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 مقدمه

صحبه ولی آله عد وموالسالم علی سيدنا حم ةلصالمني، واـاحلمداهللا رب العال

 مجعنيأ
هايي از موارد ضعف و قوت را  اين كتاب برخي از موضوعاتي را در بر دارد كه گوشه

 دهند. در زندگي اجتماعي ما مورد بررسي قرار مي
(سوريه) تهيه و خود » ديو مدارسرا«آنها را براي پخش در  /دكتر مصطفي سباعي

 كرده است. او آن را اجرا مي
نماييم كه اين كتاب را  آموزان و دانشجويان توصيه مي به همين خاطر ما به همه دانش

مطالعه كنند و همه سعي خود را براي عملي نمودن مطالب آن در زندگي و روابط 
 اجتماعي خويش به كار بگيرند.

باشد كه  مي» ةاخالقنا اإلجتامعي«اين كتاب بخشي از كتاب  لزم به يادآوري است كه

 م چاپ و منتشر گرديده است. 1999و  ه 1420در سال 
كه با سطح فهم و  هاي آن كتاب را برگزيده و براي آن جا تعدادي از موضوع ما در اين

آن  ها تناسب پيدا كند، تا حدودي درك خواهران و برادران جوان ما در مدارس و دانشگاه
 ايم. را با زباني ساده بيان نموده

 براي همه آرزوي توفيق داريم

 ابراهيم الغمري



 
 

 بيني و خودپسندي خودكم

اين انسان موجود عجيب و غريبي است، و بسياري از امور متضاد در او در كنار 
دهيم  يكديگر قرار دارند. وقتي كه بعضي از جوانب وجودي او را مورد دقت قرار مي

هاي خداوند در هستي بيشتر است. زيرا او  ي آفريده هايش از همه يم كه توانائيياب درمي
توانسته است در آسمان پرواز كند، در اعماق درياها فرو رود، در مدت زماني كوتاه 

ها و مزارع سرسبز  هاي طولني را طي كند. و صحراهاي خشك و سوزان را به باغ مسافت
 و خرم تبديل نمايد.
ها را تغيير دهد، بر روي  جا كند، مسير رودخانه ها را جابه سته است كوههمچنين توان

هاي موجود در زندگي خويش تأثير بگذارد، و نيروهاي موجود در زمين و آسمان  پديده
 را به خدمت بگيرد.

هاي وجودي او دقت و توجه بنماييم به ضعف و ناتواني او پي  چه در ديگر گوشه چنا
دهد، نسيمي سرد او  اي مزاحم او را مورد اذيت و آزار قرار مي كه پشه اي بريم، به گونه مي

كند، و بر اثر لغزش و  اندازد، خاري كوچك پيكرش را پاره مي را در بستر بيماري مي
 گردد. حادثه اي دچار غم واندوه مي

ها را در خود دارد، خداوند او را يكي  برانگيز كه بسياري از تناقض اين موجود شگفتي
اي كه از منظر  ها و دليل ظاهري وجود خويش قرار داده است، آيه و نشانه ز نشانها

 متفكران و محققان و خردمندان بسيار گويا و رساست.

 ٱ َوِ� ﴿
َ
نُفِسُ�مۚۡ  َوِ�ٓ  ٢ ُموقِنِ�َ ّلِلۡ  تٞ َءاَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ  .]21-20الذاريات: [ ﴾٢ ِ�ُ

هاي فراواني هست، و در  خواهند به يقين برسند، دليل و نشانه يدر زمين براي كساني كه م«
 .»بينيد؟ وجود خود شما مگر نمي
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كند. و بر اثر  انسان خردمند كسي است كه جوانب ضعف و قوت خود را فراموش نمي
شود كه  اي دچار غرور و خودبرتربيني نمي ها و دانش خود به گونه ها و هوشياري توانايي

 ها را از آن خود بداند و با چشم تحقير به منزلت ديگران نگاه كند. وبيهمه فضايل و خ
گرداند و  از طرف ديگر جوانب ضعف و ناتواني را م�ك داوري در مورد خود نمي

ها و امكانات خود نگاه  شود، و با چشم تحقير به توانايي دچار خودكمتربيني نمي
 آورد. و دورانداخته شده به شمار نمي خاصيت و ناتوان نمايد، و خود را موجودي بي نمي

هاي خير و س�مت در ميان يك ملت اين است كه به دو بيماري بسيار  يكي از نشانه
 دچار نگرديده باشد.» خودكمتربيني«و » غرور«خطرناك 

افراد آن با چشم تحقير به ديگران نگاه كنند، در  :غرور و خودبرتربيني اين است كه
د دخالت نمايند، پا را از گليم خود بيرون بگذارنند و در مورد امور خارج از توان خو

 اموري كه از آن اط�ع ندارند اظهارنظر كنند.
نظران و تسليم  حتي گاهي از توجه به اندرز ديگران و گوش فرادادن به ديدگاه صاحب

 نمايند!. در برابر منزلت بزرگان و احترام نهادن به عالمان خودداري مي
ان خود را عالمي برتر از ديگر عالمان، حكيم و خردمندي هوشيارتر از هر يك از آن

