آمیـز و خسـارت بـار اسـت کـه ا
گـر بـا رفـاه و بـی نیـازی هـم همـراه  ک اسـت؛ بـه خصـوص ا نشـود، بسـیار خطرنـا

کـرم؟ص؟ فقـر دینـی را مـرگ سـرخ نامیـده اسـت. باشـد! رسـول ا

کافی ج 2 ص 143  .7
8. بحار ج 51 صفحه 365
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کـه در میـان جامعه هـا  گـواه اسـت  یـخ و تجربـه  3ـ  سـفارش بـه تحّمـل فقـر: تار
رویشـان  بـه  ولـی هیـچ دری  هـر دری می زننـد،  بـه  کـه  یافـت می شـوند  افـرادی 
تهـای 

ّ
بازنمی شـود و جـز قـوت الیمـوت چیـزی بـه دسـت نمی آورند، ایـن امـر عل

کـه جـای طـرح آن نیسـت، آنچـه در اینجـا بایـد  گونـی می توانـد داشـته باشـد  گونا
کـه بـه هـر دلیـل فقیـر شـده انـد ـ از سـوی آیـات و  کسـانی ـ  کـه چنیـن  گفت ایـن 
روایـات بـه صبـر و بردبـاری و حفـظ عـّزت و کرامت، سـفارش شـده انـد و در عین 
کسـب روزی حـالل، بـه قـول معـروف بایـد صـورت خـود  کوشـش و تـالش بـرای 
را نیـز بـا سـیلی سـرخ نگـه دارنـد، تـا بـه خواسـت خـدا فرجـی حاصـل شـود. قـرآن 

مجیـد آنـان را چنیـن توصیـف می کنـد:
ماُهْم ��ی ُهْم �بِ ْعِر�نُ ِ �تَ �ن

َع�نُّ
اَء ِم�نَ ال�تَّ �ی �نِ

عنْ
َ
اِهُل ا �ب

ْ
ُهُم ال ْ�َ��بُ َ ... �ی

9...
ً
ا �ا�ن

ْ
اَس ِال و�نَ ال�نّ

ُ
ل َْ��ئَ لا�ی

چهره  از  را  آنان  پیامبر(  )ای  تو  ولی  می پندارد،  دارا  را  آنها  نادان  کی،  پا فرط  از 

نمی کنند. مادی  درخواست  و  سؤال  کسی  از  هرگز،  آنان  می شناسی، 

ـی اهلل علیـه وآلـه در ایـن بـاره چنیـن نقـل 
ّ
امیـر مؤمنـان ؟ع؟ از پیامبـر خـدا صل

می کنـد:
عالی10 ی َع�نِ الّلِه �تَ ِه الّراصن �تِ ِر�نْ ُع �بِ ا�نِ �ت

ْ
ُر ال �ی �ت �نَ

ْ
ی الّلِه ال

َ
اِد ِال ِع�ب

ْ
َ��بُّ ال

َ
ا

بزرگ،  خدای  از  و  قانع  خود  روزی  به  که  است  فقیری  خدا،  بنده  ترین  محبوب 

باشد. خشنود 

کرامـت نفـس، صبـر و  آبـرو و عـّزت و  بـر حفـظ  وظیفـه مؤمنـان فقیـر، عـالوه 
کتمـان پریشـانی خویـش از مـردم و عـرض و التمـاس بـه درگاه الهـی  تحّمـل و 
گذاشـت،  کـرده، بـدون روزی نخواهـد  کـه خلـق  کـه مطمئنـًا بنـده ای را  اسـت 

فرمـود: حضـرت  همـان  چنانکـه 

9. بقره / 273
10. غرر الحكم صفه 673
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ی الّلِه
َ
 َعل

ً
ا ی الّلِه کا�نَ َ��تّ

َ
اُه ِال �ث �نْ

َ
اَس َو ا َمُه ال�نّ �تَ

َ
ک َ �نَ احب ِواْ��ت

َ
اَع ا َم�نْ �ب

َ�لاِل
ْ
هتٍ ِم�نَ ال �تَ َس�نَ ُه ِ��نْ �تَ ْر�نُ َ �نْ �ی

َ
 ا

کند، بر  گرسنه یا نیازمند شود و آن را از مردم پنهان دارد و به خدا اعالم  کسی  هر 

کند. را از حالل تأمین  او  که روزی یکساله  خداوند است 

4ـ  سـتایش بـی نیـازی: نیـاز و وابسـتگی بـه غیـر خـدا مخالـف کرامـت انسـان 
اسـت. بـه همیـن دلیـل همـه انسـانها بایـد تـالش کننـد که از نظـر اقتصـادی روی 
پـای خـود بایسـتند و سـربار دیگـران نباشـند. اسـالم، بـی نیـازی به ایـن معنـا را بـه 
دیده مثبت نگریسته و پیروان خویش را بدان فراخوانده است. امام صادق ؟ع؟ 

در ایـن بـاره می فرماید:

َهُه ْ ِه َو�ب  �بِ
�نُّ

ُ
ک ماِل ِم�نْ َ�لاٍل �یَ

ْ
ْمَع ال َ ِ��بُّ حب ُ َر �نی َم�نْ لا �ی �یْ

لا �نَ

ِه َ�ِحَمُه ِ�ُل �بِ َ ُه َو �ی �نَ ْ ِه َد�ی ی �بِ
�ن �تْ َ  َو �ی

در کسی که گردآوری مال حالل را دوست ندارد تا به وسیله آن آبروداری کند و وامش 

را بپردازد و به خویشان خود رسیدگی کند، خیری نیست.

بـه طـور  کمبـود دارد،  کـه در تأمیـن نیازهـای اولیـه زندگـی مشـکل و  مؤمنـی 
طبیعـی نمی توانـد بـه طـور شایسـته بـه امـور دینـی خـود بپـردازد، عـالوه بر اینکـه 
دسـتیابی بـه پاداشـهای اعمـال بزرگـی چـون حـّج، خمـس، زکات، صدقـات و 
گرو بی نیازی نسـبی اسـت. از این رو، رسـول اکرم؟ص؟ بی نیازی  خیرات و... در 

کمـک خوبـی بـرای تقـوا می دانـد: را 

�نی عنِ
ْ
َوی الّلِه ال �تْ َعْو�نُ َعلی �تَ

ْ
ْعَم ال �نِ

5ـ  غنـای مذمـوم: از دیـدگاه اسـالم، ثـروت اندوزی، تکاثر و جمـع آوری دیوانه 
بـا اهـداف  کـه  کاری نابخردانـه و محکـوم اسـت؛ چـرا  امـوال،  بـی هـدف  وار و 
گرانمایـه و  خلقـت و آرمـان خـرد در تضـاّد اسـت. از یکسـو بـه هـدر دادن عمـر 
گرانبهـای  گوهـر  انسـانی می انجامـد و در واقـع  از اغـراض و فضائـل  بـاز مانـدن 
انسـانیت را فـدای مادیاتـی می کنـد که هیچ گاه گرهـی از کار او باز نمی کنند و از 
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که از آِن همه انسانهاسـت، بدون اسـتفاده متراکم سـاخته و  سـوی دیگر ثروتی را 
مشـکالت متعّددی برای جامعه بشـری فراهم می آورد، عالوه بر اینکه ثروتمندان 
کشـی، آدم  گـون بـه طغیـان، فسـاد، جنایـت، حـق  گونا و زرانـدوزان را از جهـات 

کشـی و... وا مـی دارد.
اسـالم در آیـات و روایـات متعـدد چنیـن اسـتغنایی را محکـوم و ممنـوع اعالم 

می کنـد و آن را نکوهـش می نمایـد.

فقرا و اغنیا  

نـه ثـروت و مکنـت نشـانه برتـری و محبوبیـت ثروتمنـد نـزد خداسـت و نـه فقـر 
کـم لطفـی خـدا نسـبت بـه اوسـت؛بلکه  و تهیدسـتی عالمـت بـی ارزشـی فقیـر و 
هریـک از فقـر و غنـا در گردونـه آفرینـش بـر محـور حکمـت و علـم خـدا می چرخـد 
و می توانـد ابـزار آزمایـش انسـانها نیـز بـه حسـاب آیـد. آنچـه در ایـن میـان، محـک 
ارزش و ضـد ارزش قـرار می گیرد، ایمـان و عمـل صالـح اسـت و مؤمـن نیـز موّظـف 
است چه در تهیدستی و چه بی نیازی، با خدا و دین او رابطه تنگاتنگ داشته 
باشـد و ارتباط ایـن دو قشـر نیـز بایـد بـر محور یاد شـده تنظیـم گردد؛ فقیـر با اتکای 
بـه خـدا و حفـظ عـّزت و مناعـت خویـش، بـه ثروتمنـد مؤمن به عنوان یک انسـان 
بنگـرد و ثـروت و حرمتـش را محتـرم شـمارد، ولـی هرگـز او را بـه خاطـر موقعیـت 
مالـی، تمجیـد و تکریـم نکنـد، از سـوی دیگـر هیـچ ثروتمنـدی مجـاز نیسـت فقـرا 
کمـک بـه مسـتمندی آن را خـوار  کنـد؛ یـا هنـگام  را بـه خاطـر تهیدسـتی تحقیـر 
شـمارد و یـا خـود را بهتـر از او بدانـد؛ بلکـه بـه تعبیر امیر مؤمنان صلـوات اهلل علیه:

وا�بِ الّلِه 
َ ًه �نی �ث �بَ

ِر َ�عنْ �ی �ت �نَ
ْ
ّیِ ِلل �نِ

عنَ
ْ
َع ال واصنُ ْ�َ��نَ �تَ

َ
َما ا

ّلَ َو�بَ الّلِه َعرنَّ  �بِ
هتً �تَ ّیِ �ثِ �نِ

عنَ
ْ
ی ال

َ
ِر َعل �ی �ت �نَ

ْ
ُه ال �ی ُه �ت ْ�َ��نَ ِم�نْ

َ
َو ا

چه نیکوست فروتنی ثروتمند در برابر مستمند، به امید پاداش الهی و نیکوتر از آن بی 

اعتنایی مستمند نسبت به ثروتمند از روی توّکل او بر خداست!
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امام رضا ؟ع؟ نیز می فرماید:

َی  �تِ
َ
ّیِ ل �نِ

عنَ
ْ
ی ال

َ
لا�نَ َسلاِمِه َعل ِه �نِ �یْ

َ
َم َعل

َّ
َ�ل  �نَ

ً
 ُمْ�ِلما

ً
را �ی �ت َی �نَ �تِ

َ
َم�نْ ل

ا�نُ �ب
�نْ ِه عنَ �یْ

َ
اَمِه َو ُهَو َعل �ی �تِ

ْ
ْوَم ال َ  �ی

ّلَ َو�بَ الّلَه َعرنَّ

بر  با سالم  که  کند  گونه ای سالم  به  او  بر  و  به رو شود  رو  با فقیر مسلمانی  کس  هر 

ثروتمند تفاوت داشته باشد، در روز قیامت در حالی به پیشگاه خداوند می رسد که 

خدا بر او خشمگین است.

راه های مبارزه با فقر  

کار و تالش 1 ـ 

کار ارزش فـراوان می دهـد، آن را می سـتاید و منشـأ مالکّیـت  آییـن اسـالم، بـه 
می دانـد. قـرآن در ایـن بـاره می فرمایـد:

ِ ِالّا ما َس�ی )نجم / 39( �ن�ا�ن َس ِللْاِ �یْ
َ
�نْ ل

َ
َو ا

و برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.

و نیز می فرماید:

�نَ )نساء / 32( ْ َ��ب �تَ
ْ
ا اک �بٌ ِمّمَ ��ی �اِء �نَ ِ

وا َو ِلل�نّ َ��بُ �تَ
ْ
ا اک �بٌ ِمّمَ ��ی اِل �نَ �ب ِللّرِ

مردان از آنچه به دست می آورند نصیبی دارند و زنان نیز نصیبی.

کار رفتـن واژه هـای، »سـعی« و »اکتسـاب« در آنهـا مـا  بافـت ادبـی آیـات و بـه 
کار و تـالش اسـت. نبایـد دعـا  کسـب روزی،  کـه راه  را بر ایـن امـر واقـف می سـازد 
کار و تـالش سـاخت و در تأمیـن زندگـی بـه دعاهـا و ذکرهـا  و نیایـش را جایگزیـن 
کـه اندیشـه ای اسـت نادرسـت و مخالـف بـا آییـن اسـالم.  کـرد  کتفـا  و توّسـالت ا
عـالء بـن کامـل بـه خدمت امام صادق  ؟ع؟ رسـید و گفـت: در حق من دعا کن، 
شـاید خـدا، بـه برکـت آن برایـم روزی دهـد. آن حضـرت فرمود: هرگـز برایت چنین 

کـه خـدا فرمـان داده اسـت روزی بجـوی. دعایـی نمی کنـم؛ از راهـی 
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سـازی  زره  راه  از  داوود  حضـرت  می کردنـد؛  کار  نحـوی  بـه  پیامبـران  همـه 
و حضـرت موسـی از راه چوپانـی هزینـه زندگـی خـود را تأمیـن می کردنـد و دیگـر 

می فرمایـد: رسـول؟ص؟  حضـرت  همچنیـن.  نیـز  پیامبـران 

َعَمِل
ْ
ال َمِل �بِ

َ
ی الْا

َ
ِر َو ِال �بْ

الّ�َ ِر �بِ
ْ �ب
َ
ی الْا

َ
اُء الّلِه ِال ْوِل�ی

َ
صاَ� ا

اولیای خدا از راه صبر و استقامت، به پاداش، و از راه عمل

 به آمال و آرزوهای خود رسیدند.

و  امیـد  بـا  نـه  مـادی خـود می رسـد  نیازهـای  و  آرزوهـا  بـه  کار مثبـت  آدمی بـا 
می فرمایـد: حضرت علـی ؟ع؟  خیـال؛ 

َدُعَک ِ �تَ �ت ا�یِ
َ��ت

ْ
َد ال َدُعَک َو ِع�نْ �نْ

ما�نِّیُ �تَ
َ
لْا

َ
ا

آرزوهای خیالی تو را می فریبد و به هنگام برخورد

 با واقعیات نومیدت می سازد.

2 ـ کسب حالل

کسـب مـال  کار و  نظامهـای اقتصـادی جهـان معاصـر، انسـان را در انتخـاب 
کـه هـم از راههـای صحیـح  کلـی آزاد می گذارنـد و بـه وی اجـازه می دهنـد  بطـور 
و هـم از راههایـی چـون رباخـواری، قماربـازی، احتـکار، بـازار سـیاه و... بـه جمـع 
ثـروت بپـردازد، بـی آنکـه به حقوق دیگران ارزشـی قائل شـود و بـه اصول اخالقی و 

پیامدهـای اجتماعـی، سیاسـی و اخـروی آن بیندیشـد.
تی همچـون: توّرم، تکاثر، بـرده داری،  بدیهـی اسـت این نـوع برخوردها مشـکال
مفاسـد اخالقـی و سیاسـی را در پـی دارد. در چنیـن جامعـه ای، زندگی مشـکل و 

توان فرسـا، انسـانّیت منحط و ارزشـهای انسـانی سـرکوب می گردد.
آنچـه در نظـام اقتصـادی اسـالم، بیـش از هـر چیـز اهمیـت دارد حـالل بـودن 
کسب و کار است؛ یعنی به دست آوردن مال، از راهی که آزاد است و ممنوعّیت 
شـرعی نـدارد. از ایـن رو قـرآن، جمـع مـال از راههـای یـاد شـده را ممنـوع سـاخته و 
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کیـد مـی ورزد کـه بنیـان مالـی خـود را بـر پایـه »ایمان خالـص و تقوا«  بـه پیروانـش تأ
اسـتوار سـازند و روزی خود را از راهی به دسـت آورند که طبع سـلیم می پسـندد و 

عقـل آدمی بـر آن رغبـت مـی ورزد و خداونـد آن را مجـاز و مبـاح می دانـد:

ذی َاْنُتْم ِبِه ُمْؤِمُنوَن )مائده / 88(
َّ
ُقوا اهلَل ال

َ
بًا َواّت وا ِمّما َرَزَقُکُم اهلُل َحالاًل َطّیِ

ُ
ُکل َو 

که خداوند به شما روزی داده است، بخورید کیزه ای  و از نعمتهای حالل و پا

و از مخالفت خداوندی که به او ایمان دارید، بپرهیزید.

یعنـی  آن  ضـّد  از  طرفـی  از  و  می کنـد  امـر  حـالل  کسـب  بـه  طرفـی  از  قـرآن 
شـیطان  از  تبعیـت  را  آن  و  می کنـد  نهـی  نامشـروع  کار  انجـام  و  حرامخـواری 

می فرمایـد: و  می خوانـد 

 ِ طا�ن �یْ
َّ ُطوا�تِ ال�ث ُعوا �نُ �بِ

�تَّ  َو لا �تَ
ً
ا �ب ِ

ْ��نِ َ�لالًا َط�یّ
َ
وا ِمّما �نِی الْا

ُ
اُس ُکل َها ال�نّ ُّ �ی

َ
ا ا �ی

�نٌ )بقره / 168( �ی ْم َعُ�ّوٌ ُم�ب
ُ
ک

َ
ُه ل

ِا�نَّ

کیزه بخورید! و از گامهای شیطان پیروی  ای مردم! از آنچه در زمین است، حالل و پا

نکنید چه اینکه او دشمن آشکار شماست.

نیـز  تغذیـه  شـامل  کـه  اسـت  تصّرفـات  انـواع  از  کنایـه  آیـات  در ایـن  ـوا« 
ُ
»ُکل

می گـردد. تولیـدات طبیعـت بـه طور طبیعی رغبت انگیـز و تصّرف در آنها حالل 
ـک و مصرف آنها را 

ّ
اسـت، ولـی ممکـن اسـت در مـواردی با تصّرف غیرمجاز تمل

کـه: حـرام و آلـوده نمایـد. از ایـن رو، در قـرآن آمـده اسـت 

ُدوا )مائده / 87( ْع�تَ ْم َو لا�تَ
ُ
ک

َ
َ�ّلَ الّلُه ل

َ
ا�تِ ما ا �ب ِ

ُموا َط�یّ َ�ّرِ
وا لا �تُ �نَ اَم�نُ �ی دن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا �ی

کرده  که خداوند برای شما حالل  کیزه را  که ایمان آورده اید! چیزهای پا کسانی  ای 

است، حرام نکنید! و از حّد تجاوز ننمایید.

کـه تصـّرف در مـال حـرام، و حـالل دانسـتن آن از دیـدگاه اسـالم،  همچنـان 
بدعـت در دیـن و تجـاوز از حریـم الهـی اسـت، حـرام دانسـتن حـالل خـدا نیـز 
کـه خـدا  کسـی نبایـد آنچـه را  خـارج شـدن از مـرز شـریعت محسـوب می شـود و 
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حـالل کـرده، بـر خـود حـرام و جامعـه را از مواهـب طبیعـت محـروم سـازد، یـا از راه 
کسـب نمایـد. پیامبـر اسـالم؟ص؟ می فرمایـد: حـرام 

کـه آن را از راه معصیـت  ُکنـدی جریـان روزی، شـما را وانـدارد  ... ای مـردم! 
بجوییـد کـه خداونـد روزی بندگانـش را از راه حـالل تقسـیم کـرده، نـه از راه حرام. 
پس کسـی که تقوای الهی پیشـه کند و از خدا بترسـد و بردباری نشـان دهد خدا 
کـه پـرده )عفـاف وگنـاه( بـدرد و در بـه  کسـی  روزی او را از راه حـالل می دهـد و 
کند و روزی اش را از راه حرام به دست آورد، از روزی  دست آوردن روزی شتاب 

کمـه می شـود. کاسـته می شـود و در روز قیامـت بـر آن محا حاللـش 
امام صادق ؟ع؟ می فرماید:

 
ً
ا �ب ِ

ُهْم َ�لالًا َط�یّ ا�تَ ْ��ن
َ
�تَ َمَعُهْم ا

َ
ل �تَ َو �نَ

ْ
ل �نَ

ْ
�تَ ال

َ
ل ّلَ �نَ َو�بَ ِا�نَّ الّلَه َعرنَّ

َ�لاُل
ْ
ِلَک ال ِه ِم�نْ دن  �بِ

َ�ّ  �تُ
ً
ها َ�راما  ِم�نْ

ً
ا �ئ �یْ

َ اَول سث �ن َم�نْ �تَ �نَ

کیزه ای قرار داده است،  ئق را آفریده و همراهشان روزی های حالل و پا خداوند خال

پس کسی که مقداری از روزی خود را از راه حرام بخورد همان مقدار از روزی حاللش 

کاسته می گردد.

کّمـی و مصـرف، محـدود  کسـب مـال حـالل از نظـر  کـه  نکتـه مهم ایـن اسـت 
کـه حضرت علـی ؟ع؟  کمیـاب اسـت، چنـان  و در عیـن حـال بسـیار سـخت و 

می فرمایـد:

ِه ِ
ّ
ْ�َهِم ِم�نْ ِ�ل ْهَو�نُ ِم�نَ الّدِ

َ
ِم�نِ ا ُموئْ

ْ
ی ال

َ
ِ َعل �ن �یْ

هتُ الّ�َ ْر�بَ ... صنَ

... شمشیر زدن بر مؤمن آسان تر از به دست آوردن یک درهم از راه حالل است!

امام باقر ؟ع؟ می فرماید:
رنٌ �ی َ�لاِل َعرن

ْ
�بُ ال

َ
َمْطل

به دست آوردن مال حالل بسیار مشکل و کمیاب است.
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3 ـ تدبیر زندگی

از دیگـر بحث هـای مناسـب در ارتبـاط بـا زدودن فقـر، بحـث »تدبیـر زندگـی« 
اسـت. از آنجـا کـه نیازهـای مـاّدی انسـان، دامنه وسـیعی دارد و در اغلـب موارد، 
بـا تـوان، امکانـات و درآمدهـای او هماهنـگ نیسـت، شایسـته اسـت آدمـی در 
زندگـی تدبیـر و تقدیـر داشـته باشـد و بـا محاسـبه و برنامـه ریـزی، دخـل و خـرج 
خـود را بـا هـم هماهنـگ سـازد. امـام محمـد باقـر ؟ع؟، برنامـه ریزی و نگه داشـتن 

کمـال آدمی دانسـته، می فرمایـد: انـدازه در زندگـی را یکـی از ارکان مهـّم 

هتِ
َ �ث َمع�ی

ْ
ُر ال د�ی

�تْ هتِ َو �تَ �بَ ا�ئِ
ی ال�نّ

َ
ُر َعل �بْ

�نِ َوالّ�َ ُه �نِی الّد�ی
�تُّ �نَ

ماِل ال�تَّ
َ
ک

ْ
ماُل ُکّلُ ال

َ
ک

ْ
ل
ئَ
ا

کمال و تمام کمال، بصیرت یافتن در دین و پایداری در سختیها و مصائب و اندازه 

گیری و تدبیر در امور زندگی است.

البتـه منعـی نـدارد کـه انسـان در صـورت امـکان به زندگـی خود و خانـواده اش 
توسـعه دهـد؛ بـه عنـوان مثـال غـذای بهتـر بخـورد، لباس فاخرتـر بپوشـد، در خانه 
کنـد؛ لیکن ایـن وسـعت دادن بـه زندگـی نبایـد، توّجـه انسـان  وسـیع تـری زندگـی 
گرایـش او را بـه معنوّیـات و نیـز عـزت و آزادگـی او را تحـت الشـعاع  را بـه خـدا و 
قـرار دهـد و ناچـار شـود بـه خاطـر افـزودن برهزینه هـای غیـر ضـروری زندگـی، از 

سـر ایمان، آبـرو، آسـایش فکـری و آرامـش روانـی خویـش بگـذرد.
نواهـی  و  اوامـر  از  انسـان  کـه  نیسـت  زندگی، ایـن  تدبیـر  از  منظـور  همچنیـن 
شـرعی پیـروی نکنـد و خـود بـا تکیـه بـر دانـش و بینـش محـدود خویـش بـه طـور 
مسـتقل برنامـه ریـزی کنـد تـا کسـب درآمـد نمایـد. بلکـه منظـور از دخالـت دادن 
بـر  انسـان،  کـه  اسـت  مصرف، ایـن  چگونگـی  و  زندگـی  امـور  در  تدبیرشـخصی 
مبنـای قواعـد اخالقـی و اقتصـادی دیـن، برای جهت بخشـیدن بـه وضع زندگی 
خود و رفع مشکالت و نابسامانیهای اقتصادی، برنامه ای هماهنگ و متناسب 
بـا درآمدهـا و توانایی هایـش تهیـه و اجـرای آن را در زندگـی شـخصی و اجتماعـی 

خـود مـّد نظـر قـرار دهـد.
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4 ـ رعایت الگوی مصرف

مصرف، در فرهنگ اسالمی، الگوی متغّیری دارد، که با شرایط و موقعّیتهای 
کـه وضعّیـت  مختلـف زمانـی و مکانـی، تعییـن وتثبیـت می شـود. به ایـن معنـا 
کـه عمـوم آحـاد جامعـه از رفـاه نسـبی برخوردارنـد و  انسـان در محیـط و شـرایطی 
ک، مسـکن و... در حـّد قابـل  نیازمندیهـای ضـروری همـگان، بـه خـوراک، پوشـا
قبولـی فراهـم شـده، بـا وضعّیت همین فـرد، در محیطی که فقر اقتصادی و مالی 
کـم اسـت و مـردم در تأمیـن نیازهـای اّولّیـه  بـر نظـام عمومـی و اجتماعـی آن حا

زندگـی خـود بـا مشـکل و کمبـود مواجـه انـد، متفـاوت اسـت.
مسـلمان درحالـت اّول،می توانـد، زمینـه بهـره منـدی هرچـه بهتر وبیشـتر خود 
وخانـواده اش را از نعمتهـای الهـی فراهـم سـازد و سـطح و وضـع زندگـی اش را از 
گـر انسـان بـا وجود  نظـر کّمـی و کیفـی، تعالـی و بهبـود بخشـد. در ایـن وضعّیـت، ا
توانایـی مالـی، بـر خود و خانواده اش سـخت بگیـرد، مورد نکوهش خواهد بود. بر 
عکـس، در حالـت دوم، شایسـته اسـت، آدمـی در مصـرف آنچـه در اختیـار دارد، 
کـرده، آنچـه را افـزون بـر نیازهـای اّولّیـه اش در اختیـار  کتفـا  بـه حّداقـّل ضـرورت ا
گـذارد و به ایـن صـورت در تحّمـل شـداید  دارد، بـه همنوعـان نیازمنـد خویـش وا

زندگـی با ایشـان مشـارکت و همـدردی نمایـد.
بـودِن  سـازنده  و  ثبـت  بـه  منـوط  مصـرف،  مشـروعّیت  کـه  دیگر ایـن  نکتـه 
تـر،  بـه عبـارت واضـح  وامـی دارد،  بـه مصـرف  را  انسـان  کـه  انگیزه هایـی اسـت 
را  او  او سـر می زنـد،  از  کـه آنچـه  کنـد  تربیـت  اسـالم می کوشـد انسـان را طـوری 
کـه قـرب الهـی اسـت، نزدیکتـر سـازد و مصـرف نیـز از ایـن  کمـال نهایـی اش  بـه 
تمایلـی  و  درسـت  انگیـزه ای  بـا  انسـان،  مصـرف  گـر  ا نیسـت.  مسـتثنی  قاعـده 
گـر بـا انگیـزه ای  معقـول و منطقـی صـورت بگیـرد، موجـب تکامـل او می شـود و ا
غلط و منفی و مبتنی بر پندارهای موهوم، از قبیل تفاخر، خوشگذرانی، تجّمل 
پرسـتی و افـزون طلبـی، چیـزی را مصـرف کنـد، سـبب انحطاط و تباهـی و فقر او 
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می گـردد. از ایـن رو، رسـول خـدا؟ص؟ در نصیحتـی بـه ابـوذر غفـاری بـه او توصیـه 
می کنـد کـه پیـش از انجام هـر کار، از جمله مصرف خوردنیها، برای آن انگیزه ای 
معقـول و منطقـی بیابـد و بـر اسـاس آن انگیزه هـا، بـه انجـام عمـل، مبـادرت ورزد:

ْوِم َوالَاْکل
هتٌ صاِلَ�هتٌ َ��تّی �نِی ال�نَّ �یَّ ْی ٍء �نِ

َ َک �نی ُکّلِ �ث
َ
�نْ ل

ُ
ک ! ِل�یَ ٍ�ّ

ادنَ �ب
ئَ
ا ا �ی

ای اباذر! باید برای تو در هر چیز، نّیتی صالح باشد، حّتی در خوابیدن و خوردن.

اسـالم، هرگونـه مصـرف ناشـی از انگیزه هـای غلـط و منفـی را تحـت عنـوان 
ـی »اسـراف« قـرار داده و مسـلمانان را بـه شـّدت از آن برحـذر داشـته اسـت.

