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پیـش گفــتار

پس از هبوط آدم و زمینی شدن او و فرزندانش ،مسئله مهم و جدیدي که انسان ها با
آن مواجه شدند ضرورت گذران زندگی دنیوي تا فرا رسیدن مرگ بود؛ گذرانی که می
بایست با سعی ،تالش و کوشش آدمی صورت می گرفـت تـا بـر اسـار بهـره وري
صحیح از نعمت ها ضمن عدم دلبستگی بتواند هم به تأمین نیازهاي دنیـوي و حفـ
سالمت خود همت گمارد و هم با نگاه مزرعه اي به دنیا ،بهره هاي آخرتی خـود را از
آن داشته باشد.
ولی از آن جا که در روي زمین ،هیچ انسانی تنها نیست و تنها نمی تواند باشد؛ بخش
مهمی از روابط انسانی او روابط اقتصادي می باشد؛ چرا که بـراي بهـره وري و بهـره
مندي و تأمین نیازها ،هر انسانی بر حسب واژه مسئولیتی خودش ،هم باید براي خـود
و هم براي افراد تحت پوشش خود تالش نماید و از سـویی دیگـر نـوع تـالش او یـا
میزان بهره مندي هاي او در سرنوشت و رابطه اش با دیگران اثر گذار می باشد .چـرا
که دامنه و کیفیت و کمیت استعدادهاي اقتصادي انسان متفاوت است و در بهره وري
و بهره مندي ،همه یکسان نیستند و نخواهند بود.
از این جهت است که مدیریت هر انسانی بـر خـود و روابطـش بـا دیگـران در حـوزه
خانواده و یا جامعه ،اعم از باال دست و فرو دست و همسان در سه حوزه تولید ،توزیـع
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و مصرف ثروت ،دغدغه همیشگی ادیان و بشریت بوده است.
و به جدّ می توان گفت که سالمت این گونه فعالیت ها و روابط آدمی ،تأثیر مهمی در
سالمت و صحت رفتار و تعامل او در دیگر حوزه هاي زندگی اش خواهد داشت.
بدین جهت در این کتاب که به نام معیشت در زندگی دینی نامیده شده تـالش شـده
که ضمن پرهیز از نگاه هاي جزئی ،پراکنـده و شـعاري؛ تـالش شـود تـا در فرصـت
طالئی و کافی ماه رمضـان کـه بـازنگري و بازسـازي هویـت فـردي و خـانوادگی و
اجتماعی از منظر دین است؛ نگاهی جامع و دینی و کاربردي به رابطـه هـا و فعالیـت
هاي معیشتی و اقتصادي انسان در سه حوزه کـار و تـالش و تولیـد ،توزیـع درآمـد و
ثروت و مدل و چگونگی مصرف داشته باشیم.
بدین جهت این کتاب به چهار بخش کلی تقسیم شده و سعی می کند در یـ

رونـد

منسجم از تشویق به کارآفرینی و مدل سازي براي آن تـا مباحـن نهـایی مصـرف را
مورد بحن و مطالعه قرار دهد.
هدف اصلی این کتاب با توجه به اعالن سال  88از سـوي مقـام معظـم رهبـري بـه
عنوان سال اصالح الگوي مصرف؛ معرفی و بازشناسی مدل زنـدگی اقتصـادي بـراي
انسان مسلمان بر اسار الگوها و سیره اهل بیت معصوم پیامبر

می باشد.

یعنی در این کتاب ،اصالح الگوي مصرف به عنـوان نتیجـه و هـدف نهـایی در نظـر
گرفته شده است؛ ولی سعی شده به جاي مانور شعاري و کلیشه اي بر روي معلول ها
و نتایج ،در آغاز به تصحیح نگاه ها و روش ها در دو حوزه قبل از مصرف یعنی حـوزه
تولید و توزیع و چگونگی مـدیریت دینـی آن هـا پرداختـه و آن گـاه بـه کمـ

آن،

مباحثی در بخش مصرف هم به ارائه مدل هاي دینی در مصـرف گرایـی و پرهیـز از
مصرف زدگی برسد.
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دوره این کتاب را مطالعـه

نموده و سعی کنند به طرح و نگاه جامعی در مورد نوع رابطه انسان با دنیـا و معیشـت
دنیوي و اقتصاد زندگی از منظر مکتب تشیع برسند ،آن گـاه بـا نیازشناسـی و آسـیب
شناسی منطقه اي ،ضمن حف اصول کلّی مباحن ،به گزینش و غنی سازي و مرتـب
سازي مباحن براي جامعه و گروه هاي هدف اقدام نمایند.
بدیهی است که ارائه بحن معیشت زندگی هم براي عموم الزم و ضروري است و هم
به صورت تخصصی براي پدران و شاغلین و هم حتی براي مادران خانه دار؛ ولـی بـه
فراخور حال مخاطب و میزان درگیري او با یکی از سه بخش تولید ،توزیع و مصـرف،
مبلّغ ،ضمن نگاه اجمالی به همه مراحل باید به بزرگ نمایی و کوچ

نمایی مباحـن

انتخابی خود در این سه حوزه بپردازد.
مجموعه کتابهاي ره توشه راهیان نور که تقدیم محضـر مبلّغـان گرامـی مـیشـود،
گامی کوتاه در مسیر فراهمسازي زمینه تبلیغ و محتواي تبلیغی است.
در این جا الزم میداند از کلیه محققان و دست اندرکاران تدوین ،آماده سازي ،چاپ و
نشر این اثر تشکر و قدردانی نماید.
در پایان امیدواریم مبلّغان گرانقدر با انتقال دیـدگاههـا و پیشـنهادهاي خـویش ،مـا را
قرین لطف و محبت قرار دهند و پیشاپیش از هرگونه نقص و کاستی ،عذرخواهی و از
خداي منّان براي ایشان سالمت و سعادت آرزو میکند.
و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین
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موضوع اول:
مقايسه ديدگاه اقتصادي مکتب اسالم
با برخي از مکاتب معاصر

رابطه دین و اقتصاد
با نگاهی هر چند گذرا به آموزه هاي دینـی ،در خـواهیم یافـت کـه پیونـد عمیـق و تـأثیر
متقابلی میان دین و اقتصاد برقرار است.
به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ اصالح امور اقتصادي از مهمترین رسالت انبیاء

يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهه ََْْههُ ُ وَ ت نَقْصُوُهوا الِْْكْْهاََ وَ الْْْه ا َ.
(هود)84 /

 .1اعراف ،85 /شعراء ،181 /اسراء ،35 /انعام ،152 /مطففین.

1
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ـ دخالت مستقیم برخی انبیاء در اصالح امور اقتصادي جوامع بشري
ـ نزول آیات متعدد و گاه بیان جزئیات براي اصالح امور اقتصادي.
ـ تلقی عبادت از رفتارهاي اقتصادي مطابق با آموزه هاي دینی.

1

2

3

ـ عمل به دستورات شرع ،وابسته به نوع نگاه مسائل اقتصادي دانسته شده است.
ـ تأکید بر تأیید امکانات مادي و اقتصادي در انجام وظایف عبادي.

4

5

رابطه اخالق و اقتصاد
امروزه جدائی اخالق از اقتصاد ،نظریـه ي غالـب سیسـتم هـاي اقتصـادي در عصـر
حاضر میباشد.
و بدون تردید یکی از مهمترین عوامل افول و فروپاشی اقتصاد کشـورهاي پیشـرفته،
استفاده از سیستم اقتصاد بدون اخالق بوده است.
از منظر اسالم ،رفتارهاي اقتصادي ،تحت تأثیر باورهاي ارزشی و اخالقـی اسـت ،بـه
صورتی که تمام برنامه ها و رفتارهاي خرد و کالن اقتصادي باید با هدف «تهـذیب»
و «تزکیه نفس» انجام گیرد.

6

 .1يوسف 47 /تا  49و  54تا .56
 .2به عنوان نمونه می توان به آيات زير اشاره کرد :بقره ،283 ،282 ،280 ،275 ،188 /نساء.29 ،6 ،5 /
 .3وسايل الشیعة ،ج  ،12ص .1302
 .4در برخی روايات مطیع بودن در مقابل دستورات شرع ،به میزان تبعیت از آمتوزه یتاق ااتیتادق است م
یمچون الزام به خمس ،زکات و پرییز از لقمه حرام و ...منوط شده اس .
 .5اين مسأله تا جايی حائز ایمی اس که رسول اکرم در جمله معروف خود می فرمايد « :فلوالء الخبتز متا
صلّینا و الصمنا» «براق ما در نان برک ارار ده ،و آن را از ما جدا مساز ،که اگر «نان» نبود ،اتادر بتر نمتاز
گزاردن و روزه گرفتن و انجام واجبات پروردگارمان نبوديم».
 .6الحیاةِ ،ج  ،6المسألة التاسعة  -المعادلة العاشرة ،ص  249تا .251
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به عنوان مثال قرآن کریم پیرامون «زکات» و «انفاق» مـی فرمایـد :خُهْْ مِهنْ مَمْهوالِِْمْ
صَدَقَةً نُطَِّْهُهُمْ وَ نُ َكِِّْْمْ بِْا (توبه)103/
لذا همان گونه که رفتارهاي اخالقـی بـر سـالم سـازي اقتصـاد تـأثیر گـذار اسـت و
رفتارهاي اقتصادي مورد نظر اسالم نیز در پاکسازي و طراوت روحی و اخالقی ،نقـش
به سزائی ایفا نموده است؛ درحقیقت تأثیر اخالق و اقتصاد بر یکـدیگر ،دو سـویه مـی
باشد.
سؤال :مهمترین دلیل «جدایی اقتصاد از اخالق» که رویکرد اقتصادي بیشتر کشـورها
در دهههاي اخیر می باشد چیست؟
یکی از مهمترین دالیل این ایده ي در حال شکست ،نوع نگـاه آن هـا بـه انسـان و
جایگاه او در نظام آفرینش می باشد.
درخت اندیشه «انسان محوري» که مخصوصاً پس از رنسـانس کاشـته شـد و انـدک
اندک ثمره هاي تلخ و زهر آلودي را تحویل جوامع داد ،که از آن جمله:
 جدایی انسان از خدا جدایی دین از اجتماع جدایی حقوق از اخالق جدایی اقتصاد از اخالقمبانی فکري برخی مکاتب اقتصادي رایج

شناخت مبانی اندیشه ها در تحلیل اهمیت مکتب ها کارگشا خواهد بـود .اینـ

الزم

است به مبانی جهان بینی و انسان شناختی مکاتب «سرمایه داري» و «سوسیالیستی»
به عنوان مکاتب اقتصادي رایج در عصـر حاضـر پرداختـه شـود تـا بـا مقایسـه ایـن
اندیشه ها با مکتـب اسـالم ،بزرگـی و شـکوه مبـانی دیـن آسـمانی اسـالم بـیش از
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پیش روشن گردد.
مبانی جهان بینی و انسان شناختی مکتب سرمایه داري

مبانی مهم آن را می توان در پنج اصل خالصه کرد:
 .1اصل فلسفی دئیسم

بر خالف اندیشههاي پیش از رنسانس که مبتنی بر وحی میباشـد و قائـل بـه مـدبر،
مربی و آفریدگار بودن خداوند در نظام هستی بوده است ،پس از عصـر رنسـانس ،بـه
دلیل ضعف در آموزه هاي دستکاري شده کلیسا ،این اندیشه آرام آرام کنار گذاشته شد
و اندیشه ي دئیسم (الهیات طبیعی) جایگزین آن گردید.
اتکاء به خرد انسانی به جاي وحی و ابطال و انکار وحـی نفـی ارتبـاط خـدا بـا عـالم،
طبیعت پس از خلقت و در نتیجه ،جدا شدن انسان از آموزه هـاي انسـان سـاز ادیـان
الهی ،از ویژگی ها و پیامدهاي حاکمیت این اندیشه است.
 .2اصل ناتورالیسم (طبیعت گرایی)

بر اسار فلسفه ي دئیسم ،خداوند منشأ پیدایش جهان بوده است ،اما خـودش چنـان
طبیعت را قانونمند و مقتدر کرده است که نه تنها به صورت خودکـار بـه حیـات خـود
ادامه می دهد بلکه قوانین طبیعی بر امور عالم و حتی بر جوامع انسانی حاکمیت دارد.
از جمله رهاوردهاي این تفکر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 آزادي اقتصادي و رهایی از تمام قیود محدود کننده ي فرد جدایی اقتصاد از اخالق و ارزش هاي واالي انسانی .3اصل انسان مداري (اومانیسم)

در این اندیشه ،اصالت از آن انسان است نه خدا.
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تنها مالک خوبی ها و بدي هـا ،قـوانین و مقـررات ،شـناخت اندیشـه هـا و حقـایق،
«تجربه ي فردي» میباشد و بر اسار این اندیشه ،حتی مکاتب اخالقی نیز بی توجه
به آموزه هاي وحیانی و گاه در تضاد با آن ،تنها بر پایه ي اندیشه هاي بشري شـکل
می گیرد و بر جدایی دین از همه عرصه هاي اجتماعی تأکید می ورزد.
 .4اصل فردگرایی

در این نوع تفکر در تقابل فرد در جامعه ،ارزش اخالقی باالتر از آن فرد می باشـد نـه
اجتماع ،در نتیجه ،از آزاد گذاردن افراد در عمل به هر آنچه نفع شخصی خود می دانند
حمایت می کند.
نمونهي فردگرایی در عرصهي اقتصاد به این صورت اسـت کـه دارایـی هـر شـخص
متعلق به خود او است و هیچگونه ارتباطی به خداوند ،جامعـه ،یـا دولـت نـدارد .فـرد
میتواند هر طور که میخواهد کسب در آمد نماید و با آن رفتار کند.
 .5اصل فایده گرایی

اصل اخالقی فایده گرایی (اصالت نفع) ،مرتبط بر اندیشه ي اصالت فرد بوده و بر سـه
پایه استوار است:
 رفتارهاي شخص با هدف خوشی و لذت فردي انجام می گیرد. -هر نوع خوشی فایده گرایی تنها براي ی

نفر میباشد.

 هدف عمل اجتماعی ،باید افزایش مطلوبیت کل باشد.نتیجه گیري:

بر اسار دیدگاه سرمایه داري ،انسان ،موجودي بریده از خـدا و آمـوزههـاي وحیـانی
است که داراي اصالت و مرجعیت تعیین و تشخیص ارزش ها و ضد ارزش ها اسـت و
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داراي هویت فردي می باشد او مال

بی چون و چرایی خود و اموال خودش اسـت و

خواسته ها و امیال او ،اهداف و ارزش هاي او را بر می گزیند .به همین خاطر ،در این
مکتب ،از احکام و ارزش هاي مبتنی بر وحی ،موازین اخالقی براي رفـاه دیگـران یـا
جلب خوشنودي خداوند و هر گونه محـدودیت اخالقـی در تولیـد ،توزیـع و مصـرف،
سخن به میان نمی آید.
مبانی جهان بینی و انسان شناختی مکتب اقتصادي سوسیالیستی

به دو اصل مهم آن اشاره می شود:
 -1ماتریالیسم:

پایه هاي این مکتب بر اصل ماتریالیسم یا فلسفه ي مادي تاریخ و انکار وجود خـدا و
نیروهاي ماوراي طبیعی ،بنا شده است.
فویرباخ ،فیلسوف آلمانی و پدر ماتریالیسم این پندار را مطرح کرد و کارل مارکس ،آن
را از قلمرو فلسفه و مذهب به عرصه ي سیاست و اقتصاد کشاند.
 -2جبر تاریخ

در این اندیشه میگوید که بر تاریخ ،قوانین خاصی حاکم اسـت کـه انسـان را تحـت
تأثیر خود قرار می دهد ،به گونه اي که او نه تنها در ساختن تاریخ هیچ تأثیري ندارد،
که خود نیز تابع جبر تاریخ است.
توجه به دو اصل فوق ،نگاه مکتب سوسیالیسم را به رابطه ي اخالق و اقتصاد ،روشن
می سازد.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که هر چند در این مکتـب ـ بـه ویـژه در دیـدگاه
سوسیالیست هاي غیر مارکسیست ،توجه به اخـالق و رابطـه ي آن بـا اقتصـاد دیـده
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می شود ،اما دست کم در نگرش کمونیست ها ،اخالق نمی تواند از گسـتردگی و نیـز
ضمانت اجرایی الزم برخوردار باشد ،چرا که اسار آن ،بر اصالت ماده و انکـار خـدا و
رستاخیز ،بنا نهاده شده است و در نتیجـه ،انسـان هـیچگونـه الـزام اخالقـی در خـود
نمی یابد ،بلکه با توجه به مبانی این مکتب ـ به ویـژه کمونیسـتی بـودنش ـ انسـان،
موجودي بی اراده و مسئولیت ناپذیر است که تا سرحدّ «حیوانی کارگر» تنـزّل مـی
یابد ،عشق او به آزادي ،عدالت و دیگر اصول اخالقی ،انکار می شود و به این ترتیـب
با وجود ادعاي دفاع از طبقه رنج کشیده وکارگر ،ضربه سهمگینی بر شخصیت انسـان
فرود می آید که هر گونه سخن از ارزش و اخالق را بی معنا می سازد.

دیدگاه اقتصادي مکتب اسالم
مسایل اقتصادي در اسالم ،مبتنی بر مثلـن معرفتـی اسـت کـه سـه ضـلع آن را «خـدا»،
«انسان» و «جهان» تشکیل میدهد.
نوع رابطهي خالق با جهان و انسان ،از ی

سـو و مبـانی انسـان شـناختی اسـالم از

سویی دیگر ،چگونگی نگرش به اقتصاد و رفتارهاي پیرامون آن را مشخص می سازد
و مکتب اقتصادي اسالم را از سایر مکاتب ،متمایز می سازد.

رابطه ي خالق با جهان و انسان
در مبانی اسالمی ،خداوند ،محور و کانون جهان است و ارتباطی ناگسستنی میان او بـا
جهان و انسان وجود دارد.
مهمترین ویژگی هاي رابطه خدا با جهان و انسان:
 -1رابطه ي خالقیت
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اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْء ( زمر)62 /

آفرینش مخصوص خدا است و دیگر موجودات در این امر ناتوان و عاجزند :هْا خَلْقُ
اللَّهِ فَأَرُوني ما ذا خَلَقَ الَّْينَ مِنْ دُونِهِ( .لقمان)11 /
2ـ رابطه ي ربوبیت

قُلْ مَ ََْْهَ اللَّهِ مَبْغي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْء (انعام)164 /
رب به معناي مال

و صاحب چیزي است که به تربیت و اصالح آن می پـردازد؛ و در

آن مفهوم پرورش و تربیت نهفته است.

1

در برخی آیات از آن به «تدبیر» یاد شده است .از جمله در آیـه  5سـوره سـجده مـی

خوانیم :يُدَبِّهُ الْأَمْهَ مِنَ السَّْاءِ إِلَى الْأَرْض....
ربوبیت الهی شامل هدایت تکوینی موجودات و نیز هدایت تشریعی انسان مـی باشـد.
بنابراین تمام هستی ،از جمله انسان ،هم در اصل وجود و ادامه ي آن و هم در نیل به
کمال نیازمند به او هستند .این برداشت دقیقاً مقابل مکتب «دئیسم» است که او اراده
جهان را از دست خدا خارج می داند و به قوانین طبیعی می سپارد.
عالوه بر آن ،ربوبیت ،مستلزم حف و احاطه و نظارت کامل است و بی گمان ،اعتقـاد
به جلوههاي ربوبیت خدا ،همه نقش به سزایی در اصالح رفتارهاي اقتصـادي خواهـد
داشت.
 -3رابطه ي مالکیت

مالکیت خداوند ،اثر مستقیم خالقیت و ربوبیت اوست ،آن کس کـه چیـزي را آفریـد و

 .1مفردات الفاظ ارآن راغب ،ص .336
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آن نیز خواهد بود :و مالکیت خدا مالکیت حقیقی میباشد ،وَ لِلَّهِ مها

فِي السَّْاواتِ وَ ما فِي الْأَرْض( ...آل عمران)109 /
با توجه به این اصل ،انحصار حق مالکیت و قانونگذاري از آن خدا اسـت 1.و بـرخالف
نظریه «خویش مالکی» که یکی از وجوه فردگرایـی در مکتـب سـرمایه داري اسـت،
اسالم نظریه ي «خدا مالکی» را مطرح میکند و نتیجه ي التزام به این اصـل ،تعهـد
در برابر احکام و ارزش هاي الهی خواهد بود.
 -4رابطه رازقیت

از ویژگی هاي ربوبیت الهی« ،رازقیت» او است .در بینش اسالمی ،خدا روزي همه ي
موجودات را تأمین می کند .وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِتَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُْها (هـود/
)6
روزي رسان جز او نیست و دیگران تنها واسطه انتقال روزي می باشند.

قُلْ مَنْ يَهْزُقُكُمْ مِنَ السَّْاواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّه ( سبأ)24 /
اعتقاد صحیح به رازقیت الهی ،پیامدهاي مثبتـی در فعالیـت هـاي اقتصـادي خواهـد
داشت ،که از جمله می توان به دو مورد زیر اشاره نمود:
 -1بر اسار تلقی صحیح از تقدیر روزي ،انسان تالش هاي خـود را در مسـیر
صحیح خویش و متناسب با استعدادها و توانمندي هایش به کار می گیرد و
بر آن مداومت میورزد 2و بدین سان عاملی در رشد اقتصادي خود به شـمار
می آورد.

 .1بقره ،107 /مائده ،120 ،40 ،18 ،17 /انعام 57 /و  56و ...
 .2کافی،ج  ،5ص .168
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 -2در پرتو ایمان به رزاقیت خدا ،با آرامش خاطر و با رعایت حدود و ارزش هـا،
به فعالیت اقتصادي می پردازد ،در نتیجه از آلودگی بـه مفاسـد اقتصـادي و
رذایلـی همچــون حــرص وطمــع ،غــرورو نعمــت ،و نیـز تــرر از فقــر کــه
سرچشمهي بسیاري از آلودگی هاي اخالقی رفتاري است ،رهایی می یابـد
و با امید و توکل به خدا ،در فعالیتهاي اقتصادي تالش مینماید.

 .1التنمیة االاتیاد فی الکتاب والسنه ،محمدق رق شهرق ،ص .307
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موضوع دوم:
انسان از ديدگاه مکتب اقتصادي اسالم

جایگاه انسان در نظام هستی از دیدگاه اسالم
بدون ش

نوع شناخت از انسان و جایگاه او در نظام هستی ،نقش تعیین کننده اي در

شکل گیري مکاتب اقتصادي ،اندیشهها و تحلیـل هـا و برنامـه ریـزي هـاي مبتنـی
بر آن دارد.
تفاوت هاي فراوانی که میان نظریهي جدایی اخالق از اقتصاد و اقتصاد بر پایه اخالق
دیده می شود زائیده نوع نگاه به انسان در آن مکتب می باشد.
دیدگاه اسالم در این زمینه ،متفاوت از مکاتب سرمایه داري و سوسیالیسـتی اسـت .از
این رو ،توجه به مبانی انسان شناختی از دیدگاه اسالم ،در کنار مباحن خداشناسـی در
تبیین مسائل و نظریه هاي اقتصاد اسالمی ضرورت می یابد.
مهم ترین مبانی انسان شناختی اسالم عبارتند از:
 -1جانشینی خدا
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در بینش اسالمی ،برخالف اندیشه ي «خویش مالکی فردي» در نظام سرمایه داري و
«دولت مالکی» در نظام سوسیالیستی ،خداوند ،مال

همـه چیزاسـت؛ و انسـان ،تنهـا

جانشین و نماینده ي خـدا در زمـین اسـت؛ 1خداونـد از میـان مخلوقـات ،انسـان را
برگزید؛ 2از روح خود در او دمید؛ 3و او را امانتدار خویش قرار داد؛ 4و بـا آمـوزه هـاي
دینی راه و رسم جانشینی و حمل امانت الهی را براي او روشن ساخت.
در نیتجه ،طبیعت با تمام منابع و ثروت هایش به عنوان «امانت» به دست بشر سپرده
شده است که باید بر اسار آموزه هاي دینی حق امانتداري را به جا آورد و تصرّفاتش
در همان چارچوبی باشد که خداوند مشخص کرده است.
قرآن کریم نیز در بیان احکام مالی ،به این حقیقت تأکید کرده و در ترغیـب افـراد بـه
مشارکت در خدمات اجتماعی و انفاق ،یادآور میشود که شما نماینـده خـدا هسـتید و
اموالتان از آن خداست:

وَ آنُوهُمْ مِنْ ماَِ اللَّهِ الَّْي آناكُمْ( .نور)33 /
 ...وَ مَنْفِصُوا مَِّْا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفْنَ فْه( ...حديد)7 /
در روایتی از امام صادق

نیز محدودیت هـاي اقتصـادي مبتنـی بـر همـین اصـل

دانسته شده است:

الْاَ ماَ اهلل جعله ودائع عقد خلصه ،و ممههم م يأكلوا مقه قوهداً و يشههبوا
مقه قوهداً ويلبسهوا مقهه قوهداً ...و يعهودوا بْها هوي ذله

 .1بقره30 /
 .2اسراء.70 /
 .3سجده.9 /
 .4احزاب.72 /

علهي فصههاء
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الْؤمقْن ؛
مال از آن خدا است ،آن را در میان خلقش به امانت نهاده و فرمـان داده اسـت تـا بـا
میانه روي از آن بخورنـد ،بنوشـند و بپوشـند ،...و مـازاد آن را بـه مؤمنـان تهیدسـت
بازگردانند.
 -2هدفمندي

انسان ،بیهوده و بی هدف پا به عرصه هستی نگذاشته است .آفرینش او و تمام شرایط
و امکاناتِ در اختیارش داراي هدفی واال میباشد.
قرآن کریم ،با اشاره به این حقیقت ،پندار «پوچ گرایان» را سخت نکـوهش نمـوده و
ساحت کبراي خود را از آن پیراسته میداند:

مَ فَحَسِبْتُمْ مَنَّْا خَلَصْقاكُمْ عَبَثاً وَ مَنَّكُمْ إِلَْْقا ت نُهْجَعُهو َ ،فَتَعهالَى اللَّههُ الَْْلِه ُ
الْحَقُّ( ..مؤمنون 115 /و )116
بر خالف مکتب سرمایه داري ،که کمال مطلوب را ارضاي هر چه بیشتر خواستههـاي
مادي می داند و هدف از فعالیت هـاي اقتصـادي را دسـتیابی بـه حـداکثر مطلوبیـت
«مصرف» و حداکثر سود (در تولید و سرمایه گذاري) می داند ،در جهان بینی اسالمی،
کمال نهایی انسان ،قرب به خداوند و رسیدن به مقام رفیع عبودیت است.
در توجیه این هدف ،به صورت اجمال می توان اینگونه بیان داشت کـه از یـ

سـو،

انسان موجودي کمال طلب است و در همهي کماالت ،به سوي بـی نهایـت گـرایش
دارد؛ و از سوي دیگر ،وجود بی نهایت کامل ،وجود خداونـد اسـت .بنـابراین مطلـوب
نهایی انسان در نزدی

 .1الحیاة ،ج ،3ص .87

شدن هر چه بیشتر به سرچشـمه کمـال هسـتی یعنـی قـرب
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الهی 1و هدف متعالی اش تکامل اختیاري است 2.دسـتیابی بـه ایـن هـدف از دیـدگاه
قرآن ،تنها با عبودیت و سر نهادن به فرامین الهی حاصل می شود ،از این رو ،خداونـد
در قرآن می فرماید :وَ ما خَلَصْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِتَّ لَِْعْبُدُو (ذاریات)56 /
بنابراین ،عبادت ،تنها راه تقرب و یگانه رمز تکامل مـیباشـد و تردیـدي نیسـت کـه
عبادت ،تنها انجام مراسم خاصی همچون نماز و روزه نیسـت ،بلکـه حقیقـت عبـادت
اظهار آخرین درجه خضوع و تسلیم در برابر معبود است 3.و از اینجا است که هر گونه
عملکــردي در راســتاي بنــدگی او ،از جملــه فعالیـت هــاي ســالم اقتصــادي ،عبــادت
محسوب می شود.

4

در نتیجه باورمندي به این هدف (قرب خدا) به فعالیت هاي اقتصـادي جهتـی خـاص
می بخشد و بسیاري از مباحن اخالقی در عرصه اقتصاد ،تنها در پرتو چنین نگرشـی،
معنا می یابد .به عنوان مثال در این بینش ،انسان از لذتهاي پوچ دست بـر مـی دارد
تا به لذت هاي باالتري در مسیر قرب به خدا نایل گردد.
 -3مسئولیت

مالکیت مطلق خدا و جانشینی و امانتداري انسان از ی

سو و هدفدار بـودن جهـان و

انسان از سوي دیگر ،مستلزم مسئول بودن انسان است.
انسان در درجه نخست ،در برابر خداوند و امکاناتی که به او ارزانی شده مسئول است؛
و مسئولیت او نیز به این معنا است کـه از نعمـت هـا در راسـتاي رسـیدن بـه کمـال

 .1مؤمنون ،115 /نجم  ،42 /ایام  22 /و  ،23فجر27 /و .30
 .2فلسفه اخ ق ،مؤسسه آموزش و پژویشی امام خمینی ،ص .125
 .3راغب ،مفردات ،ص  ،542المیزان ،ج  ،18ص .392
 .4وسايل الشیعه ،ج  ،12ص .13 -9 ،5-2
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مطلوب ،استفاده نماید .قرآن کریم می فرماید:
ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِْ عَنِ القَّعْمِ (تکاثر)8 /
سؤال از نعمت ها و عمل بنده ،نه به معناي بازخواست از اسـتفادهي گوشـت و نـان و
آب وچشم و گوش و ...است بلکه به معنـاي سـؤال از نحـوه بـه کـارگیري آن در راه
رسیدن به کمال و دستیابی به تقرّب عبودي میباشد.

1

در پرتو مسئولیت انسان در برابر خدا ،مسئولیت هاي دیگري نیـز بـرایش ایجـاد مـی
شود ،همچون مسئولیت در برابر رهبران الهی 2،در برابر جامعه و جان و مال دیگـران،
به ویژه نیازمندان؛ 3و حتی در قبال حیوانات و محیط زیست.

4

توجه شود که هر مسئولیتی ،احکام و مقرراتی را براي انسان ایجاد مـی کنـد و وي را
در برابر آن متعهد می سازد .احکام و مقرراتی که حوزهي مسئولیت انسـان را تعیـین
می کند ،دو گونه است :دسته اول ،احکامی است که نـاظر بـر موانـع بیرونـی تکامـل
اختیاري می باشد که براي ایجاد حداقل شرایط مورد نیاز براي حرکت تکاملی ،وضـع
شده است ،مانند ممنوعیت احتکار ،سرقت و قوانین مالیات ها.
و دسته ي دوم ،احکامی است که ناظر به رفع موانع درونی و زمینه ساز فضیلت هـاي
اخالقی می باشد ،مانند ممنوعیت کذب و نفاق.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که احکام و ارزش هاي اسالمی گرچه نفـی آزادي
هاي بی حد و حصر را در پی خواهد داشـت و در نگـاه سـطحی فردگرایانـه ،محـدود

 .1المیزان ،ج  ،20ص .407
 .2نساء.59 /
 .3ذاريات ،19 /معارج  24 /و .25
 .4نهج الب غه ،ترجمه ق فیض االس م ،خطبه .166

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 26 
کننده است اما در واقع ،آدمی را از اسارات هواي نفس و کرنش در برابر صاحبان زر و
زور براي رسیدن به رفـاه مـادي ،رهـایی مـی بخشـد و از ایـن رو عامـل گسـترش
آزاديهاي حقیقی خواهد بود.

1

 -4اختیار

مسئول بودن ،هنگامی معنا پیدا میکند که اختیار و اراده ،وجود داشته باشد؛ از این رو،
از دیدگاه قرآن کریم ،انسان ،موجودي داراي اراده و اختیار است؛ (کهـف ،29 /رعـد/
 ،11انسان )3 /و هرگز تحت تأثیر توهماتی همچون «جبر و تاریخ» و «جبر محـیط»،
مسیر زندگیاش دستخوش تغییر نمیگردد.
اسالم ،عامل اساسی سازنده تاریخ ،محیط و زندگی افراد را ،دگرگونی هایی مـی دانـد
که در اندیشه ،اخالق و شیوه زندگی به اراده و خواست خود او پدید می آید.

2

قرآن کریم در این باره می فرماید ...ِ :إِ َّ اللَّهَ ت يُغَِّْهُ مها بِصَهوْمٍ تَتَّهى يُغَِّْههُوا مها
بِأَنْفُسِِْم( ...رعد)11 /
اندیشه ي فوق ،نقش سازندهي در ترغیـب افـراد بـه اصـالح سـاختارهاي فکـري و
اخالقی براي دستیابی به رشد ،رفاه و سالم سازي روابط اقتصادي ایفا می کند.
پیوند دو اصل اخیر ـ مسئولیت و اختیار ـ زمینه ي مناسبی را براي «تکامل اختیاري»
و نیل به هدف مطلوب فراهم می سـازد .بـر ایـن اسـار ،هـم آزادي مطلـق و نفـی
مسئولیت از آدمی ـ که نظام سرمایه داري ،جز در موارد اندک ،مانع آن است ـ و هـم
نفی اراده و اختیار ـ که سوسیالیست ها مدعی آن میباشند ـ هر دو نقض غرض است
 .1براق نمونه ر .ک :اعراف ،157 /فراان ،43 /احزاب ،67 /جاثیه.23 /
 .2درباره نفی پندار جبر محیط تاريخ از نگاه ارآن ،ر،ک :ن طه ،76 -60 /کهف ،26 -9 /تفسیر نمونه ،ج ،7
ص .213
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و انسان را از رسیدن به هدف واقعی و تکامل باز می دارد.
 -5هویت فردي ـ اجتماعی

اسالم ،هم فرد را اصیل می داند و هم جامعه را ،چون از ی

سو وجود اجزاي جامعـه

(افراد) را در وجود جامعه ،حل شده نمیدانـد و از سـوي دیگـر ،افـراد ،در برخـورد بـا
مسایل روحی ،فکري و عاطفی ،هویت جدیدي در جامعه می یابند.
از دیدگاه اسالم ،فرد و جامعه بر یکدیگر تأثیر دو سویه دارنـد؛ از یـ

سـو هـر فـرد،

صاحب فکر و اندیشه و اراده است و می تواند جامعه را تحت تأثیر قراردهد و اندیشه-
ها ،سنت ها و به طور کلی فرهنگ جامعه را دگرگون سازد؛ و از سوي دیگر ،افکـار و
سنتهاي رایج جامعه نیز بر هویت فردي تأثیر مینهد ،که این دیدگاه را «اصالت فرد
و جامعه» می نامند.
از این رو ،آیات قرآن کریم ،گاه فرد را مخاطب می سازد و او را مسئول اعمـال خـود
می داند 1و گاه «امت ها» را مخاطب ساخته است و براي آن ها ،سرنوشت مشترک،

2

نامه عمل مشـترک( ،جاثیـه )28 /و نیـز عمـل( ،انعـام )108 /اجـل( ،اعـراف )34 /و
مسئولیت (بقره )134 /قائل است.

3

با توجه به این دیدگاه است که در اسالم پاره اي از فعالیت هاي اقتصادي ناسازگار بـا
منافع جامعه ،همچون احتکار و ربا ،ممنوع می گردد و حسّ فزون طلبـی ،زر انـدوزي،
بخل و مانند آن ،از رذایل اخالقی به شمار می رود.
 -6زندگی جاوید

 .1مدثر ،38 /اسراء ،13 /نجم ،39 /يونس .108
 .2انفال ،25 /اسراء.16 /
 .3براق اط ع بیشتر ر ،ک :مرتضی مطهرق ،مجموعه آثار ،ج  ،2ص .333 -339
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از نگاه مادي گرایان ،زندگی ،منحصر در دنیا است :وَ قهالُوا مها هِهيَ إِتَّ تَْانُقَها الهدُّنْْا
نَُْوتُ وَ نَحْْا( ...جاثیه)24 /
پر واضح است که در چنین نگرشـی ،زنـدگی انسـان محـدود و کوتـاه خواهـد بـود و

مفاهیم «سود»« ،لذت» و «سعادت» از محـدوده ي جهـانی آن فراتـر نمـی رود؛ إِ َّ
هؤُتءِ يُحِبُّو َ الْعاجِلَةَ وَ يََْرُو َ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَصْال (انسان)27 /
در بینش اسالم ،معاد و زندگی در جهان دیگر ،از اصول اعتقادي است و بر پایه ي آن
زندگی انسان تا بی نهایت ادامه دارد .به همـین جهـت مفـاهیمی همچـون «سـود»،
«سعادت» و حتی «تجارت» و «بیع» وسعتِ معنا پیدا کرده و زندگی جاوید اخـروي را
نیز در بر میگیرد.
قرآن کریم ،پیروان خود را به سعادت هر دو جهان فرا می خواند:

مَنْ كا َ يُهيدُ ثَوابَ الدُّنْْا فَعِقْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْْا وَ الْآخِهَة( ...نساء)134 /
و نی

بختی واقعی را همان سعادت اخروي می داند و می فرماید:

 ...فََْنْ زُتْ ِحَ عَنِ القَّارِ وَ مُدْخِلَ الْجَقَّةَ فَصَدْ فاز( ...آل عمران)185 /
 ...خالِدينَ فْْا مَبَداً ذلِ َ الْفَوْزُ الْعَظْمُ ( توبه)100 /
قرآن کریم با این رویکرد ،از گرایش فطري «حب بقاء» و انگیـزه ي طبیعـی «لـذت
طلبی» انسان ،در مسیر تکامل او ،به خوبی بهره گرفته و بـا توجـه دادن بـه زنـدگی
جاودان آخرت و لذت هاي نامحدود و بی کران آن ،به اصالح اخـالق و رفتـار فـرد و
جامعه پرداخته است( .زخـرف )71 /باورمنـدي بـه حیـات اخـروي ،آثـار مثبتـی را در
رفتارهاي اقتصادي خواهد داشت.
به عنوان مثال قرآن کریم به هنگام نهی از کم فروشی ،معاد را به یاد انسان هـا مـی

آورد و می فرماید :وَيْلٌ لِلُْْطَفِّفْن ...مَ ت يَظُهنُّ مُولئِه َ مَنَُّْهمْ مَبْعُوثُهو َ * لَِْهوْمٍ
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1

عَظْم( .مطففین)5-4/1 /

 -7دو بعدي بودن
از دیدگاه قرآن ،انسان ،داراي دو بعد مادي و معنوي است:

الَّْي مَتْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَصَهُ وَ بَدَمَ خَلْقَ الْإِنْسا ِ مِنْ طْنٍ ،ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِهنْ
ُاللَةٍ مِنْ ماء مَْْنٍ ،ثُمَّ َوَّا ُ وَ نَفَخَ فْهِ مِنْ رُوتِهِ( ...سجده)9 -7 /
با این حساب ،نیازها و تمایالت انسان نیز دو گونه است ،گرایش به لذت هاي مـادي
ماننــد خــوردن ،آشــامیدن و خوابیـدن؛ و گــرایش بــه ارزش هـاي معنــوي همچــون
خداجویی ،عدالت خواهی و نوع دوستی.
بر این اسار از سویی تکامل انسان در گرو رشد و شکوفایی هر دو بعـد وجـودياش
خواهد بود و از سویی دیگر توجه کافی نداشتن بـه نیازهـا و تمـایالت مـادي انسـان،
درواقع نادیده گرفتن نهی از سرشت اوست که وي را از رسیدن به مقصود باز خواهـد
داشت؛
با توجه به آنچه گذشت ،نظام اقتصادي مطلوب ،نظامی است که از ی

سو بر آورنـده

نیازها و تأمین کننده رفاه مادي انسان باشد ،و از سوي دیگر ،زمینه ساز تعالی و رشـد
ارزش هاي روحی و معنوي او باشد.
توجه به بعد معنوي ،انسان را به کرامتی ویژه از ناحیه خدا می رساند و نپـرداختن بـه
آن ،او را از جایگاه بلند خود فرو انداخته و در حد حیوانـات و بلکـه پـائین تـر خواهـد
آورد.

2

 .1یمچنین ر ک :یود ،84 /بقره.275 /
 .2براق مقايسه اين دو بعد ،ر ک :نجم ،9 /اعراف .176 /
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برخی ویژگیهاي انسان اقتصادي مطرود
بی توجهی به ویژگی هاي اقتصادي مکتب اسالمی ،باعن مـی شـود از دیـد اسـالم،
«انسان اقتصادي» تجسم یابد .برخی از ویژگی هاي چنین انسانی عبارت است از:
 -1پیوسته سود مادي خویش را به منافع دیگران ترجیح دهـد؛ و بـدین سـبب،

بسیار تنگ نظر ،خسـیس و خودخـواه گـردد؛  ...وَ كها َ الْإِنْسها ُ قَتُهوراً
(اسراء)100 /
 -2عجول و شتابگر است .به همین دلیل نمیخواهد یا نمی تواند منافع واقعـی

و دراز مدت خویش را در نظر بگیرد؛ وَ يَدْعُ الْإِنْسا ُ بِالشَّهِّ دُعاءَ ُ بِالْخَْْهِ
وَ كا َ الْإِنْسا ُ عَجُوتً ( اسراء)11 /
 -3به شدت شیفتهي مال و ثروت است و دائم به انباشتن آن می پـردازد :وَ إِنَّههُ
لِحُبِّ الْخَْْهِ لَشَديد ( عادیات)8 /
يَكْقِ ُو َ الَّْهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ت يُقْفِصُونَْا في َبْلِ اللَّه (توبه)34/
 -4کم ظرفیت و کم طاقت است و در رویارویی با مشکالت اقتصادي بی تـابی

می کند و به هنگام گشایش و رفـاه ،بخـل مـی ورزد :إِ َّ الْإِنْسها َ خُلِهقَ
هَلُوعاً ،إِذا مسّه الشَّهُّ جَ ُوعا و وَ إِذا ...الْخَْْهُ مَقُوعاً (معارج)21 -19 /
 -5ثروت و امکانات در اختیارش را ،تنهـا حاصـل تـالش و زیرکـی خـود مـی
پندارد« :قاََ إِنَّْا مُونْتُهُ عَلى عِلْمٍ عِقْدي( »...قصص)78 /

 -6گرفتار غرور و غفلت می شود .يا مَيَُّْا الْإِنْسا ُ ما ََهَّكَ بِهَبِّه َ الْكَههيم
(انفطار ... )6 /إِنَّهُ لَفَهِحٌ فَخُور (هود)10 /
 -7تعهد او به هنجارهاي اجتماعی تا زمانی است که در خود احسار نیاز کنـد،

لذا آن گاه که خود را بـی نیـاز دانسـت ،سرکشـی مـی کنـد :إِ َّ الْإِنْسها َ
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لََْطْغى ،مَ ْ رَآ ُ ا ْتَغْقى (علق)7 -6 /
این انسان با این اوصاف حتی اگر مسلمان باشد ،اما رفتارهـایش شـباهت فـراوان بـه
انسانو اقتصادي مکتب سرمایه داري دارد.
برخی ویژگی هاي اقتصادي انسان تربیت یافته اسالمی:

 -1با منافع دیگران ،هماهنگ است و در موارد الزم  ،دیگران را بر خـود مقـدم

می سازد :وَ يُؤْثِهُو َ عَلى مَنْفُسِِْمْ وَ لَوْ كا َ بِِْمْ خَواصَة (حشر)9 /
 -2آینده نگر و داراي بینش عمیق است؛ بـه همـین خـاطر دارایـی خـویش را

وسیلهي رسیدن به منافع دراز مدت و لذت پایدار قرار می دهـد .إِ َّ الَّهْينَ
يَتْلُو َ كِتابَ اللَّهِ وَ مَقامُوا الوَّالةَ وَ مَنْفَصُوا مَِّْا رَزَقْقاهُمْ ِهًّاً وَ عَالنَِْةً
يَهْجُو َ نِجارَةً لَنْ نَبُورَ ،لُِْوَفَُِّْْمْ مُجُورَهُمْ وَ يَ يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (فـاطر/

 29و )30
 -3دل داده و وابسته به ثروتش نیست ،بلکه آن را در مسیر رضایت الهی (بقـره/
 )256و خدمت به نیازمندان (زاریات )19 /به کار می گیرد .در برابر نابسـامانی
ها و مشکالت اقتصادي ،شکیبایی مـیورزد (حـج )35 /و بـه هنگـام رفـاه و
آسایش طغیان نمی کند و خویشتن را به سرمستی و شادمانی و فخر فروشـی
نمی آالید (.هود)11 -10 /
 -4آنچه دارد ،نه از تالش و زیرکی خود ،بلکه از فضل پروردگارش مـی دانـد:
هْا من فضل ربِِِّي و بـدین سـان ثـروت و مکنـت خـویش را ،وسـیله ي
آزمایش می داند و پیوسته در پی استفاده درست و شکرگزاري عملی اسـت:

لَِْبْلُوَني مَ مَشْكُهُ مَمْ مَكْفُه (نمل)40 /
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تردیدي نیست که دستیابی به چنین صفات و شخصیتی ،جـز در پرتـو آمـوزه هـاي
اخالقی وحیانی ،شدنی نیست و این مهم ،که همان تربیت و هدایت انسانها به سوي
کمال و تعالی است ،هدف اصلی نظام اقتصادي به شمار می رود.
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توليد رد اقتصاد اسالمي
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موضوع سوم:
ارزش کار و تولید از ديدگاه قرآن و روايت

مفهوم کار و شغل در حوزه اقتصاد:
«مجموعه اعمالی که انسان به کم

مغز ،دست ،ابزارهـا و ماشـین هـا ،در راه تولیـد

ثروت یا ایجاد خدمات ،انجام میدهد و متقابالً بر انسان تأثیر میگذارد »

1

در فرهنگ قرآن ،واژه هایی که بـراي «کـار اقتصـادي» اسـتعمال شـده عبارتنـد از:

«ا ْتَأْجِهْ ُ» (قصص« ،)26 /يَضْهِبُو َ فِي الْأَرْض» ( مزّمل ،)20 /لِتَبْتَغُوا فَضْالً مِهنْ
رَبِّكُم ( اسراء ،)12 /وَ مَعِدُّوا لَُْمْ مَا ا ْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (انفال)60 /

ارزش کار در اسالم
قرآن

 .1جامعه شناسی کار و شغل ،غ م عباس توسلی ،ص .10
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از آن جا که «کار» اهمیت فوق العادهاي در حیات فردي و اجتماعی بشر دارد ،اسـالم
تأکید ویژه اي بر کار و تالش انسان می کند.
قرآن کریم به طور صریح همهي بهره مندي هـاي انسـان را در گـرو کـار و تـالش
او می داند:

وَ مَ ْ لَْْسَ لِلْإِنْسا ِ إِتَّ ما عىَ (نجم)39 /
لِلهِّجاَِ نَوْبٌ مَِّْا اكْتَسَبُوا وَ لِلقِّساءِ نَوْبٌ مَِّْا اكْتَسَبْن (نساء)32 /
بافت ادبی آیات و به کار رفتن واژه هایی که در بـاال از آن هـا یـاد شـد ،نشـانهاي از
اهمیت کار و تالش و تولید در مکتب جاویدان اسالم می باشد.
روایات:

روي ابن عبِِِّاس قاَ :كا ر وَ اهلل

إذا نظه إلي الهجل فأعجبه قاَ :هل له

من تهفة؟ فإ قالوا :ت ،قاَ :صط من عْقي .قْل :وكْهف ذله
قاَ :أل ِِّ الْؤمن إذا لم يكن له تهفة يعْش بديقه.
ابن عبار نقل می کند که رسم پیامبر اکرم

يها ر هوَ اهلل؟

1

این بود که وقتی با مـردي برخـورد

می کرد که نیرو و قوّتش مایه شگفتی آن حضرت می شد ،سؤال می فرمود :آیـا ایـن
شخص حرفه و شغلی دارد و به کاري مشغول است؟ اگر جواب منفی بود و از بیکاري
شخص مطلع می شد ،می فرمود( :این شخص) از چشم من افتاد .زمانی که از علتش
سئوال می شد ،حضرت بیان می کردند که :علت آن است که مؤمن اگر شـغل و کـار
نداشته باشد چه بسا دین فروشی خواهد کرد( ،تا لقمه نانی به دست آورد).

روي منس بن مال

 .1بحار االنوار ،ج  ،100ص .9

م ِِّ ر وَ اهلل

لّْا مقبل من َه وة نبهوك ا هتصبله
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عد األنواري فوافحه القبيّ

 ،ثمّ قاَ له :ما هْا الْي اكقب يدي ؟ قاَ:

يا ر وَ اهلل! مضهب بالْهِِّ والْسحاة فأنفصه علهيعْهالي ،فصبّهل يهد ر هوَ
اهلل

وقاَ :هْ يدّ ت نْسّْا القار

انس بن مال

1

می گوید موقعی که رسول خدا

از جنگ تبوک باز می گشت ،سعد

انصاري به استقبال او آمد ،حضرت با او مصافحه کرد و دسـت سـعد را زبـر و خشـن
یافت .فرمود :چه صدمه و آسیبی به دستت رسیده است؟ سعد گفت :یـا رسـول ا بـا
طناب و بیل کار می کنم و سر و کارم با آب و چاه و بیل و طناب اسـت و درآمـدم را
خرج معاش خانواده ام می نمایم .رسول اکرم مقابل افراد بی شماري که این صحنه را
می دیدند ،دست آن کارگر زحمت کش را بوسید و فرمود :این دستی است کـه آتـش
با آن تمار پیدا نمی کند».

قاَ الوادق
في ذل

« :يا هشام! إ رميت الوفِِّْن قد التصْا فال ندع طلب الههزق

الْوم.

2

«اي هشام! هرگاه دیدي دو گروه در حال جنگند از تالش براي کسـب روزي حـالل
در آن روز دست برمدار».

قاَ الكاظم

« :ر وَ اهلل وممْهالْؤمقْن وآبائي كلِِّْم قد عْلوا بأيديْم،

وهو عْل القبّْْن والْه لْن والوالحْن
«امام کاظم

3

فرمود :پیامبر خدا و امیر المؤمنین و پدران بزرگـوارم بـا دسـت هـاي

خود کار میکردند و کار و تالش از سیره ي پیامبران و رسوالن و صالحان است».

 .1اسد الغابه ،ج  ،2ص .269
 .2کافی ،ج  ،5ص  ،78ح .7
 .3من ال يحضره الفقیه ،ج  ،3ص  ،162ح .3593
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 :اقهموا من لصْتم من مصحابكم السهالم وقولهوا لْهم :إ ِِّ

فال بن فال (جعفه بن محّْد ع) يصهئكم السالم وقولهوا لْهم ... :إذا صهلِِّْتم
الوبح وانوهفتم فبكِِّهوا في طلب الهزق ،واطلبوا الحالَ ،فإ اهلل عه ِِّ و جهلِِّ
يهزقكم و يعْقكم علْه
اإلمام الوادق

1

 :يا مفضِِّل! انظه إلي العوافْه كْف نطلب الكْا بالقْهار،

صحْه ت نفصد و ت هي نجد مجْوعاً مهؤداً بهل نقالهه بالحهكهت و الطلهب
كْل

الخلق كله...

امام صادق

2

 :اي مفضل به گنجشکان نگر که چگونه خوراک خود را در هنگام روز

به چنگ میآورند ،و چنان است که این خوراک یکجا آماده و در اختیار آنهـا نیسـت،
بلکه باید با حرکت کردن و به جستجو پرداختن به آن دسترر پیدا کنند .وضـع همـه
آفریدگان به همین گونه است؛ پس منزه است خداوندي که روزي آفریدگان خود را به
اندازه مقدر کرد...
و آن را چنان قرار نداد که از دسترسی به دور باشد زیرا آفریـدگان بـه آن نیازمندنـد و
چنان نیاز نداشت که به رایگان و بیهیچ تالشی در دسترر آنان واقع شود ،زیـرا کـه
در این چگونگی هیچ مصلحتی وجود نمیداشت .اگر نیازمنديهاي خوراکی به صورت
یکجا و آماده وجود میداشت ،چهارپایان به آن حمله میبردند و آن اندازه میخوردنـد
تا شکمهاشان باد کنند و هالک شوند؛ آدمیزادگان نیز با فراغی کـه برایشـان پـیش
میآمد به نهایت ناسپاسی و سرمستی گرفتار میشدند و تباهی و زشتکـاري سراسـر
زمین را فرا میگرفت.
 .1الحیاة ،ج  ،5ص .465
 .2الحیاة ،ص  ،428ج .5
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القبي
الفهيضة.

فْْا روا اإلمام الوادق

آبائهه :طلهب الكسهب فهيضهة بعهد

1

پیامبر

به روایت امام صادق

از پدرانش فرمود :پس از نماز واجب ،کارکردن (و

داشتن کسب و کار) واجب است.

 :موصْكم بالخشْة من اهلل في السهِِّ والعالنْهة ،والعهدَ فهي

اإلمام عليِِِّ

الهضا والغضب واتكتساب في الفصه والغقي...
امیر المؤمنین علی

2

فرمود :شما را به ترسیدن از خدا در آشکار و نهان و به اجـراي

عدالت در خشنودي و خشمناکی و به داشتن کسب و کار کردن در فقر و غنا سـفارش
می کنم.

اإلمام الوادق

 :كا ممْه الْؤمقْن يضهب بالْهِِّ ويستخهج األرضهْن...

و إ ِِّ ممْه الْؤمقْن معتق ملس مْلوك من ماله وكدّ يد .
امام صادق

فرمود :علی

کار خویش هزار برده آزاد کرد.

اإلمام صادق

با بیل کار می کرد و شخم مـی زد ...او از مـال و دسـترنج
3

 :إنِِّي ألعْل في بعض ضْاعي تتِِّي معههق .وإ لهي مهن

يكفْقي ،لْعلم اهلل ع ِِّ وجلِِّ منِِّي مطلب الهزق الحالَ.
امام صادق

4

میفرمود :من در بعضی از زراعت هایم چندان کار می کنم که عرق از

من بریزد ،با اینکه کسی را دارم که به جاي من کار کند ،لیکن می خواهم که خداوند

 .1الحیاة.430 ،5 ،
 .2بحاراالنوار ،ج  75ب ،ص .304
 3کافی ،ج .74 ،5
 4الحیاة ،ج  ،5ص.476
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بداند که من خود براي طلب رزق حالل کار مینمایم.
در برخی آیات و روایات ،حرفه بزرگان دین بیان شده است .تا پیروان آن ها انگیزه ي
بیشتري براي کار و فعالیت داشته باشند:
قرآن:

ـ وَ ما نِلْ َ بَِْْْقِ َ يا مُو ى قاََ هِيَ عَوايَ مَنَوَكَّؤُا عَلَْْْا وَ مَهُشُّ بِْا عَلهى
ََقَْي ( ...طه)18 -17 /

ـ قاََ إِنِّي مُريدُ مَ ْ مُنْكِحَ َ إِتْدَى ابْقَتَيَّ هانَْْنِ عَلى مَ ْ نَأْجُهَني ثَْانِيَ تِجَهٍٍ
فَإِ ْ مَنَْْْْتَ عَشْهاً فَِْنْ عِقْدِكَ وَ ما مُريدُ مَ ْ مَشُقَّ عَلَْْ َ َتَجِدُني إِ ْ شاءَ اللَّهُ
مِنَ الوَّالِحْن ( .قصص)27 /
ـ وَ عَلَّْْقا ُ صَقْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ ( ...انبیاء)80 /
روایات:

حضرت آدم به کشاورزي ،ادریس به خیاطی ،نوح به نجـاري و ابـراهیم بـه زراعـت و
دامداري می پرداخت ،یعقوب و ایوب هـم دامـدار بودنـد ،شـعیب و موسـی شـبانی و
کارگري می کردند ،داوود زره ساز بود ،هـود و صـالح تجـارت مـی کردنـد ،لـوط بـه
کشاورزي اشتغال داشت ،سلیمان با آن حکومت منحصر به فرد ،حصیر بافی میکرد و
عیسی نیز به نجاري مشغول بود.

1

آثار و عواقب بیکاري
بیکاري و تنبلی بذر شومی است که ثمري جز نگون بختـی نـدارد .در روایـات ،نتـایج

 .1بحاراالنوار ،100 ،ص  ،56ح .34
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منفی زیادي براي آن بیان شده است و اندک تفکري پیرامون این پیامـدهاي نـاگوار،
می تواند انگیزه ي انسان براي کار و تالش را بیشتر نماید.
1ـ مبغوض شدن نزد خدا

اإلمام الباقه

 :قاَ مو ي

جْفة باللْل ،بطِِّاَ بالقْار
امام باقر

 :يا رب ميّ عبهادك مبغهض إلْه ؟ قهاَ:

1

گفت :پروردگارا! از کدام ی

فرمود :حضرت موسی

از بندگانت بیشتر

نفرت داري؟ خداوند فرمود :آن کس که شب ها چون مرداري در بستر خفته و روزهـا
را به بطالت و تنبلی می گذراند.
2ـ مبغوض شدن نزد پیامبر و امامان معصوم

اإلمام الباقه

 :انِِّي تبغض الهجل ا يكو كسالناً عن امه ديقها  .و مهن

كسل عن امه دنْا فْو عن امه آخهنه اكسل
امام باقر

2

فرمود :من از مردي که نسبت به کارهاي دنیوي خویش تنبل و بی اعتنا

باشد نفرت دارم؛ آن کس که در کار دنیاي خویش تنبل باشد ،در کار آخرتش تنبل تر
خواهد بود.
3ـ عدم استجابت دعاي بیکار

اإلمام الوادق

 :عن القبي

 :إ ِِّ مصقافاً من ممّتي ت يستجاب دعائْم...

ورجل يصعد في بْته ويصوَ :يها ربّ ارزققهي! وت يخههج وت يطلهب الههزق،

 .1یمان ،73 ،ص  ،180ح .8
 .2کافی ،85 ،5 ،ح .4
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السبْل إلي الطلب والتوهِِّف في

1

فرمود :از پیامبر

چنین رسـیده اسـت :گـروه هـایی از امـت مـن

دعایشان مستجاب نمی شود ...و مردي که در خانه می نشیند و میگوید :خدایا! روزي
مرا برسان اما در جستجوي روزي از خانه بیرون نمی رود.
خداي بزرگ به او می فرماید :اي بنده ي من! مگر بدن سالم به تو ندادم ،تا به دنبال
کار بروي و روزي خود را به دست آوري؟!
4ـ سربار جامعه شدن و دوري از رحمت حق

 :ملعو من ملصي كلِِّه علي القاس

ر وَ اهلل
پیامبر اکرم

2

فرمود :هر کس بار زندگی اش را بر دوش دیگران انـدازد و سـر بـار

مردم باشد ،از رحمت خدا به دور است.

 :ملعو معلو من يضْع من يعوَ

ر وَ اهلل
پیامبر اکرم

3

فرمود :هرکس به عائله خویش نرسد ،معلون است ،ملعون.

5ـ بزهکاري و آلودگی به فساد

اإلمام عليّ
امام علی

 :إ يكن الشغل مجْدة فانِِّواَ الفهاغ مفسدة

فرمود :اگر کار زحمت دارد ،بیکاري ،مدام نیز فسادآور است.

 .1الحیاة.493 ،5 ،
 .2وسايل الشیعه18 ،12 ،
 .3الحیاة.491 ،5 ،
 .4یمان .493 ،5 ،رک :ص  71اخ ق ااتیادق.

4
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6ـ بی اعتباري و از دست دادن وجهه اجتماعی

عن معاذ بن كثْه بّْاع األكسْة ،قاَ :قلت ألبي عبد اهلل

 :إنِِّي هْْهت م

مدع السوق ،وفي يدي شيء .فصاَ :إذا يسصط رمي  ،وت يستعا به
شيء.

علهي

1

معاذ بن کثیرو لبار فروش می گوید :به امام صادق

عرض کردم :اکنون که پـولی

پس انداز کردم کار بازار را ترک کنم؟ فرمود :دراین صورت ،اعتبارت را از دسـت مـی
دهی و دیگر کاري به تو سپرده نمی شود.
در این جا به برخی از پی آمدهاي دیگر بیکاري اعم از فردي و اجتمـاعی اشـاره مـی
کنیم:
 هدر رفتن استعدادها و توانائی هاي جسمی و فکري وحشت فزاینده از اقدام به کار فرسودگی زودرر و از بین رفتن نشاط روحی و جسمی بدبینی به دیگران (به ویژه اگر توأم با فقر باشد) ایجاد دلسردي افراد کوشا و پر تالش جامعه به ویژه اگر افراد بیکار از رفـاهنسبی و احترام کاذب اجتماعی برخوردار باشند.

آثار و فواید کار و تالش
 -1تندرستی

ر وَ اهلل

 :العافْة عشهة مج اء ،نسعة في طلهب الْعشهْة ،وجه ء فهي

 .1کافی ،149 ،5 ،ح .10
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ايه األشْاء.
رسول اکرم
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1

فرمود :تندرستی  10جزء دارد که  9جـزء آن در کـار و تـالش بـراي

کسب درآمد جهت هزینه هاي زندگی است و ی

بخش آن در دیگر امور است.

 -2آرامش روح و نشاط در زندگی

القبيّ
پیامبر

 :إ ِِّ القفس إذا متهزت قونْا ا تصهِِّ.

فرمود :هنگامی که انسان به روزي خود دست یابد ،آرامش پیدا می کند.

اإلمام الوادق
ونعم عْاله
امام صادق

2

 :من لم يستح من طلب الْعاش خفِِّت مؤنتهه ورخها بالهه

3

فرمـود :کسـی کـه از کـار کـردن ،عـارش نشـده و خجالـت نکشـد،

مشکالتش کم و فکرش آسوده می گردد و خانواده اش هم به روزي خود می رسند.
نفس اشتغال به کار ،و احسار مفید بودن ،تأثیر به سـزایی در نشـاط روحـی و لـذت
بردن از زندگی دارد.

ولو كفي القاس كلِِّ ما يحتاجو إلْه ،لْا نْقِِّأوا بالعْش ،وت وجدوا له لهْة
...

4

اگر تمام نیازمندي هاي مردم (بدون کار و تالش) برایشـان تـأمین مـی شـد ،هرگـز
زندگی شان گوارا نمی شد و از آن لذتی نمی بردند.
حضرت در ادامه آن به جناب مفضل فرمود :هرگاه شخصی میهمـان گروهـی شـود و

 .1کنز العمال ،6 ،4 ،ح .9208
 .2کافی ،89 ،5 ،ح .2
 .3بحاراالنوار ،7 ،100 ،ح .27
 .4الحیاة.635 ،1 ،
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مدتی در میان آن ها بماند و بی هیچ زحمتی بخورد و بپوشد و پذیرایی شود ،سرانجام
از بی کاري دل زده می شود ،و در صدد بر می آید تا خود را به کاري مشـغول سـازد؛
اکنون تصور کن اگر که همه ي عمر انسان چنین می گذشت چه بر سرش می آمد؟
 -3عزت و سربلندي

«ر وَ اهلل

 :اطلبوا الحوائٍ بع ِِّة األنفس

1

خواسته هاي خود را با عزت نفس دنبال کنید.
حضرت رسول

مسلمانان را بر تمکّن مالی و عدم نیاز به دیگران تشویق و ترغیب
گرفتن از ایـن و

می نمود و حتی انجام کارهاي سخت و طاقت فرسا را بهتر از کم
آن می دانست.

ر وَ اهلل

 :أل يأخْ متدكم تبله فْحتطب بْا علي ظْه مههو علْهه

من م يأني رجالً معطا اهلل من فضله ،فْسأله إعطا مو مقعه

2

رسول اکرم فرمود :اگر یکی از شما ریسمان هاي خود را بردارد و به کوه و بیابان رفته
و پشته اي هیزم جمع کند (آن را بر دوش کشیده و به بازار ببرد و بـا پـولش زنـدگی
خود را تأمین کند) ،بهتر و آسان تر از آن است کـه پـیش کسـی بـرود و از او چیـزي
طلب کند ،بدهد یا ندهد.
 -4کار به منزله جهاد در راه خدا

 .1بحاراالنوار ،56 ،ص .41
 .2نهج الفیاحه ،ص  ،655ح .2367
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ر وَ اهلل
پیامبر

 :الكادّ علي عْاله كالْجاهد في بْل اهلل.

45

1

فرمود :کسی که در جهت تـأمین نیازهـاي خـانواده اش بکوشـد ،هماننـد

مجاهدي است که در راه خدا جهاد می کند.

 :العثهة في كدّ تالَ علي عْل محجوراً مفضل عقهد اهلل مهن

ر وَ اهلل

ضهب بسْف توتً كامالً ت يجّف دماً مع إمام عادَ
پیامبر

2

فرمود :تالش و کوشـش در جهـت بـه دسـت آوردن روزي حـالل بـراي

خانواده ،نزد خداوند از ی

سال کامل شمشیر زدن و ریخته شدن خون به همراه امام

عادل با فضیلت تر است.
 -5نردبان کمال

خداوند با ابزارهاي مختلفی که در اختیار بشر گـذارده اسـت ،بـه او اختیـار داده تـا بـا
استفاده صحیح از آن ها پله هاي ترقی وکمال حقیقی را طی نماید .یکی از راه هـایی
که می تواند در مسیر رسیدن به کمال معنوي به انسان کم

کند ،کـار و تـالش در

جهت حف کرامت انسانی می باشد.

 :نعم العو علي طاعة اهلل الغقي

رسول اهلل

پیامبر

3

فرمود :بی نیازي ازدیگران (در سایه کار و تالش) ،کم

از خدا میباشد.

 .1من ال يحضره الفقیه ،ج  ،3ص .168
 .2کنز العمال ،ج  ،4ح  ،9209ص .6
 .3کافی ،ج  ،5ص .71

خوبی در اطاعـت
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 -6نجات از آتش دوزخ

القبي فْْا روا اإلمام الوادق
الحالَ بات مغفوراً له

عن آبائه

من بات كهاتًّ مهن طلهب

1

هر کس شب را از طلب حالل با خستگی به روز برساند ،آمرزیده است.
در داستان سعد انصاري ،زمانی که رسول خدا

 ،دستان خشن او را بوسـید ،خطـاب

به حاضران فرمود:

هْ يد ت نْسّْا القار.

2

البته همه می دانیم هر تالش و فعالیتی ،مجوز عبور از پل صـراط و دوري از آتـش را
به شخص نمی دهد ،بلکه شرایط و حدود شرعی آن باید رعایت شود ،تا ایـن ثمـرات
به بار بنشیند.
 -7قرار گرفتن زیر چتر رحمت الهی در قیامت

عن ر وَ اهلل

منِِّه قاَ :نحت ظلِِّ العهش يوم ت ظلِِّ إتِِّ ظلِِّه ،رجل خهج

ضارباً في األرض يطلب من فضل اهلل ،يكفّ به نفسه ،ويعود علي عْاله
پیامبر

3

فرمود :روز قیامت ،سایه ي عرش الهی بر سر کسی قرار می گیـرد کـه بـا

تکیه بر عنایات خداوندي از خانه خارج شده و براي تأمین مخارج زندگی خود و عائلـه
اش ،در روي زمین به تالش و فعالیت می پردازد.
 -8گشایش تمام درهاي بهشت

 .1بحاراالنوار ،ج  ،100ص .2
 .2اسد الغابه ،ج  ،2ص .269
 .3مستدرک الوسايل ،ج  ،13ص  ،13ح .14586
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با توجه به روایات  ،انسان هاي بهشتی در قیامت به فراخـور کردارشـان ،هـر کـدام از
درب خاصی وارد بهشت می شوند ،اما هشت درب بهشت خداوند ،به روي کسانی کـه
به کسب و کار حالل مشغولند ،باز است.

القبي
شاء

 :من مكل من كدّ يد تالتً فتح له مبواب الجقِِّة يهدخل مهن ميُّْها

1

فرمود :هر کس از دسترنج خود بخورد ،درهاي بهشت بـه روي او گشـوده

پیامبر

می شود ،تا از هر دري که خواست وارد شود.
 -9کفاره گناهان

در روایتی از رسول خدا آمده است که در آمرزش برخی از گناهان فقط به واسـطهي و
رنجی که در جهت کسب مخارج زندگی کشیده می شود ،حاصل می گردد.

القبيّ

 :إ ِِّ من الْنوب ذنوباً ت يُكَفِِّهُها صلوة وت صدقة وت صوم ،قْهل:

يا ر وَ اهلل! فْا يُكَفِِّهُها؟ قاَ :الْْومُ في طلب الْعْشة.
رسول اکرم

2

فرمود :پارهاي از گناهان اسـت کـه هـیچ نمـاز و صـدقه و روزه اي،

کفارهي آن ها نمی شود .پرسیدند :اي رسول خدا پس چه چیزي آن گناهـان را پـاک
می کند؟ فرمود :ناراحتی ها و سختی هایی که انسان در جهت تأمین مخـارج زنـدگی
می کشد.
 -10توانائی در یاري رساندن به مستمندان

 .1بحاراالنوار .10 ،100 ،ح .41
 .2جامع االحاديث ،22 ،ص .35
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اإلمام عليّ

 :فْْا روا اإلمهام الوهادق

 :كها األمْهه الْهؤمقْن

يضهب بالُْهِِّ ويستخهج األرضْن  ...وإ ِِّ ممْه الْؤمقْن

معتق ملف مْلوك

من ماله وكدّ يْْقه.1
امام صادق

فرمود :علی

بیل می زد و زمین را احیا می کرد و با درآمد حاصـل

از دسترنج خود ،هزار برده را آزاد کرد.
عالوه بر امور ده گانهي فوق ،می توان موارد زیر را به عنوان فوائد و آثـار کـار بیـان
کرد که به صورت موجز به ذکر عناوین آن میپردازیم:
 -هدفمند شدن و استفاده بهینه از اوقات

بسیاري از افراد بیکار ،خود را با انواع فعالیت هاي تفریح ،تفننی و گاه بیهوده مشـغول
می سازند .در حالی که «کار» بهترین عاملی است که فعالیت هاي انسان را در جهـت
صحیح هدایت می کند.
 -تقويت اراده

از آن جا که کار ،نوعی مقاومت در برابر تنبلی و مستی بوده و بـا نحـوه اي از صـبر و
استقامت همراه است ،به همین خاطر همانند عباداتی مثل جهاد ،روزه و ...میباشد که
با نوعی تمرین و مقاومت همراه است.
 -تمرکز قوهي خیال

همانطور که کار نیروي بدنی انسان را در اختیار میگیرد و با جهت دهـی مطلـوب از
ضایع شدن آن جلوگیري میکند ،میتواند قوه ي خیال انسان را نیز تحت اختیار خـود
گرفته و از افسار گسیختگی آن جلوگیري نماید .خیال انسان به گونهاي است که اگـر

 .1الحیاة ،ج  ،5ص .474
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در اختیار انسان قرار نگیرد ،بر افکار انسان مسلط شده و او را در اختیار خود میگیرد و
اگر محکوم انسان نباشد بر او حاکم خواهد شد و اصوال نمیتواند بیطرف و بینقـش
باشد.
 -واقع بیني و تعديل آرزوها

انسان بیکار از سویی در پرتو توهمات ،براي خود آینده اي افسانه اي در ذهن خویش،
دست و پا می کند؛ و از سویی دیگر به خاطر دست نیافتن به آرزوهـاي خـود و عـدم
موفقیت در زندگی ،دچار سرخوردگی و نومیدي می گردد.
اما در پرتو کار و تالش و با وارد شدن در میدان عمل ،با بسیاري از واقعیات و مشـکالت و
سنن الهی آشنا می شود ،در نتیجه ،آرزوها و برنامه هاي خـود را بـا جهـت «واقـع بینـی»
ترسیم مینماید .و به صورت ملمور متوجه میشود که براي رسیدن به مقصـود ،بایـد بـر
اسار «آنچه که موجود است» برنامهریزي کـرد نـه «آنچـه کـه در ذهـن و خیـال خـود
پرداخته است».
 -فکر و انديشه ي منطقي

کار و تالش ،دیدگاه انسان را با قوانین عقلی و منطقی ،منطبق می سازد .کمتر اتفـاق
می افتد که انسانهاي تالشگر ،موفقیت خود را از طریق راههاي غیرمعقول و تخیلی
دنبال کنند .برخالف انسان هاي تنبـل و گریـزان از کـار کـه معمـوالً بـه «توفیقـات
شانس» میاندیشند.
مثالً براي کسب درآمد به جاي روي آوردن به کار و تولید ،به راه هایی همچون پیـدا
کردن نقشه گنج ،قرعه کشی ،برگه هاي بخت آزمایی و ...فکر میکننـد؛ و متأسـفانه
بعضی از همین افراد سر از قمار ،تقلب ،قاچاق و دزدي هاي گوناگون در می آورند.
 -امیدواري به آينده و خود باوري
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زندگی انسان همواره آمیخته با نگرانیها و دغدغههاي گوناگونی است و پیشرفت علم
و تکنولوژي و ابزار مدرن زندگی نیز نتوانسته و نخواهـد توانسـت ایـن نگرانـیهـا را
برطرف سازد و شاید بزرگترین گمشدهي بشر امروز ،کیمیاي گران قیمت امید باشد.
کارهاي حساب شده و موفق ،از عوامل بسیار مهمی است که بسیاري از نگرانیهـا را
از بین برده و انسان را به آینده زندگی امیدوار خواهد نمود والبته این فایده کار ،قبل از
هر چیز در کتاب تجربه انسانی به ثبت رسیده است.

نشانه هاي سستی و تنبلی
تنبلی نشانه هایی دارد که با آن می توان افراد سست عنصر را از انسان هـاي سـخت
کوش باز شناخت .برخی از عالمت ها عبارتند از:
 -1تسویف و تکیه بر آینده

القبيّ
بَعدَ ُ...

 :يا مبا ذرّ! إيّاك والتسويف بعْل  ،فإِنِِّ َ بَْومه َ ولَسهتَ بِْها

1

اي اباذر! از تأخیر در عمل بپرهیز ،که امروز از آن توست و از فردا خبر نداري.

اإلمام عليّ

 :مت إ َّ األيّام ثالثة ،يومَ مضي ت نهجهو ويهوم بصهي تبهدّ

يأني ت نأمَقهُ ،فألمَسُ موعظة والْوم َقْْة وََد ت ندري من مهله.

2

بدانید که روزها سه گونه اند1 :ـ روزي که گذشت و امیدي به بازگشت آن نداري2 .ـ
روزي که مانده و هم اکنون در آنی3 .ـ روزي که مـی آیـد و اطمینـان بـه آمـدن آن

 .1الحیاة ،ج  ،1ص .573
 .2یمان ،ص .574
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نیست؛ پس دیروز پند است و امروز غنیمت و از فـردا خبـر نـداري کـه از آن کیسـت
(زنده اي یا مرده).

 :إيّاكم ونسويف العْل ،بادرو به إذا ممكقكم.

اإلمام الوادق

1

مبادا که براي پرداختن به کار ،امروز و فردا کنید ،هر وقت برایتان امکان کار پیدا شد،
برخیزید.

اإلمام الباقه

 :إيّاك والتسويف ،فإنَّه بحه ،يغهق فْه الْلكي

2

مبادا در عمل تأخیر کنید ،که امروز و فردا کردن دریایی است که بسـیاري از افـراد در
آن هالک شدند.
 -2توقع و تمایل به اینکه دیگران کارهایشان را انجام دهند

اإلمام الوادق

 :ت نكسل عن معْشَتِ

فَتَكُو كالًّ علي َْهك

در فراهم آوردن معیشت و خرج خود تنبل مباش ،که بار دوش دیگري خواهی شد.

القبي

... :ا تَعفُّوا عن السئواَ ما ا تطعتُم

3

 ...تا آن جا که میتوانید خود را از درخواست کردن ،دور نگاه دارید.
 -3توجیه بیکاري

انسانی که تن به کار نمی دهد ،در پاسخ دیگران یا وجـدان خـود کـه او را بـه خـاطر
تنبلی و از زیر کار در رفتن ،مالمت می کنند ،دست به توجیهات گوناگونی می زند.
گاهی کار موجود را دون شأن خود میداند؛ حال آنکه در روایات می خوانیم:
 .1یمان ،ص .575
 .2یمان ،ج  ،4ص .437
 .3الحیاة ،ج  ،4ص .444
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 :مفضل األعْاَ متَْ ُها

عن القبيّ

1

بهترین کارها ،دشوارترین آن ها است.

اإلمام علي

 :مفضل األعْاَ ما مكهَهَت نَفسَ َ علْه

2

برترین اعمال آن است که نفس خود را به اکراه ،بر آن وا داشتهاي.

اإلمام علي

 :جعت يوم بالْديقة جوعاً شديداً ،فخهجت مطلب العْل فهي

عوالي الْديقة ،فإذا منا بإمهم قد جْعت مدرا فظققتْها نهيهد بلهه ،فأنْتْها،
فصاطعتْا علْه ،كلِِّ ذنب علي نْهة فْددت تِِّة عشه ذنوباً تتِِّي مجلت يداي
امام علی

 :روزي در مدینه سخت گرسنه شدم ،در پی یافتن کار بـه قسـمت هـاي

باالي شهر رفتم ،ناگاه با زنی برخورد کردم که مقداري کلوخ گـرد آورده بـود .گمـان
کردم که می خواهد آن ها را با آب بخیساند ،به همین جهت نزد او رفتم و قـرار شـد
که در برابر هر دلو آب ،ی

دانه خرما به من بدهد 16 .دلو کشیدم و دستم تاول زد...

3

 -4سوء استفاده از واژه هاي دینی

گاهی می گوید من توکلم به خدا است ،خدا روزي رسان است! دنیا ارزش این دویـدن
ها را ندارد ،قوت الیموت را خدا می رساند ،در حالی که این ها بهانه اي بیش نیسـت
و تنها عامل رهایی از کار و مسئولیت ها است.

4

حکایات:

در اخبار حواریون (اصحاب و یاران حضرت مسیح

آمده است که :آنان به دنبال عیسـی

 .1بحاراالنوار ،ج  ،67ص .191
 .2الحیاة ،ج  ،1ص .496
 .3یمان ،ج  ،2ص .401
 .4در موضوع «توکل و کسب روزق» به توضیح اين توجیه خواییم پرداخ .

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 

53

میرفتند و چون گرسنه می شدند میگفتند :یا روح ا ! گرسنهایم و عیسی

در هر کجا

که بود ـ در بیابان یا در کوه ـ دست بر زمین می کوفت و به اذن خدا آبی بیرون می آمد و
او آن را می نوشیدند ،گفتند :یا روح ا ! چه کسی از ما برتر است؟ ما که هرگـاه (خـوراک)
بخواهیم به ما خوراک میدهی ،و هرگاه (آب) بخواهیم به ما آب می نوشانی؛ و ما همه بـه
تو ایمان آورده ایم و از تو پیروي کردهایم.
عیسی فرمود :از شما برتر کسانی اند که با دست خود کار می کننـد و از کسـب خـود
روزي می خورند.

1

آمد و عرض کرد :از من بر نمی آید که با دسـت خـود کـار

مردي نزد امام صادق

کنم ،توانایی کار تجارت و بازرگانی هم ندارم و من مرد نیازمند و بدبختی هستم .امام
فرمود :برو کار کن و بر سر خود براي این و آن بار ببر و از مردم خود را بی نیاز ساز.
امام علی

2

 :روزي در مدینه سخت گرسنه شدم ،براي پیدا کردن کار به محله هـاي

باالي مدینه رفتم .در آن جا زنی را دیدم که کلوخ هایی را جمع کرده بود و...
علی بن ابی حمزه از پدرش نقل می کند که گفـت :امـام کـاظم

3

را دیـدم کـه در

زمینی کار می کرد و پاهاي او غـرق عـرق شـده بـود .عـرض کـردم :فـدایت شـوم!
کارگرانت کجایند؟!
فرمود :اي علی کسانی با دست خود در زمین خویش کار کرده اند که از مـن و پـدرم
بهتر بوده اند .گفتم چه کسانی؟ فرمود :رسول خـدا و امیرالمـؤمنین و پـدرانم ،کـه بـا
دست خود کار می کردند.

4

 .1الحیاة ،ج  ،5ص .434
 .2وسايل الشیعه ،ج  ،12ص .23
 .3الحیاة.474 ،5 ،
 .4کافی.76 -75 ،5 ،
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روش رسول اکرم این نبود که براي دیگران کار بتراشد و اما خودش بیکار بماند.
حتی در ماجراي کندن خندق ،وقتی کارها را میان مسلمانان تقسیم نمود ،خود نیز بـه
جا به جایی خاک می پرداخت 1و شب ها ،در شکاف خندق به نگهبانی می پرداخت.
رسول خدا

2

در جنگ تبوک با جوان نیرومندي مواجه شد که شترانی با بار روغـن

به همراه داشت .عده اي از یاران حضرت گفتند :اي رسول خدا ،اگر قـدرت و توانـایی
این جوان و نیز دارائی که همراه دارد در راه خدا بود ،نیکوتر نبود؟ رسول خدا آن جوان
را نزد خود طلبید و به او فر مود :با این بار شترانت چـه کـار خـواهی کـرد؟ گفـت :اي
رسول خدا با این ها کسب و کار می کنم ،تا از درآمدش اهل عیالم را بی نیاز گردانم
و از اینکه آن ها دستشان به سوي دیگران دراز باشد خودداري کنم .و نیز با درآمد آن
بدهی هاي خود را پرداخت کنم .زمانی که جوان از آن جمع دور می شود ،حضرت بـه
اصحاب خود فرمود :اگر راست بگوید پاداشی مانند پاداش جهاد و حج و عمره خواهـد
داشت.

3

 .1اسد الغابه ،ج  ،1ص .290
 .2المغازق.463 ،
 .3جامع االحاديث ،ج  ،22ص .160
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موضوع چهارم:
جايگاه توکل و نقش آن در کسب روزي
«اهمیّت ،نشانه هاي وجود ،عوامل تقويت»

تعریف :توکل از ماده وکالت و در منطق قرآن به معناي اعتماد و تکیه کردن بـر خـدا
است؛ و او را ولی و وکی ل خود قرار دادن و بر اثر آن از حجم مشکالت و انبـوه موانـع
نهراسیدن؛ و این یکی از نشانه هاي مهم ایمان است و از عوامل پیـروزي و موفقیـت
در مبارزهها و سختیها.