تر از ديگر سياستمداران و بزر  و والمقامي مي  همه خردمندان و سياستمداري كاركشته
 شمارد. كس را شايسته بزرگي و برتري نمي داند كه هيچ

انتقال از  هاي ضعيف كه در حالت اين همان بيماري است كه غالباً بسياري از ملت
آلودگي به مرحلإل پختگي و بيداري يا ملتي كه از قلإل سربلندي و  مرحلإل خامي و خواب

 شوند. اند، به آن مبت� مي افتخار به دره ضعف و خواري سقوط كرده
اين بيماري امروزه در بين مردم مسلمان گسترش يافته و توجه به سخنان مردم در 

ها براي اثبات اين ادعا كافي  آيي ها و گردهم اشگاهاجتماعات عمومي و كوچه و بازار و ب
برند  است، كه چگونه هر يك از آنها خود را در همإل امور متخصص و كارشناس گمان مي

نمايند، و چگونه به جايي از غرور و  نظر مي و در مورد اين و آن موضوع اظهار
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ها به شمار  ها و ديدگاه ريهاند كه نظر خود را بالتر و برتر از همه نظ خودبرتربيني رسيده
 دانند. آورند و خود را از هر دانشمندي دانشمندتر مي مي

نمايند،  بسياري از آنها در ضمن سخنان خود مردم را به حماقت و ناداني توصيف مي
 كنند. و عالمان را به ناآگاهي متهم مي

كنند، و در  توجهي مي هرگاه ملتي به اين بيماري مبت� شوند، به اندرز ناصحان بي
نمايند، در عين  ها تصور مي شرايطي كه در حال سقوط قرار دارند، خود را بر فراز قله

عيب و نقص گمان  اند، خود را بي كه در دام مشك�ت و مصايب بسياري گرفتار آمده اين
اند، آنان خود را از همه  برند. همچنين در حالي كه ديگران عليه ايشان متفق شده مي

توانند با فريادي آنان را مرعوب  كنند، مي كنند. فكر مي تر گمان مي يش قويدشمنان خو
نشيني وادار كنند و با داد و فرياد و جار و جنجال  نمايند و با يك اشاره ايشان را به عقب

 با ايشان به مقابله بپردازند!.
ني بيني كه نوعي بيماري و ناهنجاري روا اما دومين بيماري ـ يعني احساس خودكم

است ـ اگر كسي به آن مبت� شود، او را دچار اخت�ل عصبي، ضعف اراده، نااميدي و عدم 
 نمايد. اطمينان به خود و ملتي كه به آن تعلق دارد، مي

كنند كه هيچ كاري  شود، و فكر مي در ميدان زندگي هيچ منزلتي را براي خود قايل نمي
 از او ساخته نيست!.

ت ملتي به آن مبت� شود، همين بيماري خودكم بيني بدترين بيماري كه ممكن اس
نمايد، و آن  ريختگي مي است كه خودآگاهي و ت�ش و حركت آن را دچار ضعف و درهم

 گرداند. اي خوار و تسليم مي را در برابر هر فرد و نظام ديكتاتور و قدرت خودكامه
پيدا نموده است! و  هاي مسلمان گسترش زيادي متأسفانه اين بيماري نيز در ميان ملت

اند.  گيري گرديده ها شديداً دچار خامي و خواري و گوشه به همين علت بسياري از انسان
ما كي و چي هستيم و از  :گويند چه در مورد اين موضوع از ايشان سئوال شود، مي چنان

 چه ارزش و منزلتي برخورداريم؟
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مشك�تي دچار شوند،  هرگاه امت مسلمان مورد تهاجم دشمنان قرار گيرند و به
چه از  خزند! و چنان ها به گوشه منازل و كنج معبد مي گونه آدم شود كه آن مشاهده مي

گويند:  ايشان خواسته شود كه براي حمايت از ملت و ميهن همكاري كنند، در پاسخ مي
توانيم جلو حركت  آيد؟ مگر ما مي ما را چكار به اين كارها؟ از دست ما چه كاري برمي

 تاب را بگيريم و يا چرخ زمان را از چرخيدن بازداريم؟آف
شوي! تو موجود گرامي  باري را مرتكب مي نه دوست عزيز! داراي اشتباه بزر  و زيان

 و بزرگي هستي! كارهاي بسياري از تو ساخته است!.
هاي بزر  پر كرده و در ميان جامعه  آناني كه صفحات تاريخ را از كارها و حماسه

هاي  هايي همچون تو هستند، و از همان استعداد، و توانايي نمايند، آدم كت ميت�ش و حر
تو برخوردارند، اما تنها به خودباوري رسيده و به ارزش استعدادهاي خويش پي برده، 

اند و از آن استعدادهاي خويش بهره گرفته و مردم را نيز از آنها  اعتماد به نفس پيدا كرده
 اند. مند گردانيده بهره

اي و با چشم تحقير به  اما تو به دست خويش بدون دليل خود را خوار گمان كرده
 اي! خاصيت بودن خويش را پذيرفته اي و فراموش شدن و بي امت خويش نگريسته