ّ
کل

یـاده روی و تجـاوز از حـد اسـت و دانشـمندان اخـالق،  اسـراف بـه معنـای ز
اسراف در مصرف اموال را به معنای مصرف نمودن مال بیش از حّد شایستگی 
کننـده و نیـز مصـرف مـال در راه معصیـت خداونـد دانسـته انـد.  و نیـاز مصـرف 
»تبذیـر« نیـز از ریشـه »بـذر« بـه معنـای پراکندن و پاشـیدن دانه اسـت و این تعبیر، 
کـه مـال خـود را تبـاه و ضایـع و بـه اصطـالح  کسـی  نوعـی اسـتعاره اسـت بـرای 
بـرای  کـه  الهـی هسـتند  امانتهایـی  و داراییهـا،  امـوال  پـاش می کنـد.  و  ریخـت 
صـالح و بقـای جوامـع بشـری در اختیـار انسـانها قرارگرفتـه اند و کسـی حـق ندارد 

کنـد. آنهـا را بیهـوده تلـف و تبـاه 
اسـراف و تبذیر فقر را به دنبال دارد و در اسـالم از گناهان بزرگ شـمرده شـده و 
کریم، اسـراف  کرده اسـت. قرآن  خداوند متعال بندگانش را به شـّدت از آن نهی 

کنندگان را از محّبت خداوند محروم دانسـته، می فرماید:

�نَ )اعراف / 31( �ی ُمْ�ِر�ن
ْ
ِ��بُّ ال ُ ُه لا�ی

وا ا�نَّ
ْ�ِر�نُ

وا َو لا �تُ ُ َر�ب ْ وا َواسث
ُ
َو ُکل

بخورید و بیاشامید ولی زیاده روی نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد.

و نیز به آنان وعده آتش داده است:

ا� )مؤمن / 43( ْصحا�بُ ال�نّ
ئَ
�نَ ُهْم ا �ی ُمْ�ِر�ن

ْ
 ال

�نَّ
ئَ
َو ا

اسراف پیشگان اهل آتش اند.
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کتـاب خـرج می کننـد و در  کـه ثروتهـا را بـی حسـاب و  کسـانی را  همچنیـن 
چگونگـی مصـرف آنهـا حـق و رضـای خـدا را درنظـر نمی گیرنـد، بـرادران شـیطان 

کـرده اسـت: معرفـی 

�نِ )اسراء / 26 ـ 27( اط�ی �ی
َّ وا�نَ ال�ث وا ِا�نْ �نَ کا�نُ ��ی ِ

دنّ ُم�بَ
ْ
 ِا�نَّ ال

ً
را �ی دن �بْ

ْ� �تَ ِ
دنّ �بَ

َو لا�تُ

و هرگز اسراف و تبذیر مکن، چرا که تبذیر کنندگان برادران شیاطین اند.

کـه دیگـر قابـل  گونـه ای  کـردن مـال اسـت، بـه  اسـراف و تبذیـر، نوعـی تلـف 
اسـتفاده نباشـد یـا مـورد اسـتفاده قـرار نگیـرد. ماننـد دور ریختن آب و شـیر و مواّد 
ک و حّتـی دور ریختـن هسـته های قابـل اسـتفاده میوه هـا نیـز از  کـی و پوشـا خورا

نظراسـالم، اسـراف شـناخته می شـود. امـام صـادق ؟ع؟ در ایـن بـاره می فرمایـد:

ْی ٍء َ ُح ِل�ث
َ
ْ�ل ها �تَ

�نَّ ِ
ئ
ا َ واَه، �ن

ُه، َ��تّی َطْرِ�َک ال�نَّ �نُ عنِ �بْ ُ  �ی
ْر�نَ َو ِا�نَّ الّ�َ

َک را�بِ
َ َل سث �نْ َک �نَ ِ

 َو َ��تّی َص�بّ

که  که هسته میوه را دور بیندازی، زیرا  خداوند، اسراف را دشمن می دارد، حتی این 

که نیم خورده آب را دور بریزی. کاری شایسته است و حّتی این  آن برای 

بدیهـی اسـت این گونه اسـراف را مصـرف نمی تـوان نامید، بلکـه در واقع نوعی 
مصرف نکردن اسـت.

مصـرف بیـش از حـد و خـارج از شـأن نیـز اسـراف اسـت. بـه عنـوان مثـال، 
کسـی کـه ثـروت و درآمـد ناچیـزی دارد و بـا آن بـه زحمت، هزینه هـای عادی خود 
گـر همـه درآمـد خـود را صرف خرید یک دسـت  و خانـواده اش را تأمیـن می کنـد، ا
کـه چـه  کـرده اسـت. درحالـی  کنـد، اسـراف  لبـاس یـا یـک قطعـه جواهـر زینتـی 
کـه تمّکـن مالـی بیشـتری دارد، اسـراف نباشـد.  کار بـرای شـخصی  بسـا همیـن 

علـی ؟ع؟، در ایـن بـاره می فرمایـد:

ُه
َ
َس ل �یْ

َ
ری ما ل �تَ

ْ َ�ث ُه َو�ی
َ
َس ل �یْ

َ
ُس ما ل �بِ

ْ
ل ُه َو�یَ

َ
َس ل �یْ

َ
ُکُل ما ل

ئْ
ا َ ،�ی  َعلاما�تٍ

ُ لا�ث
َ ِ �ث ُمْ�ِر�ن

ْ
ِلل

اسراف پیشه را سه نشانه است: چیزی را که مال او نیست می خورد، 
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چیزی را که مال او نیست می پوشد و چیزی را که مال او نیست می خرد.

مصـرف بـدون نیـاز، ماننـد کسـی کـه مسـکن و مرکـب سـواری بـا کیفّیتـی کـه 
نیـازش را بـه راحتـی پاسخگوسـت داشـته باشـد، بـا وجود ایـن مسـکن و مرکـب 
کنـد و آنهـا را بـدون اسـتفاده بگـذارد نیـز  کیفّیتـی باالتـر تهّیـه  سـواری دیگـری بـا 

اسـراف اسـت. امـام صـادق ؟ع؟ در ایـن بـاره می فرمایـد:

َرٌس  ِه �نَ �ی رن ْ �ب
ُ ِ ِدْ�َهٍم َو �ی َرِه الا�ن َ َع�ث  �بِ

ً
َرسا ِرَی �نَ �تَ ْ َ�ث �نْ �ی

ئَ
ُه ا

َ
َل ل ّوَ لًا َعلی ماٍل �نَ َم�نَ َ��بُ �تَ َری الّلَه ا�ئْ �تَ

ئَ
ا

» �نَ �ی ُمْ�ِر�ن
ْ
ِ��بُّ ال ُ ُه لا�ی

وا ا�نَّ ْ�ِر�نُ
اَلـ  »َولا�تُ �نْ �ت

ئَ
ـ  ِالی ا

ً
�نَ ِدْ�َهما ر�ی ْ ِع�ث �بِ

که به او اعطا فرموده، تا او  که خدا فردی را امین قرار داده بر مالی  آیا چنین می پنداری 

اسبی را به ده هزار درهم بخرد، درحالی که برای او اسبی به بیست درهم کافی است؟ 

تا آن که این آیه را تالوت فرمود: و اسراف مکنید که خدا مسرفان را دوست ندارد.

فساد

کـه عمـده تریـن سـد و مانـع بـرای  یافتـه اسـت  اسـتکبار جهانـی بـه خوبـی در
غـارت منافـع ملت هـا، همانـا ارزش هـای دینـی، آداب و رسـوم ملـی، تاریخـی، 
کـه ترویـج فسـاد  و هوّیـت یـک ملـت اسـت. هـم چنیـن بـه تجربـه آموختـه اسـت 
از مهـم تریـن حربه هـای تضعیـف مقاومـت یـک ملـت بـه حسـاب می آیـد. بـه 
گسـترش فسـاد در  همیـن دلیـل، اسـاس فعالیـت و تبلیغـات خـود را برایجـاد و 
بین کشـورهای جهان سـوم، استوارسـاخته اسـت. مقام معظم رهبری در این باره 

می فرمایـد:
بعضی از دستگاه های جاسوسی دولت های استكباری، اظهارنظر کرده اند 
که برای ایران و مقابله با انقالب اسالمی، یكی دو راه بیش تر نمانده است. 
که ما فحشا و فساد را در جامعه آنان نفوذ دهیم و جوانانشان  یكی این 
کنیم و زنان و مردانشان را از هدف های متعالی و بلند، غافل  را سرگرم 

کنیم. آن ها را سرگرم منجالب فساد، فحشا و شهوت نماییم.
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کـه یکـی از  گسـترش فسـاد، فقـر و فسـاد مالـی اسـت، چنـان  یکـی از راه هـای 
کنونـی بـه ویـژه جامعـه اسـالمی و انقالبـی مـا نیـز وجـود فسـاد  مشـکالت جوامـع 
که آثار آن، در تضعیف روح دینی و  کشور است  مالی در دستگاه های مختلف 
گفته صاحب نظران اقتصادی  گسـترش فسـادهای دیگر نقش بسـزایی دارد. به 
و اجتماعـی، در جامعـه ای کـه فاصلـه بیـن ثـروت و فقـر، رفـاه و نـاداری، تجّمل و 
یـدن بـه روش هایـیـ  هـر چنـد غلـطـ  در  یـاد اسـت، عـده ای بـا دسـت یاز سـادگی ز
کـردن فاصله هـای خـود بـا طبقـات مرفـه برمی آیند. ایـن  کـم  صـدد پولدارشـدن و 
جاسـت کـه رشـوه خـواری، اختـالس و حـرام خـواری کـه از مهـم تریـن جلوه هـای 
ناسـالم رفتارهـای اقتصـادی و اخالقـی اسـت در جامعـه آشـکار می گـردد و بـه 
عنـوان راه حـل، زبانـزد خـاص و عـام می شـود. این قسـمت از نوشـتار بـه توضیـح 

اجمالی ایـن عوامـل می پـردازد.

رشوه خواری و اختالس

کارشناسـان اقتصـادی و جامعـه شناسـان، پدیده هـای اجتماعـی  از دیـدگاه 
و اقتصـادی، عواملـی بـه هـم پیوسـته و غیـر قابـل گسسـتن هسـتند کـه رفتارهای 
بـه دیگـر سـخن،  اجتماعـی، فرهنگـی و اخالقـی را در جامعـه برمی انگیزاننـد. 
کم بـر جامعه، قابل  پدیده هـای اقتصـادی، فـارغ ازعالیـق و مسـائل اجتماعی حا
که چون اقتصاد، امری ماّدی اسـت، باید از مسـائل  تبیین نمی باشـد. این تصور 
اجتماعـی و اخالقـی تفکیـک گـردد، قابـل قبـول نیسـت. اقتصاد سـالم و اخالق 
و فرهنـگ سـالم، ارتباطـی تنگاتنـگ بـا هـم دارنـد؛ چنـان کـه اقتصـاد نادرسـت و 

هـرج ومـرج گونـه، بـر اخـالق و فرهنـگ، تاثیـر نامطلـوب برجـای می نهـد.
الگـوی سـرمایه داری و رونـد شـکل گیـری انسـان اقتصـادی بـه گونـه ای کـه در 
کشـورهای جهـان سـوم، تحقـق نیافـت؛ از ایـن رو، در  غـرب پدیـد آمـد در برخـی 
َاشـکال تحمیلـی و تقلیـدی آن، آثـار نابهنجـار اقتصـادی در جهـان سـوم متولـد 
کـه در ایـن راسـتا اخالقیـات و ارزش هـای واالی انسـانی در حاشـیه قـرار  گردیـد 
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کـه در ایـن  کـه مطـرح می شـد منافـع شـخصی بـود. انسـانی  گرفـت و تنهـا چیـزی 
کـه در جسـت وجـوی  شـرایط پـرورده می شـود، انسـانی حسـابگر و آزمنـد اسـت 
قـدرت اقتصـادی و سیاسـی هـر چـه بیـش تـر بـرای خـود می باشـد. این جاسـت 
زندگـی  کـه  می سـازد  اقتصـادی  انسـانی  غربـی،  داری  سـرمایه  الگـوی  که ایـن 
احساسـی و عاطفـی او بـر عقالنیـت و تفکـر او برتـری پیـدا می کنـد و منطـق پـول، 
جایگزیـن منطـق تعّقـل می گـردد. بـه دیگـر سـخن، این انسـان، صرفـًا بـه منافـع 
و خواسـته های خویـش می اندیشـد و بـه مرورزمـان، معیارهایـی را مـّد نظـر قـرار 
گونـه سـازگاری نـدارد. در ایـن  کـه بـا ارزش هـای دینـی و معنـوی هیـچ  می دهـد 
صـورت اسـت کـه ارزش هـای دینی را کنار می گذارد و بـرای تحقق اهداف ماّدی 
خویـش همـه چیـز را منکـوب می کند. ایجاد ایـن زمینه سـوء، همان چیزی اسـت 
کـه دشـمنان نظـام جمهـوری اسـالمی ایران پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی برای 

کشـور در صدد ایجـاد آن بـوده انـد. از بیـن بـردن آن در ایـن 
همچنیـن اسـالم »حـرام خـواری« را یکـی از رذائـل بسـیار زشـت و نابـود کننده 
مـردم  از  و بسـیاری  گرفتـه  فراوانـی  قربانیـان  کـه  انسـانی می دانـد  خصلت هـای 
را از سـعادت دو سـرا محـروم و آنـان را از رسـیدن بـه مقـام قـرب الهـی بـاز داشـته 
باعـث  و  آزمنـدی می رویـد  و  و حـرص  دنیاطلبـی  مـرداب  بـر  رذیلـه  اسـت، این 

فسـاد می گـردد. گسـترش 
منظـور از حـرام خـواری، هرگونـه تصـرف غیـر شـرعی در امـوال و پدیده هایـی 
کـه در دسـترس انسـان قـرار می گیـرد، اعـّم از اینکـه آنهـا در مـورد خـوراک،  اسـت 
کسـب و  کنـد یـا سـرمایه  ک، مسـکن و دیگـر نیازمندیهـای زندگـی صـرف  پوشـا
کار نمایـد یـا در اختیـار دیگـران قـرار دهـد. مصداقهـای آن بدیـن قرارنـد: دزدی، 
غصـب، ربـا، غـش در معاملـه، خیانت در امانت، حیف و میل بیت المال، کم 
که در قرآن و روایات با عناوین یادشـده و یا  کم فروشـی و مانند آن  کاری، رشـوه، 
ـی »حـرام خـواری«، »ُسـحت«، »باطل خـواری« و هماننـد آنها یاد 

ّ
بـا عنوانهـای کل
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شـده اسـت. عناویـن یـاد شـده گرچـه همـه از محّرمـات و مـورد خشـم خداسـت 
گناهـان  ولـی برخـی نسـبت بـه برخـی دیگـر، زشـتی بیشـتری دارنـد و در شـمار 

کبیـره بـه حسـاب می آینـد.
کنـی  آیـات و روایـات اسـالمی، در سـه محـور اساسـی، بـه جلوگیـری و ریشـه 
کـه عبـارت اسـت از: تبییـن  انـد  گماشـته  پدیـده زشـت حـرام خـواری، هّمـت 
بیـان  و  خـواری  حـرام  محکومیـت  و  تقبیـح  درآمـد،  کسـب  صحیـح  راههـای 

یـم. آن می پرداز بـه  بـه اختصـار  کـه در اینجـا  آن  آثارناهنجـار 
اللف ل تشلویق بله درآملد حلال: خداونـد، آفریننـده، پـرورش دهنـده و روزی 
کـه دنـدان  کـس  دهنـده همـه آفریـدگان خویـش اسـت و بـه قـول معـروف »هـر آن 
دهـد، نـان دهـد« وهرگـز معقـول نیسـت کـه خـدا، کسـی را خلـق کنـد کـه قـادر بـه 
تغذیـه او نباشـد و یـا حاضـر شـود کـه مخلوقـش، از راههـای نامعقـول و نامشـروع، 
کنـد، بلکـه خداونـد، هـم تـوان روزی رسـانی بـه همـه آفریـدگان خویـش را  تغذیـه 
دارد و هـم آن را از راه اصولـی و صحیـح می پسـندد و روزی هـر جنبنـده ای را نیز از 
ی 

ّ
کـرم صل همـان راه تضمیـن کـرده اسـت. امـام باقـر ؟ع؟ نقـل می کنـد کـه رسـول ا

اهلل علیـه و آلـه، در حّجـه الـوداع، ضمـن سـخنانی فرمـود:
خداوند، روزِی حالل میان آفریدگانش تقسیم کرده، نه روزی حرام. بنابراین، 
هـر کـس تقـوای الهـی پیشـه کنـد و صبـر نمایـد، روزی حـالل بـه او خواهـد رسـید 
کاسـته می گـردد و  و هـر کـس آن را از راه حـرام بـه دسـت آورد، از سـهمیه حاللـش 

مـورد بازخواسـت نیـز قرار می گیـرد... .
که به او فرمود: سخنان ارزشمند آن حضرت، در پی سخن خداوند است 

ُه... )سبأ / 36(
َ
ِدُ� ل �تْ َ اِدِه َو �ی اُء ِم�نْ ِع�ب َ�ث �تَ ِلَم�نْ �ی �نْ ُ�ُط الّرِ �بْ َ ْل ِا�نَّ َ��بّی �ی �تُ

بگو: پروردگارم، روزی هر کس از بندگانش را که بخواهد گشایش می دهد

 و اندازه می گیرد.
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کـه تنهـا از راههـای مشـروعی  بـا چنیـن اندیشـه ای، مسـلمانان، در می یابنـد 
کـه اسـالم بـرای آنهـا تعییـن کـرده، بـه کسـب و کار بپردازنـد و هرگـز گـرد مـال حرام 

نگردند.
مـورد  شـّدت،  بـه  حرامخـواری  زشـت  پدیـده  خلواری:  حلرام  نکوهلش  ل  ب 
گـر انسـان در برخـی از آنهـا اندیشـه کنـد، در  کـه ا نکوهـش قـرار گرفتـه، بـه گونـه ای 
می یابـد کـه تـا مـرز جان دادن، نبایـد زندگی خویش را به درهمی حـرام آلوده کند؛ 

بـه طـور مثـال، قـرآن پیرامـون »دیـن بـه دنیـا فروشـان« می فرمایـد:

اَ�... )بقره / 174(  ال�نّ
َ
ِهْم ِالّا ُطو�نِ ُ و�نَ �نی �ب

ُ
ُکل

ئْ
ا َ َک ما �ی ول�ئِ

ُ
... ا

آنان کسانی هستند که جز آتش نمی خورند!

و ضمـن دیوانـه خوانـدن ربـا خـوار، ربـا را تحریـم نمـوده و آن را بـه منزلـه جنـگ 
کـه یکـی از  کـرده اسـت. )بقـره/ 275 ـ 279( همان گونـه  بـا خـدا و پیامبـر، قلمـداد 
کـردن طّیبـات و تحریـم پلیدی هـا دانسـته  اهـداف عالـی پیامبـر؟ص؟ را حـالل 
)اعـراف/ 157( کـه هـر کـس بـر خـالف آن اقـدام کنـد، در واقـع با آرمان مقـّدس همه 

کـرده اسـت. فرسـتادگان الهـی مخالفـت 
کـه  از سـوی دیگـر، خـودداری از خـوردن حـرام، بسـیار ارزشـمند تلّقـی شـده 
گنـاه حـرام خـواری را نیـز نشـان  بـا شـاهین معادلـه و برابـری، زشـتی و سـنگینی 

رسـول خـدا؟ص؟ می فرمایـد: از جملـه،  می دهـد، 
ً
عا َطّوُ َعهتٍ �تَ

ْ
ْی َ�ک �نَ

ْ
ل
َ
ی الّلِه ِم�نْ َصلاهتِ ا

َ
َ��بُّ ِال

َ
َمهتِ َ�راٍم ا �تْ

ُ
ْرُک ل �تَ

ترک یک لقمه حرام، پیش خدا، از دو هزار رکعت نمازمستحّبی،

 محبوب تر است.

گلوار: حـرام خـواری، عـالوه بـر زشـتی و حرمـت تکلیفـی، از  ج ل پیامدهلای نا
کـی دارد کـه خـواه ناخـواه گریبان حرام خـوار را  نظـر وضعـی نیـز پیامدهـای خطرنا
گـر نگوییـم ناممکـن می نماید،  خواهـد گرفـت، برشـمردن همـه آن ناهنجاریهـا، ا
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بـه طـور قطـع کاری دشـوار خواهـد بـود کـه طبیعتـًا از عهده ایـن مقالـه بـر نمی آید، 
پـس بـه عنـوان »مشـت نمونـه خـروار« برخـی را بـه اختصـار ذکرمی کنیـم.

1 ـ بی خاصیتی عبادت: رسول اکرم ؟ص؟ در این باره می فرماید:

ْمِل ی الّرَ
َ
اِء َعل �ن �بِ

ْ
َ�راِم َکال

ْ
ْکِل ال

َ
اَدهتُ َمَع ا ِع�ب

ْ
ل
َ
ا

پرستش توأم با حرامخواری، همچون ساختن ساختمان برماسه )بی بنیاد( است.

2 ـ مبـارزه بـا حـق و عدالـت: سیدالشـهدا ؟ع؟، در روز عاشـورا، بـه لشـکریان 
یزیـد فرمـود:

؟ ْ�َمُعو�نَ
لا �تَ

َ
و�نَ ا ِ��تُ �نْ لا �تُ

َ
ْم ا

ُ
ک

َ
ل ْم َو�یْ

ُ
ک و�بِ

ُ
ل َع َعلی �تُ َ�راِم َو ُط�بِ

ْ
ْم ِم�نَ ال

ُ
ک ُطو�نُ ُ  �ب

�تْ ْد ُمِل�ئَ �تَ �نَ

کت نمی شوید،  حّقا که شکمهایتان از حرام پر شده و بر دلهایتان، ُمهرخورده! آیا سا

آیا گوش فرا نمی دهید؟!

نـام  بـه  پرهیـزکار  دانشـمندی  ـ  عباسـی  خلیفـه  ـ  مهـدی  کـه  شـده  نقـل 
کار را بـه او پیشـنهاد داد: قضـاوت،  شـریک بن عبداهلل را، طلبیـد و یکـی از سـه 
تربیـت فرزنـدان خلیفـه یـا یک بار غذا خوردن در کاخ. شـریک، پیشـنهاد سـوم را 
ـ کـه در ظاهـر آسـان می نمـودـ  پذیرفـت، ولـی پـس از خـوردن یـک وعـده غذا بر سـر 
م از حرام تهیه شـده بود ـ هم تربیت فرزندان او را به 

ّ
که به طور مسـل سـفره خلیفه ـ 

گرفـت و هـم متصـّدی منصـب قضـاوت آن دسـتگاه سـتمگر شـد عهـده 
گرفتن: رسول اکرم؟ص؟ می فرماید: 3 ـ ملعوِن خداوند قرار 

ماوا�تِ َوالَاْ��نِ ٍک �نِی الّ�َ
َ
ُه ُکّلُ َمل َع�نَ

َ
ِد ل َع�بْ

ْ
ِ ال ْو�ن َ َمهتُ ِم�نْ َ�راٍم �نی �ب �تْ

ُّ
ِ الل َع�ت ا َو�تَ ِادن

وقتی لقمه ای از حرام در شکم بنده ای قرار می گیرد، هرفرشته ای در آسمانها و زمین، 

او را لعنت می کند.

4 ـ شـقاوت ابـدی: بـدون تردیـد، اسـتمرار حرامخـواری، سـعادت دو سـرا را 
نابـود می کنـد و جـز محرومیـت از بهشـت و شـقاوت و بدفرجامی بـه بـار نخواهـد 

آورد:
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ِه ْولی �بِ
َ
اُ� ا ال�نّ َ ِ �ن ْح�ت ْ�ُمُه ِم�نَ الّ�ُ

َ
�تَ ل �بَ

َم�نْ �نَ

کسی که گوشتش از حرام روییده، آتش، شایسته اوست.

رفاه طلبی

از  نیـز  اقتصـادی  فاسـد  فعالیت هـای  و  تجّمـالت  و  طلبـی  رفـاه  بـه  گرایـش 
گسـترش فسـاد اسـت. متأسـفانه ُخلـق و خـوی  کـه زمینـه سـاز  مسـائلی اسـت 
کـه برخـی از مـردم  گسـترش یافتـه اسـت  گرایـی چنـان  َاشـرافی و اشـاعه تجمـل 
کاخ هـای مجلـل مـکان  کـس خـودروی لوکـس سـوار شـود و در  می پندارنـد هـر 

برخـودار اسـت. از شـخصیت و جایـگاه واالیـی  گزینـد، 
گسـترش  گسـترش یـا عـدم  در ایـن راسـتا، عملکـرد مسـئوالن نقـش مهمـی در 
الگـوی دیگـران  و  آن هـا سرمشـق  کـه  و تجّمالت ایفـا می کنـد؛ چـرا  رفـاه طلبـی 

گرایـی می فرمایـد: هسـتند. مقـام معظـم رهبـری دربـاره تجمـل 
محبوبیـت روحانیـت در تجمـل و َاشـرافیگری او نیسـت؛ در سـادگی و بـی 
پیرایگـی اوسـت. تجمـل و اشـرافیگری روحانیـون برایشـان ُمضـّر اسـت. طلبـه و 
روحانـی بایسـتی سـاده باشـند و مظهـر سـادگی روحانیـت هـم سـادگی طلبگـی 

اسـت.
متأسـفانه پـس از جنـگ بـه رغـم نظـرات امـام راحـل و مقـام معظـم رهبـری، 
گرایـش برخـی مسـئوالن بـه تجمـالت و فعالیت هـای اقتصـادی، بازتاب خاصی 
در بیـن مـردم داشـت و بدیهـی اسـت سرچشـمه تمامی گناهـان و انحرافـات در 
کـه در  گروهـی اسـت، و از آنجـا  جامعـه، ناشـی از دنیـا پرسـتی و مـال انـدوزی 
گر ایـن افـراد  کـه مـردم آن هـا را الگـو قـرار می دهنـد و ا هـر جامعـه، افـرادی هسـتند 
بـه دنیاپرسـتی و مـال انـدوزی بپردازنـد، دیگـر فقـرا و مظلومـان دادشـان بـه جایی 

نمی رسـد. از ایـن رو مقـام معظـم رهبـری خطـاب بـه مسـئوالن می فرمایـد:
شـما چگونـه می خواهیـد محبـت و اطمینان مردم را جلب کنیـد؟ مردم باید 
گـر مـا دنبـال مسـائل خودمـان رفتیـم، بـه  بـه مـن و شـما اعتمـاد داشـته باشـند. ا
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فکـر زندگـی شـخصی خودمـان افتادیـم، دنبـال تجمـالت و تشـریفات رفتیـم، در 
کـردن بیـت المـال هیـچ حـدی بـرای خودمـان قائـل نشـدیم، مگـر اعتمـاد  خـرج 
مـردم باقـی می مانـد؟.... مـن و شـما، همـان طلبـه یـا معلـم پیـش از انقالبیـم. 
یکـی از شـماها معلـم بـود، یکـی دانشـجو بـود، یکـی طلبـه بـود، یکـی منبـری بود، 
همـه مان ایـن طـور بودیـم. امـا حـاال مثـل عروسـی اشـراف، عروسـی بگیریـم، مثـل 
کنیـم، مثـل حرکـت اشـراف، در خیابان هـا حرکـت  خانـه اشـراف، خانـه درسـت 
کنیم. اشـراف مگرچگونه بودند؟ چون آن ها فقط ریششـان تراشـیده بود، ولی ما 
کافـی اسـت؟! نـه مـا هـم مترفیـن می شـویم. واهلل  ریشـمان را گذاشـته ایم؛ همیـن 
یـد! در جامعـه اسـالمی هم ممکـن اسـت متـرف بـه وجـود بیایـد... انـدازه نگهدار

ثروت اندوزی

از دیگر عوامل گسترش فساد ثروت اندوزی است. انقالب اسالمی ارزش های 
معنـوی را بـر آرزوهـای دور و دراز و زودگـذر، غلبـه داد و آن را در ذهـن نسـل جـوان 
چنـان جلـوه گـر سـاخت کـه زمینه هـای انحرافـی و لذت هـای مـاّدی را رهـا کـرد و 
بـا عشـق و ایمانـی وصـف ناشـدنی در جبهه های نبـرد حق علیه باطـل در جهت 

حفظ دین، انقالب اسـالمی و دسـتاوردهای واالی آن شـرکت جسـت.
دارد  وجـود  خطـر  جنگ، ایـن  دوران  از  پـس  و  انقـالب  سـوم  دهـه  در  کنـون  ا
از  یـج  تدر بـه  اسـالمی را  انقـالب  دانشـگاه  شـدگان  تربیـت  انـدوزی،  ثـروت  کـه 