1

اهمیت توکل:
 -1نشانه ي ایمان

 ...وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِ ْ كُقْتُمْ مُؤْمِقْن (مائد )23 /
إِنََّْا الُْْؤْمِقُو َ الَّْينَ إِذا ذُكِهَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُهوبُُْمْ وَ إِذا نُلَِْهتْ عَلَهِْْْمْ آيانُههُ

 .1تفسیر نمونه.541 ،15 ،

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 56 

زادَنُْْمْ إيْاناً وَ عَلى رَبِِّْمْ يَتَوَكَّلُو (انفاَ)2 /
و قاَ علي

 :اإليْا مربعة مركا  :التوكِِّل علهي اهلل والهضها بصضهاء اهلل

والتسلْم ألمه اهلل ،والتفويض إلي اهلل .قاَ العبد الوهالح
إلي اهلل ،فوقا اهلل ّْئات ما مكهوا

 :مفهوّض ممههي

1

«ایمان چهار پایه دارد -1 :توکل بر خدا  -2راضی به قضاء الهی  -3تسـلیم در برابـر
فرمان او  -4واگذاردن کارها به او.
بندهي صالح (مؤمن آل فرعون) گفت :کارم را به خدا واگذاردم ...و خدا او را از عواقب
نیرنگ هاي آنان نگه داشت».
 -2خداوند انسان متوکل را دوست دارد.

 ...فَإِذا عَ َمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِ َّ اللَّهَ يُحِبُّ الُْْتَوَكِّلْنَ (آل عمران)159 /
 -3توکل ،نشانه ي پرهیزگارترین انسان ها

اإلمام الوادق

عن آبائه ،عن اله وَ

القاس فلْتوكِِّل علي اهلل

 :مهن متهبّ م يكهو منصهي

2

«هر کس دوست دارد با تقواترین مردم باشد ،باید توکـل و اعتمـادش تنهـا بـر خـدا
باشد».
 -4توکل ،نشانه ي نیرومندترین انسان ها

اإلمام الهضا

 :من متبّ م يكو مقوي القاس فلْتوكِِّل علي اهلل

 .1تحف العقول عن آل الرسول.446 ،
 .2بحاراالنوار ،291 ،67 ،ح .30
 .3الحیاة.704 ،1 ،

3
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«هر کس دوست دارد نیرومندترین مردم باشد ،باید توکل و اعتمـادش تنهـا بـر خـدا
باشد».

قاَ ر وَ اهلل
اهلل»

 :يا مباذر! إ

هِِّك م نكو مقوي القاس فتوكِِّل علهي

1

«اي اباذر! اگر دوست داري نیرومندترین مردم باشی ،پس تنها بر خدا توکل کن»
 -5مأیوس شدن شیطان از انسان متوکل

إِنَّهُ لَْْسَ لَهُ ُلْطا ٌ عَلَى الَّْينَ آمَقُوا وَ عَلى رَبِِّْمْ يَتَوَكَّلُو َ (نحل)99 /
اإلمام الوادق

قاَ :إبلْس خْسة مشْاء لهْس لهي فهْْنِِّ تْلهة و هانه

القاس في قبضتي.
 .1من اعتوم باهلل عن نّْة صادقة ،وانِِّكل علْه في جْْهع ممهور  .2 .ومهن
كثه نسبْحه في لْله ونْار  .3 .ومن رضي ألخْه الْؤمن ما يهضا لقفسه.4 .
ومن لم يج ع علي الْوْبة تْن نوْبه .5 .و من رضي بْا قسم اهلل لهه ولهم
يْتمّ لهزقه

2

ابلیس گوید :من پنج دسته را نمی توانم در دام خود بیفکـنم ،امـا دیگـران در چنـگ
من هستند.
 -1کسی که با صدق نیت به خدا پناهنده شود و در تمام کارهایش بر او توکـل کنـد.
 -2کسی که در شبانه روز ،زیاد تسبیح گوي خدا باشد -3 .کسی کـه آنچـه را بـراي
خود می پسندد ،براي برادر مؤمنش نیز بپسندد -4 .کسی که به هنگام مصـیبت ،بـی
 .1بحاراالنوار.89 ،74 ،
 .2بحاراالنوار ،136 ،68 ،ح .18
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تابی نکند -5 .کسـی کـه بدانچـه خـدا روزي اش کـرده راضـی باشـد و غـم روزي
را نخورد.
 -6توکل ،برترین اعمال

اإلمام عليّ

 :إ ِِّ القبيّ أَ ربّه لْلة الْعهاج فصاَ :يها ربّ! ميّ األعْهاَ

مفضل؟ فصاَ :لْس شيء مفضل عقدي من التوكِِّل عليّ والهضا بْا قسْت
در شب معراج از حضرت حق پرسید :پروردگارا! کـدام یـ

رسول خدا

1

از اعمـال

برتر است؟ خداوند فرمود :نزد من هیچ عملی برتر از توکل بر من و راضی بودن بـدان
چه من قسمت کرده ام نیست.

تکیه گاه هاي شکستنی:
انسان دشمن قسم خورده اي دارد که تا بن دندان مسلح اسـت و شـبانه روز بـا روش
هاي گوناگون می کوشـد تـا شـخص مسـلمان (و مـؤمن) را از صـراط مسـتقیم بـه
بیراهه بکشد.

2

هیچکس به تنهایی قادر به دفاع از خود و شناخت و مبارزه بـا ابلـیس و انسـانهـاي
دست نشاندهي او نخواهد بود.
در زندگی خود دیده ایم و یا الاقل در منابع معتبر خوانده ایم که چه انسـانهـاي بـه
ظاهر بزرگی ،به واسطهي نداشتن تکیه گاهی نیرومند ،مقدمات نابودي و دور شدن از
انسانیت خود را رقم زده اند.

 .1ارشاد القلوب.199 ،1 ،
 .2حجر -39 /اعراف.17 -16 /
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به عنوان نمونه به برخی از تکیه گاه هاي شکستنی اشاره می کنیم:
 -تکیه بر زور و توان خود

کنعان ،پسر نوح قدرت پاهاي خود را دید که حاضر نشد بر کشتی نوح سوار شود.

 ...وَ كا َ في مَعْ ٍَِ يا بُقَيَّ ارْكَبْ مَعَقا وَ ت نَكُنْ مَعَ الْكافِهينَ * قاََ َآوي
إِلى جَبَلٍ يَعْوُِْقي مِنَ الْْاءِ قاََ ت عاصِمَ الَْْوْمَ مِنْ مَمْههِ اللَّههِ إِتَّ مَهنْ رَتِهمَ وَ
تاََ بَْْقََُْْا الَْْوْجُ فَكا َ مِنَ الُْْغْهَقْن( .هود)43 -42 /
 -تکیه بر علم و ثروت

قارون ابتدا در صف مؤمنان به تورات و موسی

بود و از نظر اطالعات و آگـاهی از

تورات ،معلومات قابل مالحظه اي داشت اما به جاي اینکه به خالق و دهندهي علم و
ثروت تکیه کند ،به علم و دارائی اش اتکاء کرد ،تا جائی که در مقابل پیـامبر زمـانش
ایستاد و در نهایت ،مرگ عبرت انگیزش درسی براي همگان شد.

إِ َّ قارُو َ كا َ مِنْ قَوْمِ مُو ى فَبَغهى عَلَهِْْْمْ وَ آنَْْقها ُ مِهنَ الْكُقُهوزِ مها إِ َّ
مَفانِحَهُ لَتَقُومُ بِالْعُوْبَةِ مُولِي الْصُوَّةِ إِذْ قاََ لَههُ قَوْمُههُ ت نَفْههَحْ إِ َّ اللَّههَ ت يُحِهبُّ
الْفَهِتْن (قصص)76 /
 -تکیه بر روزگار و زمانه

الهضا ،عن آبائه

قاَ عليّ

 :من وثق بال ما صهع

1

«هر کس به روزگار و زمانه ي خود اتکاء و اعتماد کنـد ،بـه زمـین مـیخـورد؛ چـرخ
روزگار در حال چرخیدن است و نمی توان به آن تکیه کرد».

 .1امالی صدوق.447 ،
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 -تکیه و امیدواري بر غیر خدا

همان گونه که هیچ ی

از قدرت ،ثروت ،فکر ،عقـل بشـري و ...قابـل اعتمـاد بـراي

توکل نیستند ،اتکاء به انسانی همانند خود ما نیز نادرست است ،چـرا کـه او نیـز فقیـر
بوده و قدرت و فکرش محدود است .به همین خاطر در روایات از اتکاء به غیر خدا ،به
شدت نهی شده است.

عن مبي عبد اهلل

 :موتي اهلل ع ِِّ وجلِِّ إلي داود ...ما اعتوم بي عبد مهن

عبادي بأتد من خلصي عهفت ذل

من نّْته إتِِّ قطعت م باب السْاوات مهن

يديه وم خت األرض من نحته ولم مباَ بأيّ واد هل .1
خداوند به داود نبی وحی نمود هر بنده اي از بندگان من که در دلش توجه و امید بـه
غیر من باشد و به یکی از مخلوقات من پناه برده و او را بر مقدرات خود حاکم گرداند،
همهي اسباب و وسایل دنیا را از او قطع کرده و خواهم گرفت و زمین را در زیر پایش
سست خواهم کرد و باکی ندارم که او کجا هالک خواهد شد.

به چه کسي بايد توکل نمود؟
براي اتکاء باید به دنبال کسی گشت که تمام دشمنان پیدا و پنهان انسانیت را بشناسد
و راه مقابله با آن ها را به ما آموزش دهد .به دنبـال تکیـه گـاهی هسـتیم کـه همـه
هدایت شدگان از آدم و نوح تا خاتم و اوالدش ،همه و همه به او پناه بـرده باشـند؛ او
کسی نیست جز خداوند که برخی از اوصافش در زیر آمده است:
 -1علم و آگاهی مطلق

 .1بحاراالنوار.157 ،68 ،
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 ...وَ ِعَ رَبُّقا كُلَّ شَيْء عِلْْاً عَلَى اللَّهِ نَوَكَّلْقا( ...اعراف)89 /
رَبُّ الَْْشْهِقِ وَ الَْْغْهِبِ ت إِلهَ إِتَّ هُوَ فَانَّخِْْ ُ وَكْالً (مزمل)9 /
 -2قدرت مطلق

وَ لِلَّهِ ما فِي السَّْاواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكْالً (نساء)132 /
ت اللَّه ِه مُولئِه َ هُه ُم
ن َكفَههُوا بِآيها ِ
ض َو الَّهْي َ
ت َو الْه َأ ْر ِ
َل ُه مَصالْ ُد السَّْاوا ِ
الْخا ِهُو (زمر)63 /
...إِ َّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ( حج)18 /
إِ ْ يَقْوُهْكُمُ اللَّهُ فَال َالِبَ لَكُمْ وَ إِ ْ يَخُْْلْكُمْ فََْهنْ ذَا الَّهْي يَقْوُههُكُمْ مِهنْ
بَعْدِ ِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلَْْتَوَكَّلِ الُْْؤْمِقُو (آل عمران)160 /
 -3شنوا و دانا:

 ...وَ نَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّْْعُ الْعَلْم (انفال)61 /
 -4زنده اي که نمی میرد:

وَ نَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّْي ت يَُْوت (فرقان)58 /
 -5مهربان و دلسوز

قُلْ هُوَ الهَّتْْنُ آمَقَّا بِهِ وَ عَلَْْهِ نَوَكَّلْقا  ( ...مل )29 /
 -6آگاه از اعمال بندگان

وَ لِلَّهِ ََْْبُ السَّْاواتِ وَ الْأَرْضِ ...فَاعْبُدْ ُ وَ نَوَكَّلْ عَلَْْهِ وَ ما رَبُّ َ بِغافِهلٍ
عََّْا نَعَْْلُو (هود)123 /
 -7صالح و ضرر ما را بهتر از خودمان میداند
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...و عَسى مَ ْ نَكْهَهُوا شَْْئاً وَ هُوَ خَْْهٌ لَكُمْ وَ عَسى مَ ْ نُحِبُّوا شَْْئاً وَ هُوَ شَهٌّ
لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ مَنْتُمْ ت نَعْلَُْو (بقره)216 /
 -8بهترین حافظ و نگهبان

...فَاللَّهُ خَْْهٌ تافِظاً وَ هُوَ مَرْتَمُ الهَّاتِْْن (یوسف)64 /

حقیقت توکل بر خدا
انسان براي دستیابی به اهداف زندگی ،به اسباب مادي و روحی نیاز دارد و هـر چـه
هدف بزرگتر باشد ،این نیاز افزونتر خواهد بود .از سوي دیگـر پدیـده هـایی چـون،
سستی اراده ،غم و اندوه ،نومیدي ،دو دلی و سرگردانی و ...در تضـعیف قـواي روحـی
مؤثرند به گونه اي که اگر انسان از سوي منبع پرقدرتی تقویت روحیه نشود ،در بیشتر
صحنه هاي زندگی بازنده خواهد بود؛ اما اگر سر رشتهي امـور خـویش را بـه مسـبب
االسباب سپرده و بر او دل ببندد ،قطعاً مورد حمایت او قرار می گیرد.

 ...وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَُْوَ تَسْبُه( ...طالق)3 /
پس خداوند شخص متوکل را بر تمام سبب سوزان چیره می سـازد ،بـه گونـهاي کـه
دیگر از هیچ شخص و هیچ چیـز جـز خـدا نمـی ترسـد و بـا قـوت قلـب و نشـاط و
امیدواري ،زندگی خویش را در مسیر عبودیت ادامه می دهد.

أَ القبيّ عن جبهئْل :ما التوكِِّل علهي اهلل عه ِِّ وجهلِِّ؟ فصهاَ :العلهم بهأ ِِّ
الْخلوق ت يضهِِّ وت يقفع وت يعطي وت يْقع وا تعْاَ الْأس من الخلق ،فإذا
كا العبد كْل

لم يعْل ألتد وي اهلل ولم يهج ولم يخف هوي اهلل ولهم
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يطْع في متد وي اهلل فْْا هو التوكِِّل
«جبرئیل در پاسخ به سئوال رسول اکرم

63

1

درباره توکل بر خداوند متعال پاسخ داد:

توکل یعنی دانستن (و معتقد بودن بر) این مطلب که مخلوق نه میتواند زیانی بزند و
نه سودي برساند ،نه اعطاء می کند و نه جلوگیري مینماید و برکنـدن چشـم امیـد از
خلق میباشد؛ هرگاه بنده چنین باشد ،دیگر براي احدي جز خدا کار نمی کند و امید و
بیمش از کسی جز خداوند نیست و چشم طمع به هیچ کس جـز خداونـد نـدارد؛ ایـن
است توکل.

 .1بحاراالنوار ،ج  ،138 ،68ح .23
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موضوع پنجم:
«ارکان توکل به خدا» يا (عالمت هاي انسان متوکل)

 -1استناد امور و اتفاقات به خداوند

این کار سبب می شود تا سکینه ي قلبی و آرامش درونی ،به حد مطلـوب در شـخص
متوکّل به وجود آید و اضطراب و تشویش در او از بین رفته ،به راحتـی در راه حصـول
نتیجه گام بردارد.

اإلمام علي
الصدر

 :التوكِِّل التبهِِّي من الحهوَ و الصهو وانتظهار مها يهأني بهه

1

حقیقت توکل یعنی بریدن از توان خود و دیـده دوخـتن بـه آنچـه قضـا و قـدر الهـی
پیش می آورد.
 -2از داشته ها و روي آورد روزگار خیلی به خود نمی بالند و از برگشت و
ادبار آن نیز دچار دلهره و اضطراب نمی شوند.

 .1میزان الحکمه ،ج  ،4ص .3657
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لكْال نأ وا علي ما فانكم و ت نفهتوا علي ما آنهاكم و اهلل ت يحهب كهل
مختاَ فخور ( حدید)23 /
انسان متوکل تا حد امکان براي رسیدن به مطلوب کوشش می کند اما نتیجـه کـار را
به خدا واگذار مینماید؛ و اطمینان دارد که خداوند او را در رسیدن به مطلـوب کمـ
خواهدکرد.
 -3معناي الوهی دادن به اتفاقات زندگی

در عین تالش فراوان در رسیدن به مقصود ،اگر نتیجه موافق طبعشان نبود و با وضـع
نامطلوبی مواجه شدند ،باور دارند که خیـر واقعـی را خداونـد مـی دانـد و آن حکـیم
مهربان ،رسیدن به آن مطلوب را مصلحت ندیده است.

 ...و عَسى مَ ْ نَكْهَهُوا شَْْئاً وَ هُوَ خَْْهٌ لَكُمْ وَ عَسى مَ ْ نُحِبُّوا شَْْئاً وَ هُوَ شَهٌّ
لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ مَنْتُمْ ت نَعْلَُْو (بقره )216 /
 -4نباختن خود در گرفتاري ها و امیدوار بودن به خدا

انسان متوکل ،در بن بست ها و سختی ها خود را نباخته و به لطف و نصـرت خداونـد
حتی در آن شرایط سخت هم کامالً امیدوار است.

وَ مَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ مَنِّي مَسَّقِيَ الضُّهُّ وَ مَنْتَ مَرْتَمُ الهَّاتِْْنَ * فَا ْهتَجَبْقا
لَهُ فَكَشَفْقا ما بِهِ مِنْ ضُهٍّ وَ آنَْْقا ُ مَهْلَهُ وَ مِثْلَُْمْ مَعَُْمْ رَتَْْةً مِنْ عِقْدِنا وَ ذِكْهى
لِلْعابِدينَ * وَ إِ ْْاعْلَ وَ إِدْريسَ وَ ذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الوَّابِهينَ * وَ مَدْخَلْقاهُمْ
في رَتَْْتِقا إِنَُّْمْ مِنَ الوَّالِحْنَ * وَ ذَا القُّو ِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ مَ ْ لَنْ نَصْدِرَ
عَلَْْهِ فَقادى فِي الظُّلُْاتِ مَ ْ ت إِلهَ إِتَّ مَنْتَ ُبْحانَ َ إِنِّي كُقْتُ مِنَ الظَّالِْْنَ *
فَا ْتَجَبْقا لَهُ وَ نَجَّْْقا ُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَْلِ َ نُقْجِي الُْْؤْمِقْنَ (انبیاء  83الی )88
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 -5تالش و فعالیت

با مطالعه دقیق در منابع دینی به این نتیجه خواهیم رسید که توکل ممدوح ،هرگـز بـا
کار و کوشش براي رسیدن به مطلب ،منافاتی ندارد ،بلکه در مفهـوم صـحیح توکـل،
استفاده از ابزارها و اسباب نهفته است.
ـ خداوند در دستور نماز خوف در جنگ ،به مؤمنین دستور می دهد که عده اي پشـت
سر هم نماز بخوانند و عدهاي دیگر براي مواجه و مقابله بـا دشـمن آمـاده باشـند ،تـا
دشمن فرصت حمله به آن ها را پیدا نکند:

وَ إِذا كُقْتَ فِْْمْ فَأَقَْْتَ لَُْمُ الوَّالةَ فَلْهتَصُمْ طائِفَهةٌ مِهقُْْمْ مَعَه َ وَ لَْْأْخُهُْوا
مَ ْلِحَتَُْمْ فَإِذا َجَدُوا فَلَْْكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَهةٌ مُخْههى لَهمْ يُوَهلُّوا
فَلُْْوَلُّوا مَعَ َ وَ لَْْأْخُُْوا تِْْرَهُمْ وَ مَ ْلِحَتَُْمْ وَدَّ الَّْينَ كَفَهُوا لَوْ نَغْفُلُهو َ عَهنْ
مَ ْلِحَتِكُمْ وَ مَمْتِعَتِكُمْ فََْْْلُو َ عَلَْْكُمْ مَْْلَةً واتِدَةً وَ ت جُقاحَ عَلَْْكُمْ إِ ْ كا َ بِكُمْ
مَذىً مِنْ مَطَهٍ مَوْ كُقْتُمْ مَهْضى مَ ْ نَضَعُوا مَ ْلِحَتَكُمْ وَ خُُْوا تِْْرَكُمْ إِ َّ اللَّهَ مَعَدَّ
لِلْكافِهينَ عَْاباً مُْْقا (نساء)102 /
ـ یعقوب نبی

زمانی که فرزندانش را به مصر می فرستد تا به حضـور عزیـز مصـر

رسیده و از او گندم بخرند ،وصیت می کند که همه از ی

درو واحد وارد نشوید:

وَ قاََ يا بَقِيَّ ت نَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واتِد وَ ادْخُلُوا مِهنْ مَبْهوابٍ مُتَفَهِّقَهةٍ وَ مها
مَُْقي عَقْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْء إِ ِ الْحُكْمُ إِتَّ لِلَّهِ عَلَْْهِ نَوَكَّلْتُ وَ عَلَْْهِ فَلَْْتَوَكَّهلِ
الُْْتَوَكِّلُو َ (یوسف)67 /
عالمه طباطبائی در المیزان در این باره می فرماید:
«معناي توکل این نیست که انسان نسبت امور را به خودش و یا به اسباب ،قطع و یـا
انکار کند ،بلکه معنایش این است که خود و اسباب را مستقل در تأثیر ندانسته و معتقد
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باشد که استقالل و اصالت ،منحصراً از آن خداي سبحان است؛ در عین حـال سـببیت
غیرمستقله را براي خود و براي اسباب قائل باشد.
به عنوان مثال در داستان یعقوب می بینیم که او در عین توکلش بر خدا ،اسباب را لغو
و مهمل ندانسته و به اسباب عادي تمس

میجوید .نخست بـا فرزنـدانش دربـارهي

برادرانشان گفتگو میکند .سپس از آن ها پیمان خدایی می گیرد .آن گاه بر خدا توکل
میکند و همچنین در وصیتی که به فرزندان خود دارد ،سفارش مـی کنـد تـا در بـدو
ورود به شهر مصر همه از ی

در وارد نشوند ،بلکه از درهاي متعـدد وارد شـوند و آن

گاه بر پروردگارش توکل می کند».

اإلمام عليّ

1

 ... :مفلح من نْض بجقاح

2

هر کس با پر و بار (ابزار و کار) به کار برخیزد ،کامیاب شود.

القبي

 :نداووا فإ ِِّ اهلل ع ِِّ وجلِِّ لم يق َ داء ،متِِّ ومن َ له شفاء

3

درمان کنید! که خـداي بـزرگ دردي نمـی فرسـتد مگـر اینکـه بـراي آن شـفا هـم
فرستاده است.
مقصود این است که چون این جهان ،جهان اسباب است ،باید این قانون را ـ که خود
قانون الهی است ـ محترم شمرد و براي هر کاري در پی اسـباب آن رفـت؛ مـثالً بـه
هنگام بیماري به پزش

مراجعه نمود و دارو خورد ،در حقیقـت درمـان و شـفا از خـدا

است ،زیرا دارو و اثر آن نیز از خدا و آفریدهي خدا است.
همان گونه که امام صادق

 .1المیزان.296 ،11 ،
 .2الحیاة ،ج  ،560 ،1ح .1
 .3یمان ،561 ،ح .3

نیز می فرماید:
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مبي اهلل م يجهي األشْاء إتِِّ باأل باب

1

خداوند هر چیز را جز از راه اسباب طبیعی آن عملی نمی سازد»

تعریف جامع از توکل
توکل نوعی رابطهي فرد با خدا است که شخص با توجه به اعتقادي کـه بـه قـدرت،
علم و حکمت ،رأفت ،رازقیت و ...خداوند دارد ،در تمام حرکات و سکنات ،حضـور خـدا
را در نظر گرفته و در تمام لحظات بـراي موفقیـت خـود در مسـیر بنـدگی خـدا ،از او
استمداد میجوید .فرد متوکـل ضـمن اسـتفاده از اسـباب و علـل مـادي و غیرمـادي
(همچون دعا ،استعاذه ،انجام فرائض و نوافل و )...توفیق رسیدن به نتیجه را مشـروط
به خواست و مشیت الهی دانسته ،ضمن استناد امور و اتفاقات ،به خواسـت خداونـدي،
براي حصول نتیجه تنها به خدا تکیه کرده و به او امید دارد و در نهایت ،اطمینان دارد
که خواست خداوند در جهت خیر وصالح او است.

چگونه ریشه ي توکل را در خود تقویت کنیم؟
 -1تقویت ایمان

از آنجا که توکل یکی از ارکان ایمان است ،لذا رابطه ي تنگاتنگی بـا ایمـان دارد .در
قرآن نیز ،توکل در مورد افراد مؤمن مطرح شده است.
 -2تقویت یقین به حقانیت خداوند

باید سعی کرد در ایمان و باورهاي اعتقادي خود ،به مرحلهي یقین نزدی

 .1یمان ،ح .4

و نزدیـ
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تر شد .یعنی در حقانیت خداوند و ربوبیت تکوینی و تشریعی او ش

69
و شبهاي نداشـته

و ثابت قدم باشیم.

عليّ

 :التوكِِّل من قوّة الْصْن

1

توکل نتیجه یقین است.
لذا باید رفتارها حاکی از ایمان و اعتقاد به خدا باشد.
 -3قطع طمع از دیگران

در بینش توکل مدارانه ،همهي کارها به دست خدا است و دیگران در نتیجـه بخشـی
کارها نقش مستقلی ندارند .اگر انسان چشم امیدش به غیر خـدا باشـد ،باعـن پـائین
آمدن حرمت و ارزش و کرامت انسانی میگردد.
قرآن کریم ... :وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَُْوَ تَسْبُه( ...طالق)3 /

اإلمام عليّ
بحانه

 :تسب

م ت نههي لهزقه

من نوكِِّله

مجهيهاً إتِِّ اهلل

2

 -4واهمه نداشتن از هیچ کسی جز خداوند

من التوكِِّل م ت نخاف مع اهلل َْه

3

در توکل ،این حقیقت نهفته است که انسان به جز خدا از هیچ کسی خـوف و هـرار
نداشته باشد.

 .1عیون الحکم و المواعظ ،ص .34
 .2یمان ،ص .231
 .3میزان الحکمه ،ج  ،4ص .36/57
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 -5راضی بودن از وضع زندگی

باید به آنچه خداوند براي او مقدر کرده است ،راضی باشد و به مقـدرات الهـی بـدبین
نباشد .تصور نکند که چرا خداوند ما را در چنین شرایطی قرار داده است.
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موضوع ششم:
جايگاه و اهمیت اعتدال در زندگي

اعتدال و میانه روي از بزرگ ترین توصیه هاي دین اسالم و یکی از اصول اساسی در
فرهنگ دینی می باشد که بر تمام تعلیمات اسالم احاطه دارد.
اعتدال یعنی دوري از کندي و حتی تندي ،یعنی با مالک هاي انسانیت زیستن ،یعنـی
نه آنقدر آهسته حرکت کن که انرژيات تمام شود و هنوز به مقصد نرسـیده باشـی و
نه آنقدر تند و با عجله که پایت بشکند .اعتدال یعنی رعایت میانه و حد وسط در تمام
ابعاد مادي و معنوي زندگی:
قرآن کریم در آیات متعددي به این اصل اشاره دارد و در قالب هـاي گونـاگون ،امـت
مس لمان را به رعایت اعتدال در سراسر زندگی فرا می خواند .این

به عنوان نمونه به

چند آیه اشاره می شود:

  ...اهْدِنَا الوِّهاطَ الُْْسْتَصْمَ * صِهاطَ الَّْينَ مَنْعَْْتَ عَلَِْْْمْ ََْْههِ الَْْغْضُهوبِعَلَِْْْمْ وَ تَ الضَّالِّْن( .حمد)7 - 6 /
-

وَ عَلَى اللَّهِ قَوْدُ السَّبْلِ وَ مِقْْا جائِهٌ وَ لَهوْ شهاءَ لََْهداكُمْ مَجَْْعهْنَ.
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(نحل)9 /

 يا مَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَني مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْنِ َ فَانَّبِعْقي مَهْدِكَ صِههاطاًَوِيًّا( .مریم)43 /

 -وَ اقْوِدْ في مَشِْْ

( ...لقمان)19 /

 ثُمَّ مَوْرَثْقَا الْكِتابَ الَّْينَ اصْطَفَْْقا مِنْ عِبادِنا فَِْهقُْْمْ ظهالِمٌ لِقَفْسِههِ وَمِقُْْمْ مُصْتَوِدٌ و( ...فاطر)32 /
عالوه بر اینکه معصومین

تمام ابعاد زندگی خود را ،به الگوهـاي رفتـاري میانـه

روي مبدل کرده اند ،با تشویق ها و تهدیدها می کوشیدند تا انگیزه گرایش به زندگی
معتدل را در زندگی دیگران جاري سازند.
معصومین نمونه هاي کامل اعتدال و میانه روي

اإلمام عليّ

 :نحن القْهقة الو طي بْا يلحق التالي وإلْْا يهجع الغالي

1

«ما جایگاه میانه (و اعتدال هستیم) ،عقب افتادگان باید به ما ملحق شوند و تنـدروانو
غلو کننده باید به سوي ما بازگردند».

ه اإلمام علي

 ...:من نْسّ

وطهيصقا الصود ،ومن ممهنا الهشد
« هر کس به ما تمس

بقها لحهق ،ومهن هل

َْهه طهيصقها َههق ...

2

جوید و از ما پیروي کند ،به ما ملحق خواهد شد و هر کس از

راهی جز راه ما برود غرق خواهد شـد ...راه مـا ،راه اعتـدال اسـت و در پیـروي از مـا
پیشرفت و رشد میباشد».

 .1نهج الب غه ،حکم .109
 .2شرح غرر الحکم ،ج  ،4ص .254
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رسول خدا

 :كا ر وَ اهلل
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معتدَ األمه َْه مختلف.

1

در همه ي امور ،معتدل و میانه رو بود ،گاهی افـراط و گـاهی تفـریط

نمی کرد.

ه اإلمام الهضا

 :نحن آَ محّْد

الغالي وت يسبصقا التالي.
ما اهل بیت محمد

الهقْط األو هط الهْي ت يهدركقا

2

روشی میانه داریم که غلو کنندگان به ما نرسند و افرادي کـه

دنباله رو ما هستند از ما جلو نمی افتند و سبقت نمی گیرند».
دعوت به اعتدال در کالم معصومین

ه القبيّ

 :خْه األمور مو طْا.

3

بهترین کارها حد وسط آن است.

ه القبيِِِّ

 :ايْا القاس علْكم بالصود ،علْكم بالصود ،علْكم بالصود.

4

اي مردم! بر شما باد به تعادل و میانه روي ،بر شما باد به تعادل و میانهروي ،بـر شـما
باد به تعادل و میانهروي.

ه اإلمام عليّ

 :ولْكن متبّ األمور إلْ

مو طْا في الحقِِّ

باید دوست داشتنی ترین امور نزد تو ،معتدل ترین آن ها باشد.

ه اإلمام عليّ

 :الْؤمن ْهنه الصود

 .1مسند اإلمام الرضا ،ج  ،1ص .84
 .2کافی ،ج  ،1ص .101
 .3الحیاه ،ج  ،1ص .500
 .4ابن ماجه ،سنن ،ج  ،2ص .1417
 .5نهج الب غه ،نامه  52به مالك اشتر.

1

5

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 74 
راه و رسم مؤمن میانهروي است.

ه اإلمام عليّ
ه القبيّ
والعفاف.

 :مشي الصود من ممار اإليْا وتسن التديّن.

2

 :إ ِِّ اهلل نبارك ونعالي إذا مراد بصوم بصاء مو نْاء رزقْم الصوهد

3

هنگامی که خداوند ماندگاري و رشد امتی را بخواهد ،میانه روي و پاکـدامنی را روزي
شان میکند.

ه اإلمام عليّ

 :إذا مراد اهلل بعْد خْهاً ملْْه اتقتوهاد ،وتسهن التهدبْه،

وجقِِّبه وء التدبْه واإل هاف.
ه اإلمام عليّ

4

 :الْْن والشْاَ مضلِِّة والطهيق الو طي هي الجادّة ،علْْا

باقي الكتاب وآثار القبوّة ومقْا مقفْ السقِِّة وإلْْا موْه العاقبة.

5

انحراف به راست و چپ گمراهی است و راه مستقیم و میانه ،جادّه وسـیع حـق اسـت.
کتاب خداوند و آئین رسول خدا ،همین راه را سفارش میکنـد؛ سـنت رسـول نیـز بـه
همین روش اشاره میکند و سرانجام همین جادّه می باشد که ترازوي کـردار همگـان
است و راه همه بدان منتهی میشود.

سیماي انسان دور از اعتدال در کالم علی
علی

در پاسخ شخصی که از ایشان تقاضاي موعظه کرده بود ،متذکّر نکات مهم و

 .1غرر الحکم ،ج  ،1ص .74
 .2تینیف غرر الحکم و درر الکلم ،ص  ،89ح .1399
 .3میزان الحکمه ،ج  ،1تفسیر الخیر.
 .4یمان ،ص .841
 .5نهج الب غه ،خطبه .16
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با ارزشی شد که این امور ریشه در رعایت اعتدال در مالیمـات و نامالیمـات زنـدگی
دارد که در اینجا به آن اشاره می کنیم:

ت نكن مّْن يهجو اآلخه بغْه عْل  ...إ

صم ظلِِّ نادمهاً ،وإ صهحّ ممهن

تهْاً ،يعجب بقفسه إذا عوفي ،ويصقط إذا ابتلي ،إ مصابه بالء دعها مضهطهِِّاً،
وإ ناله رخاء معهض مفتهاً ،نغلبه نفسه علي مها يظهنِِّ وت يغلبْها علهي مها
يستْصن ،يخاف علي َْه بأدني من ذنبه ،ويهجوا لقفسه بأكثه مهن عْلهه؛ إ
ا تغقي بطه وفتن ،وإ افتصه ققط ووهن ،يصصِِّه إذا عْهل ويبهال إذا هأَ ،إ
عهضت له شْوة م لف الْعوْة و وّف التوبة ،وإ عهنه محقهة انفههج عهن
شهايط الْلِِّة؛ يوف العبهة وت يعتبه ،ويبهال فهي الْوعظهة وت يهتِِّعظ ،فْهو
بالصوَ مدَِِّ ومن العْل مصلِِّ  ...وت يخشي ربّه في خلصه.

1

از کسانى مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار اسـت ،و توبـه را بـا آرزوهـا
دراز به تأخیر مى اندازد ،در دنیا چونان زاهدان سخن مى گوید ،اما در رفتار همانند دنیا
پرستان است  ،اگر ( )32نعمت ها به او برسد سیر نمى شود  ،و در محرومیـت قناعـت
ندارد  ،از آنچه به او رسـید شـکرگزار نیسـت و از آنچـه مانـده  ،زیـاده طلـب اسـت.
دیگران را پرهیز مى دهد اما خود پروا ندارد  ،به فرمانبردار امر مـى کنـد امـا خـود
فرمان نمى برد  ،نیکوکاران را دوست دارد ،اما رفتارشان را ندارد  ،گناهکاران را دشمن
دارد اما خود یکى از گناهکاران است  ،و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمـى دارد ،
اما در آنچه که مرگ را ناخوشایند ساخت پافشار دارد ،اگر بیمار شـود پشـیمان مـى
شود  ،و اگر مصیبتى به او رسد به زار خدا را مى خواند ؛ اگـر بـه گشـایش  ،دسـت

 .1یمان ،حکم .150
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یافت مغرورانه از خدا رو بر مى گرداند  ،نفس به نیرو گُمـان نـاروا بـر او چیرگـى
دارد  ،و او با قدرت یقین بر نفس چیره نمى گردد .برا دیگران که گناهى کمتر از او
دارند نگران  ،و بیش ار [چه که عمل کرده امیدوار است  .اگر بى نیاز گـردد مسـت و
مغرور شود  ،و اگر تهى دست گردد  ،مأیور و سْست شـود  ،چـون کـار کنـد در آن
کوتاهى ورزد  ،و چون چی ز خواهد زیاده رو نمایـد  ،چـون در برابـر شـهوت قـرار
گیردگناه را برگزیده  ،توبه را به تأخیر اندازد  ،و چون رنجـى بـه او رسـد از راه ملـت
اسالم دور گزیند  ،عبرت آموز را طرح مى کند اما خود عبرت نمى گیرد  ،در پنـد
دادن مبالغه مى کند اما خود پند پذیر نمى باشد .سخن بسیار مـى گویـد  ،امـا کـردار
خوب او اندک است ! برا دنیا زودگذر تالش و رقابت دارد اما برا آخرت جاویدان
آسان مى گذرد؛ سود را زیان و زیان را سود مى پندارد  ،از مرگ هراسناک اسـت امـا
فرصت را از دست مى دهد  ،گناه دیگران را بزرگ مى شمارد ،اما گناهان بزرگ خـود
را کوچ

مى پندارد ،طاعت خود را ریاکارانه بر خورد مى کند  ،خوشگذرانى با سرمایه

داران را بیشتر از یاد خدا با مستمندان دوست دارد  ،به نفع خود بر زیان دیگران حکـم
مى کند اما هرگز به نفع دیگران بر زیان خود حکم نخواهد کرد.

امّت اسالم ،امت میانهرو
قرآن کریم «امت اسالمی» را امتی «وسط» خطاب می کند ،تا در پرتو میانه روي در
تمام ابعاد روحانی و جسمانی ،فردي و اجتماعی و« ...امتی نمونـه» باشـند و اسـوه ي
آن ها را نیز «رسول خدا

» معرفی میکند.

وَ كَْلِ َ جَعَلْقاكُمْ مُمَّةً وَ َطاً لِتَكُونُوا شَُْداءَ عَلَى القَّهاسِ وَ يَكُهو َ الهَّ ُهوَُ
عَلَْْكُمْ شَْْداً وَ ما جَعَلْقَا الْصِبْلَةَ الَّتي كُقْتَ عَلَْْْا إِتَّ لِقَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الهَّ ُوََ مَِّْنْ
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يَقْصَلِبُ عَلى عَصِبَْْهِ وَ إِ ْ كانَتْ لَكَبْهَةً إِتَّ عَلَى الَّْينَ هَدَى اللَّهُ وَ ما كها َ اللَّههُ
لُِْضْعَ إيْانَكُمْ إِ َّ اللَّهَ بِالقَّاسِ لَهَؤُفٌ رَتْم (بقره)143 /
در آیه فوق خداوند می فرماید :همان گونه که قبلهي شـما را «قبلـه ي میانـه» قـرار
دادیم ،خود شما را نیز «امت میانه» قرار دادیم .در این که چرا قبله ي مسلمانان قبلـه
ي میانه است ،گفته شده است مسیحیان تقریباً به سمت مشـرق مـیایسـتادند ،زیـرا
بیشتر ملل مسیحی در کشورهاي غربی زندگی می کردند و براي ایستادن بـه سـوي
محل تولّد عیسی

که در «بیت المقدر» بود ناچار بودند به سمت مشرق بایستند،

لذا شرق به طور کلّی قبله ي آنان محسوب می شد .در مقابل ،یهود بیشتر در شـامات
و بابل و مانند آن به سر می بردند ،رو به بیت المقدر می ایسـتادند کـه بـراي آنـان
تقریباً در سمت غرب بود و بدین ترتیب ،جهت غرب ،قبله ي آنان بود .اما «کعبه» که
نسبت به مسلمانان آن زمان که ساکن مدینه بودند در سمت جنوب و میان مشـرق و
مغرب بود« ،میانه» محسوب می شد.
تمام این مطالب در جمله «کذل » نهفته شده است .در حقیقـت قـرآن مـی خواهـد
رابطه ي میان همه ي برنامه هاي اسالمی را معرفی کند ،یعنی همان طور کـه قبلـه
ي مسلمانان قبله اي «میانه» است ،تمام برنامه ها و تعلیمات اسالم نیز این صفت را
داراست .زیرا که قبله نشانهي مقصد است و جهت گیري را مشخص می سازد.

1

گسترش عدالت و امت معتدل
اعتدال همانند چتري است که بر سرتاسر زندگی فرد مسلمان گسترده می شود.
در نتیجه ی

مسلمان واقعی نمی تواند ی

 .1تفسیر نمونه ،ج  ،1ص .354 – 353

انسان ت

بعدي باشد که تنهـا در یـ
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بخشی از ابعاد گسترده انسانیت رشد کرده باشد .بلکه انسانی است همه جانبه ،متفکر،
با ایمان ،دادگر ،مجاهد ،اهل کار و تالش ،دلسوز و بخشنده ،اهل بنـدگی و معنویـت،
اهل زندگی و معاشرت و ...چنین انسانی می تواند نمونه و شاهدي باشد براي دیگران؛
و اسالم چنین انسانی میخواهد.
...لِتَكُونُوا شَُْداءَ عَلَى القَّاسِ( ...بقره)143 /
یعنی میانه بودن امت اسالمی سبب مـی شـود کـه آن هـا گـواه بـر مـردم باشـند و
گواه بر آن ها.

پیامبر

ابعاد اعتدال در زندگی

در این جا به برخی از ابعاد اعتدال در زندگی به صورت موجز اشاره می کنیم:
 -1اعتدال در امور عبادي

القبيّ

 :إ ِِّ هْا الدين متْن ،فأوَلوا فْه بهفق وت نكههوا عبادة اهلل إلي

عباد اهلل ،فتكونوا كالهاكب الْقبت الْي ت فهاً قطع وت ظْهاً مبصي

1

همانا که این دین ،محکم است ،پس به آرامی در آن درآیند (تندروي نکنید) و عبادت
خدا را بر بندههاي خدا تحمیل نکنید کـه در نتیجـه ي ایـن بـر خـورد ،ماننـد سـوار
درماندهاي خواهید بو د که نه مسافتی را پیموده و نه مرکب را به جاي گذاشته».
اعتدال در عبادت به قدري حائز اهمیت است که بزرگان حـدین همچـون کلینـی در

کافی و شیخ حر عاملی در وسایل الشـیعه ،بـابی را تحـت (االاتیتاد فتی العبتاده)
اختصاص داده اند.

 .1کافی ،ج  ،2ص .86
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 -2اعتدال در محبت و دوستی

اإلمام عليّ
ومبغض بغْض

 :متبب تبْب

هوناً ما ،عسي م يكو بغْضكم يومهاً مها،

هوناً ما ،عسي م يكو تبْب

يوماً ما.

1

در دوستی جانب تعادل را رها مکن ،چه بسا کسی که امروز او را دوست صمیمی مـی
شناسی ،روز دیگر دشمنت شود و نیز در دشمنی با کسی که او را دشمن خود می دانی
تندروي مکن ،ک ه شاید روزي دوست تو شود ،آن وقت اسـت کـه نسـبت بـه اعمـال
گذشته ي خود شرمنده خواهی شد.
 -3اعتدال در تبلیغ دین

اإلمام عليّ

 :الفصْه كلِِّ الفصْه من لم يصهقط القهاس مهن رتْهة اهلل ولهم

يؤيسْم من روح اهلل ولم يؤمقْم من مكه اهلل

2

فقیه و داناي کامل کسی است که مردم را از رحمت الهی نا امید و از لطـف و رحمـت
او مأیور نکند و آن ها را نیز از کیفر و مکر و مجازات هاي غافلگیرانه ي خود ایمـن
و آسوده ننماید.
 -4اعتدال در جمع دنیا و آخرت

اإلمام رضا

 :اجعلوا ألنفسكم تظِِّاً من الدنْا بإعطائْها مها نشهتْي مهن

الحالَ وما لم يثلم الْهوّة وت هف فْه ،و ا تعْقوا بْل
فإنِِّه نهوي :لْس مقِِّا من نهك دنْا لديقه وديقه لدنْا

 .1نهج الب غه ،حکم .268
 .2یمان ،حکم .90
 .3بحاراالنوار ،ج  ،71ص .322

3

علي ممور الهدين،
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براي نفس خودتان بهره اي از دنیا قرار دهید؛ چیزهاي حاللـی را کـه مـیخواهـد در
اختیارش بگذارید ،البته تا هنگامی که به مـروّت ضـرري نرسـاند (از حـدّ خـود خـارج
نشود) و موجب زیاده روي و افراط نشود و در این کار از امور دنیا کم

بجوئید .همانا

من می گویم :از ما نیست کسی که دنیاي خودش را براي دیـنش و یـا دیـن خـود را
براي دنیایش ترک کند.

پیامدهاي اعتدال و عدم آن در زندگی
در مکتب نورانی اسالم پیامدهایی براي رعایت میانه روي در زندگی و عـدم آن بیـان
شده است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

الف) پیامدهاي اعتدال
 -1اصالح نفس

اإلمام عليّ
والتصلِِّل.

 :إذا رَبت في صالح نفسه

فعلْه

باتقتوهاد والصقهوع

1

اگر خواستار اصالح و تهذیب نفس خویشی ،پس بر تو باد بـه میانـه روي و قناعـت و
کمتر خواستن.
 -2ایمنی از هالکت

اإلمام عليّ

 :لن يْل

من اقتود.

 -3آسان شدن مشکالت زندگی

 .1الحیاة ،ج  ،4ص .354
 .2تحف العقول ،ص .85

2
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 :خْ الصود في األمور فْن مخْ الصود خفِِّت علْه الْؤ .

1

در هْهي كارها ،مْانه روي را انتخاب كن ،پس هه كهه فهها رْههد مْانهه
روي را ،ختيها به او آ ا ميشود.
 -4سالمتی

اإلمام عليّ

 :من مراد السالمه فعلْه بالصود

2

هر کس طالب سالمتی است ،باید میانه رو باشد.
 -5کسب روزي

من القبيّ

 :من اقتود في معْشته رزقه اهلل

3

کسی که در زندگی خود میانه رو باشد ،خداوند به او روزي مرحمت می کند.
 -6عامل نجات

القبيّ

 :ثالث مقجْات :خشْة اهلل فهي السههِِّ والعالنْهة واتقتوهاد فهي

الغقي والفصه والعدَ في الهضا والغضب.

4

سه چیز سبب نجات انسان می شود1 :ـ ترر از خداوند در نهان و آشکار 2ــ رعایـت
اعتدال در حال دارائی و فقر  3ـ عادالنه رفتـار کـردن بـا مـردم در حـال خشـنودي و
خشمناکی.

ب) پیامدهاي عدم اعتدال
 .1غرر الحکم ،ح .5042
 .2یمان ،ح  ،8069ص .353
 .3کافی ،ج  ،2ص .122
 .4بحاراالنوار ،ج  ،67ص  ،6ح .2
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 -1ندامت

اإلمام عليّ
فجقونه مستحكم.

 :الحدّ ضهب من الجقو  ،أل ِِّ صاتبْا يقدم ،فإ لهم يقهدم
1

تندروي بیجا ،نوعی دیوانگی است ،زیرا که صاحبش پشیمان می شود و اگر پشـیمان
نشد معلوم می شود که جنون او ریشهدار است.
 -2مالمت

اإلمام عليّ

 :اتْروا التفهيط فإنِِّه يوجب الْالمة.

2

از کوتاهی کردن در اموري که باید انجام شود بپرهیزیـد ،زیـرا کـه مـورد سـرزنش و
عتاب قرار خواهید گرفت.
 -3عدم استجابت دعا

اإلمام الوادق

 :مربعة ت يستجاب لْم؛ متدهم كها لهه مهاَ فأفسهد ،

فْصوَ :يا ربّ! ارزققي ،فْصوَ اهلل ع ِِّ وجلِِّ :ملم آمهك باتقتواد؟

3

دعاي چهار گروه مستجاب نمی شود :یکی از آن ها کسی است کـه مـالی داشـته و آن را
تباه و از بین برده ،پس (در حالی که فقیر شده است) می گوید :پروردگارا به مـن روزي ده؛
خداوند می گوید :مگر من به تو فرمان میانه روي و اعتدال ندادم؟
 -4فقر و نداري

 .1نهج الب غه ،حکم .255
 .2غرر الحکم ،حديث .2580
 .3کافی ،ج  ،4ص .56
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1

کسی که میانه روي را رعایت کند ،خدا او را بی نیاز می کند؛ و کسی که زیاده روي و
بیهوده خرجی کند ،خداوند او را فقیر مینماید.
 -5آتش دوزخ

اإلمام عليّ

 :القار َاية الْفهطْن.

2

آتش دوزخ ،پایان کار افرادي است که (نسبت به اوامر و نواهی الهی) کوتاهی کردند.

 .1نهج الفیاح ،ص  ،755ح .2939
 .2میزان الحکمه ،ج  ،1ص .424
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موضوع هفتم:
جايگاه اعتدال در کسب روزي

یکی از ابعاد بسیار مهم اعتدال که بود و نبود آن تأثیر به سزایی در دیگر ابعاد مادي و
معنوي زندگی دارد ،اعتدال در کسب روزي است.
عده اي با بی حالی و بی کاري از جاده اعتـدال اقتصـادي دور مـی شـوند و عـده اي
بیشتر ،با حرص و آز ،در کسب درآمد ،سبب فاصله گرفتن خود از جاده ي اعتدال می
گردند.
دین اسالم مالک هایی را براي معلوم شدن درجهي اعتدال اقتصادي افراد بیان کرده
است که به پاره اي از آن ها اشاره می کنیم:

الف) تقسیم وقت
با کاوش در آیات و روایات به این نتیجه می رسیم که دو نوع تقسیم وقت بـراي کـار
وجود دارد.
اوّل :تقسیم تکويني:
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که در نظام آفرینش براي موجودات تعبیه شـده اسـت و در آن روز و روشـنایی بـراي
حرکت و تکاپو ،و شب و تاریکی براي آرامش و سکون تنظیم شده است:

وَ مِنْ رَتَْْتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّْْلَ وَ القَّْارَ لِتَسْكُقُوا فْهِ وَ لِتَبْتَغُهوا مِهنْ فَضْهلِهِ وَ
لَعَلَّكُمْ نَشْكُهُو (ایص)73 /
تبصره :با توجه به روایات معصومین

 :در صورت نیاز و با توجه بـه اقتضـاي کـار،

این تقسیم قابل تغییر است.

اإلمام الوادق

 :ربّْا اتتاج القاس إلي العْل باللْل ،لضْق الوقت علْْم

في نصوّي األعْاَ بالقْار ،مو لشدّة الحهِِّ وإفهاطه.

1

چه بسا هستند مردمانی به خاطر کمبود وقت در روز یا شدت گرمـا ـ نیازمنـد کـار در
شب باشند.
دوم :تقسیم تشريعي:

که در آموزه هاي دینی ،بر اسار نیازمندي هاي جسـمی و روحـی ،بـه آن سـفارش
شده است.

اإلمام الكاظم

 :اجتْدوا في م نكهو زمهانكم مربهع هاعات :هاعة

لْقاجاة اهلل و اعة ألمه الْعاش و هاعة لْعاشههة اإلخهوا والثصهات ه الهْي
يعهِِّفونكم عْوبكم ويخلوو لكم في الباطن و اعة نخلو فْْا للِِّْانكم فهي
َْه محهِِّم وبْْ الساعة نصدرو علي الثالث اعات...

2

بکوشید تا زمانتان را به چهار قسمت تقسیم کنید :زمانی براي نیایش بـا خـدا ،زمـانی
براي تالش جهت تأمین زندگی ،وقتی براي دیدار با برادران و معتمـدانی کـه عیـوب

 .1بحاراالنوار ،3 ،ص .113
 .2الحیاة ،ج  ،1ص .543

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 86 
شما را به شما بشناسانند و در باطن را شما خلوص و صفا داشته باشند و نیز فرصتی را
براي لذتها و تفریحات حالل اختصاص دهید؛ و با انجام تفریحات اسـت کـه بـراي
گذراندن آن سه قسمت دیگر توانائی پیدا می کنید.
اکنون بنگریم که ی

شبانه روز ما چگونه تقسیم می شود؟ چند سـاعت کـار؟ کـاري

که با تمام وجود و همراه با وجدان کاري صورت می گیرد؟ چند ساعت بـه مناجـات و
عبادت حضرت حق و چقدر از اوقاتمان به تفریحات سالم می گـذرد .بـدون شـ

در

صورت عدم برقراري توازن در برنامه ریزي ،دچار خروج از اعتدال خواهیم شد.

ب) تقسیم کار
از آنجا که انسان ها داراي استعدادها و توانائی هاي گوناگون و متفاوتی هسـتند ،الزم
است هر کس در حیطه ي تخصص خودش به فعالیت بپردازد .این کار نه تنها نـوعی
اعتدال در کسب درآمد خواهد بود بلکه موجب افزایش تولید نیز می گردد.

اإلمام عليّ

 :مجعل لكلِِّ إنسا من خدم

م ت يتواكلوا في خدمت .
براي هر ی

عْالً نأخْ به ه فإنِِّه متهي

1

از کارکنانت کاري تعیین کن و از او تعهد بخواه ،این رفتار (تعیـین کـار)

شایستهتر است ،تا هیچکدام کار خود را به عهده دیگري نگذارد.

ج) میانه روي و اقتصاد
درباره کسب روزي ،احادین فراوانی در نکوهش افراط و تفریط و دعـوت بـه اعتـدال،
نقل شده است که بر اسـار روایـات نـورانی ،انسـان پیوسـته در معـرض دو رذیلـت
 .1بحاراالنوار ،ج  ،71ص  ،143ح .18
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اخالقی قرار دارد :نخست ،افراط و زیاده روي که برخاسـته از رذیلـت حـرص و طمـع
است و موجب سلب آسایش جسمی و آرامـش روان و از دسـت دادن فرصـت کـافی
براي پرداختن به دیگر امور مادي و نیز امور معنوي میگردد؛ دوّم ،تفریط و کم کاري
یا بیکاري ،که ناشی از تلقّی نادرست درباره مفهوم قضـا و قـدر و توکّـل یـا سسـتی
ناشی از ضعف وجدان کار و روحیه رفاه طلبی است .که هر دو در نگاه دین نکوهیده و
مذموم می باشد:

ه اإلمام الحسن بن علي

 :ت نجاهد الطلب جْاد الغالب ه وت نتِِّكهل علهي

الصدر انِِّكاَ الْستسلم ه فإ ِِّ ابتغاء الفضل من السقِِّة ه واإلجْاَ في الطلب من
العفِِّة ه لْست العفِِّة بدافعة رزقهاً ه وت الحههب بجالهب فضهالً ،فهإ ِِّ الههزق
مصسوم وا تعْاَ الحهب ا تعْاَ الْأثم.

1

در پی روزي ،بیش از اندازه مکوش (که وقت دیگر کارهایت را هم بگیرد) ،و بر قضا و
قدر نیز ،چنان اعتماد نکن که خود را (بدون جنبش و حرکتی) در اختیـار قضـا و قـدر
قرار دهی .همانا طلب روزي ،از سنت است و میانه روي در طلب آن از عفّت؛ نه عفت
مانع روزي است و نه حرص روزي را افزایش می دهد ،چرا که روزي به قسمت اسـت
و حرص و آزمندي ،گناه و معصیت.

اإلمام الوادق

 :لْكن طلب

للْعْشة فوق كسب الْضّْع ،ودو طلهب

الحهيص الهاضي بدنْا الْطْئنِِّ إلْْا ،ولكن من َ نفس
الْتعفف الْتعضِِّف ،نهفهع نفسه

 .1یمان ،ج  ،75ص .106

مهن ذله

بْق لهه

عهن مق لهة الهواهن الضهعْف ،ونكتسهب
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ما تبدّ مقه.

1

باید کسب تو براي زندگی ،از حدّ آدم هاي کم کار بگذرد و به اندازه اشخاص حریص
دنیا نرسد؛ پس خود را در کار و کسب در حدّ انسانی با انصاف و آبـرودار قـرار ده و از
اشخاص سست و ناتوان باالتر و به کسب آنچه مورد نیاز است بپرداز.

ه اإلمام عليّ
نوجف ب

 :فخفِِّض في الطلب واجْهل فهي الْكتسهب ...وإيّهاك م

مطايا الطْع ،فتوردك مقاهل الْلكة.

طلب مال را سب

2

تر گیر و با اعتدال کار کن ...و از آن بپرهیز که مرکب طمع ،تـو را

بردارد و به درّه هاي هالکت در افکند.

قاَ

ه قاَ العالم

 :رمس الحّْْة الهفق بالبد .

3

اعتدال در کار و مدارا کردن با بدن در رأر تمام پرهیزها است.

ه اإلمام عليّ
ون ِِّود لْعادك.

 :فلْكن تظِِّ

وامسهاك نفسه ،

من الدنْا قوام صلب

4

بهره ي تو از دنیا ،باید به اندازه سرپا بودن و زنده مانـدن تـو باشـد ،و توشـه گیـري
براي آن سرا.

اإلمام صادق

 :من بات اههاً في كسب ولم يعط العْن تظِِّْا من القوم،

فكسبه تهام  ...الوقِِّاع إذا ْهوا اللْل كلِِّه فْو حت.

5

هر کس سراسر شب را به کسب و کار بپردازد و حق و بهرهي چشم را از لحاظ خواب

 .1الحیاة ،ج  ،5ص .480
 .2یمان ،ص .595
 .3الحیاة.
 .4الحیاة ،ج  ،4ص .157
 .5یمان ،ج  ،5ص .459
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ادا نکند ،چنین کاري براي او حرام است (در جایی که مانع انجام واجبات دیگر شود ـ
یا به شدت مکروه میباشد).
به راستی ،رعایت اعتدال در کسب و کار نتایج خیره کننده اي در دیگـر ابعـاد زنـدگی
خواهد داشت ،به گونه اي که اعتـدال و قـوام اقتصـادي سـبب قـوام عقلـی ،علمـی،
فرهنگی ،تربیتی ،اخالقی ،بهداشتی و ...خواهد شد.

1

پدر و مادر شکم
روي عن القبيّ

منِِّه نظه إلي بعهض األطفهاَ فصهاَ :ويهل ألوتد آخهه

ال ما من آبائْم ،فصْل :يا ر وَ اهلل! من آبهائْم الْشههكْن؟ فصهاَ :ت مهن
آبائْم الْؤمقْن! ت يعلِِّْونْم شْئاً من الفهائض وإذا نعلِِّْوا موتدهم مقعوهم ه
ورضوا عقْم بعهض يسْه من الدنْا؛ فأنا مقْم بهئ وهم مقِِّي بهاء.
رسول اکرم

2

به بعضی از کودکان نظر کرد و فرمود :واي بر فرزندان آخـر زمـان از

روش پدرانشان ،عده اي گفتند :یا رسول ا از پدران مشرک آن هـا؟ فرمـود :نـه ،از
پدران مسلمانشان که چیزي از فرائض دینی را به آن ها یاد نمیدهند و اگر فرزندان،
خود ا ز پی فراگیري بروند منعشان می کنند و تنها از این خوشنودند که آن ها در آمـد
مالی داشته باشند هر چند ناچیز باشد .سپس فرمود :من از این پدران بیزارم و آنان نیز
از من بیزارند.
سخن پیامبر اکرم

در این روایت و امثال آن ،حاکی از احتمال خروج از جـاده ي

اعتدال و الدین در آخر الزمان است .آنها می کوشند و عرق می ریزند تا تنها جیـب و
 .1ر ک :الحیاة ،ج .581 -575 ،5
 .2جامع االخبار ،ص .106
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تیپ و کیف فرزندانشان جالب و جذاب باشد .متأسفانه این والدین عینـ

شـیطانی را

به چشم گذاشته اند که با آن «آخـرت نزدیـ » را دور مـی بیننـد و شـاید سـراب! و
«آرزوهاي دست نیافتنی» و دور و دراز خود را نزدی

و شاید در آستانهي واقعیت! بـه

همین خاطر است که حتی اگر فرزندان ،خود دست به کـار فراگیـري دسـتورات دیـن
شوند ،والدین با رفتار و منش خود آن ها را از این راه دلسرد می کنند.
این والدین خانه شان را به کارگاهی تبدیل کرده اند کـه در آن تنهـا آمـوزش هـایی
براي کسب درآمد بیشتر ـ به هر وسیله ي ممکن ـ داده می شود؟ کالر هاي تـرک
معنویت و آخرت و چسبیدن به دنیا.
برخی نان آوران ،بر طبل بیکاري و بی عاري نشسته اند و برخی دیگر همـه خـواب و
بیداري شان ،حرف و سکوتشان و ...همه بوي کار میدهد ،آنقدر از خود بیگـاري مـی
کشند که شب و روز ،خانه و محل کار ،برایشان فرقی ندارد.
وقتی پا به خانه می گذارند از نیمه هاي شب گذشته است ،بیچـاره دخترکـی کـه بـه
جاي پدر و نوازش هاي او ،عکس او را بغل گرفته و خوابش برده و همسرش در کنـار
سفره اي که چند ساعت از پهن شدنش می گذرد ،انتظار آمدن شوهرش را می کشـد!
و باال خره شوهر از راه می رسد .بر سر سفره لقمه اي نان می خورد و سر به زیر لحاف
می برد تا فردا دوباره قبل از بیدار شدن بچه ها ،به دنبال کار از خانه بیرون بزند.
برخی نان آورها را می بینی زودتر به خانه آمده اند ،جیبشان پرتر و کیفشان کوک تـر
از بقیه است ،اما دریغ از چند دقیقه نشستن کنار بچه ها! او با مکالمـه هـاي طـوالنی
تلفن ،نگاه مداوم به تلویزیون و بررسی روزنامه ها ،عمالً دیگر وقتی براي جویا شـدن
احوال زن و فرزندان و تشکیل محفل تربیتی خانواده باقی نمی گذارد.

چرا برخی زندگی ها به این سمت و سو کشیده شده است؟ چرا آیـه (قهوا نفسهكم و
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اهلْكم) فراموش شده است؟ چرا برخی خانه ها همانند اردوگاهی می شود که به زور
و اجبار ،چند نفري را در زیر ی

سقف جا می دهد؟ چرا برخـی ،تـالش هـا و هزینـه

کردن هایشان تنها در مسیر آشپزخانه و توالت خالصه می شود؟

1

انواع نیازها
حقیقت این است که دویدن ها و عرق ریختن ها به خاطر برطـرف کـردن «نیازهـا»
صورت می گیرد.
نیازها چند نوع میباش ند :برخی واقعی اند و دین به مـا امـر کـرده تـا آن هـا را از راه
صحیح و عاقالنه تأمین کنیم .این نیاز شامل «ضروریات» ـ که حداقل غذا و لبار و
مسکن است ـ و «رفاهیات» ـ مثل ماشـین ،یخچـال و فـرش و ...ـ اسـت را شـامل
می شود.
و البته آنچه از کار و تالش ما مهر عبادت می خـورد و اجـر و ثـواب بـه همـراه دارد،
کوشش ما براي پاسخ دادن به این نیازهاي حقیقی و رفاهی است.
اما برخی نیازها «کاذب» و ساختهي هور هـا مـیباشـد کـه بـه کمـ

شـیطان و

سربازانش ،نیاز تلقی می گردد .اموري که نبودش لطمهاي به زندگی توأم با آسایش و
حیات معقول ما نخواهد زد ،بلکه بر عکس وجودش باعن تنوّع طلبی و فاصله گرفتن
از زندگی انسانی خواهد شد .اما وسوسه ها و تبلیغات آن چنـان آن هـا را در نظـر مـا
ضروري جلوه می دهد که احسار می کنیم ،زندگی بدون آن ،امکـان پـذیر نخواهـد
بود! ـ مثل هزاران نیازي که امروزه کار و تالش اضافه بـراي پاسـخ دادن بـه آن هـا
صورت می پذیرد ـ و در حقیقت با این رویکرد ،اعتـدال خـانواده در معـرض تخریـب
 .1نهج الب غه ،ح .3
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قرار می گیرد.
این نیازهاي کاذب ،بسته به نوع کار و درآمد ما ،در زندگی هایمان رسـوخ پیـدا کـرده
است .نگاهی به آشپزخانه و ظروف مختلفی که گاهی در سال یـ

بـار هـم اسـتفاده

نمی شود ،نگاهی به دکوراسیون منزل ،به تابلوها و گلدان هاي بی روحی کـه عکـس
چند حیوان و انسان بزک کرده بر آن نقش بسته ،به کمد لبار و البسه متنـوعی کـه
گاهی با ی

بار پوشیدن تاریخ مصرفشان پایان می پـذیرد ،نگـاه بـه تجمالتـی کـه

خواسته و ناخواسته جزئی از زندگیمان شده است ،خود شـاهدي گویـا بـر تأئیـد ایـن
مسأله است.
به امید آنکه روحیهي اعتدال و میانه روي حاکم بر سرتاسر زندگی فردي ،خانوادگی و
اجتماعی ،اقتصادي ،معنوي و ...ما بشود.
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موضوع هشتم:
وجدان کاري در کسب روزي
(اهمیـت وجـدان کــاري و عوامــل فقــدان آن)

یکی از اصول مهمی که در کسب روزي به آن تأکید شده است ،برخورداري از وجدان
در تعامالت مختلف روزمره می باشد.
وجدان ،قوه اي در باطن شخص است که وي را از نی
آگاه می سازد .در حقیقت خداوند براي یکای

و بد عملی که انجام می دهد

انسان ها ،نیرویی قرار داده تا آن هـا را

در لحظه لحظه زندگی بپاید و به آن ها متـذکّر شـود کـه پـا از گلـیم شـرع و عقـل
فراتر نگذارند.
طبع دست نخورده انسان به خاطر وجود نیروي وجدان ،به گونه اي است که خـوب و
بد را تشخیص می دهد و به سوي خوبی هـا (همچـون صـداقت ،امانـت داري ،گـره
گشایی ،وفاي به عهد ،خیر رسانی و  »...گرایش داشته و از بدي هـا (همچـون درو ،
ظلم ،خیانت ،تجاوز به حقوق دیگران ،حق و ناحق کـردن ،کـم کـاري ،تـأخیر در راه
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اندازي کار مردم و  )...فاصله می گیرد.
قرآن کریم در پارهاي آیات به این مطلب اشاره دارد از جمله:

فَأَلََْْْْا فُجُورَها وَ نَصْواها (شمس)8 /

وسعت معناي وجدان کاري
در فرهنگ اسالمی هر گونه عمل هدفمنـدي کـه پروردگـار آن را بپسـندد ،عبـادت
محسوب می شود .شایسته است شـخص مسـلمان در تمـامی فعالیـت هـاي فـردي،
اجتماعی ،اقتصادي ،مدیریتی و ...خویش دقت و تـالش فراوانـی بـه کـار گیـرد و بـا
احسار مسئولیت ،وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد.
مقام معظم رهبري در این باره می فرماید:
« ...هر کس و در هر کجا که هستیم ،وجدان کار را در کاري که به گـردن گـرفتیم و
تعهد کردیم رعایت کنیم ،چه این کار شخصی یا کاري براي نان درآوردن باشد و چـه
کاري اجتماعی و مردمی و مربوط به دیگران باشد ،همانند کارهاي مهـم اجتمـاعی و
مسئولیت هاي کشوري ،همه ي این امور را با برخورداري وجدان انجـام دهـیم؛ آن را
خوب و دقیـق و کامـل انجـام دهـیم و بـه تعبیـر معـروف ،بـراي کـار سـنگ تمـام
بگذاریم»...

1

بنابراین همه ي انسان ها ،اعم از والدین در تربیت فرندان خویش ،مربیـان و معلمـان
در آموزش و پرورش آینده سـازان ،اطبـاء و پزشـکان در معاینـه و مـداواي بیمـاران،
کارگران کارگاه هاي تولید اغذیه و نانوائی ها در تولید خـوراک مـردم ،بنّـا و نقـاش و
نجار در ساخت مسکن دیگران ،و ...همه و همـه در انجـام هـر چـه بهتـر مسـئولیت
 .1پیام نوروزق (روزنامه جمهورق اس می) .73 /1 /6
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خویش نیازمند وجدان کاري می باشند.

ضرورت وجدان کاري
انسان ها براي گذران زندگی به همدیگر نیازمندند و هر کس بایـد در برابـر دریافـت
خدمات ،متقابالً خدمتی ارائه دهد .در این میان اگر وجدان کاري کم رنـگ شـود و در
کارهایی که اشـخاص عهـده دار انجـام آن مـی شـوند ـ اعـم از فـردي ،اجتمـاعی،
خانوادگی ،فرهنگی ،سیاسی ،مدیریتی ،اقتصادي و « ،...بی خیـالی» و «بـی تفـاوتی»
جایگزین« ،دلسوزي» و «دقت» شود ،جامعه به جاي حرکت در مسیر رشد و تعالی به
سوي پرتگاه سقوط و نابودي کشیده خواهد شد.
به همین خاطر «عقل» و «دین» حکم می کنند که هر کس کاري را بر عهده گرفت،
محکم و نیکو انجام دهد و میان خود و دیگران تفاوتی قائل نشود .بلکه آن گونه کـه
براي خود انجام می دهد براي دیگران نیز همان گونه به انجام رساند.
با توجه به آنچه گذشت ،روایاتی که در آنها اسالم ،ایمان ،دوستی خدا و ...را منوط به
اندیشه و دغدغه براي سر و سامان دادن به امور مسلمین دانسـته شـده اسـت ،بهتـر
معنا میشود:

ه القبيّ

 :من مصبح ت يَْتمُّ بِأمور الْسلْْن فَلَْسَ بُْسلم

1

کسی که بامداد برخیزد بی آنکه به فکر سر و سامان دادن بـه امـور مسـلمین باشـد،
مسلمان نیست.

ه اإلمام الوادق

 .1کافی ،ج  ،2ص  ،163ح .1

 :ت واهلل! ت يكو الْؤمن مؤمقهاً مبهداً ه تتِِّهي يكهو
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ألخْه مثل الجسد ه إذا ضهب علْه عهق واتد نداعت له ائه عهوقه.

1

نه ،به خدا سوگند! مؤمن نیست تا آنکه براي برادر مؤمن خویش همچون تن او باشد،
که اگر رگی از آن ضربه خورد ،رگ هاي دیگر نیز دردِ آن را حس کنند.
به عنوان مثال هنگامی که کودک بیمار بر دستان پدر پیر ،نفس نفس میزند و عـرق
شرم و حیا بر پیکر آن پدر نشسته براي اینکه نیمی از هزینه را بعد از عمـل بپـردازد،
به دکتر التمار می کند؛ یا انسانی دیگر کارش به امضاء و مهري کـه چنـد روزي در
اختیار من است گیر کرده و من بدون دلیل خداپسند ،امروز و فردا مـی کـنم و سـر و
سامانی به کار او نمیدهم ،و ...در این مـوارد و امثـال آن وجـدان و عـدم آن ،میـزان
ایمان و اسالم و ...مرا مشخص می کند.

ه القبيّ

 :والْي نفسي بْد ! ت يَضَعُ اهلل رتْته إتِِّ علي رتْم .قالوا :يا

ر وَ اهلل! كُلُّقا نهتم .قاَ :لْس بالْي يهتم نفسه خاصِِّّة .ولكن الْي يههتم
الْسلْْن عامّة

2

سوگند به آن که جانم به دست اوست ،خدا رحمت خود را جز بر انسان رحیم فرو نمی
فرستد .گفتند :اي پیامبر

! ما همه رحم می کنیم .فرمود :مقصود کسی نیست کـه

به خود رحم کند ،بلکه کسی است که به عموم مسلمانان رحم کند.
با توجه به این روایات نورانی که قطره اي از دریا بود به این نتیجه می رسیم :انسـانی
که دغدغه و تالش او تنها براي پر کردن جیب خود است و از دیگران تنها به عنـوان
«نردبان» براي رسیدن به امیال و هور هاي خود استفاده می کند و هـیچ احسـار

 .1بحاراالنوار ،ج  ،71ص .223
 .2الحیاة ،ج  ،1ص .431
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1

پایان بخش این قسمت را کالمی از رهبر فرزانه حضرت آیـه ا خامنـه اي (مدظلـه
العالی) قرار می دهیم:
«دقت نظر رهبر اسالم و سفارش او نشان دهندهي آن است که شـریعت مقـدر ،در
همهي کارها به طور عموم به ویژه در مسئولیتهاي سنگین ،هرگـز اجـازه مسـامحه
کاري به کسی نمی دهد و هر کس چنین کند ،هم وجدان خویش را زیر پا گذاشـته و
هم دینش را و انهاده است ،ولی ما باید کاري کنیم که کار و عمل سازنده ،چـه عمـل
فرهنگی و چه عمل اقتصادي و چه عمل اجتماعی و چه عمل سیاسی ،براي آن کسی
که کننده ي آن است ،ی

عمل مقدر به حساب بیاید ...و همه احسـار کننـد کـه

این کاري که انجام می دهند ،این ی

عبادت است ،ی

عمل خیـر و صـالح اسـت،

باید این کار را با جدّیت و به نیکی انجام بدهند ...از سرهم بندي و کار را بـه امـان و
حال خو د رها کردن و به کار نپرداختن و بی اعتنایی به استحکام ی
پرهیز شود »...

کـار بـه شـدت

2

از کار افتادن وجدان
با این وجود ،در مقام عمل شاهد آنیم که به نداي وجدان و گرایش هـا و فاصـله گیـري
هاي ابتدائی آن کمتر توجه می شود.
بدرفتاري هایی که گاه و بی گاه سراسر زندگی فردي ،خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادي،
سیاسی و ...را نشانه میگیرد ،خود شاهدي گویا بر این ادعا میباشد.

 .1یمان ،ص .405
 .2پیام نوروزق مقام معظم ریبرق ،روزنامه جمهورق ،74/1 /23 ،ص .7

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 98 
علت این امر آن است که بشر در اطاعـت و عصـیان از اوامـر وجـدانی ،آزاد و مختـار
است .همین پدیده سبب می شود در اموري که میان وجدان و غرایـز نفسـانی تـزاحم
وجود دارد ،اطاعت از وجدان سخت و دشوار گردد .جالب این که گاهی همین وجدان،
که همچون دستگاه عیب یاب خودرو در وجود انسان عمل میکند ،به گونه اي فریب
هواهاي نفسانی را می خورد ،که دیگر قوه ي تشخیص و داوري خود را هم از دسـت
می دهد و به جاي مالمت نفس ،توجیه گر اعمال ناشایست انسان می شود!

قرآن کریم :مَ فََْنْ زُيِّنَ لَهُ ُوءُ عََْلِهِ فَهَآ ُ تَسَقا( ...فاطر)8 /

علل از کار افتادن وجدان:
 -1تکرار عمل ناشایست

تکرار عمل سوء ،سبب می شود زشـتی آن در وجـود انسـان از بـین رفتـه و در نظـر
وجدان ،عادي جلوه کند.
مثال :برخی خودروها مجهز به سیستمی هستند که با باال رفتن سرعت از حـد مجـاز،
شروع به آژیر اعالم خطر می کند .راننده در اوائل این صدا را می شوند ،امـا کـم کـم
که به سرعت باال عادت می کند ،در عین فعال بودن آژیر ،او دیگر صدا را نمی شوند!

 :معظم الْنوب عقد اهلل ذنبٌ مصهِِّ علْه عامله

عليّ

1

بزرگترین گناهان نزد خدا ،گنـاهی اسـت کـه کننـده اش بـر آن اصـرار ورزد و آن را
تکرار کند.

عليّ

 :اإلصهارُ معظم توبة ومعظمُ عُصوبَة.

2

تکرار گناه ،گناهی بزرگتر و کیفرش سریعتر است.

 .1غرر الحکم ،ص .187
 .2یمان ،ص .187
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 -2کوچك شمردن تخلّف

ـ عليّ

 :مشدّ الْنوب عقد اهلل ذنب صغه عقد صاتبه

1

سخت ترین گناهان نزد خدا ،گناهی است که از نظر صاحبش کوچ

عن مبي ْاعة زيد الشحّام قاَ :قاَ مبو عبد اهلل
الْنوب ،فإنِِّْا ت نغفه ،قلت :وما الْحصِِّهات؟ قهاَ
فْصوَ :طوبي لي ،لو لم يكن لي َْه ذل .

باشد.

 :انِِّصوا الْحصِِّهات مهن
 :الهَّجُهل يهْنب الهْنب،

2

از ابو سمامه ،زید شحّام نقل شده که امام صادق

فرمود :از گناهانی کـه بـه نظـر

شما ناچیز میآیند بپرهیزید .که بخشیده نمیشوند ،پرسیدم :گناهان ناچیز چه گناهانی
هستند؟ فرمود :آدمی گناه کند و بگوید :خوش به حال من ،اگـر غیـر از ایـن ،گنـاهی
نداشته باشم.
 -3منافع زودگذر مادي

مانند :حبّ نفس ،حبّ مال ،حبّ مقام ،حبّ شهوت ،حبّ تأمین آتیه خانواده و ...موجب
می شود که انسان اعمال خود را توجیه کند.

قاَ ر وَ اهلل

 :موَّ ما عُويَ به اهلل نعالي تُّ خواَ :تبُّ الدنْا وتُبُّ

الهئا ة وتُبُّ الهاتة وتُبُّ القوم ،وتُبُّ القساء وتُبُّ الطعام.
رسول خدا

3

 :اول چیزي که به واسطه ي آن معصیت خـدا صـورت گرفتـه اسـت،

شش چیز است:

 .1عیون الحکم و المواعظ ،ص .112
 .2بحاراالنوار ،ج  ،710ص .345
 .3ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .177
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1ـ دوستی دنیا2 .ـ دوستی جاه و مقام3 .ـ راحت طلبی4 .ـ دوستی خواب5 .ـ دوسـتی
زنان6 .ـ دوستی غذا و شکم.

امام علی  7وجدان بیدار بشر
از افتخارات تاریخ ،وجود انسان هایی است که زندگی خویش را وقف مـردم کردنـد و
تمام توان خویش را براي بهتر انجام دادن کار خداپسندانه اي که به عهده داشتند بـه
کار گرفتند .نمونهي کامل این وجدان هاي بیدار ،امیر المؤمنین امام علی  7است کـه
لحظهاي وجدان خداجوي خویش را فراموش نکرد و در هـیچ شـرایطی آن را زیـر پـا
نگذاشت و همه کارهایی که در جایگاه هاي مختلـف بـر عهـده داشـت – از خانـه و
مزرعه ،گرفته تا میدان جنگ و مأموریت و مسند خالفت و ...همه را با وجدان کـاري
به فرجام رساند .به همین خاطر سراسر زندگی آن رادمرد تاریخ ،نمونه هـایی اسـت از
وجدان کاري ،که در اینجا به چند مورد آن اشاره خواهیم کرد.
 -1در نخستین روزهاي خالفت ،کسی شـبانه بـا آن حضـرت مالقـات کـرد.
حضرت به محض اینکه متوجه شدند او کار شخصی دارد ،بیدرنگ چرا بیـت المـال
را خاموش کرد تا سوخت آن صرف سخنان خصوصی نشود.

1

 -2به علی گزارش دادند که لشکري از سوي معاویه وارد شهر «انبـار شـده و
یکی از کارگزاران او به نام احسان بن حسّان را کشتهاند و شـهر را غـارت کـردهانـد.
چون این خبر به علی

رسید ،خشمگین شد و در حالی که ردایش به زمین کشـیده

میشد بیرون آمد و در نقطهي بلندي از زمین ایستاد و در مقابل مردمان زیادي خطبه
(جهادیّه) را خواند و در ضمن خطبه فرمود :به من خبر رسیده است که یکی از آنان به
 .1بحاراالنوار ،چ  ،41ص .116
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خانه ي زن مسلمان و زن غیر مسلمانی هجوم برده و خلخـال و دسـتبند و گردنبنـد و
گوشواره هاي آنان را از تنشان بیرون آورده است .حضرت بـا انـدوهی وصـف ناپـذیر

فرمود :فلو ا ِِّ امهم مسلْا مات من بعد هْا ا فا ما كا به ملوما ،بل كْا به
عقدي جديهاً 1اگر مسلمانی از اندوه و تأسف این پیش آمد جان دهد نـه تنهـا جـاي
مالمت نیست ،بلکه در نظر من شایسته است.
 -3پس از ضربت خوردن ،در اوج بیداري وجدان ،به فرزندانش سـفارش کـرد
که با ضارب مدارا کنند و از غذایی کـه خـود مـی خـورد بـه او بدهنـد و (در صـورت
شهادت آن حضرت) بیش از ی
حضرت ،حمام خون راه نیندازند.

ضربه شمشیر بـه او نزننـد و بـه بهانـه شـهادتِ آن
2

 -4زمانی که بـر کرسـی خالفـت تکیـه زده بـود ،تمـام تـوان خـود را در راه
سازندگی کشور و بهینه سازي حال مردم به کار گرفت ،نه تنها خود هرگز از امکانـات
عمومی ،استفاده خصوصی نکرد ،زیر دستان خود را نیز بـه شـدت مراقبـت و مؤاخـذه
میکرد؛ زرق و برق دنیا چشـمان بینـایش را خیـره نسـاخت .بـه کمتـرین خـوراک و
پوشاک قناعت می کرد و می فرمود :من هم می توانم از مرغوب ترین نان و عسل و
لبار برخوردار باشم ولی هیهات که (نداي وجدانم را زیر پا بگذارم و) از هواي نفـس
پیروي کنم و حرص و ولع مرا بر سر سفره هاي رنگین نشاند ،چرا که ممکن است در
حجاز و یمامه (و اقصی نقاط کشور) کسانی باشند که آرزوي قـرص نـان بـر دلشـان
باشد و طعم سیري را فراموش کرده باشند .واي بر من اگر با شکم سـیر بخـوابم و در
اطراف مملکتم شکم هاي گرسنه و جگرهاي تشنه سر به بالین گذارند ،آیا بـه همـین

 .1نهج الب غه ،خطبهق .27
 .2یمان ،نامه .47
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بسنده کنم که مرا امیر مؤمنان صدا بزنند ،ولی در سختی و تلـخکـامی هـاي روزگـار،
غمخوار و جلودار مردم نباشم!؟

 .1یمان ،نامه .45

1
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موضوع نهم:
وجدان کاري در کسب روزي
(عوامـل مؤثـر در تقـويت وجـدان کـاري )1

در میان کلمات و سیره نورانی معصومین

 ،نکاتی به چشم می خورد که توجه و به

کارگرفتن آن باعن تقویت روحیه وجدان به ویژه در کار خواهد شد .به توضیح برخـی
از مهمترین آن ها می پردازیم:
 -1کار دیگران را کار خود دانستن

اإلمام السجّاد

 :يا زههيّ! وما علْ

م نجعل الْسلْْن مق

بْق لهة

مهل بْت  ،فتجعل كبْههم بْق لة والهدك ونجعهل صهغْههم بْق لهة ولهدك،
ونجعل نهبّ

مقْم بْق لة مخْ

فأيّ هؤتء نحبّ م نظلم.

1

اي محمد بن مسلم زهري! مسـلمانان را همچـون اهـل خانـه ي خـود بـدان ،پـس

 .1بحاراالنوار ،ج  ،68ص .230
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بزرگشان را پدر خود گیر ،کوچکشان را فرزند خود و هم سن خود را برادر! آیا دوسـت
داري به کدام ی

از اینان (پدر ،فرزند ،برادر خود) ستم کنی؟

عْسي بن مهيم

 :ما ت نحبّ م يفعل ب

فال نفعله بأتد.