ها در جامعه ما بسيارند، اما چيزي كه جاي تعجب دارد، اين است كه در  آن گونه آدم
اند، كساني  حساس حقارت و ناتواني مبت� گرديدهميان آن دسته از افرادي كه به بيماري ا

اند،  شوند كه در عين حال دچار بيماري و ناهنجاري خودخواهي و غرور گرديده يافت مي
اي  دانند، اما در برابر دشمنان به گونه و در برابر مردم و امت خود را برتر و تواناتر مي

دهند و قايل به  دن به خود نميشمارند، كه اجازه سربلند كر خود را خوار و حقير مي
 گونه فضل و ارزشي براي خويش نيستند. هيچ
ها در ميان جامعه اس�مي تعدادشان كم نيست. آنان مردم خويش را مورد  گونه آدمآن

دهند. به تاريخ خويش با چشم  تحقير و دشمنان آنان را مورد تعريف و تمجيد قرار مي
باشند. فرهنگ و باورهاي  ران منزلتي وال قايل ميكنند و براي تاريخ ديگ تحقير نگاه مي
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حال با چشم احترام و تقدير به  كنند و در عين خاصيت گمان مي خودي را خوار و بي
 كنند!. هاي غلط و باطل ديگران نگاه مي فرهنگ

جانبه دشمنان قرار گيرد، آنان پرچم تسليم را به  هرگاه امت ايشان مورد تهاجم همه
گويند، كه دشمنان  آورند، و به مردم خود مي بوق خواري را به صدا درميگيرند،  دست مي
ناپذيرند، و ما توانايي مقابله با ايشان را نداريم و رويارويي با ايشان به معناي  ما شكست

 نابودي ما و آيندة ماست و بس؟!.
ز ا -بيني  يعني خودبرتربيني و خودكم -اين دو بيماري و ناهنجاري بسيار خطرناك 

اي حكيمانه مورد مذمت قرار گرفته و ما را از گرفتار  نظر آداب و تعاليم اس�مي به شيوه
 اند. آمدن به دام آنها برحذر داشته

كه  تعاليم و رهنمودهاي اس�م از طريق يادآوري قدرت و عظمت برتر خداوند و اين
ت از آن او هاي موجود بر روي زمين اعم از ثروت و مقام و دانش و فضيل همإل نعمت

 دارند. باشند، ما را از غرور و خودبرتربيني برحذر مي مي
 هاي خداوند توجه كنيد!. به اين فرموده

ِ ٱ فَِمنَ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ّمِن بُِ�م َوَما﴿  .]53النحل: [ ﴾َّ
 .»هر نعمتي كه داريد، از طرف خداوند است«

ِ ٱ يَدُ ﴿ يۡ  َق فَوۡ  َّ
َ
 .]10الفتح: [ ﴾ِديهِمۡ �

 .»د بالتر از دست آنهاستدست خداون«

 فرمايد: خواند و مي خود را به تواضع در برابر علم و علما فرا مي صو پيامبر 

 .]114طه: [ ﴾امٗ ِعلۡ  ِ� زِدۡ  َّّبِ  َوقُل﴿
 .»پروردگارا! بر دانشم بيفزايي :بگو«

 .]75يوسف: [ ﴾َعلِيمٞ  �ٍ ِعلۡ  ذِي ُ�ِّ  َق َوفَوۡ ﴿
 .»تري هست بالتر از هر آگاهي آگاه«

﴿ ٓ وتِيتُم َوَما
ُ
َّ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  أ  .]85اةسراء: [ ﴾قَلِيٗ�  ِِ
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 .»تنها ميزان كمي از دانش به شما داده شده است«
از طريق اين رهنمود الهي است كه اس�م انسان مسلمان را از غرور و خودبرتربيني 

نزلت صاحب گاه فضل و م چه انسان واقعاً مسلمان باشد، هيچ گرداند. و چنان دور مي
كند و استعداد و توانايي صاحب استعداد و  فضل و منزلتي را با چشم تحقير نگاه نمي

 گيرد. توانمندي را ناديده نمي
پس از حدود بيست سال جنگ و رويارويي ميان  صبينيم كه رسول خدا مي

وجه دچار غرور و شد، به هيچ وزمندانه وارد مكه ميمسلمانان و قريشيان وقتي كه پير
كبر نگرديد و از پيروزي خود براي تحقير و سركوبي مشركان مكه استفاده ننموده، بلكه ت

برعكس آن هنگام ورود به مكه و سوار بر شتر سر و كمر خود را به عنوان خضوع و 
فروتني در برابر خداوند فرود آورده بود، و در برابر حمايت و نصرت خداوند كام�ً 

 شكرگزاري فرمود.
برابر در كعبه ايستاد و بزرگان و سران قريش هراسان ايستاده و منتظر وقتي كه در 

بودند، كه اينك بر آنان پيروز شده و هرگونه  صگيري و اقدام رسول خدا تصميم
 تواند بگيرد، و نگران بودند كه با آنان چكار خواهد كرد؟ تصميمي را در مورد ايشان مي