سـازد. فسـادانگیز  وسوسـه های  دچـار  را  آنـان  و  کنـد  دور  دینـی  ارزش هـای 
کـه بسـیاری از مـردم در راه احیـای  در دوران جنـگ و پـس از جنـگ درحالـی 
ارزش هـای دینی، ایثارگـری می کردنـد، متأسـفانه شـماری نیز بـه ثروت های کالن 
کـه بـه  گردان، نخبـگان و فرزانگانـی  دسـت یافتنـد. بـه راسـتی امـام امـت، شـا
رهبـری امـام، انقـالب اسـالمی را پایـه ریزی کردند و مردمی کـه مظاهر طاغوت را با 
دادن هـزاران قربانـی و نثـار جـان و مال از میان برداشـتند ونیز جانبازان و ایثارگران 
کـه اسـناد زنـده انقـالب می باشـند ـ چـه اهدافـی را دنبـال می کردنـد؟ بـی تردیـد  ـ 
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گـر در  کـه ا یکـی از خواسـت های بـه حـّق آن هـا عدالـت اجتماعـی بـود؛ عدالتـی 
جامعـه تحقـق یابـد، ارزش هـای دینـی در سـایه آن، زنـده خواهـد شـد؛ و ثـروت 
انـدوزی و رفـاه طلبـی همـواره در تضـاد بـا عدالـت خواهـی و عدالـت اجتماعـی 

می باشـد.
که فسـادهای اقتصادی و سیاسـی را در  هرگز مباد ارزش های دینی و انقالبی 
هـم شکسـت، بـا رفـاه طلبی هـا و ثـروت اندوزی هـا، پایمـال شـود. خطرهای ایـن 
گـر در  کـه ا معضـل اجتماعـی از نـوع بیماری هـای مسـری و عـالج ناپذیـر اسـت 

جامعـه شـیوع یافـت، تـا نابـودی آن پیـش مـی رود.
که فرمود: سخن را در این مقوله با رهنمود امام راحل پایان می بریم 

ارزش هـای  حفـظ[  ]در  راسـتین  و  حقیقـی  مبـارزان  کـه  عزیـز  ملـت 
اسالمی هستند، به خوبی دریافته اند که مبارزه، با رفاه طلبی سازگارنیست 
کـه تصـور می کننـد مبـارزه در راه اسـتقالل و آزادی مسـتضعفین و  و آن هـا 
محرومـان جهـان بـا سـرمایه داری و رفـاه طلبـی منافـات نـدارد، بـا الفبـای 
کـه تصـور می کننـد سـرمایه داران و مرفهـان  مبـارزه بیگانـه انـد و آن هایـی 
بـی درد بـا نصیحـت و پنـد و انـدرز متنبـه می شـوند و بـه مبـارزان راه آزادی 
پیوسـته و یـا بـه آنـان کمـک می کننـد آب در هـاون می کوبند. بحـث مبارزه 
و رفـاه، بحـث قیـام و راحـت طلبـی، بحث دنیا خواهـی و آخرت جویی، دو 
مقولـه ای اسـت کـه هرگـز بـا هـم جمـع نمی شـوند و تنهـا آنهایی تـا آخر خط 

کـه درد فقـر و محرومیـت و اسـتضعاف را چشـیده باشـند. بـا مـا هسـتند 

تبعیض راه گسترش فساد

کـه فقـط خـود را می بیننـد و بـه دلیـل برخـورداری از اعتبـارات دنیـوی،  آنـان 
منافـع خویـش و نزدیـکان را برتـر می پندارنـد و تبعیض هـای نـا روایـی را موجـب 
می شـوند، بـا چنیـن روحیـه ای قطعـًا آثـار منفـی ای در جامعـه بـه بار خواهنـد آورد 
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و نخسـتین اثـر آن، عـدول و ِاعـراض از ارزش هـای دینـی و حرکـت به سـوی فسـاد 
اسـت. امـام خمینـی می فرمایـد:

که محتوای این اصل  انقالب اسالمی برمبنای اصل توحید، استوار است 
در همه شئون جامعه سایه می افكند. در اسالم، تنها معبود انسان و بلكه 
رضای  برای  یعنی  او  برای  باید  انسان ها  همه  که  خداست  جهان،  کل 
که  جامعه ای  در  نپرستند.  را  دیگر  هیچ کس  و  چیز  هیچ  کنند.  عمل  او 
شخص پرستی ها و شخصیت پرستی ها، نفع پرستی ها و لذت پرستی ها 
و هر نوع پرستش محكوم می شود و فقط انسان ها دعوت می شوند به 
غیر  یا  اقتصادی  چه  انسان ها،  روابط  همه  صورت  آن  در  خدا  پرستش 
ج تغییر  اقتصادی در داخل چنین جامعه ای و در رابطه این جامعه با خار
می کند و ضوابط عوض می شود. همه امتیازات لغو می شود. فقط تقوا و 
ک برتری است. زمامدار با پایین ترین فرد جامعه برابر است و  کی مال پا
ضوابط و معیارهای الهی و انسانی، مبنای پیمان ها و یا قطع روابط است.
کـی از تأثیر مسـتقیم جهان بینی توحیـدی در رفتار اجتماعی  گفتـار امـام، حا
و  گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  آن  ابعـاد  بـا همـه  توحیـد  اسـت. هنگامی کـه حقیقـت 
کنـار مـی رود و ریاسـت  عبـادت بـرای غیـر او، طـرد شـود، امتیـازات غیـر منطقـی 
امـام ؟هر؟  حضـرت  می دهـد.  دسـت  از  را  خـود  مفهـوم  پرسـتی،  وخـود  طلبـی 

می فرمایـد:
گروهــی  اســالم بــزرگ تمــام تبعیض هــا را محكــوم نمــوده و بــرای هیــچ 
کرامــت انسانهاســت  ویژگــی خاصــی قــرار نــداده و تقــوا و تعهــد اســالم تنهــا 
و در پنــاه اســالم و جمهــوری اســالمی، حــق اداره امــور داخلــی و محلــی و 
گونــه تبعیــض فرهنگــی و اقتصــادی و سیاســی متعلــق بــه تمــام  رفــع هــر 

قشــرهای ملــت اســت.
همچنین آن امام راحل، الگوی واقعی زمامداران را چنین ترسیم می فرماید:
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زمامـدار جامعـه اسالمی کسـی اسـت کـه با برادرش عقیل چنـان رفتار می کند 
کمـک از بیـت المـال نکنـد. دختـرش را  تـا هرگـز در خواسـت تبعیـض و اضافـه 
گر  یـه مضمونـه گرفتـه، بـاز خواسـت می کنـد و می فرمایـد: ا کـه از بیـت المـال، عار

یـه مضمونـه نبـود تـو اولین هاشـمیه ای بـودی کـه دسـتت قطع می شـد! عار
و در فراز دیگری می فرماید:

در جمهـوری اسـالمی، زمامـداران نمی تواننـد بـا سـوء اسـتفاده از مقـام، ثـروت 
انـدوزی کننـد و یـا در زندگـی روزانـه، امتیـازی بـرای خـود قائل شـوند.

رعایت مسـاوات و عدالت حتی در بین فرزندان می تواند از ایجاد عقده های 
کند و آنان  کودکان جلوگیری  روحی و خشم های پنهانی و روحیه شورشگری در 
ک عصبی نجات بخشـد. پیامبر اکرم؟ص؟ در این  را از ابتـال بـه بیماریهـای خطرنا

باره فرمود:

ِ ْط�ن
ُ
ل

ْ
ِر َو ال �بِ

ْ
ْم �نِی ال

ُ
ک �نَ �یْ َ ْعَدَل �ب ُ �نْ �ی

َ
و�نَ ا ِ��بُّ

ْحِل َکما �تُ
ْم �نِی ال�نُّ

ُ
ْولاِدک

َ
�نَ ا ْ �ی َ وا �ب

ُ
ِاْعِ�ل

در اعطای هدیه به فرزندان خود عدالت را رعایت کنید، همچنان که دوست دارید 

میان شما در نیکی و مالطفت عدالت مراعات شود.

در روایتـی دیگـر آمـده اسـت: روزی پیامبـر؟ص؟ نظرشـان بـه مـردی افتـاد کـه دو 
فرزند داشـت، یکی از آن دو را بوسـید و دیگری را نه. آن حضرت با تندی فرمود:

ُهما؟ �نَ �یْ َ َهلّا ساَو�یْ�تَ �ب

چرا با آن دو یکسان برخورد نکردی؟

می تـوان گفـت: مراعـات نکـردن عدالـت و برابـری میان فرزندان، سـبب رشـد 
صفاتـی از قبیـل حسـادت، دروغ، دزدی، سـنگدلی، شـرارت و ... خواهـد شـد.

 فقرزدایی در سیره شهید سلیمانی

یکی از اهتمام های حاج قاسم در سیرٔه مدیریتش فقر زدایی از مستضعفین 
بود.
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حضور او و نیروهایش در ماجرای سـیل خوزسـتان و همراهی نیروهای حشـد 
الشـعبی. حمایت های شـخصی او از فقرا و محرومان و همچنین حمایت های 
در  محرومیـت زدا  کمیته هـای  و  محرومیـن  بـه  کمـک  بنیاد هـای  تاسـیس  از  او 

کـه حضـور میافـت. تمامی محل هایـی 
اهتمـام جـدی او بـرای بازسـازی مناطـق جنگـی پـس از آزادسـازی از دیگـر 

بـود. انقالبـی  و  فقـر زدایی ایـن مدیـر جهـادی  و  جلوه هـای محرومیـت زدایـی 
کمک به مستضعفین سیل زده خوزستان با جهاد در راه  همسنگ دانستن 
خدا در کالم این شهید واال مقام خود نمایانگر بینش عمیق حاجی بوده است.
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6

نظم در مدیریت

آفرینش بر اسـاس نظم اسـتوار اسـت و در دسـتگاه خلقت، هر پدیده ای جای 
کـرات آسـمانی در مـدار  کار ویـژه ای بـه عهـده دارد.  خاصـی دارد و ماموریـت و 
معّینـی حرکـت می کننـد، فصول سـال و گذشـت شـب و روز نظم خاصـی دارد و 
خلقـت اشـیا از  انـدازه، حـّد و میـزان خاصی برخوردار اسـت. خداوند می فرماید: 

َدٍ�؛  �تَ اُه �بِ �ن �تْ
َ
ل ْی ٍء �نَ

َ ا ُکّلَ �ث
َ »ِا�نّ

 ما هر چیزی را به  اندازه )و روی حساب( آفریدیم.«

ی یافته و موجودات عالم نیز روی حساب 
ّ
حکمت خداوندی در هر چیز تجل

و نظم دقیق و نیز بر اساس هدف معّینی قدم به عرصه هستی نهاده اند.
جهان چون خط و خال و چشم و ابروست
که هر چیزی بجای خویش نیکوســت  

و  سـیّاره ها  حرکـت  مخلوقـات،  همـه  در  کـه  محیرالعقولـی  و  شـگفت  نظـم 
گـردش خـون  یایـی و صحرایـی، بـدن انسـان،  گیاهـان، موجـودات در سـتارگان، 

و... وجـود دارد، همـه و همـه معلـول تدبیـر خداونـد حکیـم، مدّبـر و تواناسـت.

اهمیت نظم در زندگی

خدای توانا و حکیمی که نظم را در دستگاه پهناور و عظیم خلقت قرار داده 
اسـت، همیـن نظـم را در زندگـی انسـان ها و روابـط اجتماعـی آنـان می پسـندد. 
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از ایـن رو، شایسـته اسـت کـه انسـان در زندگـی فـردی و اجتماعـی خویـش، نظـم و 
ترتیـب و تدبیـر در امـور را مراعـات کنـد؛ زیـرا بـه گفته روانشاسـان:

محسـوب  روانـی  اساسـی  احتیاجـات  جـزء  ترتیـب،  و  نظـم  بـه  »احتیـاج 
می گـردد، رنـگ و شـکل و خاصـی بـه زندگـی می دهـد، افـراد میـل دارنـد زندگـی 

آورنـد.«  در  قاعـده مشـخصی  و  نظـم  را تحـت  و جمعـی خـود  فـردی 
بودجه هـای  و  مقـررات  و  قوانیـن  کتاب هـای  یـاد  ز حجـم  بـه  گـذرا  نگاهـی 
هنگفتـی کـه صـرف قانون گـذاری و تنظیـم آنهـا می شـود و اهمیتـی کـه همه ملل 
جهـان بـه آنهـا می دهنـد ضـرورت و لـزوم نظـم فـردی و اجتماعی را در زندگی بشـر 

آشـکار می سـازد.
کامـل بـه نظـم و برنامه ریـزی در زندگـی  اسـالم نیـز بـه عنـوان دیـن جهانـی و 
کـرده کـه تمـام کارهای خـود را  اهمیـت فـراوان داده و بـه پیـروان خویـش سـفارش 
کـه  طبـق قانـون و بـه صـورت منظـم انجـام دهنـد و از بی برنامگـی بپرهیزنـد. چـرا 
تمـام احـکام اسـالمی؛ واجبـات، مسـتحبات، محّرمـات، مکروهـات و... در این 
راسـتا و در جهت برنامه دقیق و منظم دادن به مسـلمانان قرار داده شـده که آنان 

را تحـت نظـم خاّصـی در آورد.
و  ادارات  کار  سـاعات  هواپیماهـا،  قطارهـا،  حرکـت  نیـز  کنونـی  دنیـای  در 
کارخانجـات و... روی نظـم خاصـی و بـا دقیقـه و ثانیـه سـنجیده می شـود و بـا 
کامپیوتـر در عرصـه زندگـی نظـم و ترتیـب دقیق تـر و بهتـر صـورت می گیـرد  ورود 
یـات زندگـی بشـر شـده و  کـردن جـزء ضرور گفـت امـروزه منّظـم زندگـی  و می تـوان 
گـر بخواهیـم خـود را از دایره نظم کـه امروزه همه  مـورد پسـند عقـل و دیـن اسـت و ا
کنیـم، بـا مشـکالت  کـرده، خـارج  گرفتـه و احاطـه  یـادی فـرا  جامعه هـا را تـا حـّد ز

یـادی رو بـه رو می شـویم. ز
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نظم در قرآن

تنظیـم   راسـتای  در  کریـم  قـرآن  سفارشـات  و  دسـتورات  عظیمـی از  بخـش 
می فرمایـد:  امیرمؤمنـان؟ع؟  اسـت.  انسـان  اعمـال  و  اندیشـه 

کم؛  �ن �ی م ما �ب طن کم و �ن ی و دواء دا�ئ ا�تی و ال�د�ی�ث ع�ن الماصن ه علم ما �ی �ی »الا ا�نّ �ن
گاهی از آینده، خبر از گذشته، داروی درد )نادانی و گمراهی( و نظم  گاه باشید که آ  آ

و ترتیب زندگی روزمّره شما در قرآن )آمده( است.«

کرد: کریم را درباره نظم می توان به دو بخش تقسیم  بیان قرآن 

 نظم در تکوین

کرده و به انسـان ها  کم بر جهان آفرینش را تشـریح  قرآن در این بخش، نظم حا
سفارش می کند که درباره آن بیندیشند. تا به طّراح زبردست آن )خدای تعالی( 
پـی ببرنـد و در ایـن راسـتا، گاه از فـرود آمـدن بـاران و رویـش گیاهـان یـاد می کنـد و 
گاهـی از عظمـت آسـمان، کوه هـا و دریاهـا سـخن می گویـد. زمانی شـگفتی های 
آفرینـش موجـودات و از جملـه انسـان را تذکـر می دهـد و در بسـیاری از مواقـع نیـز 
آمد و شـد شـب و روز، فراوانی پدیده های هسـتی و بی شـماری نعمت های الهی 
را در ال بـه الی آیـات بیـان می کنـد و انسـان را بـه تفکـر در نظـم شـگفت آور آن وا 

مـی دارد. بـه عنوان نمونـه می فرماید: 

؛ ا�بِ �ب
ْ
ل
َ
ا

ْ
ولِی ال

ُ
ا�تٍ ِلا �ی

آ
هاِ� لا

ِل َو ال�نَّ �یْ
َّ
ِ الل لا�ن �تِ

َاْ��نِ َو ا�نْ
ْ
ماوا�تِ َو ال ِ الّ�َ �ت

ْ
ل »ِا�نَّ �نِی �نَ

 همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد و شب و روز،

نشانه هایی برای خردمندان است.«

 نظم در تشریع

کـه دربـاره قوانیـن و مقـررات الهـی نـازل شـده، برقـرار کننـده نظـم و  همـه آیاتـی 
برنامـه در زندگـی فـردی و اجتماعـی مسـلمانان اسـت. با ایـن بیـان، قـرآن همـواره 
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و  می کنـد  دعـوت  منّظـم  و  صحیـح  برنامـه  یـک  داشـتن  بـه  را  خویـش  پیـروان 
کـه مسـلمانان در زندگـی بـه اصـول و مقـررات الهـی پای بنـد  خواسـتار آن اسـت 
بـوده، طبـق برنامـه ای کـه خـدا بـرای آنـان تنظیم کـرده، زندگـی کنند و هیـچ گاه از 

کـه:  گام فراتـر ننهنـد. چـرا  حـدود الهـی 

؛  اِلُمو�نَ
َ َک ُهُم الطنّ ول�ئِ

ُ
ا َ ِه �ن

َ
 ُ�ُ�وَد الّل

َ
َعّد �تَ َ »َم�نْ �ی

 آنان که از حدود الهی تجاوز کنند، همانان ستمکارانند.«

گفـت یکـی از اهـداف مهـّم پیامبـران الهـی، تنظیـم برنامـه  از ایـن رو، می تـوان 
زندگـی انسـان ها در تمـام ابعـاد آن بـوده و در صـدد بودنـد تـا جامعـه طبـق برنامـه 
تنظیمـی از جانـب پـروردگار بـه زندگـی خویـش ادامـه دهـد و از آن تخّطـی نکنـد.
بـه عنـوان مثـال قرآن برای انجام عبادت های اسـالمی وقت و برنامه ای تنظیم 
کـرده، تـا همـه مسـلمانان در آن وقـت معیـن بـه عبـادت بپردازنـد. چنان کـه بـرای 
کـرده و ابتـداء و انتهـای روزه هـر روز را  گرفتـن، مـاه مبـارک رمضـان را معلـوم  روزه 

معلـوم کـرده اسـت و می فرمایـد: 

ِر  ْ حب �نَ
ْ
َاْسَوِد ِم�نَ ال

ْ
ِط ال �یْ

�نَ
ْ
�نُ ِم�نَ ال �یَ ْ َا�ب

ْ
ُط ال �یْ

�نَ
ْ
ُم ال

ُ
ک

َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

�تَ َ وا َ��تَّی �ی ُ َر�ب ْ وا َو اسث
ُ
»... ُکل

ِل؛  �یْ
َّ
ی الل

َ
اَم ِال �ی وا الّ�ِ ّمُ �تِ

َ
ّمَ ا

ُ �ث

 بخورید و بیاشامید تا رشته روشن صبحدم در تاریکی شب آشکار شود

 و روزه را به شب برسانید.«

و در جـای دیگـر افـرادی را کـه در امـور اجتماعـی خـود، منظـم و هماهنگ و با 
اجازه رهبری عمل می کنند، در زمره مؤمنان قرار داده و آنان را چنین می ستاید: 

اِمٍع  ْمٍر �ب
َ
وا َمَعُه َعلی ا ا کا�نُ ِه َو َ�ُسوِلِه َو ِادن

َ
الّل وا �بِ

َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
و�نَ ال ِم�نُ ُموئْ

ْ
َما ال

»ِا�نَّ

وُه؛  �نُ دنِ
ْ
ا َ َْ��ت وا َ��تَّی �ی َه�بُ

دنْ ْم �یَ
َ
ل

با پیامبر در  آورده اند و چون  و پیامبرش ایمان  که به خدا  کسانی هستند   مؤمنان 

بروند.« نباید  نطلبیده اند  رخصت  او  از  تا  باشند،  همگانی  کاری 
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در آیـه ای دیگـر نیـز، رزمنـدگان راهـش را کـه منظم، محکم و اسـتوار وارد پیکار 
می شـوند، مـورد محبت خـود قـرارداده، می فرماید: 

ا�نٌ َمْرُصوٌ�؛  �ی
�نْ ُ �نَُّهْم �ب

َ
ا َکا

ً ِلِه َص�نّ �ی و�نَ �نِی َس�بِ
ُ
ل ا�تِ �ت ُ �نَ �ی �ی ِ دن

َّ
ِ��بُّ ال ُ َه �ی

َ
»ِا�نَّ الّل

که اجزایش را  که در راه او در صفی، همانند دیواری  کسانی را   خداوند دوست دارد 

با سرب به هم پیوند داده باشند، می جنگند.«

نظم در روایات

کیـد قرار گرفته اسـت. به عنوان  نظـم و انضبـاط در روایـات اسـالمی نیز مـورد تا
یانبـار بی نظمـی و تشـّتت را در فکـر و  کـه بارهـا نتایـج ز نمونـه، امیرمؤمنـان؟ع؟ 
عمـل مسـلمانان دیـده بـود، در بسـتر شـهادت و در آخرین پیامـش، فرزندان خود 

کارهـا فراخوانـده، می فرمایـد:  و مسـلمانان را بـه تقـوای الهـی و نظـم در 

م امرکم؛  طن وی اهلل و �ن �ت �ت ا�بی �ب ه ک�ت لعن ع اهلی و ولدی و م�ن �ب م�ی کما و حب »اوص�ی
که نوشته من به  کس را   شما را )ای حسن و حسین( و همه خانواده و فرزندانم و هر 

کارهایتان سفارش می کنم.« او می رسد، به تقوای الهی و نظم در 

و در عهدنامـه مالـک اشـتر رعایـت نظـم را بـا عباراتی دیگر این چنین سـفارش 
می کند:

ا 
ِادنَ َها  �ی �نِ هتَ  َ ا�ب حبَ

َّ
الل ِو 

َ
ا َها  ِاْمکَا�نِ َد  َها ِع�نْ �ی �نِ َط 

َ��تُّ
ال�تَّ ِو 

َ
ا َها  َوا�نِ

َ
ا َل  �بْ

�تَ ُموِ� 
ُ
ا

ْ
ال �بِ  

هتَ
َ
ل َعحبَ

ْ
ال َو  اَک  َّ ِا�ی  ...«

َعُه؛  ْمر َمْو�تِ
َ
ْع ُکّلَ ا ْو�تِ

َ
َعُه َو ا ْمر َمْوصنِ

َ
ْع ُکّلَ ا �نَ َح�تْ �نَ ْوصنَ ا اْس�تَ

َها ِادنَ َوْه�نَ َع�نْ
ْ
ِو ال

َ
َر�تْ ا

َّ
ک �نَ �تَ

از عجله در مورد کارهایی که وقتشان نرسیده، یا سستی در کارهایی که امکان عمل 

آن فراهم شده، یا لجاجت در اموری که مبهم است، یا سستی در کارها هنگامی که 

واضح و روشن است، برحذر باش! و هر امری را در جای خویش و هر کاری را به موقع 

خود انجام بده.« 
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موارد نظم  

 برای نظم مواردی ذکر شده است:

 نظم در اوقات شبانه روز

کـه هـدف از زندگـی  نظـم در زندگـی یـک مسـلمان بـر محـور عبـادت خـدا ـ 
اسـت ـ پدیـد می آیـد. یـک مسـلمان هنـگام اذان صبـح بـرای نمـاز بـر می خیـزد و 
پـس از نمـاز بـه تـالوت آیاتـی از قـرآن می پـردازد، سـپس اقدام به ورزش مناسـب یا 
مختصـری اسـتراحت، پـس از صـرف صبحانـه بـه کار روزانـه می پـردازد، نزدیـک 
کار برداشـته بـرای نمـاز ظهـر و سـپس عصـر آمـاده می شـود،  اذان ظهـر دسـت از 
کار را آغـاز  پـس از نمـاز بـه صـرف غـذا و مقـداری اسـتراحت پرداختـه، دوبـاره 
بـا دوسـتان،  از دیـدار  کـرده و پـس  ادا  بـه موقـع  را  می کنـد، نمـاز مغـرب و عشـا 
بسـتگان، گفتگـو بـا خانـواده، یـا هـر تفریـح و جلسـه مشـروع دیگـر وقتی بـه خواب 

کـه بتوانـد نمـاز صبـح خـود را سـر وقـت بخوانـد. مـی رود 
کـه بـه پیروانـش  ایـن اسـت کـه معنـای سـخن حضـرت موسـی بـن جعفـر ؟ع؟ 
کنید: بخشـی برای  که اوقات خود را چهار قسـمت  سـفارش می کند: »بکوشـید 
مناجـات بـا خـدا، دیگـری بـرای امـرار معـاش، سـّوم بـرای معاشـرت بـا بـرادران و 
که عیوبتان را به شـما می گویند و قلبًا به شـما اخالص دارند. چهارم  معتمدانی 
کـه بـر سـه  کامیابی هـای مشـروع. با ایـن بخـش )چهـارم( اسـت  ت هـا و 

ّ
بـرای لذ

بخـش دیگـر نیـرو می گیریـد.« 

 نظم فکری

گفتـار،  گـر انسـان زندگـی خـود را طبـق بینـش اسـالمی نظم بدهـد و بکوشـد  ا
رفتـار و حرکاتـش منظـم و مطابـق برنامـه دقیـق اسـالم باشـد، نظـم فکـری پیـدا 
امـام  حضـرت  نمی شـود.  عقیدتـی  و  فکـری  تزلـزل  دچـار  هیـچ گاه  و  می کنـد 
گـر در زندگی مـان، در رفتـار و حرکاتمـان  خمینـی  ؟هر؟ در این بـاره می فرمایـد: »ا
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نظـم بدهیـم، فکرمـان هـم بالطبـع نظـم می گیـرد، وقتـی فکـر نظـم گرفـت، یقینـًا از 
آن نظـم فکـری الهـی هـم برخـوردار خواهـد شـد.« 

 نظم در مصرف

نظـم در مصـرف بـه معنـای داشـتن حسـاب و برنامـه دقیق در دخـل و خرج ها 
کرده و از زیاده روی و اسـراف  که در این امور، اعتدال را رعایت  و مصرف هاسـت 

بپرهیزنـد. چنان کـه قـرآن کریم بنـدگان خوب خود را  این گونه می سـتاید: 

؛ 
ً
واما ِلَک �تَ �نَ دن ْ �ی َ ُروا َو کا�نَ �ب �تُ �تْ َ ْم �ی

َ
وا َو ل ُْ�ِر�نُ ْم �ی

َ
وا ل �تُ �نَ �نْ

َ
ا ا �نَ ِادن �ی ِ دن

َّ
»َو ال

 )بندگان خدای رحمان( کسانی هستند که هرگاه انفاق )هزینه( کنند نه اسراف کنند 

و نه تقتیر )دست خشکی( و )هزینه زندگی آنان( بین این دو در شرایط متعادل است.«

 نظم در امور نظامی

پایبنــدی بــه نظــم و انضبــاط بویــژه در امــور نظامــی از اهمیت باالتــری برخوردار 
کیفیــت پوشــیدن لبــاس نظامــی، ســر وقــت  اســت. یــک نیــروی نظامی بایــد در 
ــرای  ــد باشــد، ب کار موّظــف نپرداختــن مقّی ــه غیــر  کار، ب حضــور یافتــن در محــل 
کامــل داشــته باشــد، سلســله مراتــب  دفــاع از اســالم و میهــن اســالمی آمادگی 
کنــد. احتــرام مقامــات مافــوق خــود را نگــه دارد، در برخــورد بــا  نظامــی را رعایــت 
همــکاران همردیــف و... منظــم و منضبــط باشــد. تفصیــل بیشــتر این بخــش در 

درس آینــده می آیــد.