1

آنچه را که دوست نداري درباره تو انجام دهند ،درباره هیچکس انجام مده.
تفاوت ،حق است اما تبعیض ،باطل .تبعیض یعنی همه در ی

شرایط باشند و من بـه

یکی چیزي یا کاري را بدهم به یکی ندهم .این بی عـدالتی و تبعـیض نـاروا و ظلـم
است .اما تفاوت ،حق است .انگشت هاي ما همه متفاوت است و البته حق هم همـین
است .داروي مرض ها متفاوت است .پزش
یکی ی

خوب این نیست که بگویـد :از دم همـه

سرم بزنند؛ یا اینکه معلم بگوید از دم ،همه یکی  17می گیرند! ایـن غلـط

است ،لذا برخی تفاوتها حکمت است ،اگر تمام انگشتان دست مثل هم بودند ،کسـی
نمیتوانست حتی دکمه لباسش را ببندد.
 -2پرهیز از تفاوت و تبعیض بدون حجت شرعی

اإلمام صادق

 :ئل عن قسم (قسْه) بْت الْاَ .فصاَ :مهل اإل الم ههم

مبقاء اإل الم ،ا وي بْقْم في العطاء ،وفضائلْم بْقْم وبْن اهلل ،مجعلْم كبقي
رجل واتد ،ت يفضل متد مقْم لفضله وصالته في الْْهاث علي آخه ضعْف
مقصوب...

2

از امام صادق

از تقسیم بیت المال پرسیدند ،فرمود :اهل اسالم فرزنـدان اسـالمند.

من همه را در بخشش ،مساوي قرار می دهم .اگر هر یـ

 .1وسايل الشیعه ،ج  ،15ص  ،106ح .20078
 .2مشکاة االنوار فی غرر االخبار ،ص .175

فضـیلتی و مزیتـی دارنـد
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میان خود و خدایشان است .من آنان را همچون پسران ی

پدر به شمار می آورم که

اگر یکی از آنان فضل و صالحی دارد و دیگري گرفتـار ضـعف و نقصـی اسـت ،ایـن
چیزها در تقسیم ارث میان آنان تأثیري ندارد.
اسالم کاستن حق هیچ انسانی را روا نمی دارد و تحقیر شـخص و طایفـهاي را جـایز
نمی شمارد .چنان که در عهدنامه معروف امام علی

إمّا مخ ل

في الدين وإمّا نظْه ل

ه اإلمام الوادق

به مال

في الخلق.

اشتر آمده است:

1

 :القاس واء كعقا الْشط

2

مردمان ،مانند دانه ي شانه با یکدیگر برابرند.
در روایات آمده است که دو زن به هنگام تقسیم بیت المال نزد علی آمدند ،یکی از آن
دو عرب بود و دیگري غیر عرب؛ امام به هر ی

از آن ها بیست و پنج درهم و پیمانه

بزرگی گندم داد .زن عرب گفت :اي امیر المؤمنین! من زنی عرب هستم و ایـن زن از
عجم ،فرمود :واهلل ت اتد لبقي ا ْاعْل في هْا الضء فضال علي بن ا هحاق.
به خدا قسم من در این مال عمومی هیچ برتري براي فرزنـدان اسـماعیل نسـبت بـه
فرزندان اسحاق نمی بینم.

3

باید توجه داشت که میان تفاوت و تبعیض فرق است.
 -3توجه به توانایی و مهارت خود ،در به عهده گرفتن کار محوّله

در بسیاري از موارد دیده می شود که شخص به خاطر بی تدبیري دست بـه کـاري مـی

 .1نهج الب غه ،نامه .53
 .2بحاراالنوار ،ج  ،75ص .251
 .3وسائل الشیعه ،ج  ،15ص  ،107ح .30079
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زند یا کاري را عهده دار می شود که قادر به انجام آن نبوده و یا مهارت الزم را پیرامون
آن ندارد ،در نتیجه باعن شکست خود و خسران طرف مقابل می شود.

ه اإلمام عليّ

 :وء التدبْه مفتاح الفصه.

1

ندبْه اشتبا (در زندري) كلْد فصه ا ت.
ه القبيّ

 :من عْل علي ازد علم كا ما يفسد مكثه مّْا يولح.

2

آن که بدون دانش (مهارت و تخصص) به کاري دست زند ،بیش از این که آن کار را
درست انجام دهد ،خراب می کند.

اإلمام عليّ

 :يا معاشه التجّار! الفصه ثمّ الْتجه

اي صنف تاجر و کاسب! اول فراگیري فقه ،بعد تجارت.

ه اإلمام الوادق

 :كلَّ ذي صقاعة مضطهِِّ إلي ثالث خهالَ يجتلهب بْها

الْكسهب وههو م يكهو تاذقهاً بعْلههه مؤدّيهاً لألمانهة فْهه مسهتْْالً لْههن
ا تعْله...

3

هر صنعتگري ناگزیر باید از سه خصوصیت بهره مند باشد تا کسـب و کـارش رونـق
یابد -1 :در کار و رشتهي علمی خود مهارت داشته باشد -2 .امانت را در کـار رعایـت
کند -3 .با کارفرمای ان (که کار را به او سپرده اند) حسن برخورد داشـته باشـد و نظـر
آنان را تأمین کند.

ه اإلمام الوادق

 .1الحیاة ،ج  ،4ص .480
 .2بحاراالنوار ،ج  ،1ص .208
 .3یمان ،ج  ،75ص .236

 :ت يقبغي للْؤمن م يَِِّْ نفسه قْل لهه :وكْهف يهَِِّْ
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نفسه؟ قاَ :يتعهِِّض لْا ت يطْق

1

مؤمن را نشاید که خود را خوار کند( .راوي حدین می گوید ):پرسـیدم مـؤمن بـا چـه
چیزي خود را خوار مینماید؟
فرمود :کاري را عهده دار شود که توانائی انجامش را نداشته باشد.

ه اإلمام عليّ
مقه

2

 :اتْر كلِِّ عْل إذا ئل عقهه صهاتبه ،منكهه مو اعتهْر

از کار (نسنجیده) بپرهیز کـه چـون از کننـدهي آن بپرسـند ،آن را انکـار کنـد یـا بـه
عذرخواهی افتد.
 -4شایسته ساالري در مسئولیت خرد و کالن

معصومین

برخالف رسم و رسوم زمانه خویش که به جاي رعایت اهلیت ،مراعات

خویشاوندي ،بزرگی سن ،قدرت مالی و جناح و ...تنها شایستگی افراد را مالحظه مـی
کردند و بر اسار آن کارها را به افراد محول می نمودند.
چنانچه رسول اکرم

(عمر بن حزم) هفده ساله را بـه عنـوان فرمانـدار نجـران در

یمن منصوب کرد؛ 3و (عنّاب بن اُسَید) بیسـت و چنـد سـاله را کـه در نهایـت زهـد و
پارسایی بود ،فرماندار مکه قرار داد کـه ایـن شـهر از لحـاظ سیاسـی پـس از مدینـه
مهمترین پایگاه محسوب می شد.

القبيّ

4

 :من ا تعْل عامالً من الْسلْْن وهو يعلم م ِِّ فْْم مولي بهْل

 .1الحیاة ،ج  ،1ص .548
 .2یمان ،ص .549
 .3اسد الغابه ،ج  ،3ص .711
 .4سیره ابن یشام ،ج  ،4ص .69
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مقه ومعْل لكتاب اهلل و قِِّة نبّْه فصد خا اهلل ور وله وجْْع الْسلْْن.

1

هر که کارگزاري از مسلمانان را به کار گمارد و بداند که در میان ایشان شایسته تـر از
او و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبرش هست ،به خدا و رسـول او و بـه همـه
مسلمانان خیانت کرده است.

ه القبيّ

 :من ا تعْل رجالً من عوهابة وفهي نله

مرضي هلل مقه فصد خا اهلل وخا ر وله وخا الْؤمقْن

2

العوهابة مهن ههو

هر که در میان جمعی ،کسی را [به عنوان مسئول] بگمـارد در صـورتی کـه در میـان
ایشان کسی که بیش تر از او مورد رضایت خداوند است یافت شود ،به خدا و پیامبرش
و مؤمنان خیانت کرده است.
 -5انگیزهي الهی و ناظر دیدن خدا

انسان با وجدان کسی است که عالوه بر اینکه نیت او ـ نیت قصد و انگیزه اي اسـت
که موجب می شود تا فرد بر اسار آن دست به اقدامی بزند و کاري را انجـام دهـد ـ
پاک و خدائی میباشد ،خدا را در تمام مراحل کاري ،ناظر و شاهد اعمالش بداند.

ه القبيّ

 :إنِِّْا األعْاَ بالقّْات وإنِِّْا لكلِِّ امهء ما نوي ،فالبدّ للعبد مهن

خالص القّْة في كلِِّ تهكة و كو ؛ ألنِِّْنِِّ إذا لهم يكهن بْهْا الْعقهي يكهو
َافالً والغافلو قد وصفْنِِّ اهلل نعالي ،فصاَ :إ هم األنعام بل هم مضلِِّ بْالً،
وقاَ :مولئ

هم الغافلو

3

اعمال انسان به واسطه ي نیت او امتیاز و درجه پیدا میکند؛ و در حقیقـت بـراي هـر

 .1کنزالعمال ،ج  ،6ص  ،79ح .14919
 .2یمان ،ص  ،25ح .14687
 .3میباح الشريعه ،ص .18
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شخص آنچه نیت کرده است می باشد .پس الزم است که هر بنده اي از بندگان خدا،
در تمام حرکات و سکونش نیت خود را خالص و پاک کند ،زیرا در غیر این صـورت از
غافلین محسوب می شود.

هه اإلمههام السهجّاد

 ... :ومعقِِّهي علهي صههالح القّْْهة ،ومهضهي الصههوَ،

ومستحسن العْل...
مرا بر داشتن نیت شایسته و گفتار پسندیده و کار در خور تحسین یارينما.
ـ نداشتن انگیزه الهی و نیت پاک ،کار را به جـائی مـی رسـاند کـه افـراد را از جـاده
علی

جدا می کند.

اإلمام عليّ
ألنفسكم...

 :لْس امهيء وممهكم واتداً إ إريدكم هلل ومنتم نهيدونقي

1

کار من و کار شما یکی نیست .من شما را براي خدا می خواهم و شما مرا براي خـود
می خواهید.

ه من مني َقّْاً يتواضع له ألجل دنْا ذهب ثلثا ديقه

2

کسی که نزد ثروتمندي به نیت بردن بهره اي از دنیاي او ،تواضع کند دو سـوم دیـن
خود را از دست داده است.
مثال :شما به سه نفر ی

لیوان شربت را تعارف می کنید ،هیچکدام اقدام بـه خـوردن

آن نمی کنند .اگر قرار باشد به آن ها امتیاز بدهیم ،هر سه ی

نوع امتیاز می گیرنـد،

اما همانطور که در حدین آمد ،نیت افراد روشن کننده امتیاز آن ها خواهد بود و خـدا

 .1نهج الب غه ،ص .194
 .2بحاراالنوار ،ج  ،75ص ..69
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آگاه به نیات می باشد .اکنون از هر سه نفر ،علت نخوردن شربت را می پرسیم؟ اولی:
تشنه انم نبود؛ دومی :با صاحبخانه قهر بودم؛ سومی :نفر چهارمی وارد شد که از مـن
تشنه تر بود.
 -6دقت وتوجه کافی درحین کار

معصومین

هر کاري را که عهده دار می شوند ،با دقت الزم و کامل آن را انجـام

می دادند ،آن ها به شدت از سرهم بندي و بیدقتی در کار معوّله حتـی در پـیش پـا
افتاده ـ پرهیز داشتند.

القبيّ

 :إ ِِّ اهلل نعالي يحبّ من العامل إذا عْل م يحسن.

1

خداوند دوست دارد که چون کسی کاري را انجام مـی دهـد ،آن را بـه نیکـوئی اجـرا
نماید.
ـ رسول خدا

در تشییع جنازه سعد بن معاذ شـرکت کـرد تـا اینکـه بـه قبرسـتان

رسیدند .پس از کندن قبر ،رسول خدا

خود داخل قبر شد و لحد وي را چیـد و آن

را با گِل مخلوط کرد و پیوسته میفرمود« :سنگ بدهید ،گِل بدهید ».و بـه وسـیله ي
آن میان خشت ها را محکم می کرد .چون از کار محکم ساختن لحد فـار شـد و بـر

آن خاک ریخت و قبر را پر کرد فرمود :وإنِِّي ألعلم منِِّه ْبلي ويول إلْه البلي،
ولكنِِّ اهلل يحبّ عبداً إذا عْل عْالً متكْه 2به خوبی می دانم که این قبر فرسوده
خواهد شد و دستخوش پوسیدگی خواهد گردید ولی خداوند بنـده اي را دوسـت دارد
که چون کاري را انجام می دهد ،آن را محکم و استوار کند.

 .1کنزالعمال ،ج  ،3ص  ،907ح .9129
 .2وسايل الشیعه ،ج  ،2ص  ،884ح .2
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ـ همچنین از امام صادق
اکرم

روایـت شـده اسـت کـه فرمـود :چـون فرزنـد رسـول

فوت کرد ،پس از دفن او پیامبر متوجه شد که در قبر او شکافی وجـود دارد،

پس با دست خود آن را پر و محکم نمود.

آن گاه فرمود :إذا عْل متدكم عْالً فلْتصن

1

هر کدام از شما چون کاري را انجام می دهد ،باید محکم و استوار انجام دهد.
و البته داشتن چنین روحیه اي در تمام کارهاي مختلفی که انسان در طول شـبانه روز
انجام می دهد ،تنها با داشتن وجدان نیکو و جدّي گرفتن همه ي امور میسّـر خواهـد
بود.
با توجه به آنچه گذشت در می یابیم که هر کسی در هر شـغلی و مسـئولیتی کـه بـه
عهده دارد ،همچون دکتر در معاینه کردن ،نانوا در نان پختن ،کارمند در رسیدگی امور
محوله ،منبري در مطالعه نمودن ،معلم در تدریس ،مکانی

در تعمیـر و ...ــ بایـد بـا

دقت الزم و دلسوزي کافی ،وظیفهي خود ر ا به نحو مطلوب انجام دهد.
 -7ضایع نکردن و به سرانجام رساندن کار

آنچه ی

انسان داراي وجدان در کار و تالش خود با آن سـر وکـار دارد ،مـداومت در

امور است ،نه صرف آغاز کردن کارها .بسیاري از افراد ،کاري که به آن ها محول شده
را خوب و با دقت آغاز می کنند ،اما به سرانجام نمیرسانند و یـا اینکـه پایـان آن ،بـا
ضایع کردن همراه می شود.
آري از نگاه معصومین ،انسانی که کار محوّل شده را در ابتدا به خوبی آغاز مـی کنـد،
اما آرام آرام همان کار یا اصل آن را خراب و ضایع مینمایـد ـ ماننـد راننـده اي کـه

 .1کافی ،ج  ،3ص  ،263ح .45
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نیمی از راه را با دقت کامل رانندگی می کند اما بقیه راه را با شتاب و عجله و خـواب
آلودگی رانندگی نماید یا نانوایی که در ابتدا تصدي شغل ،نان خوب تحویل مردم می
دهد اما کم کم کیفیت کار را پائین می آورد ـ چنین انسانی با «خائن» هـیچ تفـاوتی
نخواهد داشت.

ه اإلمام الوادق

 :ما مبالي إلي من ائتْقت خائقاً مو مضْعاً

1

از نظر من فرق نمی کند که کار را به «خائن» واگذار کنیم یا به ضایع کننده.
این سخن بزرگ باید براي همه ي مردم و به خصوص براي مأموران اداري و صاحب
کاران به صورت «منشور» در آید .در این تعلیم «نابود کردن و تضییع کار» در ردیـف
«خیانت در کار» ذکر شده است .تضییع کار یا از عدم مهارت ناشی می شود یا از عدم
تعهد و تقید به اصول و موازین و نبودن «وجدان کار» .پس این تعلیم ،از لحاظ تربیت
و اجتماع و اقتصاد و انسانیت و پیشرفت و تمدن سـالمتی زنـدگی ،اسـتحکام روابـط،
بهتر شدن کارها و پیشرفت صنایع حائز اهمیت است و به حتم تـأثیر مثبـت مراعـات
کردن آن به زمینه هاي مهم دیگري براي انسانیت ،همچـون پزشـکی و بهداشـت و
داروسازي و تعلیم و تربیت و دفاع و نظایر این ها نیز کشیده می شود».

2

آنان که روحیهي استقامت در کار و پایداري تا به انجام رسیدن آن را ندارند ،هرگز بـه
مقصد نمی رسند.

ه القبيّ

 :إا ِِّ متبّ األعْاَ إلي اهلل مدومْا وإ ِِّ قلِِّ.

3

محبوب ترین کارها نزد خدا پایدارترین آن ها است هر چند اندک باشد.
 .1الحیاة ،ج  ،5ص .540
 .2یمان ،ص .541
 .3کنز العمال ،ج  ،3ص  ،45ح .5401
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نان آور این است که به گونهاي برنامه ریزي کاري را شروع کند کـه کارهـا

هنر ی

در جهت رسیدن به مقصود تداوم یابد.
دست به کاري زدن و نیمه کاره رها کردن نه تنها هنري نیست که ی

بی ش

نوع

بی هنري محسوب می شود ،زیرا مداومت بر کارها است که جـوهرهي افـراد را بـروز
میدهد و بیش

 -اإلمام الباقه

مداومت ،بسیار دشوارتر از آغاز کردن است.

 :اإلبصاء علي العْل مشدّ من العلم.

1

مداومت بر کار ،دشوارتر از خودِ کار است.

 :واألمه إلي آخه ومالك العْل خوانْْه.

ه القبيّ

2

ارزش کار به پایان رساندن آن است و مالک عمل ،خاتمهي آن است.
 -8نه تعجیل نه تأخیر

یکی از اصول اساسی کار مطلوب ،آن است که به موقـع و طبـق قـول و قـرار انجـام
شود .تأخیر در انجام کار و از دست دادن فرصتهـاي مناسـب و نیـز شـتابزدگـی از
ویژگی هاي ی

القبيّ

انسان ضعیف در کار مطلوب است.

 :األمور مههونة بأوقانْا

3

کارها در گرو وقت خودش میباشد.

اإلمام عليّ

 :إيّاك والعجله باألمور قبل موانْا ،مو التسهاقط فْْها عقهد

إمكانْا مو اللجاجه فْْا إذا نفكِِّهت ،مو الوهن عقْا إذا ا توضحت ،فضع كهلِِّ

 .1وسائل الشیعه ،ج  ،1ص  ،75ح .165
 .2بحاراالنوار ،ج  ،21ص .212
 .3یمان ،ج  ،74ص .165
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ممه موضعه وموقع كلِِّ عْل موضعه.

1

بپرهیـز از شــتاب زدگـی در کارهــایی کــه وقــت انجــام دادنشــان نرسـیده اســت؛ از
اهمالگري در کارهایی که وقت انجام دادنش فرا رسیده است؛ و از لجاجت کـردن در
اموري که مبهم است؛ از سستی نمودن در آن هنگام که راه عمل کردن روشن شـده
است .پس هر امري را در جاي خویش قرار ده و هر کـاري را بـه موقـع خـودش بـه
انجام رسان.
برخی تعجیل در کار کردن دارند که نتیجه آن ،سرهم بندي و ضایع کردن کـار خـود
می شود .اگر وسیله اي را تعمیر کرده اند به دو روز نکشیده باز خراب مـیشـود ،اگـر
بیماران را نسخه می پیچد ،هنوز حرف مریض را نشنیده نسخه اش را نوشته و فریـاد
می زند نفر بعد! اگر پرونده اي را بررسی می کند ،مطالعه نکرده ده عیب روي آن می
گذارد و ارباب رجوع را سرگردان میکند ،اگر راننده است دائم گاز مـی دهـد و عجلـه
می کند تا زودتر به مقصد برسد و  ....خدا روزي هر انسانی را از راه حالل مقدر کـرده
است ،اما او عجله میکند و به حرام حمله مینماید ،در نتیجه خـدا از حـالل کمشـان
می گذارد و عقوبت شان نیز خواهد کرد.
نه تعجیل نه تأخیر:

یعنی نانوا نه عجله کند تا نان خمیر تحویل مردم بدهد و نـه تـأخیر تـا نـان سـوخته.
اهمال کاري مثل این است که در عین وجود شرایط پاسخگویی به ارباب رجوع ،به او
بگوید برو دو روز دیگر بیا! و حال آنکه دستور دین آن است که کار امروز را بـه فـردا
نیفکنیم:

 .1نهج الب غه ،نامه .53
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ه اإلمام عليّ

 :وامض لكلِِّ يوم عْله ،فإ ِِّ لكلِِّ يوم ما فْه.

1

کار هر روز را در همان روز انجام ده ،زیرا هر روز کاري مخصوص به خود دارد.

 .1یمان ،نامه .53
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موضوع دهم:
وجدان کاري در کسب روزي
(عوامـل مؤثـر در تقـويت وجـدان کـاري )2

 -9نصیحت پذیري ـ انتقاد پذیري

همانطور که گذشت یکی از اصول مهم در وجدان کاري ،سپردن مسئولیت و کار بـر
اسار شایسته ساالري و اهلیت بود ،اما اکنون باید به این مهم توجه کرد که رعایـت
شایسته ساالري به تنهایی کافی نیست و در طول مسئولیت ،باید نظارت و مراقبت بر
رفتار و عملکرد پرسنل و کارگزاران وکارگران وجود داشته باشد.
البته این سخن به معناي بی اعتمادي به کارگزاران و ...نیست ،بلکه بدین معناست که
آدمی نیازمند مراقبت است و عالوه بر مراقبت درونی ،باید احسار کند کـه مراقبتـی
هم از بیرون وجود دارد .همچنین بسیاري از انسان ها در ابتدا در مسیر صحیح گام بر
می داشتند ،اما پس از نشستن بر کرسی ریاست ،قدرت ،درآمد و ...از صـراط مسـتقیم
خارج شده و به استبداد رأي ،مقدمی به حقوق افراد یا چپـاول گـري و ظلـم کشـیده
شده اند.
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قدرت و اختیار تصرّف در امور و زیردست داشتن چند نفر ،آدمی را در معرض وسوسـه
هاي نفس قرار می دهد؛ آنچه موقتاً در اختیار اوست را امانت نمی داند و بلکـه ملـ
خود تصور می کند و هر گونه تصرفی را در آن مجاز می شمارد.
مردمان را بی ارزش و هیچ می شمارد و بیت المـال را مـال و حـال خـود و قـانون را
بازیچهي خویش میانگارد؛ و از این قبیل سوء استفاده ها از مسئولیت خـرد و کالنـی
که به عهده افراد گذاشته می شود کم نیست.
بنابراین مراقبت و نظارت دائمی و گاه پنهان بر چگونگی و کیفیت کار افراد ضـرورتی
انکار ناپذیر است.
سیره معصـومین نیـز حـاکی از مراقبـت ،نظـارت و مسـئولیت خـواهی از کـارگزاران
بوده است.

ه كا ر وَ اهلل
يتجسّس له خبه
هرگاه رسول خدا

إذا وجّه جْشهاً فهأمّْم ممْهه ،بعه معهه مهن ثصانهه

1

سپاهی را براي مأموریت مـی فرسـتاد و فرمانـدهاي بـراي آن

تعیین می کرد ،برخی افراد موثق و مورد اعتماد خود را [مخفیانه] بر او می گماشت تا
رفتارش را زیر نظر بگیرد و براي پیامبرش گزارش کند.
ـ علی

 :پس از آن که به مال

اشتر میفرماید که کارگزاران و مأموران خود را بـا

آزمایش و امتحان به کار گیرد و امور را به آنان که اهلیت دارند بسپارد ،درباره مراقبت
و نظارت دقیق بر رفتار و عملکرد آنان می فرماید:

ثمّ نفصِِّد معْالْم وابع العْو من مهل الودق والوفاء علْْم؛ فإ نعاههدك
 .1یمان ،نامه .53
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في السه ألمورهم تدود لْم علي ا تعْاَ األمانة ،والهفق بالهعّْهة ونحفهظ
من األعوا  ،فإ متد مقْم بسط يد إلي خْانهة اجتْعهت بْها علْهه عقهدك
مخبار عْون  ،اكتفْت بْل

شاهداً ،فبسطت علْه العصوبه في بدنه ،ومخْنهه

بْا مصاب من عْله ،نوبته بْصام الْْلِِّة ،و ْته بالخْانة وقلِِّدنه عار التْْة.

1

سپس با فرستادن مأموران مخفی راستگو و با وفا ،کارهاي آنان را زیر نظر بگیر! زیـرا
مراقبت و بازرسی مداوم و پنهانی ،سبب می شود آنان به امانت داري و مدارا کردن با
مردم وادار شوند؛ اعوان و انصار خویش را سخت زیر نظر بگیر .پس اگر یکی از آنـان
دست به خیانت زد و مأموران مخفی تو به اتّفاق چنین گزارش دادند ،به همین مقـدار
از شهادت بسنده کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر و به مقدارخیانتی که انجـام داده او
را کیفر کن! سپس وي را در مقـام خـواري بنشـان! و نشـانهي خیانـت بـر او بنـه! و
گردنبند ننگ و بدنامی را به گردنش بیفکن [تا دیگران عبرت گیرند]!
» در برخـی نامـه هـاي علـی

عبـارت «بلغقهي وت مرفهع علهي تسههاب

بــه

کارگزارانش ،خود حاکی از نظارت و مسئولیت خواهی حضرت می باشد.
مراقبت حضرت علی

به حدي باالست که حتی شرکت آنـان در یـ

مهمـانی از

نظر آن امام مخفی نمی ماند .چنان که گزارش شرکت عثمـان بـن حنیـف ،فرمانـدار
بصره در مجلس مهمانی یکی از ثروتمندان بصره به امام رسید و حضرت در نامـه اي
او را به شدت مورد مالمت و هشدار قرار داد.

ه اإلمام عليّ

 :ومْْا كا في كتاب

2

من عْب فتغابْت عقه مل مته

و هر عیب که در دبیران تو باشد و تو از آنان غافل شوي ،به عهدهي تو خواهد بود.
 .1یمان ،نامه .53
 .2یمان ،نامه .45
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 -10نصیحت پذیري ـ انتقاد پذیري

رعایت این امر سبب می شود که مسئولین ،پذیراي رهنمودهاي خیرخواهانـه و خـرده
گیري هاي خالصانه شوند و چشم هایشان بر عیب ها و ناراستی ها گشوده گردد و در
صدد اصالح برآیند .پس حقیقت آن است که وجود این تعامل ،بزرگترین توفیق براي
بهبود یافتن کارهاي خرد و کالن در جامعه است.

اإلمام عليّ

 :من مكبه التوفْق األخْ بالقوْحه.

1

از بزرگترین توفیق ها ،فرا گرفتن نصیحت است.

اإلمام عليّ

 :من قبل القوْحة ممن من الفضْحة.

2

هر که نصیحت و خیرخواهی پذیرد از رسوایی ایمن می گردد.

اإلمام عليّ

 :من معهض عن نوْحة ناصح متهق بْكْد الكاشح

3

هر که از نصیحت ناصحان روي بگرداند ،به آتش فریب دشمنان بسوزد.
در نتیجه اگر نصیحت و انتقادي که از سر اخالص و خیرخواهی نشأت گرفته باشد ،به
عنوان ی

رکن در میان افراد خانه ،بازار ،نهادهـا و سـازمان هـا و ...تلقـی شـود ،آن

مجموعه ها از گرمی الزم براي اداره با نشاط امور برخوردار خواهند شد.

4

 -11توجه داشتن به قانون (عمل و عکس العمل)

نکتهي ظریف دیگري که در بحن وجدان قابل تأمل است و روایات زیادي در حوزه هـاي
مختلف زندگی بر آن تأکیـد دارنـد ،بـاور داشـتن بـه قـانون فـوق مـی باشـد کـه کـالم

 .1غرر الحکم ،ج  ،2ص.250
 .2شرح غرر الحکم ،ج  ،5ص .277
 .3یمان ،ص .350
 .4سیره نبوق ،دفتر سوم ،ص .554
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معصومین

با عبارت «کمان تدين تدان» از آن یاد شـده اسـت و منظـور از آن ایـن

است که همانطور که کاري را انجام دهی ،همان طور دیگران دربـاره تـو عمـل خواهنـد
کرد ،آن طور که جزا دهی جزا میبینی .در ادبیات فارسی نیز با عبارت «به هـر دسـت کـه
بدهی به همان دست می گیري» از این قانون یاد می شود.
به عنوان نمونه به موارد زیر توجه فرمائید:
ـ عفت در برابر عفت

امام صادق

 :در زمان حضرت داود نبی

مردي با زنی زنا کرد .وقتـی بـه خانـه

خویش آمد ،مردي را در کنار زن خود دید ،آن مرد را کشان کشان نـزد داود آورد و از

او شکایت نمود .در آن لحظه خداوند به نبی خود وحی کرد و فرمـود« :قل كْا ندين
ندا » 1همان که خودت دربارهي دیگران کردي ،همان به سرت آمد.
شخصی از امام صادق

پرسید :آیا نگاه کردن به پشت زن هایی که عبور می کنند

جایز است؟
حضرت در پاسخ فرمود :اگر به نامور شما این گونه نگاه شود ،خشنود می شوید؟!

سپس فرمود :فارض للقاس ما نهضا لقفس

»2؛ براي مردم همان را بخـواه کـه

براي خود می خواهی.

مبي جعفه

 :كا فْْا موتي اهلل نعالي إلي مو ي بن عْها

يا مو ي!

من زَني زُنِي به ولو في العصب من بعد  ..يا مو هي! عهفّ نعهفّ مهله  .يها
مو ي! إ مردت م يكثه خْه مهل بْت

 .1من ال يحضره الفقیه ،ج  ،4ص  ،22ح .2986
 .2یمان ،ج  ،4ص ،19ح .4972

فإيّاك وال نا .يا مو ي! كْا ندين
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ندا .

1

امام باقر

 :از جمله مطالبی که خدا به موسی وحی فرستاد این بود کـه :اي موسـی

هر کس زنا کند ،همان کار بر سرش خواهد آمـد هـر چنـد در فرزنـدان او باشـد .اي
موسی عفت پیشه کن تا در مورد محارمت ،دیگران عفت ورزنـد ،اي موسـی بـه هـر
صورت و کیفیتی عمل کنی ،به همان صورت و کیفیت جزا بینی.
لذا مؤمنو با غیرت هرگز به نامور دیگران حتی نگاه شهوت آلود و فکـر آلـوده نمـی
کند ،چرا که نمی خواهد دیگران به ناموسش نظر بد داشته باشند.
ـ قانون عمل و عکس العمل درگفتار

به این معنا که آنگونه که حرف می زنی درباره تو همانطور سخن گفته می شود.

به عنوان مثال« :اإلمام الوادق

 :ت نغتب فتغتهب» 2غیبـت مکـن تـا غیبـت

نشوي.
با این حساب نوع گفتار شخص با ارباب رجوع خـود ،دقیقـاً در مـورد خـود او کـه بـا
دیگري کار دارد تکرار خواهد شد.
ـ قانون عمل و عکس العمل در کردار

«اإلمام الوادق
ندا

 :ت نحضه ألخْ

تضهة فتصع فْْا  ،فإنِِّ

كْا

ندين

3

چاهی براي برادرت مکن که خود در آن می افتی؛ که هر گونه رفتار کنی همان گونه
با تو رفتار خواهد شد.
 .1یمان ،ج  ،4ص  ،21ح .4981
 .2امالی صدوق ،ص  ،420مجلس  ،56ص .420
 .3یمان.
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«القبيّ

 :كْا ن رع نحود وكْا نوقع يوقع ب

ومها قهدّمت إلْهه نصهدم

علْه َداً ت محالة.
هر چه بکاري همان برداشت کنی و هر چه کنی همان با تو کنند و هـر چـه از پـیش
بفرستی ،ناگزیر فردا به همان دست یابی.
با توجه به روایات فوق ،در می یابیم مسـئولیت هـا و وظـایفی کـه شـخص در ابعـاد
مختلف زندگی به عهده دارد ،درصورت کوتاهی نمودن در انجام صحیح آن ،به یقـین
در دیگر کار  ،دیگران با او همان رفتار را خواهند داشت.
اگر دکتري براي مداواي بیمار وقت کافی و دقت الزم را صرف نکند ،مطمئناً دیگـري
که وسایل زندگی او را تعمیر میکند مثل مکانی

اتومبیل او از کارش کم می گذارد.

اگر نانوا ،نان خوب به دست مردم ندهد ،دیگري جنس معیوب به او تحویل می دهـد.
اگر کارمند ،کار ارباب رجوع را به فـردا و فرداهـا بینـدازد ،خـدا هـم حاجـت او را بـه
تأخیر می اندازد.
اگر من مبلّغ بدون مطالعه منبـر بـروم ،وقـت مسـتمع را ضـایع و سـر آن هـا کـاله
گذاشته ام ،آن ها هم در کاري دیگر همان رفتار را با من خواهند داشـت هـر دو مـی
رویم ،مکانیکی براي تعمیر خودرو خود ،او سر هر سه کاله می گذارد ،هـر چهـار نفـر
سوار تاکسی می شویم با ی

مقصد ،راننده  2کیلومتر مانده به مقصد ،ما را پیاده مـی

کند و می گوید همان کوچهي بغل مقصد شما است!
در نتیجه وقتی دنیا ،دنیاي سرهم بندي شد ،دودش به چشم همه می رود.
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بخ
ش سوم:

توزعي و مصرف رد اقتصاد اسالمي
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موضوع يازدهم:
توزيــع ثـروت در اســالم

در نگاه دین اسالم ،مشکل اصلی اقتصاد ،کمبود نسبی و منابع طبیعی و عـدم امکـان
افزایش آن نیست – همان دیدگاه که مکتب سـرمایه داري  -بلکـه اسـالم ،مشـکل
اساسی را به «انسان و رفتارهاي اختیاري» او بر می گرداند.
قرآن کریم در این باره می فرماید:

« اللَّهُ الَّْي خَلَقَ السَّْاواتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَنْ َََ مِنَ السَّْاءِ ماءً فَهأَخْهَجَ بِههِ مِهنَ
الثََّْهاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَ َخَّهَ لَكُمُ الْفُلْ َ لِتَجْهِيَ فِي الْبَحْههِ بِهأَمْهِ ِ وَ َهخَّهَ لَكُهمُ
الْأَنْْارَ * وَ َخَّهَ لَكُمُ الشَّْْسَ وَ الْصََْهَ دائِبَْْنِ وَ َخَّهَ لَكُمُ اللَّْْلَ وَ القَّْهارَ * وَ
آناكُمْ مِنْ كُلِّ ما َأَلْتُُْو ُ وَ إِ ْ نَعُدُّوا نِعَْْتَ اللَّهِ ت نُحْوُوها إِ َّ الْإِنْسا َ لَظَلُومٌ

كَفَّار (ابراهیم)34 -32 ،
آیه فوق به روشنی بیان می دارد که خداوند ،منابع تولید همـه نیازهـاي بشـري را در
زمین آفریده و به دست انسان سپرده است ،اما او با ستم و کفران ،امکانات خـدا دادي
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را هدر میدهد .انسان با ستمکاري هاي اقتصادي همچـون توزیـع نـا برابـر ثـروت و
مبادله هاي نادرست اقتصادي ،جهان را به دو طبقه «ثروتمند» و «فقیر» تبدیل نموده
است و «مبادله» را که باید واسطۀ میان تولید و مصرف باشد ،به ثروت اندوزي و بهره
کشی در آورده است.
انسان بدون وحی ،با اختیار خود و با ارادۀ ستمگرانه اش در امور اقتصـادي دسـت بـه
توزیع و مبادالتی می زند که عامل بروز بسیاري از مشکالت اجتمـاعی و اخالقـی در
جامعه می شود .در مقابل ،آموزه هاي دینی ،با شیوه هاي گوناگون سـعی در مقابلـه و
رفع این مشکل نموده است ،یکی از راه کارهاي دین ،مبـارزه فرهنگـی اسـت کـه در
قالب تحکیم مبانی اعتقادي و نهادینـه سـاختن اخـالق اقتصـادي در جامعـه و نفـی
ارزشهاي مبتنی بر اصالت ماده انجام می پذیرد.

1

مبانی اقتصادي – فرهنگی توزیع ثروت در اسالم.
همانطور که ذکر شد ،تحقق اقتصاد اسالمی ،در سایه توزیع عادالنه ثروت ،بـر پایـۀ
اصولی اعتقادي و زیر ساخت هاي معرفتی استوار است که به عنـوان یـ

مسـلمان،

باید به آنها دقت شود.
توجه و باور به اصولی که در زیر بیان می شود ،ما را در رسیدن به عدالت اجتماعی و توزیع
عادالنه ثروت یاري می نماید:
 -1اصل مالکیت خداوند

 -لِلَّهِ ما فِي السَّْاواتِ وَ ما فِي الْأَرْض( ...بقره )284/

 .1اخ ق ااتیادق ،ص .143
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 ...لَهُ ما فِي السَّْاواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ( ...نساء )171/ مَت إِ َّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّْاواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْض( ...یونس )66/خداوند مال

هستی و آنان خلیفه و امانتدار او می باشد .در نتیجه ،ثروت ها ،امکانـات

و منابع ،مل

آدمی نیست و تنها به رسم امانت و براي استفادۀ او ،به دسـتش سـپرده

شده است.
اصل فوق در ساختههاي بشري نیز صادق است؛ زیرا مواد اولیه ،امکانات و نیز اندیشه
و توان تولید کنندگان ،مخترعان و به طور کلی تمـام هسـتی آنـان ،آفریـده و ملـ
خداوند است .بنابراین ،مالکیت انسان بر پایۀ باور بـه اندیشـۀ «جانشـینی» ،مـالکیتی
اعتباري و «وکالتی» میباشد و وکیل موظف است در چار چوب مقرراتی خاص ،از آن
بهره مند شود و خواستۀ «موکّل» خود – خداوند – را بر آورده سازد.
توجه به اصل فوق ،نقش مؤثري بر توزیع عادالنه ثروت دارد ،چـرا کـه از یـ

سـو،

آزادي بی حّد و مرز در مالکیت خصوصی را که منشأ نابرابري است ،رو مـی کنـد و از
سوي دیگر ،انسان ها را از لحاظ روحی روانی چنان تربیت می کنـد کـه ثـروت هـا و
امکانات بیشتر از نیاز خود را به آسانی به نیازمندان می دهند ،چنان که در قرآن کریم
دستور و انفاق داده شده است:

« ...وَ مَنْفِصُوا مَِّْا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفْنَ فْهِ ( ...حدید)7 /
« -اإلمام الوادق

فْْا روا مبا بن نغلب :منهي اهلل معطي من معطهي

من كهامته علْه ،ومقع من هوا به علْه؟ ت ،ولكنِِّ الْاَ ماَ اهلل يضعه عقهد
الهجل ودائع...

1

 .1الحیاة ،ج  ،3ص .460
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آیا گمان می بري که خدا به کسی که چیزي بخشیده ،براي بزرگداشت او بوده اسـت
و به کسی که چیزي نداده است براي خوار شمردن او؟ هرگـز ،بلکـه مـال از آن خـدا
است و آن را نزد هر کسی که بخواهد به ودیعه میسپارد. ...
 -2اصل عدالت

عدل به معناي قرار گرفتن چیزي در جایگاه خودش میباشد.
اسالم به اصل عدالت ،نه به عنوان ی
استراتژی

خوي اخالق فردي ،بلکـه بـه عنـوان اصـلی

و راهبردي می نگرد که باید به صورت ملکه اي جاوید در جـان مسـلمان

رسوخ کند و در سر تا سـر زنـدگی او ،بـه ویـژه در حـوزه اقتصـادي و توزیـع ثـروت
جریان یابد.
این اصل راهبردي در حوزه اقتصاد با دو هدف عمده دنبال می شود:
الف :نفی افراط و تفریط مالی و از میـان برداشـتن «فقـر» و «تکـاثر»؛ زیـرا اجـراي
عدالت در توزیع و جلوگیري از انباشت ثروت در نزد گروهی خاص ،نابودي پدیدۀ فقـر
را به دنبال خواهد داشت.

«اإلمام عليّ

 :الهعّْة ت يولحْا إتِِّ العدَ.

1

مردم را چیزي جز عدالت اصالح نمی کند.

«اإلمام الكاظم

 :لو عدَ في القاس ت تغقوا.

2

اگر در میان مردم عدالت اجرا شود ،همه بی نیاز خواهند شد.
ب :برخوردار شدن «همه مردم» از «همۀ امکانـات مـادي» ،بـه گونـه اي کـه رفـاه

 .1یمان ،ص .27
 .2کافی ،ج ،1ص .542
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وآسایش ،ویژۀ اقلیتی ثروتمند نباشد ،همانگونه که قرآن ،هنگام سفارش به استفاده از
نعمت ها ،همگان را مخاطب قرار می دهـد و ثـروت هـا و منـابع را در خـدمت همـه
انسان ها می داند:

 «وَ لَصَدْ مَكَّقَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْقا لَكُمْ فْْا مَعايِشَ قَلهْالً مها نَشْهكُهُو َ(اعراف )10/
«يا مَيَُّْا القَّاسُ كُلُوا مَِّْا فِي الْأَرْضِ تَالتً طَِّْباً وَ ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّْْطا ِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبْنٌ (بقره )168 /
 -3اصل اخوّت

اخوّت اسالمی ،میان یکای

افراد جامعه یکی از حقیقی ترین طرح هاي اسالم اسـت

که در همهي ابعاد زندگی از جمله مسائل اقتصادي ،جریان دارد .در این طرح ،جامعـه
اسالمی ،همچون پیکري و احد به شمار میآید که درد و رنج هـر فـردي ،درد و رنـج
دیگران نیز خواهد بود و در هیچ شرایطی ،پیوند اخوّت گسسته نخواهد شد.

« إِنََّْا الُْْؤْمِقُو َ إِخْوَةٌ( ...حجرات )10 /
قرآن کریم رشتهي برادري میان مسلمانان را به قدري محکم می داند که حتی بعد از
ریخته شدن خون به نا حق ،باز هم برادري برقرار است .لذا اولیاي مقتـول را بـرادران
قاتل معرفی می کند و:

« ...فََْنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ مَخْهِ شَيْء ( ...بقره)178 /
هر چند هر شخص مختار است که دوستی مخصـوص ،براسـار روحیـات و ویژگـی
هاي خاص خود برگزیند ،اما با توجـه بـه روایـات بـرادري شـامل حـال همـۀ افـراد
مسلمان می شود.

«اإلمام الوادق

 :الْؤمن مخو الْؤمن كالجسد الواتد ،إ اشهتكي شهْئاً
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مقه وجد ملم ذل

في ائه جسد

مؤمن برادر مؤمن است ،همانند ی

1

پیکر واحد که چون عضوي از آن به درد آید ،درد

آن را در دیگر اعضاي پیکرش می یابد».
با توجه به روایاتی که پیرامون اخوّت دینی آمده است؛ به ایـن نتیجـه مهـم خـواهیم
رسید که اخوّت ،امري تشریفاتی و کلیشه اي نیست ،بلکه در قالـب «حـق مـؤمن بـر
مؤمن» و امثال آن نمود پیدا می کند که بخش عمدهي این حقوق ،پیرامـون مسـائل
اقتصادي میباشد .از جمله حقوق اقتصادي که زیر مجموعه «اخوت» مطرح می شود
به موارد زیر می توان اشاره کرد:
الف) حق مواسات

مواسات از واژه «اسوه» به معناي مشارکت و سهیم کردن دیگران در اسباب زندگی و
روزي می باشد .به همین خاطر اگر تنها مازاد بر نیاز خود را به دیگري پرداخت نماید،
مواساتی صورت نگرفته است .در روایات اسـالمی میـان اخـوت و مواسـات رابطـهاي
تنگاتنگ قائل شده اند.

« -اإلمام عليّ

 :ما تفظت األخوّة بْثل الْوا اة.

2

برادري ،با هیچ چیز به اندازه مواسات حف نمی شود.

 -مبو الْأمو الحارثي قاَ :قلهت ألبهي عبهد اهلل

 :مها تهقِِّ الْهؤمن علهي

الْؤمن؟ قاَ :إ ِِّ من تقِِّ الْؤمن علي الْؤمن الْودّة له في صدر والْوا هاة لهه
في ماله ،والخلف له في مهله والقوهة له علي من ظلْه . ...
 .1بحاراالنوار ،ج  ،58ص .148
 .2الحیاة ،ج  ،5ص.144
 .3کافی ،ج  ،3ص .249

3
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حق مؤمن بر مؤمن چیست؟ فرمود :از جمله حقوق مؤمن بر مؤمن ،دوسـتی قلبـی او،
مواسات مالی و اینکه به جاي او از اهل و عیالش سر پرستی کند و علیه ستمگرش او
را یاري دهد.

اإلمام الوادق

 :امتحقوا شْعتقا علي ثالث :عقهد مواقْهت الوهالة كْهف

محافظتْم علْْا؟ وعقد م هار هم كْف تفظْم لْا عن عدوّنا؟ وإلي ممهوالْم
كْف موا انْم إلخوانْم فْْا.

1

شیعیان ما را با سه چیز امتحان کنید (تا معلوم شود که چگونه اند) -1 ،خوانـدن نمـاز
به وقت و چگونگی مداومت بر آن  -2حفـ اسـرار و چگـونگی محافظـت و پنهـان
داشتن آن از دشمنان ما  -3در امور مـالی ،چگونـه بـرادران خـویش را در مـال خـود
شری

و سهیم می سازند.

با توجه به روایات فوق در می یابیم که مواسات مالی ،نشانۀ صدق اخوّت و محافظـت
از آن ،حق مؤمن بر مؤمن و شیوه اي براي ارزیابی شیعۀ واقعی شمرده شده است.

مبا بن نغلب قاَ ... :ألته – فصلت :مخبهني عن تقِِّ الْؤمن علي الْؤمن؟
فصاَ

 ... :يا مبا ! نصا ْه شطه مال ؟ ثمّ نظهه إلهيّ فههمي مها دخلقهي –

فصاَ :يا مبا ! مما نعلم م اهلل قد ذكه الْهؤثهين علهي منفسهْم؟ ،قلهت :بلهي
جعلت فداك! – فصاَ ممّا إذا قا ْته فلم نؤثه بعد ،إنْا منهت وههو هواء –
إنِِّْا نؤثه إذا منت معطْته من القوف اآلخه.
أبان بن تغلب می گوید از امام صادق

 .1بحاراالنوار ،ج  ،65ص .149
 .2یمان ،ج  ،71ص .249

2

دربارۀ حق مؤمن بر مؤمن پرسیدم .فرمـود:
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اي أبان! نیمی از دارائی ات را با او تقسیم کن .پس چون شگفتی مـرا از ایـن سـخن
دریافت ،فرمود :اي أبان! آیا نمی دانی که خداوند از ایثار گران [به نیکـی] یـاد کـرده
است؟ ...هر گاه تو دارایی ایت را با او تقسیم کنی ،هنـوز ایثـار نکـردهاي ،بلکـه بـا او
یکسان شدهاي ،ایثار تو زمانی است که از نیمـهي دیگـر مـال [کـه از آن تـو اسـت]
به او بدهی.

 -اإلمام الحسن

للهجل الْي قاَ منِِّه من شهْعة علهيّ

 :يها عبهد اهلل!

لست من شْعة عليّ! إنِِّْا منت من محبّْه؛ إنِِّْا شْعة عليّ  ...هم الْي يؤثهو
إخوانْم علي منفسْم ولو كا بْم خواصة  ...وشْعة عليّ هم الْين يصتهدو
بعليّ في إكهام إخوانْم الْؤمقْن.
امام حسن مجتبی

1

در خطاب به مردي که گفته بود شیعه علی

اسـت فرمـود:

اي بندۀ خدا؛ تو از شـیعیان علـی نیسـتی! بلکـه از دوسـتان اویـی .شـیعه علـی ...آن
کسانی اند که برادرانشان را بر خود ترجیح می دهند هر چند تنگدست باشـند؛ ...و آن
کسان هستند که در احترام گذاري به برادران مؤمن خود به علی

اقتدا میکنند.

ب) ایثار مالی

ایثار ،در لغت به معناي برگزیدن ،قرض دیگران را بر قرض خـویش مقـدم داشـتن و
مانند آن است.

2

در قرآن کریم نیز به معناي لغوي خود به کار رفته است.
ایثار ،مرحله اي باالتر از مواسات است ،زیرا در مواسات ،شخص ،دیگران را در امـوال

 .1یمان ،ج  ،65ص .162
 .2لغ نامه دیخدا ،ج  ،7واژه ايثار.
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خود سهیم میکند اما ایثارگر ،آنچه را خود نیازمند است ،به دیگري می بخشد.

1

قرآن کریم در آیات متعدد و با قالب هاي متفاوت از ایثار و ایثارگر تمجید نموده است.
ایثار مالی خانوادهي علی

 ،که سه شبانه روز غذاي خـود را بـه مسـکین و یتـیم و

اسیر داده و خود با گرسنگی مجدد روزه گرفتند ،بر تارک ایثـارگرانی کـه در قـرآن از
آنان تمجید شده است می درخشد.

2

« ...وَ يُؤْثِهُو َ عَلى مَنْفُسِِْمْ وَ لَوْ كا َ بِِْمْ خَواصَةٌ ( ...حشر)9/
در آیه فوق ،از «انصار» که در حال فقر ،از برادران مهاجر خود ،با تقسیم اموال و خانه
هاي خویش پذیرایی کردند و آنان را بر خود مقدم داشتند تمجید می کند.
در روایات عالوه بر اینکه ایثار به عنوان (خوي و خصلت ابرار و اعلی مراتب ایمان )...
معرفی شده ،از آن به عنوان جلوهي اخوت ایمانی یاد شده است:

اإليثار جّْة األبهار وشْْة األخْار

3

ایثار خوي نیکوکاران و شیوۀ نیکان است.

 -اإليثار متسن اإلتسا ومعلي مهانب اإليْا .

4

ایثار ،نیکوترین نوع احسان و باالترین مراتب ایمان است.

اقسام ایثار
الف) ایثار مثبت:

 .1جامع السعادات ،ج  ،2ص  ،122بیروت.
 .2انسان  /آيات .22 -5
 .3غرر الحکم ،ص  396ح .9163
 .4یمان ،ح .9164
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 -1مقدم داشتن دیگران بر خود ،هر چند به چیز اندک

مقدم داشتن دیگران مشروط بر این است ایثار او سبب ناراحتی و فشار بـر فرزنـدان و
خانواده خودش نشود و نظام خانواده اش را به خطر نیفکند.
علی  7در خطبه متقین ،یکی از ویژگی هاي متقین را چنین ترسیم می کند:
نفسه مقه في عقاء والقاس مقه في راتة .نفس او بـه واسـطه سـختگیـريهـاي
خودش ،از او در رنج است و مردم از ناحیه او در آسایشاند.
 -2مقدم داشتن خواست الهی بر هواي نفس

همانند کار یوسف

1

 ،که با مقدم داشتن خواست خدا ،آبـروي خـود را حفـ کـرد و

زندان را بر ارتکاب معصیت ترجیح داد و فرمود ...« :رَبِّ السِّهجْنُ مَتَهبُّ إِلَهيَّ مَِّْها
يَدْعُونَقي إِلَْْهِ( ...یوسف )23 /
خداوند نیز به واسطۀ این ایثار ،او را برگزید ،چنان که برادرانش به او گفتند:

«ناهلل لصد آنهك اهلل علْقا
امام باقر

2

فرمود :خداوند بزرگ می فرماید :وع ِِّني وجاللي وعظْتهي وبْهائي

وعلوّ ارنفاعي ت يؤثه عبد مؤمن هواي علي هوا في شيء من ممه الهدنْا إتِِّ
جعلت َقا في نفسه وهّْته في آخهه وضهّْقت السهْاوات واألرض رزقهه،
وكقت له من وراءِ نجارة كلِِّ ناجه 3.به عزتم و جاللـم و شـرفم و بلنـدي مقـامم
سوگند که هیچ بندهي مؤمنی خواست مرا بر خواست خود ،در یکـی از امـور دنیـا بـر

 .1رک :وسايل الشیعه ،ج  ،11ص .220
 .3کافی ،ج  ،2ص .137
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نگزیند ،جز آنکه بی نیازي را در وجودش قرار دهم و همتش را متوجه آخرت سـازم و
آسمان ها و زمین را عهـده دار روزياش گـردانم و خـودم پشـتیبان همـه تجـارات و
معامالت او هستم.
 -3ترجیح حق بر باطل ،هر چند به ضرر خود باشد.

اإلمام الوادق

 :إ ِِّ من تصْصهة اإليْها م نهؤثه الحهقِِّ وم ضههِِّك علهي

الباطل وإ نفع

1

از حقیقت ایمان ،آن است که حق را گر چه به زیان تو است و باطل را گر چه به سود
تو است ترجیح دهی.

ب) ایثار منفی:
 -1فداکاري و گذاشتن از مال و جان در جبهۀ باطل

انسان هاي گمراه ،ممکن است در راه تقویت باطل ،ثروت خویش را و حتی جان خود
را نیز نثار کنند ،ولی چنین ایثار نه تنها غیر معقول و نادرست است ،بلکه مایه حسرت
و ندامت نیز می گردد.
قرآن مجید در این باره می فرماید:

« إِ َّ الَّْينَ كَفَهُوا يُقْفِصُو َ مَمْوالَُْمْ لَِْوُدُّوا عَهنْ َهبْلِ اللَّههِ فَسَهُْقْفِصُونَْا ثُهمَّ
نَكُو ُ عَلَِْْْمْ تَسْهَةً ( ...انفال)36 /
 -2گزينش دنیا و ترجیح مظاهر آن بر آخرت.

قرآن کریم در نکوهش این نوع ایثار می فرماید:
 .1بحاراالنوار ،ج  ،67ص .106
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« فَأَمَّا مَنْ طَغى * وَ آثَهَ الْحَْاةَ الدُّنْْا * فَإِ َّ الْجَحْمَ هِيَ الَْْهأْوى (نازعـات/
)39 -37
 -3ايثار بي مورد

اگر ایثار سبب فشار و ناراحتی بر فرزندان و خانوادهي انسان گردد و نظـام خـانواده را
به خطر اندازد ،این ایثار منفی است و اگر هیچ ی

از ایـن امـور منفـی نباشـد ،ایثـار،

بهترین راه است.
قرآن کریم می فرماید:

« وَ ت نَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُقُصِ َ وَ ت نَبْسُطْْا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَصْعُدَ مَلُومهاً
مَحْسُورا (اسراء)29 /

نتیجه گیري
باور به مالکیت حقیقی خدا؛ قوانین و احکام مبتنی بر اصل عدالت ،طرح مسأله اخـوّت
و ایثار و برقراري پیوند عاطفی میان افراد جامعه ،سه ضلع مثلثی را تشکیل مـی دهـد
که با نهادینه شدن آن در فرهنگ عمومی ،جامعه به طور طبیعـی ،بـه سـوي تحقـق
کامل عدالت اجتماعی – اقتصادي و توزیع عادالنه ثروت و امکانات ،پیش می رود.
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موضوع دوازدهم:
ابعاد فقر و غنا در فرهنگ ديني

از جنجالیترین مباحت در تمام جوامع ،تعیین مسأله فقر و غنا می باشد .هر مکتـب و
مذهبی طبق باورهاي خود ،نسبت به آنها اظهار نظر و اقدام میکند.
اسالم نیز این موضوع را در ابعاد فقهی ،کالمی ،سیاسی ،اقتصادي ،اخالقی و ...مـورد
بررسی قرار داده است که در اینجا تنها به بخش اخالقی آن می پردازیم.

الف) غنا
به معناي بی نیازي میباشد که در  2نوع قابل تصور است.
 -1بی نیازي مطلق ،که ویژه خداوند است ،لذا در هیچ زمینه اي کمتـرین نیـازي بـه
دیگران ندارد ولی همۀ ما سوي ا به او محتاجند.
 -2بی نیازي مالی؛ که حداقل آن ،تـأمین نیازمنـدي هـاي ضـروري زنـدگی و عـدم
احتیاج به دیگران است و به اصطالح روي خط فقـر قـرار داشـتن و حـداکثر آن نیـز
بستگی به کوشش و فعالیت هاي افراد دارد .البته گاهی غنا از نظر دین چهرۀ مـذموم
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به خود می گیرد که به آن خواهیم پرداخت.

ب) فقر
واژه فقر ،حداقل در چهار معنا کاربرد دارد:
 -1نیازهاي ضروري که تمام موجودات عالم از جمله انسان به آن محتاج می باشد.
 -2نداري و درویشی ،در حد عدم مرتفع کردن نیازهاي ضروري زندگی.
این قسم ممکن است با اختیار یا بدون اختیار رخ بنماید.
 -3فقر و آزمندي نفس انسان ،که هیچگاه سیر نمی شود و دائم بر حـرص و ولـع آن
افزوده می شود.
 -4نیاز معنوي و دائمی به پروردگار.
با نگاهی کوتاه به روایات و آیات پیرامون فقر و غنا ،شخص ،دچار تضاد میان آنها می
شود ،زیرا از ی

سو در برخی آیات و روایات از فقر تمجید شده است و از سوي دیگر

از فقر به شدت مذمت شده است.
اما با تأمل و دقت در خواهیم یافت که ساحت مقدر دین اسالم از این نوع تناقضات
نیز به دور خواهد بود.
براي تبیین دیدگاه اسالم ،روایات را به پنج دسته تفسیر کرده و سـپس پیرامـون هـر
ی

به گفتگو خواهیم نشست.

در روایات مذکور به پنج گروه و عنوان بر می خوریم:
ستایش فقر؛ مذمت فقر؛ سفارش به صبر و تحمل فقر؛ ستایش غنا؛ مذمت شدید غنا.
 -1ستایش فقر

 -عن الوادق

قاَ :في مقاجاة مو ي

 :يا مو ي! إذا رميت الفصهه مصهبالً
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فصل :مهتباً بشعار الوالحْن .

1

اي موسی هر گاه دیدي فقر به تو روي آورد بگو« :شعار صالحان خوش آمد»

 -عن عليّ

 :الفصه مزين للْؤمن من العْار علي خدّ الفهس.

2

فقر ،مؤمنان را بیشتر می آراید تا دنباله لگام ،گونۀ اسب را.
منظور از روایات ،که فقر مادي اختیاري می توانـد مثبـت باشـد همـان «زهـد» و دل
نبستن به دنیا و قناعت به کمترین است .اولیاء ،و انبیاء الهـی و مؤمنـان ممتـاز ،ایـن
روش را براي علّو روح خود بر میگزینند و به آن پایبند بودند و حتی درآمد حاصـل از
تالش جدي خود را صرف هزینه هاي زندگی خود و دیگران می نمودند.
پاره اي دیگر از روایات که فقر را ستایش می کند ،مرادشان فقر تکـوینی یـا فقـر بـه
درگاه خداوند است .مانند روایت زیر که از رسول اکرم در برخی کتب وارد شده است:

الفصه فخهي وبه مفتخه علي ائه األنبْاء.

3

مراد آن حضرت «فقر إلی ا » است و بسیار روشن است که آن حضرت هرگز بینوا و
درماندۀ مال و دنیا نبود و به هیچ کس هم دست نیاز دراز نکرد.
پس منظور ،همان عطش شدید به عنایات حضرت حق است که افتخار آفرین است و
آن بزرگوار در حدّ اعال از آن برخوردار بود .به عالوه ایـنکـه روایـت فـوق را عالمـه
مجلسی بدون سند ذکر کرده است.
 -2نکوهش فقر

 .1کافی ،ج  ،2ص .263
 .2یمان ،ص .265
 .3بحاراالنوار ،ج  ،69ص .30
 .4الحیاة ،ج  ،4ص .606

4
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 « الشَّْْطا ُ يَعِدُكُمُ الْفَصْه ( ...بقره )268 / :إ ِِّ الفصه مقصوة للدين مدهسة للعصل

 -اإلمام عليّ

1

فقر ،مایه نقصان دین و سراسیمه شدن عقل می گردد.

اإلمام الوادق
والْهض

 :مربعة مشْاء الصلْل مقْها كثْهه :القهار والعهداوة والفصهه

2

چهار چیز است که اندک آن هم زیـاد مـیباشـد :ا -آتـش  -2دشـمنی  -3فقـر -4
بیماري
 -امام صادق

 :فقر را از لشکریان جهل معرفی فرموده است.

 -القبيّ

 :كاد الفصه م يكو كفهاً.

فقر به آن نزدی

است که به کفر بینجامد.

3

4

دو نوع فقر می تواند مراد این گونه آیات و روایات باشد.
الف :فقر به معناي سیر نشدن و آزمندي و حریص بودن نسبت به دنیا است.
ب :بینوایی و محتاج بودن به دیگران که ناشی از تنبلی و کاهلی در کار میباشد.
اسالم به چنین فقري به طور پیگیر و اصولی به مبارزه برخاسـته اسـت و بـا ارائـه برنامـه
هاي کوتاه مدت و بلند مدت ،به ریشه کنی آن همت گماشته است که اگر حکومـت هـا و
دولت ها آن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهند به پر کردن شکاف نامیمون طبقـاتی
موفق خواهند شد .چنان که یکی از برنامه هاي اصولی حکومت حضرت مهدي

 .1بحاراالنوار ،ج  ،69ص .53
 .2الحیاة ،ج  ،4ص .394
 .3کافی ،ج  ،1ص .22
 .4بحاراالنوار ،ج  ،69ص .29

چنین
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خواهد بود:

القبيّ

 :يصسم الْاَ بالسويّة ويجعل اهلل الغقيّ في قلوب هْ األمّة.

حضرت مهدي

اموال را به طور مساوي تقسیم می کند و خداوند در دل هاي این

امت ،بی نیازي قرار می دهد.
فقر فرهنگي:

در کنار فقر مادي ،فقر فرهنگی نیز قابل توجه است و باید به شکل اصولی و مداوم به
مبارزه با آن کوشید.
بی سوادي ،کم اطالعی ،عدم آشنایی با مسائل دینی ،اجتماعی ،اقتصادي و ماننـد آن،
به نوبه خود فاجعه آمیز و خسارت بار خواهد بود و اگر قبل از فقر اقتصادي ریشـهکـن
نشود ،بسیار خطرناک خواهد بود؛ به ویژه اگر با رفاه و تکاثر همراه باشد.
امام صادق

 :فقر دینی و فرهنگی را در «مـرگ سـرخ» معرفـی کـرده اسـت کنایـه از

سختی و خونین بودن آن می باشد.

اإلمام الوادق

 :الفصه الْوت األتْه ،فصلت ألبي عبهد اهلل

الدنْار والدرهم؟ فصاَ :ت ،ولكن من الدين.

 :الفصهه مهن

1

فقر ،مرگ سرخ است ،راوي گوید :از حضرت پرسیدم مقصود نداشتن دینار و درهـم اسـت؟
فرمود :نه بلکه نداشتن دین است.
 -3سفارش به تحمل فقر

تاریخ و تجربه نشان داده است که در میان جوامع ،افرادي یافت می شوند که بـه هـر دري
می زنند ،اما جز قوت الیموت خود چیزي عایدشان نمی شود .این امر علت هاي مختلفـی

 .1کافی ،ج  ،2ص .266
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می تواند داشته باشد که در این مجال به آن علل نمیپردازیم.
آنچه در اینجا ذکر آن الزم است این است که چنین افرادي – که به هر دلیـل فقیـر
شده اند – از سوي دین به صبر و بردباري و حف عفت و کرامـت خـویش ،سـفارش
شده اند؛ و در عین کوشش براي کسب روزي حالل ،باید صورت خود را با سیلی سرخ
نگه دارند .تا در صورت خواست خدا فرجی حاصل گردد.
قرآن کریم این گروه را چنین توصیف می نماید:

« ...يحسبْم الجاهل اَقْاء من التعفف نعهفْم بسهْْاهم ت يسهئلو القهاس
الحافاً ...

1

القبيّ

 :فْن انِِّصي اهلل ع ِِّ وجلِِّ وصبه ،منا اهلل بهزقه من تلِِّه.

2

 ...پس هر کس از خدا بترسد و بردبار و شکیبا باشد ،خدا روزي او را از راه حالل به او
می رساند. ...
 -همچنین در روایتی دیگر که گفتگویی است میان ی

اعرابی بـا امـام حسـین

(فصه معه صبه) 3به عنوان ارزش معرفی شده است.

 -القبيّ

« :من جاع مو اتتاج فكتْه القاس ومفشا إلي اهلل تصِِّاً علهي اهلل

كا يهزقه يهزق مقه من الحالَ
هر کسی گرسنه یا نی ازمند شود و آن را از مردم پنهان دارد و به خدا اعـالم کنـد ،بـر
خداوند است که روزي ی

ساله او را از حالل تأمین نماید.

 -4ستایش بی نیازي

 .1بقره .273 /
 .2الحیاة ،ج  ،4ص .154
 .3بحاراالنوار ،ج  ،44ص .196
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نیاز و وابستگی به غیر خدا ،مخالف کرامت انسان است .به همین دلیل همۀ انسان ها
باید تالش کنند که از نظر اقتصادي روي پاي خود بایستند و سر بار دیگران نباشند.
اسالم ،بی نیازي به این معنا را به دیده مثبت نگریسته و پیروان خویش را بـدان فـرا
خوانده است.

 -اإلمام الباقه

« :من طلب الدنْا ا تعفافاً (ا هتغقاء) مهن القهاس و هعْاً

علي مهله ونعطِِّفاً علي جار  ،لصي اهلل ع ِِّ وجلِِّ يوم الصْامة ووجْه مثهل الصْهه
لْلة البدر

1

هر کس که براي بی نیازي از مردم و تالش بـراي رفـاه و خـانوادهي خـود و نیکـی
کردن به همسایه ،به طلب دنیا (مال و امکانات زندگی) برخیزد ،روز قیامـت در حـالی
که خداي بزرگ را مالقات می کند که صورتی همچون ماه شب چهارده دارد.

 -اإلمام الوادق

« :ت خْه فْْن ت يحبّ جْع الْاَ من تالَ ،يكفّ به

وجْه ،ويصضي به ديقه ،ويول به رتْه

2

آدمی که دوست ندارد در راه به دست آوردن مال – از راه حالل – براي حف آبرو (و
بی نیازي از مردم) و اداي دین خـود و صـلۀ رحـم تـالش کنـد ،داراي هـیچ خیـر و
ارزشی نمیباشد.

 اإلمام الوادقاإلثم

َ« :قي يحج ك عن الظلم ،خْه من فصه يحْل

علي

3

ثروتی که تو را از ستم کردن (به خود یا بستگان یا دیگران) باز دارد ،نیکوتر از فقـري

 .1الحیاة ،ج  ،3ص .207
 .2یمان ،ص .209
 .3یمان ،ص .208
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است که تو را به گناه بیندازد.
پر واضح است که مراد این روایات از ارزشمند جلوه دادن کسـب و تـالش بـراي بـی
نیازي و غنا ،غناي کافی و حاصل از راه حالل است تا آن را به مصـارف شایسـته اي
که در احادین آمده است برسانند؛ همچون حف آبرو و پرداختن دین و صله رحم ،نـه
ثروت تکاثري ،در آن حد که از راه ستم و مکیدن خون مردم فراهم شود.
اگر مؤمن در تأمین زندگی دچار مشکل و کمبود باشد ،احتمال دارد به طور شایسته به
امور دینی خود نپردازد ،عالوه بر اینکه دستیابی به پاداش هاي اعمال بزرگـی چـون
حج ،خمس ،زکات ،صدقات ،خیرات و ...در گرو بی نیـازي نسـبی خـویش اسـت .بـه
همین خاطر است که رسول اکرم

القبيّ

بی نیازي را کم

 :نعم العو علي نصوي اهلل الغقي

غنا و بی نیازي بهترین کم

خوبی براي تقوا می داند:

1

است براي عمل به تقواي الهی.

 -5غناي مذموم

از دیدگاه اسالم ،ثروت اندوزي ،تکاثر و جمع آوري دیوانه وار و بی هدف اموال ،کاري
نابخردانه میباشد؛ چرا که با اهداف خلقت و آرمان خود در تضاد است؛ از ی

سو بـه

هدر دادن عمر گرانمایه و باز ماندن از اغراض و فضایل انسانی می انجامد و در واقـع
گوهر گرانبهاي انسانیت را فداي مادیاتی می کند که هیچ گاه گرهـی از کـار او بـاز
نمی کند و از سویی دیگر ثروتی را که از آنو همۀ انسـان هـا اسـت ،بـدون اسـتفاده،
متراکم ساخته و مشکالت متعددي براي جامعه بشري فراهم می آورد ،عالوه بر اینکه
ثروتمندان و زراندوزان را از جهات مختلف به طغیان ،فساد ،جنایـت ،حـق کشـی ،آدم

 .1کافی ،ج  ،5ص .71
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کشی و ...وادرا می نماید .پس اسالم حق دارد که در آیات و روایات متعـدد ایـنگونـه
استغناء را محکوم و ممنوع اعالم کند و آن را نکوهش نماید:

مَلْْاكُمُ التَّكاثُهُ * تَتَّى زُرْنُمُ الَْْصابِه( .تکاثر)2-1 /
اإلمام الوادق

 ...« :كلِِّ الصوم الْاكم التكاثه ،تتِِّي زاروا الْصابه

1

همگان را تکاثر (افزون طلبی) به غفلت افکند ،تا آنگاه که به دیدار گورها رفتند.

 -كالِِّ إ ِِّ اإلنسا لْطغي م رم ا تغقي.

2

« وَيْلٌ لِكُلِّ هَُْ َةٍ لَُْ َةٍ * الَّْي جََْعَ ماتً وَ عَدَّدَ ُ (همزه)2-1 /

 -اإلمام عليّ

 :اعْلوا م ِِّ كثه الْاَ مفسدة للدين ،مصساة للصلوب

بدانید که بسیار شدن مال ،مایه تباهی دین و قساوت قلب می گردد.

 -القبيّ

 :هْاك رجاَ ممّتي في نهك العلم و جْع الْاَ

4

تباهی مردان امت من در ترک علم و جمع کردن مال است.

 -اإلمام عليّ

 :كثه الْاَ يفسد الصلوب ويقسي الْنوب

فزونی مال ،دل ها را تباه می کند و گناهان را از یاد می برد.

 -القبي

 :شه متي اتَقْاء.

 .1بحاراالنوار ،ج  ،66ص.402
 .2یمان ،ص.402
 .3یمان ،ج  ،1ص .175
 .4الحیاة ،ج  ،3ص .372
 .5یمان.380 ،
.6یمان.347 ،

6

5

3
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موضوع سیزدهم:
بررسي عوامل و پیامدهاي تکاثر و فقر

تکاثر ثروت
«تکاثر» به معناي مسابقه و رقابت؛ و چشم و هم چشمی کردن در افـزایش ثـروت و
عزت دنیوي است 1.افراط و تفریط در استفاده از پدیده ها ،خالف عقل و شرع اسـت،
که انسان باید از آن پرهیز کند.
بیکاري ،فقر و نیازمندي ،جانب تفریط است .همانگونه که استغناء و بـی نیـازي حـد
میانه است و تکاثر و زر اندوزي ،جانب افراط در مسائل مالی و بـه کـارگیري مظـاهر
مادي می باشد.
بنیاد اقتصادي اسالم بر مرکزیت دادن به انسان پی ریزي شده است ،نه محور بـودن
مال و مرکزیت دادن به سرمایه؛ به همین جهت اسالم همه کاالهاي طبیعی و دسـت

 .1مفردات راغب ،واژه کثر.
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ساخته بشر را ،وسایلی براي خدمت کردن به انسان و رفـع نیازمنـدي هـاي انسـان و
پاسداري از کرامت انسانی در نظر می گیرد ،لکن بنیاد تکاثر و سرمایه داري بر محـور
بودن مال و مرکزّیت دادن به آن مبتنی است؛ از این رو مـال را همـۀ هـدف خـویش
میشمارد و انسان و انسانیت را در راه آن قربانی مـینمایـد؛ و بـا ایـن جهـت گیـري
مادي ،مال را از مدار سالم خود – که براي انسانیت مفید است – بیرون می برد؛ و آن
را هدف اصلی قرار می دهد و انسان را فداي مال و گرد آوري آن می کند ،بـه جـاي
آنکه مال را فداي انسان کند.

1

عوامل و انگیزه هاي تکاثر ثروت
 -1گم کردن هدف

افرادي که هدف آفرینش و زندگی را گم می کنند ،هم در ارتباط با خالق هستی دچار
مشکل می شوند ،یعنی او را نمی شناسند ،فرمانش را نمـی برنـد ،بـه او تقـرب نمـی
جویند و هم با مخلوقات و بندگان او روابط صحیح برقرار نمـی کننـد؛ حقـوق آنهـا را
ضایع کرده از آن بهره کشی مـی کننـد ،دور احسـان و انفـاق نمـی گردنـد و  ،...در
عوض ،با خصلت هاي منفی به زراندوزي می پردازند.

القبيّ

« :من مصبح وممسي و الدنْا مكبه هّْه جعل اهلل نعالي الفصه بْن عْقهه

وشتت ممه ولم يقل الدنْا إتِِّ ما قسم له ومن مصبح وممسي واآلخهة مكبهه هّْهه
جعل اهلل ونعالي الغقي في قلبه وجْع له ممه

2

کسی که بزرگترین هدف روزگارش دنیا باشد ،خداوند فقر (نداري و آزمنـدي و سـیر

 .1الحیاة ،ج  ،3ص157
 .2کافی ،ج  ،2ص 319
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نشدن) را در برابر چشمانش قرار می دهد ،کارش را بی سامان وانهد و از دنیا به اندازه
قسمت خویش هم دست نیابد؛ و آنکه بزرگترین هدف و دل واپسی روزگارش آخرت
باشد .خداوند بینیازي را در وجودش قرار می دهد و به کارش سامان می بخشد.

اإلمام عليّ

« :من كانت الدنْا مكبه هّْه طاَ شصاؤ وَّْه

1

آن شخص که دنیا بزرگترین هدف وي باشد ،همواره گرفتار بدبختی و اندوه خواهـد
شد.

القبيّ

 :من مصبح والدنْا مكبه هّْه فلْس من اهلل شيء ومل م قلبه مربهع

خواَ -1 :هّْاً ت يقصطع عقه مبداً  -2وشغالً ت يقفهج مقه مبهداً  -3وفصههاً ت
يبل عقا مبداً  -4وامالً ت يبل مقتْا مبداً.

2

کسی که شب را به صبح رساند و بـزرگتـرین هـدف و دلواپسـیاش ،دنیـا باشـد ،از
(رحمت) خدا بهره اي ندارد و وجودش را چهار خصلت فرا می گیرد -1 :دلواپسی کـه
هرگز از او جدا نشود -2 .گرفتاري که هرگز بر طرف نشود -3 .نداري و آزمندي کـه
هرگز پایان نیابد و به بی نیازي نرسد -4 .آرزویی که هرگز به سامان نرسد.
 -2فراموشی معاد

به طور طبیعی هر شخص که با مبدأ آفرینش (خـدا) رابطـهي صـحیحی نداشـت ،بـا
مقصد (آخرت و معاد) نیز چندان ارتباط برقرار نمی کند .همین امر (فراموشـی معـاد)
جز دل بستگی کاذب به دنیا و تاخت و تاز خود سرانه در آن ،نتیجـۀ دیگـري در پـی
نخواهد داشت.

 .1میزان الحکمة ،ج  ،2ص 909
 .2یمان ،ص910
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و این دلبستگی ،بیشتر از پیش او را به حرکت در مسیر تکاثر ثروت وا می دارد و همۀ
همّ و غمش را مصروف دنیایی می کند که به گمان باطلش ،مقصد نهایی است.

 مَنْ كا َ يُهيدُ تَهْثَ الْآخِهَةِ نَ ِدْ لَهُ في تَهْثِهِ وَ مَنْ كا َ يُهيدُ تَهْثَ الهدُّنْْانُؤْنِهِ مِقْْا وَ ما لَهُ فِي الْآخِهَةِ مِنْ نَوْب( .شوري)20 /
 ...فَِْنَ القَّاسِ مَنْ يَصُوَُ رَبَّقا آنِقا فِي الدُّنْْا وَ ما لَهُ فِي الْآخِهَةِ مِنْ خَالق( .بقره )200 /
 يَعْلَُْو َ ظاهِهاً مِنَ الْحَْاةِ الدُّنْْا وَ هُمْ عَنِ الْآخِهَةِ هُمْ َافِلُو َ (.روم)7 /اإلمام عليّ

 :مما واهلل إنِِّي لْْقعي من اللعب ذكه الْوت وإنِِّه لتْقعه من

قوَ الحقِِّ نسا اآلخهة.

1

آگاه باشید! به خدا سوگند که یاد مرگ مرا از شوخی و کارهاي بیهـوده بـاز مـی دارد،
ولی فراموشی آخرت عمرو عاص را از سخن حق باز داشته است.
 -3نادانی و جهل

انسان آگاه و خردمند ،درآمد و هزینۀ زندگی خویش را برآورد می کند و به اندازۀ رفـع
نیازهاي مادي و معنوي خویش و رسیدن به رفاه و غنـاي کفـافی (ثروتـی کـه از راه
هاي مشروع فراهم آید و صاحب آن از جهات مختلف داراي سطح زندگی قابل قبـول
باشد ،بخورد و بخوراند ،همسر اختیار کند ،وجوه شرعی بپردازد ،حج گذارد و مال خـود
را در راه خیر فردي و اجتماعی انفاق کند) به کسب درآمد می پردازد ،ولی افراد نا آگاه
و کم خرد ،بدون هدف و برنامه ریزي اصولی به زراندوزي می پردازند.

 وَيْلٌ لِكُلِّ هَُْ َةٍ لَُْ َةٍ * الَّْي جََْعَ ماتً وَ عَدَّدَ ُ * يَحْسَبُ مَ َّ مالَهُ مَخْلَدَ . .1نهج الب غه ،خطبه 84
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(همزه )3 -1
 -اإلمام عليّ

 :نكثِِّهك بْا ت يبصي وت نبصي له من معظم الجْل.

1

انباشتن آنچه برایت نمی پاید و تو نیز برایش نمی مانی ،بزرگترین نادانی است.

 -اإلمام عليّ

 :الجْل يفسد الْعاد.

2

نادانی ،معاد را تباه می کند.

 -اإلمام عليّ

 :الحهب والشهة والبخل نتْجة الجْل.

3

حرص و آزمندي و بخل ،نتیجه جهل است.

 -اإلمام عليّ

 :الهكو إلي الدنْا مع ما نعاين مقْا جْل.

4

آرامش یافتن به دنیا در حالی که ناپایداري آن مشاهده می گردد ،از نادانی است.

پیامد هاي تکاثر
انباشتن مال و ثروت ،بدون غرض عقالیی ،کاري بیهوده و زیان آفرین است ،کـه بـه
قیمت از دست دادن عمر و خسران در آخرت تمام می شود .از طرفی ،این بیمـاري بـا
یافتن اندکی دارو – ثروت – روز به روز شدید تر و کشنده تر می شود و انسان ثروت
پرست ،کارش به جایی می رسد که هر چـه بیشـتر مـی یابـد ،بیشـتر مـی خواهـد و
همچون تشنهاي که از آب دریا نوشیده ،هرگز سیر نمی شود .تا آنکه مرگش برسـد و
از طــرف دیگــر همــواره اشــ

 .1غرر الحکم ،ص 74
 .2میزان الحکمه ،ج  ،1ص 462
 .3یمان ،ص 462
 .4نهج الب غه ،ص 554

یتیمــان و آه مظلومــان ،زنــدگی و ثــروت او را
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احاطه می کند.
آري ثروت اندوزي به گونۀ تکاثر کار را به جایی می رساند که بـه فرمـودۀ علـی

،

مبّدل به خمیر مایه براي انواع شهوات و رذالتها میگردد.

 -اإلمام عليّ

« :الْاَ مادّة الشْوات

1

مال و دارایی ،خمیر مایه شهوات است.
از جمله پیامد ها و مفاسـد تکـاثر کـه در آیـات و روایـات بـه آن اشـاره شـده اسـت
عبارتند از:
 -1تباهی عقل و اندیشه

مال و دارائی چون در حد معتدل (غناي کفافی) باشد ،در خدمت عقل و فکر بشر قـرار
می گیرد و خود سبب استواري تفکر و تعقل انسان می گردد؛ زیرا که غنـاي معتـدل،
نیازمندي هاي انسان را رفع می کند و آدمی را از اینکه همۀ فکـر و ذهـن خـویش را
براي رفع فقر و نیاز به کار بگیرد رهایی می بخشد .اما همین مال ،اگر از حد اعتـدال
بگذرد و به صورت هدفی تکاثري در آید ،ناخواسته به وسیله اي براي براندازي عقل و
فکر و جلوگیري از پرتو افکنـی آن مـیگـردد .علـت ایـن پدیـده نیـز آن اسـت کـه
فزونخواهی و آزمندي نسبت به مال ،فرصت فکر کردن درباره اموري غیـر از مـال و
راه هاي کسب و افزایش آن را از انسان سلب می کند.
و بدینگونه ،قواي عقلی و احساسات منطقی بشـر ،بـا غـل و زنجیـره هـاي تکـاثر و
اشرافی گري به بند کشیده می شود.
با این حساب از نگاه دینی و روایی قـرار دادن افـراد متکـاثر در زمـرۀ عقـالء کـاري

 .1یمان.
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شایسته نیست.

1

 « ...وَ طُبِعَ عَلى قُلُوبِِْمْ فَُْمْ ت يَفْصَُْو َ (توبه )87 /القبيّ

 :ولْا (الدنْا) يجْع من ت عصل له.

2

و کسی که عقل ندارد ،براي دنیا جمع می کند.

 ...:قد خهقت الشْوات عصله.

اإلمام عليّ

3

 ...شهوتها ،خرد او را تباه کرده است.

 :إ ِِّ في كتاب عليّ

اإلمام الوادق

 :إنِِّْا مثل الدنْا كْثل الحّْهة ،مها

ملْن مسّْا ،وفي جوفْا السمّ القاقع ،يحهْرها الهجهل العاقهل ،ويْهوي إلْْها
الوبيّ الجاهل.

4

در نامهاي از امام علی

آمده است« :مثل دنیا» مثل ماري است که داراي ظـاهري

نرم و زیبا است ولی در درون ،زهري کشنده دارد؛ مرد با خرد از آن پرهیز مـی کنـد و
کودک نادان به سوي آن می دود.