فراهم كند،  صبيني را در رسول خدااما پيروزي نتوانست اسباب غروب و خودبرتر
و با قريشيان مشرك با عفو و سعإل صدر برخورد فرمود، و به مردي كه نزديك به او 

 فرمود: لرزيد، ايستاده و از ترس بر خود مي

 .»نا  هن  ان  ار�ه  ن  ر�ش  كنت تأ�ل القديدإ! كهون علي«
او گوشت خشك شده بود،  آرام باش! من كسي به غير از فرزند زني قريشي كه خوراك«

 .»بيش نيستم
انگيز و اثرات آن نگاه كنيد كه  به اخ�ق و برخورد پيامبرانه و روش بسيار دل

 ».من فرزند زني قريشي بيش نيستم« :فرمايد مي
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نشين نيست. بلكه سخن  اين سخن، سخن آدمي شكست خورده و حقير و گوشه
ر فرموده و او را از حكمت و نبوت مردي است كه خداوند او را به خلعت رسالت مفتخ

فرزند «برخوردار گردانيده و مدال پيروزي بر سينإل او زده است. اما از اين سخن كه او 
 ابايي نداشته است!.». زني قريشي است

گونه اذيت  هاي مغرور و خودكامه كه براساس خودبرتربيني از هيچ اي از آدم چرا عده
ند، و از هيچ تعرضي به ايشان به خود ترديد راه نماي و آزاري به مردم خودداري نمي

آيند. و به حقيقت  بينيد و به خود نمي را نمي صدهند، اين فروتني رسول خدا نمي
 .گردند؟! جايگاه و منزلت خود در ميان مردم برنمي

بيني در  اما رهنمودهاي اس�م را در ارتباط با اعتماد به نفس و پرهيز از خودكم
دهد  نماييم. به ويژه آياتي كه به امت مسلمان روحيه مي قرآن مشاهده ميبسياري از آيات 

 نهد. و بار مسئوليت اص�ح و آبادي را بر دوش ايشان مي

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
خۡ  أ

ُ
 .]110عمران:  آل[ ﴾ِِلّناِس  رَِجۡت أ

 .»ايد شما بهترين ملتي هستيد كه در جهت خير و مصلحت بشريت پديد آمده«

ّمةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  َِِك َوَ�َ�ٰ ﴿
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  .]143: ةالبقر[ ﴾َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

هايي براي همه  رو قرار داديم، تا اسوه و سرمشق بدين گونه شما را امتي معتدل و ميانه«
 .»ها باشيد انسان

﴿ ََ ْ  َو ََ  تَِهُنوا ْ َ�ۡ  َو نُتمُ  َزنُوا
َ
 ٱ َوأ

َ
 .]139عمران:  [آل ﴾١ ِمنِ�َ ّمؤۡ  نُتمكُ  ِِن نَ لَوۡ عۡ ۡ�

خود را سست و خوار نشماريد و اندوهگين نگرديد، اگر به راستي اهل ايمان باشيد، اين «
 .»شماييد كه برتريد

 اند كه: بسيار زيبا و رسا فرموده صچنين رسول خدا  هم

َ�نّ  الَ « ققر َحُدُ�مق  ََ
َ
َسهُ  ه  .0F1»َ�فق

 .»خود را خوار نشماردهيچ يك از شما به هيچ وجه «

                                           
 .رواه ابن ماجه -1
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َس َ  إرن: يقول إرّنَعة، هَحُدُ�مق  يُ� ق  ال«  ول�  هسأُت، هس ءوا و�ن. هحسنُت  ال ُس  هحق
 .1F1»اإلس ء  كهحس  وان هس ؤوا ت� ه ال ُس  هحس  إن

اگر مردم خوب بودند من نيز راه  :اراده نباشد كه بگويد اي بي هيچ يك از شما به گونه«
گونه ون آنان عمل خواهم كرد، بلكه اينچ م، و اگر بد كردند، من نيز همگير خوبي را در پيش مي

چه  باشد كه هرگاه مردم خوب عمل كردند، او هم راه خير و نيكي را در پيش بگيرد، و چنان
 .»آنان بد عمل كردند، او از بدي دوري كند

اعتماد  ها رهنمودهاي اس�م در ارتباط با گسترش و تقويت اعتماد به نفس است. اين
شود. بر همين اساس انسان مسلمان در  به نفسي كه قرباني غرور و خودبرتربيني نمي

دانست كه رهبر و رئيس مملكت را اندرز  گاه خود را كمتر از آن نمي صدر اس�م هيچ
 اي؟ اي اميرالمؤمنين اين را از كجا آورده :داد از آنها سئوال كند بدهد و به خود اجازه مي

گرفت و فرماندهي ارتش و فتح ممالك و حاكميت بر  كم نمي را دست چنين خود هم
دانست، بزرگان صدر اس�م بيشتر جواناني گمنام بودند كه  آن را بالتر از شأن خود نمي

به خاطر دميده شدن روح اس�م در شخصيت ايشان، بخشيدن اعتماد به نفس به آنان و 
ان و پيشگاماني ساخت كه چرخ تاريخ را درك استعدهايشان، از آنان رادمردان و رهبر
 براساس باورهاي خود به چرخش درآوردند!.