نظم در سیره حاج قاسم  

نظم با تمام ابعادش در سیره ایشان وجود داشت.
حکایـت خانـواده و همرزمـان او از اختصـاص وقـت خاصـی در دل شـب بـه 
عبـادات، بـا تمـام مشـاغل اختصـاص وقـت خـاص بـه خانـواده خـود، بـا تمـام 
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از  دیـدار  بـه  خـاص  وقـت  اختصـاص  المللیـش  بیـن  سـنگین  مئولیت هـای 
شـهدا. خانواده هـای 

کـه تجلـی در سـخنرانی ها و تالیـف وصیـت  انسـجام فکـری و نظـم اندیشـه 
نامـه آن شـهید سـعید داشـت و همچنیـن اعمـال برخواسـته از افـکار او، همـه و 

همـه نشـان دهنـده ذهـن منظـم او بـود.
پیروزی هـای پیاپـی او در میدان هـای مختلـف مبـارزه نیـز نشـان دهنـده نظم 

نظامـی و مبارزاتی ایشـان بود.
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گرایی  ساده زیستی و دوری از تجمل 

7

ساده زیسـتی، پاسـخ انسـان های دانـا بـه زندگـی ناپایـدار دنیاسـت کـه در پرتـو 
آن، آرامش درون و برون حاصل می شـود. بنابراین، ساده زیسـتی با نوع شـناخت 

انسـان و نگـرش او بـه زندگـی دنیا مرتبط اسـت.
در عصـر حاضـر، دو نـگاه افراطـی و تفریطـی بـه بهره منـدی از مواهـب الهـی و 
مادیـات دیـده می شـود. عـده ای در مادیـات دنیـا غوطه ور شـده و اسـیر زرق و برق 
مـزّور،  صوفیـان  و  مسـیحی  راهبـان  ماننـد  برخـی  و  گردیده انـد  آن  تجمـالت  و 
تـارک دنیـا شـده و از جهـان مـاده یـا بـه کلـی بی خبرنـد و یـا می خواهنـد بـا زندگـی 

کننـد. زاهدانـه، افـکار مـردم را بـه خـود جلـب 
رشـد فزاینـده عوامـل قـدرت و ثـروت و ترویـج مصرف گرایـی در عصـر حاضـر، 
تـی و فـرو رفتـن در مـرداب دنیـا را افزایـش داده  خطـر روی آوردن بـه زندگـی تجمال

است.
ویژگی هـای  کـه  می طلبـد  تـی  تجمال زندگـی  زیان بـار  آثـار  و  فـوق  وضعیـت 
کنیم تا از خطرات دل بسـتگی تام و تمام  ساده زیسـتی و آثار مثبت آن را بررسـی 

بـه مواهـب دنیـوی و تجمل گرایـی در امـان بمانیـم.
ساده زیسـتی مـورد نظـر اسـالم عبـارت اسـت از: عـدم دل بسـتگی بـه مظاهـر 
کـه مقابـل  دنیـا و رهایـی از تجمـالت و تشـریفات زایـِد زندگـی و بی پیرایـه بـودن 

اسـت. رفاه زدگـی  و  آن، تجمل گرایـی 
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رابطه ساده زیستی و زهد  

اسـتاد  دارد.  تنگاتنگـی  ارتبـاط  بی رغبتـی،  و  زهـد  مفهـوم  بـا  ساده زیسـتی 
مطهری می گوید: »زهد، حالتی است روحی و زاهد از آن نظر که دل بستگی های 
معنـوی و اخـروی دارد، بـه مظاهـر مـادی زندگـی بی اعتناسـت. این بی اعتنایی و 
بی توجهـی تنهـا در فکـر و  اندیشـه و احسـاس قلبـی نیسـت و در مرحلـه ضمیـر 
پیشـه  را  قناعـت  و  سـادگی  خویـش،  عملـی  زندگـی  در  زاهـد  نمی یابـد.  پایـان 
خـود می سـازد و از تنّعـم تجمـل و لذت گرایـی پرهیـز می نمایـد. ُزّهـاد جهـان آنهـا 

کرده انـد.«  کتفـا  کـه بـه حداقـل تمتـع و بهره گیـری از مادیـات ا هسـتند 
با ایـن توصیـف، مفهـوم زهـد دو مرحلـه قلبـی و عملـی دارد: مرحلـه قلبـی آن، 
کـردن بـه حداقـل ابزارهـای  کتفـا  عـدم دل بسـتگی بـه دنیـا، و مرحلـه عملـی آن، ا
گفـت: ساده زیسـتی راسـتین راه را  زندگـی و ساده زیسـتی اسـت. پـس می تـوان 
برای تحصیل زهد حقیقی همواره می سـازد؛ چنان که در روایتی از امام علی؟ع؟ 

آمده اسـت: 

هد؛  ّدی الی الرن وئ ّهد �ی رن »ال�تّ
 واداشتن خود به زهد و ساده زیستی، منتهی به حالت درونی زهد می گردد«.

در جای دیگر می فرماید: »اول الزاهد الّتزّهد؛ 

 نخستین گام زهد، تزّهد )ساده زیستی( است.«

گرایـش باطنـی و قلبـی انسـان  در یـک جملـه می تـوان گفـت: زهـد، مربـوط بـه 
بـه دنیاسـت و ساده زیسـتی، ناظـر بـه زندگـی فـردی و اجتماعـی افـراد اسـت و 
کـی از دل  نمی تـوان بـدون روحیـه ساده زیسـتی، بـه زهد رسـید. تجمل گرایی، حا

کـه بـا زهـد در تضـاد اسـت. بسـتگی بـه دنیاسـت 
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ساده زیستی صوفیانه

اســت  راســتین  و  اســالم، ساده زیســتی عزت منــد  نظــر  مــورد  ساده زیســتی 
متاســفانه  نمی کنــد.  تطبیــق  آن  بــا  صوفی گــری  ناصحیــح  برداشــت های  کــه 
کــه بــه دلیــل  در همــه زمان هــا، زاهــد نماهــای صوفــی مســلک بــوده و هســتند 
کــرده و  کامــل از آموزه هــای دینــی، نعمت هــا را بــر خــود حــرام  عــدم شــناخت 
کــت و ژنــده پــوش و  لبــاس پشــمینه پوشــیده و بــرای خــود ظاهــری ژولیــده، بی نزا

کرده انــد. درســت  خشــم آلود 
گروه ایسـتادگی  انحرافی ایـن  افـکار  برابـر  در  معصوم؟مهع؟همـواره  امامـان 
می کردنـد و بـا آنهـا در عمـل و گفتـار مخالفـت می نمودنـد و روش آنـان را انحرافی 
آنهـا  می فرمایـد:  افـراد  مورد ایـن  در  صـادق؟ع؟  امـام  می دانسـتند.   باطـل  و 
گـردد، جـزء آنـان اسـت و بـا آنهـا  کـه بـه آنهـا مایـل  کسـی  دشـمنان مـا هسـتند. 

می شـود.  محشـور 

ساده زیستی مزّورانه

کننـد و بـا نیرنـگ و  ممکـن اسـت بعضـی افـراد از ساده زیسـتی سـوء اسـتفاده 
فریـب، مـردم را بـه گمراهـی بکشـانند و از ایـن طریـق بـه مقاصـد خویـش برسـند.

پادشـاهی  مهمـان  زاهـدی  اسـت:  کـرده  نقـل  داسـتانی  در این بـاره  سـعدی 
کـه ارادِت او بـود و چـون بـه  کمتـر از آن خـورد  بـود. چـون بـه طعـام بنشسـتند، 
کـه عـادِت او بـود، تـا ظـّن صـالح در حـق او  کـرد  نمـاز برخاسـتند، بیـش از آن 
کنـد.  یـادت شـود... چـون بـه مقـام خویـش بـاز آمـد، سـفره خواسـت تـا تناولـی  ز
پسـری داشـت صاحـب فراسـت، گفـت: ای پـدر، بـاری بـه دعوت سـلطان طعام 
نخـوردی؟ گفـت: در نظر ایشـان چیـزی نخـوردم کـه بـه کار آید. گفت: نمـاز را هم 

کار آیـد.  کـه بـه  کـه چیـزی نکـردی  کـن  قضـا 
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فرق ساده زیستی و آراستگی

کننـد ساده زیسـتی بـا آراسـتگِی ظاهـری، منافـات دارد،  شـاید بعضـی تصـور 
درحالی کـه بین ایـن دو هیچ گونـه تضـادی وجـود نـدارد. می تـوان هـم سـاده بـود و 
کـرده اسـت. قـرآن مجیـد  کیـد  هـم آراسـته. اسـالم بـر لـزوم آراسـتگی مسـلمانان تا

می فرمایـد: 

�؛  د کل م�حب کم ع�ن �ت �ن �ی وا �ن �ن دم �ن
آ
�نی ا ا �ب »�ی

 ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود داشته باشید«. 

کیـزه، شـانه زدن  ایـن جملـه می توانـد شـامل پوشـیدن لباس هـای مرتـب و پا
که شـامل زینت های معنوی  کار بردن عطر و مانند آن باشـد. ضمن آن  موها، به 

کـی نیـت و اخـالص نیـز می گردد.  ماننـد: ملـکات اخالقـی و پا
کـرم ؟ص؟ می فرمایـد: خـدای تعالـی دوسـت دارد وقتـی بنـده اش نـزد  پیامبـر ا

بـرادران خـود مـی رود، بـا ظاهـری آراسـته رو بـه رو شـود. 
 آن حضـرت از مـردی کـه موهـای ژولیـده و لباسـی کثیف داشـت، انتقاد کرد 

و فرمـود: بهـره بـردن از نعمت هـای الهـی و نمایانـدن نعمت، جزء دین اسـت. 
کیزه و  ک و پا کـرم ؟ص؟ در عیـن سـادگی و دوری از تجمالت دنیـوی، پا پیامبـر ا
خوش بـو و معّطـر بـود؛ چنان کـه وقتـی از مسـیری می گذشـت، رهگذرانـی کـه پس 
از وی از آن جـا می گذشـتند، از بـوی خـوش آن حضـرت می فهمیدنـد کـه پیامبـر 

از آن جـا عبـور کرده اسـت. 
کـه الگـوی ساده زیسـتی در عصـر حاضـر بـود، بـه ظاهـر  ] امـام خمینـی  ؟هر؟ 
خویـش و تمیـزی و زیبایـی لبـاس بهـا مـی داد و همـواره از عطـر اسـتفاده می کـرد.
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جایگاه ساده زیستی در اسالم  

دیـن،  پیشـوایان  اسـت.  معنـوی  ارزش  یـک  ساده زیسـتی،  اسـالم،  نظـر  از 
را  ساده زیسـت  افـراد  و  می دانسـتند  واال  ارزشـی  را  قناعـت  و  ساده زیسـتی 
می سـتودند. امیرمؤمنـان علـی ؟ع؟ در مـورد »صعصعـة بـن صوحـان« می فرمایـد: 

؛  هت و�ن �ن الموئ �ی �ن هت �ن ک ما علم�تُ َ�َ��نُ المعو�ن »ا�ن
 همانا تو تا آن جا که دانسته ام، یاوری نیکو و کم هزینه ای.«

یـد بن صوحـان« کـه در جنـگ جمـل به  همچنیـن آن حضـرت در توصیـف »ز
شـهادت رسـید، فرمـود: خداونـد تـو را رحمـت کند  ای زید که به راسـتی کم هزینه 

و پـر کار بودی. 
یـد« به ایـن ویژگـی مهـم  امام علـی؟ع؟ از میـان همـه کمـاالت »صعصعـه« و »ز
کار بـودن( اشـاره می کنـد تـا جـای گاه ارزشـی ساده زیسـتی  آنـان )کـم هزینـه و پـر 

گـردد. بـرای همـگان مشـخص 
در اهمیت ایـن مقولـه ارزش منـد همیـن بـس کـه همـه پیامبـران الهـی از آدم تا 

خاتـم، بـه آن مّتصـف بوده انـد.

ساده زیستی در سیره پیامبران  

سـادگی و بی پیرایگـِی فرسـتادگان الهـی، بـه عنـوان اصلـی اصیـل، جلـوه ای 
از  امام علـی؟ع؟  آنـان دارد.  و برخاسـت  رفتـار، معاشـرت و نشسـت  خـاص در 
ساده زیسـتی پیامبـران خـدا خبـر داده اسـت. آن حضرت می فرماید: موسـی ؟ع؟ 
فرسـتادی  سـویم  بـه  نیکـی  از  چـه  آن  بـه  مـن  پـروردگارا!  کـرد:  عـرض  خـدا  بـه 
کـه آن را بخـورد از خـدا چیـزی نخواسـت،  نیازمنـدم. بـه خـدا، موسـی جـز نانـی 
کـه بـه دلیـل الغـری تـن و تکیدگـی  زیـرا وی از سـبزی زمیـن می خـورد تـا آن جـا 
گـر بخواهـی از  گوشـت بـدن، رنـگ آن سـبزی از پوسـت شـکم او نمایـان بـود. و ا
کـه بـه دسـت خـود از لیـف خرمـا زنبیـل می بافـت و از  حضـرت داوود ؟ع؟ بگویـم 
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گـر بخواهـی از عیسـی  گـرده ای نـان جویـن تهیـه می کـرد و می خـورد. و ا بهـای آن، 
کـه سـنگ را بالیـن خـود می کـرد و جامـه درشـت ]و خشـن[  بـن مریـم ؟ع؟ بگویـم 
گرسـنگی بـود و چراغـش در  گـوار می خـورد و خـورش او  می پوشـید و خـوراک نا

شـب، مـاه و پناه گاهـش در زمسـتان، شـرق و غـرب زمیـن بـود. 
پیامبر اسـالم ؟ص؟ نمونه کامل ساده زیسـتی اسـت. امام علی؟ع؟ در توصیف 
که رسـول خدا؟ص؟ را اطاعت نمایی  کافی اسـت  آن حضرت می فرماید: برای تو 
تـا راهنمـای خوبـی بـرای تـو در شـناخت بدی هـا و عیب هـای دنیـا و بسـیاری 
گرفتـه شـده  خـواری و زشـتی های آن باشـد، چه این کـه دل بسـتگی های آن از او 
و بـرای غیـر او گسـترده شـده اسـت؛ از نـوش آن نخـورد و از زیورهایـش بهـره نبـرد. 

و  می خـورد  غـذا  زمیـن  روی  پیامبـر ؟ص؟  می فرمایـد:  ادامـه  در  حضـرت  آن 
کفشـش را پینـه مـی زد و جامـه  همچـون بنـدگان می نشسـت و بـه دسـت خـود 
کنـار خـود  خـود را وصلـه می کـرد و بـر االغ بی پـاالن سـوار می شـد و دیگـری را در 

می کـرد.  سـوار 
رسـول خـدا؟ص؟ از سـیره پادشـاهان و نـوع نشسـت و برخاسـت و رفـت و آمـد و 
تشـریفات آنهـا سـخت بیـزار بـود. مـردی نـزد پیامبـر آمد تا با وی سـخن گویـد، اما 
چـون پیامبـر ؟ص؟ را دیـد، دسـت پاچـه شـد و بـه لـرزه افتـاد. حضـرت بـه او فرمـود: 
راحـت بـاش، مـن که پادشـاه نیسـتم، مـن فرزند همان زنم که گوشـت خشـکیده 

می خـورد. 

ساده زیستی امام علی  

حضرت علی ؟ع؟ و فرزندانش، پاسداران سیره نبوی بودند و در ساده زیستی 
از آن بزرگـوار پیـروی می کردنـد. آن حضـرت می فرماید: به خدا سـوگند، این جامه 

که از وصله کننده آن شـرم دارم.  کرده ام  پشـمین خود را آن قدر وصله 
 امـام صـادق؟ع؟ از پـدر بزرگـوارش روایت کرده که فرمود: علی ؟ع؟ در کوفه به 
گانـه داشـت. بعضـی گفتند:  مـردم نـان و گوشـت می خورانـد و خـود طعامی جدا
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کاش می دیدیـم کـه خـوراک امیرمؤمنـان چیسـت؟ پـس عـده ای به طور سـرزده به 
حضـور امـام رسـیدند، غـذای او چنیـن بـود: تریـدی )خـرده ای( از نـان خشـکیده 
خیسـیده بـه روغـن کـه بـا خرمـای فشـرده آمیختـه شـده بـود و آن خرمـا را از مدینـه 

بـرای وی می آوردنـد. 
و  بـودم  سـوار  پـدرم  دوش  بـر  جمعـه  روز  یـک  می گویـد:  سـبیعی  ابواسـحاق 
امام علـی؟ع؟ خطبـه می خواند. دیدم آن حضرت دسـت خـود را تکان می دهد، 
گویـا بـا آسـتین پیراهنـش خـود را باد می زند. به پدرم گفتـم: آیا امیرمؤمنان گرمش 
اسـت؟ گفـت: او گرمـا و سـرما را چیـزی بـه حسـاب نمـی آورد، بلکـه پیراهنـش را 
شسـته و چـون پیراهنـی جـز آن نداشـته، آن را مرطـوب بـه تن کرده اسـت و چنین 

می کنـد تا خشـک شـود. 
کش  کـدام زمـام داری را می تـوان ماننـد امام علـی؟ع؟ یافت که خوراک و پوشـا
تـا لحظـه وداع از ایـن دنیـا  چـون ضعیف تریـن مـردم باشـد و از ایـن سـیره نیکـو 

دسـت بـر نـدارد.

ساده زیستی حضرت زهرا  

گرد مدرسـه پیامبر ؟ص؟ و الگوی ساده زیسـتی است.  حضرت زهرا ؟اهع؟ نیز شـا
وقتـی سـلمان فارسـی چـادر کهنه ایشـان را دیـد کـه با لیـف خرمـا دوازده جای آن 
گریه چنین گفت: دختران قیصر و کسـری  گردید و با  وصله شـده بود، متعجب 
کـه دوازده  کهنـه بـر تـن دارد  در سـندس و حریرنـد و دختـر محمـد ؟ص؟ روپوشـی 
گفـت: یـا رسـول اهلل ؟ص؟ ! سـلمان از  جـای آن وصلـه شـده اسـت. آن حضـرت 
لباسـم تعجـب کـرده اسـت، قسـم بـه آن کـه تـو را به حق مبعـوث فرمود، پنج سـال 
کـه روزهـا بـر روی آن بـه  یـم  گوسـفند ندار کـه مـن و علـی جـز یـک پوسـت  اسـت 
شـترمان علف می دهیم و چون شـب فرا می رسـد آن را فرش می کنیم و بالش ما 

از پوسـتی اسـت کـه درون آن از لیـف خرمـا پـر شـده اسـت! 
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ساده زیستی امام زمان  

امـام صـادق؟ع؟  اسـت.   نیـز ساده زیسـتی  پیامبـر ؟ص؟  آخریـن وصـی  سـیره 
می فرمایـد:

؛  �ب �ث طن و لا طعامه الّا ال�ب ل�ی اسه الّا العن والّله ما ل�ب »�ن
کی درشت و خوراک او جز خوراکی   به خدا سوگند، لباس مهدی ؟جع؟ جز پوشا

سخت نخواهد بود.«

مقتضیات زمان در ساده زیستی

و  پیامبـر ؟ص؟  زندگـی  در  ثابـت  اصلـی  عنـوان  بـه  ساده زیسـتی  چنـد  هـر 
که ایـن اصـل در اوضـاع و احـوال  ائمه؟مهع؟شـناخته می شـود، امـا طبیعـی اسـت 
گـون و اعصـار مختلـف، صـورت و شـکل مناسـب آن زمـان را پیـدا می کنـد.  گونا
زمـان  بـا حفـظ اصـل ساده زیسـتی، مقتضیـات  بر ایـن اسـاس، پیشـوایان دیـن 
بایـد در شـناخت سـیره  کـه  نظـر می گرفتند. ایـن نکتـه مهمی اسـت  را در  خـود 
معصومـان مـورد توجـه قـرار گیـرد، چـرا که در غیر ایـن صورت باعث ایجاد شـک و 
شـبهه دربـاره زندگـی آن بزرگـواران می گـردد. نمونـه زیـر حاصل عدم شـناخت این 

نکتـه مهـم در زندگـی ائمـه اطهار؟مهع؟اسـت.

 اعتراض به امام صادق

روزی سـفیان ثـوری کـه خـود از زهد فروش هـای عصر  امام صادق؟ع؟ بود، به 
گفت: ای پسر رسول خدا؟ص؟ ! پیامبر ؟ص؟  کرد و  نوع لباس آن حضرت اعتراض 
کرده ایـد. حضـرت در  کـه شـما بـه تـن  و علـی ؟ع؟ چنیـن لباسـی را نپوشـیدند 
پاسـخ فرمـود: رسـول خـدا؟ص؟ در عصـری بـود کـه فقر و تنگ دسـتی همه جـا را فرا 
گرفتـه بـود و آن حضـرت مطابـق شـرایط آن زمـان، چنـان لباسـی می پوشـید؛ ولـی 
دنیـا بعـد از آن عصـر، نعمت هایـش را در همـه جا فرو ریخت. شایسـته ترین افراد 
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بـه بهره منـدی از ایـن نعمت ها، نیکان هسـتند. سـپس حضرت این آیه شـریفه را 
ینـة اهلل التـی اخرج لعبـاده و الطیبات مـن الرزق؛  خوانـد کـه: »قـل مـن حـّرم ز

بـرای  او  کـه  ک را  کسـی نعمت هـای زیبـای خـدا و روزی هـای پـا  بگـو: چـه 
کـه از  کـرده، حـرام نمـوده اسـت«. ای سـفیان ثـوری! آن چـه را  بندگانـش آشـکار 
لبـاِس ظاهـر مـن می بینـی بـرای حفـظ آبـرو نـزد مـردم پوشـیده ام. سـپس حضـرت 
کـه زبـر و خشـن بـود، بـه  لبـاس ظاهـر خـود را بـاال زد و لبـاس زیریـن خویـش را 
سـفیان نشـان داد و فرمود: ایـن لبـاس خشـن را بـرای نفـس خـود و آن لبـاس ظاهـر 

کـرده ام.  را بـرای مـردم بـر تـن 
که در زیر لباس خشـن  آن گاه امام ؟ع؟ اعتراض سـفیان را به خودش برگرداند 
کارانـه و  یا کـرده بـود و بدیـن طریـق، روحیـه ر خویـش، جامـه ای بـس لطیـف در بـر 

زاهدنمای سـفیان را آشـکار کرد.
کـه بایـد بـه تناسـب آن، نـوع  گونـه ای بـود  شـرایط دوره  امـام صـادق؟ع؟ بـه 
گـر شـرایط تغییـر می کـرد و مـردم  پوشـش و لبـاس انتخـاب شـود. در عیـن حـال ا
مدینـه در سـختی قـرار می گرفتنـد،  امـام صـادق؟ع؟ بـه همـان ساده زیسـتی بـر 
می گشـتند. از ایـن رو معتـب می گویـد:  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: چقـدر طعـام در 
گفتـم:  گفتـم: بیـش از چنـد مـاه. حضـرت فرمـود: همـه را بفـروش.  نـزد ماسـت؟ 
در مدینـه طعـام نیسـت. حضـرت فرمـود: آن را بفـروش. وقتـی فروختـم، حضـرت 
گنـدم  از  نصفـی  را  عیالـم  غـذای  و  کـن  خریـداری  روز  بـه  روز  را  طعـام  فرمـود: 
گنـدم بدهـم، ولـی  کـه می توانـم بـه آنـان  و نصفـی از جـو قـرار ده. خـدا می دانـد 

کـه در زندگـی اعتـدال دارم.  دوسـت دارم خـدا مـرا ببینـد 

فلسفه ساده زیستی  

ساده زیسـتی در اسـالم، تحمـل محرومیـت بی منطـق نیسـت، بلکـه بایـد بـر 
گیـرد. امـا چـرا اسـالم ساده زیسـتی را ارزش  اسـاس حکـم عقـل و نقـل صـورت 
می دانـد و فلسـفه آن چیسـت؟ در ایـن جـا بـه بعضـی از مـوارد آن اشـاره می کنیـم:
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 هم دردی با محرومان

گر  فلسفه ساده زیستی، هم دردی و شرکت عملی در غم مستمندان است. ا
افـراد جامعـه بـه خصـوص مدیـران و رهبـران جامعـه زندگـی سـاده ای را برگزینند، 
هـم درد و رنـج محرومـان را لمـس می کننـد و هـم با آنان هـم دردی کرده اند. از این 
گـر می خواسـتم می توانسـتم از عسـل خالـص و مغـز  رو امام علـی؟ع؟ می فرمایـد: ا
ک تهیه کنم، امـا هرگز هوا و هوس  گنـدم و بافتـه ابریشـم بـرای خـود خوراک و پوشـا
گزیـدن خوراک هـا نخواهـد  بـه  بـر مـن چیـره نخواهـد شـد و حـرص و طمـع مـرا 
کسـی باشـد  کشـید. در حالی کـه ممکـن اسـت در سـرزمین »حجـاز« یـا »یمامـه« 
گـرده نانـی بـرد و یـا هرگـز شکمی سـیر نخـورد، آیـا مـن سـیر بخوابـم و  کـه حسـرت 
پیرامونـم شـکم هایی باشـد از گرسـنگی بـه پشـت دوختـه و جگرهایـی سـوخته؟ 

کـه آن شـاعر گفته اسـت: یـا چنـان باشـم 
ِببطنــة َتبیــَت  ان  داًء  حســُبک  و 
الِقــّدِ الــی  تحــّنُ  کبــاٌد  ا ــَک 

َ
حول و 

گرسـنه  گـردت شـکم هایی  گردا کـه شـب سـیر بخوابـی و  ایـن درد تـو را بـس 
گوینـد و در  کـه مـرا امیرمؤمنـان  کنـم  بـه پشـت چسـبیده باشـد. آیـا بدیـن بسـنده 

آنـان نباشـم؟  ناخـوش آیندی هـای روزگار شـریک 

 ایثار

یکـی دیگـر از فلسـفه های ساده زیسـتی، ایثار و مقـّدم داشـتن دیگـران بـر خـود 
فقـط  و  اسـت  انسـانیت  جـالل  و  جمـال  مظاهـر  پر شـکوه ترین  از  اسـت. ایثار 
از این کـه  می کنند. ایثارگـر  صعـود  شـامخ  قلـه  به ایـن  بـزرگ  بسـیار  انسـان های 
نیازمندان را بخوراند و بپوشـاند و به آنان آسـایش برسـاند بیش از آن لذت می برد 

کنـد. کـه خـود بخـورد و بپوشـد و اسـتراحت 
بدانــی لــذت  تــرک  لــذت  گــر  ا
نخوانــی لــذت  نفــس  لــذت  دگــر 
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نمونـه بـارز  ایثـار امام علـی؟ع؟ و خانـدان پیامبر ؟ص؟ در سـوره انسـان منعکس 
شـده اسـت. آن بزرگـواران بـرای رضـای خـدا طعـام خـود را بـه مسـکین و یتیـم و 

اسـیر بخشـیدند.
درخـت  پیامبـر ؟ص؟  کـه  را  باغـی  علـی ؟ع؟  امیرمؤمنـان  کـه  اسـت  مشـهور 
نشـانده و بـا دسـت خـود آب داده بـود، بـه دوازده هـزار درهـم فروخـت و وقتـی نـزد 
خانـواده اش آمـد، از آن هیـچ نمانـده بـود و همـه را در راه خـدا داده بـود. حضـرت 
کـه مـا خـوراک نخورده ایـم  گفـت: می دانـی چنـد روز اسـت  فاطمـه ؟اهع؟ بـه وی 
گشـته اسـت، پـس چـرا قـدری از آن را نگـه نداشـتی؟  گرسـنگی بـر مـا چیـره  و 
کـه نمی خواسـتم ذلـت خواهـش را  حضـرت فرمـود: چهره هایـی زرد و دردمنـد را 

در آنهـا ببینـم، مـرا بازداشـت از این کـه چیـزی از آن را نگـه دارم.

رابطه ساده زیستی و فقر  

کید شـدید بر ساده زیسـتی،  ممکـن اسـت این تصـور پیـش آیـد کـه اسـالم بـا تا
توصیـه  معنـای  بـه  ساده زیسـتی  وجـه  هیـچ  بـه  حالی کـه  در  اسـت،  فقـر  مـرّوج 
پذیرش فقر و اسـتضعاف نیسـت و نظر اسـالم، فقرزدایی است، نه فقرزایی. فقر، 
نداشـتن و ناداری اسـت، اما ساده زیسـتی، نخواسـتن در عین تمّکن می باشـد. 
گذشـت محرومانـه اسـت.  گذشـت از سـر اقتـدار اسـت، امـا فقـر،  ساده زیسـتی، 

سـاده زیسـت، دارد و نمی خواهـد، امـا فقیـر، نـدارد تـا بخواهـد.
اسـالم نـه تنهـا فقـر را نمی سـتاید، بلکـه آن را به شـدت محکوم می کنـد و از آن 
بـر حـذر مـی دارد. تـا جایـی کـه پیامبـر اسـالم ؟ص؟ از فقر به خـدا پناه می بـرد  و آن را 

از هـر مرگـی بدتـر می داند. 
کـم، پـس از آن بـه خـدا پنـاه  امام علـی؟ع؟ می فرمایـد: پسـرم! از فقـر بـر تـو بیمنا
ببـر کـه فقـر مایـه کاسـتی دیـن و سـرگردانی عقـل اسـت و بـه دشـمنی می انجامد. 
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ساده زیستی مدیران جامعه اسالمی  

بـرای آحـاد جامعـه، یـک ارزش محسـوب می شـود، امـا  گرچـه ساده زیسـتی 
بـرای پیشـوایان و مدیـران جامعه، یک ضرورت اسـت. امام علـی؟ع؟ می فرماید: 

سهم  �ن ّد�وا ا�ن �ت مهت العدل ا�ن �ی ر�ن علی ا�ئ عالی �ن »ا�ن اهلل �ت

ره؛  �ت ر �ن �ی �ت ال�ن عن �ب �یّ �ب �ت لا �ی اس ک�ی هت ال�ن ع�ن �ن �ب

برابر  ناتوان  با مردم  را  که خود  کرده است  بر پیشوایان دادگر واجب   خدای متعال 

دیگر  جایی  در  حضرت  آن  نکند«.  ناراحت  را  مستمندی  فقر،  رنج  تا  دهند  قرار 

می فرماید: خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که درباره 

کم مانند مردمان ناتوان عمل کنم تا این که فقیر به سیره فقیرانه  خودم و خوراک و پوشا

کند و ثروت مند به وسیله ثروتش سرکشی و طغیان نکند.«  من تأسی 

ساده زیسـتی رهبـران و زمـام داران، دو نتیجـه مثبـت و رعایـت نکـردن آن، 
دو خطـر بـزرگ در پـی دارد. تحمـل فقـر و عـدم طغیـان ثروت منـدان، دو پـی آمـد 
مثبـت ساده زیسـتی، و عـدم صبـر و تحمـل محرومـان و گسـتاخی ثروت منـدان، 

دو خطـر تجمل گرایـی رهبـران اسـت.
پسـری  بهبهانـی ؟هر؟  وحیـد  آیـة اهلل  کل،  اسـتاد  و  بـزرگ  عالـم  نوشـته اند: 
داشـت بـه نـام عبدالحسـین کـه بـرای همسـر خویـش لباسـی تـازه تهیه کـرده بود. 
وقتی ایشـان متوجـه شـد عکس العمـل تنـدی نشـان داد و او را از چنیـن اعمالـی 
ا�ت  �ب اده و الط�ی رحب لع�ب هت اهلل ال�تی ا�ن �ن �ی ل م�ن �ّرم �ن منع نمود. پسر در پاسخ وی آیه: »�ت
...« را خوانـد. اسـتاد از ایـن توجیـه ناراحـت شـد و فرمـود: مـن نیز ایـن آیـه  �ت م�ن الر�ن

ی 
ّ
تسـل مـا  فقـر  بـه  کـه  هسـتند  همسـایگان  از  بسـیار  فقرایـی  ولـی  شـنیده ام،  را 

ینـد.  می جو
کارگـزار او »عثمـان بـن حنیـف« در  کـه  وقتـی بـه امام علـی؟ع؟ خبـر می رسـد 
بصـره بـه مهمانـی یکـی از ثروت منـدان آن شـهر رفته کـه در آن مهمانـی، غذاهای 
رنگارنـگ تـدارک دیـده شـده و جـای فقرا خالی بوده اسـت، او را سـخت سـرزنش 
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گمـان نمی کـردم تـو مهمانـی مردمـی را بپذیـری  کـه  گوشـزد می کنـد  کـرده و بـه وی 
کـه نیازمندانشـان بـه جفـا رانده شـده اند. 