اإلمام صادق

 :في تدي «جقود العصل والجْل؛ والصوام وضدّ الْكاثهة

5

(یکی دیگر از سپاهیان خرد) مال داري در حدّ قوام (اعتدال) است؛ و ضـد آن تکـاثر و
فزون خواهی است.
 -2شخصیت کاذب خیالی و خود برتر بینی

 .1الحیاة ،ج 38 ،4
 .2کافی ،ج  ،2ص 129
 .3نهج الب غه ،خ  ،109ص160
 .4کافی ،ج  ،2ص 136
 .5یمان ،ج  ،1ص 22
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شخصیت واقعی انسان ،برخاسـته از پیـروي اصـول انسـانیت ،همچـون عقـل ،علـم،
معرفت ،عمل ،احساسات ،مردم دوستی و ...است .در تصوّر اسالمی ،مال و ثـروت بـه
هیچ کس ارزش یا شخصیت نمی بخشد ،بلکه ثروت وسیله اي است که اگر بر طبـق
مالک هاي انسانی و شرعی مصرف شود ،می تواند سـبب رشـد انسـانیت و کمـال را
فراهم سازد.
اما در مقیار تکاثري و اشرافی گري ،شاهد رویکردي عکس اسالم هستیم ،زیرا کـه
مال در آنجا شخصیت و تثبیت کنندهي آن خواهد بود .زراندوزان بـه خـود شخصـیت
بخشیده و تصور میکنند هرچه سود ،فزونتر باشد شخصیت بزرگوارتر میگردد.
و با این تصور ،آنان خود را قیم و آقاي مردم مـی پندارنـد و چنـین مـی پندارنـد کـه
اندیشۀ درست تنها از آن ایشان است .و حتی گاه با تکبّر و عجب و غرور ،دیگـران را
مسخره می کنند.
قرآن کریم مواردي را بیان می دارد که ثروتمندان ،دلیل ضعف پیامبران را ،محرومیت
مادي آنان و یا همراهی محرومان با آنان بر می شمردند!

 « فَلَوْ ت مُلْصِيَ عَلَْْهِ مَ ْهوِرَةٌ مِهنْ ذَهَهبٍ مَوْ جهاءَ مَعَههُ الَْْالئِكَهةُ مُصْتَههِنْن(زخرف)53 /
 « فَصاََ الَْْلَأُ الَّْينَ كَفَهُوا مِنْ قَوْمِهِ مها نَههاكَ إِتَّ بَشَههاً مِثْلَقها وَ مها نَههاكَانَّبَعَ َ إِتَّ الَّْينَ هُمْ مَراذِلُقا بادِيَ الهَّمْيِ وَ ما نَهى لَكُمْ عَلَْْقها مِهنْ فَضْهلٍ بَهلْ
نَظُقُّكُمْ كاذِبْنَ (هود)27 /

 -اإلمام عليّ

 .1الحیاة ،ج  ،4ص.74

« :الغقيّ يسود َْه السدّ الْاَ يصوّي َْه األيد

1
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توانگري ،بزرگی و آقایی می آورد براي کسی که (درحقیقت) بزرگ و آقا نیست.
مال به آدم بی قدرت (و ناتوان) قدرت می بخشد (و به هر کس که بدان دست یافـت
شخصیت کاذب می دهد).

 « وَيْلٌ لِكُلِّ هَُْ َةٍ لَُْ َةٍ * الَّْي جََْعَ ماتً وَ عَدَّدَ (همزه)2-1 /« ...وَ اللَّهُ ت يُحِبُّ كُلَّ مُخْتاٍَ فَخُهورٍ * الَّهْينَ يَبْخَلُهو َ وَ يَهأْمُهُو َ القَّهاسَ
بِالْبُخْل( ...حدید)24-23 /
 -اإلمام الوادق

« :جاءَ رجل مو ه إلي ر وَ اهلل

 -ثروتمندي با جامه اي پاکیزه نزد رسـول خـدا

نصيّ الثوب... ،

آمـد و در نزدیکـی آن حضـرت

نشست؛ پس از او مرد تهی دستی با جامـه اي چـرکین وارد شـد و در کنـار آن مـرد
توانگر نشست ،ثروتمند دامن لبار خود را از زیر ران بیرون کشید و جمع کرد؛ رسول
خدا

به او فرمود :آیا ترسیدي که از فقر او چیزي به تو سـرایت کنـد؟ گفـت :نـه.

فرمود :پس بیم آن داشتی که چیزي از ثروت تو به او برسد؟ گفت :نه .فرمود :پس چه
چیز تو را به کاري که انجام دادي وا داشت؟
مرد توانگر گفت :یا رسول ا ! مرا همدمی است که هر زشت را بر من زیبا و هر زیبـا
را براي من زشت جلوه گر می سازد .من نیمی از سرمایه ام را به این مرد دادم .رسول
خدا

به آن مرد تهیدست رو کرد و فرمود :آیا می پذیري؟ گفت :نـه .مـرد تـوانگر

پرسید چرا؟ گفت :می ترسم که آنچه در تو هست (از خلق هاي نکوهیده مثل عجـب
و خود برتر بینی که زائیده تکاثر است) در من نیز پیدا شود.

 -اإلمام السجّاد

1

 ...« :ومزو عقِِّي من الْاَ ما يحدث لي مخْلة

 .1یمان ،ص .72
 .2صحیفة سجادية ،دعاق  ،30ص .138

2
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پروردگارا! مالی را از من دور گردان که مرا دچار پندار نادرست سازد.
 -3طغیان و سرکشي

طغیان امّاره انسان ،ظرفیتی محدود دارد و با احسار استغنا و بی نیازي ،سر به طغیان
بر می دارد تا جایی که در برابر خدا ،دین و خرد ،گردن کشی می کند .خود را بی نیاز
از همه کس و همه چیز می پندارد؛ بدینسان توان اقتصادي خـود را در رویـارویی بـا
تمام مشکالت و حوادث کافی می داند.

 كَالَّ إِ َّ الْإِنْسا َ لََْطْغى * مَ ْ رَآ ُ ا ْتَغْقى( .علق )7-6 /1

«طغیان» به معناي «تجاوز از حدّ در عصـیان و سرکشـی» اسـت .بنـابراین فزونـی
ثروت که عامل طغیان دانسته شده است ،خود سرچشمۀ بسیاري از مـرز شـکنی هـا،
گناهان و رذایل اخالقی خواهد بود .این نکته را از آیات قرآن نیز مـی تـوان اسـتفاده
کرد.

 -وَ ت نُطِعْ كُلَّ تَالَّف مَْْنٍ * هََّْازٍ مَشَّاء بِقَْْمٍ * مَقَّاعٍ لِلْخَْْهِ مُعْتَد مَثْمٍ *

عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِ َ زَنْمٍ * مَ ْ كا َ ذا ماٍَ وَ بَقْن (قلم)14-10 /
مرحوم عالمه طباطبایی می فرماید :ظاهر آیات نشان می دهد که جملـۀ (أَنْ کـانَ ذا
مالٍ وَ بَنین) «الم» تعلیل در تقدیر دارد به این معنا که این جمله تعلیل صفات ناپسند
پیشین است؛ 2و از دید قرآن زشت ترین صفات اخالقی و رفتاري دارا بـودن ثـروت و
فرزند است؛ البته ثروت و فرزندي که از مسیر استفاده صحیح خارج گشته و شخصـی
را به تکاثر ،تفاخر و ...بکشاند.

 .1مفردات راغب ،ص 520
 .2المیزان ،ج  ،19ص 372
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اإلمام عليّ

 ...« :إ مفاد مات مطغا الغقي

1

اگر (انسان) مالی به دست آورد ،توانگري او را به طغیان وا می دارد.
مرفهان بیدرد نیز ،که همواره در برابر نهضت انبیاء و حرکت هاي اصالحی و انقالب
هاي مردمی قد علَم می کردند؛ به طغیان و آشوب دامن می زدنـد و نیـز بـر فراوانـی

ثروت و نفرات خود تکیه داشتند و فریاد «نَحْهنُ مَكْثَههُ مَمْهواتً وَ مَوْتدا (سـبا)35 /
سر میدادند.
 -4آزمندي

در بینش انسان هاي دنیاگرا ،نیازها و لذت ها ،منحصر در بعد جسمانی و مادي اسـت
و نیازها و لذت هاي روحی و معنوي ،جایگاهی ندارد .در این حال آدمـی بـا احسـار
فقر نفسانی کاذب ،پیوسته بر آن است تا با جمع مال و مکنت و اضافه کردن حسـاب
بانکی ،با و مل

و  ،...خود را بی نیاز کند و نیازهاي روحی اش را اشباع سازد!

غافل از اینکه کسب مال و ثروت نه تنها او را قانع نمی کند ،بلکه بر حرص و طمـع
او می افزاید.
آموزه هاي دینی حاکی از آن است که افزایش ثروت به همراه افزایش آزمندي و طمع
خواهد بود.

« وَ جَعَلْتُ لَهُ ماتً مَْْدُودا ...ثُمَّ يَطَْْعُ مَ ْ مَزيدَ (مدّثر /بخشی از آیات  12و )15
اإلمام الوادق

« :مثل الدنْا كْثل ماء البحه ،كلِِّْا شهب مقهه العطشها

ازداد عطشاً تتِِّي يصتله

 .1کافی ،ج  ،8ص 21
 .2تحف العقول ،ج ص 396

2
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دنیا همچون آب دریا است ،که تشنه کام هر چه بیشتر از آن بنوشد ،تشنهتر می شـود
تا به مرگش رساند.

اإلمام عليّ
يجْع

« :من كا بْسْه الدنْا ت يصقهع ،كهم يغقهه مهن كثْههها مها

1

آن شخص که به اندکِ دنیا خرسند نگردد ،بسیارو دنیا نیز او را سیر نخواهد نمود.
 -5غفلت و سرگرمی

«یاد خدا» از مهمترین عناصر ارزشی در اسالم است که ثمرۀ آن ثبـات قـدم و پـاک
رفتاري در سرتاسر زندگی می باشد .در مقابل« ،غفلت» حـالتی خطرنـاک اسـت کـه
شیطان با تمام تجهیزات می کوشد تا انسان را به سمت و سوي آن بکشاند زیـرا کـه
پرتگاه مناسبی براي سقوط انسان خواهد بود.
به همین خاطر در متون دینی نسبت به هر آنچه انسان را از یاد خدا غافل ساخته و از
توجه به کمال و هدف نهایی باز می دارد ،هشدار داده شده است.
از مهمترین عوامل غفلت زا ،فراوانی ثـروت و غنـاي تکـاثري اسـت کـه در آیـات و
روایات متعددي نسبت به آن هشدار داده شده است.

« يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا ت نُلِْْكُمْ مَمْوالُكُمْ وَ ت مَوْتدُكُمْ عَنْ ذِكْههِ اللَّههِ وَ مَهنْ
يَفْعَلْ ذلِ َ فَأُولئِ َ هُمُ الْخا ِهُو (منافقون )9 /
 «اعْلَُْوا مَنََّْا الْحَْاةُ الدُّنْْا لَعِبٌ وَ لَْْوٌ وَ زيقَةٌ وَ نَفاخُهٌ بَْْقَكُمْ وَ نَكهاثُهٌ فِهيالْأَمْواَِ وَ الْأَوْتد( ...حدید)20 /
امروزه نیز به گونه اي دیگر نازیدن و تکاثر و تفاخر وجود دارد ،به گونه اي که شـخص بـا

 .1الحیاة ،ج  ،3ص 561
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سرگرم شدن به آن از مسائل اصلی باز میماند؛ گاهی می گویند این گل به آن گلدان مـی
خورد یا نه؟ رنگ دمپایی و رنگ سقف به هم می آید یا نه؟ ی

نـادانی کلـی پـول خـرج

کرده بود که شماره تلفن و شماره ماشین و پالک خانه و شماره شناسنامه اش یکی باشـد!
این چه افتخاري است؟
افرادي به قدري در این بازي ،انسانیت خود را گم کرده اند که مثالً تـه سـیگار یـ
هنر پیشه را هفتاد دالر میخرند ،مگر ته سیگار او با دیگران فرق می کند؟ حیف ایـن
انسان که چه باید بشود و چه می شود؟

اإلمام الوادق

 - :موتي اهلل نبارك ونعالي إلي مو ي« :ت نفهح بكثهة

الْاَ ...فإ ِِّ كثهة الْاَ نقسي الْنوب...

1

خداوند به موسی وحی کرد :به فزونی مال ،شادمان مشو ...،که مال زیاد ،گناهـان را از
یاد می برد».

 « -من ا تغل بغْه ضهورنه ،فوّنه ذل

مقفعته

2

هر کس به امور غیر الزم سرگرم گردد ،منافع خویش را از دست می دهد.

 -القبيّ

 :يا مباذر! ْكو ناس من ممّتي يولدو في القعهْم ،ويغهْو

به ،هّْتْم ملوا الطعام والشهاب ،ويْدتو بالصوَ ،مولئ

شهار ممّتي

3

اي اباذر! در میان امت من کسانی خواهند بود که در ناز و نعمت به دنیا می آینـد و از
آن پرورده می شوند؛ همت آنها مصروف خوراک ها و آشامیدنی هاي رنگارنگ اسـت،
(چاپلوسان و طمع داران) آنان را ستایش می کنند ،اینان اشرار امت من هستند.

 .1کافی ،ج  ،2ص452
 .2الحیاة ،ج  ،1ص 552
 .3بحاراالنوار ،ج 92 ،74
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ذکر این نکته خالی ،از فایده نیست که بر اسار برخی روایـات ،فراموشـی گناهـان و
غفلت از استغفار می تواند بر اثر سرگرم شدن به مال و ثروت ،حاصـل شـود ،ممکـن
است نوعی عقوبت باشد که دامن گیر متکاثران می گردد.

1

 -6حسرت و پشیمانی

همۀ ثروت اندوزان و مال پرستان ،در نهایت از انباشتن ثـروت خـویش پشـیمان و بـا
دیدن آن در دست دیگران ،حسرت می خورند؛ حسرتی که برایشان سودي ندارد.
-

 ...كَْلِ َ يُهيِْمُ اللَّهُ مَعْْالَُْمْ تَسَهات

امام صادق

قاَ

عَلَِْْْم( ...بقره )167 /

 ،یکی از مصادیق آیه فوق را اینگونه بیان می دارند:

 :هو الهجل يدع الْاَ ت يقفصه في طاعة اهلل بخالً ثمّ يْهوت فْدعهه

لْن يعْل به طاعة اهلل مو في معوْته ،فإ عْهل بهه فهي طاعهة اهلل وآ فهي
مْ ا َْه ف اد تسهة ،وقد كا الْاَ له مو عْل به في معوْة اهلل فْو قوّا
بْل

الْاَ تتِِّي عْل به في معاصي اهلل.

2

مصداق آن ،مردي است که ثروتش را بر جاي می گـذارد و از روي تنـگ چشـمی در
راه خدا انفاق نمی کند و هنگام مرگ آن را براي دیگري رها می کند که در اطاعت یا
معصیت خدا صرف نماید؛ حال اگر آن را در راه اطاعـت خـدا هزینـه کننـد ،آن بینـوا
ثروت خویش را در کفۀ ترازوي دیگران می بینند و حسرت می خورد! و اگـر آن را در
راه نافرمانی خدا خرج کنند ،او چنین معصیت کاري را با مال خود تقویت نمـوده ،کـه
موجب حسرتش می شود!
 .1کافی ،ج  ،2ص  ،451باب االستدراج
 .2بحاراالنوار ،ج  ،70ص .142
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 -اإلمام الوادق

 :إ ِِّ الحسهة والقدامة والويل كلِِّه لْهن لهم يقتفهع بْها

مبوه ومن لم يدر األمه الْي هو علْه مصْم ،منفع هو له مم ضهِِّ؟

1

حسرت و پشیمانی و نگون ساري براي کسی است که از آنچه بر آن بینایی دارد ،بهره
نگیرد و نداند کاري که می کند براي او سود دارد یا زیان.
یکی از بزرگان می گوید :زر اندوزان ،بدبخت ترین بدبخت ها و نادان ترین نادان هـا
هستند ،زیرا اموال را با مرارت ها و زحمت هاي گوناگون و با صـرف عزیزتـرین چیـز
یعنی عمر ،به دست می آورند و با مشقت هـا و خطرهـا و صـدمه هـاي بسـیار آن را
نگهداري می کنند و سرانجام با هزار حسرت می گذارند و می گذرند.

2

 -7دوزخِ سوزان

پایان زشتی ها و تباهیهایی که ثروت اندوز براي خود به پیش فرسـتاده ،چیـزي جـز
جهنم و خشم خدا نخواهد بود ،که خداوند فرموده است:

  ...وَ الَّْينَ يَكْقِ ُو َ الَّْهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ت يُقْفِصُونَْا في َبْلِ اللَّهِ فَبَشِّههْهُمْبِعَْابٍ مَلْمٍ * يَوْمَ يُحْْى عَلَْْْا في نارِ جََْقَّمَ فَتُكْوى بِْا جِباهُُْمْ وَ جُقُهوبُُْمْ وَ
ظُُْورُهُمْ هْا ما كَقَ ْنُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَُْوقُوا ما كُقْتُمْ نَكْقِ ُو ( .توبه )35- 34 /

آثار و پیامد هاي فقر
در آموزه هاي دینی ،فقر به معناي نداري مطلق نیست ،بلکه به معناي نداشتن ثـروت
و امکانات کافی براي تأمین شایستهي نیازمنديهاست؛ چرا که بـه تصـریح روایـات،
هنگامی فقر از میان می رود که آدمی افزون بر تأمین نیاز زنـدگی ،توانـایی مـالی در
 .1یمان ،ج  ،2ص .30
 .2الحیاة ،ج  ،5ص .103
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انجام عباداتی همچون صدقه و حج را داشته باشد ،چنان که امـام صـادق

دربـارۀ

مقدار پرداخت زکات به فقیر می فرماید:

 ... -يعطْه ما يأكل ويشهب ويكتسبي ويت ِِّوج ويتودّق ويحٍّ

1

بلکه از (زکات) چندان به فقیر بدهد که بخورد ،بنوشد ،بپوشد ،ازدواج کند ،صدقه دهد
و حج را به جاي آورد.
مکتب اسالم با چنین تعریفی از فقر و با نگاهی واقع بینانه ،آثار نامطلوب فراوان و بی
شماري براي آن برشمرده است؛ آثاري که هر چند بسیاري از آن کلّیـت ندارنـد ،ولـی
براي بیشتر مردم و به ویژه در جامعه اي با حاکمیـت ارزش هـاي تکـاثري ،بـه طـور
کامل ،ملمور و نمایان است.

2

برخی از آثار زیان بار فقر عبارتند از:
 -1خود کمتر بینی

فقر مادي احسار حقارت و خود کمتر بینی را به دنبال دارد ،بـه گونـه اي کـه حتـی
فقیر ،در میان خانوادۀ خود نیز می تواند شخصـیت حقیقـی و عـزت نفـس خـویش را
بازیابد .او در حقیقت از دیدگان دیگران فراموش می شود.

اإلمام علي

 :الفصه يقسي

3

فقر ،انسان را به فراموشی میسپارد.
 -2ضعف اراده

 .1کافی ،ج  ،3ص .556
 .2اخ ق ااتیادق ،ص .171
 .3الحیاة ،ج  ،4ص .394
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نتیجۀ مستقیم خود کمتر بینی و احسار حقارت فقیر ،سلب اعتماد به نفس و سسـتی
ارادۀ اوست.

اإلمام عليّ

 ... :وإ افتصه ققط ووهن ...

1

و اگر انسان فقیر شود ،نومید و سست گردد.

اإلمام عليّ

 :إ ِِّ الفصه مْهلة للقفس ،مدهشة للعصل ...

2

فقر ،سبب پریشانی حوار ،سرگشتگی عقل و گرفتار شدن به غم و اندوه میشود.
 -3تشویش و اضطراب

فقر مادي و فشارهاي اقتصادي ناشی از آن ،انسان را می آزارد و پیوسته جان و دلـش
را به خود مشغول می سازد و تشویش و اندوه حاصل از آن ،آرامش روحـی وي را بـر
هم می زند.

اإلمام علي

 :إ ِِّ الفصه ...جالب للْْوم

3

به راستی که فقر ،اندوه آور است.

عن مبي خالد ،عن الوادق

 :خْس خواَ من فصد مهقْنِِّ واتهدةً – لهم يه َ

ناقص العْش زائل العصل مشغوَ الصلب – فأوّلْا صحّة البد والثانْة األمهن والثالثهة
السعة في الهزق والهابعة األنهْس الْوافهق – قلهت :ومها األنهْس الْوافهق؟ قهاَ:
ال وجة الوالحة – والولد الوالح والخلْط الوالح – والخامسة وههي نجْهع ههْ
الخواَ الدّعة

4

 .1یمان ،ص .430
 .2غرر الحکم.365 ،
 .3یمان.
 .4بحاراالنوار ،ج  ،71ص .187
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پنج خصلت است که هر کس یکی از آن را نداشته باشـد ،پیوسـته زنـدگی او نـاقص،
عقل او زایل و دل او مشغول است -1 .تندرستی  -2امنیـت  -3وسـعت در روزي -4
دوست موافق ،راوي پرسید :دوست موافق کیست؟ فرمـود :همسـر شایسـته و فرزنـد
صــالح و رفی ـق صــالح  -5و فــرا خــاطر و آســودگی م ـی باشــد کــه از جــامع ای ـن
صفات است.
 -4تزلزل اعتقادي

از تلخ ترین آثار اعتقادي فقر ،تأثیر منفی بر باورهاي دینـی و مـانع افکنـی در انجـام
وظایف عبادي است.

 -القبيّ

 :كاد الفصه م يكو كفهاً

1

فقر ،آستانۀ کفر است.

 -اإلمام عليّ

 :الفصه طهف من الكفه

2

فقر در کنار کفر است.

 ... :فإ ِِّ الفصه مقصوة للدين

اإلمام عليّ

3

همانا فقر ،مایه نقص در دین است.

عن القبيّ

 :اللِِّْمّ إنِِّي معوذ ب

فصاَ رجل :ميعدت ؟ قاَ
روزي پیامبر اکرم

من الكفه والفصه.

4

 :نعم

در دعاي خود چنین فرمـود :پروردگـارا! از کفـر و فقـر بـه تـو

 .1الحیاة ،ج  ،4ص .423
 .2یمان.
 .3نهج الب غه ،حکم . 311
 .4میزان الحکمة ،ج  ،3ص .2438
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پناه می برم.
شخصی پرسید :آیا این دو با هم مساوي اند؟ حضرت فرمود :آري.
فقر ،از دو جهت می تواند دین داري شخص فقیر را مورد آسیب قرار دهد:
اول :آنکه بسیاري از مردم ،از بنیان هاي ایمانی و معرفتی اسـتواري برخـوردار نیسـتند؛
این مسأله در کنار ناتوانی در تحلیل نا برابريهاي اقتصادي و اجتماعی ،مـردم را وا مـی
دارد تا رنج و محرومیت و مشکالت اقتصادي خود را به خدا و دین نسبت دهند و تا مرز
کفر پیش روند ،به ویژه هنگامی که با پندار تقدیر الهی بودن فقر» خدا را بانی ظلـم بـه
خویش بدانند.
دوم :تنگ دستان با ایمانی که به دلیل باورهاي استوار دینی ،در برابر رنج ها و سختی
ها ،شکیبایی می ورزند ،از انجام بسیاري از وظـایف دینـی و عبـادي ،همچـون حـج،
پرداخت صدقات و زکات و مانند آن ،محروم می مانند.

1

 -5انزواي اجتماعی

فقدان امکانات مادي و آثار زیان بار فقر بر شخصیت افراد از ی

سـو و حاکمیـت ارزش

هاي تکاثري در جامعه از سوي دیگر ،مجالی براي حضور تهی دستان در عرصـه هـاي
اجتماعی نمی نهد ،گو اینکه آنان در شهر و دیار خود نیز غریبند و تنها.

اإلمام عليّ

 :الْصلِِّ َهيب في بلدنه2

فقیر در شهر خود غریب است.
فقیر از نظر اجتماعی ،جایگاه و اعتبار شایانی ندارد به گونه اي که در اذهان افـراد بـه

 .1اخ ق ااتیادق ،ص .174
 .2الحیاة ،ج  ،4ص .394
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فراموشی سپرده می شود.

اإلمام عليّ

 :الفصه يقسي

1

فقر ،انسان را به فراموشی میسپارد( .مردم ،انسان فقیر را فراموش می کنند).
 -6انزواي سیاسي

انسان هاي فقیر ،معموالً در مراکز قدرت جایگاهی ندارند ،چـرا کـه بـراي شـرکت در
رقابت هاي سیاسی؛ توان مالی نداشته و نفوذ و تأثیر چندانی در میان توده هاي مردم
نمی توانند داشته باشند.

اإلمام عليّ

 :الفصْه تصْه ،ت يسْع كالمه وت يعهف مصامه

2

فقیر [در چشم مردم] بی مقدار است؛ نه سخنش شـنیده مـی شـود و نـه جایگـاهش
شناخته می شود.
 -7انزواي حقوقی

شخص فقیر ،به دلیل احسار ناتوانی ،کاستی و انفعـال نفسـانی ،توانـائی اسـتدالل و
دفاع از خود را ندارد ،به ویژه آنجا که در برابر قدرت اقتصادي قرار گیرد.

اإلمام عليّ

 :الفصه يخهس الفطن عن تجّته

3

فقر ،انسان زیرک را به هنگام بیان دلیل خویش الل می کند.
 -8وارونه سازي و پایمالی فضیلت ها

در نگاه عده اي که مالک قضاوتشان ،تنها و تنها مـال و ثـروت اسـت ،ارزش هـاي

 .1یمان.
 .2یمان ،ص .404
 .3الحیاة ،ج  ،4ص 394
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واقعی فرد فقیر را نیز نادیده گرفته و حتی ضد ارزش جلوه مـی دهنـد؛ و حـال آنکـه
همین افراد کارهاي خالف و ضد ارزش هاي انسانی افراد ثروتمند را به دیدۀ اعتبـار و
ارزش می نگرند!

اإلمام عليّ
جاهالً

1

 :لو كا الفصْه صادقاً يسّْونه كاذباً ولو كا زاهداً يسّْونه

اگر فقیر راستگو باشد ،او را دروغگو نام نهند و اگر زاهد باشد ،او را نادان خوانند.
تذکر مهم :آنچه از پیامد هاي شوم براي فقر ذکر شد ،مواردي اسـت کـه ممکـن
است ی

یا چند مورد آن در زندگی انسان هاي عادي یافت شود ،لـذا ممکـن اسـت انسـان

هایی هم باشند که فقر ذره اي در شخصیت فردي و اجتماعی آنان تأثیرات منفی را نگذاشته
باشد یا کمتر مورد هجوم این پیامد ها قرار گیرند.

همانند کبریت و گوگرد که پتو و پنبه را به آتش می کشد ،اما وسایلی هم وجـود دارد
که نسوز است و باالتر از کبریت نیز توان سوزاندن آن را ندارد.
در میان بزرگان که نامشان زیور و زینت تاریخ شده است ،کم نیستند افـرادي کـه در
فقر و نداري ،همچون بذر گلی که با سختی ،خاک را می شکافد و خود را به نمـایش
می گذارد ،با تحمل رنج ها و سختی ها ،تحقیر ها و تهدید ها از پا ننشستند و با تمام
وجود به کماالت انسانی نائل آمدند.
 عالمه محمد تقی جعفري (ره) دربـاره مشـکالت و فقـر در دوران تحصـیل حـوزهعلمیه قم می گوید« :در دوران تحصیل در حوزۀ علمیه قم ،دو شبانه روز بود که براي
غذا چیزي نداشتیم .باالخره احسار وظیفۀ شرعی کردم که بروم از همـان بقّـال کـه

 .1یمان ،ص 413
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دائماً از او مواد غذایی می خریدم مقداري برنج و روغن و خرما بگیرم .روز سوّم رفـتم
به همان بقّال گفتم که ی

کیلو برنج ،ی

سیر روغن و هفت سیر خرمـا بـده .بقّـال

آنها را کشید .وقتی به ایشان گفتم بعداً پولش را می دهم ،بقّال گفت :من نسیه نمـی
دهم و آنها را از دست من گرفت و برگرداند سر جایش. ...

1

 آیه ا محمد کاظم خراسانی که نامش در حوزه هاي علمیه مـی درخشـد و کتـابمعروفش – کفایه االصول – سالها است کتاب درسی مراکز حوزوي است ،این فقیه
نـامی کــه از رهبــران سیاسـی مشــروطیت نیـز بــود ،از دوران تحصـیل خــود چنـین
گزارش می دهد:
« ...چون مجلس درر به پایان رسید ،شیخ [مرتضی انصاري] بـه مـن نگـاه کـرد و
گفت :آخوند! می بینم که خیلی مؤدب می نشینی؟ من سر به زیر افکندم و عباي خود
را به روي سینه ام بیشتر کشیدم و حالتی داشتم قرین انفعال .شیخ دریافت که پیراهن
من به تنم نیست و قباي خود را پیش آورده ام تا گردن خود را بپوشانم و معلوم نشود
که پیراهن ندارم!
زیرا [از کفش و لبار] تنها چیزي که داشتم و می توانستم بگویم مالـ
ی

قباي پاره بود با ی

عباي کهنه و ی

آن هسـتم،

جفت کفش که آن هم تـه نداشـت و بـا

زحمت ،پاي خود را باالتر می گرفتم و به رویه کفش می چسباندم که پایم بـر زمـین
کشیده نشود تا آنجا که یکی از طالب که در گوشۀ مدرسـه نشسـته بـود مـرا بـا آن
اوضاع دید و به حالم رقّت کرد و کفـش مندرسـی بـه مـن داد .در ایـن وقـت چنـان
خوشحال شدم که گویا دنیا را به من داده بودند! آن روز هـم شـیخ انصـاري ،پـس از

 .1کلید خوشبختی ،ص 73
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مجلس درر ،از برهنگی من آگاه گردید و فهمید که پیراهن به تن من نبـوده اسـت.
به همین جهت ،قباي خود را به روي سینه ام کشیده ام؛ لذا امر کرد که پیراهنـی بـه
من دادند ...از این زندگی راضـی و قـانع بـودم و هیچگـاه نشـد کـه از زنـدگی خـود
ناراضی باشم »...

1

 .1مجله پیام حوزه ،ش  ،7ص 85
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موضوع چهاردهم:
درمان فقر و تکاثر (روشهاي معرفتي– فرهنگي)

به این باور رسیدیم که «تکاثر» و همچنین «فقر» ،دو بیماري حاد اقتصادي است که
به فرد و جامعه لطمه می زند و مفاسد متعددي را به دنبال خواهد داشت.
قرآن کریم و معصومین

به عنوان طبیبان درد آشناي الهی ،راه کارهایی را بـراي

مقابله با این بیماري هاي خطرناک بیان داشتهاند:

« لَصَدْ مَرْ َلْقا رُ ُلَقا بِالْبَِّْقاتِ وَ مَنْ َلْقا مَعَُْهمُ الْكِتهابَ وَ الْْْه ا َ لَِْصُهومَ القَّهاسُ
بِالْصِسْطِ وَ مَنْ َلْقَا الْحَديدَ فْهِ بَهأْسٌ شَهديدٌ وَ مَقهافِعُ لِلقَّهاسِ ( ...حدیـد /بخشـی

از آیه )25
مبارزه اسالم با پدیده فقر و تکاثر نه مبتنی بر قدرت و زور است و نه بر پایـه وعـ و
اندرز؛ بلکه با توجه به آیه فوق ،داراي ابعاد سه گانه اي می باشد که عبارتند از:
الف :تحکیم مبانی اعتقادي و گسـترش ارزش هـاي دینـی ،برگرفتـه از آمـوزه هـاي
وحیانی؛

و ان لقا معْم الكتاب
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ب :تشریع احکام و قوانین مناسب و برنامه ریزي براي رفع فقر و تکاثر؛

و الْْ ا
ج :به کارگیري قدرت در برابر زراندوزان و استثمار کنندگان و به نفع محرومان؛

و ان لقا الحديد

1

اگر در جامعه اي با تکاثر و اشرافی گري ،مبارزه اصولی شود ،در حقیقت تالشی بـراي
فقر زدائی ،صورت گرفته است ،زیـرا فقـرو تـوده هـاي مـردم ،زائیـدۀ فـزون خـواهی
متکاثران و انباشت ثروت نزد آنان است.

راهکارهاي فرهنگی براي مقابله با تکاثر و فقر
هر چند ممکن است ،مقابله فرهنگی ،به تنهایی نتواند ریشه کن فقر و تکاثر در جامعه
باشد ،اما تا حدّ زیادي می تواند آثار نامطلوب آنها را – به ویژه در عرصه اقتصـادي و
اخالقی – خنثی سازد و زمینه مساعدي براي اجراي دیگر ابعـاد ایـن مبـارزه فـراهم
آورد.
مهمترین راه کارهاي فرهنگی مقابله با فقر و تکاثر و آثار آن عبارتند از:
الف) تبیین و تحکیم ارزش هاي اصیل دینی

با نگاه به منابع دینی به این نتیجه می رسیم که دو کار عمـده در ایـن زمینـه انجـام
گرفته است:
 -1تأکید آموزه هاي ديني بر ارزيابي انسان ها بر اساس ارزش هاي واقعي.

برخالف نظام تکاثري که در آن ،شخصیت افراد طبق داشـته هـاي مـادي و سـود و

 .1الحیاة ،ج  ،3ص 423 - 422
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سرمایه آنها سنجیده می شود ،مالک ارزش گذاري انسان در بینش دینی ،ارزش هاي
اصیلی همچون :ایمان ،تقوا ،عمل صالح ،علم نافع ،جهاد مالی و جـانی ،زهـد ،ایثـار و
انفاق و ...میباشد.

الَّْينَ آمَقُوا وَ هاجَهُوا وَ جاهَدُوا في َبْلِ اللَّهِ بِأَمْوالِِْمْ وَ مَنْفُسِهِْمْ مَعْظَهمُ
دَرَجَةً عِقْدَ اللَّهِ وَ مُولئِ َ هُمُ الْفائِ ُو َ (توبه)20 /
 ...وَ نَ َوَّدُوا فَإِ َّ خَْْهَ ال َّادِ التَّصْوى( ...بقره )197 /
 ...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّْينَ يَعْلَُْو َ وَ الَّْينَ ت يَعْلَُْو ( ...زمر)9 /
لِكَْْال نَأْ َوْا عَلى ما فانَكُمْ وَ ت نَفْهَتُوا بِْها آنهاكُمْ وَ اللَّههُ ت يُحِهبُّ كُهلَّ
مُخْتاٍَ فَخُور (حدید)23 /

 ...وَ يُؤْثِهُو َ عَلى مَنْفُسِِْمْ وَ لَوْ كا َ بِِْمْ خَواصَةٌ( ...حشر )9 /
 -2تفسیر مفاهیم واژگان ارزشي

به این معنا که واژگانی که در جامعۀ تکـاثري ،داراي ارزش اسـت ،همچـون «غنـا»،
«سود»« ،تجـارت» و ، ...در مفـاهیم معنـوي همچـون «سـعادت ابـدي» و «کمـال
نهایی» به کار رود.
با این کار ،واژگان ،و مفاهیم کاربردهاي ویژه اي پیدا می کنند و از دایره مفهوم مادي
و محدود خارج می گردند .در نتیجه ،از بار ارزشی این گونه واژه هـا – کـه ریشـه در
حسّ منفعت طلبی و اشرافی گري انسان دارد -به سود معنویت و سعادت ابـدي وي،
بهره گیري می شود .در این جا ،به برخی از این الفاظ اشاره می کنیم.
واژۀ «غنا» و بی نیازي ،در مفاهیم ارزشی زیر به کار می رود:
 -غناي باهلل (بی نیاز گشتن با توجه به خداي متعال ،نه با مال)

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 171 

يا مَيَُّْا القَّاسُ مَنْتُمُ الْفُصَهاءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَقِيُّ الْحَْْد (فاطر)15 /
اإلمام عليّ

 :الغقي باهلل معظم الغقي ،الغقي بغْه اهلل معظم الفصه والشصاء

1

بی نیازي بر گرفته از خدا ،بزرگترین بی نیازي است و توانگري از غیـر مسـیر الهـی،
بزرگترین نداري و بدبختی.
 -بي نیاز گشتن با قرآن کريم

 ْ ...فَاقْهَؤُا ما نََْسَّهَ مِنَ الْصُهْآ ( ...مزمل)20 /
اإلمام عليّ

 :اعلْوا منِِّه لْس علي متد بعد الصهآ مهن فاقهة وت ألتهد

قبل الصهآ من َقي

2

بدانید که پس از (داشتن) قرآن ،هیچ کس را نیازي نیست ،و پیش از (داشـتن) قـرآن
ایمان ،فهم ،عمل به دستورات قرآن ،هیچ کس را بی نیازي نیست.
بی نیاز گشتن با پرهیزگاري و یقین

 ...قُلْ مَتاعُ الدُّنْْا قَلْلٌ وَ الْآخِهَةُ خَْْهٌ لَِْنِ انَّصى( ...نساء)77 /
اإلمام عليّ

 :مفتاح الغقي ،الْصْن

3

کلید بی نیازي ،یقین است.

اإلمام الوادق

 :من مخهجه اهلل عه ِِّ وجهلِِّ مهن ذَِِّ الْعاصهي إلهي عه ِِّ

التصوي ،مَقا اهلل بال ماَ ومع ِِّ بال عشهة وآنسه بال منْس

4

هر شخصی را که خداوند بزرگ ،از خواري معصیت ها به عزت تقوا خارج سازد ،بدون

 .1الحیاة ،ج  ،3ص 443
 .2یمان ،ص 445
 .3یمان ،ص 446
 .4یمان ،ص 447
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مال او را غنی ساخته است؛ و بدون طایفـه و کسـان بـه او عـزّت بخشـیده و بـدون
مونسی او را به انس رسانده است.
 -بی نیاز گشتن به عقل و دانش

...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّْينَ يَعْلَُْو َ وَ الَّْينَ ت يَعْلَُْو ( ...زمر )9 /
اإلمام عليّ

 :إ ِِّ مَقي الغقي العصل ومكبه الفصه الحْق

1

باالترین مرتبۀ بی نیازي ،برخورداي از عقل است و بزرگترین نداري ،بی عقلی است.

اإلمام عليّ

َ :قي العاقل َقي الجاهل بْاله

2

بی نیازي عاقل به برخورداري از دانش است و بی نیازي جاهل به دارائی اش است.
 -بي نیاز گشتن با قناعت

اإلمام عليّ

 :ت كق مَقي من الصقاعة

3

هیچ گنجی ،بی نیاز کننده تر از قناعت نیست.

اإلمام عليّ
نستغقوا

 :طلبت الغقهي فْها وجهدت إتِِّ بالصقاعهة ،علهْكم بالصقاعهة

4

به دنبال بی نیـازي گشـتم ،آن را جـز در قناعـت نیـافتم ،همـواره قناعـت کنیـد تـا
بی نیاز باشید.
ب) در هم شکستن ارزش هاي تکاثري

 .1نهج الب غه ،حکم 37
 .2الحیاة ،ج  ،3ص 448
 .3یمان ،ص 449
 .4یمان ،ص 450
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از جمله راه کارهاي مقابله با تکاثر و فقر ،ناچیز شمردن و ضـد ارزش معرفـی کـردن
ارزش هاي تکاثري در جهت براندازي آن می باشد تـا در نهایـت معیارهـاي ارزیـابی
جامعه ،تنها بر اسار ارزش هاي دینی و انسانی استوار گردد.
از جمله شیوه هاي به کار رفته در این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1حذف ثروت از معیارهاي ارزیابی

متکاثران ،مقایسه خود با افراد را تنها منحصر در اموال و اوالد می دانند با این معیـار،
در مقابل انبیاء و اولیاء خدا ،قد علم می کردند!
در مقابل این اندیشه منحرف ،قرآن کریم در آیات متعدد و روایات نـورانی معصـومین
نی ز ،از ثروت نه تنها به عنوان مالک تقرب به خدا و محبوبیت نزد مردم یاد نکرده اند،
بلکه گاه ثروت فـراوان را نـوعی عـذاب ،کیفـر گناهـان و نشـانۀ امتحـان متکـاثران
بر شمرده اند.

وَ ما مَمْوالُكُمْ وَ ت مَوْتدُكُمْ بِالَّتي نُصَهِّبُكُمْ عِقْدَنا زُلْفى إِتَّ مَهنْ آمَهنَ وَ عَِْهلَ
صالِحاً فَأُولئِ

َ لَُْمْ جَ اءُ الضِّعْفِ بِْا عَِْلُوا وَ هُمْ فِي الْغُهُفاتِ آمِقُو (سبأ)37 /

وَ لَوْ ت مَ ْ يَكُو َ القَّاسُ مُمَّةً واتِدَةً لَجَعَلْقا لَِْنْ يَكْفُهُ بِالهَّتْْنِ لِبُُْهونِِْمْ ُهصُفاً
مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَْْْا يَظَْْهُو َ * وَ لِبُُْونِِْمْ مَبْواباً وَ ُهُراً عَلَْْْا يَتَّكِهؤُ َ *
وَ زُخْهُفاً وَ إِ ْ كُلُّ ذلِ َ لََّْا مَتاعُ الْحَْاةِ الدُّنْْا وَ الْهآخِهَةُ عِقْهدَ رَبِّه َ لِلُْْتَّصهْن
(زخرف )35 -33 /

فَال نُعْجِبْ َ مَمْوالُُْمْ وَ ت مَوْتدُهُمْ إِنَّْا يُهيدُ اللَّهُ لُِْعَِّْبَُْمْ بِْا فِي الْحَْاةِ الدُّنْْا
وَ نَ ْهَقَ مَنْفُسُُْمْ وَ هُمْ كافِهُو (توبه )55 /
در روایات نیز ثروت مالک ارزش گذاري نیست بلکه نوعی برخورد شخص بـا ثـروت
یا فقر است که ارزش او را روشن می سازد:
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اإلمام الوادق

 :منهي اهلل معطي من معطي من كهامته علْه – ومقع من

مقع من هوا به علْه – ت ولكنِِّ الْاَ ماَ اهلل يضعه عقد الهجل ودائع ...

1

آیا گمان می بري که خداوند به آن کس که مالی داده ،از آن روست که وي را گرامی
داشته و از آن کس که منع کرده خوارش نموده است؟ نه! بلکه مال ،از آن خدا اسـت
که آن را نزد انسان به ودیعه می سپارد ...

اإلمام عليّ

 :يتفاضل القاس بالعلوم والعصوَ ت باألمواَ واألصوَ

2

مردمان به دانش و عقل بر یکدیگر فضیلت پیدا می کنند ،نه به دارائی و تبار.
 -2تبیین جایگاه متکاثران

نکوهش اشراف و جایگاه آنان در جامعه و نیز تبیین عواقب اخـروي آنـان در آیـات و
روایات ،یکی دیگر از شیوه هاي مبارزه با تکاثر می باشد.

مَقَّاعٍ لِلْخَْْهِ مُعْتَد مَثْمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِ َ زَنْمٍ * مَ ْ كا َ ذا مهاٍَ وَ بَقهْنَ *
إِذا نُتْلى عَلَْْهِ آيانُقا قاََ مَ اطْهُ الْأَوَّلْنَ * َقَسُِْهُ عَلَى الْخُهْطُوم
(قلم )16 -12 /
ذیل آیه فوق ،از رسول اکرم

روایت شده کـه فرمـود« :جـوّاظ» و «جعظـري» و

«عتلّ زنـیم» بـه بهشـت در نخواهنـد آمـد ،از حضـرت سـؤال شـد کـه اینـان چـه
کسانی اند؟ فرمود:
«جواظ» مال اندوز بی خیر است و «جعظري» درشت خوي سنگدل و «عقل زنـیم»
هم ،شکم پرستِ بد خلق ،پرخور ،ستمگر و بیاصالت میباشد.
 .1یمان ،ص .460
 .2یمان ،ص .460
 .3یمان ،ص .382

3
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 -اشرار امت

قْل :يا ر وَ اهلل! ميّ ممّت

مشهِِّ؟ قاَ األَقْاء»

1

از پیامبر سؤال کردند بدترین امت تو کیانند؟ فرمود اغنیاء.
 -عامل گرفتاري هاي جوامع

اإلمام السجّاد

 :ميّْا الْؤمقو ! ت يفتققِِّكم الطواَْت ومنباعْم من مههل

الهَبة في هْ الدنْا »...

2

اي مؤمنان! مایه مصیبت شما (در زنـدگی) ،همـین قـدرت هـاي غیـر الهـی شـیفتۀ
دنیا هستند.
 -مسئول محرومیت و مظلومیت توده هاي مردم

در روایات ،افراد زراندوز ،از کسانی شـمرده شـده انـد کـه امکانـات زنـدگی فقـراء را
غصب نموده اند.

اإلمام الوادق

 ... :إ ِِّ القاس ما افتصهوا وت اتتاجوا وت جاعوا وت عههوا

إتِِّ بْنوب األَقْاء»...

3

به یقین ،مردمان ،تنها از گناه توانگران (و غصب حقوق محرومان به وسیلۀ آنان) است
که فقیر و نیازمند و گرسنه و برهنه می مانند.

 -اإلمام العسكهي

 ... :مَقْاؤهم يسهقو زاد الفصهاء»

توانگرانشان ،توشه (امکانات زندگی) مستمندان را می ربایند.

 .1یمان ،ص .382
 .2یمان ،ص .365
 .3یمان ،ص .407
 .4یمان ،ص .408

4
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 -مردگان متحرک

القبيّ

 :مربع يْتن الصلب الْنب علي الْنب وكثهة مقاقسة القساء يعقهي

محادنتْنِِّ ومْاراة األتْق نصوَ ويصوَ وت يهجع إلهي خْهه مبهداً ومجالسهة
الْوني ،فصْل له :يا ر وَ اهلل! وما الْوني؟ قاَ :كلِِّ َقي متهف»

1

چهار چیز قلب را می میراند -1 :گناه روي گناه  -2زیاد صحبت کـردن بـا زنـان -3
جدال با احمق که تو می گویی و او می گوید و هرگز به سوي خیر بر نمی گـردد -4
همنشینی با مردگان .
از حضرت سؤال کردند که مردگان چه کسانی هستند؟ فرمود :هر ثروتمند مرفّه.
عالوه بر آنچه گفته شد ،حال آنان در هنگام مرگ و پس از آن نیز بسیار دهشتناک و
سخت ،گزارش شده است.
علی

لحظۀ جدا شدن آنان از دنیا و اموال و دارائی هایی که ی

عمر ،تمام هـمّ و

غم خود را صرف جمع کردن آن کرده بود ،اینگونه به تصویر می کشد:

من عشق شْئاً معشي بوه  ....وانصطعوا عن زورنه

2

اینگونه توصیفات دردناک از زراندوزان و متکاثران نقش مهمی در نفـی ارزش هـاي
تکاثري در جامعه ایفا می کند و افزودن بر تأثیر مثبتی که بر ثروتمندان مسلمان مـی
نهد ،آثار نامطلوب نظام تکاثري را بر توده هاي محروم جامعه می کاهد.
 -3تأکید بر همنشینی با بینوایان و دوري از متکاثران

در مکتب نورانی اسالم ،از یـ

سـو ،همـۀ مؤمنـان بـه ویـژه رهبـران و حاکمـان و

 .1یمان ،ص 416
 .2یمان ،ص  – 389نهج الب غه ،خ 108
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مسئولین ،به همراهی و همنشینی با محرومان جامعه ،تشویق و تکلیف شده اند.
به چند نمونه از این آموزه ها اشاره می شود:

 ...وَ ما مَنَا بِطارِدِ الَّْينَ آمَقُوا إِنَُّْمْ مُالقُوا رَبِِّْهمْ وَ لكِقِّهي مَراكُهمْ قَوْمهاًنَجَْْلُو َ» (هود )29 /
آی ه فوق پاسخ حضرت نوح بـه اشـراف قـومش اسـت کـه از حضـرت مـی خواسـتند
محرومان و مستضعفان را از اطراف خود دور سازد.

 وَ اصْبِهْ نَفْسَ َ مَعَ الَّْينَ يَدْعُو َ رَبَُّْمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُهيدُو َ وَجَْْههُوَ ت نَعْدُ عَْْقاكَ عَقُْْمْ نُهيدُ زيقَةَ الْحَْاةِ الدُّنْْا ( »...کهف )28 /
اشراف و ثروتمندان مشرک صدر اسالم ،با تحقیر مؤمنان تهـیدسـت ،ایمـان آوردن
را منوط به راندن محرومان از اطراف ایشـان نمودنـد .در ایـن

خود به رسول خدا

وقت آیه فوق نازل شد و به پیامبر دستور داد که همواره در کنار مؤمنان محروم باشد.
 -هنگامی که آیه فوق نـازل شـد ،پیـامبر برخاسـت و بـه جسـتجوي آنـان (عابـدان

تهیدست) پرداخت ،آنها را مشغول عبادت دید ،به آنها فرمود « :الحْد هلل الْي لم
يْتقي تتِِّي ممهنهي م مصهبه نفسهي مهع رجهاَ مهن ممتهي ،معكهم الْحْها
ومعكم الْْات»

1

سپار خداي را که مرگ مرا نرساند تا آنکه به من فرمان داد تـا بـا مردانـی از امـت
خویش همنشین باشم؛ زندگی و مرگ من تنها با شما باد .
علی

نیز در آخرین وصیت و گفتار خویش سخن از همنشین و همراهی با فقرا می

زند و می فرماید:

 .1مجمع البیان ،ج  ،6-5ص 718
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 ...اهلل اهلل! في الفصهاءِ والْساكْن فشاركوهم في معاشكم »...

1

خدا را ،خدا را ،درباره فقیران و بیچارگان! پس آنان را در زندگی خود سهیم نمائید.

 -مهِِّ الحسن بن عليّ

 ،علي فصهاء وقد وضهعوا كسهْهات علهي األرض،

وهم قعود يلتصلونْا ويأكلونْا ،فصالوا له :هلمّ يا ابن بقت ر وَ اهلل! إلي الغداء
 ...فق َ وقاَ :إ ِِّ اهلل ت يحبّ الْستكبهين ،وجعل يأكل معْم»...
امام حسن مجتبی

2

از کنار فقیران میگذشت که خرده هاي نان را بـر روي زمـین

نهاده بودند و نشسته بودند و آن خورده نان ها را میخوردند( .چون امـام بـه نزدیـ
آنان رسید) گفتند :اي نوه رسول خدا ،بیائید و با ما غذا بخورید! ...امام حسن

کنـار

آنان نشست و فرمود :خدا متکبران را دوست ندارد؛ و با آنان غذا خورد.

 -اإلمام الوادق

 ... :وعلْكم بحبّ الْساكْن الْسلْْن؛ فإ ِِّ من تصِِّههم

ونكبّه علْْم ،فصد زَِِّ عن دين اهلل واهلل له تاقه ماقت »...

3

بر شما باد دوستی مسلمانان تهی دسـت ،کـه هـر کـس آنـان را کوچـ

بشـمارد و

برایشان تکبّر ورزد ،از دین خدا منحرف شده است و خـدا او را حقیـر کـرده و دشـمن
میدارد. ...
همنشینی با فقرا و محرومان ،عالوه بر اینکه انسان را از احوال آنان و وضع معیشـتی
شان آگاه می سازد و روحیه نوع دوستی ،فروتنی و تواضع را در وي تقویت مـی کنـد،
گاهی مؤثر در بازگرداندن شخصیت حقیقی ،اعتبار اجتماعی و کرامت آنها بـه شـمار

 .1بحاراالنوار ،ج  ،75ص 100
 .2الحیاة ،ج  ،4ص 588
 .3یمان ،ص 590
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می رود و آنان را از انزواي اجتماعی خارج می سازد.

1

از سوي دیگر ،آموزه هاي دینی به دوري از اشراف فخـر فـروش ،بـه ویـژه پرهیـز از
چشم داشت به ثروت و امکانات آنان ،دستور داده است.

2

 وَ ت نَُْدَّ َّ عَْْقَْْ َ إِلى ما مَتَّعْقا بِههِ مَزْواجهاً مِهقُْْمْ زَهْههَةَ الْحَْهاةِ الهدُّنْْالِقَفْتِقَُْمْ فْهِ وَ رِزْقُ رَبِّ َ خَْْهٌ وَ مَبْصى» (طه)131 /
 وَ اصْبِهْ نَفْسَ َ مَعَ الَّْينَ يَدْعُو َ رَبَُّْمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُهيدُو َ وَجَْْهُ وَت نَعْدُ عَْْقاكَ عَقُْْمْ نُهيدُ زيقَةَ الْحَْاةِ الدُّنْْا وَ ت نُطِعْ مَنْ مََْفَلْقا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْهِنا
وَ انَّبَعَ هَوا ُ وَ كا َ مَمْهُ ُ فُهُط» (کهف)28 /
 -اإلمام الباقه

 :ت نجالس األَقْاء فإ ِِّ العبد يجالسْم وهو يههي م ِِّ هلل

علْه نعْة فْا يصوم تتِِّي يهي م لْس هلل علْه نعْة»

3

با ثروتمندان (اهل تکاثر و فخر فروش منظور است) همنشینی مکن؛ چرا که بنده ،در
حالی که خود را مشمول نعمت الهی می داند ،با آنان همنشینی می کند ولـی پـس از
برخاستن از مجلس ،چنین می پندارد که خداوند به او نعمتی نداده است!

اإلمام عليّ

 :مّْا قاَ اهلل للقبيّ لْلة معهاج :يها متْهد!  ...بعّهد األَقْهاء

وبعّد مجلسْم مق »...

4

از سخنانی که خداوند در شب معراج به رسول اکرم فرمـود :اي احمـد! ...از ثـروتمنـدان و
همنشینی با آنان دوري گزین. ...

 .1اخ ق ااتیادق ،ص 185
 .2الزم به ذکر اس که اگر ارتباط با متکاثران ،تأثیر منفی بر فرد يا جامعه نداشته باشد و در مقابتل ،موجتب
ارشاد و یداي آنان گردد ،نه تنها نکوییده نیس  ،بلکه وظیفه نیز تلقی می گردد.
 .3بحاراالنوار ،ج  ،71ص 194
 .4الحیاة ،ج  ،4ص 133
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برخی از علل دوري کردن از متکاثران را در امور زیر می توان یافت:
 -1مصونیت از اخالق ناشایسـت و رفتارهـاي ناپسـند آنـان ،مثـل اسـراف ،عیاشـی،
بخل و آزمندي.
همنشینی ،تأثیر به سزایی در روحیات انسان دارد و اگر همنشینو انسان از ثروتمندان
زراندوز یا کسان ایشان باشد ،با رفتار اشرافی و زندگی اشرافی خود ،سبب رواج بی بند
و باري اخالقی و اسراف در میان دیگران را فراهم می سازد.

1

 -2پیشگیري از آثار و پیامد هاي نامطلوب زندگی تکاثري بر روح و روان.
 -3حف روحیه رضایت مندي از زندگی و خشنودي از مقدّرات الهی.
 -4نفی ارزش هاي تکاثري ،با تحقیر زندگی اشـرافی ،کـه خـود ،باعـن سـوق دادن
جامعه به سوي ارزش هاي انسانی و دینی است و عامل پیشگیري بسیاري از مفاسـد
اقتصادي جامعه.

2

 .1الحیاة ،یمان
 .2اخ ق ااتیادق ،ص 186
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موضوع پانزدهم:
رابطه اغنیاء با فقرا؛ حوزه عاطفه و معاشرت

تبیین وظایف اغنیاء و فقرا در مقابل پدیده فقر و تکاثر
یکی از راهکارهاي مهم در توزیع عادالنه ثروت و جلوگیري از گسترش پدیـده فقـر و
تکاثر و نیز کاهش اثرات نامطلوب اخالقی و اجتماعی آن ،تبیـین وظـایف اخالقـی و
رفتاري ثروتمندان متدین و فقیران مومن است.
الزم به یاد آوري است که این وظایف ،ضمانت اجرایی خود را بیشتر از ایمان به خدا و
باور به معاد و پاداش و عقاب الهی می گیرد.
هرچند غناي کفافی ،امري مطلوب و مورد تائید اسالم است ،امـا از آنجـا کـه مـال و
ثروت ،بستر مناسبی براي بسیاري از رذالت اخالقی و رفتاري است؛ و از سوي دیگـر،
مسئولیت سنگینی در رفع فقر و محرومیت بـر دوش تـوانگـران نهـاده شـده اسـت.
وظایفی براي ثروتمندان جامعه مقـرر گردیـده اسـت کـه برخـی از مهـمتـرین آنهـا
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عبارتند از :
 -1نگرش صحیح به ثروت

دیدگاه اسالم دربارۀ جایگاه و نقش مال (مالکیت حقیقی خداوند ،نگاه ابزاري به مـال،
امانت دانستن آن و )...در صفحات پیشین مطرح شد.
عالوه بر آنچه گذشت ،یاد آور می شویم که در قرآن کریم ،دو نوع نگرش به ثـروت،
ذکر شده است:
الف :نگرش توحیدي

در این نوع نگرش ،مال و دارائی ،به هر اندازه هم که زیاد باشد ،فضـل الهـی و تنهـا
وسیلۀ آزمایش و سنجش فرد شمرده می شود.
قرآن کریم از حضرت سلیمان به عنوان نمونۀ روشن ایـن نگـرش یـاد کـرده کـه بـا
مشاهدۀ مال و مکنت و جاه و مقام خود ،چنین میگوید:

 ...هْا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لَِْبْلُوَني مَ مَشْكُهُ مَمْ مَكْفُه( »...نمل )40 /نیز می توان از ذو القرنین یاد کرد که توانمندي هاي خود را ،رحمت پرودگار می داند:

 قاََ هْا رَتَْْةٌ مِنْ رَبِّي( »...کهف )98 /ب :نگرش قاروني

قارون ،نماد متکاثران بی ایمان است که ثروت و امکانات در اختیارش را ،نتیجۀ دانش
خود می پنداشت و با غروري وصف ناشدنی می گفت:

 إِنَّْا مُونْتُهُ عَلى عِلْمٍ عِقْدي» (قصص)78 /در نگرش قارونی ،به جاي تکیه بر لطف و عنایـت خـدا ،از نبـو و زیرکـی و تـالش
فردي سخن به میان آورده می شود .مرز عقیـدتی غنـاي تکـاثري و غنـاي کفـافی،
همین نوع نگرش به ثروت است ،زیرا نگرش فوق – هر کدام از این دو کـه باشـد –
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تأثیر اساسی بر نوع رفتارها دارد و موجب تمایز رفتاري افراد توانگر می شود.
برخی افراد تا کسب و تجارتی یا میز و صندلی براي چرخاندن چرخ زندگی پیدا نکرده
اند ،تسبیح به دست دارند و جا نماز پهن میکنند ،به جمکران و مشهد مـی رونـد ،بـه
خدا و اولیاي او التمار می کنند و به مردم التمار دعا می گویند. ...
اما همین که به نان و نـوایی رسـیدند و دفتـر و اتـاقی را – و لـو بـراي چنـد روز –
تصاحب کردند ،یا حتی مقدمات شغل آینده شان فراهم شد – مـثالً در کنکـور قبـول
شدند – آن قدر بی ظرفیت می شوند که دیگر ،نه خدا را می شناسند و نه رسولش را،
نه راه مسجد را به یاد دارند و نه قبله را!
اینها آن قدر بی جنبه اند که حتی قدرت مواجه شدن با اندکی از نعمت هـاي الهـی را
ندارند؛ بیچارگانی که در ی

حوض نیم متري غرق می شوند ،چه رسـد بـه رودخانـه

و دریا!
اما خداوند در قرآن کریم ،سلیمان را به رخ می کشد؛ همانی که قدرت و ثـروتش بـه
جایی می رسد که براي هیچ کس دیگر میسّر نشد ،1و از او با تمجیـد یـاد مـی کنـد
و می گوید:

  ...نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ مَوَّابٌ» (ص )30 /او از نعمت ها و داده ها ،پلی به سوي خدا درست کرده بود؛ به همین خـاطر در مـتن
قدرت و ثروت هرگز غرق نشد.
ما نمی توانیم شیرینی «نعم العبد» را احسار کنیم .هـر کـس در محـدودۀ همّـت و
فکرش ،از تأیید و تعریفی که دیگران بـه او دارنـد لـذت مـی بـرد .بچـه هـا از نگـاه

 .1ص 39 -6 /
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بزرگترها ،و بزرگترها از توجه رؤسا دلشاد می شوند ،تا آنجا که برخـی از تأئیـد در
جمع بزرگان ،روزنامه ها و یا مجامع بین المللی آبرو می گیرند .اما سلیمان را باید بـه
نظاره نشست که «رب العالمین» به تعریفش پرداخته است.
آري سلیمان خوب است چون «اواّب» است .اواّب به سرمایه و دارائی به عنوان هدف
نگاه نمی کند ،بلکه آن را وسیله و ابزار می داند« .زنبـور عسـل» را اواّب مـی گوینـد
چون زیاد می رود و باز می گردد 1.تالش و تحرک دارد ،اما بـاز مـی گـردد و در هـر
بازگشت ،شهد و سرمایه اي با خود می آورد و با آن عسل دست و پا مـی کنـد .اوآب
کسی است که سرمایه اش را بی جهت هزینه نمی کند و دستش را جلو هر کس بـاز
نمی کند ،پا در هر راهی نمی گذارد و مست جاذبه ها و جاده هاي انحرافی نمی شود.
چشم به مارهاي خوش خط و خال نمی بندد ،بلکه او به دنبال کاري است و در تمـام
مسیر ،این کار را فراموش نمی کند.
سلیمان خوب بنده اي است؛ چون زیاد به سوي خدا می رود ،یادش نمی رود براي چه
در حرکت است ،اسب هاي گران قیمت و مرکب هاي رام ،خانه هـا و بـرج هـاي بـه
فل

کشیده ،زرق و برق دنیا و چهره هاي زیبا ،او را با خود نمی برد ،بلکه بـرعکس،

سلیمان این دارایی ها و داده هاي الهی را با خود همراه می کند ،به سوي خدا می برد
و سرمایه اش را در کندوي عبودیت جمع می کند.
با تدبّر در داستان سلیمان ،روشن می شود که اگر من ،مست پُست و مقام شـدم ،اگـر
جلوه ها ،مقام هاي فانی و امکانات به روز ،مرا با خود برد و پیش دیگران قیافه گرفتم
و به آنها نازیدم ،اوآب نیستم؛ اگر به اسم جلسه ،درب اتـاق را بـر روي اربـاب رجـوع
بستم و پاسخ گویی مناسب به مراجعات نداشتم ،نـه تنهـا اوآب نیسـتم کـه بیچـاره و

 .1معجم مقايیس اللغة ،وازه (اوب)
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خسارت دیدهام.
 -2اخالق توانگري

در بعد اخالقی نیز دستورات فراوانی درباره آراسته شدن اغنیاء به فضیلت هـا و ارزش
هاي انسانی و مقابله با رذیلت هاي ناشی از ثروت و اشـرافی گـري ،بـه میـان آورده
شده است.
از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 هشدارهاي فراوان نسبت به آسیب هاي اخالقی ثروت همچون طغیان ،سر مسـتی،غرور ،بخل ،سرگرمی و لهو. ...

 كُلُوا مِنْ طَِّْباتِ ما رَزَقْقاكُمْ وَ ت نَطْغَوْا فْهِ فََْحِلَّ عَلَْْكُمْ ََضَبي وَ مَهنْ يَحْلِهلْعَلَْْهِ ََضَبي فَصَدْ هَوى» (طه)81 /
 إِ َّ قارُو َ كا َ مِنْ قَوْمِ مُو ى فَبَغى عَلَهِْْْمْ وَ آنَْْقها ُ مِهنَ الْكُقُهوزِ مها إِ َّمَفانِحَهُ لَتَقُومُ بِالْعُوْبَةِ مُولِي الْصُوَّةِ إِذْ قاََ لَههُ قَوْمُههُ ت نَفْههَحْ إِ َّ اللَّههَ ت يُحِهبُّ
الْفَهِتْنَ» (قصص )76 /

  ...فَال نَغُهَّنَّكُمُ الْحَْاةُ الدُّنْْا وَ ت يَغُهَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَهُور» (لقمان )33 / وَ ت يَحْسَبَنَّ الَّْينَ يَبْخَلُو َ بِْا آناهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَْْهاً لَُْهمْ بَهلْ هُهوَشَهٌّ لَُْمْ َُْطَوَّقُو َ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْصِْامَةِ وَ لِلَّهِ مْهاثُ السَّْاواتِ وَ الْأَرْضِ وَ
اللَّهُ بِْا نَعَْْلُو َ خَبْه» (آل عمران )180 /

 يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا ت نُلِْْكُمْ مَمْوالُكُمْ وَ ت مَوْتدُكُمْ عَنْ ذِكْههِ اللَّههِ وَ مَهنْيَفْعَلْ ذلِ َ فَأُولئِ

َ هُمُ الْخا ِهُو » (منافقون )9 /

 بیان راه کارهایی براي مبارزه منفی با رذیلت هاي یاد شده ،مانند لزوم همنشینی بـامحرومان و تأکید بر حضور در اجتماعاتی کـه میـان فقیـر و غنـی ،تمـایزي نیسـت،
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همچون نماز جماعت ،نماز جمعه ،مراسم حج ،اعتکاف و. ...
 -آموزه هایی براي آراسته شدن توانگران به فضایلی مانند سخاوت ،فروتنی و شکر.

 وَ ارِعُوا إِلى مَغْفِهَةٍ مِنْ رَبِّكُهمْ وَ جَقَّهةٍ عَهْضُهَْا السَّهْاواتُ وَ الْهأَرْضُمُعِدَّتْ لِلُْْتَّصْنَ ()133
الَّْينَ يُقْفِصُو َ فِي السَّهَّاءِ وَ الضَّهَّاء( » ...آل عمران)134 -133 /
مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید ...:پس در این آیه ،نخسـتین چیـزي کـه از
اخالق اهل بهشت برشمرده است« ،سخاوت و بخشندگی» است .مؤیـد ایـن مطلـب،
روایات زیادي است که پیرامون سخاوت وارد شده است.

القبيّ

 :السخاء شجهة في الجقِِّة ،مَوانْا في الدنْا ،فْهن نعلِِّهق بغوهن

من معضانْا قادنه إلي الجقِِّة ،والبخل شجهة في القار ،فْن نعلِِّهق بغوهن مهن
مَوا نْا قادنه إلي القار»

1

سخاوت درختی است در بهشت که شاخه هاي آن در این دنیاست ،پس هر کـس بـه
شاخه اي از آن شاخه ها در آویزد ،او را به سوي بهشت می برد و بخل درختی اسـت
در جهنم که شاخه هایش در همین دنیا میباشد ،پس هر کس به شاخه اي از شـاخه
هاي آن در آویزد او را به جهنم می برد.

 -اإلمام عليّ

 :السخيّ قهيب من اهلل قهيب من الجقِِّة قهيب من القهاس،

والبخْل بعْد من اهلل ،بعْد من الجقِِّة بعْد من القاس قهيب من القار»
 -اإلمام عليّ

2

 :ما متسن نواضع األَقْاء للفصهاء طلباً لْا عقد اهلل»

 .1الحیاة ،ج  ،5ص .683
 .2کافی ،ج  ،4ص .40
 .3نهج الب غه ،حکم .406

3
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چه نیکوست فروتنی توان گران در برابر مستمندان ،براي به دسـت آوردن آنچـه نـزد
خدا است.

 اإلمههام عل هيّالتواضع»

 :ف هي صههفة الْتِِّص هْن ... :ملبسههْم اتقتوههاد ومش هْْم

1

 فَاذْكُهُوني مَذْكُهْكُمْ وَ اشْكُهُوا لي وَ ت نَكْفُهُو » (بقره )152 / -اإلمام عليّ

 :الشكه زيقة الغقي»

2

شکر ،زیور توانگري است.

 -اإلمام عليّ

 :ت يحهز الشكه إتِِّ من بَْ ما له»

3

به شکر گذاري دست نمی یابد ،مگر کسی که از مال خود ببخشد.
 -3رسیدگی به محرومان

در حوزه هاي گوناگونی مـی توانـد صـورت بگیـرد کـه بـه چنـد حـوزه مهـم اشـاره
خواهیم کرد:
یك :حوزه هاي عاطفی و روانی

بر هیچ کس پوشیده نیست که نیازمندي هـاي محرومـان ،تنهـا منحصـر در مسـائل
مادي نیست ،بلکه بسیاري از آنان – به ویژه یتیمان و کودکان – سخت نیازمند توجه
و محبت هستند ،به گونه اي که گاه رسیدگی بـه نیـاز هـاي عـاطفی و روانـی آنـان
اولویت دارد.

 .1یمان.
 .2بحاراالنوار ،ج  ،69ص .53
 .3الحیاة ،ج  ،4ص .238
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به همین خاطر است که در آموزه هاي دینی ،در کنار مواسات مالی از برقـراري پیونـد
عاطفی میان توانگران و محرومان یاد می شود؛ محبتی که هم موضوعیت دارد و هـم
زمینۀ انفاق و مواسات مالی را فراهم می سازد.

 وَ الَّْينَ نَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإيْا َ مِنْ قَبْلِِْمْ يُحِبُّهو َ مَهنْ ههاجَهَ إِلَهِْْْمْ وَ تيَجِدُو َ في صُدُورِهِمْ تاجَةً مَِّْا مُونُوا وَ يُؤْثِهُو َ عَلى مَنْفُسِِْمْ وَ لَوْ كها َ بِِْهمْ
خَواصَة( »...حشر )9 /
در آیه فوق از محبت و عطوفت ،پیش از ایثار مالی و زمینه ساز آن ،ذکر شده است.

اإلمام الباقه

 :الْؤمقو في نبارّهم ونهاتْْم ونعاطفْم كْثهل الجسهد

إذا اشتكي نداعي له ائه بالسْه والحْي»

1

مؤمنان در نیکی کردن و مهربانی و دل سوزي نسبت به یکدیگر ،همچون تن واحدند،
که اگر جایی از آن دردمند شود بـاقی پیکـر ،در بیـداري و تـب و سـوز آن همـدردي
می کنند.

 :منحبّ إخوان

تسْن بن نعْم الوحّاف قاَ :قاَ مبو عبداهلل

قلت :نعم .قاَ :نقفع فصهائْم؟ قلت :نعم .قاَ :مما إنِِّه يحقِِّ علْ
يحبّ اهلل ،مما واهلل ت نقفع مقْم متداً تتِِّي نحبّه»

يا تسْن؟
م نحبّ من

2

در آموزه هاي دینی ،به گونه اي بر تأمین نیازهاي عاطفی محرومان و محبـت آنـان،
تأکید شده است که گاه ،گذشت و برخورد عاطفی مناسب با آنان ،از کم

هاي مـالی

نامحترمانه ،ارزش فزونتري می یابد ،قَوٌَْ مَعْههُوفٌ وَ مَغْفِههَةٌ خَْْههٌ مِهنْ صَهدَقَةٍ
يَتْبَعُْا مَذىً وَ اللَّهُ ََقِيٌّ تَلْم» (بقره )263 /
 .1بحاراالنوار ،ج ،71ص .234
 .2کافی ،ج  ،2ص .202 – 201

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 189 
 عالوه بر این ،قرآن کریم ،به افرادي که به نیازهاي عاطفی محرومان بـی تـوجهیمی کنند و آنها را از خود دور می سازند ،با دیده نکوهش نگریسته ،تا جایی که آنان را
جزء (تکذیب کنندگان دین) به پیامبر معرفی کرده است.

 مَ رَمَيْتَ الَّْي يُكَِّْبُ بِالدِّينِ * فَْلِ َ الَّْي يَدُعُّ الَْْتْمَ »(ماعون)2-1 /
و نیز به پیامبرش دستور می دهد که موجبات تحقیر و شکسته شـدن یتـیم را فـراهم
سازد.

 فَأَمَّا الَْْتْمَ فَال نَصَْْهْ * وَ مَمَّا السَّائِلَ فَال نَقَْْه» (ضحی )10-9 /دو :حوزه معاشرتی

یکی دیگر از وظایف اغنیاء ،همنشینی و معاشرت مستقیم با محرومان است .کاري که
معصومین

به عنوان الگوي عملـی یـ

مسـلمان در تمـام مـدت زنـدگی بـدان

پایبند بودند.
دوري گزیدن از فقیران و بینوایان و از نحوه معیشت آنان و لمس نکردن سختی ها و
دردهایی که از فقر و ناکامی حاصل میشود ،سبب ناآگاه ماندن از احوال ایشان است؛
که منجر به مرگ عاطفی ،اخالقی و گاه جسمی این افراد میگـردد .و همـۀ ایـن هـا
مفاسد اجتماعی و ستم هاي انسانی بزرگی است که اسالم به هیچ وجه آنهـا را جـایز
نمی شمارد .به خاطر همین است که آموزه هاي دینی ،بر معاشرت بـا فقیـران و سـر
زدن به آنها ،مطلع شدن از حال و احوالشان ،دعوت از آنان براي شرکت در مجالس و
مهمانی ها تأکید میکند؛ تا فقیران نیز همچون دیگران در معرض دید باشند و از خود
و مشکالتشان سخن بگویند و دیگر افراد به رفع نیازهایشان اقدام نمایند.
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 -القبيّ

 :طوبي لْن خالط مهل الْلِِّة و الْسكقة

1

خوشا به حال کسی که با بیچارگان و مسکینان معاشرت دارد.

 -القبيّ

 :الصهبة إلي اهلل تبّ الْساكْن والدنوّ مقْم»

دوست داشتن بینوایان و نزدی

2

شدن به آنان ،وسیلۀ تقرّب به خدا است.

یکی از فایده هاي بزرگ معاشرت با محرومان و همنشینی با آنان و بـر فـرش هـاي
ناچیز ایشان نشستن ،و در کنار آنان حضور یافتن و به درد دل شان گوش دادن ،باعن
افزایش حس فروتنی ،زنده شدن روح انسانیت ،تحری

احساسات انسانی و همیاري و

نیکی رسانی اسالمی می باشد.
با معاشرت صحیح با فقرا است که واقعیت زنـدگی محرومـان لمـس مـی شـود؛ کـه
شنیدن کی بود مانند دیدن ،خود بزرگ بینی و تکبّر و ناشکري از انسان دور می شـود
و از ی

غفلت مهل

نجات می یابد .در حقیقت معاشرت با فقراء می توانـد مدرسـه

اي باشد براي تربیت روح آدمی و مهذّب شدن خلق و خوي ثروتمند و تـوانگـر؛ تـا
دیگر از اسراف و اشراف و تکاثر فاصله بگیرد و به انفاق و اکرام دست یابد.
احادین فراوانی از راه هاي گوناگون ،ما را به نزدی

شدن به محرومان و مستضعفان

ترغیب می کنند ،که در اینجا به صورت کلی به برخی از آنها اشاره می کنیم:
احادیثی که بر لزوم دید و بازدید و برقراري ارتباط با دیگران و نیکی کردن و الفت بـا
آنان داللت دارد.
احادیثی که مسلمانان را از قطع رابطه و جدایی از یکدیگر منع می کنند.
احــادیثی کــه بــا صــراحت بیـان مـی دارد کــه مســکینان را در مــال و معــاش خــود
 .1الحیاة ،ج  ،4ص .582
 .2یمان ،ص .587
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شری

سازید.

احادیثی که حضور در مهمانی هایی که تنها ثروتمندان به آن خوانـده مـی شـوند را
ناروا می شمارد.
احادیثی که به صله رحم فرمان می دهد (و معلوم است که در میـان خویشـان ،افـراد
فقیر نیز وجود دارند).
احادیثی که به مواسات و اخوّت فرمان دهد.
احادیثی که انفاق بی واسطه و به دست خود را توصیه می کند.
احادیثی که اهمیت سالم کردن به مردم و برانگیختن مردم به ترویج سالم کـردن را
بیان می دارد و. ...
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موضوع شانزدهم:
رابطهي اغنیاء با فقراء – کارگشايي
(پیامدهاي دنیوي و اخروي)

مسلمانان واقعی که دین را با جان و دل پذیرفته ،به این بـاور رسـیده اسـت کـه اگـر
قرآن کریم و روایات معصومین

فریاد «اخوت اسالمی» سر مـی دهنـد ،تنهـا بـا

لقلق زبان و شعار نمی توان به آن رسید.
جامعۀ دینی که مورد رضایت خدا قرار می گیـرد ،اجتمـاعی اسـت کـه در آن روحیـۀ
تعاون و کم

رسانی  -هر کس در حد توان خود – تمام ابعاد آن را فرا گرفته باشد.

پس اگر در جامعه اي حاجتمندِ محرومی به سختی زندگی مـی گذرانـد و در همـان
اجتماع ،ثروتمند یا ثروتمندانی به راحتی نفس می کشند -کـه هرچـه بخواهنـد بـا
کمترین اشاره اي در اختیار می گیرند -و ثروتمندانی که اگـر بخواهنـد مـی تواننـد،
باري از دوش آن افتاده بردارند و او را کمکی در خور توجه نمایند اما از این کار دریـغ
بورزند ،اسالمی زیستن این اجتماع و مسلمان بودن این گروه توانا ،از نگاه دیـن ،زیـر
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سؤال میباشد.
احادین نوارانی اهل بیت

کم

رسانی به یکـدیگر را یکـی از واجبـات و حقـوق

دینی بر یکدیگر بر شمرده اند؛ در احادین ،مصادیق قابل توجهی از کم

رسانی ذکر

شده است که سایۀ آن تمام شئونات زندگی را در بر مـی گیـرد ،مصـادیقی همچـون؛
مال ،خوراک ،پوشاک ،وسایل زندگی ،اسار خانه ،وسایل حمل و نقل ،درمان ،تعلـیم
و تربیت ،استراحت ،سفر و زیارت و ...و توانگران مؤمن را به اندیشـیدن و حرکـت در
جهت رفع این گونه نیازها دعوت نموده است.
لحن احادین فوق – عالوه بـر فزونـی شـمارۀ آنهـا – لحنـی بسـیار قـاطع و تأکیـد
آمیز است.

ابعاد کمك رسانی
آموزه هاي دینی در حوزه کم

رسانی را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

 .1تأکید و ترغیب در جهت رفع نیاز و کارگشایی حاجت مندان
 .2تشویق و تهدید در جهت سوق دادن جامعه به اصل انفاق
 .3ترغیب در جهت تقویت قرض الحسنه
 .4تأکید در جهت پر رنگ نمودن سنت نیکوي وقف

کارگشایی از حاجتمندان
در مکتب غنی اسالم ،گره گشایی از مشکالت عدیده مردم – به ویژه افرادي که بـه
فرموده قرآن کریم «یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف» هستند و بـا سـیلی صـورت
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خود را سرخ نگه داشته و آبروداري می کنند – از اهمیت به سزایی برخودار است.
همچنین قدم برداشتن و حرکت در جهت کارگشایی و راه اندازي افرادي که به نـوعی
کارشان به ما ارتباط پیدا می کند ،مانند کارمندان و کسانی که ارباب رجـوع دارنـد ،از
جایگاه ویژه اي برخوردار است به نوعی که تالش براي گره گشایی آنان با تشـویق و
بی تفاوتی و تعلّل در راه اندازي کار آنها با هشدار و تهدید مواجه شده است.
ای ن

به برخی از این تشویق ها و تهدید ها اشاره می کنیم:

هر چند بنابر تعریف عام از انفاق ،تمام موارد ،در مفهوم انفاق گنجانده می شود ،اما به
خاطر اهمیت به صورت جداگانه به آن پرداخته می شود.

پیامدهاي دنیوي تالش در جهت کارگشایی دیگران
 -1کارگشایی خدا در دنیا

اگر شخصی درصدد رفع نیاز نیازمندان بکوشد ،خداوند خودش در جهت گره گشایی از
زندگی و مشکالت او وارد عمل می شود.

 :مَن كا َ في تاجة مَخِْه كا َ اهلل في تاجَتهِ»1

اإلمام عليّ

هر کس در پی برآوردن نیاز برادرش برآید ،خدا حاجت او را برآورده می نماید.

القبيّ
هر کس ی

2

 :مَن قَضي ألخْه الْؤمن تاجةً قًضَي اهللُ له تَوائٍَ كثْهةً»...

حاجت مؤمنی را برآورده کند ،خداوند حاجت هـاي بسـیاري را بـراي او

برآورده می کند.

اإلمام الوادق

 :إِ َّ اهللَ ع ِِّ وجلِِّ فِي عَو الْؤمن – مها كها َ الْهومِنُ فهي

 .1بحاراالنوار ،ج  ،75ص .12
.2جامع االخبار ،ص .85

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 195 

عَو ِ مخْه الْؤمن»

1

تا زمانی که مؤمن در کار کم

رسانی به برادرش باشـد ،خـدا در راه کمـ

رسـانی

به اوست.
قرآن کریم و روایات ،موارد متعددي را بیان می دارد که حتـی شخصـی کـه خـود در
زندگی دچار مشکالت زیادي است ،با گره گشـایی از دیگـران ،کـاري مـی کنـد کـه
خداوند از سختی ها و مشکالت او گره گشایی نماید.
به عنوان مثال می توان به داستان حضرت یوسف

که در زندان گرفتار شده بود و

در عین حال به زندانیان – همچون پدري مهربان – رسیدگی می نمود و از مشکالت
آنها در حد امکانات خویش گرهگشائی می کرد ،تـا اینکـه خداونـد مقـدمات عـزت و
شوکت او را فراهم کرد ،اشاره نمود.
همچنین است داستان موسی

2

که تحت تعقیب فرعونیان ،از شهر مصـر بـه مـدین

وارد شده بود ،در عین اینکه جانش در خطر و در حال فـرار بـود ،بـا دیـدن دختـر ان
شعیب که به خاطر کهولت سن پدر ،مجبور بودند خود ،گوسفندان را بـه چـرا بـرده و
سیراب کنند؛ در کم

و حمایت آنان کوتاهی نکرد ،نتیجۀ گره گشـایی از آنهـا ،ایـن

شد که خداوند براي موسی
استخدام حضرت شعیب
او در آورد.

کارگشـایی نمـود و نـه تنهـا کـار پیـدا کـرد – و در
در آمد  -بلکه شعیب نبی یکی از دخترانش را بـه ازدواج

3

 -2نشانهي خلوص ایمان

 .1بحاراالنوار ،ج  ،72ص .85
 .2يوسف /آيات  36تا .57
. 3ایص /آيات 20تا .27
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هر چیزي خالصش به درد می خورد ،به عنوان مثال در امور مادي ،اگر بنزین ناخالص
و آغشته به آب باشد ،هیچ گاه باعن روشن شدن موتور خـودرو و حرکـت آن نخواهـد
شد ،اگر به جاي ی

بار ،صد بار هم استارت زده شود و حرکتی در کار نخواهد بود.