 مگر ابوبكر و عمربن خطاب و سعد و خالد و عمروبن عاص چه كساني بودند؟
مگر تعدادي از آنها در زمان جاهليت كارگر و تاجر و جواني اهل لهو و لعب و يا 

ت، نبودند؟ كه پس از مسلمان شدن به اش شهرت داش آوري كه تنها در ميان قبيله جنگ
گويان  خاطر خودآگاهي و اعتماد به نفس به صورت آواي ماندگاري درآمدند كه قصه

هاي بسياري را به  كنند و دل اي دلنشين زمزمه مي هاي قهرمانان آنان را به شيوه قهرماني
 نمايند؟ سوي خويش جلب مي

 دوست گرامي!

                                           
 .رواه الرتمذی -1
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چه كه هستي براي خويش قرار مده! تا دچار غرور و  وجه منزلتي بالتر از آن به هيچ
چه كه هستي كمتر مشمار تا به بيماري و  چنين خود را از آن خودبرتربيني نشوي! و هم

 عقدة خودكمتربيني دچار نگردي!.
ها،  سعي كن! كه خود را در جاي واقعي خويش قرار بدهي! مدام به استعدادها، توانايي

هاي خود خداوند را  توجه داشته باش و در برابر تواناييهاي خويش  كمبودها و ضعف
مند بنما!  شاكر باش! و از او بخواه كه آن را برايت بيشتر بگرداند. و مردم را نيز از آن بهره

و در برابر اين احساس مسئوليت خويش بر آنان منت مگذار! تا از پاداش تو كاسته نشود 
 و به بدي از تو ياد نكنند!.

وجود عيب و نقصي در خود آگاهي پيدا كردي، ت�ش كن به وسيله تربيت هرگاه به 
وجه  گيري از راهكارهاي علمي آنها را معالجه و برطرف نمايي، و به هيچ و تمرين و بهره

 گرداند. در رفع و برطرف كردن آن كوتاهي مكن! زيرا زمينه ذلت و نابوديت را فراهم مي
 و شما اي فرزندان امت مسلمان!.

خاطر رسالت و باورهاي بلندتان  هاي ديگر رقم كمي نيستيد! شما به مقايسه با ملت در
چه راه زندگي را به درستي در پيش بگيريد، به  باشيد! چنان از جايگاه واليي برخوردار مي

 توانيد از بهترين پرچمداران زندگي سالم و متمدنانه و سعادتمند باشيد. خوبي مي
ها از هيچ جايگاه  ير و خرد به شمار بياوريد، در ميان انسانچه خود را حق اما چنان

بلندي برخوردار نخواهيد بود، و در عرصه زندگي دچار خواري و درماندگي خواهيم 
 گرديد.

شما را به خدا از غرور و خودبرتربيني كه شما را به بات�قي از خيالت خام گرفتار 
رت و خودكمتربيني كه ميان شما و سعي و ي حقا چنين از عقده گرداند برحذر باشيد! هم

آورد، خود را نجات بدهيد و مدام در اين مسير  حركت مانعي بزر  را به وجود مي

ن َونُرِ�دُ ﴿ حركت كنيد تا اين فرمودة خداوند در مورد شما تحقق پيدا نمايد كه:
َ
 ّ�ُمنّ  أ

ِينَ ٱ َ�َ  ْ ُتۡض سۡ ٱ َّ  ٱ ِ�  عُِفوا
َ
ِِّمةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ِض �ۡ�

َ
ٰ لۡ ٱ َعلَُهمُ َوَ�ۡ  أ  .]5القصص: [ ﴾٥ َِ�ِ�َ َ�
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شدگان منت بگذاريم و ايشان را پيشوايان و وارثان  خواهيم بر ضعيف و سركوب ما مي«
 .»(حكومت و قدرت) بنماييم



 
 

 كاري چشمي و اسراف تنگ

نان ها بسيار كوتاه است و آ رغم گستردگي دامنه آن در رابطه با انسان زندگي دنيا علي
ها و منافع آن را در اختيار  تنها از فرصت اندكي برخوردارند و بخشي اندك از نعمت

 دارند.
عمر شما هر اندازه كه باشد، در مقايسه با زمان گذشته و آينده همانند عدد يك در 

ها و امكانات استفاده  برابر ميليارد و حتي بيشتر است. و شما به هر مقدار كه از نعمت
مند شويد، و  توانيد بهره ا در حد و حدود شرايط و اوضاع و امكانات خود مينماييد، تنه

ها و امكانات موجود در گذشته و حال و آينده مقدار بسيار  چنين چيزي در برابر نعمت
 آيد. بسيار اندكي به شمار مي

هاي  آوري نماييد، در مقايسه با اموال و ثروت به هر اندازه كه مال و ثروت را جمع
 اي در برابر اقيانوس بيش نيست. چون قطره ود در اين جهان پهناور، همموج