کارگـزاران و روحانیـان  امـام خمینـی  ؟هر؟ همـواره بـر ساده زیسـتی مسـئوالن و 
کیـد می نمودنـد و آنـان را از تجمل گرایـی بـر حـذر می داشتند. ایشـان در این بـاره  تا
می فرمایـد: »مـن متواضعانـه و بـه عنـوان یـک پـدر پیـر از همـه فرزنـدان و عزیـزان 
کـه خداونـد بـر علمـا و روحانیـون منـت  کـه در زمانـی  روحانـی خـود می خواهـم 
کشـور بـزرگ و تبلیـغ رسـالت انبیـا را بـه آنـان محـّول فرمـوده  نهـاده اسـت و اداره 
گرایـش بـه تجمـالت و زرق و بـرق  اسـت، از زّی روحانـی خـود خـارج نشـوند و از 
دنیا که دون شـأن روحانیت و اعتبار نظام جمهوری اسـالمی ایران اسـت، پرهیز 
کـه هیـچ آفـت و خطـری بـرای روحانیـت و بـرای دنیـا و  کننـد و بـر حـذر باشـند 

آخـرت آنـان، باالتـر از توجـه بـه رفـاه و حرکـت در مسـیر دنیـا نیسـت.« 
گــذرا بــه زندگــی سراســر ســاده و بی آالیــش امــام خمینــی  ؟هر؟ چــه  بــا نگاهــی 
در دوران جوانــی و چــه در اوج مبــارزه و تبعیــد و چــه بعــد از پیــروزی انقــالب 
اســالمی، می تــوان بــه بعــد ساده زیســتی آن پیــر مــراد و عــارف وارســته پــی برد. ایــن 
ــکا بعــد از  گزارش گــر تلویزیونــی آمری کــه »مایــک واالس«،  ــود  امــر چنــان مشــهود ب
ــم زندگــی بســیار  ــد بگوی ــا وی چنیــن اظهــار مــی دارد: »بای مالقــات و مصاحبــه ب
کــرده بــود، او را از همــه رهبــران  کــه رهبــر انقــالب اســالمی برای خــود فراهــم  ســاده 

دیگــر دنیــا متمایــز می کــرد.« 

زمینه های ساده زیستی  

نهادینـه شـدن ساده زیسـتی در جامعـه بـه عنوان یکـی از ارزش هـای اخالقی، 
نیـاز بـه فراهـم شـدن بسـتر و زمینـه مناسـب دارد که مهم تریـن آنهـا عبارت اند از:

یســتی مردم  که در ساده ز یسللتی مسللئوالن جامعه: یکی از عواملی  1 - ساده ز
کارگزاران و الگوهای جامعه  مؤثر اســت، بی پیرایه بودن زندگی رهبران و 
که نقش هدایت و راهنمایی را بر  کســانی  اســت. مدل برداری از زندگی 
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که در آموزه های دینی و  دوش دارند و الگوگیری از آنان، موضوعی اســت 
روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. از امام علی؟ع؟ نقل شده است 

کمان خود شبیه ترند تا به پدرانشان. که فرمودند: مردم به حا
عنــوان  بــه  پیامبــر ؟ص؟  زندگــی  روش  کــردن  مطــرح  بــا  حضــرت  آن 
کــرده و  یســتی دعــوت  برجســته ترین الگــوی تربیتــی، مــردم را بــه ساده ز
کــه راه و رســم زندگی پیامبر اســالم ؟ص؟ را  فرمودنــد: بــرای تــو کافی اســت 

الگو قرار دهی. 
 آن حضــرت در جایــی دیگــر زندگی خود را که نمونــه عالی بی رغبتی 
یســتی اســت، به عنوان الگو معرفی می کند و می فرماید:  به دنیا و ساده ز
ی را امامی اســت که او را الگوی خود می شناســد و از  کــه هــر پیرو بدانیــد 
که امام شما از دنیای خود به دو پاره  نور دانشش روشنی می گیرد، بدانید 

کرده است.  تن پوش و از خوردنی هایش به دو قرص نان بسنده 
یستی با نحوه نگرش انسان به دنیا ارتباطی مستقیم  2 - دنیاشناسی: ساده ز
دارد. کسی که دنیا را همه چیز و منتهای آمال و آرزوهای خود می پندارد، 
که  یست باشد. در جهت اصالح همین نگرش است  نمی تواند ساده ز

امام علی؟ع؟ می فرماید: از فرزندان آخرت باشید، نه از فرزندان دنیا. 
کــه در تقویــت ارزش هــای اخالقی به  ۳ - خودشناسللی: یکــی از روش هایــی 
یستی مؤثر است، توجه دادن انسان به منزلت خویش است.  ویژه ساده ز
کــه بدانــد دنیا ابزاری بیش نیســت، هرگز خود را به دنیای پســت و  کســی 

زودگذر نمی فروشد و اسیر مظاهر دنیوی نمی شود.
۴ - فرهنگ سللازی: فطرت انســان ها به سمت و سوی خوبی ها گرایش دارد، 
گردد.  یســتی بــه عنوان یــک ارزش معرفــی  که ساده ز پــس مهم آن اســت 
دســتگاه های تبلیغاتــی بــه ویــژه صــدا و ســیما بــا ســاخت برنامه هــای 
یج  یستی را در جامعه به عنوان یک فرهنگ ترو گون می توانند ساده ز گونا
که در جهت دگرگونی ارزش ها  کنند و مردم را به تهاجم فرهنگی دشــمن 
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قدم بر می دارد، متوجه سازند.

آثار ساده زیستی  

ساده زیستی، آثار فراوانی دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از:

 آسودگی

کـه بـا ساده زیسـتی  همـه اضطراب هـا و نگرانی هـا از دنیـا و مظاهـر آن اسـت، 
می تـوان آنهـا را برطـرف کـرد و به آسـودگی دسـت یافت. امام علـی؟ع؟ می فرماید: 

؛  َع�ب هتُ ال�تَ َ��ب و َمط�یّ اح ال�نَ �ت هتُ م�ن �ب »الّرعن
 شیفتگی دنیا، کلید دشواری و مرکب گرفتاری است.«

 امـام صـادق؟ع؟ نیـز می فرمایـد: شـیفتگی در دنیـا، مایـه غـم و  انـدوه اسـت و 
زهـد در دنیـا، آسـایش جسـم و جـان را در پـی دارد. 

که ساده زیسـتی، ملتزم نوعی ریاضت و به زحمت   ممکن اسـت تصور شـود 
انداختـن جسـم اسـت، در حالی کـه چنیـن نیسـت. راحتـی و آسـایش روحـی در 
زندگـی آسـان و سـاده بـه دسـت می آیـد. امام علـی؟ع؟ گنجـی را بی نیـاز کننده تر 

از قناعـت و مالـی را بـا برکت تـر از بسـنده کـردن بـه روزِی روزانـه نمی دانـد. 
زندگـی پـر هزینـه و تجملـی اسـت کـه خاطر انسـان را به خود مشـغول می کند، 
آن، سـعی خسـتگی ناپذیر  کـه تحصـل  باالسـت  زندگـی، درآمـد  زیـرا الزمه ایـن 
می خواهد و همین تالش بی وقفه، اسـتراحت و لذت بردن از زندگی را از انسـان 

سـلب می کنـد.
از طرفــی، خواســته های انســان، محــدود و تمــام ناشــدنی اســت. از ایــن رو در 
کامــل حاصــل نمی شــود. عــدم رضایــت از  هیــچ مرحلــه ای از زندگــی، رضایــت 
زندگــی و قیــد و بنــدی کــه بــا تجمــل و تشــریفات پدیــد آمــده، آســودگی را از انســان 
ــرای رهایــی از تجمــالت بــه هیپی گــری  ســلب می کنــد. از ایــن جهــت بعضــی ب

رو می آورنــد.
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 موفقیت در زندگی

یکـی از آثـار ساده زیسـتی، کام یابـی و توفیـق در زندگـی اسـت. این سـخن نیـاز 
کـه بیشـتر مخترعـان و مکتشـفان و  بـه اسـتدالل نـدارد، تجربـه نشـان داده اسـت 
نخبـگان جامعـه کـه بـه بشـر خدمت کرده اند، از قشـر محـروم یا متوسـط بوده اند. 

بـرای آشـنایی بیشـتر بـا چنیـن انسـان هایی، یـک نمونـه را ذکـر می کنیم:
از  جواهـر  صاحـب  بـه  معـروف  نجفـی،  حسـن  محمـد  شـیخ  عالمـه  مرحـوم 
علمـای مشـهور و بنـام نجـف اسـت که کتاب گران سـنگ »جواهر الـکالم« وی، 
کار مداوم او  کتاب فقهی و دایرة المعارف فقه شیعه و ثمره 26 سال  عظیم ترین 
به حسـاب می آید. امام خمینی  ؟هر؟ در باره ایشـان می فرماید: »صاحب جواهر 
گـر صـد نفـر بخواهنـد بنویسـند شـاید از عهـده  کـه ا کتابـی نوشـته اسـت  چنـان 
]اش[ بـر نیاینـد و ایـن یـک کاخ نشـین نبوده اسـت... یک منزل محّقر داشـتند. از 
یـک آدمی کـه عالقـه به شـکم، شـهوات، مال و منال و جـاه و امثال اینها دارد، این 

کارهـا بـر نمی آیـد. طبـع قضیه ایـن اسـت کـه نتواند.« 

 سرمایه گذاری

گـذاری اسـت. بـا توجـه بـه زندگـی محـدود و  ساده زیسـتی، یـک نـوع سـرمایه 
گـون بشـر بایـد انسـان بـرای نیازهـای مانـدگار خـود، سـرمایه گـذاری  نیازهـای گونا
کند. در سـیر الی اهلل که هدف نهایی، خلقت انسـان اسـت، بهترین زاد و توشـه، 
بـاز  از طـی طریـق  کنـد  وابسـته  را  آدمی خـود  بالـی اسـت. چـون هـر چـه  سـبک 

می فرمایـد:  امام علـی؟ع؟  می مانـد. 

وا؛  لح�ت وا �ت �ن
�نَّ �نَ

»�تَ
 سبک بار شوید تا زودتر برسید.«

همـان طـوری کـه کوه نـورد بـرای رسـیدن بـه قله کـوه و صعـودی آسـان و موفق، 
از حمـل بـار اضافـی پرهیـز می کنـد و می دانـد هر چـه بـر بار خـود بیفزایـد، احتمال 
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رسـیدن او به قله کاهش می یابد، شـخصی که خود را در این جهان پهناور چون 
مسـافری می بینـد کـه سـفری طوالنـی در پیـش دارد، سـعی می کنـد زندگـی سـاده 
و بی آالیشـی داشـته باشـد تـا از آن هـدف بـاز نمانـد. او می دانـد بـرای پیمـودن راه 
کنـد و عاقالنه تـر  کـه در پیـش دارد، بایـد امکانـات و سـرمایه الزم را فراهـم  درازی 
کـم وزن تـر و پـر ارج تـر باشـد و ایـن کاری اسـت  کـه  کـه چیـزی را برگزینـد  آن اسـت 

کـه هـر انسـان عاقـل و دور اندیشـی انجـام می دهد.

 قدرت

امام علـی؟ع؟ راز قدرت منـدی و تصمیـم و اراده پیامبران را در ساده زیسـتی و 
بی پیرایگـی آنان می دانـد و می فرماید: 

م�ن  �نُ  الاع�ی ری  ما�ت �ی �ن هتً  ع�ن صن و  مهم  ا�ئ عرن �نی  ّوهتٍ  �ت اولی  �سله  عل  �ب ه  حا�ن س�ب اهلل  لک�نّ  »و 
ی؛  �ا� و الاسماع ادن ملا الا�ب �اصهتٍ �ت �نًی و �ن و�ن عن لو�ب و الع�ی ملُا ال�ت اعهت �ت �ن �الا�تهم مع �ت

 لکن خدای سبحان، فرستادگان خود را در اراده و تصمیم هایشان نیرومند و توانا 

که به چشم دیگران می آید، ضعیف و ناتوان قرارشان داد.  گردانید و در حاالتشان 

که  که دل ها و چشم ها را از بی نیازی پر می کرد و با تنگ دستی و فقری  با قناعتی 

گوش ها را از رنج پر می نمود.« چشم ها و 

کسـی بـا »داشـتن«، می خواهـد چشـم ها را پـر  اسـتاد مطهـری می گویـد: یـک 
کسـی بـا »نـدارم ولـی بی نیـازم و اعتنـا نـدارم« چشـم ها را پـر می کنـد.  کنـد و یـک 
پیامبـران در نهایـت سـادگی بودنـد، ولـی همان سـادگی، آن جـالل و جبروت ها و 

حشـمت ها را خـرد می کـرد. 
حضرت موسـی ؟ع؟ در سـایه همین ساده زیسـتی به این قدرت روحی دسـت 
کـه  کـه بـا آن لبـاس پشـمی و عصـای چوبـی در مقابـل فرعونـی می ایسـتد  یافـت 
ادعـای خدایـی دارد و بـا صالبت با او سـخن می گویـد. امام علی؟ع؟ می فرماید: 
موسـی بـا برادرش  هـارون بـر فرعـون وارد شـدند درحالـی کـه لباس هـای پشـمین بر 
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گـر تسـلیم  تـن داشـتند و در دسـت هـر کـدام عصایـی بـود. بـا او شـرط کردنـد کـه ا
فرمـان پـروردگار شـوی، حکومـت تو باقی می ماند و عـزت و قدرتت دوام می یابد.
کـه در هـر عرصـه ای می توانـد  ساده زیسـتی بـه انسـان چنـان قدرتـی می دهـد 
گـر  امـام خمینـی  ؟هر؟ در این بـاره می گویـد: »ا بزنـد.  کارهـای سـترگ  بـه  دسـت 
کنیـد و  بخواهیـد بـی  خـوف و هـراس در مقابـل باطـل بایسـتید و از حـق دفـاع 
ابرقدرتـان و سـالح های پیشـرفته آنـان و شـیاطین و توطئه هـای آنـان در روح شـما 
اثر نگذارد و شـما را از میدان به در نکند، خود را به ساده زیسـتی عادت دهید.« 
امـام راحـل  ؟هر؟ بـا اشـاره بـه زندگـی عالمـان بزرگـی چـون صاحـب جواهـر و 
شـیخ انصـاری، زهـد را عامـل اقتـدار آنان معرفـی می کند  و در بـاره مرحوم مدّرس 
کرباسـی، در مقابـل آن قلـدری  می فرمایـد: »یـک سـید خشـکیده الغـر بـا لبـاس 
کـه زمـان رضـا شـاه غیـر ]از[ زمـان  کـرده، می دانـد  کـس آن وقـت را ادراک  کـه هـر 
محمدرضـا شـاه بـود. در مقابـل او همچو ایسـتاد. یـک وقـت رضـا شـاه بـه او گفته 
نباشـی.  تـو  می خواهـم  کـه  بـود  گفتـه  می خواهـی؟  مـن  جـان  از  چـه  سـید  بـود: 
وقتـی کـه رضـا شـاه ریخـت بـه مجلـس، فریـاد می زدنـد کـه زنده بـاد کـذا. مدّرس 
رفت ایسـتاد و گفـت کـه مـرده بـاد کذا، زنده بـاد خودم. شـما نمی دانید در مقابل 
کـه از هواهـای نفسـانی آزاد  او ایسـتادن یعنـی چـه و او ایسـتاد. این برای ایـن بـود 

بـود، وارسـته بـود و وابسـته نبـود.« 

 آزادگی

را  »افـرادی  می گویـد:  الهـی  رهبـران  ساده زیسـتی  مـورد  در  مطهـری  شـهید 
کـه در دنیـا سـاده زندگـی می کننـد، بدون این کـه لذت هـای خـدا را بـر  می بینیـد 
کارهای زندگی دست بکشند. اینها  کرده باشند و بدون این که از  خودشان حرام 
کننـد. چـرا؟  در متـن زندگـی واقـع هسـتند ولـی دلشـان می خواهـد سـاده زندگـی 
می گویـد برای این کـه مـن نمی خواهـم آزادی ام را بـه چیـزی بفروشـم، بـه هـر  انـدازه 
خودم را به اشـیا مقّید کنم، اسـیر آنها هسـتم و وقتی اسـیر اشـیا باشـم، مثل کسی 
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کـه هـزار بنـد بـه او بسـته اسـت. چنیـن آدمی نمی توانـد راه بـرود و سـبک  هسـتم 
بـار و سـبک بـال باشـد و لهـذا زندگـی پیامبـران عظـام و رهبـران بـزرگ اجتمـاع، 
از  دیگـر  می داشـتند  تجمـل  پـر  زندگـی  گـر  ا زیـرا  بـوده،  سـاده ای  زندگـی  همـواره 
رهبـری می بایسـت دسـت می کشـیدند. زندگـی پـر تجمـل بـا رهبـری کـه الزمه آن 
یـاد و آزادی و آزادگـی اسـت، نمی سـازد.«  سـبک بـاری و سـبک بالـی و جنبـش ز

شاعری می گوید:
لبــاس از  آی  بــرون  در شــط حادثــات 
 کاول برهنگی است که شرط شناور است

یـای حـوادث فـرو بـروی، اول شـرطش این اسـت  گـر می خواهـی در در یعنـی ا
گرایـش بـه زندگـی تجملـی و  کنایـه از عـدم  کنی. ایـن معنـا  کـه خـودت را لخـت 

وابسـتگی های دنیـوی اسـت.
نیـاز و وابسـتگی بـه دنیـا، انسـان را بـرده و مطیـع خـود می سـازد، زیـرا قیـد و 
بندهـا و تعلقـات مـادی و تجمل گرایـی، آزادی عمـل را می گیـرد. امام علـی؟ع؟ 

می فرمایـد: 

ها  �ت او�ب �ه �ن �ن ها �ن �ی اع �ن ل �ب : ��ب لا�ن ها ��ب �ی اس �ن ّر و ال�ن ا دا� ممّر لا دا� م�ت �ی »الد�ن

ها؛  �ت اع�ت �ه �ن �ن اع �ن �ب ل ا�ت و ��ب

را  خود  برخی  دسته اند:  دو  دنیا  در این  مردم  گاه.  نه ایست  است  گذرگاه  دنیا   

می فروشند و برده دنیا می شوند و خود را تباه می سازند و برخی خویشتن را می خرند 

آزاد می کنند.« را  آن  و 

کبــود کــه زیــر چــرخ  غــالم همــت آنــم 
 زهــر چــه رنــگ تعلق پذیــرد آزاد اســت
رخســاری مــاه  بــه  خاطــر  تعلــق  مگــر 
که خاطر از همه عالم به مهر او شاد است
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اسـتاد مطهـری  ؟هر؟ دل بسـتگی نداشـتن بـه دنیـا را شـرط الزم بـرای آزادی 
کافـی نیسـت. عـادت بـه حداقـل برداشـت از  می دانـد، امـا می گوید: ایـن شـرط 

یـاد، شـرط دیگـر آزادگـی اسـت.  نعمت هـا و پرهیـز از عـادت بـه برداشـت ز

موانع ساده زیستی  

می شـود،  آن  تحقـق  مانـع  و  نـدارد  سـازگاری  ساده زیسـتی  روحیـه  بـا  آن چـه 
اسـت. تجمل گرایـی 

کننـده ای  فرهنـگ رفاه زدگـی و تجمل گرایـی، پـی آمدهـای مخـّرب و نگـران 
یـم. کـه بـه برخـی از آنهـا می پرداز دارد 

آثار تجمل گرایی

برای تجمل گرایی آثاری ذکر شده است:

 گسترش فساد

بـا گرایـش بـه زندگـی تجملی، هزینه هـای مصرف باال می رود و طبیعی اسـت 
که راه های مشـروع، کفایت نمی کند. لذا مردم برای دسـت یابی به خواسـته های 
روز افـزون خـود، از شـیوه های نامشـروع ماننـد: چاپلوسـی، رانت خـواری، ربـا و... 

بهـره می جویند.
کاخ نشـینی اسـباب این می شـود  امـام خمینـی  ؟هر؟ می فرمایـد: »ایـن خـوی 
کثر این خوی های فاسـد، از طبقـه مرّفه به مردم  کـه انحطـاط اخالقـی پیدا شـود. ا

دیگر صادر شـده اسـت.« 
کـرده و  گرایـش ابـراز نگرانـی  گفت وگـو بـا ابـوذر از ایـن نـوع  کـرم ؟ص؟ در  پیامبـر ا
می فرمایـد: بـه زودی مردمـی از امـت مـن خواهنـد بـود کـه در دامـن نعمت هـا تولـد 
گـون و رنگارنـگ اسـت و مـورد  گونا می یابنـد، هّمتشـان غذاهـا و نوشـیدنی های 

سـتایش نیـز قـرار می گیرند. ایشـان بدتریـن افـراد امـت مـن هسـتند. 
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ابـن خلـدون، متفکـر و جامعه شـناس مسـلمان، تجمل و رفاه زدگی را دشـمن 
مـردم،  بـرای  نازپروردگـی  و  »تجمل خواهـی  می گویـد:  و  می دانـد  نشـینی  شـهر 
تباهـی آور اسـت، چـه در نهـاد آدمی انـواع بدی ها و فرومایگی ها و عادات زشـت، 
کشـورداری اسـت، از میان  که نشـانه و راهنمای  پدید می آورد و خصال نیکی را 

می بـرد و انسـان را بـه خصـال مناقـض نیکـی مّتصـف می کنـد.« 

 سقوط و نابودی

کریم، خوش گذرانی را عامل سقوط می شمارد و می فرماید:  قرآن 

ها؛  �ت �ث طر�ت مع�ی هت �ب ر�ی ا م�ن �ت »و کم اهلک�ن
 چه بسیار قریه ها را از میان بردیم که از زندگی خود گرفتار سرمستی بودند.«

در آیه ای دیگر، خداوند متعال اتراف و ترفه را باعث سقوط و نابودی شمرده است: 

؛ 
ً
را دم�ی اها �ت دّمر�ن ول �ن ها ال�ت ��ت عل�ی ها �ن �ی وا �ن ��ت �ن ها �ن �ی ر�ن ا م�ت هت امر�ن ر�ی هلک �ت ا ا�ن �ن ا ا�د�ن »و ادن

 و چون اراده کردیم که جمعیت و دیاری را نابود کنیم، توان گران خوش گذران را وادار 

به فساد می کنیم و وقتی به فسق پرداختند سزاوار عذاب می شوند. آن گاه آن جا را زیر 

و زبر می کنیم و نابودشان می سازیم.«

کـت مـردم و ارتبـاط  ایـن آیـه بـه یکـی از سـّنت های قطعـی پـرودگار دربـاره هال
آن بـا رفـاه زدگان و تجّمل گرایـان اشـاره دارد.

همیشـه اشـراف و مرّفهـان بـی درد، نخسـتین کسـانی بوده اند که بـا پیامبران و 
منادیـان عدالـت، مخالفـت کرده اند. قرآن مجیـد می فرماید: 

؛  رو�ن ه کا�ن م �ب ما ا�سل�ت ا �ب
وها ا�نّ ر�ن ال م�ت ر الا �ت �ی دن هت م�ن �ن ر�ی ا �نی �ت »و ما ا�سل�ن

خوش  و  اشراف  که  آن  مگر  نفرستادیم،  پیامبری  دیاری  و  جمعیت  هیچ  به  ما   

کافریم.« شده اید،  مامور  شما  چه  آن  به  ما  گفتند:  جامعه  آن  گذرانان 

ابـن خلـدون می گویـد: »بـه هـر  انـدازه )ملتـی( بیشـتر در نـاز و نعمـت فـرو روند، 
بـه همـان میـزان بـه نابـودی نزدیک تر می شـوند.« 
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انحطاط اخالقی

امام علـی؟ع؟ از رفاه زدگـی بـه »ُسـکر نعمـت« یعنـی مسـتِی ناشـی از تجمـل و 
که متاسـفانه پس از رحلت پیامبر اسـالم ؟ص؟، امت اسـالمی به  رفاه، یاد می کند 

آن مبتـال شـدند. آن حضـرت می فرماید: 

ر�ب�ت  �ت د ا�ت ا �ت لا�ی را�ن �ب ر العر�ب اعن کم مع�ث م ا�ن »�ث

؛  مهت �ت �ت ال�ن وا�ئ �وا �ب عمهت و ا��ن وا سکرا�ت ال�ن �ت ا�ت �ن

که نزدیک است. همانا از مستی های   شما مردم عرب، هدف مصایبی هستید 

انتقام بهراسید.« از بالی  نعمت بترسید و 

خیـر  کـه  هسـتید  زمانـی  در  می فرمایـد:  امـام ؟ع؟  کـه  اسـت  شـرایط  در ایـن 
همـواره واپـس مـی رود و شـر بـه پیـش می آیـد و شـیطان هـر لحظـه بیشـتر بـه شـما 
طمـع می بنـدد. آیـا جز ایـن اسـت کـه یـا نیازمنـدی می بینی کـه با فقر خود دسـت 
ک حـق خـدا را  کـه امسـا کافـر نعمـت یـا کسـی  و پنجـه نـرم می کنـد و یـا توان گـری 
گوشـش بـه  انـدرز بـده کار  کـه  وسـیله ثروت انـدوزی قـرار داده اسـت و یـا سرکشـی 
نیسـت. کجاینـد نیـکان و شایسـتگان شـما؟ کجاینـد آزادمـردان و جـوان مـردان 

کسـب؟  کار و  کجاینـد پارسـایان شـما در  شـما؟ 
اسـتاد مطهری می گوید: آری، سـرازیر شـدن نعمت های بی حسـاب به سـوی 
جهان اسـالم و تقسـیم غیر عادالنه ثروت و تبعیض های ناروا، جامعه اسـالمی را 

دچـار بیمـاری مزمن، دنیازدگـی و رفاه زدگی کرد. 
صـورت  تدریـج  بـه  تجمل گرایـی  بـه  گرایـش  بـود  معتقـد  خمینـی؟هر؟  امـام 
می دهد. ایشـان  تغییـر  را  اخـالق  و  می کنـد  آدمی رسـوخ  درون  در  و  می گیـرد 
در این بـاره می فرمایـد: »ایـن طـور نیسـت کـه انسـان خیـال کنـد کـه شـیطان ابتـدا 
کـه بیـا و بـرو طاغوتـی شـو؛ این را نمی گویـد. قـدم بـه قـدم  می آیـد بـه آدم بگویـد 
کـه  بـه وجـب انسـان را پیـش می بـرد. امروز ایـن  انسـان را پیـش می بـرد، وجـب 
گـر جلویـش  گرفتیـد، طمعـش بریـده می شـود و ا گـر جلویـش را  اشـکالی نـدارد. ا
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که ایـن طلبـه  را نگرفتیـد، فـردا یـک قـدم دیگـر جلـو مـی رود. یـک وقـت می بینیـد 
زاهد عابد که در مدرسـه زندگی می کرد متحّول شـد به یک نفر انسـان طاغوتی.« 
بنابـر فرمایـش امـام ؟هر؟، از ابتـدا بایـد جلـِو نفـس و خواهش هـای آن  ایسـتاد. 
نمی تـوان  مصرفـی  و  اشـرافی  زندگانـی  »بـا  می فرمایـد:  صراحـت  بـه   ایشـان 

کـرد.«  حفـظ  را  اسـالمی   - انسـانی  ارزش هـای 

 اسراف

بسـیاری از مخـارج و مصـارف، بـر اسـاس میل هـا و نیازهـای واقعـی صـورت 
نمی گیـرد. یکـی از نتایـج دوری از ساده زیسـتی و تجمل گرایـی، ابتـال بـه اسـراف 
یـاده روی اسـت و دلیلـش عـادات ناپسـند، چشـم و هـم چشـمی ها و تقلیـد  و ز
کـه اسـالم  کورکورانـه از فرهنـگ بیگانـه و... می باشـد. و ایـن همـان چیـزی اسـت 
یـد و بیاشـامید و اسـراف  کـرده اسـت. قـرآن مجیـد می فرمایـد: بخور آن را حـرام 
نکنید که خدا اسـراف کنندگان را دوسـت ندارد.  در جای دیگر، اسـراف کاران را 

از اصحـاب آتـش دانسـته اسـت. 
کـه بـا ساده زیسـتی و قناعـت می تـوان از اسـراف و ریخـت و  بدیهـی اسـت 
و  فقـر  از  را  نیازمنـدان  و  کـرد  جلوگیـری  اضافـی  خرج هـای  و  بیهـوده  پاش هـای 
جامعـه،  اقتصـادی  نظـام  بـه  زدن  ضربـه  بـر  عـالوه  اسـراف  داد.  نجـات  نـداری 
آن کـه  می فرمایـد:  کـرم ؟ص؟  ا رسـول  می شـود.  محسـوب  معنـوی  بـزرگ  خسـارت 
بخـورد و بپوشـد و سـوار شـود از روی لـذت و اشـتهای نفسـانی، خداونـد بـر او نظـر 

نمی افکنـد تـا جـان دهـد یـا تـرک نمایـد. 