مسلمانی که تنها اسالمش به اسم و شناسنامه باشد ،حرکت و رشدي نخواهد داشـت،
به خاطر همین ،در آیات و روایات نشانه هایی ذکر شده است تا با آن ،درجـۀ خلـوص
ایمــان خــود را انــدازه گی ـري کن ـیم و در صــورت ناخالص ـی ،در جهــت رفــع عی ـب
تالش کنیم.
از جملهي گره گشایی و تالش در جهت بر آوردن حاجات افـراد بـه عنـوان عالمـت
خلوص ایمان معرفی شده است:

اإلمام الوادق

 :مِن خالِصِ اإليْا ِ البِهُّ باإلخوا ِ والسَعي في تَوائجِْم»

1

نیکوئی کردن به بـرادران و کوشـش در بـرآوردن نیازمنـدي هـاي ایشـان از ایمـان
خالص است.
 -3محبوبیت نزد خدا

یکی از آمال و آرزوهاي هر شخص – حتی غیر متدین – ایـن اسـت کـه در جامعـه،
محبوب باشد؛ به خاطر همین تالش می کند تا با اموري که به نظـر خـود محبوبیـت
ساز است ،این امتیاز را براي خود کسب کند.
متأسفانه بسیاري از افراد براي جلـب محبوبیـت بـه سـرا کارهـایی مـی رونـد کـه
محبوبیت کاذب و موقت به دست آورند و در نهایت نه تنها محبوبیتی باقی نمی مانـد
بلکه باعن انزجار دیگر افراد از او و اعمالش را فراهم می سازد.

 .1کافی ،ج  ،4ص .41
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آموزه هاي دینی ،محبوبیت ایده آل براي ی

مسلمان را ،تنهـا در محبوبیـت زمینـی

خالصه نکرده است و افراد را به اعمالی سوق میدهند که محبوب خالق خـود شـوند،
که در این صورت افراد زمینی نیز او را دوست خواهند داشت.
امام سجاد

در زیارت امین ا یکی از خواسته هاي خود را اینگونه بیان می دارد:

 ...مَحبُوَبة في مَرضِ َ و َْائ

»...

یکی از اسباب جلب رضایت خداوند و اولیائش ،رسیدگی و تالش در رفع نیاز دیگران
بیان شده است:

اإلمام الوادق

 :قاَ اهللُ عَ َّ وَ جل :اَلخَلقُ عْابي فَاَتَبُُّْم إِلَي اَلطفٌُْم بِْهم

و مَ عاهُم في تَوائِجِِْم»

1

خداي بزرگ فرموده است که :آفریدگان ،روزي خور من هستند و محبوب ترین آنهـا
در نزد من کسانی اند که مهربانترند و در برآوردن حاجت ها کوشاتر میباشند..
_4شادمانی پیامبر

در منابع دین ،تأکید زیادي بر ادخال سرور و شاد کردن یکدیگر وارد شده است.
این آموزه ها تأکید بر ادخال سرور را به حدي می رساند که مـی فرمایـد :کسـی کـه
مؤمنی را شاد کند رسول خدا

را شاد کرده و کسـی کـه رسـول خـدا

را شـاد

کرده باشد خدا را شاد نموده است.
کامالً واضح است که گره گشایی از ی

نیازمند یا رسیدگی بـه کـار اربـاب رجـوع و

پرهیز از تعلّل در انجام کار او ،سرور و شادي آن فرد را به همراه دارد.
به برخی از روایات در این زمینه توجه فرمائید:

 .1کافی ،ج  ،2ص .199
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القبيّ

 :مَن َهَّ مؤمقاً فَصَد َهَّنِي ومن فَصَد َهَّ اهلل.

1

هر کس مؤمنی را خوشحال سازد ،به راستی که مرا خوشحال سـاخته و هـر کـه مـرا
خوشحال سازد ،همانا خدا را شاد نموده است.
اإلمام الصادق

 :ال یرَي أَحَدِکُم إذا أدخَلَ عَلی مُؤمِنٍ سُرُوراً اَنَّه عَلَیهَ اَدخَلَهُ فَقَط بَل
»

وَاللهِ عَلَینا ،بَل و ا و عَلی رسول ا

2

کسی چنین تصور نکند که اگر مؤمنی را شادمان سازد ،تنها او را مسرور نموده؛ بلکـه
به خدا قسم ما را خوشحال کرده است ،بلکه به خدا سـوگند رسـول خـدا

را شـاد

نموده است.
جالب تر اینکه در روایات آمده است که پیامبر بیشتر از شخصـی کـه از کـارش گـره
گشایی شده است شاد می شود!
آیا با وجود این آموزه ها ،باز جاي تعلّل در رسیدگی به امور نیازمندان توسط تـوانگران
باقی می ماند؟!

ه اإلمام الوهادق

 :و اهللِ لَهَ ُهوَُ اهللِ اَ َههُّ بِصَضهاءِ تاجَهةِ الْهومِنِ إِذا

وَصَلت إِلْه مِن صاتِبِ الحاجَةِ».

3

به خدا سوگند که پیامبر خدا از برآوردن حاجت مؤمن بیش از شخصو صـاحب حاجـت
شادمان می گردد.
 -5پیک رحمت الهي

ا ْاعْل بن عّْار صْهفي قاَ :قُلتَ ألبي عبد اهلل

 .1یمان ،ص .188
 .2یمان ،ص .189
 .3یمان ،ص .195

 :جُعِلتُ فداكَ! الْهؤمن
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رتْة عَلَي الْؤمن به؟ قاَ :نَعَم .قُلتُ :وكَْفَ ذاك؟ قاََ :اَيْا مؤمنٍ اَني اَخها
فِي تاجَةٍ فَإِنِِّْا ذلِ َ رتْة مِنَ اهللِ اقَْا الْه و َبَّبْا له ،فَإِ قَضا تاجَتَهُ كا َ
قَد قِِّبِلَ الهتْة بِصَبولِْا؛ وإِ رَدَّ ُ عَن تاجَتِهِ  -وهُوَ يتدر علي قَضائْا – فَإنَِّْا
رَدَّ عَن نَفسِه رتْةً مِنَ اهلل ع ِِّ وجلِِّ وع ِِّ ،اقْا إلْه و َبَّبَْا لَهُ»...
اسماعیل بن عمّار صفّار می گوید به امام صادق

1

عرض کـردم :فـدایت شـوم! آیـا

مؤمن براي مؤمن رحمت است فرمود :آري .گفتم :چگونه چنـین اسـت؟ فرمـود :هـر
مؤمنی که براي رفع نیازش نزد مؤمن دیگري برود ،همین خود رحمت است کـه خـدا
به سوي او روانه کرده و سبب رسیدن آن رحمت را پذیرفته است؛ و اگـر – بـا وجـود
توانائی بر رفع نیاز او – خواهندۀ حاجت را ناکام باز گرداند ،خود را از رحمتی که خداي
بزرگ به سوي او روانه کرده و سبب آن شده بود ،محروم ساخته است.
در روایت دیگري رجوع حاجت مندان و گرفتاران به سـوي شـخص ،یکـی از نعمـت
هاي الهی شمرده شده است و معلوم است که انسان ها در برخورد با نعمـت دو گونـه
اند ،یعنی اگر آن گرفتار را تحویل گرفته و بـا تمـام وجـود ،سـعی در گـره گشـایی از
مشکل او نمایند ،شاکر این نعمت الهی هستند و اما اگر با بی توجهی با او روبرو شوند
و در حل مشکل او کار شکنی کنند ،در حقیقت این نعمت الهی را کفـران نمـودهانـد،

همان طور که خداوند در قرآن کریم میفرماید ... :لَئِنْ كَفَهْنُمْ إِ َّ عَْابي لَشَهديد».
(ابراهیم)7 /
قاَ الحسْن بن عليّ
نََْلُّوا القِعَم».

2

 .1یمان ،ص .193
 .2بحاراالنوار ،ج  ،71ص .311

 :إِ ِِّ توائٍِ القاسِ إلْكُم مِن نِعَمِ اهللَ عَلَْكُم – فَهال
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از نعمت هایی که خداوند به شما ارزانی داشته است( ،برطرف شدن) نیاز مردم توسط
شما میباشد؛ پس هرگز از نعمت هاي الهی آزرده خاطر نشوید.

ب) پیامدهاي اخروي تالش در جهت کارگشائی دیگران
عالوه بر پاداش هایی که انسانو مؤمنو کار گشا در زمان حیات خود از آنهـا بهـرهمنـد
می شود ،پاداش هاي فراوانی نیز در آن دنیـا – (از لحظـۀ مـرگ بـه بعـد د ر انتظـار
اوست – که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:
 -1مالک قبولی اعمال

 ... :إِ َّ خوانْمَ معْالِكُم قَضاءُ توائٍِ إخِوانِكُم واإلتسها ُ

اإلمام الكاظم

إلِْْم ما قَدَرنُم وإِتِِّ كم يصبَل مِقكم عََْلٌ»...

1

همانا پایان و خاتمه کارهایتان ،برآوردن نیازهاي برادرانتان باشد و احسان بـه آنهـا تـا
آنجا که در توان شما است؛ اگر این کار را نکنید (و در رفع نیاز برادران دینی خود تعلل
بورزید) هیچ ی

از اعمال شما پذیرفته و قبول نمی شود.

با توجه به این روایت ،علت برخورد تند امامان مـا – همچـون بـه حضـور نپـذیرفتن
برخی از افراد که داراي توان و قدرت کارگشایی از دیگران مـیبودنـد و بـه هردلیـل
تعلل می ورزیدند  -روشن تر می شود.
 -2کارگشایی ،برترین اعمال

در روایات متعدد ،ثوابهاي مختلفی براي برآوردن حاجت برادر دینی بیان شده اسـت
که پاره اي از آنها را ذکر می نمائیم:

 .1یمان ،ج  ،72ص .379
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اشرف اعمال متقین

اإلمام عليّ

 :قَضاءُ تُصُوقِ الْؤمقْن اَشهَفُ اَعْاَِ الُْتِِّصْنَ ،يستَجلِبُ مَوَدَّةَ

الْالئكةِ الُْصَهِّبْنَ وَ شُوقَ الحُورِ العْنِ»

1

برآوردن حقوق مؤمنین ،اشرف اعمال پرهیزکاران و جلب کنندۀ نظر فرشتگان مقـرّب
خدا و شوق حوریان زیبا چشم است.
باالتر از طواف خانه خدا

عَن إبهاهْمَ التِْْي قاَ :كقتُ مطُوفُ بالبْتِ الحهام فاعتََْهدَ عَلهيَّ مبهو عبهد
اهلل

فصاَ :مت اُخبِهُكَ يا إبهاهْمُ! ما لَ َ في طوافِ َ هْا به قاََ :قُلتُ :بَلي،

جعِلتُ فداك! قاََ :مَن جاءَ إلي هْا البْتِ عارفاً بِحَصِّههِ  ،فَطهافَ بهه اُ هبُوعاً
وصَلِِّي رَكعَتَْنِ في مصامِ إبهاهْمَ
مت مُخبِهُكُ بِخَْهٍ مِن ذل

 ،كَتَبَ اهللُ لَهُ عَشَهَةَ آتفِ دَرَجَةٍ  ،ثُمّ قاََ:

به؟ قلتُ :بلي جعِلت فداك ،فصاَ

الْؤمِنَ تاجَةً كا َ كََْن طافَ طوافاً تَتِِّي عَدَّ عَشَهاً»

 :مَن قَضا مخا ُ

2

ابراهیم بن تیمی می گوید :من در حال طواف خانه خدا بودم ،که امام صـادق

بـه

من تکیه داد و فرمود :اي ابراهیم! آیا میخواهی اجر طواف خـودت را بـدانی؟ عـرض
کردم :فدایت شوم بله .فرمود :هر کس با معرفت به خانه خدا بیاید و هفت بار طـواف
کند و دو رکعت نماز در مقام ابراهیم بگذارد ،خداي بزرگ ده هـزار حسـنه بـه او مـی
دهد و ده هزار درجه مقام او را باال می برد .سپس فرمود :آیا بهتر از آن را به تـو خبـر
دهم .عرض کردم :فدایت شوم بله .آن گاه امام صادق

 .1یمان ،ص .414
 .2بحاراالنوار ،ج  ،71ص .319

فرمـود :هـر کـس حاجـت
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برادر مؤمنش را ادا کند همانند کسی است کـه طـواف خانـه را نمـوده باشـد ،سـپس
فرمود :همانند کسی است که طواف خانه خدا کند و تا ده بار بـرایش حسـاب نماینـد.
(یعنی ثواب ده حج مقبول).
باالتر از یك ماه روزه گرفتن و اعتکاف در مسجد الحرام

اإلمام الوادق

 :إِ ِِّ مبانا ر وََ اهللِ

كا يصوَُ :إِ َّ مَعونَةَ الُْسلِمِ خَْهه

ومَعظَمُ مجهاً مِن صْام شَْهِ واعتكافهِ في الْسجد الحهامِ»
پدرمان رسول خدا
بزرگتر از ی

1

می فرمود :به یـاري مسـلمانی بـر خواسـتن ،پاداشـی بهتـر و

مـاه روزه گـرفتن (مسـتحبی) در مسـجد الحـرام و اعتکـاف نمـودن

در آن دارد.
همچنین در روایات آمده است که اگر کسی در جهت رفع مشکل بـرادر دینـی خـود،
تالش الزم را کرد ولی موفق نشـد ،بـاز هـم بـراي او پـاداش هـاي زیـادي در نظـر
گرفته می شود.
 -3اندوه زدائی در قیامت

یکی از هولناک ترین مواقف انسان ،هنگام مرگ به بعد به ویژه صحراي محشر است
که قرآن کریم ،روایات و ادعیۀ مأثوره نیز این مطلب را تأئید و تأکید مـی نمایـد و بـا
هشدارهایی که در قالب هاي مختلف به انسان می دهد ،مـی کوشـد تـا انسـان را از
خسران و بیچارگی راه نجات داده و از صحراي قیامت ،بـه سـراي أمـن الهـی یعنـی
بهشت جاویدان راهنمایی کند.
با بررسی روایات به این نتیجه می رسیم یکی از بهترین و کار آمدترین راه هاي ایجاد
 .1کافی ،ج  ،8ص .9
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امنیت و آرامش در آن سرا ،برخورد مناسب با برادران دینـی و تـالش همـه جانبـه در
جهت رفع نیازهاي آنها می باشد.

اإلمام الوادق

 :مَن نَفَّسَ عَن مُؤمنٍ كُهبَةً نَفِِّسَ اهللُ عَقهُ كُهَب اآلخِهَةِ وخَهَجَ

مِن قَبهِ وهو ثلٍ الفؤاد»

1

هر که مؤمنی را از گرفتاري نجات دهد ،خداوند او را از گرفتاري هـاي آخـرت نجـات
می بخشد و در حالی از قبر خارجش می سازد که دلش آرام و مسرور است.

 :مَن اَعَا َ مؤمِقاً نَفَّسَ اهللُ ع ِِّ وجلِِّ عَقهُ ثَالثاً و َبعْنَ كهبهة ،واتِهدَةً

القبيّ

فِي الدُنْا واثِقتَْنِ و َبعْنَ كَهبَةً عقِدَ كُهَبِهِ العُظْي .قاَ :تْ ُ يتَشاََلُ القهاسُ
بِأنفُسُِْم»

2

کسی که مؤمن را (در جهت رفع حاجتش) یـاري کنـد خداونـد بـزرگ ،هفتـاد و سـه
گرفتاري را از او بر می دارد ،که یکی در دنیا باشد و هفتاد و دو سختی دیگـر هنگـام
گرفتاري هاي بزرگ و هنگامی که مردم به خود مشغولند( .یعنی روز قیامـت کـه هـر
کس گرفتار اعمال خودش است ،خدا او را کم

می نماید).

 -4امنیت و آرامش در صحراي محشر

القبيّ

 :مَن مدخَلَ علي مُؤمِنٍ فَهَتاً فَصَد مدخَلَ عَليَّ فَهَتاً ومَن مدخَلَ عَليَّ

فَهَتاً فَصَد اَنَّخَِْ عقِدَ اهللِ عْداً ،جاءَ مِنَ اآلمقْن يومَ الصْامَةِ»

3

هر که مؤمنی ر ا شاد کند ،مرا شاد کرده و هر که مرا شاد کند ،از خدا عهـدي گرفتـه
است که در قیامت از زمرۀ کسانی باشد که در امان و امنیتاند.
 .1کافی ،ج  ،2ص .200
 .2یمان ،ص .199
 .3بحاراالنوار ،ج  ،71ص .413
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تَقِِّا ِ بنِ َدِيه ،عَن مبْه ،قاَ :كقهتَ عقهد مبهي عبهد اهلل
الْؤمِنُ وما يجِبُ مِن تَصِّهِ ... ،فصاَ

 ،فَهُْكِهَ عِقهدَ ُ

 :إذا بَعَ َ اهللُ الْؤمِنَ مِن قَبهِ خَهَجَ مَعَهُ

مِثاََ يصدُمُهُ اَمامَهُ – فَكَُّْا رَمي الْؤمِنُ هُؤتء مِن اَهواَِ يوم الصْامَهةِ ،قهاََ لَههُ
الِْثاََ :ت نَج َع وت نَح َ وَ مبشِه بالسُهورِ والكَهامَةِ مِنَ اهللِ عَه ِِّ وَجَهلِِّ ،فَْها
ي اَُ يبَشِّه ُ بالسهورِ والكهامَةِ مِنَ اهللِ بحانَهُ تتِِّي يصِهفَ بَهْنُ يهدي اهللِ عه ِِّ
وجلِِّ ويحا ِبُه تِساباً يسْهاً ،ويأمهَ به إلي الجَقَّهةِ والِْثهاَُ اَمامَههُ ،فْصُهوَُ لَههُ
الْؤمِنُ :رَتِْ َ اهللَ نِعمَ الخارِجُ مَعي من قبهي ،مها زِلهتُ نُبَشِّههُني بالسههورِ
والكهامَةِ مِنَ اهللِ ع ِِّ وجلِِّ ،تتِِّي كا َ ،فََْن منتَ؟ فَْصُوَُ لهُ الِْثاَ :اَنا السُههُور
الْي اَدخَلتَهُ عَلي اَخِْ َ الُْؤمنِ في الدنْا؛ خَلَصقِي اهللُ ألُبشِِّهكَ».
سدیر می گوید نزد امام صادق

1

بودم که سخن از مؤمن و حقوق واجب او به میان

آمد ...،هنگامی که خداوند بندۀ مؤمنش را از قبر مبعوث می کند ،همراه او تمثالی کـه
پیشاپیش او به راه می افتد ،از قبر خارج می شود؛ و چون آن شخص مؤمن با یکی از
دشواري هاي ترسناک روز قیامت روبرو شود ،آن تمثال به او می گویـد :انـدوهگین و
پریشان مباش! تو را به سرور و بزرگداشت خداوندي بشارت باد؛ و پیوسته چنین باشـد
تا آنکه در پیشگاه خداوند بایستد ،آنگاه خداوند به آسانی به حسـاب او رسـیدگی مـی
کند و سپس فرمان می دهد که او را به سوي بهشت ببرند ،درحالی که آن تمثـال در
پیش روي مؤمن قرار دارد .مؤمن به او می گوید :رحمت حق بر تو باد ،تو چـه خـوب
همدمی بودي که از قبر (تا به اینجا) با من همراه شـدي و همـواره مـرا بـه شـادي و
کرامت بشارت دادي ،به آنچه که مژده می دادي دست یافتم .اکنون (به من بگو کـه)

.1امالی مفید ،ص .178
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تو کیستی؟ تمثال در جواب مؤمن می گوید :من همان شادمانی و سروري هستم کـه
تو (در دنیا ) به برادر دینی خود ارزانی داشتی ،خداوند مرا از آن شادمانی و سرور آفرید
تا تو را شاد کنم.
 -5فرمان روائی در بهشت

مؤمنو کار گشا نه تنها به بهشت الهی راه پیـدا مـی کنـد ،بلکـه از بـاالترین درجـات
بهشت نیز برخوردار خواهد بود.

 :موتَي اهللُ ع ِِّ وجلِِّ إِلهي مو هي

عَن مبي جعفه

 :م َّ مِهن عبهادي مَهن

يتَصَهَّبُ إِليَّ بالحَسَقَةِ ،فَاُتَكُُْهُ فِي الجَقَّهةِ .فصهاَ مو هي :يها رَبِّ! ومها نِله َ
الحَسَقَة؟ قاَ :يْشي مَعَ مخِْهِ الُْؤمنِ في قضاءِ تاجَتهِ ،قُضْت مو لَم نُصضُ.
خداوند بزرگ به موسی

1

چنین وحی فرستاد :برخی از بندگان من با انجام حسنه به

من تقرّب می جویند و من در بهشت به آنان فرمانروائی می دهم .موسی

گفـت:

پروردگار من! این حسنه چیست؟ خدا فرمود :با برادر دینی خود براي بـرآوردن نیـاز او
به راه می افتند ،خواه این نیاز برآورده شود و یا نشود.

القبيّ

 :ما في ممَّتي عَبدٌ ملطَفَ مخا ُ فِي اهللِ بِشيء مِن لُطف ،إِتِِّ مخدَمه اهلل

مِن خَدَمِ الجَقَّةِ.

2

بنده اي نیست که براي رضاي خداوند ،برادر دینی خود را مورد لطف قرار دهـد ،مگـر
این که خداوند (در آخرت) خادمی از خادمان بهشت را به خدمت او می گمارد.

پیامدهاي بی توجهی در رفع نیاز دیگران
 .1کافی ،ج  ،2ص .196
.2بحاراالنوار ،ج  ،71ص .298
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عالوه بر تشویق هاي فوق العاده اي که ذکر شـد ،آمـوزه هـاي دینـی ،پیامـد هـاي
ناگواري را براي مسلمانی که به نیازهاي دیگـران اهمیـت نمـی نهـد و در بـر آوردن
حاجات آنان تعلل می ورزد ،ذکر کرده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
 -1خائن نامیده شدن

اإلمام الوادق

 :اَيّْا رَجُلٍ مِن اَصحابِقا اِ تَعا َ بِهه رَجُهلٌ مِهن إخِوانهه فهي

تاجةٍ ،فَلَم يبالِ فْْا بِكُلِّ جُْدِ ِ ،فَصَد خا َ اهللَ ور هولَهُ والْهؤمقْن .قهاَ مبهو
بوْهٍ :قُلتُ ألبي عبد اهلل
الْؤمقْنَ

إلي آخِهِهم»

 :ما نَعقِي بِصَولِ َ :والْؤمقْن؟ قاَ :مِن لَدُ ممْهه
1

هر کس از اصحاب ما که شخص دیگري از برادرانش از او طلب کم

و حاجت کنـد

و او با تمام توان در جهت یاري رساندن به او اقـدام نکنـد ،بـه خـدا و رسـول خـدا و
مؤمنین خیانت کرده است .ابو بصیر می گوید :به امام عرض کردم مقصود از مؤمنـان
چه کسانی هستند؟ فرمود :از زمان امیر المؤمنین تا آخرین ایشان .

اإلمام الوادق
اهللَ ور ُولَهُ»

 :مَن مَشي مَعَ مخِْه الْؤمِنِ في تاجَةٍ فَلَم يقاصِحُهُ ،فَصَد خا َ

2

هر کس در رفع حاجت برادر دینی اش قدم بردارد ولی خیر خواه و دلسوز او نباشد ،به
خدا و رسولش خیانت کرده است.
خیانت داري درجه بندي است و شدت آن بستگی به شخصی دارد کـه نسـبت بـه او
خیانت می شود؛ هر چه آن طرف ،مهم تر ،بزرگتر و عزیزتر باشـد ،درجـه سـختی و

.1بحاراالنوار ،ج  ،71ص .287
.2یمان.
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تلخی خیانت بیشتر است .در روایات ،کارگشایی نکردن از برادر مسـلمان (در صـورت
توانایی بر حل مشکل او) خیانت به خدا و رسـول و مـؤمنین داشـته شـده اسـت ،آیـا
موجودي عزیزتر از این ها هستند؟!
 -2مزدور دشمنان دین شدن

ميّْا رَجُلِ مِن شْعتقا منا رَجُل مِن إِخونِه وا تَعا َ بِه فِي تاجَتههِ فَلَهم يعِقِههُ
وهُوَ يصدر ،ابتال ُ اهللُ نعالي بِصَضاءِ معدائقا لْعِِّْبه بْا»

1

اگر مؤمنی نزد برادر مؤمنش برود و از او حاجتی طلب کنـد ولـی آن یکـی بـا وجـود
توانائی در رفع مشکلش ،به او کم

نکند ،خداوند متعال او را مبتال به برآوردن حوائج

دشمنان ما می کند؛ تا با این عمل ،او را عذاب نماید.
 -3اعالم جنگ با خدا

قاَ ر وَ اهلل

 :قاَ اللِِّه نبارك ونعالي:

يأذ بحهبٍ مِقِّي مِن آذي عبدي الْؤمن»...
پیامبر اکرم

2

 :از قول خداوند نقل کرده است که فرمود :آن کس که بندۀ مؤمن مرا

آزار می دهد( ،با این کار) اعالم جنگ با من مینماید.

.1یمان ،ج .72
 .2یمان ،ج  ،64ص 71
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 -4قطع رشتۀ دوستی و والیت خدا با او

اإلمام الوادق

 :مَن قَوَدَ إلْهَ رَجُلٌ مِهن إخوانهه مسهتجْهاً بهه فهي بَعهضِ

متوالِه فَلَم يجِه ُ بَعدَ م يصدِرَ عَلَْه ،فَصَد قَطَعَ وتيةَ اهللِ نبارك ونعالي»

1

هر شخصی که یکی از برادران دینی اش براي رفع گرفتاري هایش به او مراجعه کند
و او با اینکه توانائی خدمت رسانی به او را دارد ،او را کم

نکنـد ،پـس همانـا رشـتۀ

والیت و دوستی خدا را از خود بریده است.
لحظات زندگی انسان یا با والیت و سرپرستی خداوند همراه است و یا اگر والیت خدا
در زندگی اش نبود ،والیت طاغوت و شیطان جایگزین آن خواهد بود کـه قـرآن مـی

فرماید« :اللَّهُ وَلِيُّ الَّْينَ آمَقُوا يُخْهِجُُْمْ مِنَ الظُّلُْاتِ إِلَى القُّورِ وَ الَّْينَ كَفَههُوا
مَوْلِْاؤُهُمُ الطَّاَُوتُ يُخْهِجُونَُْمْ مِنَ القُّورِ إِلَى الظُّلُْاتِ( »...بقره)257 /
 -5سبك شمردن مؤمن ،سبك شمردن امامـان معصـوم و بـی حرمتـی
به خدا

عن مبي هارو عن مبي عبد اهلل

قاَ :قاََ لَقِفَهٍ عقِدَ ُ ومنا تاضِهٌ :ما لَكُهم

نَستَخفِِّو َ بِقا؟ قاََ :فَصامُ إلْهه رَجٌهلَ مِهن خُها ها ُ فَصهاَ :مَعهاذ لِوَجههِ اهلل م
نَستُخِفَّ بِ َ مو بَشَيءِ مِن ممهِكَ .فَصاَ :بَلي ،إِنَّ َ متَدٌ مَن ا تَخَفَّ بي ،فَصهاََ
مَعاذ لِوَجهِ اهلل م م تَخِفَّ بِ  .فَصاََ :وَيحَ َ اُوَ لم نَسَْع فُالناً – ونَحنُ بِصُهبِ
الجَحفَة – وهُوَ يصوَُ لَ  :اِتِْلقِي قَدرَ مِْلٍ؛ فَصَد وَاهللِ معْْتُ .واهللِ مها رَفَعهت
بِه رم اً ولَصَد اِ تَخفَفتَ به ،ومَن اِ تَخَفَّ بِْؤمنٍ فِْقا اِ تخَخَفَّ وتُهمُةَ اهلل عه ِِّ
 .1کافی ،ج  ،2ص .318
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وجلِِّ»

1

ابو هارون می گوید :من در خدمت امام صادق
شما ما را سب

بودم که به چنـد تـن فرمـود :چـرا

و خوار می کنید؟ سپس مردي خراسانی از میان جمع بلند شد و گفت:

به خدا پناه می بریم از اینکه به شما یا به چیزي از اوامر شما بی توجّه باشـیم و آن را
سب

انگاریم .امام علی

فرمود :آري تو خود یکی از کسانی هستی که مرا سـب

می شماري؛ مرد خراسانی گفت :به خدا پناه می برم از اینکه شـما را سـب
امام فرمود :واي بر تو! آیا نشنیدي فالنی وقتی که ما نزدی
گفت :مرا تا مسافتی ی

حجفه بودیم به تو مـی

میل سوار مرکب خود کن که به خدا قسم وامانـدهام؟ و بـه

خدا سوگند تو به او نگاه هم نکردي و هیچ پاسخی به او ندادي ،او را سب
و هر کس مؤمنی را سب

شـمارم.

شمرد ،ما را سب

شـمردي

شمارده اسـت و حرمـت خـدا را ضـایع

نموده است.
روایت فوق ،شکوه و حرمت ی

مؤمن را در نگاه معصـومین مـی رسـاند و از طـرف

دیگر دل گیر شـدن آن بزرگـواران را از کسـی کـه در کـار گشـایی و گـره گشـایی
نیازمندان و ارباب رجوعان سست و باري به هر جهت هستند را بازگو می کند.
کارمند ،رئیس ،توان گر و ثروتمندِو مؤمن پس از شنیدن روایت فوق مراقبـت بیشـتري
از نوع برخوردهاي خود با زیردستان و نیازمندان خواهد داشت .دیگر کاري را که مـی
تواند امروز و در عرض چند دقیقه انجام دهد ،به فردا و فرداها موکول نمی کند ،دیگر
اگر در بازار یا اداره یا کارخانه بتواند غم و اندوه ی

نیازمند را برطرف سازد ،بـا تمـام

وجود آن را انجام می دهد تا مبـادا خـداي نـاکرده موجبـات آزردگـی اولیـاء دیـن را

.1یمان ،ج  ،8ص .102
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فراهم سازد.
 -6عذاب اخروي

اإلمام الوادق

 :مَن منا ُ مخُو فِي تاجَةٍ يصدِرُ عَلي قَضائِْا فَلَم يصضِْا لَهُ،

َلَّط اهللُ عَلَْهِ شجاعاً يقْش في قبه إلي يوم الصْامة ،مَغفُوراً لَهُ مو مُعََّْباً»

1

کسی که برادرش ،براي رفع نیازي نزد او بیاید که او می تواند آن نیاز را برآورد ،ولـی
این کار را نکند ،خداوند ما را بر او مسلط می کند که در قبر تا قیامت پاي او را بگـزد.
خواه آن میت در قیامت آمرزیده باشد یا معذّب».
نکته :روایت فوق دلیل بر آن است که عذاب هایی که در قبر براي گنـهکـاران وجـود
دارد ،به پیکر جسمانی شان وارد نمی شود ،بلکه بر پیکر مثالی اش وارد می شود؛ زیرا
بدنو در گور رفته پس از مدتی تبدیل به خاک می شود در صورتی که گزیدن انگشت
پا تا روز قیامت معین شده است.

.1یمان ،ج  ،2ص .194
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موضوع هفدهم:
رابطهي اغنیاء با فقراء؛

حوزه انفاق (اهمیت انفاق)

اصل انفاق
یکی دیگر از دستوراتی که دین اسالم در حوزۀ کم

رسانی به دیگر افـراد بـه ویـژه

نیازمندان و در ارتباط با نوع رابطهي توانگران با نیازمندان مطـرح مـی سـازد ،اصـل
«انفاق» می باشد.
انفاق یکی از مهم ترین اصول تربیتی در سیاست اجتماعی و مکتب اقتصـادي اسـالم
است ،اصلی ریشه اي ،مهم و فرا گیرنده همه جوانب زنـدگی انسـان و ویـران کننـدۀ
تکاثر و سازندۀ حیاتی سر شار از ارزش ها و پر بار از انسانیت و نـوع دوسـتی و مایـه
رشد و قوام توده ها.

مقصود از انفاق:
مراد از انفاق در این جا ،بخشیدن مال و نگاه نداشتن آن و اینکه مال را در میان مردم
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به گردش در آوردن و پرداختن آن به کسانی است که به آن نیازمندنـد تـا در مقاصـد
گوناگونو شایستۀ خویش ،مصرف کنند ،یا دادن آن به سازمان هاي مفید اجتماعی تـا
براي رسیدن به هدف هاي عالی و مطلوب به کار برند.

1

اهمیت انفاق
با تدّبر در آیات قرآن و احادین نورانی ،اهمیت این اصل ریشه اي و نقـش و سـازنده
آن ،در اقتصادي تکامل آفرین تبلور پیدا می کند؛ و بر هر مسلمانی آشکار می شود که
انفاق از بزرگ ترین تکالیف اسالمی و اصول عملی است که حتی از جهاتی ،نسبت به
دیگر اصول ،اثري ژرف تر و دامنه اي گسترده تر دارد.
انفاق یا نخ دانه هاي تسبیح

با نگاهی هر چند اجمالی به دستورات دینی ،در خواهیم یافت که انفـاق همچـون نـخ
دانه هاي تسبیح است که در دانه دانه ي دستورات دینی رسوخ پیـدا کـرده و خـودي
نشان داده است.
براي روشن شدن این ادعا به پاره اي از دستورات که در اینجا حکم دانه هاي تسـبیح
را دارند ،می نگریم تا نقش پر رنگ انفاق در آن ها روشن شود:
 -نماز

اکثر آیاتی که در آن به نماز دعوت شده است ،بالفاصله در کنار نماز ،سخن از زکـات
و انفاق مالی به میان آمده است:

 وَ مَقُْْوا الوَّالةَ وَ آنُوا ال َّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الهَّاكِعْن» (بقره)43/ .1الحیاة ،ج ،5ص .665
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 وَ مَقُْْوا الوَّالةَ وَ آنُوا ال َّكاةَ وَ ما نُصَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَْْهٍ نَجِدُو ُ عِقْدَاللَّهِ إِ َّ اللَّهَ بِْا نَعَْْلُو َ بَوْه» (بقره)110/
 إِ َّ الَّْينَ آمَقُوا وَ عَِْلُوا الوَّالِحاتِ وَ مَقامُوا الوَّالةَ وَ آنَوُا ال َّكهاةَ لَُْهمْمَجْهُهُمْ عِقْدَ رَبِِّْمْ وَ ت خَوْفٌ عَلَِْْْمْ وَ ت هُمْ يَحْ َنُو » (بقره)277/
جالب اینکه قرآن کریم از انفاق منحصر به فرد امیرالمؤوونین  7که در حال رکوعو نمـاز،
انگشتر خود را به سائل بخشید ،تمجید نموده و انفاق در حال رکوع را به عنوان نشانه
اي از نشانه هاي صاحبان والیت بر مردم پس از رسول خدا بیان داشـته اسـت و بـه
میان عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،متضمن تنصـیص بـر والیـت و خالفـت آن
حضرت می باشد.

1

إِنَّْا وَلُِّْكُمُ اللَّهُ وَ رَ ُولُهُ وَ الَّْينَ آمَقُوا الَّْينَ يُصُْْهو َ الوَّهالةَ وَ يُؤْنُهو َ
ال َّكاةَ وَ هُمْ راكِعُو َ» (مائده)55/
در آیه فوق ،اهمیت انفاق بیشتر نمایان اسـت .زیـرا اقامـۀ نمـاز در وسـط دو عنـوان
مربوط به انفاق قرار گرفته است.
در شأن نزول آیه فوق آمده است که سائلی وارد مسجد النبـی شـد ،در مقابـل مـردم
ایستاد و از آنان درخواست کم
حضرت علی

نمود ،از آن میان کسی توجهی بـه آن بینـوا نکـرد،

در حالی که مشغول نماز بود ،در حال رکوع ،انگشتر خود را به سائل

بخشید ،پس در تکریم این بخشش آیه فوق نازل گردید.
ماجراي فوق را ده نفر از اصحاب پیامبر

مانند ابن عبار ،عمـار یاسـر ،جـابر بـن

عبدا انصاري ،ابوذر ،انس بن مال  ،بالل و ...نقل کرده اند و شیعه و سـنی در ایـن

 .1المیزان ،ج  ،6ص .5
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شأن نزول توافق دارند.
پیامبر اکرم
فرمود.

1

در غدیر خم ،براي بیان مقام حضرت علـی

آیـه فـوق را تـالوت

2

نتیجه اینکه انفاق به نیازمندان در کنار نماز و با نماز ،همراه است.
عالوه بر آنچه ذکر شد ،با توجه به آیات نورانی قرآن در خواهیم یافـت کـه در ادیـان
گذشته نیز «نماز و زکات» سابقۀ همراه بودن را داشته اند:
حضرت عیسی

 :قاَ :إنِِّي عبد اهلل آناني الكتاب وجعلقي نبّْاً وجعلقي

مباركاً مين ما كقت وموصاني بالولوة وال كوة ما دُمتُ تَّْاً»
حضرت اسماعیل

صادق الوعد :واذكه في الكتاب إ ْاعْل إنِِّه كا صادق

الوعد وكا ر وتً نبّْاً وكا َ يأمُه مهلَهُ بالولوة وال كوة وكا عِقد ربّه
مَهضّْاً»
انبیا گذشته :وجعلقاهم مئّْة يْدو بأمهنا وموتْقا إلْْم فعل الخْهات وإقام
الولوة وإيتاء ال كوة وكانوا لقا عابدين»
با توجه به آنچه گذشت به این نتیجه می رسیم که انفاق و رسیدگی به نیازمندان ،در
کنار نماز ،با نماز و حتی همراهِ در حال رکوعو نماز می باشد و از آن جدا شدنی نیست.
 -روزه

روزه عالوه بر شرایط وجوب و صحت ،همانند هر عملی عبـادي دیگـر داراي شـرایط
قبول و شرایط کمال می باشد.

 .1رک به :الغدير ،ج  ،2ص .52
 .2تفسیر نور ،ج  ،3ص .111
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شرایط کمال مانند :معرفت به فلسفۀ روزه ،تحمل سختی بیشـتر در روزه ،روزه بـودن
در جمعی که روزه نیستند ،انجام مستحبات و ترک مکروهات روزه و. ...
عمل به هر کدام از شرایط فوق سبب بهتر کامل تر شدن عمل عبادي روزه می شود.
اما شرایط قبول روزه ،شرایطی است که در صورت فقدان هر ی

از آنها روزه ،مقبول

حضرت حق نخواهد شد .برخی از این شرایط را در مدتی که شـخص امسـاک دارد –
از اذان صبح تا اذان مغرب – باید انجام یـا تـرک نمایـد .ماننـد :پرهیـز از خـوردن و
آشامیدن و. ...
اما برخی از شرایط به گونه اي است که پس از پایان ماه مبـارک رمضـان و در شـب
عید فطر واجب می شود ،عمل به آن باعن قبولی ی

ماه روزه گـرفتن مـی شـود و

ترک آن باعن می گردد کـه روزه شـخص ،مقبـول درگـاه الهـی قـرار نگیـرد؛ و آن
پرداخت «زکات فطره» است.
پرداخت این نوع زکات هر سال ،ی

مرتبه و در روز عید فطر می باشد و بـر کسـانی

واجب است که فقیر نباشند؛ یعنی خرج سال خود یا امکان تأمین آن را داشته باشند.
قرآن کریم در این باره می فرماید« :قَدْ مَفْلَحَ مَنْ نَ َكَّى» (اعلی)14/
روایت است که حضرت فرمودند:

در ذیل آیۀ فوق از امام صادق

إِ َّ مِن نَْامِ الوُوم إِعطاءُ ال َكاةِ كَْا م َّ الوَلوةَ عَلي القَبيّ مِن نَْامِ الوَالةِ،
ألنِِّهُ مَن صامَ ولَم يؤَدِّ ال كوةِ فَال صَومَ له ،إِذا نَهَكَْا مُتَعَهدِّاً وت صَهالةَ لَههُ إِذا
نَهَكَ الوَالةَ عَلَي القبِيّ
امام صادق

.

1

فرمود :همانا از شرایط قبولی روزه ،دادن زکـاتِ فطـره اسـت .همـان

.1العروة الوثقی ،ج  ،2الزکاة ،فیل  – 11البریان فی تفسیر القرآن ،ج  ،5ص .637
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گونه که صلوات بر پیامبر اکرم

در نماز ،از شرایط قبولی نماز است؛ زیرا کسی که

روزه بگیرد ولی زکات فطره ندهد را در صورتی که این کار را عمدأ انجـام دهـد ،روزه
اي در نامۀ عملش منظور نمی شود ،همان طور که اگر صـلوات بـر پیـامبر

را در

نماز ترک کند ،نمازي براي او محسوب نگردد.
در نتیجه ،روزه هم ،با انفاق و کم

به مردم ،مورد قبول حضرت حق می شود.

 -حج:

یکی از واجبات حج تمتع که در صورت انجام ندادن ،حج مورد قبـول نیسـت ،قربـانی
کردن (هدي) در (منا) میباشد.
و مشخص است که براي قربانی کردن باید شتر ،گاو و یا الاقل گوسفندي خریـداري
شود و سپس قربانی گردد .یکی از فلسفه هاي این واجـب الهـی ،عـالوه بـر قربـانی
کردن ،انفاق به فقرا و نیازمندان است.

1

در رساله هاي علمیه آمده است که زائران خانۀ خـدا ،گوشـت قربـانی را سـه قسـمت
کنند؛ بخشی را خودشان استفاده کنند ،بخشی را به مؤمنان و بخشی را بـه نیازمنـدان
بدهند.

2

قرآن کریم نیز در این باره می فرماید:

 ...فَكُلُوا مِقْْا وَ مَطْعُِْوا الْبائِسَ الْفَصْه» (حج)28/
فَكُلُوا مِقْْا وَ مَطْعُِْوا الْصانِعَ وَ الُْْعْتَه( »...حج)36/
در نتیجه ،قربانی کردن که در حج به عنوان ی

 .1صهباق حج ،جوادق آملی.
 .2فلسفه و اسرار احکام ،ص .281

واجب مطرح است ،عـالوه بـر درر
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ایثار و فداکاري و گذشت و آمـادگی بـراي شـهادت در راه خداونـد ،درر کمـ
نیازمندان و مستمندان را به ما می آموزد.

بـه

1

 -جهاد

جهاد در راه خدا یکی از ارکان دین است که در صدر اسالم موجـب تقویـت اسـالم و
انتشار آن به مناطق مختلف گردید.
واجب بودن جهاد یکی از ضـروریات اسـالم مـی باشـد و در فـروع دیـن نیـز کمتـر
موضوعی همانند جهاد مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .عالوه بر آیات زیادي کـه
پیرامون جهاد نازل شده است ،روایات زیادي در مورد اهمیت ،حدود ،شـرایط و احکـام
آن از معصومین
علیّ

وارد شده است.

درباره جهاد فرمودند :فإ ِِّ الجْهاد بهاب مهن مبهواب الجقِِّهة ،فتحهه اهلل

لخاصّة مولْائه ،وهو لباس التصوي»

2

جهاد دري از درهاي بهشت است کـه خداونـد آن را بـراي دوسـتان ویـژهي خـویش
گشوده است و آن ،لبار تقوا می باشد.
اما قرآن کریم هر جا حرف از جهاد و جنگ و جبهه می زند ،در کنار آن ،به مسأله ي
جهاد مادي و انفاق مالی نیز اشاره مـی نمایـد کـه خـود حـاکی از ارتبـاط تنگاتنـگ
مسألهي جهاد با انفاق مالی دارد.
به عنوان نمونه به آیات زیر توجه نمائید:

وَ قانِلُوهُمْ تَتَّى ت نَكُو َ فِتْقَةٌ وَ يَكُو َ الدِّينُ لِلَّهِ ...وَ مَنْفِصُوا في َبْلِ اللَّههِ »...
(بقره 193 /و )195
 .1تفسیر نمونه ،ج  ،14ص .109
 .2وسايل الشیعة ،ج  ،15ص .14
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مرحوم طبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان می گوید :هنگامی که خداوند ،جهـاد در

راه خدا را واجب ساخت ،به دنبال آن به ذکر انفاق براي جهاد پرداخـت و فرمـود« :و
انفصوا في بْل اهلل» یعنی از مال هاي خود براي جهاد در راه دین مصرف کنید.

 الْين آمقوا وهاجهوا وجاهدوا في بْل اهلل بهأموالْم ومنفسهْم معظهمدرجة عقد اهلل ومولئ
علی

هم الفائ و »

1

نیز در این باره می فرماید ... :اهلل! اهلل! في الجْهاد بهأموالكم ومنفسهكم

وملسقتكم في بْل اهلل»...
«خدا را! خدا را! درباره جهاد در راه خدا با مال و جان و زبان »...

2

در نتیجه در جهاد و جبهه نیز ،پر رنگی انفاق به خوبی به چشم می خورد.
عالوه بر آنچه گذشت ،در آموزه هاي دین اهمیت انفاق به وضوح دیده می شـود کـه
به پاره اي از آنها اشاره میکنیم:
 -1انفاق یکی از اهداف بعثت انبیاء

القبيّ

 :لم نبع لجْع الْاَ ولكن بعثقا تنفاقه»

3

ما (پیامبران) ،براي جمع مال مبعوث نشده ایم ،بلکه براي انفـاق آن مبعـوث گردیـده
ایم.

القبي

 :ما موتي إليَّ م مجْع الْاَ»...

4

«به من وحی نرسیده است که مال جمع کن »...

 .1تفسیر مجمع البیان ،ذيل آيه مذکور.
 .2الحیاة ،ج  ،5ص .677
 .3یمان ،ص .667
 .4بحاراالنوار ،ج  ،69ص .47
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 -2انفاق از ارکان ایمان

قهآ كهيم :إِنََّْا الُْْؤْمِقُو َ الَّْينَ إِذا ذُكِهَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُهوبُُْمْ وَ إِذا نُلِْهتْ
عَلَِْْْمْ آيانُهُ زادَنُْْمْ إيْاناً وَ عَلى رَبِِّْمْ يَتَوَكَّلُو » (انفال)2 /
الَّْينَ يُصُْْو َ الوَّالةَ وَ مَِّْا رَزَقْقاهُمْ يُقْفِصُو َ» (انفال)3/
اإلمام عليّ

 :الْؤمن من منفق الفضل مهن مالهه وممسه

كالمه وكفي القاس من شهِِّ ومنوف القاس من نفسه»

الفضهل مهن

1

مؤمن کسی است که راه در آمد و معیشت او پاکیزه و حـالل باشـد ،اخـالق او نیکـو،
باطن و سرشت او سالم ،زیادي مال خود را (در راه خدا) انفاق نماید ،از بیهوده گویی و
پر گویی خودداري کند ،شر بدي او به مردم نرسد و با مردم با انصاف رفتار نماید.
 -3انفاق از عالمت هاي شیعه بودن

 :يا ابن جقدب! إنِِّْا شْعتقا يعهفو بخواَ شتِِّي ،بالسخاءِ

اإلمام الوادق
والبَْ لإلخوا »...

2

 -4انفاق ،بزرگترین نعمت

اإلمام عليّ

 :إ ِِّ إنفاق هْا الْاَ في طاعة اهلل ،معظم نعْة»

3

بخشیدن مال دنیا ،در راه خدا ،بزرگ ترین نعمت است.
 -5انفاق ،از نشانه هاي صداقت و تعهد

إِنََّْا الُْْؤْمِقُو َ الَّْينَ آمَقُوا بِاللَّهِ وَ رَ ُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَهْنابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِِْمْ وَ

 .1بحاراالنوار ،ج  ،64ص 693
 .2یمان ،ج  ،75ص 281
 .3الحیاة ،ج  ،5ص 673
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مَنْفُسِِْمْ في َبْلِ اللَّهِ مُولئِ َ هُمُ الوَّادِقُو » (حجرات)15 /
 -6انفاق ،مایۀ رهایی انسان از ترس و اندوه در احوال آینده

الَّْينَ يُقْفِصُو َ مَمْوالَُْمْ بِاللَّْْلِ وَ القَّْارِ ِهًّا وَ عَالنَِْةً فَلَُْمْ مَجْهُهُمْ عِقْدَ رَبِِّْمْ وَ ت
خَوْفٌ عَلَِْْْمْ وَ ت هُمْ يَحْ َنُو » (بقره)274 /
 -7مغفرت و روزي هاي بهشتی

الَّْينَ يُصُْْو َ الوَّالةَ وَ مَِّْا رَزَقْقاهُمْ يُقْفِصُو َ * مُولئِ َ هُمُ الُْْؤْمِقُو َ تَصًّا لَُْمْ
دَرَجاتٌ عِقْدَ رَبِِّْمْ وَ مَغْفِهَةٌ وَ رِزْقٌ كَهيمٌ» (انفال)4 -3 /
 -8امتحان مالی و انفاق ،از بزرگترین امتحانات و ابتالئات الهی

اإلمام الوادق

 :ما بال اهلل العباد بشيء مشدّ علْْم من إخهاج الدرهم»

خداوند بندگان را به چیزي سخت تر از دادن مال نیازموده است.
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موضوع هجدهم:
رابطهي اغنیا با فقرا؛ حوزه انفاق (شرايط انفاق )1

شرایط انفاق
انفاق معاملۀ مستقیم با خداوند است و نوعی عبادت محسوب مـی شـود؛ چنـین کـار
ارزشمندي ،شرایط و آداب خاص خود را دارد که در صورت فراهم بودن ،مقبول درگاه
حضرت حق شده و ارزشمند خواهد بود.
مهم ترین شرایط ی

انفاق ایده آل عبارتند از:

 -1پاکیزگی مال

پاکیزگی و حالل بودن مال ،یکی از اصولی است که در تمام اعمال عبـادي ،ردّ پـاي
آن به وضوح دیده می شود.
نا پاکی و شبهه ناکی مال ،به قدري در مکتب نورانی اسالم ،منفـی و زشـت شـناخته
می شود که هیچ عمل عبادي فردي و اجتماعی ،کوچ

و بـزرگ ،بـا وجـود ناپـاکی
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درآمد پذیرفته نخواهد بود.
قرآن کریم در رابطه با پاکیزگی مال در انفاق می فرماید:

يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا مَنْفِصُوا مِنْ طَِّْباتِ ما كَسَبْتُمْ ،وَ مَِّْا مَخْهَجْقها لَكُهمْ مِهنَ
الْأَرْضِ وَ ت نَََُّْْْوا الْخَبْ َ مِقْهُ نُقْفِصُو َ وَ لَسْتُمْ بِآخِْيهِ إِتَّ مَ ْ نُغِْْضُهوا فْههِ وَ
اعْلَُْوا مَ َّ اللَّهَ ََقِيٌّ تَْْد» (بقره)267 /
اإلمام الوادق

في شهح قوَ نعالي :منفصوا من طّْبات ما كسبتم» :كها

الصوم قد كسبوا مكا ب وء في الجاهلّْة ،فلّْها م هلْوا مرادوا م يخهجوهها
من مموالْم لْتوهدّقوا بْها ،فهأبي اهلل نعهالي إتِِّ م يخهجهوا مهن طّْهب مها
كسبوا»

1

امام صادق

در تفسیر آیه « مَنْفِصُوا مِنْ طَِّْباتِ ما كَسَبْتُمْ؛ از چیزهاي پـاکیزه اي

که به دست آورده اید انفاق کنید» فرمود :در جاهلیت ،مردمان به کسب و کارهاي بـد
می پرداختند ،هنگامی که به اسالم ایمان آورده اند ،بر آن شدند تا اینگونه اموال را از
خود دور سازند و آن ها را به عنوان صدقه به دیگران ببخشند؛ خداونـد متعـال چنـین
کاري را نپسندید و خواست تا از مال هاي پاکیزۀ خویش انفاق کنند.
متأسفانه برخی از افراد براي به دست آوردن پول و دالر دست به هر کاري می زنند و
قدم در هر راهی می گذارند ،براي آنها شبه نـاک نبـودن کـار و حـالل بـودن درآمـد
چندان اهمیتی ندارد؛ آنچه براي آنان مهم است پول است.
حال این درآمد می خواهد از راه حق و ناحق کردن  ،رشوه و ربا ،ظلم و کاله برداري،
غصب و سرقت و ...باشد یا از راه دیگر؛ فرقی براي آنان ندارد.

 .1کافی ،ج  ،4ص 48
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جالب اینکه معموالً این گونه افراد ،براي آرام کردن وجدان خودشان هم که شـده ،بـا
استفاده از همین درآمد ناپاک ،اقدام به کارهاي خیر و انفاق هاي متعددي مـی کننـد،
آنها پیش خود ،خدا را از خود راضی می بینند ،غافل از اینکه شرط اول انفاق ،طیـب و
حالل بودن در آمدي است که انفاق می شود.
امام صادق

و جاهل مقدس نما

آن حضرت به صورت ناشنار در پی مرد روان شد تا خـود شـاهد کارهـاي او باشـد؛
مشاهده کرد که آن مرد به طور پنهانی و به گونه اي که صـاحب مغـازه نفهمیـد ،دو
قرص نان از ی

نانوائی برداشت ...سپس از ی

مغازه بقالی نیز به همان ترتیـب ،دو

عدد انار سرقت کرد! پس از آن بر بالین بیماري حاضر شد و نان و انار را به آن ناتوان
بخشید و رفت.
امام در جائی خلوت با او روبرو شد و به وي فرمود:
من تعریف و خوبی تو را شنیده بودم ،ولی امروز دیدم که از نانوایی و بقالی ،نان و انار
سرقت کردي! دلی ل آن ،چه بود؟ آن مرد به امام عـرض کـرد :تـو کیسـتی؟ حضـرت
فرمود :اهل مدینه و از خاندان پیامبرم .مرد گفت :به نظرم جعفر بن محمد باشـی؛ امـا
حیف که با انتساب خود به رسول خدا ،از دین جدت رسول ا بی خبري!
امام فرمود :بله من جعفر بن محمد هستم ،اما چگونـه مـی گـویی کـه از دیـن جـدم
خبر ندارم؟
مرد با قیافه اي حق به جانب گفت :خداوند در قرآن فرموده است:

مَنْ جاءَ بِالْحَسَقَةِ فَلَهُ عَشْهُ مَمْثالِْا وَ مَنْ جاءَ بِالسَِّّْئَةِ فَال يُجْ ى إِتَّ مِثْلَْا وَ
هُمْ ت يُظْلَُْو َ » (انعام )160 /
من دو قرص نان و دو عدد انار دزدیدم و دو تا دو تا ( )2×2=4می شود چهار تا بدي.
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در عوض آن ،چهار تـا صـدقه دادم و چهـارده تـا ( )4×10=40مـی شـود چهـل تـا
خوبی و حسنه.
چهار بدي را از آن چهل حسنه کم کنیم می شود 36؛ در نتیجه  36تا حسنه براي من
باقی ماند.
حضرت به او فرمود :داغت به دل مادرت بنشیند ،واي بر تـو ،ایـن تـو هسـتی کـه از

کتاب خدا سر در نمـی آوري؛ خداونـد فرمـوده :إِنَّْها يَتَصَبَّهلُ اللَّههُ مِهنَ الُْْتَّصهْن»
(مائده)27 /
تو با دزدي آن نان و انار ،چهار گناه مرتکب شدي و با مصرف غاصبانۀ آن ،چهار گناه
دیگر به آن افزودي ،نه اینکه چهل حسنه به دست آورده باشی».

اإلمام الوادق

1

 :لو م ِِّ القاس مخْوا ما ممههم اهلل به فأنفصو فْْا مقْا هم

عقه ما قبله مقْم ولو مخْوا ما مقْا هم اهلل فأنفصو فْْا ممههم اهلل به مها قبلهه
مقْم تتِِّي يأخْو من تقِِّ ويقفصو في تقِِّ»

2

 -2اخالص (فی سبیل اهلل) بودن

«اخالص» از نگاه دانشمندان اخالق ،آن اسـت کـه انسـان قصـد خـود را در انجـام
اعمال ،از آلودگی و آمیختگی به غیر خدا خالص نماید و انگیزه اي جز تقرب به درگاه
خدا نداشته باشد.

3

نظام حاکم بر دنیاي بشري به این صورت است کـه همـواره ارزش یـ

عمـل را بـا

«کوچکی ،بزرگی ،سادگی و دشواري» آن مـی سـنجند .کسـی کـه کـار بـزرگ تـر،

 .1تفسیر نور الثقلین ،ج  ،1ص 614 - 615
 .2من ال يحضره الفقیه ،ج  ،2ص57
 .3محجة البیضا ،ج  ،7ص 128
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دشوارتر و پیچیده تري انجام می دهد ،پاداش بیشتري گرفته و ارج زیـادتري هـم بـه
تر ،ارزش کمتري دارد.

کارش گذاشته می شود؛ در مقابل ،کارهاي ساده تر و کوچ

خداوند نیز در تعیین ارزش اعمال بندگانش؛ به همـین معیارهـا توجـه و عنایـت دارد،
لیکن این معیارها ،در نظام ارزش الهی ،معیارهاي منحصر بـه فـرد نیسـتند ،بلکـه در
درجۀ دوّم اهمیت قرار دارند .خداوند پیش از اینکه کـار بنـده اي را از نظـر سـادگی و
دشواري بسنجد ،معیار دیگري را در ارزیابی اعمال دخالت می دهد و آن «نیت» است.
«نیت» قصد و انگیزه اي است که به موجب آن ،فرد دست به ی

کاري می زنـد یـا

آن کار را ترک می کند؛ هر چند انسان ها نمی تواننـد بـر اسـار نیـت افـراد ،ارزش
گذاري نمایند ،چون آنها از افکار و نیات ی

دیگر آگاه نیستند.

خداوند بر ضمایر انسان و آنچه بر دل هاي آنان می گذرد واقف است؛ زیرا او «عَهالمٌ
بِْاتِ الوُّدُور» (مائده )7 /است .به همین خاطر پـیش از آنکـه بـه نمـاي ظـاهري
اعمال توجـه کنـد ،بـه علـل و عـواملی مـی نگـرد کـه آدمـی را بـه انجـام آن کـار
واداشته است.

القبيّ

 :إنِِّْا األعْاَ بالقّْات ولكلِِّ امهيء ما نوي

1

ارزش کارها به نیت هاست و هر کس به آنچه نیت کرده است دست می یابد.
اگر فرد ،کاري را – چون انفاق – با نیت خالص و انگیزه الهی انجام داده و هدفی جز
جلب رضایت و تقّرب به درگاه او نداشته باشد ،انفاق او صالح و مقبول واقع می شود و
تنها در این صورت است که معیارهاي بعد می ماننـد؛ شـدّت و بزرگـی کـار ،شـرایط
زمانی و مکانی و ...مدّ نظر قرار می گیرد و پاداش متناسب ،به منفق تعلق می گیرد.

 .1بحاراالنوار ،ج  ،67ص 210
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لیکن اگر انگیزه ،غیر الهی بوده و کار براي رضاي خدا صورت نگیرد ،عمل ،هر اندازه
بزرگ و ستودنی هم که باشد ،خداوند نمی پذیرد و پاداشی ندارد.
آموزههاي دینی به ما می آموزد که نظام محاسباتی خدا به قدري دقیق است که حتی
عمل را براي خود انجـام دهـد و تنهـا در بخـش نـاچیزي از آن،

اگر انسان تمام ی

انگیزه اي غیر الهی داشته باشد ،یا به عنوان مثال آن عمل را در فضاي خاصی یـا در
وقت معینی براي خود نمایی و ریا انجام دهد تمام عملش در پیشگاه «خداوند» مردود
خواهد بود.
قرآن کریم اهمیت خلوص نیت را این گونه بیان می دارد:

 ...فََْنْ كا َ يَهْجُوا لِصاءَ رَبِّهِ فَلَْْعَْْلْ عََْالً صهالِحاً وَ ت يُشْههِكْ بِعِبهادَةِ رَبِّههِ
مَتَداً (کهف )110/
در شأن نزول آیه فوق آمده است که شخصی نزد پیامبر رسید و عرض کرد :یا رسول
ا ! من در راه خدا انفاق میکنم و صله رحم به جا می آورم ...و این اعمال را فقط به
خاطر خدا انجام می دهم ،اما هنگامی که مردم از این اعمال من سخن مـی گوینـد و
ستایش می کنند ،خوشحال می شوم ،اکنون این اعمال من چگونه است؟
سکوت فرمود و سخنی نگفت ،تا اینکه آیه فوق نازل گردیـد روشـن

پیامبر اکرم

ساخت که تنها عملی مقبول درگاه خدا است که با اخالص کامل همراه باشد.
(بدون ش

منظور از این روایت آن حالت سرور غیر اختیاري نیست ،بلکه حالتی است

که انگیزۀ عمل انسان گردد و یا حکایت از عدم خلوص نیت کند)

ه اإلمام عليّ

 :في اإلخالب يكو الخالب

 .1تفسیر نمونه ،ج  ،12ص 579
 .2کافی ،ج  ،2ص 468
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رهایی انسان ،در گرو اخالص او است.

 :العْل كلِِّه هباء إتِِّ ما مخلص فْه

اإلمام عليّ

اعمال انسان همه بر باد رفته است ،مگر آنچه در آن اخالص ورزیده باشد.

اإلمام الوادق

 :يصوَ اهلل ع ِِّ وجلِِّ منا خْه شههي  ،مهن مشههك معهي

َْهي في عْله لم مقبله إتِِّ ما كا خالواً
خداوند بزرگ می فرماید :من بهترین شری

هستم ،هر که براي مـن شـریکی قـرار

دهد کاري که می کند ،از او نپذیرم (و همه را به شری

واگذارم) جز همانچه خـالص

براي من باشد.
آري ،هر گونه عبادتی که در آن خلوص نیت شرط باشد ،از جمله انفاق و امداد رسانی
به محرومان و نیازمندان ،اگر خالصانه و تنها براي رضاي خالق یکتا صورت نگیرد ،نه
تنها تکامل بخش روح و جان آدمی نخواهد بود ،بلکه گرفتاري او را در آخرت در پـی
خواهد داشت.
امام صادق

در این باره می فرماید:

يجاءُ بعبد يوم الصْامة قد صلِِّي ،فْصوَ :يا ربّ صلِِّْت ابتغاء وجْ

فْصهاَ

له :بل صلِِّْت لْصاَ :ما متسن صالة فال اذهبوا به إلي القار
روز قیامت بنده اي احضار می شود که اهل نماز بوده است؛ می گوید :پروردگـار! مـن
براي خوشنودي تو نماز خواندم ،به او گفته می شود :تو نماز خواندي تا بگویند فالنـی
چه نیکو نماز می خواند! او را به سوي آتش ببرید!
آیات قرآن کریم و روایات اسالمی بیانگر این واقعیـتانـد کـه در قیامـت گروهـی از
مردم ،وقتی به نامۀ اعمال خویش مینگرند ،از بسیاري از کارهاي شایسته که در دنیـا
انجام داده اند ،در آن اثري نمی بینند ،وقتی از علت ،جویا می شوند به آنها گفته مـی
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شود به علت آنکه بعضی از اعمال تان را خالصانه براي خشنودي خدا انجام نداده اید،
اکنون بابت آن کارها چیزي در نزد خداوند ندارید.
رسول خدا

به ابن مسعود این گونه نصیحت می فرماید:

يا بن مسعود! إذا عْلت عْالً من البهِِّ ومنت نهيد بْل
بْل

عقد اهلل ،فال نهج

مقه ثواباً فإنِِّه يصوَ :فال نصْم لْم يوم الصْامة وزناً

هر گاه کار نیکی انجام دادي ،در حالی که مقصودت از آن کار ،غیر خدا اسـت ،بـراي
آن امید پاداشی از سوي خداوند نداشته باش! چرا که خداوند می فرمایـد« :در قیامـت
میزانی براي آنها بر پا نخواهیم کرد».
سر باز شیطان

اگر افطاري دادن من به خاطر چشم و هم چشمی باشد که فالنی ،چـه افطـاري داده
است ،باید بهتر از او بدهیم تا چشمش در آید! او صد نفر دعوت کـرد مـا بایـد صـد و
پنجاه نفر دعوت کنیم ،او ی

مدل غذا تهیه دید ،ما دو مدل تهیه ببینیم. ...

اگر با زبان بی زبانی ،منتظر تشکر کردن مهمان ها و آن ها که خدمتی و انفـاقی برایشـان
مهیا کرده ام باشم ،سفره را پهن کرد ،و نکرد ،به آنها بگویم :ببخشید که در غذاي امشـب،
کم و کاستی وجود است و از ته دل منتظر باشم که مهمان بیچاره دست به سینه بگـذارد و
بگوید :خواهش می کنم ،اختیار دارید ،چقدر غـذاي شـما خوشـمزه بـود ،دسـت شـما درد
نکنه و. ...
اگر ،دنبال به پا کردن مراسم مولودي یا عزاداري و جلسۀ مذهبی باشم و تـه دلـم آن
باشد که مجلس بگیرم که مثل توپ در شهر صدا کند و همه انگشت به دهان شوند!
اگر خودم را اهل خیر و خیریه جلـوه بـدهم تـا سـر پـوش روي خـراب کـاري هـایم
بگذارم ...و یا در چشم مردم ،انسان پاک و مذهبی جلوه کنم. ...
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خسارت دیده و بیچاره ام زیرا همۀ این ها گوشه ها یی از تاکتی

هاي شیطان اسـت

که براي ناخالص کردن اعمال من و تو از آن استفاده می کند؛ پـس مواظـب باشـیم
سرباز شیطان نشویم.
 -3رعایت اولویت ها

يَسْئَلُونَ َ ما ذا يُقْفِصُو َ قُلْ ما مَنْفَصْتُمْ مِنْ خَْْهٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْهَبْنَ وَ الَْْتامى
وَ الَْْساكْنِ وَ ابْنِ السَّبْلِ وَ ما نَفْعَلُوا مِنْ خَْْهٍ فَإِ َّ اللَّهَ بِهِ عَلْمٌ (بقره)215 /
یکی دیگر از شرایط انفاق ایده آل ،رعایت اولویت ها در انفاق کردن است ،بدین معنـا
که تا نیازمندي از نزدیکان و فامیل وجود دارد ،ابتدا باید نیاز او را مرتفع کرد؛ حتـی در
خود همان فامیل اگر چند نفر نیازمند در چنین شرایطی باشند و شخص ،تنها توانـایی
رفع نیاز از ی
نزدی

نفر را داشته باشد ،آنجا نیز باید رعایت اولویت شود و آنکس که به او

است را کم

القبيّ

کند.

 :يا عليّ! ت صدقة وذو رتم محتاج

1

با بودن خویشاوندي محتاج ،به جاي صدقه (به غیر) نیست.

اتتتجاج :كتب الحْْهي إلي الصائم يسأله من الهجل يقهوي إخههاج شهيء
من ماله وم يدفعه إلي رجل من إخوانه ثمّ يجد في مقهبائه محتاجاً ،ميوهف
ذل

عّْن نوا له في قهابته به؟ فأجابه

مْهبه...

 :يوهفه إلي مدنا هْا ومقهبْْا من

2

حمیري به امام عصر

 ،نامه اي نوشت و در آن نامه از مردمی سؤال کرد که نیـت

 .1بحاراالنوار ،ج  ،74ص .59
 .2در االخبار ،ص  ،664بحاراالنوار ،ج  ،53ص  ،169باب من خرج من توضیحاته.
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کرده بودند چیزي را به یکی از برادران دینی خود بدهند ،آنگاه متوجه می شود کـه در
نزدیکانش خانوادۀ فقیري وجود دارد ،آیا می تواند به جاي کسی که نیـت کـرده بـود
مالش را به او بدهد یا به خانواده اي محتاج از فامیل خود بدهد؟
حضرت در جواب مرقوم فرمود :مال را به کسی بدهـد کـه نزدیـ

تـر و متـدین تـر

است. ...
از جمله اقسام انفاق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1انفاق واجب؛ مانند خمس ،زکات ،کفارات ،فدیه ،و نفقه زندگی
 -2انفاق مستحب؛ مانند کم

به مستمندان و فقیران ،یتیمان و هدیه به دوستان.

 -3انفاق حرام؛ مانند انفاق با مال غصبی یا انفاق در راه گناه و معصیت.
 -4انفاق مکروه؛ مانند انفاق به دیگران با وجود مستحق در خویشاوندان.

1

با توجه به آنچه گذشت به این نتیجه می رسیم که در عین گسترده بودن نیازمنـدان،
رعایت اولویت ها الزمۀ ی

انفاق ایده آل است و مسلماً پدر و مادر سـپس نزدیکـان

نیازمند در این مسأله اولویت دارند ،بعد از آن ها یتیمـان و سـپس نیازمنـدان و حتـی
کسانی که ذاتاً فقیر نیستند ولی بر اثر حادثـه اي مثـل تمـام شـدن مخـارج در سـفر
نیازمند شده اند را شامل می شود.

2

 -4سرعت و سبقت

سرعت و سبقت گرفتن در انجام انفاق ،یکی دیگر از شرایط انفاق ایده آل مـی باشـد
که در آیات و روایات و نیز سیرۀ حیات بخش معصومین به خوبی نمود دارد.

 .1تفسیر نور ،ج  ،1ص 327
 .2تفسیر نمونه ،ج  ،2ص .104
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 وَ ارِعُوا إِلى مَغْفِهَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَقَّةٍ عَهْضَُْا السَّْاواتُ وَ الْأَرْضُ مُعِدَّتْلِلُْْتَّصْنَ * الَّْينَ يُقْفِصُو َ فِي السَّهَّاءِ وَ الضَّهَّاءِ وَ الْكاظِْْنَ الْغَْْظَ وَ الْعافْنَ عَنِ
القَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الُْْحْسِقْن (آل عمران)134-133 /
«سارعوا» از «مسارعت» به معنی کوشش و تـالش دو یـا چنـد نفـري بـراي پیشـی
گرفتن از یکدیگر در رسیدن به ی

هدف است که در کارهاي نی  ،قابل سـتایش و

در کارهاي بد ،نکوهیده است.
آیه فوق ،تالش و کوشش نیکوکاران را تشبیه به ی

مسابقه معنوي کرده اسـت کـه

هدف نهایی آن ،آمرزش گناهان و نعمت جاویدان بهشت است .لذا می فرمایـد :بـراي
رسیدن به این هدف سرعت بگیرید .در حقیقت ،قرآن ،در اینجا از یـ
استفاده کرده است که انسان براي انجام دادن ی

نکتـۀ روانـی

کار ،اگر تنها باشد معمـوالً کـار را

بدون سرعت و به طور عادي انجام می دهد ولی اگر همان کار جنبۀ مسابقه به خـود
بگیرد ،آن هم مسابقه اي که جایزه با ارزشی براي آن تعیین شده ،تمام تـوان خـود را
به کار می گیرد و با سرعت هر چه بیشتر به سوي هدف می شتابد .اگر در آیـه فـوق
می بینیم که هدف اول این مسابقه« ،مغفرت» قرار داده شده ،بـراي ایـن اسـت کـه
رسیدن به هر مقامی بدون آمرزش و شستشوي از گناه ،ممکن نیست.

 ابِصُوا إِلى مَغْفِهَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَقَّهةٍ عَهْضُهْا كَعَههْضِ السَّهْاءِ وَ الْهأَرْضِمُعِدَّتْ لِلَّْينَ آمَقُوا بِاللَّهِ وَ رُ ُلِهِ ذلِ َ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْنْهِ مَهنْ يَشهاءُ وَ اللَّههُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظْم (حدید)21/
 ...فَا ْتَبِصُوا الْخَْْهات( ...مائد )48 / مُولئِ َ يُسارِعُو َ فِي الْخَْْهاتِ وَ هُمْ لَْا ابِصُو َ (مؤمنون)61 /در آیه  56همین سوره (مؤمنون) ،بیان می دارد که برخی از مردم ،تنها داشتن مـال و
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فرزند را مایۀ سعادت و نشانه سرعت در خیر می دانند ،در صورتی که علـم و ایمـان و
اخالص و انفاق همراه با خوف و خشیت است نه آنچه آنها می پندارند.
«یسارعون» در آیه فوق ،فعل مضارع است که داللت بر اسـتمرار در کـار دارد ،یعنـی
نشانۀ ایمان واقعی ،سرعت در انجام کارهاي خیر است.

القبيّ

1

 :من اشتاق إلي الجقِِّة ارع في الخْهات

2

کسی که دل باختۀ بهشت است ،در انجام نیکی ها شتاب می کند.

اإلمام علي

 ... :وت خْه في الدنْا إتِِّ لهجلْن :رجل مذنب ذنباً يتداركْا

بالتوبه ورجل يسارع في الخْهات

3

در دنیا جز براي دو نفر خیري وجود ندارد :یکی آنکه مرتکب گناه شود ،امـا بـا توبـه،
گناهان خود را جبران کند و دیگري آن شخص که به جانب کارهاي نی

بشتابد.

از آنچه به میان آمد گذشت نتیجه گیري می شود که نباید در کار خیر تعلل کرد و آن
را به فردا و فرداها موکول کرد؛ شاید که فردایی براي ما نباشد و یا فردا باشد و دیگـر
توان انجام آن کار نباشد.
داستانی پند آموز

یکی از دوستان که امام جماعت مسجدي را عهده دار بود ،با نـاراحتی و انـدوه از پیـر
مرد ثروتمندي یاد می کرد که چند شب قبل از دنیا رفته بود .می گفت پیر مـرد اهـل
مسجد و جماعت بود .روزي در جمع ،سخن از انفاق گسترده اي در سطح منطقـه بـه
میان آمد و هر کس عهده دار بخشی از آن شد ،پیر مرد هم گفت فکرهایم را می کنم
 .1تفسیر نور ،ج  ،8ص 111
 .2بحاراالنوار ،ج  ،74ص 96
 .3نهج الب غه ،حکم 94
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و به زودي به شما خبر می دهد .از فرداي آن روز هم دائم امروز و فردا مـی کـرد ،تـا
ی

روز خبردار شدیم که از دنیا رفته است .چند روز بعد از دفن او ،آمبوالنسی را دیدم

که کنار منزل آن مرحوم توقف کرده است ،بعدا کـه جویـا شـدم گفتنـد فرزنـدان آن
مرحوم بر سر تقسیم اموال با هم نزاع کردند و کار به چاقو و چاقو کشی رسیده است!
بیچاره پیر مرد که با داشتن سرمایه زیاد ،سوز سرماي تنهایی و فقر را بایـد بکشـد در
قبر و فرزندان (با مال او) به عیاشی و دنیا طلبی مشغول باشند!
آري آنچه به عنوان ارزش در آموزه هاي دینی مطرح است ،یکی اصل سرعت گرفتن
در انجام کار خیر  -از جمله انفاق – است و یکی هم سبقت گرفتن از دیگران.
برخی در انجام دادن انفاق امروز و فردا می کنند ،برخی می گوینـد هنـوز زود اسـت،
بگذار پیر شویم ،آن گاه دست و دلباز خواهیم شد ،برخی در جواب دیگران که آنهـا را

دعوت به انفاق می کنند با جملۀ «حاال تا ببینیم» ،خود را از کاروان « هارعو فهي
الخْهات» عقب می اندازند.
این شیطان است که در فکر و ذهن شخص وارد می شود و دستش را مشت می کنـد
تا براي کسی خیري نیافریند ،شیطان با سالح «تسویف» وارد می شود و با شعار هاي
چون :حاال کیفت را بکن ،خودت پول جمع کردي میخـواهی دو دسـتی بـه دیگـران
ببخشی ،اگر خدا می خواست به او هم می داد و ...او را بی رمق می کند.
براي همین است که در روایات و آیات به سرعت دادن و سبقت گرفتن در انجام کـار
خیر تأکید فراوان شده است.

اإلمام عليّ

 :ومن ارنصب الْوت ارع في الخْهات

هر کس به یاد مرگ (و رفتن) باشد ،در انجام کار نی

اإلمام عليّ

سرعت می گیرد.

 :فسابصوا رتْكم اهلل إلي مقازلكم التي ممهنم م نعْهوها
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والتي رَبتم فْْا ودعْتم إلْْا وا تقِِّْوا نعم اهلل علْكم بالوبه علي طاعته
والْجانبة لْعوْته؛ فإ ِِّ َداً من الْوم قهيب ما م هع الساعات في الْوم
وم هع األيّام في الشْه وم هع الشْور في السقة وم هع السقْن في العْه
خدا شما را رحمت کند! پس بشتابید به سوي آباد کردن خانـه هـایی کـه شـما را بـه
آبادانی آن فرمان دادند ،نسبت به آن تشویقتان کرده و به سوي آن دعوت کـرده انـد.
با صبر و استقامت ،نعمت هاي خدا را بر خود تمـام گردانیـد و از عصـیان و نافرمـانی
کناره گیرید؛ که فردا به امروز نزدی

است .وه! چگونه سـاعت هـا در روز ،روزهـا در

ماه ،ماه ها در سال و سال ها در عمر آدمی شتابان می گذرد؟!
تاجر تهرانی

یکی از تجار تهرانی که خیلی پول دار بود ،ی

منشی متدین داشـت .تـاجر وقتـی در

بستر بیماري افتاد ،منشی با خود گفت ،چند سال است نان و نم

این مرد را خـورده

ام ،حاال که رو به قبله شده است ،خدمتی در حقش کنم که براي او ماندگار باشد.
منشی به سرا آیۀ ا العظمی خوانساري ،مرجع تقلید وقت تهران رفـت .بـه ایشـان
عرض کرد ،فالنی تاجر پول داري است که در عمرش خمـس و حقـوق مـالی اش را
نداده ،شما به منزل او تشریف بیاورید ،شاید خمسش را بدهد.
آقا فرمودند :من به خاطر پول به خانۀ کسی نمـی روم .منشـی بـه آقـا عـرض کـرد:
بالخره ایشان مریض و در حال مرگ است ،شاید اگر چهـره ملکـوتی شـما را ببینـد،
تغییري در منش اقتصادي او به وجود آید و به دست شما عاقبت به خیر شود.
آقاي خوانساري وقتی این حرف را شنید که شاید ی

نفر از جهنم نجـات پیـدا کنـد،

فرمود :باشد به منزل او می آیم.
با هم به منزل تاجر رفتند ،اما تاجر بیچاره چون تا به حال فقط سرمایه جمع کرده بود
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و هیچ انفاق و اطعامی در راه خدا نکرده بود ،هر چه خواست تصمیم بگیرد و حساب و
کتاب خمسی خود را روشن کند نتوانست در مقابل هواي نفسانی خود بایستد ،آخر بـه
آقاي خوانساري گفت :آقا! من جانم در آمده است تا ایـن سـرمایه را پـنج ریـال پـنج
ریال ،به دست آورده ام ،حاال معذورم و نمی توانم در راه خدا بدهم.
آقا از خانه بیرون آمدند و آن شخص با دست خالی و بیچارگی تمام ،از دنیا رفت.

 .1به نقل از حج االس م و المسلمین ارائتی.

1
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موضوع نوزدهم:
رابطه اغنیا با

فقراء؛ حوزه انفاق (شرايط انفاق )2

 -5انفاق از بهترین اجناس

از جمله شرایط انفاق ایده آل و مطلوب مکتب اسالم ،آن است که آنچه براي انفاق در
نظر گرفته می شود از بهترین نوع و جنس باشد.

يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا مَنْفِصُوا مِنْ طَِّْباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مَِّْا مَخْهَجْقا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَ ت نَََُّْْْوا الْخَبْ َ مِقْهُ نُقْفِصُو َ وَ لَسْتُمْ بِآخِْيهِ إِتَّ مَ ْ نُغِْْضُوا فْههِ وَ اعْلَُْهوا
مَ َّ اللَّهَ ََقِيٌّ تَْْدٌ (بقره)267 /
تعبیر «طیبات» در آیه فوق ،هم شامل پاکیزگی معنوي – یعنـی امـوال شـبه نـاک و
حرام – می شود (که در شرط اول در مورد آن سخن گفتیم)؛ و هم شـامل پـاکیزگی
هاي ظاهري می شود.

1

 .1تفسیر نمونه ،ج  ،2ص .334
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در حقیقت عدم رعایت این شرط ،با فلسفۀ انفاق که رهایی از بخل است منافات دارد.
زیرا شخصی که در بخشش هاي خود ،نوع مرغوب را انتخاب نمی کند و از مانده ها،
کهنه ها و بی مصرف ها می بخشد ،در حقیقت مـیخواهـد خـود و زنـدگی اش را از
اشیاء بنجل و بی ارزش رها سازد ،نه اینکه از بخل رها شود.
لذا از آنجا که بعضی از مردم عادت دارند همیشه از اموال بی ارزش و آنچـه تقریبـاً از
مصرف افتاده و قابل استفاده خودشان نیست انفاق کنند ،عالوه بر اینکه سود چنـدانی
به حال نیازمندان ندارد ،ی

نوع تحقیر و اهانت بـه آنهـا نیـز محسـوب مـی شـود و

موجب تربیت معنوي و پرورش روح انسانی نیز نمی باشد ،آیه فوق صریحاً مـردم را از
این کار نهی می کند و آن را با دلیل لطیفی همراه می سازد و آن نکته این است کـه،
شما خودتان حاضر نیستید این گونه اموال را بپذیرید ،مگر از روي کراهت و ناچـاري،
پس چرا دربارۀ برادران مسلمان و از آن باالتر خداوندي که در راه او انفاق می کنید و
همه چیز شما از او است راضی به این کار می شوید!
در حقیقت آیه به نکته لطیفی اشاره می کند که انفاق در راه خدا ،ی

طرفش مؤمنان

نیازمند و طرف دیگر خداوند می باشد ،با این حال اگر اموال پست و بی ارزش انتخاب
شود ،از ی

سو تحقیري است نسبت به نیازمندان که ممکن اسـت علـی رغـم تهـی

دستی ،مقام بلندي از نظر ایمان و انسانیت داشـته باشـند و روحشـان آزرده شـود و از
سوي دیگر سوء ادبی است نسبت به مقام شامخ پروردگار.
آیه شریفه با ذکر جمله ال تیموا؛ (قصد نکنید) به این نکته اشاره می کنـد کـه اگـر در
البالي اموالی که انفاق می کنید ،بدون توجه ،چیز نامرغوبی باشد ،مشمول این سخن
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است که از روي عمد اقدام به چنین کاري نکنید.

1

لَنْ نَقالُوا الْبِهَّ تَتَّى نُقْفِصُوا مَِّْا نُحِبُّو َ وَ ما نُقْفِصُوا مِنْ شَيْء فَإِ َّ اللَّهَ بِهِ عَلْمٌ (آل
عمران)92 /
آیه فوق نیز بر این مطلب تأکید دارد که انسان به مقام نیکوکاري واقعـی نمـی رسـد،
مگر اینکه از آنچه مورد عالقهاش است انفاق نماید؛ زیرا عشق و عالقه به خدا آنگاه
روشن می شود که انسان بر سر دو راهی قرار گیرد ،در ی

طرف مال و ثروت و مقام

قرار داشته باشد که مورد عالقـۀ شـدید او اسـت و در طـرف مقابـل ،خـدا و حقیقـت
عواطف انسانیت و نیکو کاري ،حال اگر از اولی به خاطر دومی صرف نظر کرد ،معلوم
می شود که در عشق و عالقۀ خود صادق است و اگر تنهـا در ایـن راه از موضـوعات
جزئی حاضر بود صرف نظر کند ،معلوم می شود عشق و عالقۀ معنوي او نیز به همان
پایه است .و این مقیاسی است براي سنجش ایمان و شخصیت خود.