از طرف ديگر تعيين ميزان عمر، مقدار استفاده از لذايذ زندگي و بقاي اموال و ثروت 
در محدوده اراده و اختيار خود انسان نيست. گاهي بدون اط�ع قبلي و ناگهاني زندگي 

توان از  ي از موارد به خاطر بيماري و موانع ديگر نميكنيد، و در بسيار اين دنيا را ترك مي
بيني  خاطر حوادث پيش دارايي و لذايذ زندگي بهره لزم را گرفت. و در مواردي به

 شوند. ي فردي يا عمومي مال و ثروت نيست و نابود مي نشده

ِمنُتم﴿
َ
ٓ ٱ ِ�  ّمن َءأ ن ءِ ِّسَما

َ
 ٱ بُِ�مُ  ِسَف َ�ۡ  أ

َ
َُ  ِ�َ  فَإَِذا َض �ۡ� مۡ  ١ َ�ُمو

َ
ِمنُتم أ

َ
 ِ�  ّمن أ

ٓ ٱ ن ءِ ِّسَما
َ
ۖ َحاِصبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ِسَل يُرۡ  أ  .]17-16الملك: [ ﴾١ نَِذيرِ  َف َكيۡ  لَُمونَ فََسَتعۡ  ا

دانيد كه دستور بدهد، زمين بشكافد و  مگر از كسي كه در آسمان است خود را در امان مي«
كه از كسي كه در آسمان است  ت كند؟ يا اينگاه بلرزد و بجنبد و حرك شما را فرو ببرد و آن
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گاه خواهيد دانست كه هشدار و تهديد  دانيد كه طوفان شن بر شما بگمارد. آن خود را در امان مي
 .»من چگونه است

ّمنۡ ﴿
َ
ِيٱ َذاَ�ٰ  أ ٰ لۡ ٱ ِِنِ  ِّر�ۚ ٱ ُدونِ  ّمِن يَنُ�ُُ�م لُّ�مۡ  ُجندٞ  ُهوَ  َّ َّ  فُِرونَ َ� ٍَ ُغرُ  ِ�  ِِ  و

ّمنۡ  ٢
َ
ِيٱ َذاَ�ٰ  أ مۡ  ِِنۡ  زُقُُ�مۡ يَرۡ  َّ

َ
ْ  بَل ۥۚ قَهُ َِزۡ  َسَك أ ّوا ٍَ  ُ�ُتّوٖ  ِ�  ّّ   .]21-20الملك: [ ﴾٢ َوُ�ُفو

آخر كدام اشخاص و افرادند كه لشكر شمايند و جداي از خدا مهربان به شما كمك «
كه چه كساني هستند  بس، يا ايننمايند؟ كافران گرفتار غرورند و  كنند و از شما مواظبت مي مي

كه اگر خداوند روزي خود را بازدارد بتوانند به شما روزي برسانند، به راستي كافران در سركشي 
 .»و گريز قرار دارند

گيري از آنها با هم تفاوت  كنند، اما در مورد بهره ها اين حقايق را درك مي همه انسان
كارگيري آن در  كوتاهي عمر انسان بايد براي بهدارند. بيشتر آنها بر اين باورند كه از 

استفاده هرچه بيشتر از لذايذ زندگي استفاده نمود و به همين خاطر همه عمر كوتاه خود 
 دهند. جويي هرچه بيشتر در اين راه به هدر مي را براي كام
دهند و به  آوري مال و ثروت را هدف اصلي زندگي خويش قرار مي اي هم جمع عده
پردازند، و ديگران را از خير و منافع آن محروم  ن هرچه بيشتر مال و دارايي ميانباشت
 سازند. مي

ها هستند كه عمداً خود را از نعمت زندگي و نعمت ثروت  گونه آدم در واقع آن
اند، از چيزهايي كه دارند  محروم نموده، به سان مستمندان زندگي خويش را سپري كرده

 برند. دگي خويش لذت نميگيرند، و از زن بهره نمي
ها هستند كه از كوتاهي عمر انسان در اين جهان در راستاي  ي كمي از انسان عده

نمايند. و از اموال و دارايي خويش در جهت خير و منافع خود  خدمت به مردم استفاده مي
ها هستند كه  گونه آدم نمايند. اين كنند، استفاده مي اي كه در آن زندگي مي و جامعه

رغم كوتاهي عمرشان از حيات و زندگي واقعي برخوردارند و هرچند ثروت و  ليع
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رغم از دست  آيند و علي دارايي خويش را از دست بدهند ثروتمند واقعي به شمار مي
 شوند. ددن اين لذيذ ناروا خوشبخت و اهل سعادت شمرده مي

ار را از ورزي بيماري خطرناكي است كه در نهايت شخص بيم در اين صورت بخل
 پاي درخواهد آورد، از طرفي ع�مت غفلت و عدم بصيرت و انانيتي خودخواهانه است.