کم رنگ شدن ارزش ها

یکـی از آثـار تجمل گرایـی در جامعـه، متـروک شـدن سـّنت های الهـی و آداب 
گون باعث شـده اسـت  گونا اسالمی اسـت. وجود تشـریفات زاید و رسـوم و آداب 
کـه سـّنت پیامبـر اعظـم ؟اهع؟ اسـت و موجـب آرامـش خانـواده و سـالمت  ازدواج 
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روح و روان افـراد و عفـت عمومـی در جامعـه می شـود، بـه تاخیـر افتـد و جوانـان 
عزیـز در وقـت مناسـب نتواننـد تشـکیل خانـواده دهنـد، در حالی کـه بـا حـذف 
ازدواج،  مهـم  امـر  در  ویـژه  بـه  اسـالم  کـه  بـه ساده زیسـتی  آوردن  رو  و  تشـریفات 

کـرد. خواهـان آن اسـت، می تـوان اسـباب ازدواج بسـیاری از جوانـان را فراهـم 
نمونـه دیگـر از آثـار تجمل گرایـی، کم رنگ شـدن روابط عاطفـی و دید و بازدید 
کتفـا بـه ارتبـاط از راه دور و روابـط سـرد و خامـوش از طریـق تلفـن  و صلـه رحـم و ا
بـر مشـغله های روزمـره،  یا اینترنـت و... می باشـد. بدیهـی اسـت عـالوه  نامـه  یـا 
ـف افتـادن خانواده هـا 

ّ
مهم تریـن عامل ایـن اثـر را بایـد در تجمل گرایـی و بـه تکل

کـرد. جسـت و جو 

ساده زیستی در سیره مدیریتی و اخالقی حاج قاسم  

یکـی از امتیـازات منحصـر بـه فـرد اصحـاب و پیـروان راسـتین رسـول خـدا و 
که داشـته اند بوده اسـت. ائمه اطهار زیسـت سـاده اینها با تمام دسترسـی هایی 
این قاعده نیز یکی از مهمترین عوامل محبوبیت حاج قاسم عزیز بوده است.
کامال ساده و  که زیر مجموعه خود داشته است ولی زندگی  او با تمام امکاناتی 

بی تکلف داشته است.
کلمــه جهــادی عمــل  در تمامی ســفر های جهــادی خــود بــه معنــای واقعــی 
گاهــی می شــد در جبهه هــای جنــگ و جهــاد بــدون هیــچ تکلفــی  می کــرد و 

می شــد. مســتقر 
کـه در سـنگرهای  کفـر  یـا جبهـه نفـاق و  بـر خـالف دیگـر ژنرال هـای تزویـر و ر
بتونـی مجلـل بـه فرماندهـی می پرداختنـد او بـه خـط مـی زد و بـه نیروهـای خـود 

کـه او رفتـه اسـت میـداد. دسـتور آمـدن بـه راهـی 
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اطاعت پذیری از والیت

والیـت بـه یـک معنـا بنیـاد هسـتی اسـت؛ زیـرا رابطـه درسـت و راسـتین میـان 
خـدا و خلـق در والیـت، معنـا و مفهـوم می یابـد. هرکسـی بـا تبییـن موقعیـت و 
سـلوک خویـش نشـان می دهـد تـا چـه انـدازه در مقـام قـرب و یـا بعـد از خداونـد 
و  کمـال  طغیـان،  و  اطاعـت  چـون  دیگـری  مفاهیـم  از ایـن رو  اسـت.  نشسـته 
کفـر، حـب و بغـض و ماننـد آن متأثـر از والیـت خـود را نشـان  نقصـان،  ایمـان و 

می شـود. یابـی  ارز و  می دهـد 
گفته شد،  که  یکی از راه های سنجش میزان و سطح والیت پذیری چنان 
سطوح  و  درجات  و  والیت  از  سخن  هرگاه  رو  از این  است؛  طغیان  و  اطاعت 
مختلف آن می شود، از میزان اطاعت پذیری آن سخن به میان می آید. نویسنده 
و  چرایی  به  نسبت  را  قرآن  تبیین  و  تحلیل  تا  است  کوشیده  مطلب  در این 
ارائه دهد و نسبت آن را با مسایل روز ازجمله  از ولی اهلل را  چگونگی اطاعت 
والیت فقیه و اطاعت از اولواالمر بیان کند. با هم این مطلب را ازنظر می گذرانیم.

اطاعت، بهترین معیار سنجش  

بـه  بسـنجیم، می بایسـت  کسـی  بـه  نسـبت  را  گـر بخواهیم ایمـان شـخصی  ا
میـزان اطاعـت پذیـری او توجـه کنیـم. شـاید شـما خـود از ایـن دسـته افـراد باشـید 
کسـی  که نسـبت به  که به سـبب عالقه و عشـق زیادی  کسـانی را دیده باشـید  و 
کنند. ایـن )دیگـری مهـم( تمـام  دارنـد، می کوشـند تـا سـرتاپا خـود را هماننـد وی 
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کرده است. از این رو همانندسازی را یکی از شیوه های  روح و جانشان را اشغال 
ابـراز عالقـه و محبـت خـود نسـبت بـه اسـوه خویـش قـرار می دهنـد.

کامـل می یابنـد،  کـه اسـوه و )دیگـری مهـم( را انسـان  ایـن افـراد بـه سـبب این 
راه و روش او را الگـوی رفتـاری خـود قـرار می دهنـد و بـرآن هسـتند تـا شـخصیت 
که  گردانند. شـگفت این  خود را با شـخص و شـخصیت وی همسـان و همانند 
برخـی از ایـن )دیگـران مهـم( و افـرادی کـه سرمشـق قـرار می گیرند و اسـوه و الگوی 
فرد می شـوند، تنها در امری موفق هسـتند و در بسـیاری از امور دیگر زندگی لنگ 
بـه عنـوان  یـا متعادلـی برخـوردار نمی باشـند.  کامـل و  می زننـد و از شـخصیت 
نمونـه، الگـوی شـخص ممکـن اسـت فوتبالیسـت برتـر و یـا خواننده ای معـروف و 
یا سـتاره فیلم های سـینمایی باشـد و در مسـایل دیگر انسـانی حتی کم تر از حد 
کـه وی را در یـک مسـئله  انتظـار ظاهـر شـده باشـند، ولـی شـخص بـه سـبب آن 
قـرار  الگـوی رفتـاری  را در آن مـورد،  او  تنهـا  نـه  کامـل می یابـد،  موردعالقـه خـود 
می دهـد بلکـه در امـور دیگـری که حتی شـخص در آن امور بسـیار عقـب افتاده و 
ناقـص اسـت نیـز سرمشـق خـود می کنـد. از ایـن رو می بینیـم از الگـوی خـود حتی 
کسـی  گیری و انتخابات هم پیروی می کند و به  در مسـایل اجتماعی چون رأی 
تـر و  ارتبـاط میـان دونفـر نزدیـک  گر ایـن  کـه وی رأی داده اسـت، ا رأی می دهـد 
ملمـوس تـر باشـد، می بینیـم کـه در هـر چیـزی مطیع و گـوش به فرمان وی اسـت. 
از ایـن رو حتـی برپایـه شـنیده ها و احتماالت، به خواسـته های الگویی که به نظر 

وی انسـان وشـخصیت کاملـی اسـت تـن می دهـد.

اطاعت پذیری نسبت به والیت  

کـه والیـت در تحلیـل اسـالمی و قرآنـی، بخـش اصلـی و بنیادیـن  از آن جایـی 
مفهوم ایمان اسـت و ایمان و والیت، امری باطنی می باشـد، راه شـناخت والیت 
به ایـن  می باشـد.  پذیـری  اطاعـت  چـون  امـوری  بـا  اشـخاص،  و ایمـان  پذیـری 
کـه بـرای سـنجش ایمان و دوسـتی هرکسـی نسـبت بـه ولـی اهلل می بایسـت  معنـا 
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گـوش بـه فرمـان تـر  کـرد. هرچـه شـخص مطیـع تـر و  بـه اطاعـت پذیـری او توجـه 
باشـد دانسـته می شـود که این شـخص عشـق و عالقه ای بیشـتر دارد و نسـبت به 
ولـی اهلل ارادت و نزدیکـی بیشـتری را احسـاس می کنـد؛ زیـرا والیـت در فرهنـگ 
قرآنـی، ارتبـاط تنگاتنگـی بـا مهـر و محبـت دارد و برهمین اسـاس و الگوسـت که 
در تفسـیر ایمان واقعـی گفتـه انـد که ایمـان و کفـر چیـزی جز حب و بغض نیسـت 
و انسـان های مؤمـن نسـبت بـه خـدا و رهبـران اسـالمی که از آنـان بـه اولیـای الهـی 
یـاد می شـود، دوسـتی و عشـق می ورزنـد و همیـن عشـق و محبـت باطنـی اسـت 
گـر از آنهـا  کـه ا کـه آنـان را بـه انسـان های مطیـع و گـوش بـه فرمانـی تبدیـل می کنـد 

گـری انجـام می دهنـد. هرچـه خواهنـد بـی هیـچ امـا و ا

 داستان صحابی امام صادق

در روایتـی اسـت کـه خراسـانی نـزد امـام صـادق ؟ع؟ آمد و عرضه داشـت: چرا 
شـما حـق خـود را از خالفـت ظاهـری بازنمی سـتانید و قیام به حکومـت و برپایی 
کـوره نانوایـی بـود و در  کـه آن حضـرت ؟ع؟ نشسـته بـود،  آن نمی کنیـد؟ در اتاقـی 
آن آتشـی افروخته شـده بود. آن حضرت ؟ع؟ به خراسـانی فرمان می دهد تا درون 
کـه خطایـی از وی سـر زده  گمـان آن  کـوره رود. خراسـانی هراسـان می شـود و بـه 

اسـت پـوزش خواهـی می کند.
کـه یکـی از یـاران عاشـق و باوفـای امـام ؟ع؟ وارد می شـود. آن  دمی نمی گـذرد 
حضـرت ؟ع؟ بـه صحابـی خویـش فرمـان می دهـد تـا بـه درون کـوره نانوایـی بـرود. 
کـوره  کفش هایـش را زیربغـل می زنـد و از همـان جـا خـود را بـه درون  صحابـی، 
می افکنـد. خراسـانی حیـران می مانـد که اکنون ایـن صحابـی در درون آتش کوره 
چـه می کنـد و چـه می شـود. امـا امـام ؟ع؟ سـرگرم گفـت و گـو می شـود و توجهی به 
صحابـی خـود نمی کنـد. دمی می گـذرد و چـون امـام نگرانی را در چهره خراسـانی 
کـوره نانوایـی بنگـرد. خراسـانی  می یابـد بـه وی فرمـان می دهـد تـا برخیـزد و درون 
کـه  وقتـی بـه سـرکوره مـی رود صحابـی را در درون آتـش نشسـته می یابـد بـی آن 
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آتش به او زیان و آسـیبی رسـانده باشـد. امام ؟ع؟ از خراسـانی می پرسـد: چندنفر 
یـم کـه گـوش بـه فرمـان و مطیـع محـض ما  صحابـی از ایـن دسـت در خراسـان دار

کسـی در خراسـان نیسـت. باشـند؟ خراسـانی می گوید: این گونـه صحابـی 
کـه میـزان والیـت پذیـری شـخص را  ایـن حکایـت بـه خوبـی نشـان می دهـد 
می بایسـت از میـزان و درجـه اطاعـت پذیـری وی دانسـت. هرچـه انسـان نسـبت 
به مولی و ولی اهلل نزدیک تر و محبت و عشـق وی در دل و جانش بیشـتر باشـد، 
اطاعـت پذیـری او نیـز بیشـتر خواهـد بـود و در انجـام عمـل و فرمـان اولواالمـر کمتر 

کرد. گـر خواهـد  امـا و ا

مفهوم شناسی واژه اطاعت

و  کـره  آن  نقیـض  کـه  شـده  گرفتـه  طـوع  مـاده  از  انقیـاد  معنـای  بـه  اطاعـت 
گرایـش قلبـی امـری  کراهـت اسـت. بنابرایـن ارتبـاط میـان اطاعـت بـا محبـت و 
روشـن اسـت. این واژه هرچنـد کـه در بیشـتر کاربردهـا برای بیان پذیـرش فرمان به 
کار مـی رود ولـی بـه اجـرای فرمانـی اشـاره می کنـد کـه شـخص بـا رغبـت و خضوع 
گـر شـخص، عصیـان  گرایـش باطنـی و قلبـی انجـام می دهـد. بنابرایـن ا و میـل و 
کراهـت  ورزد و یـا اطاعـت او از روی رغبـت و میـل باطنـی و قلبـی نباشـد و یـا 
گرایش نسـبت به انجام و ترک  داشـته باشـد و یا اصواًل خنثی بوده و هیچ میل و 

نداشـته باشـد، نمی تـوان چنیـن شـخصی را مطیـع نامیـد.
از ایـن رو اسـتاد حسـن مصطفـوی در تبییـن شـرایط تحقـق مفهومی اطاعـت 
کیـد مـی ورزد و اجـرا، رغبـت  بـه مسـئله اجـرای فرمـان بـر پایـه رغبـت و خضـوع تأ

گانـه بـرای آن برمی شـمارد. باطنـی و قلبـی و نیـز خضـوع را از مؤلفه هـای سـه 

اطاعت ارزشی  

و فرهنــگ اســالمی هنگامی که  قرآنــی  کاربردهــای  کــه در  نظــر می رســد  بــه 
ــی از  ــه اجــرای فرمان ــد، ب ــه میــان می آی ــه معنــای ارزشــی آن ب ســخن از اطاعــت ب
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کــه همــراه بــا رغبــت و میــل باطنــی و خضــوع و خشــوع  ســوی شــخص اشــاره دارد 
در برابــر امــر کمالــی و از ســوی موجــودی کامــل باشــد؛ زیــرا بســیاری از مردم ممکن 
کننــد ولی ایــن  کــه بــه اجــرای فرمــان همــراه بــا رغبــت و خضــوع اقــدام  اســت 
که ایشــان را بــه ســوی  فرمــان امــری غیرکمالــی یــا از موجــودی غیرکامــل باشــد 

گمراهــی ســوق می دهــد.

اطاعت از ابلیس  

بـه سـخن دیگـر بسـیاری از مـردم بـه جـای اطاعـت از خـدا و اولیـای الهـی، 
گام  از ابلیـس و اولیـای وی پیـروی می کننـد و در مسـیر خواسـته های شـیطانی 

برمی دارنـد.
ایـن پیـروی چـون از سـر رغبـت و میـل و خضـوع در برابـر ابلیـس و شـیاطین 
می باشـد، سـبب سـلطه و چیرگی ابلیس بر ایشـان می شـود و موجبات ناسپاسی 
کـه  آن  بـه جـای  و  فراهـم می کنـد  را  ابلیـس  از سـوی مطیعـان  کفـران نعمـت  و 
کـرده بـه  کـژ  کامـل، بهشـت بـرود، راه خویـش را  شـخص بـه سـوی کمـال، خـدای 

گام برمـی دارد. سـوی نقـص و دوزخ فـراق و آتـش انتقـام، 

کثریت در نگاه قرآن   اقلیت و ا

در تحلیل قرآنی اکثریت و اقلیت بودن، مبنای درسـتی برای تشـخیص حق 
کـه بـر باطـل باشـند و یـا اقلیتـی  کثریتـی را یافـت  و باطـل نیسـت، زیـرا می تـوان ا
کثریـت می توانـد به  کـه بـر حـق هسـتند. بنابرایـن نمی تـوان گفـت کـه اطاعـت از ا
عنـوان یـک ارزش مطـرح شـود؛ زیـرا ممکن اسـت این اکثریت براسـاس یک توهم 

و خیـال و یـا گمـان و تخمیـن، راهـی را برگزیده باشـند.
کثریـت بـر اسـاس منطـق و عقـل و اصول راسـتین دیگـر، حرکتی  گـر ا بنابرایـن ا
را انجـام دهنـد می تـوان بـه سـبب وجود معیارهای ارزشـی، اطاعـت از اکثریت را 

درسـت دانسـت و به آن بها داد.
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اطاعت از رهبران حق، اطاعت از خدا  

خداوند در جای حقی نشسته است و به حق می خواند. از این رو، اطاعت از 
خداوند و فرمان های وی بر همگان از انسان و غیرانسان الزم و ضروری است.

 آیات دال بر وجوب اطاعت از خدا  

آیـات بسـیاری در قـرآن به مسـئله اطاعـت از خداوند می پردازد کـه می توان به 
آیاتـی چـون 95 و 186 و 238 سـوره بقـره،  32 و 132 سـوره آل عمـران و 59 سـوره 

کرد. نسـاء به عنـوان نمونه اشـاره 

 اطاعت از خداوند  

انسـان ها می بایسـت در برابـر خداونـد اطاعـت خاضعانـه و خالصانـه داشـته 
باشـند و مؤمنـان تنهـا با ایـن روش اسـت کـه می تواننـد اطاعـت و محبـت خـود را 
نشـان دهنـد وآیـات دیگـر ایـن تسـلیم و اطاعـت بایـد در تمـام طـول زندگـی تـا دم 
مـرگ بـا هماهنگـی گفتـار و کـردار و پرهیـز از هرگونـه کارهـای زشـت و پلیـد چـون 

قمـار و خمـر و بـت باشـد.

 تجلی اطاعت از خدا در اطاعت از اولیاء

البتـه تجلـی اطاعـت انسـان از خـدا را می بایسـت در اطاعـت از اولیـای الهـی 
جسـت، زیـرا خداونـد اطاعـت خـود را از طریـق اولیـای خـود از جملـه پیامبـران 
خـدا  اولیـای  از  اطاعـت  در  خـدا  اطاعـت  حقیقـت  در  می خواهـد.  رهبـران  و 
همـواره  خداونـد  رو  از ایـن  می یابـد.  تحقـق  و  مفهـوم  و  معنـا  آنـان  فرمان هـای  و 

اطاعـت خـود را بـه اطاعـت رهبـران و پیامبـران پیونـد می زنـد.
از جملـه در 59 سـوره نسـاء بـه صراحـت از اطاعـت مـردم از رسـول اهلل ؟ص؟، 
امامـان معصـوم ؟ع؟ و جانشینان ایشـان بـه عنـوان اولواالمـر و صاحبـان مشـروع و 
قانونـی حکومـت و دولـت یـاد می کنـد و اطاعـت اولواالمر و پیامبـر؟ص؟ را اطاعت 

از خویـش برمی شـمارد.
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امـام  و  پیامبـر؟ص؟  از  اطاعـت  کـه  می کنـد  تبییـن  آیـه  دیگر، ایـن  سـخن  بـه 
معصـوم ؟ع؟ بـه عنـوان جانشـینان منصـوص و منصـوب از سـوی خـدا و رسـول و 
که به شکل عمومی معرفی و با ویژگی های  نیز دیگر صاحبان حکومت و دولتی 
خاص شـناخته می شـوند و ما آنان را به عنوان ولی فقیه می شناسـیم، نشـانه ای 

از ایمـان بـه خـدا و قیامـت و اطاعـت از خداسـت.
گـر اطاعـت خداونـد را می جویـد و یـا امیـد بـه سـعادت و  کسـی ا بنابرایـن هـر 

کنـد خوشـبختی دنیـوی و اخـروی دارد می بایسـت از اولواالمـر اطاعـت 
 و ایـن راه اسـت کـه تنهـا بـه فرجـام نیـک و خیـر می انجامـد و انسـان را بـه همـه 

آسـایش و آرامـش مطلـوب می رسـاند.
انسـان ها هـرگاه رهبرانـی بـا ویژگی هایـی چـون صـادق و امیـن و آیـات دیگـر و 
کـه تنهـا در مسـیر  خواهـان اجـر و مـزد آخرتـی و نـه دنیایـی و آیـات دیگـر، یافتنـد 
راهـی کـه خداونـد گفتـه حرکت می کنند و انسـان های هدایت یافتـه و به مقصد 
رسـیده ای هسـتند می بایسـت از این افراد اطاعت کنند تا به این وسـیله اطاعت 
خـود را و خـدا را نشـان دهنـد. مؤمنـان می بایسـت با این گونـه رهبـران بیعـت کرده 
و پـای بنـدی خـود را بـر اطاعـت و وفـای بـه پیمـان در عمـل نشـان دهنـد. به ایـن 
کارزار، اطاعـت  کـه در هنگامه هـای سـخت و دشـواری هایی چـون میـدان  معنـا 

محـض و گـوش بـه فرمانـی خویـش را نشـان دهند.
ــه 31 ســوره احــزاب شــرط بهــره منــدی از پاداش هــای  از ایــن رو خداونــد در آی
ــه اطاعــت از  ــد در دنیــا و آخــرت را مشــروط ب ــه خداون کریمان دو چنــدان و روزی 
ــران، در  ــت از رهب ــا اطاع ــا ب ــته ت ــان خواس ــت و از مؤمن ــته اس ــی دانس ــران اله رهب
ــزرگ چــون خوشــبختی در  ــه پاداش هــای ب کننــد و ب مســیر تعییــن شــده حرکــت 

دنیــا و آخــرت برســند.

پرهیز از اطاعت مدعیان دروغین

از  خداونـد  بسـیارند،  دروغیـن،  رهزنـان  و  مدعیـان  کـه  جایـی  آن  از  البتـه 
کامـل روا دارنـد؛ زیـرا  مؤمنـان خواسـته اسـت تـا در انتخـاب رهبـران خـود دقـت 
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کـه مسـئول انتخـاب خـود هسـتند و  کننـد افـزون بر ایـن  گـر در انتخـاب اشـتباه  ا
با ایـن انتخـاب زندگـی خـود و  گـو باشـند،  می بایسـت در دنیـا و آخـرت پاسـخ 
جامعـه را ممکـن اسـت در مسـیر درسـت و یـا نادرسـت قـرار دهنـد. بر ایـن اسـاس 
انتخـاب رهبـران خـود معرفـی  را مسـئول  آیـه 71 سـوره اسـراء مـردم  خداونـد در 

کننـد. گزینـش  می کنـد و از آنـان می خواهـد تـا درسـت 

چرائی برخورد امام علی ؟ع؟ با مخالفان

زمانـی کـه مـردم امـام راسـتین و حـق را شـناختند و بـا وی پیمان بسـتند دیگر 
گر اینگونـه  کننـد؛ زیـرا ا حـق ندارنـد از اطاعـت وی سـرباز زننـد و پیمـان شـکنی 
عمـل شـود، هرگـز جامعـه رنـگ امنیـت و آسـایش و آرامـش را بـه خـود نخواهـد 
دیـد؛ و در هـر مرحلـه ای برخـی به سـبب اجرای حق و عدالت و قانون، ناخشـنود 
از  چیـزی  حقیقـت  در  شـود  نافرمانـی  بـرای  وسـیله ای  امـور  گر ایـن  ا و  می شـوند 
رهبـری و مدیریـت جامعـه باقـی نمی مانـد. برایـن اسـاس امیرمؤمنـان علـی ؟ع؟ 
در خطبـه ای خطـاب بـه مـردم می فرمایـد که حقوق متقابل امام و امت آن اسـت 
کـه امـام در مسـیر احقـاق حقـوق مـردم و عدالـت کامـل گام بـردارد و مـردم پـس از 
کـه از فرمان هـا سـرپیچی کننـد و قانـون را نادیده گیرنـد وگرنه  بیعـت حـق ندارنـد 

بـه شـدیدترین وضـع مجـازات می شـوند.
کـه آن حضـرت ؟ع؟ شورشـیان و آشـوبگران  بـر پایـه همیـن فرمـان الهـی اسـت 

کشـت و بـه آنـان رحـم نکـرد. پیمـان شـکن را در جنـگ جمـل و نهـروان 

مبارزه حضرت با قاسطین

البتـه در هـر جامعـه ای برخـی حاضـر بـه اصـل پذیـرش رهبـران نمی شـوند و 
اصـوال بـا اصـل رهبـری مخالفـت دارند، ایـن دسـته نیـز نمی تواننـد بـه هـر دلیلـی 
خـود را از حکومـت و قانـون بیـرون بداننـد، بلکـه احـکام و قوانیـن دربـاره آنـان 
کـه  اسـاس  برهمیـن  می شـوند  مجـازات  نکردنـد  اطاعـت  گـر  ا و  می شـود  اجـرا 
حضرت علی ؟ع؟ گروه قاسـطین را که با اسـاس حکومت اسالمی امام مخالفت 
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کـرد و جـواز قتـل و جنـگ بـا آنـان را صـادر نمـود؛ زیـرا اسـاس  داشـتند مجـازات 
رسـیدن هـر جامعـه بـه موفقیـت و پیـروزی و دسـت یابـی بـه اهـداف دولت یعنی 
آسـایش و آرامـش، تنهـا اطاعـت از رهبـری و اتحـاد صفـوف و پایـداری براسـاس 
مبانی و قوانین اسـت. بنابراین هرگونه اختالف و دودسـتگی و نیز عدم اطاعت 

بـه هـر عنـوان و توجیهـی نمی توانـد پذیرفتـه شـود.

اطاعت خدا یا اطاعت طاغوت

از نظـر قـرآن انسـان ها نیازمنـد رهبرانـی هسـتند. این رهبران می تواننـد رهبرانی 
مسـیر  در  و  می شـوند  انتخـاب  آن  قوانیـن  و  اسـالم  اصـول  براسـاس  کـه  باشـند 
کـه از  گمـراه هسـتند  کـه رهبرانـی  گام برمی دارنـد یـا آن  خداونـد و فرمان هـای او 
را  الهـی  انسـان ها اطاعـت رهبـران  گـر  ا بنابرایـن  یـاد می شـود.  بـه طاغـوت  آنـان 

برنگزیننـد، بـه طـور طبیعـی طاغـوت را رهبـر خویـش قـرار می دهنـد.

ریشه اطاعت از طاغوت

1. بدگمانی به خدا
2. بیمار دلی

3.پیروی از شیطان
4. ستمگری و ظلم

5. شک و تردید دانست.