2

سیره معصومین و شیعیان واقعی
آنچه در آیات فوق مبنی بر انفاق از آنچه که خود به آن عالقـه داریـد ،بیـان شـد ،در
سیره نورانی معصومین  و نیز شیعیان واقعی اهل بیت ،جاري و سـاري بـود کـه بـه
برخی از آنها اشاره می کنیم.
 -امام سجاد

بادام و شکر صدقه می داد ،از او پرسیدند چرا چنین صدقه می

دهی؟ این آیه را تالوت کرد« :لَنْ نَقالُوا الْبِهَّ تَتَّى نُقْفِصُوا مَِّْا نُحِبُّو َ» سپس فرمود

.1تفسیر نمونه ،ج  ،2ص .334
 .2یمان ،ج  ،3ص .3
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خودم این دو را دوست دارم.
 -امام صادق

1

می فرمود :پدرم امام سجاد

انگور را دوست می داشت ،مقـداري

انگور به مدینه آوردند ،یکی از کنیزان آن حضرت ،قدري انگور خرید و هنگـام افطـار
خدمت امام آورد حضرت خوشش آمد ،اما قبل از اینکه دست بـه سـوي آن دراز کنـد،
گدایی از راه رسید .حضرت فرمود :تمام انگـور را بـه او بدهیـد .عـرض کردنـد ،یـ
مقداري کافی است .حضرت فرمود :نه همه اش را براي او ببر »...
 -حضرت صادق

2

شکر انفاق می کرد به ایشان عرض کردند :آقا شکر انفـاق مـی

کنید؟ حضرت فرمود :بله چون از هر چیزي نزد من محبوب تر است لذا مـایلم آنچـه
که از همه بیشتر دوست دارم ،همان را انفاق کنم.
 -حضرت علی

3

لباسی خرید و از آن خوشش آمد ،همـان دم آن را در راه خـدا بـه

کسی داد و فرمود:
از رسول خدا

شنیدم که فرمود :هر کس چیزي را دوست بدارد و آن را در راه خدا

انفاق نماید ،خداوند روز قیامت خواهد گفت :بندگان در دنیا بـه نیکـی هـاي یکـدیگر
پاداش می دادند و من امروز ،بهشت را براي پاداش ،به تو میدهم.
 -شب عروسی حضرت زهرا

4

بود ،ایشان در مسیر رفتن به خانه شوهر بـه فقیـري

اظهار می داشت :لبار خوبی براي پوشش ندارم و از حضـرت تقاضـاي لبـار کـرد.
حضرت زهرا

همان پیراهن نو و تمیز (پیراهن عروسی) خود را همانجا انفاق کرد.

 .1بحاراالنوار ،ج  ،46ص .89
.2یمان ،ج  ،46ص.90
.3کافی ،ج  ،4ص .61
.4الحیاة ،ج  ،6ص .72
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 ابو طلحۀ انصاري ،بیشترین نخلستان خرما را در مدینه داشت و به با خرماي خودعالقۀ زیادي داشت .با مذکور ،مقابل مسجد پیامبر
هم داشت .رسول خدا

واقع شده بـود و آب زاللـی

 ،هر از چند گاهی وارد با ابوطلحه می شد و از چشمۀ آن،

آب گوارا می نوشید .ابوطلحه هر ساله درآمد زیادي از فروش محصوالت این بـا بـه
دست می آورد که زبان زد مردم بود .هنگامی که آیه «لن تنالوا البر  »...نـازل شـد ،او
خدمت پیامبر رسید و عرض کرد :محبوب ترین چیزها نزد من این با است ،تصـمیم
گرفتم آن را در راه خدا انفاق نمایم ،پیامبر

فرمود« :مـال رابـح» تجـارت خـوبی

است ،آفرین بر تو .ولی پیشنهاد من این اسـت کـه ایـن بـا را بـه فقـراي فامیـل و
بستگان خویش بدهی .ابوطلحـه قبـول کـرد و آن را میـان نیازمنـدان از فامیـل اش
تقسیم نمود.

1

 ابوذر در منزل بود که مهمانی بر او وراد شد .از آنجا که گرفتاري سـختی داشـت ونمی توانست در خدمت مهمان باشد و از آنها پذیرایی کند به آنها گفت :شما خودتـان
یکی از شترهاي مرا نحر کنید و با آن غذایی براي خود درست کنید .آنها شتر الغري
را براي کشتن انتخاب کردند .ابوذر ناراحت شد و از مهمان هاي خود پرسید :چرا ی
شتر چاق انتخاب نکردید؟ گفتند :آن را براي نیاز آیندۀ تو گذاشـتیم .ابـوذر گفـت :روز
نیاز من ،روزي است که از این جهان چشم می بندم و مرا در خانۀ قبرم می گذارنـد؛
چه بهتر که براي آن روز ذخیره اي داشته باشم.
نتیجه آنکه باید تالش کرد تا از بهترین ها ،مرغوب ترین ها و محبوب تـرین هـا بـه
دیگران انفاق کرد.

 .1مجمع البیان ،ذيل آيه مذکور.
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اگر لباسی که برایم تنگ شده ،یا خیلی گشاد شده ،از مـد افتـاده ،دوسـتش نـدارم ،از
دوختش بدم می آید و یا جنسش را نمـی پسـندم را بـه نیازمنـدي دادم ،انفـاق علـی
پسندي انجام نداده ام.
اگر غذایی که مانده است و دیگر از آن سیر شده ام؛ فرش نخ نمایی که استفاده از آن
را براي خودم کسر شأن میدانم را ،انفاق نمایم ،هنري از من سر نزده است؛ بلکه این
ی

نوع بی هنري در قالب هنر خواهد بود.
-6حفظ حرمت انفاق پذیر

مومن واقعی ،خـود را از آنو خـدا مـی دانـد کـه بایـد طبـق دسـتور خـدا از آن بهـره
برداري نماید.
لذا در هنگام انفاق و پس از آن نیز ،هیچ گاه با منّـت و آزار و تحقیـر شـخص انفـاق
پذیر ،عمل خود را تباه نمی سازد و پول خود را با آبروي او سودا نکرده ،شخصیتش را
خدشه دار نمی کند .چنین حرکت زشتی اگر از شخص انفاق کننده سر بزند ،نـه تنهـا
انفاقش را از ارزش انداخته  ،بلکه از پلیدي درونی او نیز پرده برداشته است .به همـین
دلیل قرآن کریم و روایات پیرامون منت گذاري و اذیت روحـی و روانـی بـه شـخص
انفاق پذیر هشدار داده اند.

الَّْينَ يُقْفِصُو َ مَمْوالَُْمْ في َبْلِ اللَّهِ ثُمَّ ت يُتْبِعُو َ ما مَنْفَصُوا مَقًّا وَ ت مَذىً لَُْمْ
مَجْهُهُمْ عِقْدَ رَبِِّْمْ وَ ت خَوْفٌ عَلَِْْْمْ وَ ت هُمْ يَحْ َنُو (بقره)262 /
از آیه فوق به خوبی استفاده می شـود کـه انفـاق در راه خـدا در صـورتی در پیشـگاه
خداوند مورد قبول واقع می شود که بـه دنبـال آن منـت و چیـزي کـه موجـب آزار و
رنجش نیازمندان می شود ،نباشد.
آنچه در آیه فوق بیشتر جلب توجه می کند آن است که قرآن ،سرمایه زندگی انسـان
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را منحصر به سرمایه هاي مادي نمی داند .بلکه سرمایه هاي روانی و اجتماعی را نیـز
به حساب آورده است.
کسی که چیزي به دیگري می دهد و منتی بر او مـی گـذارد و یـا بـا آزار خـود ،او را
شکسته دل می سازد ،در حقیقت چیزي به او نداده است ،زیرا اگـر سـرمایه اي بـه او
داده ،سرمایه اي هم از او گرفته است و چه بسا تحقیر ها و شکست هـاي روحـی بـه
مراتب سنگین تر از مالی می باشد که به او بخشیده است.
بنابراین ،اگر چنین اشخاصی اجر و پاداش نداشته باشند کامالً طبیعی و عادالنه خواهد
بود ،بلکه می توان گفت چنین افرادي در بسیاري از موارد بدهکارند نه طلبکـار؛ زیـرا
آبروي انسان به مراتب برتر از ثروت و مال است.
نکتۀ دیگر اینکه منت گذاردن و اذیت نمودن در آیه فوق با کلمۀ «ثـم» کـه معمـوالً
براي فاصله میان دو حادثه است ،ذکر شده است؛ بنابر این معناي آیه چنین می شـود:
کسانی که انفاق می کنند و بعداً منتی نمی گذارند و آزاري نمی رسـانند ،پـاداش آنهـا
نزد پروردگار محفوظ است.
و این خود می رساند که منظور قرآن تنها این نیست کـه پرداخـت انفـاق ،مودبانـه و
خالی از منت باشد ،بلکه در زمان هاي بعد و حتی سال هاي بعد نیـز نبایـد یـاد آوري
آن ،منتی بر گیرندۀ انفاق گذارده شود ،که این نهایت دقت اسالم را در خدمات خالص
انسانی میرساند.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که منت و آزاري که موجب عـدم قبـول انفـاق
می شود ،اختصاص به مستمندان ندارد ،بلکه در کارهـاي عمـومی و اجتمـاعی ماننـد
جهاد و کارهاي عام المنفعه ،که احتیاج به بـذل مـال دارد ،نیـز رعایـت ایـن موضـع
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الزم است.

1

 قَوٌَْ مَعْهُوفٌ وَ مَغْفِهَةٌ خَْْهٌ مِهنْ صَهدَقَةٍ يَتْبَعُْها مَذىً وَ اللَّههُ ََقِهيٌّ تَلهْم(بقره)263/
این آیه نیز در قالبی دیگر به تأکید حرمت نگاه داشتن انفاق پذیر ،تأکید می کند.
«قول معروف» یعنی اگر سائل و فقیري را با زبان خوش از خود دور بکنید و اصرار او
را نادیده بگیرید ،بهتر است از اینکه به او کمکی نمائید و بعد آزارش دهید.
نیز عفو و اغماض از خطاي نیازمند به اینکه مثالً درخواست خود را همراه با بی ادبـی
و پرخاشگري همراه سازد بهتر است از عطایی که پس از آن ،آزار صورت بگیرد.

 يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا ت نُبْطِلُوا صَدَقانِكُمْ بِالَْْنِّ وَ الْأَذى كَالَّْي يُقْفِقُ مالَهُرِئاءَ القَّاسِ وَ ت يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الَْْوْمِ الْآخِهِ فََْثَلُهُ كََْثَلِ صَفْوا ٍ عَلَْْهِ نُهابٌ
فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَهَكَهُ صَلْداً ت يَصْدِرُو َ عَلى شَيْء مَِّْا كَسَبُوا وَ اللَّهُ ت يَْْدِي
الْصَوْمَ الْكافِهين (بقره)264 /

وَ مَثَلُ الَّْينَ يُقْفِصُو َ مَمْوالَُْمُ ابْتِغاءَ مَهْضاتِ اللَّهِ وَ نَثْبْتاً مِنْ مَنْفُسِِْمْ كََْثَلِ
جَقَّةٍ بِهَبْوَةٍ مَصابَْا وابِلٌ فَآنَتْ مُكُلَْا ضِعْفَْْنِ فَإِ ْ لَمْ يُوِبْْا وابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِْا
نَعَْْلُو َ بَوْهٌ (بقره)265 /
در دو آیه فوق ،با دو تشبیه جالب ،نتیجه انفاق همراه با منت و آزار و اذیت و نیز انفاق
محترمانه در راه رضاي خدا را بیان می دارد.
برخی ظاهر عملشان همچون خاک ،نرم و لطیف اسـت امـا بـاطن آن چـون سـنگ،
سخت و کوبنده است که قابلیت نفوذ ندارد .این گروه به خـاطر سـختی دلهایشـان ،از

 .1تفسیر نمونه ،جلد  ،2ص 319
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انفاق خود بهره اي نمی برند.
اما برخی دیگر که هدفشان رضاي خدا و کم

رسانی محترمانه و نیز رشـد و کمـال

روحی خود است ،انفاقشان ،همچون زراعت ،نیکو و بارور خواهد شد.

1

روایات نیز آکنده از هشدار به انسان هایی است کـه بـا عـدم رعایـت ادب در انفـاق،
موجبات بطالن انفاقشان را فراهم می سازند.

القبيّ
عْاب ملْم.

 :الْقِِّا بْا يعطي ت يكلِِّْه اهلل وت يقظهه إلْهه ،وت ي كِِّْهه ولهه
2

خدا با آن کس که با منّت ببخشد ،سخن نخواهد گفـت ،بـه او نظـر نخواهـد کـرد و
پاکیزه اش نخواهد ساخت؛ و او را عذابی دردناک خواهد بود.

اإلمام السجّاد

 ... :ومجه للقاس علي يديّ الخْه وت نْحصه بالْنِِّ ...

3

خداوند!! با دست من به مردمان خیر برسان و این خیر (و خدمت) را با منت گـذاري از
میان مبر.

اإلمام عليّ
از عهد نامه مال

اإلمام الحسن

 :ميّاك والْنِِّ علي رعّْت

بإتسان ...

4

اشتر :از منّت گذاري بر مردم ،براي اقدام نیکی که کرده اي بپرهیز.

 :الْعهوف ما لم يتصدّمه مطل وت يتبعه منِِّ وإتِِّ عطاءُ قبل

السؤاَ من مكبه السودد

5

نیکوکاري آن است که با تأخیر نباشد و منتی در دنبال آن نیاید؛ و بخشـیدن پـیش از

 .1تفسیر نور ،ج  ،1ص 428
 .2الحیاة ،ج  ،6ص .76
 .3صحیفه سجاديه ،دعاق .20
 .4نهج الب غه ،نامه  53به مالك اشتر.
 .5بحاراالنوار ،ج  ،75ص .113
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درخواست کردن ،شرافتی بزرگ است.

 :إ كانت ل

اإلمام الوادق

يد عقد إنسا فهال نفسهدها بكثههة الْهنِِّ

والْكه لْا ،ولكن منبعْا بأفول مقْا

1

اگر به انسانی احسان کرده اي ،آن را با منّت نهادن و یاد آوري تباه مکن ،بلکه در پی
آن احسان ،احسانی بهتر از بار اوّل انجام بده.

اإلمام الوادق
ونهك اتمتقا به

 :ت يتِِّم الْعهوف إتِِّ بثالث خواَ :نعجْله ،ونصلْل كثْه ،
2

نیکوکاري جز با سه چیز ،نیکوکاري محسوب نمی شود :شتاب ورزیدن ،فراوان نیکـی
کردن را اندک شمردن و منّت نگذاشتن.

القبيّ

 :إذا ئل ائل فال نصطعوا علْه مسألته تتِِّي يفهغ مقْا ،ثهمّ ردّوا

علْه بوقار لْن :إمّا بَْ يسْه مو ردٌّ جْْل ،فإنِِّه قد يأنْكم مهن لهْس بهإنس
وت جا ِِّ يقظهو كْف صقْعكم فْْا خونكم اهلل نعالي

3

هنگامی که حاجت مندي از شما چیزي بخواهـد ،سـخن او را قطـع نکنیـد ،تـا تمـام
مقصود خویش را شرح دهد ،سپس با وقار و ادب و مالیمت بـه او پاسـخ بگوئیـد؛ یـا
چیزي که در توان دارید در اختیارش بگذارید و یا به طرز شایسته اي او را باز گردانید،
زیرا ممکن است نیازمند ،فرشته اي باشد که مأمور آزمایش شما است ،تا ببیند در برابر
نعمت هایی که خداوند به شما ارزانی داشته ،چگونه عمل میکنید.

 .1الحیاة ،ج  ،6ص .79
 .2بحاراالنوار ،ج  ،75ص .237
 .3مجمع البیان ،ذيل آيه  263بقره.
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 -7میانه روي

اسالم ،دین عدالت و اعتدال است و از افراط و تفریط در کارها نیز تنفّر دارد و پیرامون
خود را از آن بر حذر داشته است .در مورد انفاق نیز این قاعده کلی را جاري می داند و
بندگان خاص (عباد الرحمن) را چنین می ستاید:

وَ الَّههْينَ إِذا مَنْفَصُههوا لَ همْ يُسْ ههِفُوا وَ لَ همْ يَصْتُ ههُوا وَ كهها َ بَ هْْنَ ذلِ ه َ قَوام هاً
(فرقان)67 /
در آیه فوق ،اصل انفاق کردن را مسلم دانسته است ،به طـوري کـه نیـازي بـه ذکـر
نداشته است؛ چرا که انفاق ،یکی از وظایف حتمی هر انسانی است ،لذا سـخن را روي
کیفیت انفاق برده و می گوید( :عباد الرحمن) ،انفاقی عادالنـه و بـه دور از هـر گونـه
اسراف و سخت گیري دارند ،نه آنچنان بخششی کنند که زن و فرزندشـان محتـاج و
گرسنه بمانند و نه آنچنان سخت گیر باشند که دیگران از مواهب آنان بهره نگیرند.
آري آیه فوق ،مؤمنان را از (اسراف) و (اقتار) ،نهی کرده است؛ اسراف در انفاق ،به این
معنا است که بیش از حد و بیجا و در غیر حق هزینه کند و اقتـار در انفـاق ،آن اسـت
که کمتر از مقدار حق و الزم بوده باشد.
تشبیهی راه گشا

در روایتی که از امام صادق
صادق

پیرامون همین آیه وارد شـده ،آمـده اسـت کـه امـام

براي توضیح اسراف و اقتار و حدّ اعتدال در انفـاق ،مشـتی از سـنگ ریـزه

برداشت و محکم در دست گرفت و فشرد و فرمود این همان «اقتار» و سخت گیـري
و بخل ورزیدن است ،پس مشت دیگري برداشت و چنان دست خود را بـاز کـرد کـه
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همۀ آن به روي زمین ریخت و فرمود این همان «اسـراف» اسـت ،بـار سـوم مشـت
دیگري برداشت و کمی دست خود را گشود که نیمی از آن فرو ریخت و نیمـی دیگـر
بر جاي ماند و فرمود این «اعتدال و حد وسط» است.

1

در آیه اي دیگر به میانه روي در انفاق به گونه اي متفاوت تأکید شده است:

وَ ت نَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُقُصِ َ وَ ت نَبْسُطْْا كُلَّ الْبَسْهطِ فَتَصْعُهدَ مَلُومهاً
مَحْسُوراً (االسراء)29 /
جملۀ (وَ ت نَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُقُصِ

َ )...در حقیقـت کنایـۀ لطیفـی اسـت از

اینکه دسته دهنده داشته باش و همچون بخیالن که گویی دستشان به گردن شان با
غل و زنجیر بسته شده است ،که دیگر قادر به کم

و انفاق نیستند ،مباش.

از سویی دیگر می فرماید...« :وَ ت نَبْسُطْْا كُلَّ الْبَسْط »...یعنی دسـت خـود را آن
قدر مگشا و بذل و بخشش بی حساب مکن؛ که سبب میشود از کـار خـود بمـانی و
مورد مالمت این و آن قرار گیري.

2

در نتیجه ،هم بخل بد است و هم بذل بی حساب کـه مایـه زمـین گیـر شـدن خـود
شخص شود.
« -عجالن» از یاران امام صادق

می گوید :در خدمت امام صـادق

بـودم کـه

سائلی آمد .آن جناب بلند شد و از زنبیلی که در آن خرما بود ،دست خود را پـر کـرد و
به او داد .بعد سائل دیگري آمد ،امام دوباره بلند شد و مشتی خرما برداشت و به او داد،
همچنین سائل سومی آمد ،باز حضرت مشتی خرما به او داد .مرتبۀ چهارم که نیازمنـد
دیگري آمد ،حضرت به او فرمود« :اهلل رازققا و ايهاك»؛ خـدا بـه مـا و شـما روزي
 .1الحیاة ،ج  ،6ص .90
 .2تفسیر نمونه ،ج  ،12ص .91
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بدهد .بعد به من فرمود :از رسول خدا کسی چیزي درخواست نمی کـرد ،مگـر اینکـه
عطا می فرمود ،تا اینکه زنی پسر خود را نزد حضرت فرستاد و به او گفت :نزد حضرت
برو و از او چیزي طلب کن ،اگر فرمود چیزي در دست ما نیست ،بگو پیـراهن خـود را
(از باب تبرّک) به من بده.
امام صادق

فرمود :رسول خدا

پی راهن خـود را در آورد و بـه آن پسـر داد .لـذا

خداوند در آیه فوق ،رسولش را به میانه روي در انفاق دستور داد.

أَ رجل مبا عبد اهلل

1

عن قوَ اهلل نعالي  ...وَ آنُوا تَصَّهُ يَوْمَ تَوهادِ ِ وَ

ت نُسْهِفُوا إِنَّهُ ت يُحِبُّ الُْْسْهِفْن (انعام )141 /فصاَ

 :كها فهال بهن فهال

األنواري ّْ -ا  -وكا له تهث وكها إذا مخهْ يتوهدّق بهه ويبصهي ههو
وعْاله بغْه شيء ،فجعل اهلل ع ِِّ وجلِِّ ذل
مردي به امام صادق

هفاً

2

عرض کرد :این آیه را توضیح دهید که مـی گویـد «و حـق

برداشت را در روز برداشت محصول ادا کنید ،اما اسراف مکنیـد کـه خداونـد مردمـان
مسرف را دوست ندارد» .امام صادق

فرمود :ی

نفر از انصار مدینه درخت خرمائی

داشت و چون موقع چیدن خرما می شد ،همۀ محصول درخت را میان فقر تقسیم می
کرد ،به گونهاي که براي اهل و عیال خود چیزي باقی نمیماند .خداوند با نـزول ایـن
آیه ،شیوه او را اسراف و ناپسند خواند.
البته الزم به ذکر است که در می ان همـۀ اقـوام ،مرسـوم اسـت کـه هنگـام برداشـت
محصول ،مقدراي از آن محصول را به حاضران و ناظران عطا نمایند .قـرآن کـریم در
نزول آیه فوق ،این شیوه نیکو را تأیید و تثبیت می کند ،امـا زیـاده روي و اسـراف در

 .1کافی ،ج  ،4ص .56
 .2یمان ،ص .55
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بخشش را ناپسند می شمارد.

عن الوادق

 :لو م ِِّ رجالً منفق ما في يديه في بْل مهن هبْل اهلل مها

كا متسن وت وفِِّهق؛ ملهْس بصهوَ اهلل نعهالي ... :وَ ت نُلْصُهوا بِأَيْهديكُمْ إِلَهى
التَّْْلُكَةِ وَ مَتْسِقُوا إِ َّ اللَّهَ يُحِبُّ الُْْحْسِقْن (بقره)195 /؛ يعْن الْصتودين
امام صادق

1

فرمود :اگر کسی دار و ندار خود را در راه خـدا انفـاق کنـد ،بـه شـیوه

موفّق و پسندیده اي دست نیافته است؛ چرا که خداوند می گوید« :در راه خـدا انفـاق
کنید اما سرمایه خود را به نابودي نکشانید و راه نیکی و احسـان بپوییـد ،کـه خداونـد
اهل احسان را دوست دارد».

اإلمام عليّ

 :كن ْحاً وت نكن مبْراً ،وكن مصدّراً وت نكن مصتِِّهاً

2

دست و دل باز باش ،نه تبذیرگر (ولخرج)؛ و میانه رو باش نه تنگ نظر (خسیس).
آیا میانه روي در انفاق با ایثار تضاد دارد؟
با توجه به آیات و روایاتی که پیرامون مسأله میانه روي در انفاق است – که بخشی از
آن در صفحات قبل بیان شد – این سؤال پیش می آید که در سوره «دهـر» و آیـات
دیگر قرآن و همچنین در روایات ،ستایش و مدح ایثارگران را می خوانیم که حتـی در
نهایت سختی ،از خود می گذرند و بـه دیگـران مـی دهنـد؛ ایـن دو چگونـه بـا هـم
سازگار است؟
باید گفت دقت در شأن نزول آیات ،پاسخ این سؤال را روشن می سازد و آن اینکه :دسـتور
به رعایت اعتدال ،در جایی است که بخشش فراوان سبب نابسامانی هـاي فـوق العـاده اي
در زندگی خود انسان گردد و به اصطالح «ملوم و محسور» شود.

 .1کافی ،یمان ،ص 53
 .2نهج الب غه ،حکم 33
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و با ایثار ،سبب ناراحتی و فشار بر فرزندان او گردد و نظام خـانوادگی اش را بـه خطـر
افکند ،در صورتی که هیچ ی
از این گذشته ،رعایت اعتدال ی

از اینها تحقق نیابد ،مسلماً ایثار بهترین راه است.
حکم عام است و ایثار ،ی

به موارد معینی است و این دو حکم ،با هم تضادي ندارند.

 .1تفسیر نمونه ،ج  ،12ص 98

1

حکم خاص که مربـوط
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موضوع بیستم:
رابطه ي اغنیاء و فقرا؛ حوزه «قرض الحسنه» و «وقف»

یکی دیگر از راه کارهایی که دین اسالم بـه تـوان گـران پیشـنهاد مـی کنـد تـا بـه
کم ـ

آن در مســیر خــدمات رســانی بــه نیازمنــدان گــام بردارنــد ،ســنت نیکــوي

قرض الحسنه است.
قرض الحسنه ،به معناي دادن مقداري از مال شخصی خود بـراي رفـع نیـاز مشـروع
افراد ،و استرداد آن بدون اضافه ،می باشد.

اهمیت قرض الحسنه:
 -1قرض دادن به خلق خدا ،قرض دادن به خدا است.

قرآن کریم پیرامون قرض الحسنه تعبیري شـگفت انگیـز دارد ،کـه در مـورد مطلـب
دیگري در قرآن دیده نمی شود:

مَنْ ذَا الَّْي يُصْهِضُ اللَّهَ قَهْضاً تَسَهقاً فَُْضهاعِفَهُ لَههُ مَضْهعافاً كَثْههَةً وَ اللَّههُ
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يَصْبِضُ وَ يَبْوُطُ وَ إِلَْْهِ نُهْجَعُو َ» (بقره)245 /
ض اللَّه َه َقهْضه ًا َتسَهق ًا َفُْضها ِع َف ُه لَه ُه َو لَه ُه َمجْه ٌه كَههيم
ن ذَا الَّهْي ُيصْه ِه ُ
َم ْ
(حدید)11 /
در قرآن کریم در  7مورد ،خداوند سخن از «وام دادن به خدا» مطرح نموده است .کـه مـی

فرماید« :يصهض اهلل قهضاً تسقاً»
با این که مال

حقیقی تمام هستی ،خداوند است ،با این حـال از بنـدهي خـود طلـب

قرض و وام می کند ،آن هم قرض با سود بسیار زیـاد (اضهعافاً مضهاعفاً) و ایـن از
سویی نهایت لطف خداوند نسبت به بندگان را می رسـاند و از سـویی دیگـر اهمیـت
مسأله انفاق و قرض الحسنه را بیان می دارد.

1

براي درک بهتر این نوع بیان ،به مثال زیر توجه نمائید:
ممکن است شخص عادي از شما طلب وام و قرض کند و شما به او بی توجهی کنید،
اما اگر ی

شخصیت مهم که مسئولیت مهمی به عهده دارد درب خانه بیاید و طلـب

قرض کند ،حتماً تالش می کنید که به او بدهید.
اگر مسئول کشوري به شما رو بزند یا به وسیله تلفن و نامه ،نیـاز خـود را بـا شـما در
میان بگذارد ،باز تالش مضاعف میکنید تا آن جا که مقدور است به او قرض بدهید.
حال اگر امام زمان

به کسی پیغام بدهد که قرض بـده ،اگـر طـرف مقابـل امـام

شنار باشد ،حتی حاضر است اسباب خانه اش را بفروشد تا بـه امـام زمـانش لبیـ
بگوید .اما در آیات شریفه ،این خداوند است که با ی

دنیا عاطفه می گوید« :به مـن

وام بدهید» که خود حاکی از آن است که هر که به نیازمند وام دهد ،در حقیقت با خدا

 .1تفسیر نمونه ،ج  ،2ص .226
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معامله کرده است.
 -2آزمایش بندگان

آن چه گفته شد ،بدان معنا نیست که خدا محتاج پول و سرمایه من و تو است که «هلل
خ ائن السْوات و اترض» ،بلکه براي آن است تا ببیند مردانگی و حرف شنوي ما
در چه حدي می باشد .آیا اگر نیازمندي شخصی را احسار کـردیم بـه او خـدمتی در
حد ت وان می کنیم یا خود را به گوش کري و چشم کوري می زنیم؟
امام علی

در این باره می فرماید:

 ...وا تصهض مقكم وله خ ائن السْوات واألرض وهو الغقيّ الحْْد وإنِِّْها
مراد م يبلوكم ميّكم متسن عْالً

1

خداوند از شما درخواست قرض کرده ،در حالی که گـنج هـاي آسـمان و زمـین از آن
اوست و او بی نیاز می باشد( ،این ها نه از جهت نیاز است) بلکه مـی خواهـد شـما را
بیازماید که کدام ی

نیکوکارترهستید.

 -3پاداشی بیشتر از صدقه

در آیات مربوط به قرض الحسنه می خوانیم که  ....فَُْضاعِفَهُ لَهُ مَضْعافاً كَثْهَةً ...
واژه (اضعاف) به معنی دو یا چند برابر کردن چیزي است و با توجه به این که با کلمه
(کثی ر) تأکید شده و نیز استفاده از فعل (یضاعف) که تأکید بیشتري را نسبت به یضعف
می رساند ،از مجموع این جهات استفاده می شود که خداونـد بـه وام دهنـده پـاداش
بسیار فراوانی خواهد داد.

 .1نهج الب غه ،خطبه .18
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عالوه بر این در احادین ،پاداش قرض دادن بیش از صدقه دادن بیان شده اسـت بـه
طوري که پاداش صدقه  10برابر است و پاداش وام قرض الحسنه  18برابر می باشد:

القبيّ

 :رميت لْله م هي بي علي بهاب الجقِِّهة مكتوبهاً :الوهدقة بعشهه

ممثالْا والصهض بثْانْة عشه...

1

شبی که به آسمان برده شدم ،دیدم که بر سر در بهشت نوشته است( :ثـواب) صـدقه،
ده برابر آن است و وام ،هیجدده برابر.
راز برتري پاداش قرض الحسنه از پاداش صدقه آن است که صدقه ممکـن اسـت بـه
انسان مستحق برسد و ممکن است بر اثر عدم شناخت ،بـه غیـر مسـتحق برسـد امـا
قرض الحسنه به گونه اي است که معموالً به دست نیازمند می رسد .عـالوه بـر ایـن
قرض دادن مانع بیکاري و مفت خواري نیز هست.
 -4آمرزش گناهان

یکی از پیامدهایی که براي قرض الحسنه ایده آل بیان گردیـده کـه خـود حکایـت از
اهمیت وام دادن می کند ،پاک شدن گناهان وام دهنده می باشد:

القبيّ

 :من مقهض ملْوفاً فأتسن طلبته ا تأنف العْل ،ومعطا اهلل بكهلِِّ

درهم ملف ققطار من الجقِِّة...

2

هر کس به اندوهگین (کـه مـالش را از دسـت داده) وام دهـد و در پـس گـرفتن آن
مراعات کند ،عمل و زندگی اش را از نو شروع کرده است( .گناهانش پاک شده)
 -5توشه اي براي تنهائی آخرت

 .1کنز العمال ،ح .15374
 .2بحاراالنوار ،ج  ،73ص .368
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در ســفارش بــه فرزنـدش امــام مجتبــی

علـی

ا تصهض

في تاَ َقاك ،لْجعل قضائه ل

مـی فرمایــد ...:واَتههقم مههن

في يوم عسهن

1

اگر توانگر بودي و کسی از تو وامی خواست ،وجود او را غنیمت بدان تـا آن را در روز
تنگ دستی به تو باز گرداند.
مجازات ترک کننده ي وام ،در صورت تمکّن

از سویی دیگر در روایات به آنان که توان و قدرت اعطاء وام به نیازمندان را دارند و در
عین حال عمداً آنها را مأیور می کنند ،هشدارهاي سختی داده شده اسـت .از جملـه
روایتی است که از رسول اکرم

وارد شده:

من اتتاج إلْه مخو الْسلم في قهض وهو يصدر علْهه فلهم يفعهل تههِِّم اهلل
علْه ريح الجقِِّة.

2

کسی که برادر مسلمانش را (بر اثر ناداري) به او نیاز پیدا کند و او بتواند وام بدهد امـا
چنین نکند ،خداوند بوي بهشت را بر او حرام گرداند.
آري کسی که در عین توانایی ،دست رد به سینه ي نیازمندان مـی زنـد ،خداونـد نیـز
دست رد بر سینه ي او زده و حتی از استشمام بوي بهشت منع می شود ،چه رسد بـه
ورود آن!
قرض نیکو چه قرضی است؟

قرض دادن ها و نوع پرداخت و دریافت آن متفاوت است؛ انواع قرض ها را نمی توان،
قرض نیکو محسوب کرد و همهي افرادي که وام مـی دهنـد را نمـی تـوان نیکوکـار
 .1نهج الب غه ،نامه .31
 .2بحاراالنوار ،ج  ،73ص .335
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دانست و پاداش هاي بی شماري که براي آن ذکر شده است ،را به حساب وام دهنـده
واریز کرد.
براي نیکو نمودن قرض و نیکوکار شدن قرض دهنده باید موارد زیر را رعایت :

1

 -1قرض الحسنه از مال حالل و پاک باشد.
 -2بی منت و بی ریا همراه با عشق و ایثار پرداخت شود.
 -3تسریع در پرداخت
 -4قرض دهنده بابت قدرت بر وام دادن ،از خدا تشکر نماید.
 -5به دور از ربا باشد.
زیرا قرض ها ي ربوي حـرام و سـبب رکـود اقتصـادي مـی گـردد و اخـالق نیکـوي
اقتصادي همچون انفاق ،ایثار ،قرض الحسنه و ...را به تدریج نابود می کند.
امام صادق

در این باره می فرماید:

 ...وإنِِّْا تهِِّم الهبا لْتعارض القاس...

2

خداوند ربا را حرام کرده است تا مردمان به یکدیگر قرض بدهند.
البته اگر وام گیرنده ،بدون قرار داد و شرط قبلی ،مقداري زاید بر قرض به صاحب وام،

بدهد ،نه تنها ربا و حرام نیست ،بلکه به دلیل آیه قرآن که می فرماید :وَ إِذا تُِّْْهتُمْ
بِتَحَِّْةٍ فَحَُّْوا بِأَتْسَنَ مِقْْا مَوْ رُدُّوها( ...نساء )86 /مستحب نیز می باشد.
 .6مهلت دادن در پرداخت

 .1مجمع البیان ،ج  ،9ص  .390تفسیر نور ،ج  ،1ص .484
 .2فقه القرآن ،ثعلب راوندق ،ج  ،1ص .384
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اگر کسی با عذر موجه نتوانست بدهی خود را سر موعد پرداخت نمایـد ،سـزاوار اسـت
طلب کار به او مهلت دهد تا گشایشی براي او حاصل شود.
وَ إِ ْ كا َ ذُو عُسْهَةٍ فَقَظِهَةٌ إِلى مَْْسَهَةٍ (بقره)280 /

اإلمام الوادق

 :إيّاكم وإعسار متد من إخوانكم الْسلْْن ،م نعسههو

بشيء يكو لكم قبله وهو معسه ،فإ ِِّ مبانا ر وَ اهلل

كها يصهوَ :لهْس

لْسلم م يعسه مسلْاً ،ومن منظه معسهاً مظلِِّه اهلل يوم الصْْه بظلِِّه ،يوم ت ظلِِّ
إتِِّ ظلِِّه

1

بپرهیزید از این که یکی از برادران مسلمان خود را براي باز پس گرفتن مـالی کـه در
نزد او دارید در فشار قرار دهید ،با این که او در حال تنگ دستی اسـت ،زیـرا پـدر مـا
رسول خدا

می فرمود :سزاوار نیست که مسلمانی ،مسـلمان دیگـر را بـه سـختی

اندازد (زیر فشار گذارد) هر شخص( ،تنگدستی) را مهلت دهـد ،خداونـد متعـال در روز
قیامت ـ که سایه اي جز سایهي رحمت او وجود ندارد وي را زیر سایهي خویش قـرار
خواهد داد.

وقف ،خدمت رسانی ماندگار
بسیاري از مشکالتی که در زمینه هاي مختلف ،گریبان گیر مردم جامعه است ،تنها به
وسیله ي دولت و دستگاه هاي اجرایی قابل حل نیست ،بلکه مشارکت خود مـردم بـه
ویژه توانگران از مردم را می طلبد.
سنت حسنه وقف می تواند ،یکی از راه کارهاي ارتباط میان اغنیاء با فقراء جامعه باشد
 .1الحیاةِ ،ج  ،6ص .159
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و با قابلیتی که دارد از طریق آن می توان بسیاري از مشکالت جامعه را شناسایی و در
جهت حل یا کاهش آن ،دارائی افراد نیکوکار را داوطلبانه به کار انداخت.
متأسفانه این نهاد ارزشمند در عین کارآیی باال به ویژه کارکرد اقتصـادي و فقرشـکن
بودن آن ،به طوري که شایسته است شناخته نشـده و لـذا نقـش و تـأثیر آن در ابعـاد
گوناگون ،در اذهان مردم مسلمان پنهان مانده است .وقف درلغت به معناي ممنوعیـت
و جاودانگی و در اصطالح ،حبس کردن عین مل

یا مالی است که منافع آن در امـور

عام المنفعه مصرف می شود.
جایگاه وقف در اسالم

مکتب نورانی اسالم ،در آیات و روایات متعددي به حائز اهمیت بودن وقف پرداختـه و
می کوشد تا با ایجاد انگیزه خود ،مسـلمان ،داوطلـب ایـن امـر خداپسـندانه و انسـان
دوستانه شود.

الْْاَُ وَ الْبَقُو َ زيقَةُ الْحَْاةِ الدُّنْْا وَ الْباقِْاتُ الوَّالِحاتُ خَْْهٌ عِقْدَ رَبِّ َ ثَواباً
وَ خَْْهٌ مَمَالً( .کهف)46 /
دارائی و سرمایه انسان ،به سان نهال و شکوفه ي کوچکی می ماند که اگر درسـت از
آن استفاده نشود ،پژمرده و از بین خواهد رفت .انسان عاقل ،کاري می کنـد کـه ایـن
نهال  ،نه تنها ریشه بگیرد ،بلکه شکوفه هایش تبدیل به میوه هاي جاودان همیشـگی
گردد تا در روز تنهایی و سراي واپسین نیز از آن بهره مند گردد ،او بایـد نعمـت زوال
پذیر و فانی موجود در دستش را تبدیل به نعمت جاوید و باقی کند تا از آن نعمـت در
هر دو سرا بهره مند گردد؛ و این آرزو ،با (وقف) نمودن بهترین ها شدنی است.
لَنْ تَنالُوا الْبورَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون( ...آل عمران)92 /
مرحوم طبري در ذیل آیه فوق می نویسد:
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اصل (بورّ) سعه و گستردگی است و تفاوت آن با (این) است که (بر) ،نفعی است که بـا
قصد و اراده به دیگري برسد اما (خیر) ،نفع رساندن به دیگري است هر چند این کـار
سهواً صورت بگیرد.
انفاق در آیه فوق ،دارایی معناي عام است که شامل وقف هم می شود و داستان وقف
ابوطلحه ي انصاري که باغش را وقف کرد و نیز زید بن حارثه که اسـبش را تصـدیق
نمود و  ،...دنبال نزول این آیه شریفه رخ داد.

1

فَأَمَّا مَنْ مَعْطى وَ انَّصى* وَ صَدَّقَ بِالْحُسْقى *
فَسَقَُْسِّههُ ُ لِلُْْسْهههى * وَ مَمَّهها مَهنْ بَخِهلَ وَ ا ْهتَغْقى * وَ كَهَّْبَ بِالْحُسْههقى *
فَسَقَُْسِّهُ ُ لِلْعُسْهى * وَ ما يُغْقي عَقْهُ مالُهُ إِذا نَهَدَّى (لیل)11 – 5 /
اإلمام الباقه ،عن آبائه (ع) :م ِِّ ر وَ اهلل
تائط له ،فوقف علْه فصاَ :مت مدلِِّ

مهِِّ بهجل يغههس َه هاً فهي

علي َهس مثبت مصهالً وم ههع إيقاعهاً

ومطْب ثْهاً ومبصي إنفاقاً؟ قاَ :بلي ،فداك مبي وممّي يا ر وَ اهلل! فصاَ :إذا
مصبحت وممسْت فصل :بحا اهلل والحْد هلل وت إله إتِِّ اهلل واهلل مكبهه ،فهإ ِِّ
ل

بْل

إ قلته بكلِِّ نسبْحة عشه شجهات في الجقِِّة من منهواع الفاكْهة،

وهنِِّ من الباقْات الوالحات .قاَ :فصهاَ الهجهل :مشهْدك يها ر هوَ اهلل! م ِِّ
تائطي هْا صدقة مصبوضة علي فصهاء الْسلْْن من مهل الوهدقة ،فهأن َ اهلل
نبارك ونعالي :فأمّا من معطي وانِِّصي وصدّق بالحسقي ،فسقْسّه للْسهي.
رسول خدا

به مردي رسید که در باغش مشغول کاشت درخت بود ،بـه او فرمـود:

تو را راهنمائی نکنم به درختی که ریشه اش و میوه اش ،زودرر تر و خوشـمزه تـر و

 .1مجمع البیان ،ج  ،2ص .792

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 260 
در انفاق پایاتر باشد؟ عرض کرد :چرا یا رسول ا  ،پدرم و مـادرم قربانـت .فرمـود :در
بامداد و پسین بگو :سبحان ا والحمد

وال إله إالّ ا وا أکبر

که اگر آن را بگوئی به هر تسبیحی ،ده درخت از انـواع میـوه هـا در بهشـت خـواهی
داشت و آن ها باقیات و صالحان هستند .آن مرد عرض کرد :یا رسـول ا  ،تـو گـواه
باش این با من وقف فقراء مسلمانانی که در صفه اند؛ خـداي تبـارک و تعـالی ایـن
آیات را نازل کرد« :و اما کسی که عطا کرد و تقوا داشت و (پاداش) نیکو تو را تصدیق
کرد ،به زودي راه آسانی پیش پاي او خواهیم گذاشت.

ه اإلمام الوادق

 :تّ خواَ يقتفع بْا الْؤمن بعد مونهه :ولهد صهالح

يستغفه له ،وموحف يصهم مقه ،وقلْب يحفه  ،وَههس يغه هه ،وصهدقة مهاء
يجهيه ،و قِِّة تسقة يؤخْ بْا بعد

1

شش خصلت است که مؤمن بعد از مرگ از آن ها بهـره منـد مـی گـردد1 :ــ فرزنـد
صالحی که براي او استغفار نماید 2ـ قرآن که او از خود به یادگـار گذاشـته و پـس از
مرگش خوانده می شود 3ـ چاه آبی که حفر کرده و در اختیار مردم گذاشته 4ـ درختی
که غرر کرده 5ـ آبی که به جریان انداخته و وقف نموده 6ـ روش نیکوئی که پـس
از مرگش مردم به آن عمل می کنند.

ه اإلمام الوادق

 :لْس يقبغي للهجهل بعهد مونهه مهن األجهه إتِِّ ثهالث

خواَ :صدقة مجهها في تْانه فْي نجهي بعد مونه إلي يوم الصْامة :صهدقة
موقوفة ت نورث ،مو قِِّة هدي قِِّْا فكا يعْل بْا وعْل بْا من بعد َْه ،

 .1بحاراالنوار ،ج  ،68ص .257
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مو ولد صالح يستغفه له.

1

پس از مرگ ،براي هیچ کس اجري و ثوابی نخواهد بود ،مگر از سـه چیـز .1 :صـدقه
اي (هزینه گذاري در راه خیر ،چه فردي یا اجتماعی) که در زمان زنده بودن خود وقف
کرده است و پس از فوتش نیز به آن عمل می شود؛  .2مالی که براي امور خیر وقـف
کند و از ارث خود خارج سازد ،یا راه و رسم درست کاري و دیـن داري کـه (در دوران
زندگی پشت سر نهاده است) پس از مرگش مردم به آن عمل می کننـد (و خیـر مـی
بینند) .3 .یا فرزندي صالح که برایش دعا کند.
وقف در سیره ي معصومین

وقف در دوره بعد از ظهور اسالم با توجه به تعالیم نوع دوستانه اي کـه در ایـن دیـن
الهی آمده است با شکلی گسترده و فراگیر شیوع پیدا کرد.
طبق مدارک تاریخی ،نخستین وقف در اسالم توسط پیامبر اسالم

انجام شـد .آن

حضرت در سال سوم هجرت پس از جنگ احد ،هفت بوستان و مزرعه آباد را بـه نـام
«بساتین السبعه» که به ایشان هدیه شده بـود وقـف نمودنـد و تولیـت آن را پـس از
رحلت خود به حضرت فاطمه

واگذار کردند .این بوستان ها متعلق به ی

به نام مخیریق بود که در جنگ احد به یاري پیامبر

یهـودي

آمده بـود ،مخیریـق نـامی از

اغنیاي احبار یهود بنی قینقاع که و به صف مجاهدان اسالم پیوست و وصیت کرد که
اگر کشته شد دارایی اش را در اختیار حضرت محمد
خدایش فرموده و خود خواهد هزینه کند.

 .1یمان ،ص .257
 .2مستدرک سفینه ،البحاراالنوار ،ج  ،2ص .469
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به طور کلی در دوران بعد از اسالم نیز هر وقت امنیت و آرامش نسبی پدیدار می شـد
زمام داران و وزراء و مردم ثروتمند انسان دوست ،دست به فعالیت هاي عـام المنفعـه
می زدند و یا مبادرت به وقف امالک خود می نمودند.
این امر به حدي در زمان رسول خدا ،پـر رنـگ بـود کـه جـابر انصـاري ،آن دوران را
اینگونه ترسیم می کند :لم يكن من الوحابه ذو مصهدر الِِّها وقهف وقفهاً؛ هـیچ
توانگري از صحابه نبود ،مگر اینکه چیزي وقف کرد.
در نظر معصومین

1

اهمیت وقف تا آن جاست کـه حضـرت علـی

در یکـی از

وقف نامه هایش هدف خود را از وقف چنین بیان میکند:

ابتغاء وجه اهلل لْوالجقي اهلل به الجقِِّة ويوهفقي عن القار ويوهف القار عن
وجْي لْوم نبْضّ وجو ونسودّ وجو .

2

به منظور جلب رضایت الهی می باشد تا به سبب آن مرا داخل بهشت برین فرماید و
از آتش ،دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرماید :در روزي که صورت هایی سـفیدند
و صورت هایی سیاه.
در میان ائمه

حضرت علی

بیشترین وقف را داشته است ،علـی

در مـدت

 25سال امامت خود به کارهاي کشاورزي و باغداري مشغول بودند و از طریق امالک
و مزارع ،زکات و صدقه واجب یا مستحب انفاق می کردند و در آخر عمرشان همه با
ها و مزارع را وقف نمودند.
این با ها براي حجاج خانه خدا و براي فقرا خانـه شـد .از جملـه موقوفـات حضـرت
علی

 ،صد چشمه آب بود که براي حاجیان خانـه خـدا وقـف کـرد .از آن حضـرت

 .1میزان الحکمه ،ج  ،4ص .362
 .2مستدرک الوسائل ،ج  ،14ص .52
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روایت شده است که فرمودند :الودقه و الحهبس ذخْهنها فهدعوهْا لْومْْها،

1

صدقه و حبس دو ذخیره هستند ،پـس آن هـا را بـراي روزگـار خـودش حفـ کنیـد.
حضرت فاطمه

نیز بسیاري از با هاي خود را در مدینه وقف کرد 2.امام حسن

و امام حسین

هم با هاي خود را که هم اکنون در محله اي در مدینه به نام بـا

صبا و با مرجان معروف است وقف کرده اند 3.سایر ائمه
در راه خدا و براي رفع نیاز فقرا وقف کرده اند .امام محمد باقر

 ،امالک و اموال خود را
و امـام صـادق

نیز موقوفاتی در مدینه داشتند.
کفن جیب ندارد

پیرمردي در حال طواف بود ،از دور نگاهش کـردم و او را نشـناختم ،امـا همـین کـه
صورتش را برگرداند ،دیدم دوست قـدیمی خـودم اسـت ،بـا او سـالم علیـ
صورتش پر از اش

کـردم،

بود و صدایش می لرزید .می گفت :فالنی از آینده ام می ترسـم،

براي قبر و قیامتم کاري نکردم .در آن سرزمین نجواي جوانی را شنیده همراه با اش
چشم و سوز دل ،پدر و مادر خود را دعا می کرده است و براي آنان طلب مغفرت مـی
نموده است .آه سردي کشید و گفت :من چه کنم؟ فرزند شایسته اي ندارم که پـس از
رفتنم ،مرا در خانه قبر یکه و تنها رها نسازد .دلداري اش دادم فایده اي نداشـت .مـی
گفت :حتماً این ضرب المثل را شنیده اي که کفن جیب ندارد .اگـر آن قـدر بـدوي و
شب و روز نشناسی که حساب بانکی ات ملیاردي شود ،برج هایت دو قلو و چنـد قلـو

 .1یمان ،ص .45
 .2کافی ،ج  ،7ص  ،48 -47باب صداات النبی و فاطمه و األئمه.
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شوند ،چند مدل اتومبیل داشته باشی ،با و ویال و ...اما هیچکـدام را نمـی تـوانی بـا
خودت به آن سراي آخرت و آن خانه ي ابد ببري!
شاید بچه هاي تو هم مثل فرزندان من ،پس از مرگـت شـب اول و سـوم و چهـل و
سال ،مراسم باشکوه برایت بگیرند و با چند مدل غذا بخواهند آبروئی به تو داده و روح
در قفست را شاد کنند! اما خودت هم خوب می دانی که این ها چندان فایده اي ندارد.
بعد مراسم بر سر ا رث و میراث دعوا بلند است و به گور و جنازه ي در آن می خندند!
حرف هایش که تمام شد ،به او گفتم ،اما اول همه ي فرزندان اینگونه نیستند ،دومـاً
خداوند راه هاي گوناگونی گذاشته است که شما بـا اسـتفاده از همـین دنیـاي فـانی و
امکاناتش ،خانه قبرت را خودت انتخاب کنی و چیـدمان وسـعت آن را خـودت اختیـار
نمایی یکی از راه کارها سنت زیباي وقف است ،لذتی که بـه راسـتی ،باشـد دیگـران
منفعتی برساند ،وقف نمایی ،در ثواب کارهایی که تا قیامت آن انجام می شـود ،بهـره
مند خواهی بود.
اگر اشکی پس از  500سال هم در آن مکان وقف شده براي عزیـز فاطمـه ،ریختـه
شود و تو در گورستان باشی و جسدت هم پوسیده باشد ،بهره اي از آن به تـو خواهـد
رسید و در ثواب آن ها شری

خواهی بود.

اگر با وقف نیکوي خودت ،کاري کردي که طالبان علم و دانش ،بهتر و راحت تـر بـه
تحصیل خود ادامه دهند ،در ثواب یادگیري و پس از آن به کارگیري علمشان شـری
خواهی بود.
آن پیرمردي که زمین مدرسه ي فیضیه ي قم را وقف کرد ،آنکـه آن را بنـا کـرد ،آن
که امکاناتش را تجهیز نمود ،همه و همه در ثواب فراگیري دانـش شـیفتگان مکتـب
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امام صادق

شری

اند .اگر در این مدرسه ،بروجردي ها و مطهري ها و ...جماعتی

را ارشاد کردند ،آن پیرمرد واقف در ثواب آن هدایت ،شری

است که پیامبر اکرم

فرمود:

من نِِّ قِِّة تسقة فله مجهها ومجه من عْل بْا إلي يوم الصْامة من َْه م
يقصص من مجورهم شْئاً.

1

هر شخص سنت نیکوئی را بنیان گذارد ،پاداشش از آن او است و نیز از ثواب همـه ي
آنان که تا روز قیامت بدان سنت عمل می کنند ،بهره می برد ،بی آنکه از ثواب خـود
آنان چیزي کم شود.
چه وقف هاي با برکتی با خلوص نیت و قصد قربت انجام یافته و سال ها و سـده هـا
است که همچون خورشیدي فروزان می درخشد و همچون کارخانـه اي فعّـال خیـر و
برکتش به واقف و جامعه می رسد.

آثار وقف:
وقف می توان د داراي فایده هایی بس مهم و سازنده و آثار گوناگون و تکامـل آفـرین
باشد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
 -1ایجاد اشتغال
 -2زدایش فقر
 -3نشر فرهنگ
 -4تعدیل ثروت (مبارزه با تکاثر و تفاخر و )...

 .1تحف العقول ،ص .243
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 -5نبرد با حرص درونی و رسیدن به تعالی روحی
 -6صرفه جویی
 -7از میان بردن برخی از تنش ها و تشنّج هاي اجتماعی
 -8تبدیل «چیزهاي فانی» (مال ،خانه و دیگر امکانات معیشت) بـه «پـاداش
هاي باقی» (باقیات الصّالحات)
 -9نشر محبّت و نشان دادن عالقه گذشتگان به آیندگان و اهمیّت «انسانی ـ
الهی» آن
 -10دعا و طلب آمرزش آیندگان براي وقف کنندگان
تذکراتی مهم

همانطور که ذکر شد ،یکی از راه هاي مهم خدمت رسانی و هزینه گـذاري مانـدگار،
سنت «وقف» است؛ به ویژه که این سنت همواره باقی خواهد ماند و آینـدگان نیـز از
آن بهره مند خواهند شد .پس کسانی که به هر اندازه توانایی دارند نبایـد از ایـن خیـر
ماندگار و ثواب بی پایان غافل شوند.
وقف سنتی است که حتی نوجوان  15ساله نیز می تواند با اهداء وقف ی

کتاب ،نـام

خود را در این لی ست واقفان ثبت کند؛ در این جا براي هر چه مطلوب تـر شـدن ایـن
عمل نیکو به چند تذکر توجه داده می شود:
 -1توجه در انتخاب نوع وقف

از آن جا که هدف وقف ،بهره مندي و منفعت موقوفه است ،توان گران و کسـانی کـه
می خواهند با وقف مل  ،مال ،با  ،دارائی ،مدرسه و ...مزین به عنوان زیبـاي (وقـف)
شوند ،باید با درایت کامل و تحقیق بررسی نمایند که در اجتماع امروز ،چه نوع وقفـی،
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قابلیت استفاده بیشتر سود و بازدهی نیکوتري براي جامعه به همراه خواهد داشت.
 -2توجه کافی به شرط هاي ضمن وقف

باید شرط هایی بیان شود که عملی مؤثر در جهت رشد انسانی ،پیشـرفت اجتمـاعی و
اعتالي اسالمی باشد.
 -3مورد هاي وقف

ا مروزه ـ در نتیجه ي تحوّل در فرهنگ زندگی ـ موارد تازه و پر اجـري بـراي وقـف،
اموال و امالک و ...پدید آمده است که با توجه به آن می توان حـق انتخـاب خـود را
وسعت بخشید.
در این جا به برخی از مواردي که براي وقف کـردن ،سـودمند و حیـاتی اسـت اشـاره
می شود:
.1

نشر فرهنگ عدالت گستر و زندگی ساز تشیّع

.2

ایجاد بیمارستان هاي عمومی ،تخصصی سیار و ثابت
هزینه به بیماران کم توان

.3

رساندن کم

.4

ایجاد تیمارستان ـ در جاهاي الزم ـ با وضعی مناسب و هـوایی سـالم ،بـه
دور از آفات صوتی و مجهّز به امکانات.

.5

مبارزه با اعتیاد و کاشت مواد اعتیـاد آور؛ و تـرک دادن معتـادان و نجـات
جامعه

.6

ای جاد کانون هاي فرهنگی جوانان ،بـراي دختـران و پسـران (مناسـب بـا
شئونات انسانی و اخالق اسالمی )...

.7

تأمین هزینه ازدواج و وسائل زندگی و خرید و ساختن خانه ،براي ناتوانـان
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و کم توانان.
.8

ایجاد پرورشگاه ،مهد کودک ،کودکستان ،با متصدّیان و مربّیان صـالحیّت
دار ،با محوریت تربیت دینی.

.9

خرید اسباب بازي و اقالم فرهنگی ،براي کودکان خانواده هاي تهی دست

 .10ساختن مجموعه هاي مجهّز ورزشی
 .11بهبودبخشی جدّي به وضع زندانیان و نشر فرهنگ اسالم میان آنان
 ... .12رسیدگی به وضع زندگی بازنشستگان و سالمندان
 .13سرمای ه گذاري ،براي مبارزه با پدیده تورّم و ریشه کن کردن علل و عوامل
آن
 .14هزینه سفرها و مسافرت هاي عبـادتی ،زیـارتی و تفریحـی بـراي افـراد و
خانواده هاي نیازمند.
 .15ساختن و ترمیم راه ها.
 .16هزینه سفرهاي شناختی و پژوهشی ـ در آفاق گوناگون انسـان شـناختی و
جهان شناسی ـ براي عالمان و مبلّغان دینـی و طلّـاب علـوم اسـالمی ،در
اطراف و اکناف جهان و در میان ملل و اقوام
 .17تأسیس کتابخانه هاي مجهّز
 .18چاپ و پخش کتاب هاي مناسب
 .19ساختن دبستان ،دبیرستان و مراکز علمی
 .20ایجاد آزمایشـگاه هـاي علمـی ،در رشـته هـاي گونـاگون؛ و کوشـش در
اختراعات پیشرفته و ابزارهاي علمی
 .21ساختن پژوهشگاه هایی و جاهاي تحقیقـاتی؛ و تـأمین زنـدگی محقّـق ،و
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تشویق اصل تحقیق
 .22ساختن خوابگاه هاي دانشجویی مناسب ،در شهرهاي دانشگاهی
 .23ایجاد با ها (و ویالها) و جاهـایی از هـر جهـت مناسـب ،بـراي تفـریح و
استراحت محقّقان و متفکّران
 .24ایجاد با ها (و پارک ها و ویالهـا ـ فضـاهاي سـبز و نشـاط آور) ،بـراي
استفاده رایگان خانواده هاي محروم و فراموش شده
 .25تأیید و گسترش هنر ،و هنرمندان راستین و الیـق ،ایجـاد سـینما و تئـاتر
مفید ،و تربیـت فیلمنامـه نویسـان و نمایشـنامه نویسـان ،فـیلم سـازان و
کارگردانان معتقد ،متفکّر و مسئول و اسالمی ،و ویژگی هاي مردان بزرگ
و زنان بزرگ تاریخ اسالم ،براي نوشتن بهترین فیلمنامه هـا و نمایشـنامه
ها ،که به ده ها زبان ترجمه گردد ،و جهـان درنـوردد ،و دل هـاي انسـان
هاي سرزمین ها را زنده کند و این مرگ مستولی بر دل غالب اهل جهـان
را به «حیات» بدل سازد.
 .26سرمایه گذاري براي حف محیط زیست
 .27رفع فقر از محرومین و مستضعفین ،در سطح جهانی

 .1الحیاة ،ج  ،6ص .177
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موضوع بیست و يکم:
مباني و پیش فرض هاي مصرف

مفهوم مصرف
انسان موجودي متکامل و با قابلیت رشد هر چه بیشتر است که در رونـد رو بـه رشـد
خود چار است مواد و ابزارهاي مختلف موجود در طبیعت را تصرف نموده و آنهـا را در
نیل به اهداف خود به خدمت بگیرد .این تصـرف و اسـتخدام مواهـب الهـی در عـالم
طبیعت را «مصرف» می گوینـد .مصـرف اشـیاء بسـته بـه نـوع آن ،گـاهی مسـتلزم
استهالک فوري است مانند آشامیدن آب و خوردن غذا؛ و زمانی همـراه بـا اسـتهالک
تدریجی مـی باشـد؛ ماننـد فرسـودگی لبـار؛ از ایـن دو مـدل مصـرف ،بـا عنـاوین
«استهالک و فنا» و «استمتاع و تمتّع به معناي بهره برداري و بهره گیري» ،یاد مـی
کنند.
از آنجا که یکی از مصادیق بارز مصرف« ،خوردن» است ،گاهی در قرآن و روایـات ،از
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مصرف به «اکل» تعبیر شده است.

اصطالح (الکل مال به باطـل) ،کـه بـر گرفتـه از « وَ ت نَهأْكُلُوا مَمْهوالَكُمْ بَْْهقَكُمْ
بِالْباطِلِ( »...بقره )188 /می باشد.
روشن است که در این موارد ،صرفأ خوردن به تنهائی منظور نبوده( ،اکل) بـه معنـاي
هرگونه تصرف در اموال اعم از خوردن و غیر آن می باشد.

اهمیت مصرف
«مصرف» یکی از عوامل تأثیر گذار در عرصه هاي مختلـف فـردي ،اجتمـاعی و نیـز
هدف نهایی از «تولید و توزیع» میباشد.
خداوند نیز دنیا را با تمام تجهیزات گوناگون طبیعی آفرید و در اختیار انسان قـرار داد،
تا در مقابل چگونگی مصرف او از این نعمت هاي الهی ،مسیر آینده او ترسیم شود.
وجود الگوي مصرف به قدري ضرورت و اهمیت دارد ،که خالق هستی پس از خلقـت
خلیفۀ خود و همسرش ،الگوي مصرف و حدود آن را به عنوان اولین پیام مخابره مـی
کند ،حکایات این پیام در قرآن کریم چنین بیان شده است:

وَ قُلْقا يا آدَمُ ا ْكُنْ مَنْتَ وَ زَوْجُ َ الْجَقَّةَ وَ كُال مِقْْا رَََداً تَْْ ُ شِهئْتُْا وَ
ت نَصْهَبا هِْ ِ الشَّجَهَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِْْنَ (بقره )35 /
در آیه اي دیگر خداوند مهربان ،خودداري از مصرف را مورد سرزنش قرار داده و با

عتاب می فرماید :قُلْ مَنْ تَهَّمَ زيقَةَ اللَّهِ الَّتي مَخْهَجَ لِعِبادِ ِ وَ الطَِّّْباتِ مِنَ
الهِّزْقِ( ....االعراف)32 /
و گاه براي اینکه اصل و آزاد بودن در مصرف را تأکیـد کـرده باشـد ،از نـوع زنـدگی
فرستاده هایش و نیاز طبیعی آنها به امکانات مادي ،خورد و خوراک سخن می گوید و

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 272 
می فرماید:

وَ ما مَرْ َلْقا قَبْلَ َ مِنَ الُْْهْ َلْنَ إِتَّ إِنَُّْمْ لََْأْكُلُو َ الطَّعهامَ وَ يَْْشُهو َ فِهي
الْأَ ْواق( ...فرقان)20 /
آفرینش ،با هدف مصرف صورت گرفته است.
خداوند امکانات گوناگون خود را آفریده و آنها را براي مصرف کـردن در اختیـار بشـر
قرار داده است .عالوه بر آیات متعدد قرآن که از خلقو موجودات براي مصرف نمودن و
خدمت رسانی به انسان حکایت دارد ،در حدین قدسی نیز می خوانیم:

يا بقي آدم! خلصت األشْاء ألجل

وخلصت

ألجلي

اي فرزند آدم! من همۀ اشیاء را به خاطر تو خلق کردم و تو را هم براي خودم آفریدم.
از ما می خواهد که با استفاده از آموزه هاي دینی ،نعمت هـاي بـی حـد و حصـر او را
خرج خود کنیم تا انسانیت ما رشد یابد ،نه آنکـه انسـانیت خـود را خـرج رسـیدن بـه
امکانات دنیایی کنیم.

مصرف هدف نهایی نیست
اصالح الگوي مصرف ،بدون باور به جهت دار بودن مصرف ،قابل تصور نیست .کسـی
که مصرف را هدف نهایی خود می داند و می گویـد کـه آمـده ام تـا از امکانـات بـه
بهتری ن نوع ،لذت ببرم و انسان بودن خود را خالصه در راه آشپزخانه و توالت می کند،
هرگز گوشی براي شنیدن آموزه هاي الگوي مصرف نخواهد داشت ،اگـر مصـرف بـه
تنهایی ،هدف خلقت بود ،حیوانات ،می بایست مقامی باالتر از انسان داشته باشند امـا
می بینیم که قرآن ،انسان هاي بی مصرفی که از انسـانیت تنهـا ،خـورد و خـوراک را
بلدند ،به حیوانات تشبیه کرده و می فرماید:

إِ َّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّْينَ آمَقُوا وَ عَِْلُوا الوَّالِحاتِ جَقَّهات نَجْههي مِهنْ نَحْتَِْها
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الْأَنْْارُ وَ الَّْينَ كَفَهُوا يَتََْتَّعُو َ وَ يَأْكُلُو َ كَْا نَأْكُلُ الْأَنْعامُ( ...محمد)12 /
قرآن کریم ،معموالً هر کجا سخن از تصرف در امکانات توسط انسان به میـان آورده،
دستوراتی را جهت هدف دار کردن تصرفات بیان مـی دارد تـا در پرتـو آن انسـان در
مسیر رشد و کمال واقعی خود حرکت کند.

اهداف مصرف در نگاه قرآن
هر مسلمان واقعی ،در تمام مصارف خود ،می کوشد تا جهت گیري ها و اهـدافی کـه
قرآن کریم بدان تصریح کرده است را رعایت نماید ،تا در پرتو آن بـه رشـد و تکامـل
خود ادامه دهد.
برخی از اهداف مصرف در قرآن کریم به قرار زیر می باشد.
 -1مصرف همراه با هشدارهاي الهی

در برخی آیات ،خداوند کریم ،در کنار اجازه بر تصرف در امکانات ،هشدارهایی حیـاتی
را بیان می دارد که بی توجهی به آن ،انسان را به انحراف و سقوط خواهد کشاند.
الف :پرهیز از شیطان و گام پذیري او

يا مَيَُّْا القَّاسُ كُلُوا مَِّْا فِي الْأَرْضِ تَالتً طَِّْباً وَ ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّْْطا ِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبْن (بقره )168 /
در قرآن کریم عبارت (ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّْْطا ِ) پنج مرتبه آمده است که در مورد
آن در ارتباط با چگونگی مصرف نعمت هاي الهی است و در واقع به انسان ها هشـدار
می دهد که این نعمت هاي حالل را در غیر مورد مصرف نکنید ،آنها را ابزاري براي
اطاعت و بندگی خدا قرار دهید ،نه گام برداشتن در مسیر شیطنت هاي نفسانی.
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عبارت فوق (ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّْْطا ِ) ،اشاره به ی

مسأله دقیق تربیتی نیز دارد

و آن اینکه ،انحراف غالباً به صورت تدریجی در انسان نفوذ می کنـد ،نـه بـه صـورت
دفعی و فوري ،به عنوان مثال شخص معتاد شراب خـور ،یکبـاره اعتیـاد بـه کـراک و
شیشه و ...پیدا نمی کند بلکه مراحلی را طی می کند ،ابتـدا ،بـه صـورت تماشـاچی و
بدون استفاده از مواد ،در ی

جلسه شرکت می کند ،گام بعد امتحان می کند که چـه

طعمی و چه حالی دارد! آیا رفع خستگی می کند؟ دفعه بعد خود را آلوده می بیند و بـه
راحتی از آنها استفاده می نماید..
لذا قرآن کریم می فرماید :در مصرف کردن امکانات و استفاده از آنها ،بـا هشـیاري کامـل
مواظب ردپاي شیطان و نفوذ آن باشید که آرام آرام جاي خـود را بـاز مـی کنـد .در نیتجـه
مصرف اسالمی باید در جهتی باشد که شیطان و دست نشانده هاي آن نباشند.
ب) پرهیز از فساد

...كُلُوا وَ اشْهَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ ت نَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدين (بقره )60 /
از آیه باال برداشت می شود که بهره گیري و مصرف امکانات ،نباید زمینه سـاز فسـاد
باشد( .کلو) و (التعثوا) 1بلکه مصرف ،باید فرد و جامعه را به سمت و سـوي اصـالح و
اصالح گري واقعی حرکت دهد نه فساد در زمین  ،و لو به اسـم اصـالح 2کـه برخـی
اینگونه حرکت شیطانی خود را در لبار اصالح ،پی می گیرند.
ج) پرهیز از طغیان

 .1تفسیر نور ،ج  ،1ص 124
 .2اطیب البیان ،ج  ،2ص .43
 .3بقره.11 /
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كُلُوا مِنْ طَِّْباتِ ما رَزَقْقاكُمْ وَ ت نَطْغَوْا فْهِ فََْحِلَّ عَلَهْْكُمْ ََضَهبي وَ مَهنْ يَحْلِهلْ
عَلَْْهِ ََضَبي فَصَدْ هَوى (طه )81 /
طغیان در مصرف ،آن است که انسان بـه جـاي اینکـه آنهـا را در راه اطاعـت خـدا و
سعادت خویش مصرف نمایـد ،آنهـا را وسـیله اي بـراي گنـاه ،ناسپاسـی و کفـران و
گردنکشی قرار دهد؛ همانگونه که بنی اسرائیل آن همه نعمت هاي الهی را دریافـت
کردند و سپس راه کفر و طغیان را پیمودند.

1

د) امر به تقوا

آیاتی که ذکر شد ،روش سلبی هشدارها را در مصرف بیـان کـرد ،در آیـه اي دیگـر،
خداوند همین هشدار را به صورت ایجابی مطرح نمود ،و می فرماید :در بهره گیري از
نعمت ها باید تقوا و پارسایی رعایت شود.

وَ كُلُوا مَِّْا رَزَقَكُمُ اللَّهُ تَالتً طَِّْباً وَ انَّصُهوا اللَّههَ الَّهْي مَنْهتُمْ بِههِ مُؤْمِقُهو
(مائده )88 /
پر واضح است که آنچه تا به حال از هشدار هـا بـه میـان آمـد ،گـام اول در مسـیر
مصرف صحیح از نعمت هاي الهی می باشد؛ زیرا براي تکامل و قرب الهی ،قدم اوّل،
ترک گناهان و وسوسه هاي شیطانی است.
 -2مصرف همراه با معاد باوري

 ...وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَْْهِ القُّشُور (مل )15 /
آیه شریفه ،در کنار امر به تصرف و استفاده از نعمت هاي الهی ،یاد آور می شـود کـه
هدف قرار دادن مصرف و کار کردن براي خوردن و خوردن براي کـار کـردن ،هـدف
 .1تفسیر نمونه ،ج  ،13ص .262

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 276 
صحیح و مطلوبی نیست؛ بلکه اینها وسائل و امکانـاتی اسـت در مسـیر حیـات ابـدي
انسان؛ 1و آیندۀ ما بستگی دارد به نوع استفاده ما از این نعمت ها؛ و در روز قیامـت از
چگونگی برخورد و مصرف این نعمت هاي الهی
پرسیده خواهد شد.

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِْ عَنِ القَّعْم (تکاثر )8 /
از نگاه دین« ،مرگ» ،ادامۀ زندگی و معناي زندگی است نه تقاطع آن؛ مرگ نه تنهـا
پایان راه نیست بلکه آغاز جاده است و من و تو آنگونه که مصرف کرده ایم ،در جاده
حرکت می کنیم .کسی که به این باور برسد ،دیگر اضافه ،بار خودش نمـی کنـد؛ کـه
حرکت با بار اضافه خطرناک و کشنده است ،بیجا و اشتباه مصرف نمی کنـد کـه مـی
داند مبتال به خماري و مستی می شود و براي راننده در جاده ،هیچ چیز خطرناک تر از
خماري و مستی نیست و ...
پس یکی از ارکان و جهت گیري هاي مصرف ،باور به این است کـه دنیـا ،آخـر خـط
نیست ،اول جاده است ،پلیس راه و حساب و کتابی در کار است ،چگونگی مصرف مـا،
نوع و حرکت ما را به سوي آخرت مشخص می کند.
حیات انسان مسلمان ،با مرگ ادامه می یابد و با مرگ به ثمر می نشیند.
 -3مصرف همراه با عمل صالح

يا مَيَُّْا الهُّ ُلُ كُلُوا مِنَ الطَِّّْباتِ وَ اعَْْلُوا صالِحاً ( ...مؤمنون )51 /
آیه فوق از ارتباط میان مصرف و عمل پرده بر می دارد و از انسان هاي مسلمان مـی
خواهد که با درست مصرف کردن ،مقدمۀ انجام اعمال صالح را در خود فراهم سازند.

 .1یمان ،ج  ،24ص .339
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در مباحن گذشته بیان کردیم که تغذیه ،تأثیرات فراوانی بر شخصـیت ،اعمـالو رفتـار
انسان و حتی نسل او دارد؛ به همین خاطر فرد مسلمان ،قبل از تصرف در امکاناتی ،از
طیب و حالل بودن آن اطمینان پیدا می کند.
 -4مصرف همراه با شکر

ت مها َر َزقْقها ُك ْم َو اشْه ُكهُوا ِللَّه ِه ...
ن َطِّْبها ِ
ن آ َمقُهوا ُكلُهوا مِه ْ
يا َم ُّيَْا الَّهْي َ
(بقره)172 /
شکر ،استفادۀ نعمت هـا در مسـیر هـدف آفـرینش آن هـا اسـت ،بـه همـین خـاطر
سپارگذاري باید با نعمت ،تناسب داشته باشد و صرفاً شکر زبانی کفایت نمـی کنـد.
به عنوان مثال :شکر نعمت نبوت و رهبران معصوم ،پیروي و به کـارگیري دسـتورات
آن ها است .سپارگذاري از نعمت فکر و اندیشه ،تفکر صحیح و خـدمت بـه جامعـه
اسالمی است.
قدردانی از نعمت پدر و مادر ،خوشرفتاري ،خدمت گذاري و استفاده از تجارت نیکوي
آن ها است .همچنین شکر و سپار از امکاناتی که خدا در اختیار ما گذاشته است ،بـا
مصرف به جا و بر اسار آموزه هاي دین و در راستاي رفاه خانواده و حـل مشـکالت
دیگران تحقق پیدا می کند.
در نتیجه ،انسان مسلمان ،در هر مصرفی باید راه کار شکر واقعی آن را بیابد و در حین
مصرف و پس از شکر گذاري و پرهیز از ناشکري ،مقـدمات حرکـت در مسـیر کمـال
خود را فراهم آورد.
زیرا سنت ها ،بر این است که در صورت عدم اسـتفاده صـحیح از امکانـات و مواهـب
الهی و ناشکري کردن ،خداوند متعال ،نعمت یا اثر آن را از شخص و حتی جامعه پس
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می گیرد و آن ها را به بالئی بزرگ مبتال می کند.

1

 -5مصرف همراه با توجه به حقوق مالی

ٍ...كُلُوا مِنْ ثََْهِ ِ إِذا مَثَْْهَ وَ آنُوا تَصَّهُ يَوْمَ تَوهادِ ِ وَ ت نُسْههِفُوا ( ...انعتام/
)141
آیه فوق ،اجازه مصرف را همراه با رسیدگی به حقوق طبقات محروم و مستضعف بیان
نموده است .در حقیقت شخص مسلمان باید با پرهیز از غفلت ،به حقوقی که دیگـران
در موارد مصرفی او دارند یا پیدا می کنند باید آگاه بوده و از پایمال کـردن آن پرهیـز
کند.
با توجه به جهت گیري هایی که آیات قرآن پیرامون مصرف مطرح می کند ،بـه ایـن
نتیجه می رسیم که مصرف ،در مکتب ما بدون قید و شـرط نیسـت ،بلکـه توجـه بـه
اهداف و جهت هایی که براي آن ذکر شده ،سبب می شود مصرف کننده مسلمان ،در
مسیر راه رسیدن به کماالت ارزش هاي دینی قـدم بـر دارد و از جهـت گیـري هـا و
انگیزه هایی که باعن دور شدن او از اهداف فوق می شود پرهیز نماید.

 .1ابراییم -7 /نساء .147 /
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موضوع بیست و دوم:
اصالح الگوي مصرف (قواعد مصرف در فرهنگ ديني )1

دین اسالم در آموزه هـاي نـورانی خـود ،بـراي مصـرف امکانـات و مواهـب الهـی و
چگونگی و میزان آن ،اصول و معیارهاي روشنی را بیان داشته است ،تا مسـلمانان بـا
توجه به آن اصول ،در اصالح الگوي مصرف خود کوشیده و سعادت فردي و اجتماعی
افراد آن جامعه را در دنیا و آخرت به دست آورند.
ای ن

به مهمترین موارد آن اشاره خواهیم کرد.

 -1مصرف حالل و طیب
در قرآن کریم و روایات معصومین

 ،هر کجا سخن از مصرف می باشـد ،در کنـار

آن قید (حالل و طیب) دیده میشود .آموزه هاي دین با هشدارهاي فراوان می کوشد
تا انسان را از مصرف حرام و خبین باز دارد.
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و البته لطف الهی اقتضا می کند که خداوند ،انسان – اشرف مخلوقات – را بـه حـال
خود رها نکرده و او را از مصرف آنچه براي جسم و روحش زیان آور اسـت بـاز دارد و
تنها آنچه را که تأمین کنندۀ مصلحت و زمینه ساز حرکت او به سوي رشـد و تکامـل
است را به او معرفی نماید؛ به همین خاطر در آموزه هاي دینی ،در هر کجـا سـخن از
مصرف به میان آورده ،بالفاصله در کنار آن قید «حالل» و «طیـب» بـه چشـم مـی
خورد تا انسان را از مصرف «حرام» و «خبین» کـه باعـن اخـالل در حرکـت حتـی
سقوط می شود ،به شدت باز دارد.
از آنجا که سخن از حالل و حرام و پیامـد هـاي آن در مباحـن گذشـته بـه صـورت
مبسوط مطرح گردید ،در این جا تنها به ذکر ی

نمونه از آیات بسنده می کنیم.

يَسْئَلُونَ َ ما ذا مُتِلَّ لَُْمْ قُلْ مُتِلَّ لَكُمُ الطَِّّْبات( ...مائده)4 /
 ...الهَّ ُوََ القَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّْي ...يُحَهِّمُ عَلَِْْْمُ الْخَبائِ ( ...اعراف)157 /
ممکن است برخی گمان کنند که اگر انسان از طریق نامشروع ،مالی به دست نیاورد و
امور زندگی خود را از راه حرام تامین نکند ،معیشت او از طریق حالل تـامین نخواهـد
شد و خداوند نیازهاي زندگی او را کفایت نخواهد کرد.
این پنداري نادرست است و ریشه در بدگمانی به خداوند دارد؛ خدایی که روزي انسان
را قبل از تولدش در رحم مادر تدارک دیده و پس از آن تولد او مناسبترین غـذا را در
آغوش مادر برایش فراهم آورده و پس از آن نیز تا رسیدن به حد رشد و بلو عقلـی و
جسمی ،پدر و مادر را وسیله تامین نیازمندي هایش قرار داده ،در مراحل بعدي زندگی،
نیز در صورت پرهیز از تنبلی و سستی حـالل و منطقـی بـراي تـامین روزي او مقـرر
خواهد فرمود.
وقتی در دوران جاهلیت ،برخی از اعراب ،از بیم قحطی و گرسـنگی ،فرزنـدان خـود را
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می کشتند ،قرآن کریم در بیانی باز دارنده و تاکید آمیز به آنان اطمینان داد که خداوند

روزي شما را تضمین می کند :وَ ت نَصْتُلُوا مَوْتدَكُمْ خَشَْْةَ إِمْالقٍ نَحْنُ نَهْزُقُُْمْ وَ
إِيَّاكُم( ...اسراء )31 /
با چنین ضمانت محکمی ،هرگز شایسته نیست که انسان به وعده الهی ،بی اعتقـادي
نشان دهد و براي تهیه روزي خود به کارهاي حرام مبادرت ورزد یا آنچه را خداوند بر
او حرام فرموده مصرف کند.
با نگاهی هر چند اجمالی به زندگی معصومین در خواهیم یافت که آن بزرگـواران ،تـا
چه اندازه در هنگام مصرف نعمت هاي الهی ،برحالل بودن آن تأکید و دقت داشتند.
روزي ام عبدا  ،خواهر شداد بن اور ،از اصحاب رسـول خـدا

 ،کاسـه اي پـر از

شیر ،خدمت حضرت رسول فرستاد تا با آن روزه اش را افطار نمایـد .حضـرت ،آورنـده
شی ر را نزد ام عبدا باز گرداند و فرمود :برو سؤال کن این شـیر را از کجـا آورده اي؟
ام عبدا پاسخ داد :از گوسفند خودم دوشیده ام .حضرت فرمود :برو بپرر گوسفند را
از کجا آورده؟ ام عبدا عرض کرد :آن را از مال خودم خریده ام ،آنگاه ،حضرت شیر
را نوشید.
روز بعد ،ام عبد ا  ،خدمت پیامبر رسید و عرض کـرد :اي رسـول خـدا قـدري شـیر
حضورتان تقدیم کردم چرا این اندازه پرر و جو فرمودید؟

حضرت فرمود :بْل

اُمهت اله ل قبلي :م ت نأكهل إتِِّ طّْبهاً وت نعْهل إتِِّ

صالحاً 1پیامبران پیش از من نیز مامور شدند که جز حالل و پاکیزه نخورنـد و جـز
عمل صالح ،انجام ندهند.

 .1میزان الحکمة ،ج  ،1ص .679
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 -2پرهیز از تجمل و تجمل گرایی
گرایش به جمال و زیبایی یکی از ابعاد اصلی روان آدمی است و انسـان بـه مقتضـاي
فطرت الهی خویش ،آن را می پسندد .اسالم نیز به عنوان آیینی منطبـق و هماهنـگ
با فطرت ،این حس اصیل را محترم شمرده و به شـکلی مناسـب ،خواسـتار اشـباع آن
شده است .از نظر اسالم ،استفاده از زیباییهاي طبیعت ،پوشیدن لبار زیبا و متناسب،
به کار بردن بوهاي خوش و امثال آن ،نه تنها مجاز شمرده شده ،بلکه به آن سـفارش
نیز شده است ،آیه اي از قران کریم به بندگان خدا دستور می دهـد کـه وقتـی بـراي
عبادت خداوند ،خود را آماده می کنند و عازم مساجد مـی شـوند ،آراسـتگی و زیبـایی

ظاهر را از یاد نبرند و زینتهاي خود را با خود بردارند :يا يا بَقي آدَمَ خُُْوا زيقَتَكُمْ
عِقْدَ كُلِّ مَسْجِد ( »...اعراف )31 /
وقتی امام حسن مجتبی

به خاطر ظاهر زیبا و آراسته اش از سوي عده اي نا آگاه،

مورد انتقاد قرار گرفت ،در پاسخ به آنان فرمود :إ ِِّ اهلل جْْل ويحبّ الجْاَ ...