ها هستند كه نسبت به برآورده نمودن نيازهاي خود هم بخل  حتي برخي از آدم
نمايند، و  ورزند و آن را از خواب و خوراك و پوشاك خوب و مناسب محروم مي مي

 .آورند! سراف و ريخت و پاش به شمار ميهزينه كردن براي تأمين آنها را ا
چون كساني هستند كه پنجره خانه خويش را براي جلوگيري از  ها هم گونه آدم آن

نمايند و براي جلوگيري از مصرف هوا جلو نفس  روشنايي آفتاب سوت و كور مي
 .گيرند! كشيدن خود را مي

رتب ديد و خطاب به ها را با لباس كهنه و نام يكي از آن آدم صروزي رسول خدا 
 :او فرمود
 »مال و ثروتي داري؟«

 بله دارم! :گفت
 »چه نوع ثروتي داري؟« :فرمود صرسول خدا 

 ط� و نقره و شتر و گوسفند دارم. :گفت
هاي  ي نعمت : در اين صورت بهتر آن است كه آثار و نشانهفرمود صرسول خدا 

مت خويش بر بندگانش را دوست خداوند در تو ديده شود، زيرا خداوند وجود نشانه نع
 .2F1»دارد مي

ي خويش را در بات�ق اسراف  اي هم راه افراط را در پيش گرفته و خود و خانواده عده
هاي ناروا و انواع و اقسام لذايذ و مظاهر زندگي دنيوي غرق  جويي و ريخت و پاش و كام

 ترين توجهي ندارند.نمايند، اما در اين راه به مشك�ت مردم و مصالح ميهن خود كم مي
                                           

 رواه الرتمذی و احلاكم. -1
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اي براي خير و احسان و همكاري فراهم شود و به كمك و حمايت  هرگاه زمينه
كشند و عذر و  كنند و چهره درهم مي ثروتمندان نياز وجود داشته باشد به آن پشت مي

 آورند. بهانه مي
اي  دهند و به گونه و از فقر و مشك�ت و كسادي تجارت خود ناله و شكوايه سر مي

رود به كمك و صدقه ديگران نيازمند  گردانند كه گمان مي د را خوار و حقير ميخو
 باشند. مي

ها تعدادشان بسيار است، و در همه  گونه انسان ي اس�مي آن متأسفانه در جامعه
هاي خيريه و منافع عمومي به  هاي تبليغ اس�مي و مؤسسه ها و برنامه مواردي كه طرح

كنيم كه خود را به  كنند آنان را مشاهده مي ياز پيدا ميكمك و حمايت ثروتمندان ن
 آيد. ها به شمار مي زنند! آنان بدترين ب�يي هستند كه گريبانگير جامعه مردگي مي موش

نمايند و به خاطر  بخشي مي ها حاتم گاهي آنان در رابطه با مراسم عروسي و ميهماني
كنند،  ي پول بسياري را خرج ميعروسي آدم صاحب مقام و موقعيتي يا دوست و آشناي
گشادي آنها در  ي بخشندگي و دست تا خود را بيشتر به آن طرف نزديك نمايند. يا آوازه

جا بپيچد! اما براي حمايت از مستمندان و امور خيريه حاضر به هيچ نوع كمكي  همه
 :ن روش ايشان در دو چيز نهفته استنيستند!؟ راز اي

هاي خداوند براي كساني كه بخشي از  ها و پاداش هسستي ايمانشان به وعد :اول
 گيرند. دارايي خويش را با ميل و رضايت خود در راه خير و منفعت مردم به كار مي

هاي شيطان كه آنها را از فقر و نيازمندي دچار هراس  چنين تبعيت از وسوسه هم
اين مورد خداوند ر دانند. د ساز سختي و نيازمندي مي نمايد و خير و احسان را زمينه مي

 :فرمايد متعال مي

يۡ ٱ﴿ َّ   رَ َفقۡ لۡ ٱ يَعُِدُ�مُ  نُ َ�ٰ ِ
ۡ
ِ  ُمرُُ�مَو�َأ ٓ َفحۡ لۡ ٱب ا ُ ٱوَ  ءِ� ََ ۗ َوفَۡض  هُ ّمِنۡ  فَِرةٗ ّمغۡ  يَعُِدُ�م َّ ُ ٱوَ  ٗ� َّ 

 .]268: ةالبقر[ ﴾٢ َعلِيمٞ  ِسعٌ َ�ٰ 
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دهد و به ارتكاب  ستي ميترساند و) وعده تهيد شيطان شما را (به هنگام خير و احسان مي«
دهد. (فضل  دهد، ولي خداوند به شما وعده آمرزش خويش و فزوني (نعمت) مي گناه فرمان مي

 .»و رحمتش) وسيع و (از همه چيز) آگاه است
: از بين رفتن احساس مسئوليت اجتماعي در ايشان و چيره شدن خودپرستي دوم

اند تا به تنهايي زندگي كنند، و  فريده شدهكنند، كه آ مرگبار در طبيعت آنان. آنها فكر مي
اند. و صرفاً در برابر  مال و ثروت را تنها با اتكاء به سعي و ت�ش خود به دست آورده

 .ي خويش مسئوليت دارند و بس! خود و خانواده
كه مردم دور و بر آنان در فقر و مشك�ت قرار  رغم اين برد علي چنين گمان مي هم