ریشه اطاعت از خدا

کسـانی از رهبـران سـالم و عـادل، اطاعـت و پیـروی می کننـد  در مقابـل تنهـا 
کـه مردمانـی 1. مؤمـن و آیـات بسـیار دیگـر ، 2. باورمنـد بـه قـرب خداونـدی، 3. 
هراسـان از خداونـد، 4. متوجـه بـه علـم و نظـارت الهـی، 5. معتقـد بـه ربوبیـت و 

پـروردگاری خداونـدی باشـند.
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این گونـه اسـت کـه انسـانهای مؤمـن، بـا اطاعـت از رهبـران الهـی گام در مسـیر 
اطاعـت الهـی می نهنـد و از بـرکات و آثـاری چـون آمـرزش و فضـل خداوندی بهره 
می برنـد و از سـعادت دنیـوی و اخـروی سـود برمی گیرنـد و از خشـم و عذاب الهی 
مصونیـت می یابنـد و از ظلمـات و تاریکـی خـارج می شـوند و رضـا و خشـنودی 
خداونـد را درمی یابنـد و رسـتگار و خوشـبخت می شـوند. )آیاتـی چـون حجـرات 
آیـه 14، احـزاب آیـه 66 و مائـده آیـه 16 و آل عمـران آیـه 172 و 174 و آیـات بسـیار 

دیگـر( در ایـن خصـوص بحـث می کنند.
باشـد کـه بـا اطاعـت از رهبـری در مسـیر سـعادت و خوشـبختی دنیـا و آخرت 

یـم و از عـذاب و خشـم الهـی در دنیـا و آخـرت مصـون بمانیـم. گام بردار

والیت پذیری در سیره حاج قاسم  

بـارز تریـن ویژگـی حـاج قاسـم والیـت پذیری او بـود. او بـه تمامی مراتب والیت 
پذیـری ملتـزم بـود، والیـت الهـی را در تمامی ابعـاد زندگـی خود پیـاده کرد بود.

عشـقش بـه ائمـه اطهـار همـراه با پذیـرش والیت بود آن ها بـود و تا آخرین نفس 
کرد. خود از حریم ائمه اطهار پاسـبانی 

نسـبت بـه والدیـن خـود تمامـا خضـوع داشـت و در واپسـین روزهـای حیـات 
کـف پـای مـادر بوسـید. مـادرش طبـق نقـل خـود 

کـه  تـا جایـی  بـود  فقیـه  از والیـت  پذیـری  اطاعـت  گـرو  تمـام وجـودش در  و 
گذاشـت. جهـان  مسـلمین  رهبـر  قلـب  بـر  را  قصـه  آن  شـهادتش 

کرد و از همگان  سرتاسر وصیت نامه خود همگان را به والیت پذیری دعوت 
کم جامعه اسـالمی را طلب کـرد. جوان  پذیـرش والیـت فقیـه و کمـک بـه فقیه حا
روسـتایی زاده کرمانـی بـا نداشـتن مدارک امروزه ی تحصیلـی با والیت پذیری به 

باالترین مراتب محبوبیت رسید.



اا  مارب دایاای ظتاونبالاابظدار 130

9

 تقدم اصالح و تهذیب خود بر دیگران

انسـان سـه سـاحت وجـودی دارد. هویـت طبیعـی و حیوانـی، هویـت عقالنی 
و انسـانی و هویـت الهـی و عرفانـی. انسـان ابتـدا یـک موجـود طبیعـی اسـت و 
کنـد؛ یعنـی  کمـال خودسـازی  حیوانیـت بالفعـل دارد و بایـد بـرای رسـیدن بـه 
از نفسـانیت بـه سـوی احیـای عقـل و انسـانیت و سـپس تقویـت بعـد عرفانـی و 
کـه  هویـت الهـی خویـش مهاجـرت نمایـد. بنابرایـن خودسـازی باعـث می شـود 
انسـان از حیوانیـت خـارج، و بـا علـم و تفکـر عقـل خـود را کامـل و در یـک مرحلـه 
باالتر پس از تکمیل کمال انسـانی و عقالنی به وادی عشـق و عرفان قدم بگذارد 

کـه هویـت الهـی اسـت، برسـد. کمـال نهایـی خـود  و بـه 

تعریف خودسازی  

بـه معنـای شـناخت معارف، ایجـاد ملـکات و انجـام افعالـی  »خودسـازی« 
کمـاِل شـناخته شـده بـرای »خـود« را پدیـد می آورنـد. کـه  اسـت 

کامـل بـه شـناخت مـا از ماهیـِت »خـود« و  درک مـا از خودسـازی، وابسـتگی 
خودسـازی  اجتناب ناپذیـر  مقدمـه  خودشناسـی  پـس  دارد؛  آن  مطلـوب  کمـال 
اسـت. »خـود« آن چنـان کـه بـا کمـک درون بینـی شـناخته شـد، موجودی اسـت 
کمـال آن قـرب خداونـد اسـت. این  کـه  گرایش هـا  بـا مجموعـه ای از توانایی هـا و 
بنابرایـن،  می آیـد.  دسـت  بـه  انسـان  مختلـف  روابـط  اصـالح  طریـق  از  کمـال 
خودسـازی مجموعـه اعمالی اسـت که بـرای اصالح روابط خـود انجام می دهیم 
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کسـب شـناخت های  تـا بـه قـرب خداونـد نایـل شـویم. دسـته ای از ایـن اعمـال، 
ضروری برای تقرب به خداوند اسـت و دسـته ای دیگر، عمل به وظایف اخالقی 
و تکالیف شـرعی اسـت. در این قسـمت، مراحل و روش های عام خودسـازی را 

مطـرح خواهیـم کـرد.

اهمیت خودسازی  

اهمیـت خودسـازی امـری واضـح اسـت، زیـرا غایـت خودسـازی، نجـات از 
کـه بـه خداونـد  کـت و توفیـق بـه قـرب خداونـد اسـت. هـر انسـان خردمنـدی  هال
و جهـان آخـرت، اعتقـاد دارد و رسـتگاری انسـان را بـه درسـتی عقایـد و نیکـی 
رسـتگاری،  بـرای  تـالش  کـه  می کنـد  حکـم  می دانـد،  او  ملـکات  و  اعمـال 
از  نجـات  شـود.  آن  وقـف  زندگـی  همـه  اسـت  شایسـته  کـه  اسـت  یگانـه کاری 
عـذاب آخـرت، جـز بـا خودسـازی و تسـلط بـر خویشـتن امکان پذیر نیسـت.  امام 

می فرماینـد:  صـادق؟ع؟ 

هی  �ت ا اسث ا �ه�ب و ادن �ب و ادن ا �عن �ه ادن �ن »م�ن ملک �ن

ا�؛  �ده علی ال�ن �ب �ّرم اهلل �ب �ن ا عن و ادن

که چون نفسش روی می آورد و چون می گریزد و چون شهوت می یابد و چون  کسی   

خشم می گیرد مالک آن است، )و بر آن تسلط دارد( خداوند بدن او را بر آتش،

 حرام می کند.«

کرد:  کار آسانی نیست. باید با نفس چون دشمن مجاهده  چیرگی بر نفس 
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در  آمـاده  و  هوشـیار  بایـد  پـس  اسـت،  دشـمنان  دشـمن ترین  نفـس،   
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 نفس دشمن بزرگ انسان است، زیرا فریب بزرگ ترین دشمن و زیرک ترین دشمن را 

خورده است. او همنشین و عامل شیطان و دشمن خانگی ماست:

ُدوِ�   �نی الّ�ُ
دنَ �نَ  �نَ

ً
م َعُ�ّوا

ُ
َ�ک

َ و َ��نَّ َهحب ما �نَ  �بِ
َّ حب � َو اْ��تَ

دنَ �نْ
َ
ما ا � �ب

ْع�نَ
َ
ی ا دن

َّ
َوی اهلِل ال �تْ �تَ م �بِ

ُ
ک وص�ی

ُ
»ا

�نَ  ِم َو َهّوَ را�ئِ َ �ب
ْ
ا�تِ ال �ئ �نَ َس�یِ َّ �ی �نَ َو  َم�نّی،  �نَ َو َوَعَ�  ْ�دی، 

َ
ّل و ا صنَ

َ
ا َ  �ن

ً
ا �یّ �ب

ا�ن �نَ َ �نی الادن �ث �نَ �نَ  و 
ً
ا �یّ �نِ

�نَ

َم  ْعطنَ َو اْس�تَ �نَ  َّ �ی �نَ َر ما 
َ
ک �نْ

َ
ا ُه  �تَ �نَ �تَ َ�ه�ی

َ
ل عنْ َو اْس�تَ ُه  �تَ �نَ ر�ی �تَ  َ ْدَ�حب ا اْس�تَ ِادن ِم، َ��تّی  ا�ئِ َعطن

ْ
ال ا�تِ  �ت ُمو�بِ

؛  �ن َ� ما اّمَ
�نَ َو َ��نَّ ما َهّوَ

 شما را به تقوای الهی توصیه می کنم، که با بیم هایی که داده جای عذری نگذارده و 

که پنهانی  کرده و شما را از دشمنی بیم داد  با راهی که پیش پا نهاده حجت را تمام 

کند و تباه سازد  گمراه  گوش ها می دمد تا آدمی را  در سینه ها راه یافته، و رازگویان در 

گناهان  گناهان را در دیده او بیاراید و  و وعده دهد و او را به دام هوس  اندازد. زشتی 

کوچک نماید )نشان دهد(؛ هنگامی که همنشین خود را فریب داد )نفس  بزرگ را 

گاه آنچه را آراسته بود منکر شد و آنچه  گریز را بر او بست، نا انسان را فریب داد( و راه 

کوچک نموده بود بزرگ داشت و از انجام آنچه ایمنی داده بود بر حذر داشت.« را 

کبـر خوانـده و  کـرم ؟ص؟، جهـاد نفـس را جهـاد ا کـه پیامبـر ا بی جهـت نیسـت 
فاتحـان نبـرد نظامـی را بـه نبـرد بـزرگ بـا نفـس فراخوانـده اسـت.

زمان خودسازی  

خودسـازی بـه عنـوان یـک فریضـه عقلـی در همـه ادوار زندگـی واجب اسـت و 
ک و  گفت؛ زیرا وعید پروردگار وحشـتنا در هیچ لحظه ای از عمر نباید آن را ترک 
وعده هـای نعیـم او بسـیار بزرگ اسـت. سـهولت خودسـازی، در همـه دوران های 
در  و  کـرده  سـپری  را  جوانـی  دوران  کـه  کسـی  نیسـت.  یک انـدازه  بـه  زندگـی 
کام خـود را از لـذات  کـرده، بـه دشـواری می توانـد  گنـاِه غفلـت خـو  میانسـالی بـه 
کار آسـانی نیسـت و چون  حرام محروم سـازد. دشـوارتر  اینکه، خروج او از غفلت 
گـر غفلـت او  غافـل اسـت درد خـود را نمی دانـد تـا بـه درمـان آن روی آورد. حتـی ا
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را رهـا کنـد، تـوان او در سـاختن حـال و آینـده  اندک شـده و نمی توانـد به راحتی با 
گذشـته خـود وداع نمایـد.

اخـالق  مربیـان  تجـارب  هـم  و  می دهـد  گواهـی  عقـل  هـم  را  دشـواری  ایـن 
اطمینـان  مـا  بـه  نیـز  روایـات  می کنـد.  تاییـد  را  آن  رسـتگاری  طریـق  و  هادیـان 
اسـت. خودسـازی  سـال های  بهتریـن  جوانـی  و  نوجوانـی  دوره  کـه  می دهنـد 
گواهی عقل به دشـوار بودن خودسـازی پس از دوره جوانی و سـهل بودن آن در 
که خودسـازی متوقف بر شـناخت، ایمان و  دوره نوجوانی و جوانی، از آن روسـت 
عمل اسـت. و آموختن در سـنین پایین آسـان تر اسـت. همچنین ایمان در قلب 
سـالم وارد می شـود و قلـب نوجـوان سـالم تر و آماده تـر اسـت. عمـل نیـز نیازمنـد 
تکـرار و تمریـن بـرای پیدایـش عـادات صحیـح اسـت و یافتـن مهـارت عملـی در 

دوران بعـد از جوانـی، بـه آسـانی تحصیل نمی شـود.
ب و روح قدسـی 

ّ
بان نفوس را از زبان نفس مهذ

ّ
تجارب مربیان اخالق و مهذ

امام خمینی ؟هر؟ می شـنویم:
شـما تـا جـوان هسـتید می توانیـد کاری انجـام دهید، تـا نیـرو و اراده جوانی 
خواسـته های  و  دنیایـی  مشـتهیات  نفسـانی،  هواهـای  می توانیـد  داریـد 
گـر در جوانـی بـه فكـر اصـالح و سـاختن  حیوانـی را از خـود دور سـازید؛ ولـی ا
کاری  جوانیـد  تـا  اسـت.  گذشـته  کار  از  کار  پیـری  در  دیگـر  نباشـید  خـود 
کنیـد. نگذاریـد پیـر و فرسـوده شـوید. قلـب جـوان لطیـف و ملكوتـی اسـت 
و انگیزه هـای فسـاد در آن ضعیـف می باشـد؛ لیكـن هـر چـه سـن بـاال رود 
کنـدن آن از  کـه  گنـاه در قلـب قوی تـر و محكم تـر می گـردد تـا جایـی  ریشـه 

دل ممكـن نیسـت.

مراحل خودسازی  

دربـاره مراحـل خودسـازی، عارفـان مسـلمان منازلـی را شناسـایی و معرفـی 
و  می نامنـد  سـلوک«  »مراحـل  عارفـان  را  خودسـازی  گـون  گونا مراحـل  کرده انـد. 



اا  مارب دایاای ظتاونبالاابظدار 134

کرده انـد و برخـی از  در آثـار مختلـف عرفانـی از حـدود سـی تـا صـد مرحلـه را ذکـر 
کرده انـد: کلـی تقسـیم  آنان ایـن مراحـل پرشـمار را در چهـار مرحلـه 

نخسـت: پیراسـتن باطـن از رذایـل نفسـانی و خـارج شـدن از اطاعت شـهوت 
و غضـب؛  ایـن مرحلـه را تخلیـه خوانده انـد.

دوم: مطابـق سـاختن اعمـال و ظواهر خود با آداب شـرعی، یعنـی انجام دادن 
واجبـات و تـرک محرمـات و عمـل به مسـتحبات و تـرک مکروهات؛ این مرحله را 

تجلیـه )جـال دادن( نامیده اند.
و  اخـالق  بـه  تخلـق  و  معنـوی  کمـاالت  و  فضایـل  بـه  باطـن  آراسـتن  سـوم: 

می گوینـد. )آراسـتن(  تحلیـه  را  مرحلـه  الهی؛ ایـن  صفـات 
چهـارم: فانـی شـدن روح از خـودی در شـهود حق؛ ایـن مرحلـه را فنـا می نامنـد 

و آخریـن منزل سـلوک اسـت.
هـر یـک از ایـن منـازل چهارگانـه، در درون خـود مراحـل و منازلی دارد که شـرح 
 آن هـا نیازمنـد مقدماتـی دربـاره معانی مصطلحـات عرفانی اسـت و از حدود این 

نوشـته خارج اسـت.

کلی خودسازی   روش 

گاهـی و زایـل  بـرای پیمـودن هـر یـک از مراحـل خودسـازی، پیـش از هـر چیـز آ
شـدن غفلـت الزم اسـت. انسـان بیـدار، می توانـد در مبـدا و معاد خویش  اندیشـه 
کـس  یابـد. پـس هـر  کنـد و نواقـص عمـل خویـش را در مقایسـه بـا مقصـدش در
بیاندیشـد و اعمالـی را کـه انجـام داده بـا هـدف خلقتـش معارض یابـد، باید عزم 
کند سـمت و سـوی حرکتش را به سـوی مقصد حقیقی متوجه سـازد و سـپس به 

اقـدام روی آورد.
بـرای آنکـه اقـدام او نیـز مؤثـر باشـد و بـا توفیـق قرین گردد، نخسـت بایـد با خود 
شـرط کند اعمال نادرسـت گذشـته را ترک کند و اعمال خود را با فرمان خداوند 
مطابـق سـاخته و بکوشـد نیـت خـود را خالـص نمایـد. او باید ایـن شـرط را در یـاد 
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کـه در طـی روز انجـام می دهد، ایـن شـرط را در  خـود نـگاه دارد و بـا هـر عملـی 
گـردد و مراقـب باشـد از شـرط خـود تجـاوز نکنـد. مراقبـت او از  درون خـود متذکـر 
کـه خداونـد را رقیـب و شـاهد می دانـد و معتقـد  وفـاداری بـه شـرط، از آن روسـت 
اسـت خداونـد تجـاوز از شـرط را می بینـد. برای آنکه از این رقیب همیشـه حاضر 
حیـا کنـد و از شـرط خـود تخطـی ننماید، همواره به یاد مـی آورد که خداوند منعم 
بزرگـی اسـت کـه همتـای عظمـت او در جهـان نیسـت و او همـه چیـز را می بیند و 
گـر منعـم بـودن خداونـد عظمـت و حضـور خـدا را در دل و خاطـر داشـته باشـد از  ا
کـرد. بـرای حفظ ایـن یـاد، او باید نعمت های خـدا را به  معصیـت او حیـا خواهـد 

یـاد آورد و بـا خـود زمزمـه کند: 

ْیُکْم َرِقیبًا« ...
َ
کاَن َعل  اهلَل 

َ
 اهلَل َیری« و »ِاّن

َ
ْم ِبَاّن

َ
ْم َیْعل

َ
»َا ل

 محاسبه در انتهای روز  

او بایـد پـس از مراقبـت کافـی، در پایان هر روز به محاسـبه بپردازد و عمل خود 
را با شـرط هایش مقایسـه کند. محاسـبه موجب شـناخت کاسـتی های گذشـته 
می شـود و چـون بـا یـادآورِی محاسـبه دقیـق خداونـد همـراه شـود، منشـا تحکیـم 

عـزم و قـرار دادن شـروط تـازه خواهد شـد.
بـه هنـگام محاسـبه، بایـد بـر هر توفیقی شـکرگزاری کرد و بـه خاطر هر خطایی 
فریفتـن  بـرای  نتیجـه محاسـبه، دسـتاویز شـیطان  آنکـه  بـرای  و  نمـود  اسـتغفار 
کـرد و بـا محاسـبه هـر چـه دقیق تـر  انسـان نگـردد، بایـد از یـاس و ناامیـدی پرهیـز 
کـه بـه یـاد  راه را بـر عجـب و غـرور بسـت. محاسـبه دقیـق وقتـی ممکـن می شـود 

کـه: یـم  محاسـبه دقیـق قیامـت باشـیم و ایـن آیـات الهـی را در خاطـر آور

ُه 
َ
وا اْ��اُه الّل

ُ
ما َعِمل ُهْم �بِ �ئُ ِ

�بّ
�نَ �یُ

 �نَ
ً
عا ِم�ی َ ُه حب

َ
ُهُم الّل ُ َع�ث �بْ َ ْوَم �ی َ »�ی

ٌد؛ ِه�ی َ ْی ٍء سث
َ ُه َعلی ُکّلِ �ث

َ
ُ�وُه َو الّل

َو �نَ
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گاهشان می گرداند.  کرده اند آ که خداوند همه آنان را بر می انگیزد و به آنچه  روزی 

کرده اند و خدا بر  خدا )کارهایشان را( برشمرده است و حال آنکه  آن ها آن را فراموش 

گواه است.« هر چیزی 

َرُه  َ  �ی
ً
را �یْ

هتٍ �نَ َ�ّ اَل دنَ �ت ْ ْعَمْل ِم�ث َ َم�نْ �ی ُهْم �نَ
َ
ْعمال

َ
َرْوا ا  ِل�یُ

ً
ا ا�ت �ت ْ سث

َ
اُس ا

َ ْ�ُدُ� ال�نّ َ دنٍ �ی ْوَم�ئِ َ »�ی

َرُه؛ َ ا �ی
ّرً َ هتٍ سث َ�ّ اَل دنَ �ت ْ ْعَمْل ِم�ث َ َو َم�نْ �ی

گروه های پراکنده )از قبرها( خارج می شوند تا اعمالشان به  آن روز مردم به صورت 

کند )نتیجه( آن را خواهد  کس هم وزن ذره ای نیکی   آن ها نشان داده شود -پس هر 

کند )نتیجه( آن را خواهد دید.« که هم وزن ذره ای بدی  دید- و هر 

که:  و به فرمان خداوند گوش دهیم 

ٍد؛. َم�تْ ِلعنَ
َ

ّد ٌس ما �تَ �نْ ْر �نَ طنُ �نْ �تَ
ْ
َه َو ل

َ
وا الّل �تُ

وا ا�تَّ َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا »�ی

 ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا دارید و هر کسی باید بنگرد که برای فردا چه 

پیش فرستاده است.«

و این سفارش امیرالمؤمنین ؟ع؟ را به یاد آوریم که: 

ل  �ب ُ�وا �ت
�نَّ �ن وا و �ت �اس�ب ل ا�ن �ت �ب وها م�ن �ت وا و �اس�ب �ن و�ن ل ا�ن �ت �ب �کم م�ن �ت �ن وا ا�ن �ن اَد اهلل �ن »ع�ب

کو�ن  �ه ��تی �ی �ن ع�ن علی �ن ه م�ن لم �ی ا�ت و اعلموا ا�ن �ن ال��ی َل ع�ن �ب ادوا �ت �ت . و ا�ن ا�ت �ن �ت ال�ن �ی صن

؛  ٌر و لا واعطنٌ ا�ب رها �ن �ی ک�ن له م�ن عن ٌر لم �ی ا�ب ها واعطن و �ن له م�ن

 بندگان خدا! )کردار و گفتار( خود را بسنجید پیش از آنکه )کارهای( شما را بسنجند، 

و حساب نفس خود را برسید پیش از آنکه به حسابتان برسند. )فرصت را غنیمت 

دانید( پیش از آنکه مرگ گلویتان را بگیرد و نفس کشیدن نتوانید، فرمان بردار شوید 

پیش از آنکه فرمان برتان سازند و بدانید آنکه نتواند خود را پند دهد تا از گناه بازدارد، 

دیگری پنددهنده و بازدارنده او از گناه نخواهد بود.«

گاه  محاسـبه کارهـای هـر روز کارنامـه ای اسـت کـه بنـده را بـه وضعیت خـود آ
می سـازد و تکالیـف روز بعـد را مشـخص می کنـد. چنین شـناختی از وضعیت، 
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برای سـالک هر طریقی الزم اسـت. از همین روسـت که ائمه هدی که راهنمایان 
حقیقی طریق رسـتگاری هسـتند، بر این امر سـفارش اکید دارند. امام کاظم؟ع؟ 

می فرمایند:

عالی اَد اهلَل �ت رن  ِاْس�تَ
ً
ا ِا�نْ َعِمَل َ�َ��ن َ ْوٍم �ن َ  �ی

َ�ُه �نی ُکّلُ �نْ �اِس�بْ �نَ ُ ْم �ی
َ
ا َم�نْ ل َس ِم�نّ �یْ

َ
»ل

ِه؛  �ی
َ
ا�بَ ِال ُه َو �ت َر اهلَل ِم�نْ �نَ عنْ  ِاْس�تَ

ً
ا �ئ ِ

 َو ِا�نْ َعِمَل َس�یّ

از ما نیست کسی که هر روز )اعمال( خود را محاسبه نکند، تا اگر عمل نیکی انجام داد 

از خداوند افزونی آن طلبد و چون گناهی کرد از خداوند آمرزش خواهد و توبه نماید.« 

اهمیت وحی  

بـه تهذیـب  بـر چـه معیارهایـی تزکیـه شـدند و  پیامبـران چـه می آموختنـد و 
پرداختنـد؟ انسـانی  نفـوس 

اصـول تعلیـم و تربیـت پیامبـران و اسـاس تزکیـه و تهذیـب در مکتـب انبیـا، 
وحـی اسـت. این برنامـه، دسـتورالعمل و خـط مشـی همـه پیامبـران و امت هـای 

آنـان اسـت.
کـرم ؟ص؟ بـر پایـه اسـتوار وحـی و بـر مبنـای اوامـر و نواهـی حـق -تبـارک  رسـول ا
و تعالـی ـ و در چهارچـوب شـریعت ثابـت اسـالم ، آمـوزش دیـد و خـود را مهـذب 
کریمـه و اخـالق فاضلـه دسـت  کمـال ممکـن انسـانی و صفـات  سـاخت و بـه 
م؛  �ی ل�ت عطن ک لعلی �ن یافـت و از سـوی پـروردگار جهانیـان بـه خطـاب واالی »وا�ن

 قطعًا تو بر خلق و خوی عظیم هستی«، مشرف شد.

خلق و خوی پیامبر  

آن  منشـأ  و  کـرم ؟ص؟  ا پیامبـر  عظیـم  خلـق  دربـاره  سـیره نگاران،  و  مورخـان 
گفـت:  پاسـخ  در  او  آن حضـرت سـؤال شـد.  برخـی همسـران  از  کـه  نوشـته اند 

طه؛  ط �ب�حن اه و �ی�حن رصن ی �ب رصن �ن �ی
آ
را ه ال�ت ل�ت »کا�ن �ن
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به  ناخشنود  و  او  رضای  به  راضی  بود،  قرآن  پیامبر ؟ص؟  خوی  و  خلق  یعنی   
بود.« او  ناخشنودی 

کرده اند فرمود:  که فریقین آن را روایت  رسول اکرم ؟ص؟ در حدیثی 

؛  لا�ت مم مکا�م ا�ن ع�ث لا�ت »�ب
 یعنی، من برای تکمیل اخالق کریمه، برانگیخته شده ام.«

که فرمود: کرده  قریب به این مضمون را شیخ طوسی از علی؟ع؟ روایت 

ها«.  لا�ت و محاس�ن مکا�م الا�ن �ت �ب ع�ث ول: �ب �ت ی �ی �ب  »سمع�ت ال�ن

رسـول خـدا در ایـن روایـت، فلسـفه بعثـت و رمـز نبـوت خود را تتمیـم و تکمیل 
کـه مـکارم اخـالق و معالـی  مـکارم اخـالق دانسـته اسـت و تردیدناپذیـر اسـت 
کـه هـر دو  کالم خـدا و یـا در سـنت رسـول اهلل  آداب، جـز آن چـه در شـرع انـور و 

وحی انـد، چیـز دیگـری نیسـت:

هوا؛  �ت ا�ن ه �ن هاکم ع�ن وه وما �ن دن �ن اکم الرسول �ن �ت
آ
»وما ا

کرده است،   آن چه را رسول برای شما آورده بگیرید و از آن چه نهی و منع 

خودداری کنید«.

آیات تعلیم تزکیه  

آیه هـای  در  و حکمـت،  کتـاب  تعلیـم  و موضـوع  آن  و مشـتقات  تزکیـه  واژه 
فراوانـی از قـرآن کریـم ذکـر شـده و حـدودًا بیسـت و هشـت بـار معنـای اصطالحـی 
تزکیه مطرح شـده اسـت و با مراجعه محققانه به تفاسـیر آن سلسـله آیات، معلوم 
می شـود کـه مـراد از کتـاب و حکمـت چیسـت، و تزکیـه و تهذیب بر چه اسـاس و 

کـدام برنامـه، تحقـق می یابد. بـا 
مـا، نخسـت بـه ترتیـب سـوره ها، آیه هـای مربـوط را مطـرح می کنیـم و نمونـه ای 
از نظـرات تفسـیری مفسـران و صاحب نظـران را بـاز می گوییـم و در نهایـت بـا یـک 
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جمع بنـدی و اسـتنتاج منطقـی مقـال را بـه پایـان می بریـم و از خداونـد متعـال، 
توفیـق رشـاد و سـداد می طلبیـم.

در این جا چند آیه از قرآن را بیان می کنیم:

ِهْم  �ی
ِکّ رنَ َمهتَ َو�ی

ْ
ِ�ک

ْ
ا�بَ َوال َ ِک�ت

ْ
ُمُهُم ال

ّ
َعِل َك َو�ی ا�تِ �ی

آ
ِهْم ا �ی

َ
و َعل

ُ
ل �تْ ُهْم �ی ِهْم َ�ُسولا ِم�نْ �ی ْ �نِ َع�ث ْ ا َوا�ب َ �ن َّ »َ��ب

ُم؛  َ�ِک�ی
ْ
رنُ ال �ی ِ َعرن

ْ
�نْ�تَ ال

ئَ
َك ا

�نَّ اإِ

که آیات تو را بر ایشان تالوت   پروردگارا برانگیز در میان ایشان رسولی از خود ایشان 

که تو عزیز و حکیم هستی«. کند و کتاب و حکمت بیاموزدشان و تزکیه شان نماید 

ا�بَ  َ ِک�ت
ْ
ال ُم 

ُ
ُمک

ّ
َعِل َو�ی ْم 

ُ
ک �ی

ِکّ رنَ َو�ی ا  َ �ن ا�تِ �ی
آ
ا ْم 

ُ
ک �ی

َ
َعل و 

ُ
ل �تْ �ی ْم 

ُ
ک ِم�نْ َ�ُسولا  ْم 

ُ
ک �ی �نِ ا  َ �ن

ْ
ْ�َسل

ئَ
ا َما 

َ
»ک

؛  ُمو�نَ
َ
ْعل �تَ وا  و�نُ

ُ
ک �تَ ْم 

َ
ل َما  ْم 

ُ
ُمک

ّ
َعِل َو�ی َمهتَ 

ْ
ِ�ک

ْ
َوال

بر شما  را  ما  آیات  که  فرستادیم  از خودتان رسولی  در میان شما  که   هم چنان 
کتاب و حکمت برایتان می آموزد. و دیگر  تالوت می کند و تزکیه تان می نماید و 

که نمی توانستید آن ها را بدانید، به شما یاد می دهد«. چیزهایی 

ِهْم  �ی
ِکّ رنَ ِه َو�ی ا�تِ �ی

آ
ِهْم ا �ی

َ
و َعل

ُ
ل �تْ ِسِهْم �ی �نُ �نْ

ئَ
ِهْم َ�ُسولا ِم�نْ ا �ی  �نِ

َ َع�ث َ  �ب
دنْ �نَ اإِ �ی ِم�نِ ُموئْ

ْ
ی ال

َ
ُه َعل

َ
ْد َم�نَّ الّل �تَ

َ
 »ل

؛ �نٍ �ی لاٍل ُم�بِ ی صنَ �نِ
َ
ُل ل �بْ

وا ِم�نْ �تَ َمهتَ إَِو�نْ َکا�نُ
ْ
ِ�ک

ْ
ا�بَ َوال َ ِک�ت

ْ
ُمُهُم ال

ّ
َعِل َو�ی

البته خداوند بر مؤمنان احسان کرد و منت نهاد آن هنگام که در میان ایشان، رسولی 

از خودشان برانگیخت که آیات الهی برایشان تالوت می کند و تزکیه شان می فرماید 

و کتاب و حکمت می آموزدشان که قبال در گمراهی آشکار به سر می برند«.