1

تعبیر فوق و دهها آیه و روایت دیگر از این قبیل ،همگی گواه این حقیقت اسـت کـه اصـل
استفاده از زینتها و تجمالت ،از نظر اسالم ،منعـی نـدارد و اگـر غیـر از ایـن بـود ،دلیلـی
نداشت که خداوند ،این همه زیبایی را در جهان بیافریند و تمایـل بـه زیبـایی را در فطـرت
انسان قرار دهد .بنابراین آفرینش زیبایی و تمایل بـه آن دلیـل بـر ایـن اسـت کـه خـالق
زیباییها آن را دوست می دارد.
در عین حال قرآن کریم از گروهی از مردم به نام «مترفین» نام می برد و رفاه طلبـی
و تجمل گرایی را از ویژگی هاي آنان می شمارد .مترف ،به کسی می گویند که نعمت

 .1الحیاة ،ج  ،5ص .89
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فراوان و غرق شدن در شـهوات و خـوش گـذرانی هـا ،او را بـه غـرور و سرکشـی وا
داشته است.

1

از جمله مشخصاتی که قرآن کریم براي «مترفین» بر می شمارد ،این است که :اینان
پناهگاه محکم معنوي در زندگی ندارد و چون این لذایذ ،روح آنان را اشباع نمی کنـد،
همواره در صدد تنوع بخشیدن به لذتها و تجمل ظواهر زندگی خویش بر مـی آینـد.
خوي تنوع طلب و تجمل پرست آنان موجب می شود که از زیـر بـار مقـررات الهـی،
شانه خالی کنند ،اینان ،نعمتها را از سوي خدا نمی دانند و در نتیجه خود را نیز ملـزم
به شکر او نمی بینند ،در برابر خداوند ،طغیان می کنند و عصیان مـی ورزنـد و قـرآن،

مترفین را چنین توصیف می کند وَ قاََ الَْْلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّْينَ كَفَهُوا وَ كََّْبُوا بِلِصاءِ
الْآخِهَةِ وَ مَنْهَفْقاهُمْ فِي الْحَْاةِ الدُّنْْا ما هْا إِتَّ بَشَهٌ مِثْلُكُم( ...مومنون )33 /

قــرآن در جــاي دیگــري ،در توص ـیف اصــحاب شــمال مـی فرمای ـد :وَ مَصْههحابُ
الشِّْاَ .....إِنَُّْمْ كانُوا قَبْلَ ذلِه َ مُتْههَفْن * وَ كهانُوا يُوِههُّو َ عَلَهى الْحِقْه ِ
الْعَظْم * وَ كانُوا يَصُولُو َ مَ إِذا مِتْقا وَ كُقَّا نُهاباً وَ عِظاماً مَ إِنَّا لََْبْعُوثُو (واقعه /

)47 ،46 ،45 ،41
در اینجا ممکن است ،این سؤال به ذهـن خطـور کنـد کـه چطـور اسـالم ،از سـویی
پیرامون خود را به بهره گیري از تجمالت زندگی توصیه مـی کنـد و از سـوي دیگـر
تجمل گرایان را این چنین به باد انتقاد می گیرد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت ،اسالم با رفاه و تجمل ،مخالف نیست ،لیکن افراط را
نمی پسندد ،متأسفانه بسیاري از مردم در این قبیل موارد از حد اعتدال خارج می شوند
و در مصرف وسایل تجملی ،ساختن خانه هاي طاغوتی ،پوشیدن لبـارهـاي فـاخر و
 .1مفردات راغب ،ص .166
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قیمتی ،خوردن غذاهاي رنگارنگ  ،استفاده از اتومبیلهاي گران قیمت و  ،...راه افراط
را در پیش می گیرند ،اسالم ،استفاده از تجمالت دنیوي را تا آنجا مجاز می دانـد کـه
تکیه گاههاي معنوي جامعه ،در اثر تجمل گرایی ،ویـران نشـود و مسـلمانان در وراي
بهره گیري از زخارف دنیوي ،منعم حقیقی خود را از یاد نبرند و از شکر نعمتهـاي او
غافل نشوند و نیز در اثر گرایش به تجمالت ،نسـبت بـه حـال ضـعیفان و محرومـان
جامعه بی تفاوت نگردند.

 -3زهــد
یکی دیگر از معیارهایی که شایسته است به شیوه معرفی انسان حاکم باشد ،زهد مـی
باشد.
از دیدگاه اسالم ،زهد ،به معناي مصرف نکردن نعمت هاي خدادادي نیست ،بلکـه بـه
این معنا است که آدمی در عین بهره گیري از نعمت هاي الهی بـه آنهـا دل نبسـته و
وابستۀ به دنیا نباشد و خود را به آن نفروشد .زهد یعنی مشغول نشدن به زنـدگی دنیـا
نه برخوردار نشدن از آن.
در قرآن کریم دنیا پرستان مورد نکوهش قرار گرفته اند ،مسلمان واقعی باید با اطـالع
از اوصاف دنیا پرستان ،کوشـش کنـد تـا از آن ویژگـی هـا پرهیـز نمایـد و موجبـات
نکوهش خداوند را براي خود و خانواده اش فراهم نسازد:

إِ َّ الَّْينَ ت يَهْجُو َ لِصاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَْاةِ الدُّنْْا وَ اطَْْأَنُّوا بِْا وَ الَّْينَ هُمْ
عَنْ آيانِقا َافِلُو (یونس)7 /
به روشنی پیدا است که در این آیه و آیات مشابه ،سخنی از مذمت مصرف نعمت ها و
بهره گیري از مواهب در بین نیست ،بلکه آنچه مورد نکـوهش قـرار گرفتـه ،رضـایت

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 285 
دادن و قانع شدن و اطمینان یافتن به مادیات و روي بر تاختن از حرکت تکـاملی بـه
سوي سعادت معنوي و قرب الهی و مالقات با او است.
امام علی

در تعریف زهد می فرمایـد :ال هد بْن كلْتْن مهن الصههآ  :قهاَ اهلل

ع وجل لِكَْْال نَأْ َوْا عَلى ما فانَكُمْ وَ ت نَفْهَتُوا بِْا آناكُم( ...حدید )23 /ومن
لم يأس علي الْاضي ولم يفهح باآلني فصد ا تْس

ال هد بطهفْه

1

تمام پارسایی در میان دو جمله از قرآن است؛ خداوند بزرگ می فرماید« :بـر آنچـه از
دست شما رفته اندهگین نشوید و به سبب آنچه به شـما داده شـادمانی نکنیـد ».هـر
کس به آنچه از دستش رفته تأسف نخورد و به آنچه برایش رسیده ،شادي نکند ،پس
او زهد را از دو سمت آن – بی اعتنایی به گذشته و آینده – دریافت کرده است.
روایتی دیگر امام صادق

می فرماید:

لْس ال هد في الدنْا بإضاعة الْاَ وت بتحهيم الحالَ ،بل ال هد فهي الهدنْا
م ت نكو بْا في يدك موثق مق

بْا في يد اهلل ع ِِّ وجلِِّ 2زهـد در دنیـا بـه

ضایع کردن – مصرف نکردن – مال و حرام نمودن حالل نیست ،بلکه زهد آن است
که به آنچه در اختیار خدا است ،بیشتر از آنچه در دسـت خـودت مـیباشـد ،اطمینـان
داشته باشی.
با توجه به آنچه بیان شد ،به این نتیجه می رسیم که انسان زاهد ،نعمت هـا را بـراي
ارضاي تمایالت و خواسته هاي شهوانی خود ،مصرف نمی کنند ،بلکه با توجه به عدم
دلبستگی او به مظاهر مادي ،مصرف او صرفاً جنبه انجام وظیفه و عمـل بـه تکلیـف
دارد ،به عبارت دیگر او نیز همچون دیگران از مواهب و لذت هاي دنیا بهره مند مـی

 .1وسائل الشیعه ،ج  ،16ص .69
 .2بحاراالنوار ،ج  ،67ص .310
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شود ،اما افق دید او آنچنان وسیع است – برخالف دنیا پرستان که فقط جلـوي پـاي
خود را می بینند – که آینده هاي دور و جهان آخرت را نیـز در نظـر دارد و از نعمـت
هاي قابل استفاده در این جهان براي رسیدن به آن سعادت جاوید استفاده مـی کنـد.
کامالً واضح است که مصرف با چنین باوري ،با مصرف دنیـا پرسـتانه چقـدر متفـاوت
است!
و البته کسی که خود را در مسیر زندگی زاهدانه قرار دهد ،خداوند نیز الطاف خاصی به
او خواهد نمود تا بتواند در این مسیر ،با اطمینان کامل قدم بردارد.
امام صادق

می فرماید :من زهد في الدنْا مثبت اهلل الحكْة في قلبه ومنطهق

بْا لسانه ،وبوّه عْوب الدنْا – داءها ودواءها – ومخهجه من الهدنْا هالْاً
إلي دار السالم

1

کسی که نسبت به دنیا ،زهد پیشه کند ،خداوند حکمت را در دل او استوار می سـازد و
زبانش را به آن گویا می کند و بر عیب هاي دنیا – چه درد و چـه درمـان – بینـایش
می سازد ،و به سالمت از دنیا به دار السالم واردش میکند.

 -4قنــاعـت
«قناعت» به معناي راضی شدن به کم و اکتفا نمودن بـه مقـدار محـدودي از نعمـت
است که در اختیار انسان قرار گرفته 2و در مقابل آن طمع است ،که به معنـاي افـزون
طلبی و چشم داشتن در مال دیگران است.
واژه قناعت ،در متون اخالقی اسالم ،بیشتر در حوزه مسائل مادي به کار گرفته شده و

 .1یمان ،ص .313
 .2مجعع البحرين ،ج  ،3ص .552
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تا آنجا هم که در این محدوده به کار رود ،فضـیلتی پسـندیده اسـت ،لـیکن در ابعـاد
معنوي ،از قبیل تحصیل علم ،ایمان ،تقوا ،صبر و ، ...قناعت ،امر پسندیده اي نیست و
انسان ،نباید به مقدار اندک از این ارزشها اکتفا نماید بلکه هر کـس فراخـور تـوان و
استعدادش باید بکوشد ،تا موجوديو انسانی خـویش را در ایـن جهـات افـزایش دهـد،
انسان به مقتضاي طبیعت و فطرت خویش ،موجودي افـزون طلـب و سـیري ناپـذیر
است 1و این مطلب ،در عمق روح او به ودیعت نهاده شده ،کـه او در کسـب کمـاالت
معنوي و طی مدارج روحی براي نیل به مقام قرب الهی ،در هیچ منزلی متوقف نشـود
و در جا نزند ،لیکن بشر جاهل ،گاهی قدر خود را نمی شناسد و راه را بـه اشـتباه مـی
رود ،او به جاي ارضاي تمایل افـزون طلبانـه اش ،در میـدان معنویـات و ارزشهـاي
روحی ،ناشیانه به کاهدان دنیا می زند و مطلوب خویش را در زر و زیور و مال و منـال
آن می جوید و در این جوالنگاه تنگ ،نه تنها به آنچه دارد ،قناعت نمـی کنـد ،بلکـه
زندگی ،ایمان و هستی خود را ،سخاوتمندانه در راه اندوختن و انباشتن زخارف دنیـوي
و سپس حیف و میل آنها در مسیر اغراض و هورهاي حیوانی ،فنا و فدا مـی سـازد،
چون جهان مادي محدود و خواسته هاي بشر نامحدود است ،تا در این وادي گام مـی
زند ،راه به جایی نخواهد برد.

 .1معارج .19 /

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 288 
قناعت در مصرف
قناعت در زمینه هاي گونـاگون زنـدگی مـادي بشـر ،موضـوعیت دارد و «قناعـت در
مصرف» یکی از شاخصترین این زمینههاست ،تجربه نشـان مـی دهـد کـه همـواره
مقدار محدودي از امکانات مادي ،براي گذران آبرومندانه زندگی انسان در این جهـان،
کافی است ،بنابراین انسان ،در درجه نخست ،باید بکوشد ،تا آن مقدار از نیازمنديهاي
ضروري را که بدون داشتن آن ها نمی تواند ،به طور نسبی زندگی آسـوده اي داشـته
باشد ،از راه حالل و مشروع ،تهیه و تامین کند و آن را منطبق بر همان نیازمنـديهـا،
مصرف نماید و بقیه تالش خود را در جهت تکامل معنوي خویش - ،که البته آن نیـز
از خدمت به بندگان خدا و اصالح امور آنان منف

نیست  ، -قرار دهد؛ در ایـن بـین،

اگر امکان تهیه ثروتی بیش از این مقدار برایش فراهم شد و خداوند به او گشـایش و
روزي بیشتري کرامت فرمود ،در مصرف آن قناعت ورزد.
اسالم کوشیده است که از سویی به تمایالت افزون طلبانه بشر ،جهت بدهـد و نیـز از
تکاثر و تفاخر بپرهیزد و از سوي دیگر او را از مصارف غیر ضـروري و بـی رویـه بـاز
داشته و به قناعت نمودن در مصرف پیرایه هاي ناپایدار زنـدگی مـادي دعـوت کـرده
است ،پوچی مظاهر زندگی مادي در آیات زیادي به تصویر کشیده شده است از جمله:

اعْلَُْوا مَنََّْا الْحَْاةُ الدُّنْْا لَعِبٌ وَ لَْْوٌ وَ زيقَةٌ وَ نَفاخُهٌ بَْْقَكُمْ وَ نَكاثُهٌ فِي الْأَمْواَِ
وَ الْأَوْتدِ كََْثَلِ ََْْ مَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبانُهُ ثُهمَّ يَْهٍُْ فَتَهها ُ مُوْهفَهًّا ثُهمَّ يَكُهو ُ
تُطاماً( ...حدید)20 /

وَ ت نَُْدَّ َّ عَْْقَْْ َ إِلى ما مَتَّعْقا بِهِ مَزْواجاً مِقُْْمْ زَهْهَةَ الْحَْاةِ الدُّنْْا لِقَفْتِهقَُْمْ
فْهِ وَ رِزْقُ رَبِّ َ خَْْهٌ وَ مَبْصى (طه)131 /
پیشوایان بزرگوار اسالم نیز ،گذشته از این که پیروان خـود را بـه قناعـت در مصـرف
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دعوت می کردند و شهوات پردازي آن را به ایشان گوشزد می فرمودند :خودشان نیـز
در عمل ،اسوه هاي کامل و درخشانی از قناعت بودند ،رسول خدا

 ،از نظـر ثـروت

مادي و امکانات مالی ،فرد تهیدستی نبود و گر چه هرگز مال فراوانی نزد خـود نگـاه
نمی داشت ،لیکن اگر اندک تمایلی از خود نشان می داد ،کمتر کسی پیدا می شد کـه
حاضر نشود ،همه دارایی خود را با جان و دل به حضرتش تقدیم ندارد ،با وجـود ایـن،
آن حضرت زندگی بسیار ساده اي داشت و در مصرف آنچه در اختیارش بـود ،تـا مـی
توانست ،صرفه جویی می کرد.
امام علی

 ،در توصیف زندگی قناعت آمیز آن حضرت ،می فرماید:

قضم الدنْا قضْاً ولم يعهها طهفاً ،مهضم مهل الدنْا كشحاً ،ومخْوْم مهن
الدنْا بطقاً ،عهضت علْه الدنْا فأبي م يصبلْا

1

لقمه لذیذ دنیا را با بی اشتهایی در اطراف دهـان مـیچرخانـد و هرگـز فـرد بـودن و
افزونیشان را آرزو نکرد ،از تمامی مردم جهـان و در مقایسـه بـا محـرومتـرین افـراد
جامعه ،گرسنه ترین بود و دو پهلویش فرو رفته ترین؛ دنیا را به تمـامی بـه او عرضـه
کردند ،اما او از پذیرش آن سر باز زد.

آن حضرت ،همچنین درباره یکی از برادران ایمانی خود می فرماید :كا لهي فْْها
مضي مخ في اهلل  ...وكا خارجاً من لطا بطقه فال يشهتْي مها تيجهد وت
يكثه إذا وجد...

2

در گذشته مرا برادري در راه خدا بود که ...و از چیرگی شکم خویش آزاد بود .آنچـه را
که نداشت آرزو نمی کرد و در مصرف آنچه مـی یافـت نیـز زیـاده روي نمـی نمـود،
 .1نهج الب غه ،خطبه 160
 .2یمان ،حکم .289
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حضرت علی

 ،قناعت در مصرف را از بارزترین ویژگی هاي متقین مـی شـمرد؛ در

این باره می فرماید :نها قهيباً مهله ،قلْالً زلِِّته ،خاشعاً قلبه ،قانعاً نفسه ،مق وراً
مكلهْ ،الً ممه ...

1

انسانو تقوا پیشه را می بینی در حالی که :آرزویـش نزدیـ  ،لغزشـش انـدک ،قلـبش
خاشع ،نفسش قانع ،خوراکش ناچیز ،زندگیاش ساده و بی تکلف اسـت .قناعـت ،رمـز
عزت نفس انسان خود پذیر است و آدمی هر طور با آن رفتار کند ،بـه همـان ترتیـب
عادت می کند ،تامین رفاه کامل و اشباع همه خواسته هاي نفسانی ،در همه زمانهـا،
از طریق حالل و به دور از هر گونه عوارض جنبی نیـز ،بـراي آدمـی در ایـن جهـان
مقدور نیست و خواه ناخواه زمانی می رسد که عملی ساختن برخـی از خواسـته هـا و
تمایالت ،برایش غیر ممکن و یا دشوار می گردد ،توجه به این دو واقعیت ،ایجاب می
کند ،که انسان ،در بهره گیري از مواهب این جهانی ،خود را طوري عـادت دهـد ،کـه
بتواند تا سر حد امکان ،با کمترین حد بهره مندي از مواهب مزبور به زندگی عـادي و
شرافتمندانه خویش ادامه دهد و کمبودها در نشاط روحی و عزت و آزادگی معنوي او
خللی ایجاد نکنند.
کسی که خود را به سختی و محرومیت عادت نداده و نمی تواند به کم قانع باشـد ،در
رویارویی با کمبودهاي روز افزون زندگی مادي ،ناچار خواهد شد ،تـا عـزت و کرامـت
انسانی خود را به بهایی ناچیز ،در معرض فروش گذارد و از سرمایه گرانسنگ آبـرو و
آزادگی خویش براي رسیدن به آمال دنیوي ،صرف نظر کند ،چه بسا در این بـین بـه
سرا اشخاص فرومایه و کم ظرفیت رود و از آنـان چیـزي تقاضـا کنـد ،صـرف ایـن

 .1یمان ،خطبه .193
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تقاضا ،گذشته از این که ممکن است با پاسخ منفی هم رو به رو شود ،موجـب خواهـد
شد که آنان از آن پس به چشم حقارت به او بنگرند ،یا در صدد سوءاستفاده از مقـام و
موقعیت او بر آیند ،و او را وسیله اي براي نیل به اهداف پلید خود قرار دهند.
واکنش علی

به امیر المؤمنین علی

به خانه خریدن شریح قاضی

خبر دادند ،که شریح قاضی ،خانه اي را افزون بر نیـازش بـه

قیمتی گزاف خریداري کرده ،حضرت او را طلبید ضمن نکوهش او به خاطر انجام این
کار فرمود:

مما منِِّ

لو كقت منْتقي عقد شهائ

ما اشتهيت لكتبت له

كتابهاً علهي

هْ القسخة فلم نهَب في شهاء هْ الدار [بالدرهم بدرهم فْا فوق والقسخة
هْ  :هْا ما اشتهي عبد ذلْل من مّْت قد مزعٍ للهتْل ،اشتهي مقه داراً مهن
دار الغهور من جانب الفانْن وخطِِّة الْالكْن ،ونجْع هْ الدار تدود مربعهة:
الحدّ األوَّ يقتْي إلي دواعهي اآلفهات ،والحهدّ الثهاني يقتْهي إلهي دواعهي
الْوْبات ،والحدّ الثال يقتْي إلي الْوي الْهديء ،والحدّ الهابع يقتْي إلهي
الشْطا الْغوي ،وفْه يشهع باب هْ الدار ،اشتهي هْا الْعته باألمل من هْا
الْهعٍ باألجل هْ الدار بالخهوج من ع ِِّ الصقاعة ،والهدخوَ فهي ذَِِّ الطلهب
والضهاعة ...

1

اما اگر هنگام خرید خانه ،نزد من آمده بودي ،براي تو سندي مـی نوشـتم کـه دیگـر
براي خرید آن به درهمی یا بیشتر ،رغبت نمی کردي ،آن سند را چنـین مـی نوشـتم:
این خانه اي است که بنده اي خوار آن را از مرده اي آماده کـوچ خریـده ،خانـه اي از

 .1یمان ،نامه 3
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سراي غرور ،که در محله نابود شوندگان و کوچه هالک شدگان قرار دارد ،ایـن :خانـه
به چهار جهت منتهی می گردد.
ی

سوي آن به آفت ها و بالها ،سوي دوّم آن به مصیبت ها ،سوي سـوم بـه هـوا و

هور هاي سست کننده و سوي چهارم آن به شیطان گمراه کننده ختم مـی شـود؛ و
در خانه به روي شیطان گشوده است.
این خانه را فریب خورده آزمند ،از کسی که خود به زودي از جهان رخت بر می بنـدد،
به مبلّغی که او را از عزّت و قناعت خارج و به خواري و دنیا پرستی کشانده ،خریداري
کرده است.
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موضوع بیست و سوم:
اصالح الگوي مصرف (قواعد مصرف در فرهنگ ديني )2

 -5رعایت اعتدال
همانطور که در قبل گذشت ،یکی از اصول حاکم بر عمـوم دسـتورات اسـالم ،اصـل
اعتدال و میانه روي است و مصرف نیز از این قانون مستثنی نیست .البته اگر انسان به
حدي از اعتدال روحی دست یابد که بتواند با زهد و قناعت زندگی کنـد ،بـدون شـ
بهتر و به سعادت نزدی تر است ،لکن اگر نتوانست خود را به چنین مرحله اي برساند
الزم است الاقل در بهره گیري از امکانات و نعمت هاي الهی ،جانب اعتدال و قوام را
از دست ندهد.
«قوام» میزانی است که اسالم براي مصرف اموال تعیـین نمـوده و بـه معنـاي «حـد
وسط» می باشد.

1

 .1تفسیر نمونه ،ج  ،15ص 152
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در دو سوي قوام« ،اسراف» و «تقتیر» قرار دارد که هر دو نوع در آمـوزه هـاي دیـن،
ممنوع می باشد؛ به ای ن معنا که انسان ،در مصرف امکانات ،نه مجاز است که بر خـود
و خانواده اش چنان سخت بگیرد که زندگی ،دشوار و تحمل ناپـذیر شـود کـه همـان
«اقتار» است و نه حق دارد در مصارف خود مرتکب «اسراف و تبذیر» گردد.
خداوند «قوام» بودن را از ویژگی هاي بندگان صالح خود دانسته و می فرماید:

وَ الَّْينَ إِذا مَنْفَصُوا لَمْ يُسْهِفُوا وَ لَمْ يَصْتُهُوا وَ كا َ بَْْنَ ذلِ َ قَواماً (فرقـان /
)67
براي روشن شدن بیشتر معناي قوام ،ناگزیر باید دو طرف آن (اسراف و تبذیر) معنـا و
بررسی می شود.

اسراف و تبذیر
«اسراف» به معناي زیاده روي و تجاوز از حدّ وسط است.

1

اسراف در مصرف به معناي مصرف نمودن بیش از نیاز و شایستگی و نیز مصرف مال
در راه معصیت خداوند ،دانسته شده است.

2

«تبذیر» از ریشۀ «بذر» به معناي پراکندن و پاشاندن دانه است و ایـن تعبیـر ،نـوعی
استعاره براي کسی است که مال خود را تباه و ضایع و به اصطالح ریخت و پاش مـی
کند.

3

بر این اسار ،اسراف با تبذیر ،معناي نزدیکی دارد؛ با این تفاوت که اسراف بیشـتر در

 .1لسان العرب ،ج  ،9ص 148
 .2عوايد االيام ،ج ص 217
 .3مفردات راغب ،ص 113
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زیاده روي در مصرف به کار میرود ،و حتی ممکن است در ظاهر چیزي هـدر نشـود،
ولی تبذیر ،هدر دادن مال و اتالف آن می باشد و کاربرد آن زمانی است که امکانـات
بسیاري ،بیهوده نابود گردد.

1

معیار هاي تشخیص اسراف و تبذیر

تشخیص تبذیر ،با توجه به مفهوم آن دشوار نیست ،زیرا هر گونه هـدر دادن و اتـالف
ثروت و کاال ،تبذیر به شمار می رود ،ولی اسراف ،چنان که گفته شد ،به معناي تجاوز
از حدّ و گذر از میانه روي و به افراط گرایی است.
آنچه مهم است و باید بدان پرداخته شود مالک و معیارهاي شناخت اسـراف اسـت .از
مجموع آموزه هاي دینی چنین بر می آید که با دو مالک کلی مـی تـوان موضـوع و
مصداق اسراف را شناسایی کرد:
 -1تحدید شرعی

از نگاه دین ،تمام واجبات و محرمات دینی ،حدود الهی اسـت و هـر گونـه تفسـیر در
احکام یا عمل به آن ،خروج از حد و ممنوع می باشد؛ چنان که مفهوم لغـوي اسـراف،
این معنا را تأئید می کند .بنابر این ترک واجبات ،گناهکاري ،تذهیر و تبعیض در احکام
الهی از مصادیق اسراف به شمار می رود.
این نوع کاربرد در قرآن ،فراوان استعمال شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

...رَبَّقَا اَْفِهْ لَقا ذُنُوبَقا وَ إِ ْهافَقا في مَمْهِنا( ...آل عمران )147 /
...قُلْ يا عِبادِيَ الَّْينَ مَ ْهَفُوا عَلهى مَنْفُسِهِْمْ ت نَصْقَطُهوا مِهنْ رَتَْْهةِ اللَّهه...
(زمر)53 /
 .1اخ ق ااتیادق ،ص 241
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ف فِهي ا ْل َصتْهل...
ل َم ْظلُوم ًا َفصَه ْد َج َعلْقها ِل َو ِلِّْه ِه ُهلْطان ًا فَهال ُيسْه ِه ْ
ن ُق ِت َ
َ ...و َم ْ
(اسراء )33 /
بنابراین ،مصرف هر گونه کادوئی که حرمت شرعی دارد ،هر چنـد بـه میـزان انـدک،
نوعی اسراف به شمار می رود.

1

 -2تحدید عرفی

مالک دیگر در موضوع شناسی اسراف ،مصرف می باشد .تشخیص موضوعات احکام،
بی شتر ،بر عهده عرف و مکلّف نهاده شده است ،و در عـین حـال بـراي ضـابطه منـد
کردن تشخیص عرف ،معیارهایی ارائه شده است.
پیش از بررسی معیار هاي یاد شده ،شایان ذکر است کـه بـر اسـار برخـی روایـات،
اسراف در امور مالی (به مفهوم تجاوز از حد وسط) امري نسبی شمرده شده است کـه
نسبت به افراد و شرایط اقتصادي آنان ،زمانها و مکانها تغییر مـییابـد .بـه عبـارت
دیگر ،مصرف مقداري مشخص از ی

کاال ،ممکن است براي فردي اسراف به شـمار

آید و براي دیگري ،میانه روي.
روایت امام صادق

که در زیر می آید ناظر به همین نکته می تواند باشد:

فإنِِّه ربّ فصْه مشهف من َقيّ ،فصلت :كْف يكو الفصْه مشهف من الغقيّ؟
فصاَ :إ ِِّ الغقيّ يقفق مّْا موني ،والفصْه يقفق من َْه ما موني

2

چه بسا فقیري که از مردمان ثروتمند بیشتر اسراف می کند .راوي می پرسـد :چگونـه
فقیر ،اسراف کارتر از غنی میشود؟ فرمود :زیرا توانگر ،از آنچه دارد خـرج مـی کنـد ،

 .1مجمع البیان ،ذيل آيه  31اعراف ،ج  ،4-3ص 638
 .2کافی ،ج  ،4ص 55
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ولی فقیر ،بدون دارا بودن مال ،هزینه می نماید.
آري ،فقیر ممکن است کـاال و وسـیله اي خریـداري کنـد کـه بـا توجـه بـه در آمـد
محدودش ،تعادل میان دخل و خرج وي برهم خورد و در نگـاه عـرف ،چنـین کـاري
اسراف باشد ،در حالی کـه بـراي تـوانگر خریـد همـان کـاال ،انتقـاد عـرف را در پـی
نخواهد داشت.
ای ن

به برخی معیار هاي عرفی براي تشخیص اسراف می پردازیم :
معیـار اول :مصــرف کــاال بــه گونــهاي کــه بخشـی – هــر چنــد انــدک –
بیهوده هدر رفته و ضایع گردد.

امام صادق

در این باره می فرماید:

إ ِِّ الصود ممه يحبّه اهلل ع ِِّ وجلِِّ وإ ِِّ السهف ممهه يبغضهه اهلل تتِِّهي طهته
القواة ،فإنِِّْا نولح لشيء وتتِِّي صبّ

فضل شهاب

1

میان روي چیزي است که خداي بزرگ آن را دوست دارد و اسراف را نـاخوش ،حتـی
دور انداختن هستۀ خرما 2را؛ زیـرا آن نیـز بـه کـاري آیـد ،و حتـی دور ریخـتن نـیم
خورده آب.
تضییع کیفی کاال که با استفاده نادرست از آن صورت می گیرد ،نوعی دیگر از اسراف
می باشد.

 .1بحاراالنوار ،ج  ،4ص 55
 .2مواردق از ابیل دور ريختن یسته میوه یا ،در عیر امروز ،از میاديق روشن اسراف محسوب نمی شود از
اين رو می توان رواي فوق را حمل بر کرای کرد .ر.ک :در آمدق به ااتیاد اس می ،دفتر یمکارق حوزه و
دانشگاه ،ص 394
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امام صادق

إنِِّْا السهف م نجْع ثوب صون

ثوب بْلت

1

اسراف آن است که لبار نو (و آبرومندانه) را در جایی که باید لبار فرسوده (و لبـار
کار) پوشید ،بپوشی.
نتیجه گیري:

براسار آنچه گذشت ،دور ریختن مواد غذایی و پوشاک مصرفی ،یا نابودي آن بر اثـر
نگهداري نادرست ،هدر دادن مواد اولیه و ضایعات فلزات و مـواد پالسـتیکی ،و حتـی
نابود کردن زباله هاي بازیافتنی در عصر حاضر ،از مصادیق اسراف به شمار می رود.
معیار دوّم :مصرف کاالي زیان بار براي بدن

در این باره می فرماید:

امام صادق

ل هْس فْْهها مصههلح البههد إ هههاف ...إنِِّْهها اإل هههاف فْْهها مفسههد الْههاَ
ومضِِّه بالبد

2

در آنچه مایه تندرستی بدن شود اسراف نیست ...بلکه اسراف در چیزي است که مـال
را تلف می کند و به بدن آسیب می رساند.
مراد امام صادق

از جمله (در آنچه مایه تندرستی است ،اسـراف نیسـت) ،تجـاوز از

حدّ میانه نیست ،زیرا که در احادین دیگر آمده است که «آنچه از حد میانه تجاوز کند،
به بدن و سالمتی آسیب می رساند»

3

معیار سوم :استفاده از امکانات مادي بیش از نیاز

 .1الحیاة ،ج  ،4ص 310
 .2الحیاة ،ج  ،4ص 311
 .3یمان
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متأسفانه بسیاري از تصرفاتی که انسان امروز ،در زندگی روزمرۀ خود انجام می دهـد،
بر مبناي نیاز هاي واقعی نیست ،بلکه بر اثر نیاز سازي و نیاز کاذب صورت می گیـرد.
مانند :خوردن بیش از اندازه نیاز ،ساختن منزلی بسیار وسیع که به همۀ آن ،هیچ گونه
نیازي ندارد ،خرید لبار هایی که اضافه بر نیاز و شأن خریداري مـیشـود ،یـا ماننـد
کسی که مرکب سواري مناسب و با کیفیتی که نیازش را بـه راحتـی پاسـخگو باشـد
دارد ،با وجود این مرکب سواري کیفیت باالتر نیز تهیـه مـی کنـد و آن هـا را بـدون
استفاده می گذارد .به همین خاطر در روایات زیادي ،زیاده روي در خـوراک ،پوشـاک،
وسائل منزل و مسکن نکوهش شده است؛ چنانچه مفسـران ،یکـی از مصـادیق بـارز
اسراف در آیه «...كُلُوا وَ اشْهَبُوا وَ ت نُسْهِفُوا( »...اعراف  )31 /را مصرف بـیش از
حد نیاز دانسته اند؛

1

این سخن امام علی

نیز ناظر بر همین معیار است:

ما فوق الكفاف إ هاف

2

معیار چهارم :مصرف کاال و تصرف در امکانات باالتر از شأن افراد

امام علی

در این باره می فرماید :للْسهف ثالث عالمات  -1يأ كل ما لْس

له  -2ويلبس ما لْس له  -3ويشتهي ما لْس له.

3

اسراف کار سه نشانه دارد -1 :آنچه مال او نیست می خورد  -2آنچـه مـال او نیسـت
می پوشد  -3آنچه مال او نیست می خرد.
به عنوان مثال کسی که در آمد ناچیزي دارد و با زحمت ،هزینه هـاي عـادي خـود و
 .1مجمع البیان ،ج  ،4-3ص 638
 .2غرر الحکم ،ص 359
 .3بحاراالنوار ،ج  ،72ص .304
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خانواده اش را تأمین می کند ،اگر همۀ درآمد خود را صرف خرید ی
ی

دست لبار بـا

قطعه جواهر کند ،اسراف کرده است ،در حالی که چه بسا همین کار بـراي کسـی

که تمکن مالی بیشتري داشته باشد اسراف نیست.
ب) اقتار

چنان که اشاره شد «اقتار» به معناي خودداري از مصرف و نیز امساک از انفـاق مـال
است ،به همان اندازه که زیاده روي در مصرف مورد نکوهش اسـالم قـرار گرفتـه ،از
نقطه مقابل آن ،اقتار و سختگیري در مصرف نیز منع شده است .اقتار به طـور کلـی
مورد نکوهش است ،اعم از این که انسان به خاطر دلبستگی به نعمتهاي دنیا ،خـود
و خانواده اش را از مصرف و استفاده از آن ها محروم کند ،یا این که در اثـر حـرص و
بخل ،از پرداخت حقوق الهـی از قبیـل زکـات و خمـس و نیـز انفـاق بـه مسـتمندان
خودداري ورزد.
قرآن کریم سرنوشت بدي را براي چنین افرادي پیش بینی کرده است:

وَ ت يَحْسَبَنَّ الَّْينَ يَبْخَلُو َ بِْا آناهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَْْهاً لَُْهمْ بَهلْ هُهوَ
شَهٌّ لَُْمْ َُْطَوَّقُو َ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْصِْامَةِ( ...آل عمران )180 /
گفتنی است که «قناعت» و «اقتار» در ظاهر ،خیلی به هم شبیه انـد و چـون هـر دو
نوعی پرهیـ ز و اعـراض از مصـرف را در خـود دارنـد ،ممکـن اسـت بـا هـم اشـتباه
گرفته شوند.
از این رو ،باید دانست که آنچه در قناعت ،انسان را از بهره برداري از مواهـب دنیـوي
باز می دارد ،بی رغبتی به دنیا و مظاهر مادي و دلبسـتگی شـدید انسـان بـه کمـال
معنوي و قرب الهی است؛ ولی آنچه انسان مقتر را به سختگیري و پرهیـز از مصـارف
ضروري وادار می کند ،عالقه شدید به جلوه هاي مادي این جهان اسـت؛ همـان کـه
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قرآن کریم از آن به «الشح  1»...و جانها را بخل فرا گرفته است ،یاد میکند.

 -6تدبیر زندگی
از دیگر اموري که مناسب است در ارتباط با موضوع مصرف ،مورد بحـن قـرار گیـرد،
بحن «تدبیر زندگی» است ،از آنجا که نیازهاي مادي انسان ،دامنه وسـیعی دارد و در
اغلب موارد ،با توان ،امکانات و درآمد هاي او هماهنگ نیست ،شایسته است آدمی در
زندگی ،تدبیر و تقدیر داشته باشد و با محاسبه و برنامه ریزي ،دخل و خرج خـود را بـا
هم هماهنگ سازد ،امام محمد باقر

 ،برنامه ریزي و نگه داشتن اندازه در زندگی را

یکی از ارکان مهم کمال آدمی دانسته ،می فرماید:

الكْاَ كلِِّ الكْاَ :التفصِِّه في الدين ،والوبه علي القائبة ،ونصديه الْعْشة

2

تمام کمال ،بصیرت یافتن در دین و پایداي در سختیها و مصـائب و انـدازه گیـري و
تدبیر در امور زندگی است ،البته منعی ندارد که انسان در صورت امکان بـه زنـدگی و
خانواده اش توسعه دهد؛ به عنوان مثال غذاي بهتر بخورد ،لبـار فـاخرتر بپوشـد ،در
خانه وسیع تري زندگی کند و ...؛ لیکن این وسعت دادن به زندگی نباید ،توجه انسـان
را به خدا و گرایش او را به معنویات و نیز عزت و آزادگی او را تحت الشعاع قرار دهـد
و ناچار شود به خاطر افزودن بر هزینه هاي غیر ضروري زندگی ،از سر ایمـان ،آبـرو،
آسایش فکري و آرامش روانی خویش بگذرد ،همچنین منظور از تـدبیر زنـدگی ،ایـن
نیست که انسان از اوامر و نواهی شرعی پیروي نکند و خود با تکیه بر دانش و بیـنش
محدود خویش به طور مستقل برنامه ریزي کند ،بلکـه منظـور از دخالـت دادن تـدبیر
شخصی در امور زندگی و چگونگی مصرف ،این است کـه انسـان ،بـر مبنـاي قواعـد
 .1نساء .128 /
 .2بحاراالنوار ،ج  ،75ص 172
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اخالقی و اقتصادي دین ،براي جهت بخشیدن به وضع زندگی خود و رفع مشکالت و
نابسامانی هاي اقتصادي؛ برنامه اي هماهنگ و متناسب با درآمد ها و توانایی هـایش
تهیه و اجراي آن را در زندگی شخصی و اجتماعی خود مدّ نظر قرار دهد.

 -7الگو نگرفتن از بیگانگان
از اصول مهم مصرف در آموزه هاي دینی ،پرهیز از الگو قرار دادن بیگانگان و به ویژه
دشمنان جامعه اسالمی در مصرف می باشد.
امام صادق

در این باره می فرماید:

موتي اهلل ع ِِّ وجلِِّ إلي نبيّ من األنبْائه قهل للْهؤمقْن :ت نلبسهوا لبهاس
معدائي وت نطْعوا طعهام معهدايي وت نسهلكوا مسهال
معدائي كْا هم معدائي

معهدائي ،فتكونهو

1

خداوند بزرگ ،به پیامبري از پیامبرانش وحی نمود که به مؤمنین بگو :لبار دشـمنان
مرا نپوشید ،غذاي آنان را نخورید و از راه آنان نروید (آنان را الگوي خود قرار ندهیـد)،
که در این صورت از دشمنان من محسوب می شوید ،همانطـور کـه آنـان دشـمنان
من هستند.
الگو پذیري از بیگانگان در نوع و مقدار کاالهاي مصرفی ،از جنبه هاي گونـاگون ،بـه
جامعه اسالمی زیان می رساند؛
از جنبۀ اقتصادي ،باعن ترویج مصرف کاالهاي خـارجی و بـی تـوجهی بـه تولیـدات
داخلی می شود ،که این امر افزون بر خارج ساختن سرمایه از کشور ،بر تولید و اقتصاد
ملی نیز ضربه می زند.
 .1علل الشرايع ،ج  ،2ص 348
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از جنبه اجتماعی و فرهنگی نیز ،نوعی تبلیغ علمی و ترویج بیگانـه اسـت و تهدیـدي
براي اصالت هاي فرهنگی و حتی دینی در جامعه به شمار می رود ،به ویژه ایـن کـه
الگو پذیري در مصرف ،ناخواسته الگـو پـذیري در اخـالق و رفتـار را نیـز بـه همـراه
خواهد داشت.
رسول اکرم

در این باره می فرماید:

ت يتبه ال يّ بال يّ تتِِّي يشبه الخلق بالخلق ،ومن شبّه بصوم فْو مقْم

1

شکل ها (و مدهاي مصرفی) به یکدیگر همانند نمی گردد ،جز آنکه خلق و خوهـا بـه
هم نزدی

شود؛ و هر کس خود را شبیه گروهی سازد ،از آنان به شمار می رود.

 .1الفردوس بماثور الخطاب
 .2اخ ق ااتیادق ،ص 287

2
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بخ
ش چهارم:

آفت زدایي از کسب رد آمد رد اقتصاد اسالمي
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موضوع بیست و چهارم:
آفت زدايي از کسب درآمد

اإلمام الوادق

(اهمیّت و آثار کسب حالل)

 :وجدت علم القاس كلِِّْم في مربع :موّلْا م نعهف ربّ ،

والثانْة م نعهف ما صقع ب  ،والثِِّالثة م نعهف ما مراد مقه  ،والهابعهة م
نعهف ما يخهج

من ديق .

1

دانش مردمان را در چهار چیز یافتم :نخست این که پروردگـار خـود را بشناسـی ،دوم
این که بدانی که با تو چه خوبیها کرده است (و به تـو چـه نعمـتهـا داده اسـت ،از
نعمت هستی گرفته تا دیگر نعمتها) ،سوم این که بدانی از تـو چـه خواسـته اسـت و
چهارم آن که بدانی چه چیز تو را از دین بیرون میبرد و گمراه میکند.
با توجه به روایت فوق در مییابیم که علوم و آگاهیهایی که ندانسـتن آن منجـر بـه
هالکت و خروج انسان از جاده انسانیت خواهد شد ،چهار علم میباشد:
 .1خداشناسي

 .1بحاراالنوار ،ج  ،1ص  ،212ح .6
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 .2خود شناسي
 .3وظیفه شناسي
 .4آفت شناسي

شناخت آفت در هر حرکت رو به رشدي الزم است و درجۀ اهمیت آن ،بسته بـه نـوع
حرکت ،تغییر خواهد کرد،
؛«باغبان خوب» کسی است که عالوه بر شناخت بذرها و رساندن آب و نور و کود ،بـا
آفت هایی که ممکن است نهالش را تهدید کند نیز آشـنا بـوده و بـراي مبـارزه بـا آن
برنامه داشته باشد.
«ناخداي خوب» ،کسی است که عالوه بـر مهـارت الزم بـراي بـه حرکـت درآوردن
کشتی و شناخت راهها ،توانایی کافی براي برخورد با مـوجهـاي شـکننده ـ کـه آفـت
کشتی و مسافرین است ـ را نیز داشته باشد.
با این حساب «نان آور خوب» کسی است که لقمههـاي حـالل را از حـرام تشـخیص داده و
تنها به دنبال روزي پاک در تکاپو باشد.
نان آور مسلمان کسی است که حتی در تنگناها و فشـارها ،از صـراط مسـتقیم خـارج
نمی شود و به غذاهاي شبهه ناک و آلوده پناه نمی برد ،بلکه با سـالح صـبر و توکـل،
گشایش کارش را به انتظار مینشیند.

لقمه حالل ،لقمه حرام
دوست دوران دبیرستانم بود ،مقابلم ایستاد و شروع کرد به حرف زدن .میگفت :نان با
نان چه فرقی میکند! مهم این است که شکم سیر شود ،حاال یا از راههایی کـه شـما
اسمش را حالل میشمارید یا از راه هاي دیگري همچون خیانت ،کـم کـاري ،رشـوه،
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ربا ،گران فروشی و ...باشد.
به او گفتم :اگر سرمایهها و قدرتهایی که خدا براي ماشین وجودت تعبیه کرده اسـت
را میدانستی ،هیچگاه این حرف را نمیزدي.
به او گفتم :این حرف و حرکت تو ،همانند کار کودکان نادانی است که ماشین واقعـی
را صاحب شده بودند ،اما از امکانات و توانایی آن هیچ نمیدانستند ،آنها تنها به هُـل
دادن ،بوق زدن و چرا زدن اکتفا میکردند و از این همه تفـریح و شـاد پـر و بـال
میزدند .آري ،براي این گروه تفاوتی نمیکند که باک ماشین از آب پر باشد یا بنـزین
و یا هوا .زیرا آنها توقع حرکت ندارند تا نیاز به سوخت را احسار نمایند.
این حرفها را که شنید ،کمی از گفته هایش پشیمان شد ،اما مـن بـاز حـرفهـایم را
ادامه دادم :اکنون اگر خودت را در حد ی

حیوان که تنها اسیر شهوت و در بند شکم

است می دانی و تا این اندازه توقعت را از وجودت پـائین آوردهاي  ،بسـم ا  ،هـر چـه
گیرت آمد از حالل و حرام و هزار نکبت دیگر به زندگی ات بریز ،آب هم از آب تکان
نمی خورد .اما اگر خود را انسانی در مسیر رشد و تکامل میدانی که میتـوانی حرکـت
کنی ،آن گاه به تنـوع و توقـف دل نمـی بنـدي کـه تـو انتظـار حرکـت و رشـد را از
وجودت داري.
اگر این ها را بدانی ،به دنبال سوختی خواهی رفت که سازنده باشـد و خالقـت توصـیه
می کند ،تا با آن انرژي گرفته و حرکت کنی ،آن گاه حالل و حرام برایت فرق میکند
و شش دانگ حواست را جمع میکنی تا خـداي نـاکرده ذرهاي حـرام بـه زنـدگی ات
سرازیر نکند .زیرا اطمینان پیدا کـردهاي کـه اسـتفاده از مـال شـبهه نـاک و ریخـتن
سوخت سیاه قالبی در حلقوم زندگی ات ،چیزي به جز «قساوت قلب» و «پلیدي روح
و روان» در پی نخواهد داشت.
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اگر نم

گیر سفره حرام شدي ،دیگر شیرینی و «لذت عبادت» و در مسیر حـق قـدم

برداشتن را نخواهی چشید و کم کم از جاده عبودیت فاصله خواهی گرفت.
آري ،ما «خالقی» داریم که «رازق» هم هست ،و اوست که مـی گویـد از چـه مـالی
بخور و از چه سرمایه اي خانه درست کن و از چه درآمدي پرهیز کن .مگر نشـنیدهاي

کالم خدا را که در قرآنش به من و تو این گونه دستور مـیدهـد :كُلُهوا مَِّْها فِهي
الْأَرْضِ تَالتً طَِّْباً وَ ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّْْطا ؛ از آنچه در زمین است ،حـالل و
پاکیزه را بخورید و از وسوسههاي شیطان پیروي نکنید که او دشمن آشکار شماست».

کسب حالل و حرام در اسالم
نظامهاي اقتصادي جهان معاصر ،انسان را در انتخاب کار و کسب مال به طـور کلـی
آزاد و رها گذاشته اند و به وي اجازه میدهنـد کـه هـم از راههـاي صـحیح و هـم از
راه هاي باطل و غلطی چون رباخواري ،قمار بازي ،احتکار ،بـازار سـیاه سـازي و ...بـه
جمع ثروت بپردازد .بی آن که براي حقوق دیگران ارزشـی قائـل شـود و بـه پایمـالی
اصول اخالقی و پیامدهاي اجتماعی ،سیاسی و اخروي آن بیندیشد.
بدیهی است این نوع برخوردها مشکالتی همچـون :تـورم ،تکـاثر ،بـرده داري نـوین،
مفاسد اخالقی و سیاسی و ...را در پی دارد؛ در چنین جامعهاي ،زندگی مشکل و طاقت
فرسا می شود ،انسانیت ،لگدمال و ارزشهاي انسانی سرکوب میگردد.
اما آن چه در نظام اقتصادي اسالم ،بیش از هر چیز میدرخشد و اهمیت دارد ،حـالل
بودن کسب و کار است؛ به این معنا که شخص در بـه دسـت آوردن مـال و درآمـد و
سرمایه ،خورد و خوراک ،پوشاک و تأمین دیگر هزینههـاي زنـدگی ،از راهـی کسـب
درآمد کند که آزاد است و ممنوعیت شرعی نداشته باشد.
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آیات و روایات در قالبهاي گوناگون به پیروان دین اسالم تأکید میورزد کـه کسـب
روزي خود را تنها و تنها از راه حالل پی جویی نمایند.

يا مَيَُّْا القَّاسُ كُلُوا مَِّْا فِي الْأَرْضِ تَالتً طَِّْباً وَ ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّهْْطا ِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبْن (بقره)168 /
«حالل» چیزي است که ممنوعیتی نداشته باشد و «طیب» به چیزهایی گفته میشود
که موافق طبع سالم انسانی است؛ نقطۀ مقابل آن «خبین» است که طبع آدمی از آن
تنفّر دارد.

...وَ كُلُوا مَِّْا رَزَقَكُمُ اللَّهُ تَالتً طَِّْباً وَ انَّصُوا اللَّههَ الَّهْي مَنْهتُمْ بِههِ مُؤْمِقُهو
(مائده)88 /
قرآن از سوئی به کسب حالل امر میکند و از سـویی دیگـر از ضـد آن ،یعنـی حـرام
خواري نهی میکند.

القبيّ

 :طلب الحالَ فهيضة علي كلِِّ مسلم ومسلْة

1

سعی و تالش در جهت به دسـت آوردن درآمـد حـالل ،بـر هـر مـرد و زن مسـلمان
واجب است.

قوَ اهلل نعالي لقبّْه :يا متْد! إ ِِّ العبهادة عشههة مجه اء :نسهعة مقْها فهي
طلب الحالَ

2

اي احمد! به راستی که عبادت ده جزء است و نه جزء آن در کسب روزي حـالل قـرار
داده شده است.

 .1بحاراالنوار ،ج  ،100ص .9
 .2یمان ،ج  ،74ص .27

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 310 

اإلمههام الوههادق :إ ِِّ ولههيُّ علههيّ ت يأكههل إتِِّ الحههالَ ،أل ِِّ صههاتبه
كا كْل
دوست علی

1

جز حالل نمیخورد ،زیرا سرور و موالي او چنین بود.

در بخش اول کتاب ،روایاتی پیرامون اهمیت کار و پیامدهاي آن مطرح شد ،که بدون
ش  ،آثار و فواید بی کرانی که در آن ها ذکر شده بود ،متعلق به کار حالل بود .این
به برخی دیگر از آثار کسب حالل اشاره خواهیم کرد.
1ـ زمینه ساز عمل صالح و نیك

قرآن کریم در این باره میفرماید :يا مَيَُّْا الهُّ ُهلُ كُلُهوا مِهنَ الطَِّّْبهاتِ وَ اعَْْلُهوا
صالِحاً( ...مؤمنون)51/
با توجه به اینکه نوع تغذیه در روحیات انسـان مـؤثر اسـت و غـذاهاي مختلـف ،آثـار
اخالقی متفاوتی دارد ،ارتباط این دو جمله روشن میشود که میفرماید« :از غذاهایی
پاکیزه بخورید» و «عمل صالح انجام دهید».

2

2ـ توفیق و توان انجام کارهاي بزرگ

اإلمام الوادق

 :إ ِِّ قهيشاً في الجاهلْة هدموا البْهت ،فلّْها مرادوا بقهاء

تْل بْقْم وبْقه وملصي في روعْم الهعب تتِِّي قائل مهقْم لْهأني كهلِِّ رجهل
مقكم بأطْب ماله وت نأنوا بْاَ اكتسبتْو من قطْعة رتم ،مو تهام ،ففعلهوا
فخلِِّي بْقْم وبْن بقائه ،فبقو .
 .1کافی ،ج  ،8ص .163
 .2تفسیر نمونه ،ج  ،14ص .255
 .3من ال يحضره الفقیه ،ج  ،2ص .247

3
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در زمان جاهلیت ،خانه کعبه توسط قریش ویران شد ،هنگامی که خواستند دوبـاره آن
را بنا کنند ،حالتی در آن ها از بیم و هرار پیدا شد کـه از انجـام آن احسـار ضـعف
کردند ،تا این که یکی از آن ها پیشنهاد داد و گفت :باید براي ایـن کـار پـاکیزهتـرین
ا موال را که از راه حرام به دست نیامده باشـد ،بیـاوریم و از امـوالی کـه بـا رسـیدگی
نکردن به ارحام و بستگان و یا از راه حرام دیگر به دست آمده اسـت خـودداري کـرد.
پس این کار را کردند و به ساخت کعبه موفق شدند.
3ـ نورانیت دل و جان

ه القبيّ

 :من مكل الحالَ مربعْن يوماً ،نوّر اهلل قلبه.

1

هر کس چهل روز از حالل استفاده کند ،خداوند قلب او را روشن میکند.

ه اإلمام عليّ

 :ضْاء الصلب من مكل الحالَ

2

روشنائی دل از خوردن حالل است.
4ـ تقویت دین داري

اإلمام الوادق
ديق

 :ت ندع طلب الهزق من الحالَ ،فإنِِّهه عهو له

علهي

3

طلب روزي حالل را فرو مگذار ،که روزي حالل ،تو را در دین داري کم

میکند.

آري ،روزي حالل ،تأثیر عمیق و ریشه داري در واقعیـت وجـود انسـانی و در سـاختن
بدن و روح آدمی دارد ،در جهت شکفتن اسـتعدادهاي نیـ

 .1بحاراالنوار ،ج  ،53ص .326
 .2نثر الآللی ،ص .82
 .3الحیاه ،ج  ،4ص .650

و حصـول تصـمیمهـا و
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نیّتهاي خوب در انسان ،از نقشی سرنوشت ساز برخوردار است.
و البت ه این روزي حـالل ،جـز در دوري و پرهیـز از دو طـرف میانـه روي ،بـه دسـت
نخواهد آمد .پس نه چیزهاي پاکیزه و حالل ،حرام است و نه شرع ایـن اجـازه را داده
است که از همان حالل و پاکیزه ،هر کس هر چه دلش میخواهد و به هر انـدازه کـه
میخواهد استفاده کند و کارش به طغیان برسد .پس حالل طیّب آن است که میان دو
حد قرار گرفته باشد ،یعنی به اندازه نیاز و کفاف؛ و به عبارت دیگر ،حالل چیزي است
که در آن قیارهاي شرعی ،از لحاظ مالکیّت و مصرف ،مراعات شده باشد؛ چه بسـیار
چیزها که از لحاظ مالکیّت حالل است و برحسب مصرف حرام.

 .1یمان ،ج  ،4ص .651

1
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موضوع بیست و پنجم:
آفت زدايي از کسب درآمد

(کسب حرام و پیامدهاي شوم آن)

کسب مال حرام ،انباشتن ،خوردن و ساختنو از حرام ،پیامدهاي نـاگوار و خطرنـاکی در
ابعاد مختلف زندگی انسان در پی خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

 -1عمر بیهوده
انسانی که بر سر دو راهی حالل و حرام ،جاده حرام را انتخاب می کنـد ،خداونـد او را
به گونه اي سرگرم مادیات و هوي و هورهایش می نماید که از عمـرش نتوانـد بـه
خوبی و در جهت رشد و کمال بهره اي ببرد.
روز و شبهاي چنین انسانی می گذرد ،اما به واسـطه افتـادن در دام کسـب حـرام ،از
حرکت و رشد و سعادت محروم مانده و تنها به تنوعها و رنـگ عـوض کـردنهـا دل
خوش می دارد ،تا این که روزي مر بیچاره ،روحش ،از قفس آتشین بـدنش پـر مـی
کشد و این چیزي جز بی برکتی عمر نخواهد بود.
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اإلمام الوادق
والطْن

 :من كسب ماتً من َْه تلِِّ لِِّط اهلل علْه البقهاء والْهاء

1

هر کس مالی را از راه غیر حالل به دست آورد ،خداوند ساختمان سازي و آب و گل را
بر او مسلط می کند»؛ کنایه از این که چنین شخصی پیوسته به دنبال تعمیر ،تعویض
و یا تکمیل وسایل زندگی مادي اش است و بـدین گونـه عمـرش بـدون آسـودگی و
آسایش به پایان می رسد.

 -2سرمایه بیهوده
ممکن است حرام خوار ،مال و ثروت را در چنگ بگیرد و از آن بهره برداري کنـد ،امـا
هرگز کفایتش نمی کند و دائم در تالش و تکاپو براي پُر کردن خألهاي جدید بر می
آید .انسانی که از حرام روزي می خورد ،هیچ گاه سیري ندارد و دائم فریاد (هـل مـن
مزیدش) بلند است .حال و روز این گروه برخالف عده اي است که بـه برکـت کسـب
حالل ،استمرار و دوام نعمتهاي خدایی را حس کرده اند و بـا چشـمان خـود دیـده و
باور کرده اند که حتی اندکی مال حالل ،گرههاي بزرگ را بـاز مـی کنـد و آرامـش و
آسایش را براي اهلش ،به هدیه می آورد.
نمی دانم تا به حال پاي درد دلو انسانهایی که نسبت به حالل و حـرام بـی تفاوتنـد
نشسته اي یا نه؟ غم و حسرت سرتاسر گفتهها و حتی نگاهشان را گرفته است ،آنهـا
به ظاهر مال و دارایی دارند ،ولی می نالند و می سوزند! اما برخی دیگر را می بینی که
با سختی لقمه اي نان حالل ،براي خانواده اش به ارمغان می آورد و با همـان درآمـد
اندک چرا آسایش خانه را روشن نگاه می دارد .آیا این تفاوتها را با چیزي به غیر از
 .1بحاراالنوار ،ج  ،73ص  ،150ح .8
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«برکت» و «بی برکتی» می توان توجیه کرد؟

اإلمام علي

 :ا الحهام ت يقْي و ا نْي لم يبارك فْه

1

مال حرام رشد نمی کند و اگر رشدي هم داشته باشد ،در آن برکتی نخواهد بود».

قاَ :دخل علْه قوم من مهل خها ها  ،فصهاَ

محّْد بن متْد ،عن مبي عبد اهلل

ابتداء من َْه مسألة :من جْع ماتً من مْاوش مذهبه اهلل في نْابه .فصهالوا :جعلقها
فداك! ت نفْم هْا الكالم  .فصاَ:
محمّد بن احمد از امام صادق

نقل میکند که گروهی از اهل خراسان خـدمت آن

جناب رسیدند .قبل از اینکه سؤال کنند فرمود :من جْع ماتً من مْاوش مذهبه اهلل
في نْابه.
خراسانیان عرض کردند :آقا ما نفهمیدیم چه فرمودیـد (چـون بـه زبـان عربـی آشـنا
نبودند) به زبان ایرانی فرمود :از باد آید بدم بشود «باد آورده را باد می برد»

2

آري اگر انسانی به حرام خواري عادت کرد و با درآمدهاي سیاه ،برجهایی سفید و سـر
به فل

کشیده احداث کرد ،باز هم سفیدي و برکت زنـدگی را نخواهـد دیـد و طعـم

واقعی آرامش را نخواهد چشید.

 -3نسل مسموم
پیامدهاي کسب حرام در وجودِ شخصی و زندگی فرديو حرام خوار خالصه نمی شـود،
که او آب و دانه آلوده و فاسد به زن و فرزندش نیز داده اسـت و لـذا در نسـل او نیـز
اثرات شوم آن بر جاي خواهد ماند.
 .1کافی ،ج  ،5ص  ،125ح .7
 .2بحاراالنوار ،ج  ،47ص .84
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اإلمام الوادق

 :كسب الحهام يبْن في الْرّيّة

1

کسب حرام در نسل انسان خودش را نشان داده و ظاهر می شود.
پدري که حاضر نمی شود خاري به پاي کودکش بنشـیند ،پـدري کـه اورا از سـرماي
زمستان حف می کند و نسبت به وزن و قد کودکش حساسیت نشان می دهد ،چگونه
دلش می آید او را بر سر سفره مسموم و آتشین مهمان کند و مقـدمات انحـراف او را
فراهم آورد؟!

 -4عدم استجابت دعا
 :من متبّ م يستجاب دعاؤ فلْطّْب مطعْه وكسبه

القبيّ

هر کس دوست دارد که دعایش مستجاب شود خوراک و کسبش را پاکیزه کند

لْن قاَ له :متبّ م يستجاب دعائي .قاَ له :طّْهه مأكله

وقاَ

الحهام.

ندخل بطق

2

وت

3

به کسی که عرضه داشت :دوست دارم که دعایم مستجاب شود ،فرمـود :خوراکـت را
پاکیزه کن و در شکمت حرام داخل مکن.

 -5بطالن عبادت
مصرف غیر حالل در برخی موارد سبب بطالن عبادت می شود.
به عنوان مثال به مسائل زیر توجه کنید:

 .1یمان ،ح .4
 .2الحکم الزایرة ،ص .504
 .3عده الداعی ،ص .139
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 وضو با آب غصبی و یا آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی باشد یـا نـه،حرام و باطل است.
 اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمسش را نداده به حمامی بدهد غسل اوباطل است.
 اگر با عین پولی که خمس یا زکـات آن را نـداده انـد لبـار بخـرد ،نمـازخواندن در آن لبار باطل است.
 اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخـرد ،تصـرف او درآن مل

القبيّ

حرام و نمازش باطل است.

 :من اكتسب ماتً تهاماً لم يصبل اهلل مقه صدقة وت عتصاً وت تجّهاً

وت عتْاراً ،وكتب اهلل ع ِِّ وجلِِّ بعهدد مجهه ذله

موزاراً ،ومهن قهدر علْْها

ونهكْا ه مخافة اهلل ه كا في محبّة اهلل ورتْته ،ويؤمه به إلي الجقِِّة.

1

هر کس مالی حرام کسب کند ،خدا نه صدقه او را می پذیرد و نه بنده آزاد کردن و نه
حج گذاردن و نه عمره انجام دادن او را؛ و به اندازه پاداش این اعمال براي او گناهانی
سنگین می نویسد؛ و آنچه از وي پس از مرگش بر جـاي بمانـد ،توشـه راه جهـنّم او
خواهد بود .هر شخصی که بر حرام دست یابد و از ترر خدا آن را رها کند ،خداوند او
را مورد دوستی و رحمت قرار می دهد و می فرماید تا او را به بهشت ببرند.

 -6مردگی عبادت
تا به حال دیده اي انسان روي خاک نرم یا شن و ماسه ،خانه بسـازد؟! انسـان عاقـل

 .1بحاراالنوار ،ج  ،90ص .373
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هیچ گاه دست به چنین کاري نمی زند؛ زیرا این ساختمان نه تنها بـه پایـان نخواهـد
رسید و سودي در بر نخواهد داشت ،بلکه بودجه و مصالح آن به هدر خواهد رفت.

القبيّ
پیامبر خاتم

 :العبادة مع مكل الحهام كالبقاء علي الهِِّمل

1

عبادت شخص حرام خوار را به چنـین عمـارتی تشـبیه کـرده و مـی

فرماید پرستش همراه با تعذیه حرام ،همچون بنایی کـردن سـاختمان روي شـن مـی
باشد.
به همین خاطر است که روایات ،پرهیز از لقمه اي حرام را بهتر از انجـام دادن صـدها
حج و نیز برتر از هزاران رکعت نماز مستحبی دانسته است:

القبيّ
تالَ

 :نهك دانق تهام متبّ إلي اهلل نعالي مهن مهاءة تجّهة مهن مهاَ

2

القبي

 :نهك لصْة تهام متبّ إلي اهلل من صالة ملفي ركعة نطوّعا

3

آري ،آنها که ماهیت واقعی خود را در زیر پرده ایمان و تقوي و حج و نماز و تـالوت
قرآن پنهان می کنند ،در واقع به اعمال حرام و کسبهـاي فاسـدي هـم چـون کـم
کاري ،گران فروشی ،رباخواري ،دریافت و پرداخت رشوه ،احتکار و ...می پردازند ،بایـد
بدانند تا دست از انحرافات خود بر ندارند ،عبادتهایشان همچـون نقـش روي یـخ در
زیر آفتاب تیر ماه ،خواهد بود.
پیامبر اعظم

و دیگر معصومین

چنین تأثیراتی را در حرام خواري مـی دیدنـد

که به روشهاي گوناگون ،مسلمانان را از آن بـاز داشـته و بـه کسـب روزي حـالل،
 .1یمان ،ج  ،81ص  ،258ح .56
 .2میزان الحکمه ،ج  ،1ص .596 -597
 .3بحاراالنوار ،ج  ،74ص .88
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تشویق و ترغیب می کردند.
سیره پیامبر مهربانیها ،در قبول کردن هدیه از مسلمانان بود 1،اما بـا ایـن حـال اگـر
کسی آن حضرت را به خودرن چیزي دعوت می کـرد ،تـا از حـالل و طیـب بـودنش
آگاهی پیدا نمی کرد ،لب به آن غذا نمی گذاشت و از آن پرهیز می نمود.

و می فرمود :إ ِِّ العبادة عشهة مج اء :نسعة مقْا طلب الحالَ

2

3

عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در طلب روزي حالل قرار داد.
به درستی که از این گفتارهاي نورانی نباید تعجب کند ،زیرا همان طور که بیـان شـد،
روزي حالل زیر بناي تمام عبادتهاي ما قرار دارد ،به همین دلیل اگر خداي نـاکرده
حرام و حرام خواري در زندگی راه پیدا کند ،انـدک انـدک از عبـادتهـا و اطاعـتهـا
کاسته می شود ،تا جایی که دیگر تنها در مقابل درهم و دینار و دنیا تسلیم می شود و
بس .البته این سقوطها و افولها به صـورت نامحسـور اتفـاق مـی افتـد و زمـانی
شخص متوجه می شود که دیگر کار از کار گذشته و شاید بیچارگی اش در ایـن راه و
به خاطر استفاده مال حرام و شبه ناک به حدي برسد که شمشیر برهنـه را در مقابـل
امام زمانش قرار دهد!
کوفیان حرام خوار

اینها خواب و خیال نیست ،بلکه واقعیت زندگی مردان نامرد کوفه است ،آنها که بـه
ظاهر اهل عبادت بودند اما کم کم سر از مخالفت و عصـیان درآوردنـد .پسـر فاطمـه
هنگامی که مخالفت شدید کوفیان از خدا بی خبر را دید ،پس از آن که نصیحت را به
 .1یمان ،ج  ،72ص  ،45ح .6
 .2الدرر المنثور ،ج  ،6ص .102
 .3بحاراالنوار ،ج  ،74ص .27
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نهایت رساند و از بازگشت آنها ناامید شد ،کالمی فرمود که براي من و تو هـم مـی
تواند درر عبرت باشد.
آهاي سینه زنان حسین فاطمه

با شما هستم! با خودم هستم! مایی که بـا آمـدن

محرم رخت سیاه ،زینت بدنهایمان می شود و از خانه دل گرفته تـا اتـاق و کوچـه و
خیابان و مسجد و حسینیه را سیاه پوش او می کنیم.
آهاي بازاريها و کارمندها! آهاي نان آوران خانه! ما که تاسوعا و عاشورا دست از کـار
می کشیم و بر یزید و یزیدیان لعنت می فرستیم ،گوشهایمان را باز کنـیم و صـداي
غریب کربال را بشنویم! او چه می گوید؟
سپاه کوفه! می دانید چرا با این که حسـب و نسـبم را مـی شناسـید ،در
مقابلم صف کشیده اید و بر من راه بسته اید؟ می دانید چرا شمایی که در ابتدا با
نامه فدایت شومها و دعوت کردنها ،ما را به اینجا کشانده اید ،اکنون کارتان به
جایی رسیده است که تیر و سنگ و نیزه به سویم پرتاب می کنید؟ می دانید چه
آفتی به جانتان افتاده و خود غافل هستید؟

مگر شما در نامههایتان ننوشته بودید :با هایمان به میـوه نشسـته و فصـل برداشـت
است ،اما پا به آن نمی گذاریم تا تو با قدمهاي مبارکت ،قدم در با ما بگذاري و مایه
ي برکت آن شوي! 1اما اکنون می بینم که آن درختها را تیر و نیزه کـرده ایـد و بـه
جاي میوهها سنگ در دست گرفته اید و می خواهید از ما پـذیرایی کنیـد ،مـی دانیـد
چرا؟ چون «فصد ملئت بطونكم من الحهام» «شکمهایتان از حرام پر شده است».

ومتاطوا بالحسْن من كلِِّ جانب تتِِّي جعلو في مثل الحلصة ،فخهج
 .1یمان ،ج  ،45ص .7

تتِِّي
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مني القاس ،فا تقوتْم فأبوا م يقوتوا تتِِّي قاَ لْم :ويلكهم! مها علهْكم م
نقوتوا إليَّ فتسْعوا قولي ،وإنِِّْا مدعوكم إلي بْل الهشاد ،فْن مطاعقي كا
من الْهشدين ومن عواني كا من الْْلكْن ،وكلِِّكهم عهاب ألمههيَْ ،هه
مستْع قولي ،فصد ملئت بطونكم من الحهام ،وطبع علي قلهوبكم ،ويلكهم! مت
نقوتو ؟ مت نسْعو ؟

1

هنگامی که ابن سعد اصحاب خود را براي کارزار با امام حسین

آماده و هر کدام را

به جاي خود مرتب و منظم کرد و پرچمها را در موضع خود جـایگزین نمـود و گـروه
میمنه و میسره لشکر را برقرار کرد به افرادي که در قلب لشکر بودند گفـت :شـما در
جاي خود ثابت باشید.
سپس آن مردم از خدا بی خبر از هر طرفی امام حسین
حلقه در اطراف آن حضرت گرد آمدند .امـام حسـین

را احاطـه کردنـد و نظیـر
خـارج شـد و نـزد آن گـروه

خونخوار آمد و از آنان خواست تا ساکت شوند ،ولی ایشان ساکت نشدند کار به جـائی
رسید که امام فرمود :واي بر شما! چـه مـانعی دارد کـه سـاکت شـوید و سـخن مـرا
گوش کنید؟
جز این نیست که من شما را به راه هدایت دعوت می کنم ،کسی که از مـن اطاعـت کنـد
هدایت می شود و کسی که نافرمانی نماید کافر خواهد بود .شـما عمومـا امـر مـرا اطاعـت
نمی کنید ،گوش به سخن من نمی دهید .زیـرا شـکمهـاي شـما از حـرام پـر شـده و بـه
قلبهاي شما مهر (قساوت) زده شده است ،واي بـر شـما! آیـا سـاکت نمـی شـوید؟! آیـا
نمیشنوید؟

 .1یمان ،ص .8
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این کالم پسر فاطمه در کربال است ،با این حساب آیا دیگر نماز و روزه و عبادت ایـن
قوم گمراه ،که راه بر کاروان حسینی مـی بندنـد ،قبـول درگـاه حـق بـوده و عبـادت
محسوب می شود؟!
این جریان به خوبی مفهوم کالم رسول ا

را روشن می کند که ،نُه قسمت از ده

قسمت عبادت ،در کسب حالل است.

 -5عذاب اخروي
القبيّ

 :يا مبا ذرّ! تا ب نفس

َدا! .وز نفس

قبل م نحا ب ،فإنِِّه مههو لحسهاب

قبل م نوز ونجّْ للعهض األكبه يوم نعههض ت نخفهي

علي اهلل خافْة  -إلي م قاَ  :-با مبا ذرّ! ت يكو الهجل مهن الْتِِّصهْن تتِِّهي
يحا ب نفسه مشدّ من محا بة الشهي

من شهيكه ،فْعلم مهن ميهن مطعْهه

ومن أين مشهبه ومن مين ملبسه ،ممن تالَ مو من تهام؟ يا مبا ذرّ! مهن لهم
يباَ من مين اكتسب الْاَ لم يباَ اهلل من مين مدخله القار.
اي اباذر! پیش از آن که به حسابت رسیدگی شود به حساب خود برر ،که ایـن کـار،
حساب تو را در فردا آسانتر مینماید .و خود (و صفات و اعمـال خـود) را پـیش از آن
که سب

سنگین کنند و بسنجند ،خود سب

سنگین کن و بسنج؛ و خویشتن را براي

روز بزرگ آماده ساز ،آن روز که تو را بر خـدا عرضـه مـی دارنـد و هـیچ چیـز بـر او
پوشیده نیست...
اي اباذر! آدمی از پرهی زگاران نخواهد بود مگـر آن گـاه کـه بـه حسـاب خـود برسـد
سختتر از آن که شریکی به حساب شری

خـود مـیرسـد؛ و بدانـد کـه خـوردنی و

نوشیدنی و پوشیدنی او از کجا فراهم می آید ،از حالل است یا از حرام؟
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اي اباذر! کسی که در بندِ دانستن آن نباشد که مال را از کجا به دست میآورد ،خدا در
بند آن نخواهد بود که او را از کجا وارد دوزخ کند.
با اندک تأملی در آن چه بیان شد به این نتیجه می رسیم کـه اگـر مـا مـی خـواهیم
کارمان به چنین سقوطهایی کشیده نشود و حیات و مرگمان در مسـیر والیـت باشـد،
باید نگاهی نو به زندگیها و کسب و کارمان داشته باشیم و خوب ،بد ،حـالل ،حـرام،
تجارت و اقتصاد را از دیدگاه اسالم بازشناسی و سپس به آن عمل نماییم.
به همین خاطر و براي شناخت حالل و حرام است که امـام علـی

در بـازار شـهر

فریاد می کشید و می فرمود :ايْا القاس الفصهه ثهم الْهتٍ 1اي مـردم ،اول فقـه و
شناخت احکام حالل و حرام ،سپس خرید و فروش و تجارت»

 .1یمان ،ج  ،100ص  ،117ح .16

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی 324 

موضوع بیست و ششم:
آفات کسب درآمد (ربا کاري)

در این جا به برخی از انحرافهایی که آفت تولید و توزیـع و مصـرف اسـت و کسـب
حالل را خدشه دار می کند ،اشاره خواهیم کرد.

ربا کاري
یکی از بالهاي خانمان سوزي که در دنیا و آخرت فرد و حتی اطرافیـانش را در آتـش
خود می سوزاند و هیچ نتیجه اي جز لعن و نفرین خدا و رسول در پی نخواهد داشـت،
گناه بزرگ و پر عقوبت «رباخواري» است .البته از این آتش خسارت آفرین ،عالوه بر
«دهنده ربا»« ،شاهدین» و حتی «کاتب» آن هم بی بهره نخواهند بود و مورد لعـن و
نفرین خدا قرار گرفته اند.

القبيّ

 :إ ِِّ اهلل ع ِِّ وجلِِّ لعن آكل الهِِّبا وموكله و كانبه

 .1الحیاة ،ج ،5ص .405

1
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به برخی از هشدارها و پیامدهاي ربا توجه نمائید:
هنگامی که مشغول تالوت قرآن هستی ،در آیات دقت کـن ،مـی بینـی کـه چگونـه
خداوند دلسوز ،براي به سالمت رسیدن و رشد من و تو ،مـا را از چـاههـا وچالـههـاي
نکبت و بدبختی ،آگاه کـرده و بـا تعبیـرات مختلـف ،مـا را از نزدیـ

شـدن بـه آن

ترسانده است.
اما وقتی به آیات مربوط به ربا و رباخواري در سوره بقره می رسی ،می بینی کـه خـدا
براي بیان نکبت و بزرگی و شیطانی بودن این گناه ،از تعابیري استفاده کـرده کـه در
مورد کمتر گناهی دیده می شود!
1ـ رباخواري کاري شیطانی

الْين يأكلو الهبا ت يصومو إتِِّ كْا يصهوم الهْي يتخبّطهه الشهْطا مهن
الْسّ ،ذل

بأنِِّْم قالوا :إنِِّْا البْع مثل الهبا ،ومتلِِّ اهلل البْع وتهِِّم الهبا ،فْهن

جاء موعظة من ربّه فانتْي فله ما لف ،وممه إلي اهلل ،ومن عهاد فأولئه
مصحاب القِِّار هم فْْا خالدو .
شیخ طبرسی در مجمع البیان ،در تفسیر ایـن آیـه ،مطـالبی سـودمند و سـازنده آورده
است ،که در این جا خالصه اي از آن را می آوریم:
«چون خداوند متعال در آیه پیشین ،مردمان را به انفاق و بخشش مال تشویق کـرد و
پاداش انفاقگران (هزینه گذران در راه تأمین زندگی و نیازهاي نیازمندان ،یـا مصـالح
عمومی اجتماع) را بیان داشت ،در این آیه از «ربا» سخن می گوید ،که جـاهالن مـی
پنداراند سبب زیادي مال می شود ،در صورتی که به واقع سبب نـابودي مـال اسـت...
رباخواران در روز قیامت مانند جن زدگان پا به صحراي محشر می گذارنـد (و اعتـدال
خود را از دست می دهند) ،این حالت که به آن دچار می شوند عالمتـی اسـت بـراي
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مردم حاضر در صحراي محشر تا ایشان را بشناسند و بدانند کـه ربـاخواران ایناننـد...
چنانکه معصیت کاران دیگر نیز هر کدام نشانهاي مناسب معصیت خویش دارند که بـا
آن شناخته می شوند؛ و همین گونه اهل طاعت نیز هر ی

مناسب طاعت و عبادت و

کار خیري که کرده اند نشانه اي دارند که با آن شناخته می شوند که اهل چـه عمـل
درباره «شهداي احد» فرمود:

نیکی بوده اند ...پیامبر اکرم

رمّلوهم بدمائْم وثْابْم
( )1آنان را با پیکرهاي خـون آلودشـان در جامـههاشـان بپیچیـد (و بـه خـاک
بسپارید)»( ،تا در قیامت همین گونه خونین بدن و گلگون کفن سر از خاک
بردارند) و فرمود:

يبع ممّتي يوم الصْامة من قبورهم َهِِّاً محجّلْن ،من آثار الوضوء
( )2امّت من در روز قیامت با دستها و صورتهایی نورانی از قبرهـاي خـویش
بیرون می آیند ،نورانی از اثر وضوء».
«نیز از طریق امام صادق

روایت شده است که پیامبر اکرم

فرمود:

لّْا م هي بي إلي السْاء ،رميت مقواماً يهيد متدهم م يصوم وتيصدر علْه،
من عظم بطقه ،فصلت :من هؤتء يا جبهائْل؟ قاَ :هؤتء الْين يأكلو الهبا ،ت
يصومو إتِِّ كْا يصوم الْي يتخبّطه الشْطا مهن الْهسّ ،وإذا ههم بسهبْل آَ
فهعو  ،يعهضو علي القار َدوّاً وعشّْاً ،يصولو  :ربّقا متي نصوم السّاعة؟
( )3در شب معراج که مرا به آسمان می بردند ،مردمـی را دیـدم کـه بـه علـت
بزرگی شکمشان هر چه می کردند نمیتوانستند از جاي خـود برخیزنـد .بـه
جبرئیل گفتم :اینان چه کسانیاند؟
گفت :رباخوارانند که مثل شیطان زدگان (جن زدگان) حرکت می کنند.
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 .2اعالن جنگ با خدا:

قرآن خطاب به مسلمانانی که تا آن روز ،بر سـفره کثیـف ربـاخواري نشسـته بودنـد،
می گوید:

يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا انَّصُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَصِيَ مِنَ الهِّبها إِ ْ كُقْهتُمْ مُهؤْمِقْنَ *
فَإِ ْ لَمْ نَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَهْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَ ُولِهِ وَ إِ ْ نُبْتُمْ فَلَكُهمْ رُؤُسُ مَمْهوالِكُمْ
ت نَظْلُِْو َ وَ ت نُظْلَُْو َ (بقره)279-278 /
دیگر به مسلمان رباخواري که طبق فرموده خداوند در قرآن به جنـگ خـدا و رسـول
آمده ،چه امیدي است؟!
 .3ربا و محو برکت

ل َكفَّها ٍر مَثهْم
ب كُه َّ
ت َو اللَّه ُه ت ُيحِه ُّ
ق اللَّه ُه الهِّبها َو ُي ْهبِهي الوَّهدَقا ِ
ه َي ْْحَه ُ
(بقره)276 /
ه وَ ما آنَْْتُمْ مِنْ رِباً لَِْهْبُوَا في مَمْواَِ القَّاسِ فَال يَهْبُوا عِقْدَ اللَّههِ وَ مها آنَْْهتُمْ
مِنْ زَكاةٍ نُهيدُو َ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِ َ هُمُ الُْْضْعِفُو (روم)39 /
درباره معناي «ربا» و مقصود از آن در این آیه دو قول است ،یکی این که مراد از آن،
بخشش و هدیه اي است که کسی به دیگري بدهد ،تا درعوض آن ،چیز بیشتري بـه
دست آورد ،و چنین کاري نه پاداشی دارد نه کیفري .دیگر این که مراد همـین ربـاي
معروف است؛ و این مالی است که برکت و افزایشـی نـدارد ،بلکـه خداونـد آن را بـی

برکت و نابود می کند (يْحق اهلل الهبا)...
 .4مؤمن و رباخواري؟!

ه يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا انَّصُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَصِيَ مِهنَ الهِّبها إِ ْ كُقْهتُمْ مُهؤْمِقْن
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(بقره)278 /
ه يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا ت نَأْكُلُوا الهِّبَوا مَضْعافاً مُضهاعَفَةً وَ انَّصُهوا اللَّههَ لَعَلَّكُهمْ
نُفْلِحُو (آل عمران)130 /
 .5رباخواري ،سیرتیان یهودي

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّْينَ هادُوا تَهَّمْقا عَلَِْْْمْ طَِّْبات مُتِلَّتْ لَُْمْ وَ بِوَدِّهِمْ عَهنْ َهبْلِ
اللَّهِ كَثْهاً * وَ مَخِْْهِمُ الهِّبَوا وَ قَدْ نُُْوا عَقْهُ وَ مَكْلِِْمْ مَمْواََ القَّهاسِ بِالْباطِهلِ وَ
مَعْتَدْنا لِلْكافِهينَ مِقُْْمْ عَْاباً مَلْْا (نساء)161 -160/
 .6بدترین و پلیدترین درآمدها

القبي

 :شه الْكا ب كسب الهبا.

1

بدترین کسبها ،کسب از راه رباست.