ا�بَ  َ ِک�ت
ْ
ُمُهُم ال

ّ
َعِل ِهْم َو�ی �ی ِکّ رنَ ِه َو�ی ا�تِ �ی

آ
ِهْم ا �ی

َ
و َعل

ُ
ل �تْ ُهْم �ی �نَ َ�ُسولا ِم�نْ �ی �ی ِمّ َ �نِی الائ َع�ث َ ی �ب ِ دن

َّ
 »ُهَو ال

؛  �نٍ �ی لاٍل ُم�بِ ی صنَ �نِ
َ
ُل ل �بْ

وا ِم�نْ �تَ َمهتَ إَِو�نْ َکا�نُ
ْ
ِ�ک

ْ
َوال

که آیات الهی  که در میان امیان رسولی از خود ایشان برانگیخت   او، خدایی است 

بر آنان می خواند و تزکیه شان می کند و کتاب و حکمت می آموزد شأن که بیش تر در 

گمراهی آشکاری بودند«.
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ایـن چهـار آیـه از سـوره های مختلـف، تقریبًا مضمـون واحدی دارنـد و اجمااًل 
رمـز بعثـت را، تـالوت و تعلیـم کتـاب و حکمت و تزکیه نفوس انسـانی می دانند.

ک    آیاتی در مورد نفس پا

اکنون چند آیه از قرآن را بیان می کنیم:

ًرا«؛ 
ْ
ک ا �نُ ً �ئ �ی

َ �تَ سث �ئْ ْد �بِ �تَ
َ
ٍس ل �نْ ِر �نَ �ی

عنَ  �بِ
هتً ِک�ی ً�ا �نَ �نْ �تَ �نَ

ْ
ل �تَ �تَ

ئَ
»ا

ک و انسان بی گناهی را بی آن که او کسی را کشته باشد، کشتی،   »آیا نفس پا

قطعًا کار ناشناخته و بدی کردی«.

َر�بَ ُ�ْحًما؛  �تْ
ئَ
َکاهتً َوا ُه �نَ ًرا ِم�نْ �ی

ُهَما �نَ ُّ ُهَما َ��ب
َ
ِدل �بْ �نْ �ی

ئَ
ا ا َ َ�ْد�ن

ئَ
ا َ  »�ن

ک تر، صالح تر   ما می خواستیم، پروردگار ایشان، به جای آن پسر بچه، فرزندی بهتر، پا

و مهربان تر به آنان عوض دهد«.

ا؛  ِک�ی لاًما �نَ ِك عنُ
َ
َه�بَ ل ِك لائ ّ

ا َ�ُسوُل َ��بِ َ �ن
ئَ
َما ا

�نَّ اَل اإِ َ  »�ت

کیزه اى به تو ببخشم!«.  گفت: من فرستاده پروردگار توام؛ )آمده ام( تا پسر پا

ا؛  �ی �تِ
َکاهتً َوَکا�نَ �تَ ا َو�نَ

َ ُد�نّ
َ
ا ِم�نْ ل ً ا�ن َ  »َوَ��ن

کیزه به تو بخشم، و او )یحیی(  ک و پا  من، فرستاده پروردگار تو هستم تا پسر بچه ای پا

کی و رشد و بالندگی و انسانی پارسا بود«. رحمتی بود از سوی ما و نمونه ای از پا

کـی  پا زمینـه  در  و  دارنـد  واحـد  و  هماهنـگ  مضمونـی  هـم،  آیـه  چهـار  ایـن 
می گوینـد. سـخن  اصـل،  در  انسـان  هـر  کـی  پا و  یحیـی؟ع؟  وارسـتگی 

ک و حالل    طعام پا

ک و حالل و ارتباط آن با نفس زکی و زاکی: طعام پا

ْم...«؛ 
ُ
ک �تِ

ئْ
ا �ی

ْ
ل

َكی َطَعاًما �نَ �نْ
ئَ
َها ا �ی

ئَ
ْر ا طنُ �نْ �ی

ْ
ل »�نَ

کیزه تر از آن بیاورد«.  »ببیند چه طعامی پا
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طغیان نفس  

ی«؛ ]40[
َ

ّك رنَ �نْ �تَ
ئَ
ی ا

َ
ل َك اإِ

َ
ْل َهْل ل �تُ ی �نَ ُه َط�نَ

�نَّ  اإِ
ْرَعْو�نَ ی �نِ

َ
ل َه�بْ اإِ »ادنْ

کیزه  کرده است و بگو آیا می خواهی پا گردن کشی  که او طغیان و   به سوی فرعون برو 

گناه استکبار و خود برتر بینی، پیراسته گردی و وارهی. شوی و از 

کـی سـخن بـه میـان آمـده، آن هـم در رابطـه بـا طغیان و  در ایـن آیـه، از تزکـی و پا
گـر طغیـان نفـس، نتیجـه نبـودن تزکیه باشـد،  کـه ا سرکشـی نفـس. بدیهـی اسـت 
پـس در صـورت تزکیـه، نفـس آرام خواهـد بـود و ایـن نکته ای اسـت، کـه در ارتباط 
کـی انسـان از آلودگی هـای گناه و کفر و شـرک در  بـا بحـث کلـی تزکیـه و تعلیـم و پا

گاهـی می توانـد مطرح باشـد. پرتـو علـم و آ

 تزکیه و رستگاری و پارسایی  

ی؛ 
َ

ّك رنَ َح َم�نْ �تَ
َ
ل �نْ

ئَ
ْد ا  »�تَ

 رستگار شد آن که تزکیه کرد«.

اَها؛  ا�بَ َم�نْ َدّسَ َ ْد �ن اَها َو�تَ
َ

ّک َح َم�نْ �نَ
َ
ل �نْ

ئَ
ْد ا  »�تَ

 قطعا رستگار شد آن کس که نفس خود را تزکیه کرد 

که نفس را آلوده ساخت«. و زیان دید آن کس 

تزکیه در پرتو فضل خدا  

تزکیه، فقط در پرتو فضل خدا و توفیق و رحمت الهی:

ُمُر 
ئْ
ا ُه �ی

�نَّ اإِ
َ ِ �ن َطا�ن �ی

َّ ُطَوا�تِ ال�ث ْع �نُ �بِ
�تَّ َطا�نِ َوَم�نْ �ی �ی

َّ ُطَوا�تِ ال�ث ُعوا �نُ �بِ
�تَّ وا لا �تَ َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال �ی

ئَ
ا ا  »�ی

ِک�نَّ 
َ
ًدا َول �بَ

ئَ
َ�ٍ� ا

ئَ
ْم ِم�نْ ا

ُ
ک َکا ِم�نْ ُه َما �نَ ْم َوَ�ْحَم�تُ

ُ
ک �ی

َ
ِه َعل

َ
ُل الّل �نْ ْولا �نَ

َ
ِر َول

َ
ک ُم�نْ

ْ
اِء َوال

َ ْح�ث �نَ
ْ
ال �بِ

ٌم؛  ٌع َعِل�ی ُه َسِم�ی
َ
اُء َوالّل َ �ث ی َم�نْ �ی ِكّ رنَ َه �ی

َ
الّل
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جای  پا  کس  هر  و  مباشید  شیطان  گام های  دنبال  دارید،  که ایمان  کسانی  »ای   

شیطان بگذارد، او پیروانش را به فحشا و منکر فرمان می دهد؛ و اگر فضل و رحمت 

که را بخواهد تزکیه می کند و او شنوای داناست«. خداوند هر 

کید است: در  این آیه سه نکته مورد تأ
اول آن که انجام فحشا و منکر، پی روی شیطان و مورد نهی است؛

ک نمی شود؛ دوم  این که بدون فضل و رحمت خداوند، احدی زاکی و پا
سوم  این که، خداوند تزکیه می کند و بس.

 ارتباط زکات و صدقه با تزکیه  

زکات و صدقه و ارتباط آن با تزکیه:

َها...؛  ِهْم �بِ �ی
ِکّ رنَ ُرُهْم َو�تُ َطِهّ هتً �تُ ْمَواِلِهْم َصَد�تَ

ئَ
 ِم�نْ ا

�نْ  »�نُ

و  را تطهیر و تزکیه بنما  کن و بدین وسیله ایشان  از دارایی های مردم صدقه دریافت   

برایشان دعا کن که دعای تو برای ایشان آرامش روانی است و خداوند شنوای داناست«.

ی«؛ 
َ

ّك رنَ �تَ ُه �ی
َ
�تِی َمال وئْ ی �ی ِ دن

َّ
ی ال �تَ �تْ َها الائ �بُ

�نَّ َ حب  »َوَس�ی

که مالش را در راه خدا انفاق   »از آن آتش دوزخ دور خواهد بود آدمی متقی و پارسا 

ک باشد«. می کند و می خواهد زاکی و پا

ک شـدن انسـان را در رابطه با انفاق و ادای حقوق مالی  این دو آیه، تزکیه و پا
بیـان مـی دارد؛ از جملـه نقـاط ضعف انسـان، بلکه از عمده ترین آن ها وابسـتگی 
او بـه مـال و دارایـی اسـت کـه تـا حـد شـرک بـه خـدا پیـش مـی رود؛ لـذا گذشـتن از 
کی دل  مـال و انفـاق آن بـرای تقـرب بـه خدا، یکی از نشـان های طهـارت نفس، پا

و تزکیه درون از ما سـوی اهلل اسـت.
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تزکیه و روابط سالم خانوادگی  

ْطَهُر 
ئَ
ْم َوا

ُ
ک

َ
َكی ل �نْ

ئَ
ْم ا

ُ
ِلک ِر دنَ �نِ

ْوِم الاآ �ی
ْ
ِه َوال

َ
الّل  �بِ

ِم�نُ وئْ ْم �ی
ُ
ک ِه َم�نْ َکا�نَ ِم�نْ  �بِ

وَعطنُ ِلَك �ی  »... دنَ

؛  ُمو�نَ
َ
ْعل ْم لا �تَ �تُ �نْ

ئَ
ُم َوا

َ
ْعل ُه �ی

َ
َوالّل

 وقتی زنان را طالق دادید و عدة آنان منقضی شد و به پایان رسید مانع از آن نباشید که 

با همسرانشان )و یا دیگران( دوباره ازدواج کنند. اگر به شیوه پسندیده ای اقدام کنند 

که به خدا و روز جزا، ایمان دارند، پند  کسانی  و رضایت هم دیگر را بجویند. این گونه 

کیزه تر است و آلودگی گناه را برطرف  داده می شوند و آن چه گفته شد برای شما بهتر و پا

سازنده می باشد؛ و خداوند صالح و شایستگی ها را می داند و شما نمی دانید«.

ُهْم
َ
َكی ل �نْ

ئَ
ِلَك ا ُهْم دنَ َ ُرو�ب وا �نُ طنُ ْ��نَ َ�اِ�ِهْم َو�ی ْ �ب

ئَ
وا ِم�نْ ا

�نُّ عنُ �نَ �ی �ی ِم�نِ ُموئْ
ْ
ْل ِلل  »�تُ

؛  ُعو�نَ ْ��نَ َما �ی ٌر �بِ �ی �بِ
َه �نَ

َ
�نَّ الّل  اإِ

کنند برایشان   »به مؤمنان بگو: از نامحرم، چشم بپوشند و فرج بپوشانند. اگر چنین 

گاه می باشد. کیزه تر و سودمند تر است و خداوند از آن چه می سازید، آ پا

کـه در آن هـا نیـز از زکاء و طهـارت، سـخن بـه میـان آمـده، آن هـم  ایـن دو آیـه 
بـه صـورت افعـل تفضیـل، روابـط زناشـویی و نظـام خانـواده را مطـرح می کننـد که 
بـه هـر تقدیـر انسـان دارای غریـزه، شـهوت اسـت و در برابـر واقعیـت نیـاز جنسـی 
از  پـس  گاهـی  از سـویی  و  گرفـت  نادیـده  به کلـی  را  آن  و  کـرد  تعـارف  نمی تـوان 
تی پیـش می آیـد و احیانـًا روابـط، تیره می گردد. درسـت  تشـکیل خانـواده مشـکال
کـه قانـون، مشکل گشـا و راه مناسـبی اسـت؛ ولیکـن بـرای اجـرای قانـون  اسـت 
گـر انسـان آلـوده بـه  ک الزم اسـت و ا شـرعی و یـا عرفـی سـالمت نفـس و وجـدان پـا
هـوا و هـوس و گرفتـار منیـت و خودبینـی باشـد و جـز خویشـتن را نبینـد و احـدی 
کـرده اسـت. پـس ببینیـم مـراد از واژه  را بـه حسـاب نیـاورد، خـود و جامعـه را تبـاه 
»ازکـی« و »اطهـر« در آیـات مزبـور چیسـت؟ و رابطه آن با تزکیه نفس کدام اسـت؟
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 تزکیه و روابط سالم اجتماعی  

ٌم؛ ]75[ و�نَ َعِل�ی
ُ
ْعَمل َما �تَ ُه �بِ

َ
ْم َوالّل

ُ
ک

َ
َكی ل �نْ

ئَ
ُعوا ُهَو ا اْ��بِ َ ُعوا �ن ُم اْ��بِ

ُ
ک

َ
َل ل �ی »... إَِو�نْ �تِ

کیزه تر است و خداوند به عمل کرد  گر به شما گفته شد برگردید، آن، برای شما پا  ... و ا

گاه است. شما آ

نتیجه و پاداش تزکیه  

ِری  ْ �ب
ا�تُ َعْ��نٍ �تَ

َ �نّ َ ی �ب
َ
ُعل

ْ
ا�تُ ال َ َ��ب

َ
ُهُم الّد

َ
َك ل �ئِ

َ
ول

ئُ
ا َ اِلَ�ا�تِ �ن ْد َعِمَل الّ�َ ا �تَ ً ِم�ن ِه ُموئْ �تِ

ئْ
ا  »َوَم�نْ �ی

ی«؛ ]83[
َ

ّك رنَ اُء َم�نْ �تَ رنَ َ ِلَك �ب َها َودنَ �ی �نَ �نِ اِلِد�ی َ َهاُ� �ن �نْ َها الائ ْ��تِ
ِم�نْ �تَ

 »هر کس در حالی که مؤمن است و کارهای شایسته کرده، نزد خدا آید، برای ایشان 

که جوی ها در زیر درختان  مرتبه های واالیی وجود دارد. بهشت هایی اقامت کده 

ک و از  که پا کسی است  آن جاری است و ایشان در آن، جاویدان اند و این، پاداش 

گناهان مبرا باشد«.

ِ�ِه  �نْ ی ِل�نَ
َ

ّك رنَ �تَ َما �ی
�نَّ اإِ

َ ی �ن
َ

ّك رنَ لاهتَ َوَم�نْ �تَ اُموا الّ�َ َ �ت
ئَ
�بِ َوا �ی

عنَ
ْ
ال َُّهْم �بِ ْو�نَ َ��ب َ �ث �نْ �نَ �ی �ی ِ دن

َّ
ُ� ال دنِ �نْ َما �تُ

�نَّ  »اإِ

ُر«؛ ]84[ َمِ��ی
ْ
ِه ال

َ
ی الّل

َ
إَِول

 »جز این نیست که تو کسانی را انذار می کنی که از پروردگارشان خشیت دارند و نماز 

گشته است و  ک  گردد. برای خود و به نفع خویشتن، پا ک  که پا به پا می دارند و هر 

شدن ها به سوی خداست«.

کی اشـاره شـده؛ ضمن آن که نتیجـه و ثمره  در ایـن آیـات، بـه پـاداش تزکیـه و پا
یانـی از ایـن عمـل، بـه خـدا  چنـان کاری بـه خـود انسـان بر می گـردد و ابـدًا سـود و ز

عاید نمی شـود.
گرفته می شود، بدین شرح است: که از این بحث  نتایجی 

یاضت های رسول خدا و همه سلوک ها و رفتار های فردی و جمعی  1. تمام ر
او، در چهارچوب آموزش و تربیت قرآن بوده و شخصیت آن انسان بزرگ 
و اســوه بشــر، بر پایه حقایق قرآنی تکون و شــکل یافته اســت و این چنین 
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خودســازی، وظیفه همگان اســت و در این باره، رســول خدا ؟ص؟ و امت 
او فرقــی ندارنــد و هرچــه مقــام اجتماعــی و خطیرتر، مســئولیت و وظیفه 

تهذیب و تهذب، سنگین تر می باشد.
2. بــه اتفاق آرای مفســران شــیعی و ســنی، مراد از تعلم کتــاب، آموزش قرآن 

است و مقصود از حکمت، فی الجمله سنت است.
«؛ هــر  طرهت ولد علی ال�ن کــی و طهــارت اســت: »کل مولود �ی 3. اصــل در انســان، پا
ک زاده می شــود و ســعادت و  نوزادی بر فطرت توحید سرشــت ســالم و پا
گــون ژنتیکی،  گونا شــقاوت هر فــردی، هرچند معلــول عوامل و معــدات 
تغذیــه ای، آموزشــی، تربیتــی، خانوادگــی، محیطــی و معاشــرتی و غیــر 
آن هاســت، ولی آن عوامل فقط منشــأ تفاوت های فردی اند و انسان فقط 
درباره رفتار و عمل کردش مورد بازخواســت قرار می گیرد و صدور عمل از 

انسان، معلول اراده و مشیت و خواست خود اوست.
گر شر و فجور به نفس آدمی، نسبت داده شده به همان میزان، خیر و تقوا  4. ا
به آن، منســوب گشــته اســت و شــر بالذات وجود ندارد. روایات سرشت 
کــه جملگی برای  و طینــت بــه عوامل و معدات خیر و شــر عنایت دارند 
آحــاد انســان مطرح اند، و نقش خود انســان در نیک و بد امــور قابل انکار 
نیســت؛ بنابرایــن بــه اراده و مشــیت الهــی، تهذیب کننــده و آلوده کننده 
نفــس، خــود آدمی اســت و این، به معنــای نادیده گرفتــن فاعلیت مطلق 

خداوند و مستقل انگاشتن انسان در خلق افعال نیست.
گاهی پیامبر مزکی شناخته شده و دیگر  5. در مجموعه آیات مورد بحث، 
گاه، تزکیه کننده فقط خدا دانسته شده و بار سوم امر تزکیه، کار خود انسان 
معرفی شده است و در آیه ای امر به تزکیه شده و در دیگر آیه ای از آن، منع و 
نهی به عمل آمده است و همه آن ها با مالحظه معنی درست آن ها و با در 
نظر گرفتن نظرات محققان در تفسیر آن آیات، درست و معقول می باشد.
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6. تعلیــم، تربیــت، تزکیــه و تهذیب، اصلی ترین و یا یگانه برنامه انسان ســاز 
که به نوعی  ادیان و پیامبران است و عالوه بر آیات یاد شده در این مقال، 
از تزکیه و زکاء آدمی در شئون زندگانی، سهم به میان آورده، آیات دیگری 
نیز با اشاره، رشد و شایستگی و نیکویی و بالندگی را مطرح ساخته اند.

تقدم اصالح و خودسازی خود بر دیگران در سیره حاج قاسم  

حـاج قاسـم قبـل از نـگاه بـه دیگـران بـه درون خـود نـگاه داشـت و بسـیاری از 
صفـات اخالقـی طیـب او ماننـد تواضعش از همین ویژگی اخالقی او سرچشـمه 

گرفتـه بود.
 اینکه چپ و راسـت را، بی حجاب و با حجاب را فرزند خودش میدانسـت 
سرچشـمه اش تهذیـب اخالقـی و صافـی درونیـش بود.اینکـه انسـانیت را پـاس 

میداشـت سرچشـمه از همیـن ویژگـی او گرفتـه بود.
بـرای اصـالح  تهذیبـی  العملـی  اولیـای خـدا دسـتور  بـه  مراجعـش  هـر  در  او 
کمـال  و  اصـالح  فکـر  بـه  شـهادت  لحظـات  اخریـن  تـا  و  می طلبیـد  خـودش 
کـه از همیـن اصـالح نفـس بـه  خویشـتن بـود. اخـالص نیـز از ویژگی هایـی اسـت 

می آیـد. وجـود 
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محبت و عاطفه واقعی به زیر مجموعه خود

10

نیـز همچـون شـبکه ای درهـم  و اجتمـاع  انسـان موجـودی اجتماعـی اسـت 
تنیـده از روابـط انسـانی اسـت . آنچـه در ارتبـاط بیـن انسـانها حـرف اول را می زنـد 
محبـت و عشـق اسـت . ماهیـت ارتبـاط آدمیـان در سـطح نیازهـای جسـمانی 
باقـی نمی مانـد: بلکـه فراتـر از آن بـه گسـتره محبـت و عشـق می رسـد . این تکامل 
کـه اراده آدمـی، حرکـت او بـه سـوی هـدف  در ماهیـت ارتباطـات تـا بدانجاسـت 
کـه بـدان موضـوع دارد . ایـن واقعیتـی  کار از نـوع عالقـه و محبتـی اسـت  و انجـام 
گـر انسـان بـه امـری دلبسـتگی داشـته باشـد، بـی شـک  کـه ا انکارناپذیـر اسـت 
کـرد . محبـت در ایدئولوژیهـا و  تالشـی پیگیـر در جهـت رسـیدن بـه آن خواهـد 
که ماهیت ارتباطات  فرهنگهای مختلف، معانی خاصی دارد . طبیعی است 
در فرهنـگ دینـی رابطـه ای زایشـی بـا ارزشـهای برخاسـته از پذیـرش قـادر مطلـق 
بـرای هسـتی دارد . ارزشـهای متعالـی، تعییـن کننـده نـوع ارتباطـات هسـتند: در 
همیـن زمینـه رابطـه انسـان بـا خـدا نیـز از مقولـه محبـت و عشـق اسـت، تعریـف 

ه«. و�ن ��ب �ی و  هم  ��ب می شـود: »�ی
تـا آنجـا کـه شـرط وصـول به لقاءاهلل این اسـت که آدمی عالقـه و محبت خود را 
کند و به غیر خدا عشـقی نورزد و آرامش ظاهری و باطنی انسـان  خاص خداوند 
در گـرو عالقـه تـام او بـه خداونـد باشـد . از طرفی اراده برخاسـته از محبت اسـت. 
کـه در  کراهـت و انزجـار نباشـد، تـرک و پرهیـز نیسـت، اراده ای  گـر  کـه ا همانگونـه 
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طـول اراده خداونـد باشـد، در جهـت انجـام تکالیـف می توانـد انسـان را به فالح و 
رسـتگاری برساند .

که دوست خدا  که علی ؟ع؟ چگونه خدا را شناخت  در جواب  این پرسش 
گر می خواهیم  شد و سپس در راهش سرسپرد و همه کارهایش عبادت خدا بود و ا
بدانیم چگونه وی هم در سجاده زهد، حق را می جست »وفزت و رب الکعبه« 

که او در اثر توحید افعالی هرگز چیزی را بد نمی دید . کنیم  گفت باید اذعان 
حب به مطلق حب به اجرای امر مطلق اراده در جهت اجرا عمل به تکلیف 
رسـیدن بـه کمـال الگـوی عمـل منبعـث از عشـق و محبـت حضرت امیـر ؟ع؟ در 
مـورد رسـیدگی مسـؤول بـه وضـع افـراد سـازمانش می فرمایـد: از حـال آنـان جویـا 

باشـد، آنچنـان کـه پـدر و مـادر از فرزندانشـان تفقـد می کننـد .
بایـد بدانیـم کـه خوشـرفتاری و محبـت عامل جذب دیگران اسـت: البته این 
محبـت و خـوش رفتـاری بایـد ظهـور و بـروز بیرونـی هم داشـته باشـد . یـک مدیر و 
کارکنـان قـرار می گیـرد و آنهـا او را ملجـا و حامی خـود  مسـؤول وقتـی مـورد اعتمـاد 
کـرده باشـند . محبـت و احسـان بـه  کـه محبـت و خیرخواهـی او را بـاور  می دانـد 
کـه مسـؤول در اختیـار افـراد باشـد تـا بتواننـد بـا او ارتبـاط  دیگـران اقتضـا می کنـد 
برقـرار کننـد: مـن تالـف الناس احبوه »هرکس با مردم انس و الفت داشـته باشـد، 

دوسـتش می دارنـد.«
در الگـوی ارائـه شـده، زمانـی رابطـه تعاملـی بیـن محبـت و معرفـت در نیـل بـه 
گر انسـان به حلقه محاسـبه  که برگرفته از ایمان و تقوی باشـد . ا کمال وجود دارد 
و مراقبـه در ایـن الگـو توجـه کنـد، می تواند مسـیر خـود را در یک سـاختار مدیریت 

اسـالمی بیابد .

الگوی تعاملی رفتارهای برخاسته از محبت و معرفت  

یـای حـق  گـر مدیـر خـود را متصـل بـه در معرفـت نیـز از مقولـه محبـت اسـت . ا
می دانـد، بایـد در مقـام عمـل زیردسـتان خود را به عنوان تجلـی حق بنگرد: ابتدا 
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بـا اهـرم جـذب و محبـت اعمـال مدیریـت کنـدو سـپس بـر قلـوب آنـان حکومت 
کـم بر روابط انسـانی و در واقع ضامن  کنـد: زیـرا عشـق و محبـت قبـل از قوانین حا
اجـرای قوانیـن هسـتند . تنهـا ارتباطاتـی که با محبت آمیخته و برای سودرسـانی 
بـه دیگـران باشـد، می توانـد بـه باالتریـن سـطح اثربخشـی دسـت یابـد . ارتباطات 
گیرنـده پیـام و مجریـان  مبتنـی بـر محبـت بطـور طبیعـی رفتـار محبـت آمیـز را بـه 

قانـون القـا کـرده رفتـاری محبـت آمیـز در او ایجـاد می کنـد که ارزشـی الهـی دارد .
کــه می بینی بجز  خلــل پذیــر بود هــر بنا 
بنــای محبــت که خالی از خلل اســت

سـخن آخـر  اینکـه مبنـا و پایـه مدیریـت دینـی و اسـالمی مبتنی بـر آمیختگـی 
کـه بتوانـد بـا رسـوخ  معرفـت و محبـت اسـت: بـه یقیـن مدیـری الیـق و تواناسـت 
در قلـب کارکنـان خـود آنهـا را بـه تـالش و کوشـش پیگیر وادار نمایـد: زیرا محبت 
و  اسـت  انسـانی  جوامـع  طبیعـی  حیـات  ارکان  از  انسـانها  در  عالقـه  و ایجـاد 
کیفـی در سـطح یـک سـازمان  می توانـد بـه عنـوان یکـی از عوامـل افزایـش دهنـده 
کار  و اداره باشـد . با ایجـاد عشـق و باورهـای قلبـی، انسـان بـا تمـام وجـودش بـه 
دل می بنـدد و در راه رسـیدن بـه اهـداف تـالش می کنـد . در واقـع بایـد گفـت روح 
کـم بـر سـازمان و مجموعـه قوانیـن، عشـق و محبت و باورهای قلبی اسـت که  حا

هدایتگـر و ضامـن اجـرای قوانیـن اسـت .

محبت و عشق واقعی و الهی در قلب حاج قاسم  

همراهـی او بـا فرزنـدان شـهدا و پـدری کـردن او برای فرزندان شـهدا، محبت او 
نسـبت به مسـتضعفان، یتیم نوازی او و همراهی با یتیمان.

کـه  رفـت و آمـد او بـه خانـه خانواده هـای شـهدا و محبـت او بـه جنـگ زدگان 
تمامـا از عمـق جانـاو می جوشـید همـه و همـه نشـان از قلـب صافـی و وجود ایـن 

صفـت الهـی در قلـب حـاج قاسـم عزیـز بـود.
عاش سعیدا و مات سعیدا