اإلمام الباقه

 :مخب الْكا ب كسب الهبا

2

پلیدترین کسبها ،کسب از راه رباخواري است.
 .7بزرگترین وبال

القبيّ

فْْا موصي به علّْاً

 :يا عليّ! الهبا بعو ج ءاً ،ميسه مثل م

يقكح الهجل ممّه ،فْبْت اهلل الحهام .يا علهيّ! درههم ربها معظهم عقهد اهلل مهن
بعْن زنْة ،كلِِّْا بْات محهم في بْت اهلل الحهام
از توصیههاي پیامبر اکرم

 .1بحاراالنوار ،ج  ،74ص .135
 .2الحیاه ،ج  ،5ص .607

به امام علی بن ابی طالب

 :اي علی! ربـا (و پلیـدي
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آن) هفتاد مرحله دارد ،ساده ترین این مراحل بدان می ماند که کسی در خانه کعبه بـا
مادر خود در آمیزد .اي علی! گناه درهمی از ربا بزگتر است از هفتاد بار زنـا کـردن بـا
یکی از محارم در خانه خدا.

اإلمام صادق

 :درهم ربا معظم عقد اهلل ع ِِّ وجلِِّ من هبعْن زنْهة كلِِّْها

بْات محهم في بْت اهلل الحهام.
امام صادق

:ی

درهم ربا خوردن در نزد خداوند بدتر است از هفتاد زناي با محارم

در خانه خدا.
 .8ترسناکترین خطر براي امّت اسالمی

اإلمام الكاظم

ه عن آبائه :قاَ ر وَ اهلل

 :إ ِِّ مخوف ما مخاف علي

ممّتي من بعدي ،هْ الْكا ب الْحهِِّمة ،والشِِّْوة الخفْة ،والهبا»
پیامبر خدا فرمود :ترسناکترین چیزي که درباره امتم از آن بیمناکم ،این کسـبهـاي
حرام است و شهوتهاي نهانی و ربا.

 .9همسو با شرک
اإلمام الوادق

فْْا روي عهن اإلمهام البهاقه

منِِّهه منهي بآكهل الهبها

فا تتابه فتاب ،ثمّ خلِِّي بْله ،ثمّ قاَ :يستتاب آكل الهبا ،كْا يسهتتاب مهن
الشِِّهك.
امام صادق

 :رباخواري را نزد امام باقر

آوردند ،ایشان از او خواسـتند کـه توبـه

کند و چنین کرد ،آن گاه رهایش کردند ،بعد فرمودند« :رباخوار را چنان بایـد توبـه داد
که مشرک را توبه می دهند».
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 .10چهرههاي آخرتی هراسناک

فْْا روا اإلمام الوادق

القبيّ

 :لّْا م هي بي إلهي السهْاء ،رميهت

مقواماً :من يهيد متدهم م يصوم وت يصدرعلْه من عظم بطقه .فصلت :من هؤتء
يا جبهائْل؟ قاَ :هؤتء الْين يأكلو الهبا...
به روایت امام صادق

پیامبر

 :چون مرا شبانه به آسمان بردند ،کسانی را دیـدم

که می خواستند از جاي برخیزند ولی توانایی آن را نداشتند و ایـن بـه سـبب بزرگـی
شکم آنان بود .گفتم :اي جبرئیل! اینان چه کسـانی هسـتند؟ گفـت :اینـان ربـاخوارن
میباشند.
 .11نابودي دین

اإلمام الوادق
للوادق

ه في قوله نعالي :يْحق اهلل الهبا ويهبي الوّدقات» ،قْل

 :قد نهي الهجل يهبي وماله يكثه؟ فصاَ :يْحق اهلل ديقه ،وإ كا

ماله يكثه.
امام صادق
للوّادق

ه دربار اين آيه :يْحق اهلل الهبا و يهبي الودقات» ،قْهل

 :قد نهي الهِِّجل يهبي ماله يكثه؟ فصاَ :يْحق اهلل ديقه ،و إ كها

ماله يكثه.
امام صادق

درباره این آیه «يْحق اهلل الهبها و يهبهي الوهدقات »...فهمهود:

خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را فزونی می بخشد» ،امام صادق

فرمودنـد:

می بینیم که مردي ربا می خورد و مالش افزون می شود؟ فرمود« :دینش را خدا نابود
می کند ،هر چند مالش افزایش یابد»
بدین گونه ـ و بنا بر این حدین ـ معناي آیه این می شود که خداوند ،به سـبب ربـا و
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رباخواري ،دین شخص رباخوار را نابود می کند ،یعنی سرمایه واقعی و ابـدي او ـ کـه
اعتقاد به دین حق و عمل بر طبق آن اعتقاد است ـ از دستش می رود (و چه زیانی از
این باالتر) ،هر چند مال دنیوي و از دست رفتنی او به ظاهر زیاد گردد.
بیچاره زن و فرزندي که باید بر سر این سفره ،به جاي غذاي حـالل و پـاک ،غـذاي
کثیف و متعفّن آغشته به ربا را در جسم و جان خود بریزند.
علت تحریم ربا

مهم ترین علت تحریم ربا این است که رباخواري موجـب افـزایش فاصـله طبقـاتی و
تراکم ثروت در دست عده اي محدود و محرومیت اکثر اعضاي جامعـه مـی شـود .در
چنین معامالتی ،همواره سود بـا اصـل سـرمایه ضـمیمه شـده و سـرمایه جدیـدي را
تشکیل می دهد .سرمایه جدید مجدداً مورد ربا قرار می گیـرد و سـود افـزونتـري را
موجب میشود و به این ترتیب فرد رباخوار ،در مدتی کوتاه ،بدون آن که کار مثبتـی و
تالش واقعی انجام دهد ،از راه تراکم سود ،ثـروت هنگفتـی بـه دسـت مـی آورد و در
مقابل ،بدهی بدهکار نیز به چند برابر اصل ،افزایش می یابد و در نتیجه به تدریج او را
از هستی ساقط می کند.
شاید شما هم سرا داشته باشید انسانهایی را که به خاطر قانع نبودن به زندگی خود،
خود را به این بازي مرگ بار ،آلوده ساختهاند ،تا جایی که چنـدین برابـر اصـل بـدهی
خود را به صورت سود ،به رباخوار پرداخت کرده ،اما هنوز بدهکاريشان به حال خـود
باقی است.
ربا ،مایه تباهی اموال است ،زیرا اگر انسان ی

درهـم را بـه دو درهـم بخـرد ،بهـاي

درهم ،درهم است و بهاي درهم دیگر ،باطل و ناحق خواهد بود؛ پس معامله همراه بـا
ربا در هر حال براي فروشنده و خریدار زیانبار خواهد بود.
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شاید برخی بگویند در زیان بار بودن معامالت ربوي براي ربا دهنده تردیـدي نیسـت،
زیرا به روشنی می توان پیش بینی کرد که در ارتباط با ی

سرمایه دار رباخوار ،دههـا

نفر پس از چند سال زمین گیر شده و از هستی ساقی می شوند؛ اما چگونه مـی تـوان
نابودي و زیانی را که در آیات و روایات براي شخص رباخوار بیان شده ،تصـور کـرد؟
زیرا در معامالت ربوي ،مال رباخوار نه تنها نابود نمی شود ،بلکه زیادتر هم می شـود.
پس چطور قرآن کریم می فرماید :يَْْحَقُ اللَّهُ الهِّبها» (بقـره )276 /خداونـد ربـا را
نابود می سازد.
در جواب می توان گفت :ربا موجب فساد مالی ،رکود اقتصادي و کندي تولید میشود.
وقتی ربا بر تار و پود زندگی فرد و یا حتی جامعه اي حاکم شد ،به تـدریج ارزشهـاي
معنوي بی فرو می گردد .دیگر ثروتمندان براي امور خیر دست به جیب نمی شوند و
مردم چیزي به یکدیگر قرض نمی دهند ،چنان مست پول و سـرمایه مـی شـوند کـه
براي رسیدن به آن ،از هیچ ظلم و فساد کوتاه نمی آیند و حتی حاضر می شوند دیـن
خود را فداي دنیاي خود کنند!
پر واضح است ،دود ناشی از آتش گرفتن خرمن معنویات و ارزشهاي انسانی ،گریبان
رباخوارن جامعه را خواهد گرفـت ،ربـاخواري موجـب سسـتی پیونـدهاي اجتمـاعی و
عواطف شده ،بذر کینه و دشمنی را در دلها می پاشد ،زیرا بـدهکار هـر چنـد در اثـر
نیازهاي مادي ،خود را ناگزیر از پرداخت مبلّغی به عنوان ربا می داند ،امـا رفتـه رفتـه
فشار پنجه رباخوار را بر گلوي خود احسار می کند و او را عامل همه بـدبختیهـاي
خود می پندارد ،در نتیجه کینه اش را به دل می گیرد و تشنه خون او می شـود .ایـن
جاست که ربا چهره کریه خود را نشان مـی دهـد و بـه ایـن صـورت ،دههـا جنایـت
وحشتناک رخ می نماید .جنایتی که ربا خوار نیز از آن بی نصیب نخواهد ماند.
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از سوي دیگر قرآن کریم نابودي سرمایه رباخوار را وعده داده است .شاید این نـابودي
به یکی از طرق زیر اتفاق بیفتد:
 -دارایی چند خانوار ی

جا نابود می شـود و اگرصـورت مـال از بـین نـرود،

برکاتش از بین می رود و دیگر شخص بهره و لذتی از دارائی اش نمی برد،
بلکه با هزار دردسر و گرفتاري زندگی می کند و آخر هم ،بـا حسـرت تمـام
سرمایه اش را می گذارد و می رود.
 مراد آیه این است که «سرمایه دین» اش را نابود می کند زیرا مـال حـرام،قلب را سیاه می کند و شیطان را مسلط ،دل قساوت پیدا می کند و موعظه
و حرف دین در آن وارد نمی شود.
 به علت رباکاري اش ،سرمایههاي عبادي که کسب کرده ،در آخـرت نـابودمی شود ،زیرا در آن دنیا ،به اندازه هر درهمی ،چه اندازه از عبادات او را بـه
صاحب مال می دهند و چه اندازه زشتیهاي او را بر این بار کننـد؛ بـا ایـن
حال دیگر چه انسان عاقل مسلمانی رغبت پیدا می کند به سـمت و سـوي
ربا دادن و ربا گرفتن سوق پیدا کند؟!
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موضوع بیست و هفتم:
آفات کسب درآمد (دروغ گويي ،سوگند ،تدلیس)

دروغگویی
از صفتهاي رذیله اي که در همـه ادیـان مـورد نکـوهش قـرار گرفتـه و ارتکـابش،
مقدمات انحراف شخص را به وجود می آورد« ،درو گویی» است.
صفتی که به گفته قرآن 1،هرگز با ایمان جمع نمی شـود و تـا زمـانی کـه انسـان در
معاشرتها و قول و قرارهایش از درو استفادده کند ،ایمانش دچار خدشـه و انحـراف
خواهد بود.
به همین خاطر وقتی از حضرت رسول

سئوال شد ممکن اسـت مـؤمن «ترسـو»

باشد؟ حضرت فرمود :ممکن است .همچنـین وقتـی سـئوال شـد امکـان دارد مـؤمن
«بخیل» باشد ،حضرت جواب دادند :شاید .اما هنگامی که پرسیدند آیـا ممکـن اسـت

 .1نحل.105 /

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی



335

مؤمن «درو گو» باشد؟ حضرت بدون درنگ فرمودند :خیر.

عن صفوا بن لْم :قْل :يا ر وَ اهلل! ميكو الْؤمن جباناً؟ قاَ :نعم ،قْل
له :ميكو الْؤمن بخْالً؟ قاَ :نعم ،قْل له :ميكو الْؤمن كِِّْاباً؟ قاَ :ت.

1

از نگاه اسالم ،درو گویی از بدترین زشتیها میباشد .بلکـه مـادر تمـام پسـتیهـا و
رذالتها است .این درو است که انسان را به مرور ،در مقابل هر نـوع بـدي آزاد مـی
گذارد و در صورت نیاز ،با به هم بافتن ارجیف ،کارهایش را توجیه می کند .اما کسـی
که پایههاي زندگانی اش را بر ستون «صداقت» بنا کرده باشـد ،از رذیلـتهـا فاصـله
خواهد گرفت.
براي درک بهتر این مطلب بهتر است به داستان زیر دقت کنیم.
در زمان پیامبر

جوانی بود غرق در گناه و معصیت ،اما دیگر از پستی خـودش بـه

تنگ آمده بود .به همین خاطر با دلی شکسته به سرا پیامبر

آمد و بدون خجالت،

سفره دلش را باز کرد و گفت :نماز می خوانم ،اما در مقـابلش ،پـایش بیفتـد مرتکـب
منکرات هم می شوم« ،درو » نیز می گویم ،اکنون آمـده ام تـا برگـردم و خـود را از
پلیديها نجات دهم .یا رسول ا ! جانم فدایتان باد ،بگویید از کجا شروع کنم و کدام
منکري را در مرحله اول ترک کنم؟ حضرت سرش را بلند کرد و به جوان فرمـود« :از
درو دوري کن! قول بده هرگز درو نگویی .جوان در محضر پیامبر

تعهـد داد و

از خدمت حضرت مرخص شد.
هنوز از دیدن پیامبر و شنیدن حرفهایش مدت زیادي نگذشته بود که در حـال قـدم
زدن ،دوباره وسوسههاي شیطانی به سراغش آمد و او را به سـوي ارتکـاب منکـرات،

 .1میزان الحکمه ،ج  ،3ص .2673
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تشویق می کرد .اما بی درنگ به این فکر فرو رفت که اگر فـردا پیـامبر از او در ایـن
باره سئوال کند ،چه بگوید؟ اگر بگوید مرتکب منکر نشده ام ،درو گفته و این خالف
تعهدم می باشد و اگر راستش را به پیامبر بگویم و به ارتکاب جـرم اعتـراف کـنم ،آن
گاه بر من حدّ جاري می شود .جوان با این محاسبه ،از فکـر شـیطانی خـود دور شـد.
همین طور در مورد سایر کارهاي خالف ،ترک درو  ،سرچشـمه تـرک همـه گناهـان
او گردید.

1

عده اي از خدا بی خبر که در کوچه پس کوچهها به دنبال غریبه اي می گردند تـا بـا
دوز و کل

و درو  ،جنسهاي قالبی را به عنوان درجه ی

بـه خـوردش دهنـد و از

اینکه مشتري ساده اي پیدا می کنند و می توانند بر سر او کاله بگذارنـد ،بـه قـدري
شاد می شوند که انگار در دلش عروسی گرفته اند.
نکند من هم همانند آن تعمیر کار باشم که می گفت« :چهار ساعت» وقـت گذاشـتم
تا وسیله شما را درست کردم و فالن قطعههایش را هم عوض نموده ام ،امـا در روزي
که «یومن تبلی السرائر» است و پردهها کنار می رود ،مشخص می شـود کـه او تنهـا
«نیم ساعت» وقت گذاشته و هیچ قطعه اي را عوض نکرده بود .بیچاره آن جا چگونه
می خواهد جواب این درو ها و حرام خواريهایش را بدهد؟!

پیامدهاي دروغ گویی
درو گو بودن انسان ،با پیامدهاي مختلفی مواجه اسـت کـه دانسـتن آن ،بـه انسـانو
طالب نیکی ،کم

می کند تا صادقانهتر زندگی کند.

 .1تفسیر نمونه ،ج  ،11ص .413
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1ـ دور شدن از کرامت انسانی
زندگی انسان ،به انسانیت او بستگی دارد ،به این معنا که اگر پا در جاده اي بگذارد که
آرام آرام ،انسانیت از او سلب شود ،او دیگر زنده نیست بلکه مـرده اي اسـت متحـرک
که لبار آدمی به تن دارد.
یکی از اموري که انسان را از بزرگواري و کرامت دور می کند درو گویی است.

 :الكْب والخْانة لْسا من مخالق الكهام

اإلمام عليّ

1

درو و خیانت از اخالق انسانهاي ارزشمند نیست.
2ـ سرچشمه ي نفاق و دو رویی
از آن جا که راستی ،حرکت بـر اسـار فطـرت اسـت و درو  ،حرکـت بـرخالف آن،
همیشه بین دل و زبان درو گو ،تضاد به وجـود مـی آیـد و آرام آرام او را بـه سـوي
نفاقهاي سخت تر و خطرناک تر سوق می دهد.

القبيّ

 :إ ِِّ الكْب باب من مبواب نفهاق 2درو گـویی دري از درهـاي نفـاق

است.
در مقابل آن ،صداقت از نشانههاي ایمان راستین دانسته شده است.

اإلمام علي
تْ يقفع .

 :عالمة اإليْا م نؤثه الودق تْ يضهِِّك علهي الكهْب
3

3ـ خیانت بزرگ

 .1غرر الحکم ،ص .219
 .2کنز العمال ،ج  ،3ح .8212
 .3بحاراالنوار ،ج  ،2ص .122
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گاهی شخص ،آن چنان درو خود را پردازش می کند کـه بـه زعـم طـرف مقـابلش
راست و حقیقت جلوه می نماید .او خود می داند که به دیگري درو گفته اسـت و در
لسان روایات ،این پدیده ،از بزرگترین خیانتها محسوب می شود.

القبي
كاذب»

 :كبهت خْانة م نحدث مخاك تديثاً هو ل

موهدق ومنهت بهه

1

خیانت بزرگی است که به برادرت سخنی بگویی که او آن سخن را حقیقت پنـدارد ،در
حالی که تو درو گفته اي.
4ـ ویرانگر ایمان
درو گویی همانند تیشه اي است که آجرهاي ایمان را یکی یکی از جا در می آورد و
آرام آرام به جاي سرزمین نورانی ایمان و یقین ،شوره زار نفاق و بی دینی در آن جلوه
گر می شود.

اإلمام الباقه

 :إ ِِّ الكْب هو خهاب اإليْا

2

درو  ،ویران کننده ایمان است.

اإلمام عليّ

 :جانبوا الكْب ،فإنِِّه مجانب لإليْها  ،الوهادق علهي شهفاء

نجاة وكهامة ،والكاذب علي شهف مْواة ومْانة.

3

از درو کناره بگیرید ،زیرا درو از ایمان بر کنـار اسـت ،شـخص راسـتگو در آسـتانه
نجات وکرامت است و شخص درو گو ،بر لبهي پرتگاه و خواري میباشد.

 .1میزان الحکمه ،ج  ،3ص .2672
 .2بحاراالنوار ،ج  ،69ص .247
. 3یمان ،ج  ،75ص .9
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5ـ کلید و سبب دیگر گناهان

یکی از پیامدهاي تلخ درو  ،آن است که درو با خود گناه می آورد ،به این معنـا کـه
شخص درو گو ،اگر بخواهد راست بگوید و صادقانه رفتار کند ،راسـتگویی اش مـانع
برخی گناهان و سرابهاي خیالی او می شود ،اما اگردرو گفت باید دائم آن را از دید
دیگران بپوشاند ،لذا براي پوشاندن دائم درو  ،ممکن است به گناهان دیگري چـون،
تهمت ،غیبت ،قتل ،خیانت و ...دست بزند .به عنوان مثال شخصی دزدي می کند :بـه
او می گویند چرا دزدي کردي؟ شروع می کند با درو توجیه کنید که وضعم چنـین و
چنان بود ،مجبور شدم و...
چرا درر نخواندي؟ با درو تقصیر را به گردن معلم بیچاره می گذارد که خوب درر
نداد! چرا دیر سر کار آمدي؟ می گوید زنم مریض بود در حالی که یا زن ندارد یا اگـر
دارد سالم و سرحال است!
چرا گران فروختی؟ می گوید گران خریدم ،فاکتورش هم هست! شاگرد و کارگر دارم،
بیمه هست ،کرایه هست و...

اإلمام الباقه

 :إ ِِّ اهلل ع ِِّ وجلِِّ جعل للشههِِّ مقفهاتً ،وجعهل مفهانْح نله

األقفاَ الشهاب والكْب شهِِّ من الشهاب

1

خداوند بزرگ براي بديها و زشتیها قفلهایی قـرار داده و کلیـدهاي آن قفـلهـا را
شراب قرار داده است و درو بدتر از شراب است.

اإلمام العسهي
همه ي پلیديها در ی

 .1یمان ،ج  ،69ص .262
 .2یمان ،ص .262

 :جعلت الخبائ في بْت وجعل مفتاته الكْب
خانه نهاده شده و کلید آن درو است.

2
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6ـ بی اعتباري
شاید براي بار اوّل که درو گو به شخصی درو می گوید ،طرف مقابلش آن را راست
پنداشته و بر او اعتماد کند ،اما آرام آرام که دست او رو مـی شـود ،شـخص درو گـو
اعتبار خود را نزد دیگران از دست می دهد و آبرویش می رود.

ه اإلمام عليّ

 :من عهف بالكْب قلت :الثصة به

1

کسی که به درو گویی ،شناخته شود ،اعتماد مردم نسبت به او کاهش می یابد.
همه ،داستان «چوپان دروغگو» را به یاد داریم که تمثیل و نمونه اي از سـلب اعتمـاد
مردم از افراد درو گو بود.

القبيّ

 :إيّاك والكْب ،فإنِِّه يسوّد الوجه 2از درو گویی پرهیز کن،که موجب

روسیاهی می شود.
آن چه در اجتماع باید مهـم و بـا ارزش باشـد اعتبـار و ارزش شـخص اسـت کـه بـا
میزانهاي مختلف ،از جمله صداقت و راستگـویی ،سـنجیده مـی شـود ،چیـزي کـه
شخص درو گو از آن بی بهره است.

اإلمام عليّ
يورثه َْه

 ... :ولسا الودق يجعله اهلل للْهء في القاس خْه من الْاَ

3

زبان راستگو که خداوند براي آدمی در میان مردم بگذارد ،بهتر از مالی است که انسان
براي دیگران به میراث نهد.

اإلمام عليّ

 :الكِِّْاب والّْْت واء ،فإ ِِّ فضْلة الحقِِّ علي الّْْهت الثصهة

 .1میزان الحکمه ،ج  ،3ص .2677
 .2بحاراالنوار ،ج  ،74ص .69
 .3غرر الحکم ،ص .217
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1

درو گو و مرده یکسان اند ،زیرا برتري زنده بر مرده به سبب اعتماد به اوسـت ،پـس
هرگاه به گفته ي او اعتماد نشود ،حیاتش از بین رفته است.
7ـ دروغ گو کم حافظه است

درو گو ،دائم بر خالف حقیقت و واقع ـ که ی

چیز است ـ سخن می گوید ،همـین

امر سبب می شود تا او در چند مجلس و گفتگو ،و گاه حتی در ی

مجلس و برخورد،

حرفهاي ضد و نقیض بزند و نفهمد که این حرف را قبالً بـه گونـه اي دیگـر بیـان
کرده است و باز عامل دیگري براي بی اعتباري او رقم خواهد خورد.

اإلمام الوادق

 :إ ِِّ مّْا معا اهلل به علي الكِِّْابْن ،القسْا

2

از جمله کم هایی که خداوند بر ضد انسانهاي درو گو (و به نفع طرف مقابلش تـا
درو گو او را بشناسد) ،فراموشی وکم حافظه بودن است.
8ـ سرزنش و پشیمانی

این مطلب به تجربه ثابت شده است کـه اعتبـار درو  ،همچـون اعتبـار و موجودیـت
«یخ» ،مدت زیادي نمی پاید و مدت طوالنی نمی گذرد که رفتـاري از درو گـو سـر
می زند که عدم صداقت گفتار او معلوم میشود یا از ادعایی که کـرده ،پـرده بـر مـی
دارد ،از سوي مخاطبان و ارباب رجوعان دیگر ،مورد سرزنش قرار می گردند و با ایـن
آبروریزي از گفته و یا کردار درو خویش نیز پشیمان می شود.

اإلمام عليّ

 :عاقبة الكْب مالمة وندامة

 .1یمان ،ص .220
 .2بحاراالنوار ،ج  ،69ص .251
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سرانجام درو گویی ،مالمت و پشیمانی است.
9ـ کاهش روزي

در سنت الهی ،عوامل زیادي موجب رشد و افزایش رزق و روزي انسان یا کـاهش آن
می گردد .از جمله عواملی که سبب کاهش روزي و حتی فقر خواهد شد ،درو گـویی
است.
برخالف برخی که میپندارند ،نان در درو گفتن وکاله سر مردم گذاشتن است ،اولیاء
دین از این واقعیت خبر می دهند که انسـان درو گـو ،روزي اش همچـون درختـان
پائیزي در حال ریزش خواهد بود.

القبيّ

 :الكْب يقصص الهزق

1

درو گویی ،روزي را کاهش می دهد.

اإلمام عليّ

 :اعتْاد الكْب يورث الفصه

2

عادت به دوزخ ،انسان را فقیر می کند.
10ـ دوري از هدایت و عذاب اخروي

درو گو ،اگر به این گناه کبیره ي خود ادامه دهد ،نه تنها از هدایت الهی و نسیمهاي
رحمت بازخواهد ماند بلکه رفتار ناپسندش ،مقدمات عذاب اخروي خـود را نیـز فـراهم
کرده است.

 ...إِ َّ اللَّهَ ت يَْْدي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّار (زمر)3 /

 .1وسايل الشیعه ،ج  ،15ص .347
 .2بحاراالنوار ،ج  ،69ص .261
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...إِ َّ اللَّهَ ت يَْْدي مَنْ هُوَ مُسْهِفٌ كََّْاب (غافر)28 /
 :إ ِِّ الهجل لْكْب الكْبة فْحهم بْا صالة اللْل

اإلمام الوادق

1

همانا فرد ،دروغی می گوید و به سبب آن ،از نماز شب محروم می ماند.

اإلمام عليّ

 :الكْب في العاجلة عار وفي اآلجلة عْاب القار

2

درو گفتن ،در دنیا ننگ است و در آخرت ،عذاب آتش.

سوگند خوردن
 ...به خدا قسم با این قیمت ضرر می کنم! و ا خریدش بیش از این حرفهاست! به
پیر و پیغمبر بهترین جنس بازار است! به قرآن قسم ،ندارم! به خداوندي خـدا ،سـالم و
بی عیب است! به همین قبله قسم...
این عبارتها و دهها نمونه ي آن ،جمالتی هستند که عدهاي در طول شبانه روز براي
به کرسی نشاندن و یا راست جلوه دادن گفتارشان به آن توسل پیدا می کنند.
آري یکی از انحرافات شایعی که روزي حـالل برخـی نـان آوران را آلـوده مـی کنـد
«توسل به سوگند» است.
فلسفه تشریع سوگند براي جایی است که تشخیص امر مهمی که بـه جـان ،نـامور،
مال و جنسیت و آبروي افراد بستگی دارد ،با مشکل مواجه شود و راهی به جـز قسـم
خوردن براي «کشف حقیقت» آن ،وجود نداشته باشد در چنین مقامی اسالم اسـتفاده
از سوگند به خدا را اجازه داده است که البته آن هم باید با شرایط خـاص و در محضـر
قاضی صورت پذیرد.

 .1یمان ،ص .260
 .2غرر الحکم ،ص .220
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اما برخی افراد به عشق درآمد باالتر و براي رسیدن به ریالی بیشتر ،حاضر می شوند از
خدا و دیگر مقدسات هم مایه بگذارند و سوگندشان را بر زبان خود جاري سازند ،آنها
ممکن است با سوگندهایشان ،اعتماد طرف مقابل را براي خریـدن ،فـروختن و دیگـر
مسائل مربوط به داد و ستد به دست آوردند و به اهداف خود دست پیدا کنند .غافل از
این که بـا ایـن کـار ناپسـند خـود ،چـه چیزهـاي بـا ارزشـی را از دسـت داده و چـه
خسارتهایی را براي خود به بار آورده اند.
در قرآن کریم می فرماید :وَ ت نَجْعَلُوا اللَّهَ عُهْضَةً لِأَيْْانِكُم...؛ (بقره)244 /
هنگامی که انسان احسار می کند که شـنونده سـخن او را بـه آسـانی نمـی پـذیرد
ممکن است براي اثبات درستی سخن و اطمینان شنونده به سوگند روي آورد .نیز بـه
هنگام تهدید یا نوید دیگران براي تأکید از سوگند سود می جویـد و خـداي متعـال در
بسیاري از سورههاي قرآن براي اثبات قیامت ،عـذاب دوزخ و نعمـت بهشـت ،تهدیـد
بدکاران و تشویق نیکوکاران سوگند خورده است که معموالً در شنونده تأثیر می گذارد
و وي را تا حدي نسبت به مورد سوگند مطمئن میسازد ،به خاطر همـین حتـی درو
گویان براي اثبات سخن خود به سوگند متوسل می شوند :قسم خوردن از نظر اسـالم
مورد نکوهش قرار گرفته و تأکید شده که از اعتیاد به سوگند بپرهیزید زیرا عـادت بـه
آن ،انسان را از گناه مصون نمی دارد.

اإلمام عليّ

« :ت نعود نفس

الْْْن ،فإ ِِّ الحالِِّف ت يسلم من اإلثم 1خـود

را به قسم خوردن عادت نده زیرا کسی که زیاد قسم می خورد از گناه در امان نیست.
با توجه به عظمت خداوند ،انسان مؤمن به خاطر امور غیر مهم نباید به نام خدا سوگند

 .1غرر الحکم ،ص .215
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یاد کند ،زیرا خدا برتر از آن است که در هر امر پیش پا افتاده اي بـه او قسـم خـورده
شود.

القبيّ

 :يا عليّ! ت نحلف باهلل كاذباً وت صادقاً من َْه ضهورة

1

اي علی! در جایی که ضرورت ندارد به خدا سـوگند نخـور ،چـه راسـت ،چـه درو ؛ از
همین رو نقل شده که امام زین العابدین

براي پرهیـز از سـوگند از مـال خـویش

صرف نظر کرد 2.از سوي دیگر سوگند در موارد ضروري مانند به اثبات رسـاندن حـق
خود در موارد مهم ،رد تهمت دیگران ،شهادت حق به نفع کسی ،مجاز است و در فقه
ما مواردي وجود دارد که در آنها براي اثبات حق و مانند آن ،سـوگند مجـاز شـمرده
شده است و با این وصف از نظر اخالقی توصیه شده است که تـا آن جـا کـه امکـان
دارد ،مسلمانان از سوگند خوردن بپرهیزند.
النبیّ

 :من مجل اهلل م يحلف به معطا اهلل خْهاً مّْا ذهب مقه

3

هر کس خداوند را بزرگتر از آن بداند که به او سوگند یاد کند ،خداوند بهتـر از آن چـه
از دست او رفته است به او عطا خواهد کرد.
سوگند دروغ :آن جا که سوگند راست ،ناروا باشد ،سوگند درو نـارواتر خواهـد بـود و
بدون ش  ،انسانی که سوگند به خدا را وسیله صحیح جلوه دادن رفتار و گفتـار خـود
قرار می دهد و سرنوشت خوبی نخواهد داشت ،زیرا او خداونـد را وسـیله رسـیدن بـه
هدفهاي نادرست خود قرار داده است.

اإلمام الوادق

 :من تلف علي يْْن وهو يعلم منِِّه كاذب فصد بارز اهلل عه ِِّ

 .1بحاراالنوار ،ج  ،74ص .69
 .2وسايل الشیعه ،ج  ،23ص .200
 .3من اليحضره الفقیه ،ج  ،3ص .371
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ل 1کسی که سوگند بخورد براي چیزي و می داند درو است ،به جنـگ بـا خـدا
وج ِِّ
برخاسته است.
پیامبر اکرم

فرمود :إ ِِّ التجّار هم الفجّار ،فصْل :يا ر وَ اهلل! ملهْس اهلل قهد

متلِِّ اهلل البْع؟ قاَ :نعم ولكقِِّْم يحلفهو فْهأثْو ويحهدّثو فْكهْبو  2بـه
درستی که تجّار ،همان گناهکاران هستنند که گفتند :اي رسول خدا

مگر خداونـد

خود خرید و فروش را حالل نکرده است؟ فرمود :چرا ،ولی اینها با قسم خوردن گنـاه
می کنند و در سخن گفـتن درو مـی گوینـد؛ و البتـه مقصـود روایـت ،آن دسـته از
بازرگانان و نان آورانی را شامل می شود که چنین خصلتی دارند.
پیامدهاي زیان بار سوگند دروغ

درو از گناهان کبیره است و سوگند درو  ،گناه کبیره مضـاعف اسـت .یعنـی هـم مفاسـد
درو را و هم توهین به مقدسات را به همراه دارد ،در روایات اسالمی پیامـدهاي زیانبـاري
براي سوگند درو ذکر شده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.
الف) فقر و تنگدستی

پیامبر اکرم

« :الحلف مقصفة للسلعة ،مْحصة للبهكهة» 3سـوگند خـوردن باعـن

نابودي سرمایه و از بین رفتن برکت است.
ب) پیشامدهاي ناگوار؛ خالی شدن سرزمینها از اهل آن:

 .1ثواب االعمال ،ص .226
 .2کنزالعمال.9451 ،
 .3نهج الفیاحه ،ص .452
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 :إيّاكم والْْْن الفاجهة ،فإنِِّه ندع الديار بالقع من مهلْا

از سوگند درو بپرهیزید ،زیرا سرزمینها را خش

1

و بـی حاصـل سـاخته و از اهلـش

خالی ،این عذاب و عقوبتی است که در اثر سوگند درو نصیب انسانها مـی شـود و
این عذاب هم شامل کسی که سوگند درو خورد هم می شود و هم شامل کسانی که
با او زندگی می کنند.
ج ـ تعجیل در عقوبت:

سوگند درو از گناهانی است ،که انسان قبل از مرگ نتیجه آن را خواهد دید.

ه اإلمام عليّ

 :ثالث خواَ ت يْوت صاتبْنِِّ مبهداً تتِِّهي يههي وبهالْنِِّ:

البغي ،وقطْعة الهتم ،والْْْن الكاذبة 2سـه صـفت اسـت کـه صـاحب آن هرگـز
نخواهد مرد تا نتیجه آن را ببیند ،ظلم کردن ،قطع رحم و سوگند درو خوردن».

ه اإلمام عليّ

 :م هع شيء عصوبة :الْْْن الفاجهة

3

مجازات سوگند درو از هر چیز دیگر سریعتر به انسان می رسد .این سخنان حکیمانه
که از جان انسانهایی پاک و معصوم برخاسته ،باید بر جانمـان بنشـیند و بـه هـوش
باشیم تا براي منفعت خویش یا خوشامد این و آن ،در بازار ،کارگاه و کارخانـه ،اداره و
خانه و یا در دادگاهها و جاهاي دیگر به نامهاي مقـدرو خـدا یـا قـرآن سـوگند درو
نخوریم حتی براي اثبات حقوق کم اهمیت ،سوگند راست نیز نخوریم تا چه رسـد کـه
حقی را ناحق ،یا ناحقی را حق جلوه دهیم.

 .1ثواب االعمال ،ص .226
 .2تحف العقول ،ص .94
 .3غرر الحکم ،ج  ،2ص .1604
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د ـ محرومیت از رحمت الهی

آن کس که خدا و اولیاء خدا را ابزاري جهت پول در آوردن بیشتر و کـاله سـر مـردم
گذاشتن قرار دهد ،دیگر چه انتظاري دارد که خدا با رحمت خود با او برخورد کند؟!

القبيّ

 :ثالثة ت يكلِِّْْم اهلل ع ِِّ وجلِِّ :الْقِِّها الهْي ت يعطهي شهْئاً إتِِّ

بْقِِّة ،والْسبّل إزار  ،والْقفق لعته بالحلف الفاجه

1

سه گروه اند که خداوند با آنان سخن نمی گوید -1 :منت گذار ،یعنی کسی که هر چه
می بخشد ،منت می گذارد  -2کسی که دامن جامه اش را (از روي تکبر) بلنـد گیـرد.
 -3کسی که کاالیش را با سوگند درو رواج دهد.
با این همه پیامد منفی ،دیگر چه منفعتی مـی تـوان بـراي ایـن سـوگندها و حرمـت
شکنیها از خدا و اولیائش در نظر گرفت؟!

تدلیس و فریبکاري
یکی دیگر از اموري که انسـان مسـلمان در کسـب روزي بایـد از آن فاصـله بگیـرد،
تدلیس می باشد.
تدلیس به این معنا است که فروشنده ،کاال را به صورتی بیارایـد کـه خریـدار را گـول
بزند و او را به خرید کاال تشویق کند.
این کار نیز در شرع اسالم حرام بوده و پیامدهاي مذکور در غش را به همـراه خواهـد
داشت.
پیامبر اکرم

پیرامون اهمیت پرهیز از تدلیس در کسب روزي می فرماید:

مربع من كنِِّ فْه طاب مكسبه ،إذا اشتهي لم يعب ،وإذا باع لهم يحْهد ،وت
 .1میزان الحکمه ،ج  ،2ص .1604
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1

هر که چهار امر را رعایت کند ،درآمدش پاک و حالل است:
 -1در موقع خرید جنس عیب جویی نکند -2 ،در موقع فروش تعریـف و تبلیـغ نکنـد
 -3عیب جنس را از مشتري مخفی نسازد -4 ،و در خرید و فروش قسم یاد نکند.

 .1یمان ،ج  ،1ص .325
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موضوع بیست و هشتم:
آفات کسب درآمد
(احتکار؛ غش و دغلکاري؛ تباني بر گران فروشي)

احتکار
یکی دیگر از انحرافاتی که دامن برخی نان آوران را می گیرد و باعن آلودگی و فسـاد
در کسب و کارشان می شود ،گناه بزرگ احتکار است.
«احتکار» به معناي انبار کردن و یا از دسترر خارج نمودن کاالي مورد نیاز مردم ،بـا
هدف باال رفتن قیمت آن جنس می باشد.
و «محتکر» ،صاحبان زور و زري هستند که به کم

ترفندها و تبلیغـات سـیاه خـود،

فضاي «کمبود مصنوعی» کاالیی را در جامعه ایجاد می کنند تا از طرفـی ،مـردم بـه
تکاپو و «تقاضا» روي آورده و از طرف دیگر« ،عرضه» را کم می کنند تا با ایـن کـار
خود ،قیمت کاال را بیش از اندازه و بعضاً به هر اندازهاي که می خواهند باال برده و بـه

ره توشه ماه مبارک رمضان   88معیشت در زندگی دینی



351

اهداف شوم و پلید خود دست یابند.
امروزه دامنه احتکار ،تنها به بازاریان و احتکار مواد غذایی خالصه نمی شود ،بلکه هـر
کجا عرضه کمتر از تقاضا صورت پذیرد ،نوعی احتکار خواهد بود.
به عنوان مثال ،هنگامی که مسافرین درکنار خروجیهاي شهر منتظر اتوبور ایستاده
اند ،اگر اتوبور داران ،تقاضا را بیشتر از عرضه دیدند و از اضـطرار و وجـود سـرما یـا
تعطیلی ،سوء استفاده کرده و بر قیمت مصوب خود افزودند ،باید بدانند که نان خـود را
به سم کشنده احتکار آلوده ساخته اند.
یا اگر متخصص و اهل حرفه ،دانش خود را احتکار کرده و بازار سیاه درست کنـد ،بـه شـکل
دیگري دست به احتکار زده است...
از منظر اسالم ،مالکیت فردي ،تا جایی مورد احترام اسـت کـه بـه مصـالح عمـومی و
منافع جمعی ،خدشه اي وارد نشود و این احتکار است که توازن عرضه و تقاضـا را بـه
هم زده و سطح قیمتها را باال می برد و در نتیجه ،قدرت خرید مردم به ویـژه اقشـار
کم درآمد و آسیب پذیر را به شدت کاهش می دهد .به همین دلیل ،اسـالم احتکـار را
تحریم کرده و محتکرین را وعده عقوبت در دنیا و آخرت داده و مسئولین و حاکمان را
موظف به برخورد شدید با این افراد پست و خائن نموده است.
در روایات مختلفی ،از شـخص محتکـر بـا عنـاوینی همچـون «ملعـون»« ،خـائن»،
«خطاکار» و حتی در حد «قاتل» یاد شـده کـه خـود گویـاي گنـاه بـزرگ احتکـار و
شخصیت پایین و پست مرتکب آن می باشد:

القبيّ

 :الْحتكه ملعو  1محتکر ملعون (به دور از رحمت خدا) است.

 .1بحاراالنوار ،ج  ،59ص .292
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القبيّ

 :ت يحتكه إتِِّ الخوّانو  1.کسی جز خیانتکاران ،دست به احتکـار نمـی

زند.

القبيّ

 :ت يحتكه إتِِّ الخاطيء 2.جز ،گنه کار ،کسی دست به احتکار نمی زند.

القبيّ

 :يحشه الحكِِّارو وقتلة األنفس إلي جْقِِّم فهي درجهة 3.محتکـران و

آدم کشان در جهنم هم درجه هستند.
آري محتکر ،به زعم خود از این شیاديها ،پول خوبی به جیب می زنـد و دارائـی اش
روز به روز افزایش می یابد ،غافل از این که امام علی

می فرماید :این نوع درآمد،

خیر و برکتی ندارد.

اإلمام عليّ

 :كلِِّ تكهة نضهِِّ بالقاس ونغلي السعه علْْم فال خْه فْْا

4

هر گونه احتکاري که به مـردم زیـان برسـاند و نـرخهـا را بـاال بـرد ،خیـر و برکتـی
نخواهد داشت.
سیاه بختی انسان محتکر به حدي است که طبق فرموده پیامبر

 ،اگر شخصی 40

روز کاالي مورد نیاز مردم را به انگیزه گران شدن انبار کنـد ،سـپس آن را فروختـه و
تمام سود و سرمایه را در راه خدا صدقه بدهد ،جبران این کار ناشایست را نکرده است:

اإلمام عليّ

 :قاَ ر وَ اللِِّه

 :ميّْا رجل اشتهي طعاماً فكبسهه مربعهْن

صباتاً يهيد به َهالء للْسهلْْن ثهمّ باعهه فتوهدّق بثْقهه لهم يكهن كفِِّهارة
لْا صقع.

5

 .1کنز العمال.9738 ،
 .2یمان9723 ،
 .3یمان.9739 ،
 .4الحیاة ،ج  ،5ص .625
 .5یمان ،ص .632
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 :الحكهة في الخوب مربعو يوماً ،وفهي الشهدّة والهبالء

ثالثة ميّام؛ فْا زاد علي مربعْن يوماً في الخوهب فوهاتبه ملعهو  ،ومها زاد
علي ثالث ميّام في العسه فواتبه ملعو .

1

مدت احتکار در حال فراوانی چهل روز است و در حـال سـختی و گرفتـاري سـه روز،
پس صاحب کاالیی که در حال فراوانی بیش از چهـل روز آن را نگـاه دارد ملعـون در
ملعون است و صاحب کاالیی که در حـال سـختی بـیش از سـه روز آن را نگـاه دارد
ملعون میباشد.
صاحب «وسائل الشیعه» می گوید« :این تعیین مدّت حمـل بـر آن مـی شـود کـه در
کمتر از مدّت یاد شده نیازي ضروري به هم نمی رسد »...پس زمان یاد شـده (یعنـی
چهل روز در فراوانی و سه روز در سختی) موضوعیت ندارد و مالک اصلی ،ورود فشار
بر مردم و صدق کردن احتکار است.

2

آري ،محتکر به خیال خود هر روز وضعش بهتر از روز گذشته می شود ،با و امـالک
و مرکب و منزلش تنوع بیشتري پیدا می کند و پیش خود فکر می کند کـه خـدا ،او و
احتکارش را فراموش کرده ،اما این سخن پیـامبر خـاتم

اسـت کـه مـی فرمایـد:

«محتکر ،عالوه بر عذابهاي اخروي ،در دنیا نیز منتظر بیماريهاي صـعب العـالج و
ورشکستی باشد که باالخره روزي بر خانه او فرود خواهد آمد:

من اتتكه علي الْسلْْن طعاماً ضهبه اهلل بالجْام واإلفالس.
و البته عذاب دردناکی براي آخرتش در نظر گرفته شده است.

 .1یمان ،ج  ،5ص  ،628به نقل از وسايل الشیعه ،ج  ،11ص .312
 .2یمان ،ج .629 ،5
 .3بحاراالنوار ،ج  ،59ص .292

3
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...وَ الَّْينَ يَكْقِ ُو َ الَّْهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ت يُقْفِصُونَْا فهي َهبْلِ اللَّههِ فَبَشِّههْهُمْ
بِعَْابٍ مَلْم (توبه)34 /
عذابی که وقتی به جبرئیل امین گوشه اي از آن را نشان دادند ،رنگش تغییر کرد و به
خود لرزید:

قاَ :جاءني جبهائْل متغّْه اللو  ،فصلهت :يها جبهائْهل! مها لهي مراك

القبيّ

متغّْه اللو ؟ قاَ :اطِِّلعت في القار فهميت وادياً في جْقِِّم يغلي ،فصلت :يها ماله !
لْن هْا؟ فصاَ :لثالث نفه :للْحتكهين والْدمقْن علي الخْه والصوّادين.
پیامبر

1

فرمود :جبرئیل در حالی نزد من آمد که رنگش تغییر کرده بود ،به او گفتم:

چرا رنگت پریده؟! گفت بر دوزخ گذشتم وادياي در جهنم دیدم کـه مـی جوشـید .از
دوزخ پرسیدم ایـن وادي جـاي کیسـت؟ گفـت :جـاي سـه گـروه :محتکـران،

مال

اشخاص دایم الخمر و دلّاالن زنا.

القبيّ
القار.

 :يصوم الْحتكه مكتوب بْن عْقْه :يها كهافه! نبهوّم مصعهدك مهن

2

و در قیامت بر پیشانی محتکر نوشته شده است :اي کافر! جایگاهت دوزخ باد.

اإلمام عليّ
ت يغدر

 :الْحتكه البخْل جامع لْن ت يشكه  ،وقادم علي من [لْن]

3

محتکر بخیل براي کسی (وارث) گرد می آورد که از او تشکر نمـی کنـد و بـه سـوي
کسی (خداوند) می رود که عذرش را نمی پذیرد.

 .1ارشاد القلوب الی الیواب ،ج  ،1ص .174
 .2کنز العمال.4398،
 .3غرر الحکم ،ص .361
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برخورد حکومت با محتکر

از آن جا که زیان ناشی از احتکار ،به عموم بر مـی گـردد و مصـالح همگـان را مـورد
تعرّض قرار می دهد ،برخورد با آن نیز از وظایف حکومت اسالمی است و دولت باید از
آن جلوگیري کند و افراد محتکر را تحت پیگرد قرار داده و مجازات نماید.
حضرت علی

در عهدنامه خود به مال

ارزش و اهمیت کار ایشان ،مال

اشتر ،ضـمن تجلیـل از بازرگانـان و بیـان

اشتر را به زیانهاي احتکار توجه داده و به او دستور

می دهد تا محتکران را کیفر دهد:

واعلم مع ذل

م ِِّ في كثْهه مهقْم صهْصاً فاتشهاً وشهحّاً قبْحهاً ،واتتكهار

للْقافع ه ونحكِِّْاً في البّْاعات؛ وذله

بهاب مضههِِّة للعامّهة ه وعْهب علهي

الوتية ه فامقع اتتتكار ،فإ ِِّ ر وَ اهلل ب نْي عقه ه ولْكن البْع والشههاء
بْعاً ْحاً بْوازين عدَ وم عار ت نجحف بالفهيصْن مع البائع والْبتاع ،فْهن
قارف تكهة بعد نْْ

فقكل وعاقب في َْه إ هاف.

به کار آنان (بازرگانان ،کاسبان و صنعتگران) رسیدگی کن ،چه در آن جا باشـند کـه
خود به سر می بري یا در شهرهاي دیگر؛ و ـ با این همه ـ بدان که میـان بازرگانـان
کسان بسیاري هستند که بدجوري تنگ نظر و حریص میباشند ،کاالها (ي مورد نیاز)
را احتکار می کنند ،و به بهاي دلخواه نرخ می گذارند و می فروشند؛ و این (سودجویی
و گرانفروشی) به ضرر تودههاي مردم تمام می شود؛ براي حاکمان نیز باعن ننـگ و
عار است؛ پس تو (اي مال !) جلـو احتکـار را بگیـر کـه رسـول خـدا

از آن منـع

می فرمود .باید خرید و فروش بدون سخت گیري صورت پذیرد ،با مقرّراتی عادالنه ،و
نرخهایی نه به زیان فروشنده و نه خریدار ،و آن شخص که پس از منع تو دسـت بـه
احتکار زند ،او را کیفر بده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او زیاده روي مکن.
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اإلمام عليّ

ه فْْا كتبه إلهي رفاعهة بهن شهدّاد البجلهي ،قاضهْه علهي

األهواز :إنه عن الحكهة ،فْن ركهب القْهي فأوجعهه ،ثهمّ عاقبهه بإظْهار مها
اتتكه.

1

امام علی

ـ در نامه اي به رفاعه بن شداد بجلی ،قاضی اهواز :از احتکار جلـوگیري

کن ،و هر کس احتکار کرد کیفري دردناکش ده ،و سـپس بـا بیـرون آوردن اجنـار
احتکارشده ،محتکر را به عقوبت برسان.

غش و دغلکاري؛ تبانی بر گران فروشی
غش و دغلکاري درکسب روزي

از دیگــر انحرافــاتی کــه در تحص ـیل روزي حــالل وجــود دارد« ،غــش» در کســب
و کار است.
غش ،یعنی خیانت کردن به دیگري ،براي رسیدن به ریالی بیشتر ،یعنی معرفی کاال با
اوصافی که واقعیت نداشته باشد .یعنی مخفی کردن عیبها و تمجید و تعریف بی جا،
یعنی قالب کردن جنس بدل یا دست دوم به جاي اصلی و نو .یعنی جنس معیوب را با
جنسی که در قیمت به آن انـدازه نیسـت مخلـوط کـردن و آن را بـه عنـوان کـاالي
مرغوب فروختن .یعنی مخلوط کردن شیر با آب...
البته اگر از خیانتهاي رایج در معامالت امـروزي خبـر داشـته باشـی ،حتمـاً مـواردي
همچون «کاله برداري ،تقلب ،جعل امضاء و سند ،کشیدن چ
به موارد باال اضافه خواهی کرد.

 .1الحیاة ،ج  ،5ص .631

بالمحل و »...را هـم
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پیامدهاي شوم غش و دغلکاري:

غش در معامله از دیدگاه فقه اسالمی ،عملی «حرام» محسوب می شود و در روایـات،
پیامدهاي سختی براي عاملین آن بیـان شـده اسـت کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره
می کنیم:

 .1دغلکار از ما نیست:
رسول رحمت

از کنار مغازه ي خرما فروشی رد می شد .نگاهش به سـینی خرمـا

افتاد .دقتش را بیشتر کرد .پیامبر درست دیـده بـود ،خرمـا فـروش ،هماننـد برخـی از
فروشندههاي امروزي ،جنس مرغوبش را در معرض دید مشتري قرار داده بود ،امـا در
پشت آن ،خرماهاي نامرغوب را مخلوط می کرد و از آن براي مشتري می کشید!
پیامبر جلوتر آمد ،می خواست خودش «نهی از منکر» کند ،خرمـا فـروش را بـه اسـم
صدا زد و فرمود :یا فال اما علْت انه لْس من الْسلْْن من َشهْم؟ 1فالنـی!
می دانی کسی که در کسب و کارش به مسلمین خیانت کند ،از مسـلمانان نیسـت؟ و
آیا خسارتی باالتر از این براي ی

مسلمان تصور می شود که رسـول ا

او را از

خود براند؟!

القبيّ

 :لْس مقِِّا من َشّ مسلْاً مو ضهِِّ مو ما كه

2

از ما نیست کسی کـه بـه مسـلمانی غـش روا دارد یـا بـه او زیـان رسـاند یـا بـه او
نیرنگ زند.
رسول خدا

به گندم فروشی فرمود :يا صاتب الطعام! م فل هْا مثهل معهال ؟

 .1کافی ،ج  ،5ص  ،16ح .2
 .2بحاراالنوار ،ج  ،72ص .285
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من َشّ الْسلْْن فلْس مقْم؛ 1اي گندم فروش! آیا زیر ایـن هـم ماننـد روي آن
است؟ هر که با مسلمانان دغلکاري کند از مسلمانان نیست.
 .2دغلکاري نشانه بدبختی

انسانی که دیگران را به چشم برادران دینی خود می بیند هرگـز و در هـیچ شـرایطی
حاضر به خیانت به دیگران نیست؛ اگر کسی حاضر به این عمل شوم گردد از لئامت و
شقاوت و بدبختی خود پرده برداشته است.

اإلمام عليّ

 :من عالمة الشِِّصاء َشّ الوديق

2

از نشانههاي بدبختی ،دغلکاري با دوست است.
 .3بی برکتی ،تباهی زندگی

شاید آن که به دغلکاري رو می آورد به زعم خود و با تالش فریبکارانه خـود بتوانـد
جنس بنجل و مانده اي را آب کند؛ اما او غافل است که خداوند ،برکـت زنـدگی او را
آب خواهد کرد و شادي حقیقی از زندگی اش دور خواهد شد.

القبيّ

 :من َشّ مخا الْسلم ن ع اللِِّه عقه بهكهة رزقهه  ،ومفسهد علْهه

معْشته  ،ووكِِّله إلي نفسه.

3

هر کس به برادر مسلمان خود غـش کنـد ،خـدا برکـت را از روزي او بـر مـی دارد و
زندگی را بر او تباه می سازد و او را به خودش وا می گذارد( ،و از نظـر لطـف خـویش
می اندازد).

 .1میزان الحکمه ،ج  ،3ص .2259
 .2یمان ،ج  ،3ص .2258
 .3یمان ،ج  ،3ص .2259
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 .4خشم خدا و نفرین مالئك

القبيّ
نلعقه

 :من باع عْباً لم يبّْقه لم ي َ فهي مصهت اهلل ولهم نه َ الْالئكهة

1

هر که چیز معیوبی بفروشد و نگوید ،پیوسته در دشـمنی خـدا باشـد و فرشـتگان او را
لعنت کنند.
 .5محشور شدن با یهود

القبيّ

 :من َشّ الْسلْْن تشه مع الْْهود يهوم الصْامهة ألنِِّْهم مَهشّ

القاس للْسلْْن.

2

هر که با مسلمانان دغلکاري کند ،روز قیامت بـا یهـود محشـور مـیشـود ،زیـرا ایـن
جماعت دغلکارترین مردم نسبت به مسلمانان هستند.
صافکار پنجه طال

مدتی پیش یکی از دوستان با خودروي مدل باالي خود تصـادف کـرد و گـذرش بـه
صافکاري و نقاشی افتاد ،از من و دیگر دوستان می پرسید :صافکاري سرا ندارید که
کارش عالی باشد ،می خواهم ماشینم را مثل روز اولش درست کنم ،به گونـه اي کـه
هیچ کس تصادفی بودنش را نفهمد! به او گفتم خوب است کـه بـه دنبـال صـافکار و
نقاش حرفه اي می گردي ،اما می دانی اگر چنین صـافکار پنجـه طالیـی هـم پیـدا
کردي و همان طور که می خواستی کار را انجام داد ،باز هم هنگـام فـروش بایـد بـه
خریدار بگویی این ماشین تصادفی است ،هر چند بـه ضـررت تمـام شـود و اال بـه او

 .1کنز العمال ،ج .9501 ،4
 .2بحاراالنوار ،ج  ،72ص  ،284ح .3
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خیانت کرده اي و مدیونش می باشی.
به او گفتم :هر کس در شغل و حرفه اي که هست ،نباید به ارباب رجوعهایش خیانت
کند .قصاب نباید گوشت درجه  2را درجه  1بفروشد .فرش فروش اگـر فرشـش ،رفـو
شده یا خوردگی دارد باید در موقع معامله مشتري را آگاه کند.
خوشا به حال نان آوران متدین که به دنیا و زیور و زینتش به عنوان وسـیله اي بـراي
کسب آخرت می نگرند و آن را مزرعه آخرت می دانند .آنها با شناختی کـه از خـود،
دنیا و سرمایههایشان پیدا کرده اند ،هرگز خویش را به چنین کار ناشایستی آلوده نمی
سازند.
آنها سخن امام صادق

را سرلوحه خرید و فروشهایشان قرار داده اند که فرمـود:

إيّاك والغشّ! فإنِِّه من َشّ َشّ في ماله ،فإ لم يكن ماله َشّ في مهلهه.

1

«از تقلب و خیانت دوري کن زیرا هر کس که در حق دیگران خیانـت کنـد ،بـه مـال
خودش خیانت می شود ،و اگر مالی نداشته باشد ،به اهل و ناموسـش خیانـت خواهـد
شد!»
6ـ پرهیز از تبانی بر گرانفروشی

از جمله اموري که در معامالت اقتصادي به شدت از آن نکوهش شده ،تبانی بر گـران
فروشی است .به این معنا که فروشندگان کاالیی با هم متحد شوند و قیمت کاال را به
اتفاق باال ببرند و بر قیمت عادالنه آن چیزي ،کم یا زیاد بیفزایند و چون مشـتري بـه
هر جا رجوع می کند ،قیمت را یکسان می بیند ،ناگزیر در برابر گرانی تسلیم می شود
و آن را می خرد ،متأسفانه این پدیده ناهنجار در میان تجار و کسبه زمان ما نیز ،کم و

 .1وسائل الشیعه ،ج  ،17ص  ،281ح .22525
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صنف ،در یـ

نقطـه جمـع

هستند.
براي تبیین بهتر دیدگاه اسالم در این خصوص به ذکر یـ

نمونـه از تـاریخ اسـالم

بسنده می کنیم:
امام صادق

به یکی از خدمتگذارانش به نام «مصادف» هزار دینار پرداخت و بـه

او فرمود ،آماده سفر تجاري به مصر شو؛ زیرا عائله من زیاد شده و نیاز به درآمد بیشتر
دارم ،مصادف با پول امام کاالیی تهیه کرد و همراه گروهی از تجار رهسپار مصر شد.
این گروه وقتی به نزدیکی مصر رسیدند ،با کاروانی برخورد کردنـد کـه بـه تـازگی از
مسیر خارج شده بود .از آنان درباره وضعیت بازار مصر و موقعیـت کـاالي خـود در آن
پرسیدند و معلوم شد کاالیی تجارتی ایشـان کـه از نیازهـاي عمـومی مـردم بـود ،در
بازارهاي مصر نایاب اسـت و مشـتري فـراوان دارد .مصـادف و همراهـانش بـا درک
موقعیت خاصی که در آن قرار گرفته بودند هم سوگند شدند که هیچ کس کاالیش را
کمتر از دو برابر قیمت خرید نفروشد .آنها پس از فروش کاالي تجارتی و جمع آوري
سود و سرمایه به مدینه باز گشتند.
مصادف خدمت امام صادق

رسید ،در حالی کـه در کیسـه ،پـول همـراه داشـت و

محتواي هر کیسه هزاردینار بود .او هر دو کیسه را خدمت حضرت نهاد و عرض کرد:
«فدایت شوم ،یکی اصل سرمایه و دیگري سود آن است» حضرت فرمود« :این سـود
بسیاري است ،چگونه آن را به دست آوردي؟»
مصادف تمامی ماجرا را براي امام

شرح داد و این که چگونه با هـم ،هـم سـوگند

شدند و به آسانی سود سرشاري به دست آوردند.
حضرت با ناراحتی فرمود« :سبحان ا به زیان مردمی مسلمان با هم ،هم سوگند می
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شوید که متاع خویش را جز به دو برابر قیمت خرید نفروشید؟»
آن گاه یکی از دو کیسه را برداشت و فرمود« :این سرمایه ي من ،و مـا را بـه چنـین

سودي نیازي نیست .سـپس فرمـود :يها موهادف مجالهد السهْوف مههو مهن
طلب الحالَ

1

 .1بحاراالنوار،ج  ،47ص .59
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موضوع سي ام:
آفات کسب درآمد
(کم فروشي ،ستايش و پوشاندن عیوب کاال؛ بي توجهي به مالي)

کم فروشی و اجحاف
قرآن کریم در آیات متعدد و با روشهاي مختلف ،مسلمانان را از بـالي مصـیبت بـار
کم فروشی و کم کاري بر حذر می دارد 1،اما در سوره هشتاد و سوم خـود ،بـا لحنـی
کوبنده و تهدید آمیز ،بر عده اي می خروشد و می فرماید« :ویل للمطففین»
گویا پیامدهاي این انحراف به حدي است که هیچ تعبیري بـه جـز «ویـل» و فریـاد،
توان بیان آن را ندارد.
ببین خسارت و بیچارگی این گروه به کجاها می رسد کـه خداونـد بـا آوردن «ویـل»
آنها را در کنار افرادي همچون «کفار نگون بخت جهنم نشین» 2و «یهودیان از خدا

 .1انعام ،152 /اعراف .85 /یود ،85 /اسراء.35 /
 .2مريم ،37 /ص.27 /
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بی خبر دین فروش» 1قرار داده است.

می فرماید :ان َ في الكْل ،ويل للْطفِِّفْن ه ولم يجعل الويل ألتد

امام باقر

تتِِّي يسّْْه كافهاً ،قاَ اهلل ع ِِّ وجلِِّ :فويل للِِّْين كفهوا من مشْد يوم عظهْم
(مريم)37 /

2

« ...درباره پیمانه کردن این آیه نازل شـده اسـت« :ويهل للْطفِِّفهْن ،واي بـر کـم
فروشان»؛ و خدا تا کسی را کافر نخواند ،کلمه «ویل» را درباره او به کـار نمـی بـرد،
چنان که فرموده است« :فويل للِِّْين كفهوا من مشْد يوم عظْم واي بر کـافران،
به هنگام حضور در روزي بزرگ (روز رستاخیز و روز حساب)».

قرآن ،جماعت مطففین را این گونه معرفی می کند :الَّْينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى القَّهاسِ
يَسْتَوْفُو َ * وَ إِذا كالُوهُمْ مَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِهُو ؛ (مطففین)3 -2 /
آنان که وقتی براي خود پیمانه می کنند ،حق خود را به طور کامـل مـی گیرنـد ،امـا
هنگامی که می خواهند براي دیگران پیمانه یا وزن کنند ،کم می گذارند».
متأسفانه امروزه کم فروشی در بـازار بـا پیشـرفت و پیچیـدگی روز افـزون صـنعت و
اقتصاد ،حالتی جدي تر به خود گرفته است .همه روزه میلیونها تن کاال در بازارهـاي
مختلف به صورت بسته بندي شده در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و مشاهده
می شود که مقدار کاالي بسته بندي شده ،در بسـیاري ازمـوارد ،از مقـدار واقعـی آن
کمتر است .بدیهی است شرکتها و یا افرادي که مبادرت به این کار می کنند و عین
به دست آوردن سودي به ظاهر فراوان ،ظلم فاحشی نیز مرتکب شده ،به سادگی خود

 .1بقره.79/
 .2بحاراالنوار ،ج  ،66ص .89
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را به هزاران خریدار ناشنار مدیون می سازند و چون این کار را همـواره تکـرار مـی
کنند ،آگاهانه خود را در ورطه اي خطرناک از حق النار و اموال مردم می افکنند ،که
رهایی از آن اگر محال نباشد ،بسیار دشوار خواهد بود.
اسالم با همه ي اهمیتی که براي امر تجارت و کسب قائل اسـت و کاسـب را حبیـب
خود می داند ،اما در عین حال با لحنی شدید ،تجار و کسبه اي را که نسبت به تحویل
اجنار خریداران کم توجهی می کنند ،یا در حق آنان مرتکب اجحـاف مـی شـوند ،از
اهل آتش معرفی کرده است:
رسول اکرم

می فرماید :التاجه فاجه والفاجه في القهار ،إتِِّ مهن مخهْ الحهقِِّ

ومعطي الحقِِّ.
هر تاجري گناهکار است و هر گناهکاري در آتش است ،مگر آن تـاجري کـه حـق را
بگیرد و حق را بدهد.

1

وسعت معنا

با شنیدن آن چه بیان شد و با نگاه اول ،نگاهت به کسبه و بازاریان ،آنهـا کـه بـراي
خرید و فروش میزان و پیمانه دارند ،معطوف میشود .در خیالت بقالهـا و عطارهـا را
نشان میدهی و می گویی :واي بر آن عدهاي که هنگام خریدن ،حق را براي خود بـه
کمال و تمام رعایت می کنند و مو را از ماسـت مـیکشـند امـا هنگـام فـروختن کـم
می گذارند و به کم

ترازوهاي قالبی خـود ،پـول مثقـال و گـرم و کیلـوي نـداده را

می گیرند .چه ارزان دین خود را میفروشند و حاضر می شوند تا در کنار کفـار و یهـود
قرار بگیرند.

 .1من ال يحضره الفقیه ،ج  ،3ص .194
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اما اگر کمی بیشتر دقت کنیم میبینیم این «ویل» و این فریاد ،همه افـرادي
که به نوعی مشغول داد و ستد هستند و با هر سن و شغلی براي گذراندن زندگی خود
تالش میکنند را در بر میگیرد.

1

با این نگاه دقیق و عمیق است که میبینیم هر کدام از ما ،کمتر از مقدار مزد دریافتی،
از انرژي و توان خود ما یه بگذاریم ،داخـل در کـم فروشـان خواهـد بـود و مـیتوانـد
مخاطب این آیات کوبنده باشد؛ از کاسب و کارمند و استاد و دانشجو گرفته تا پزشـ
و مهندر و وکیل و پلیس ،از بنا و بقال و نجار و برقی تا کـارگر و مشـاور و مبلّـغ و
قاضی ،از نانوا و میوه فروش تا مسئولین اداري و سیاسی ،از کادر اتاق عمل گرفته تـا
کادر پرواز ،هر کدام از این اصناف و گروه ها اگر کمتر از مقدار مزد دریافتی و وجـدان
کاري ،از انرژي و توان و تخصص خود مایه بگذارند ،مطفّف و کم فروش خواهند بـود
و واي بر کم فروشان.
حتماً با تعجب میپرسی چگونه؟! هر کدام از این گروهها ،براي خود پیمانه و میـزان و
ساعت کاري دارند که اگر کمتر از آن وقت و انـرژي بگذارنـد ،در دادگـاه الهـی کـم
فروش شناخته می شوند .مثالً کارمندي که در وقت اداري دست از کار میکشـد و یـا
به دلیل بی حالی و ناراحتی شخصی ،مراجعین را بالتکلیف و سـرگردان مـیگـذارد و
وقت تلف می کند .استادي که به جاي ارتقاي سـطح علمـی و فنـی شـاگردان ،وقـت
کالر را بیهوده میگذارند؛ پزش

و پرستاري که زمان کافی براي معاینه و توجه بـه

بیمار خود نمیگذارد ،بنّا و کارگري که از کـار طفـره مـیرود و یـا از مـواد نـامرغوب
استفاده میکند .نانوایی که به خاطر بی دقتی ،نان خمیر یا سوخته به مردم میدهـد و

 .1تفسیر نمونه ،ج  ،26ص .247
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یا دیگري که آب به جنسهایش می بندد تا سنگین تر شود ...همه و همـه جـزء کـم
فروشان محسوب میشوند.
راستی که چه دردناک و و حشتناک است ،اگر روزي همراه با سابقه کار ،کم کارهـا و
بدکاريهاي انسان را نیز به او نشان بدهند.
رسول خدا

درباره کم فروشان میفرماید:

إذا طفِِّفت ممّتي مكْالْا ومْ انْا واختهانوا فخفههوا الْمّهة وطلبهوا بعْهل
اآلخهة الدنْا فعقد ذل

ي كِِّو منفسْم ويتورّع مقْم.

1

هنگامی که امت من پیمانهها و ترازوها را کم دهند و خیانت ورزند و عهد و پیمـان را
بشکنند و با عمل آخرت ،دنیا را طلب کنند ،به خودستایی پردازند (به گمـان ایـن کـه
مسلمانان خوبی هستند) و حال آن که باید از آنان پرهیـز کـرد (کـه مسـلمانان بـدي
هستند)
امیر المومنین علی

نیز به برخی پیامدهاي ایـن خصـلت شـیطانی اشـاره کـرده و

میفرماید:

إذا طفِِّفت الْكْاَ مخْهم اهلل بالسقْن والقصص.

2

هر زمان که مردم کم فروشی کنند (و در خرید و فروش و معامالت ،حق و انصـاف را
از دست نهند) ،خداوند آنان را به خشکسـالی و قحطـی و کـم شـدن محصـول (و در
نتیجه ،گرانی) گرفتار سازد.
بهترین میزان عدالت آن است که شخص در هـر شـغلی و کسـبی روزي مـیخـورد،
پیوسته خود را به جاي دیگران بگذارد و از خود بپرسد :اگر من جاي آنها بـودم ،چـه
 .1الحیاه ،ج  ،3ص .528
 .2یمان ،ص .528
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انتظاري از ایشان داشتم.

ستایش کاالي خود و نکوهش کاالي دیگران
تبلیغات به هنگام فروش کاال از نظر اسالم امري ناپسند است ،زیرا با تأثیري که روي
قواي فکري خریدار میگذارد ،او را از تعقل صحیح و تصمیم گیري مبتنی بـر اندیشـه
سالم باز میدارد.
بدیهی است این کراهت در جایی است که تبلیغات مزبور ،حاوي مطلب دروغی نبـوده
و در آن صرفاً به بیان محسّنات جنس و امتیازات آن بر انواع مشابه اکتفا مـیشـود و
گرنه در حرمت آن تردیدي وجود ندارد.
از سوي دیگر بدگویی از کاالیی که دیگري آن را براي فروش عرضـه مـیکنـد نیـز
کاري ناپسند است .زیرا موجب پایین آمدن ارزش آن کاال میشود و چه بسا فروشنده
را تحت تأثیر قرار داده و به قبول قیمت کمتر راضی شود.
البته باید دانست که هر دو مورد فوق از ترفندهاي داللهاي حرفـهاي و دغـل بـازان
بازارهاي تجاري است ،چرا که از شأن ی

مسلمان متعهد به دور است که براي نیـل

به زخارف پست و بی ارزش مادي به چنین اعمال ناشایستهاي دست زنـد ،از رسـول

در این باره چنین نقل شده :من باع واشتهي فلْحفظ خْس خواَ وإتِِّ

خدا

فال يشتهينِِّ وت يبعْنِِّ :الهبا والحلف وكتْا الغْب والحْد إذا باع والهْمّ إذا
اشتهي

1

کسی که قصد خرید و فروش دارد ،باید پنج ویژگی را در خود حف کند و گرنه اقـدام
به خرید و فروش نکند ،آن پنج ویژگی عبارتند از :ربا ،سوگند ،پوشـاندن عیـب کـاال،
 .1یمان ،ج  ،5ص .558
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ستایش به هنگام فروش و نکوهش به هنگام خرید.
پوشاندن عیوب کاال

پوشاندن عیوب کاال به هنگام عرضه آن براي فروش به طور کلی مکروه است ،البتـه
مشروط به این که این کار به حد تدلیس و فریب خریدار نباشـد کـه در ایـن صـورت
حرام بوده و موجب خیار فسخ براي خریدار میشود ،چنان که در حدین گذشـته بیـان
شد ،از مواردي که رسول خدا

اجتناب از آن را در معامالت مورد تأکید قـرار داده،

پوشاندن عیوب کاال میباشد ،لیکن آیین مقدر اسالم به همین اندازه اکتفا نکـرده و
بیان عیوب کاال را از سوي فروشنده در معامالت اقتصادي مستحب دانسته و آن را از
نشانههاي خیرخواهی و کمال ایمان بر شمرده است.

1

بی توجهی به تکالیف مالی
یکی دیگر از آفتهاي خطرناکی که به درخت کسب و کار حالل نشسته و پیامـدهاي
ناگوار دنیوي و اخروي به بار خواهـد آورد ،بـی تـوجهی بـه تکـالیف مـالی همچـون
«خمس و زکات» است.
«زکات» پرداخت نمودن مقدار معینی از مال به محرومان و نیازمندان جامعه است که
به دستور خدا و براي پاکیزگی و رشد دارایی 2،در شرایط خاص بـر مسـلمانان واجـب
گردیده است.
«خمس» در اصطالح فقهی به معناي ی
میباشد.
 .1شرح لمعه ،ج  ،1ص .328
 .2توبه.103 /

پـنجم از مـازاد درآمـد سـالیانه اشـخاص
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دین اسالم ،خمس را پس از تأمین هزینه هاي متعـارف زنـدگی ،همچـون خـوراک و
پوشاک ،ازدواج و مسکن ،مرکب و مسافرت و انواع هزینههـایی کـه در آن ریخـت و
پاش نبوده و در نظر عرف مردم به جا باشد ،قرار داده است.
به عنوان مثال اگر درآمد سال معلمی  5میلیون باشد که چهار میلیون آن خرج زندگی
سالیانه او می شود ،به ی

میلیون آن خمس تعلق گرفته و تنهـا بایـد دویسـت هـزار

تومان براي پرداخت این واجب الهی کنار بگذارد.
البته بهتر است با مراجعه به رساله مراجع تقلید خـود ،احکـام کسـب و کـار بـه ویـژه
مسائل مربوط به خمس و زکات را به تفصیل فرا بگیریم.
بزرگواري می گفت :قرآن به مسأله زکات به صورت پر رنگ پرداخته و براي تأکید بـر
آن به طور مکرر به وجوب آن در ردیف نماز تصریح نموده است 1.تا جایی که هر گـاه
جمله «اقْْوا الولو » را میشنویم ،بی درنگ «آنوا ال كهات» در ذهنمـان نقـش
میبندد.
حرفش که به اینجا رسید ،قیافه اي علمی به خود گرفت و گفت :اما من براي خمـس،
دلیلی پیدا نکردم و به نظر میرسد عدهاي بنابر مصالحی ،خمس را مطرح کرده اند.
از این حرفش تعجب کردم و به او گفتم :چگونه با این قاطعیت حرف میزنی و منکـر
مسألهاي میشوي که ریشه قرآنی دارد و روایـات زیـادي بـر پایبنـدي بـه آن تأکیـد
کرده اند؟!
قرآن را باز کردم ،به دستش دادم و گفتم آیه  41از سورۀ انفال را بخوان.

شروع کرد به خواندن وَ اعْلَُْوا مَنَّْا ََقِْْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَ َّ لِلَّهِ خُُْسَهُ وَ لِلهَّ ُوَِ وَ

 .1بقره ،43 /نساء ،77 /حج .78 /
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لِِْي الْصُهْبى وَ الَْْتامى وَ الَْْساكْنِ وَ ابْنِ السَّبْلِ إِ ْ كُقْهتُمْ آمَقْهتُمْ بِاللَّههِ وَ مها
مَنْ َلْقا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُهْقا ِ يَوْمَ الْتَصَى الْجَْْعا ِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَهيْء قَهديه.
(انفاَ)41 /
از او خواستم تا ترجمۀ آیه را هم بلند بخواند «بدانید هرگونه غنیمتی به دست آوریـد،
خمس آن براي خدا ،براي پیامبر

و خویشاوندان (او) ،براي یتیمان ،بینوایـان و در

راه ماندگان است ،البته اگر به خدا ایمان دارید.»...
به او گفتم :می بینی خداوند در این آیه لحنـی محکـم و تأکیـدي فـراوان ،بـه مسـأله

خمس پرداخته و اعتقاد به آن را مشروط بر ایمان نموده و فرموده است «...إِ ْ كُقْهتُمْ
آمَقْتُمْ بِاللَّهِ»...؛ یعنی هر که ایمان دارد خمس می دهد و هر که خمس ندهد ،به خدا
ایمان ندارد.

1

به او گفتم :یکی از علت هاي پررنگ تر بودن زکات در قرآن نسبت بـه خمـس ،ایـن
است که بیشتر مسلمانان زمان پیامبر

کشاورز و دامدار بودند و تنها عدۀ انـدکی از

آنها به تجارت و بازرگانی اشتغال داشتند .با این حال پیامبر اکرم

افرادي را براي

جمع آوري خمس به مناطق مختلف میفرستاد و در همین راستا ،حضرت علـی
معاذ بن جبل را به یمن فرستاد.

و

2

آري اعتقاد به خمس به قدري حائز اهمیت است که حضرت رسول

در نامههـاي

خود به گروههاي مختلف 3و نیز در جمع کسانی که میخواسـتند مسـلمان شـوند ،در

 .1اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،1ص .223
 .2المعجم الکبیر ،ج  ،5ص  55ت الیحیح من السیره ،ج  ،5ص .211
 .3اسد الغابه ،ج  ،4ص .271
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کنار مسأله نماز و زکات ،خمس را نیز مطرح میفرمود.
البته پس از رحلت پیامبر

این واجب ،توسط خلفاي امري و عباسی دچار انحـراف

گردید و امامان تا زمان امام باقر
اما معصومین

1

و امام صادق

از دریافت خمس منع گردیدند،

از زمان آن دو امام بزرگوار تـا دوران امامـت حضـرت مهـدي

همچون زمان پیامبر

به این مسأله حیات بخشیده و بر آن تأکید میکردند و حتی

در شهرها نماینده مخصوص دریافت خمس معرفی کرده بودند.
از آن جا که یکی از فلسفه هاي وجودي خمس ،تقویت جامعۀ اسالمی و نیز رسـیدگی
به سادات فقیر می باشد ،این واجب در زمان غیبـت حضـرت مهـدي

نیـز پابرجـا

خواهد بود و طبق فرموده معصومین :این گونه اموال باید به دست فقهاي بـا تقـوایی
برسد که به فرمودۀ امام هادي

همچون «ناخداي کشتی» 2وظیفۀ مرزبانی از افکار

و عقاید دینی مردم را در میان امواج سهمگین شیطانی ،بر عهده دارند.
متأسفانه برخی از مسلمانان در دام وسوسهها و توجیهات شیطانی افتاده و نسـبت بـه
این دو واجب الهی سستی میکنند.
به همین خاطر گاهی پیش خود میگویند :اگر خمس و زکات بدهی ،مال و دارائی ات کـم
میشود و فردا خودت محتاج دیگران میشوي و عـدهاي دیگـر بـه خـود مـیگوینـد :تـو
کارهاي خیر زیادي کردهاي ،اموالی را وقف و وصیت کردهاي ،پس دیگر نیازي به پرداخت
خمس و زکات ندارید و ،...باالخره هر کدام از آنها به طریقی ،توجیهی براي نداشتن سـال
خمس دست و پا میکنند.
اما واقعیت این است که اگر نهال باور مسلمان ،ریشه دار بـوده و بـا اعتقـاد و ایمـان،
 .1صحیح بخارق ،ج  ،1ص  30و .32
 .2بحاراالنوار ،ج  ،2ص .6
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اسالم را پذیرفته باشد این تفکرات و توجیهات غلط را به دور افکنده و تن بـه دسـتور
دین خواهد داد .آري اگر انسان باور کند که پرداخت حقوق مالی هر چند اندک ،پـیش
خدا کم و کوچ

نخواهد ماند و اگر ایمان داشته باشد که به فرمـوده امـام رضـا

دادن خمس باعن «تقویت دین» و «کفارۀ گناهان» 1خواهد شـد ،اگـر کـالم رسـول
خدا

را پذیرا باشد که در آخرین سفر زیارتی خود ،در میان انبوه حاجیان فرمود :هر

که زکات مالش را ندهد ،نمازش پذیرفته نخواهد شد؛ 2و نیز اگر بداند که بـه تصـریح
قرآن ،اعتقاد به این تکالیف مالی ،مرز میان مؤمن و منافق بوده 3و با پایبنـدي بـه آن
سالم و صلوات پیامبر

را دریافت خواهد کرد 4،آن گاه به راحتی حساب اموال خود

را کرده و خمس و زکاتش را به دست مستحقین میرساند .اگر انسـان بـاور کنـد کـه
پرداخت خمس و زکات ،به دارایی اش برکت داده و باعـن حفـ و صـیانت امـوالش
می گردد ،اگر باور کند که حضرت مهدي

مسلمانانی که در پرداخـت ایـن حقـوق

کوتاهی میکنند را مورد لعن و نفرین قرار داده و خوردن مال خمس نداده را به آتشی
تشبیه کرده که زندگی انسانها را به آتش میکشد 5،اگر باور کند که همـان حضـرت
فرموده «و نحن خوْاؤ »6؛ ما روز قیامت دشمن شخصی هسـتیم کـه در پرداخـت
خمس سستی میکند ،اگر انسان بشنود و بـاور کنـد کـه امـام صـادق

نپـرداختن

خمس را از «گناهان کبیره» دانسته و در کنار شرک و قتل از آن یاد کرده است؛ 7اگر

 .1کافی ،ج ،1ص  ،548ح .25
 .2مستدرک الوسائل ،ج  ،7ص  ،11ح .7502
 .3توبه.75 -78 /
 .4توبه.103 /
 .5وسايل الشیعه ،ج  ،9ص  ،541ح  12671و .12670
 .6یمان ،ج  ،9ص  ،540ح .12670
 .7یمان ،ج  ،9ص ،536ح .12661
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کالم علی

را بشنود که فرمود :نپرداختن حقوق ما ،سبب ناپـاکی و هالکـت افـراد

خواهد شد 1و اگر بداند که امام باقر

آسانترین وسیلۀ جهنمی شـدن انسـانهـا را،

نپرداختن خمس بیان کرده است 2،اگر بداند و باور کند که معصومین

صحنههایی

از شکنجه این افراد را این گونه بیان کرده اند که مار بزرگی به گـردن آنـان آویختـه
می شود و این همان است که قرآن میفرمایدْ « :طوقو ما بخلوا»؛ همـان مـالی
که در دنیا بخل کرد ،در قیامت طوق گردن میشود»3؛
اگر به داستان باغی که قرآن می گوید به خاطر نپرداختن حقـوق محـرومین در آتـش
الهی سوخت 4،توجه کند ،اگر باور کند که چنین انسانی ،لحظه جان دادن آرزو میکند
که باز گردد و با دستان خود حق فقرا را بدهد اما نمیتواند؛

5

آن وقت پنبههاي مستی و دنیا دوستی را از گوش خـود بیـرون مـیآورد و عـزمش را
جزم میکرد و در پرداخت این حقوق کوتاهی نمیکرد.
آري ،اگر آنها را باور میکردند که میان نماز و طواف فرقی نیست و طواف بـا لبـار
احرامی که خمسش پرداخت نشده باشد حج را باطل مـی کنـد ،اسـتفاده از مکـان یـا
لباسی که خمس آن پرداخت نشده ،نماز را با مشکل مواجه میسازد.

6

و اگر می دانستند که در صورت عدم توانایی بر پرداخت خمس ،مراجع تقلید میتواننـد
ببخشند و یا فرصت پرداخت دهند ،دیگر کسی با کسب و کاري که خمس و زکـاتش

 .1بحاراالنوار ،ج  ،93ص  ،186ح .8
 .2وسايل الشیعه ،ج  ،9ص  ،483ح .12540
 .3آل عمران 180 /ت وسائل الشیعه ،چ  ،9ص  ،22ح .11422
 .4الم.20 /
 .5مؤمنون 100 /ت کافی ،ج  ،3ص  ،503ح .3
 .6رساله مراجع تقلید.
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را نداده باشد ،سفره پهن نمیکرد.
به امید روزي که همۀ نان آوران با پرهیز از آفت و انحرافات موجود در کسب معیشت
بستر عبودیت و بندگی را براي خود و خانواده شان فراهم سازند.
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