 توانند در رفاه و آسايش زندگي كنند. مي داشته باشند، آنان
يابند كه براي زندگي همراه با ديگران  اما اگر به خوبي بينديشيد و تحقيق كنند درمي

اند با همكاري ديگران بوده و سعادت و  چه را كه به دست آورده اند، و آن آفريده شده
اد و باكرامت و فضيلت اي آز يابد كه در جامعه آسودگي انسان آزاد تنها زماني تحقق مي

 زندگي كند.
شود كه از دست دادن احساس هم دردي با مردم و  چنين براي آنان معلوم ميهم
توجهي به مشك�ت ايشان از هرگونه فقر و نيازي بدتر و از هرگونه محروميتي  بي

ناگوارتر است، و حتي عامل محكوم شدن به مر  معنوي و فقدان اخ�ق اجتماعي به 
 :اند در اين رابطه فرموده صيد، رسول خدا آ شمار مي

  َج ئرعٌ  وََج رُ ُ  َشبقَع نً  نَ َت  َن ق  بر  آَن َ  َن «
َ
برهر  إرل

لَمُ  َوُهوَ  َجنق  .3F1»نرهر  َ�عق
اش در كنار او گرسنه مانده به من  هر كس كه شب را سير به بستر برود و بداند كه همسايه«

 .»ايمان نياورده است

 :چنين فرموده استهم

 .»اسلا� فيلس ننهمـن  لم يهتم نأر� ال«

                                           
 .رواه البزار و الطربانی -1
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 .»آيد هر كس به امور مربوط به مسلمانان اهتمام نده، جزو آنان به شمار نمي«
ي سالم اين است كه افراد آن در زندگي شخصي و  هاي يك جامعه يكي از نشانه

نمايند و تنها به برآورده نمودن  خانوادگي در حدي معقول و معتدل خرج و هزينه مي
كنند. اما در زندگي اجتماعي خود بسيار اهل سخاوتمند و  نيازها در حد كفايت اقدام مي

نمايند و براي كرم و بخشندگي حد و حدودي را  دستي بسيار عمل مي با گشاده
 شناسند. نمي

كنند، لزم است اين روش را در  هايي كه در دنياي متمدن امروزي زندگي مي انسان
ها و  خارج زندگي شخصي و خانوادگي تا حد ممكن در هزينهپيش بگيرند و در ورد م

جويي نمايند و در عين برخورداري از ثروت و دارايي بسيار لباسي متوسط  مخارج صرفه
اي متوسط زندگي نمايند، اما براي تأسيس دانشگاه، مسجد و  بر تن كنند و در خانه

ين مخارج مراكز علمي و مدرسه و يا محل پرورش كودكاني يتيم يا در رابطه با تأم
گونه  تحقيقاتي از خود بذل و بخشش بسيار به خرج بدهند و زندگي خود را وقف اين

ها در عرصه علوم و آداب و تحقيقات  كارها بنمايند. به اين صورت است كه ملت
 گيرند. اجتماعي و اقتصاادي راه پيشرفت را در پيش مي

ها همين راه را در پيش گرفته و  انسان هاي امروزي بسياري از در بسياري از جامعه
نمايد كه با چشم احترام به اين روش و منش ايشان نگاه كنيم و  حق و انصاف ايجاب مي

نزاع و اخت�في كه ميان ما و ايشان وجود دارد. مانع از اقرار به اين اقدام پسنديده ايشان 
 نگردد.

ها اين  از همه اديان و انديشهاما لزم است اين حقيقت را يادآوري نماييم كه قبل 
ها را به آن اخ�ق ارزشمند فراخوانده و در سايه تشويق به آن  اس�م بوده كه انسان

اند  مسلمانان را تربيت نموده و در نهايت به صورت بهترين امتي كه در تاريخ وجود داشته
 اند. درآمده
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روي و پرهيز از  ميانه دانيم كه اس�م ما را به رعايت اعتدال و براي مثال همه مي
دگي فراخوانده است. قرآن اسراف و بخل در رابطه با مخارج زندگي خصوصي و خانوا

  :گويد مي
﴿ ََ ََ  ُ�ُنِقَك  َِِ�ٰ  لُولَةً َمغۡ  يََدكَ  َعۡل َ�ۡ  َو ۡ  اَملُومٗ  ُعدَ َ�َتقۡ  ِط بَسۡ لۡ ٱ ُ�ّ  َهاُسۡط تَبۡ  َو اَّ ًَ  .]29اةسراء: [ ﴾٢ ُسو
گردن خويش بسته مدار (و بخيل مباش) و آن را بيش از حد مگشا! (و بي دست خود را بر «

 .»حساب بخشش مكن) تا از كار نماني و مورد م�مت قرار نگيري و غمناك نگردي

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ٓ ْ  ِِذَا نَفُقوا
َ
ْ �ُۡ�ِ  َِمۡ  أ ْ َ�قۡ  َوَِمۡ  فُوا وا ٰ  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  ُ�ُ  .]67الفرقان: [ ﴾٦ اقََوامٗ  َِِك َ�

كنند  روي نمي ندگان خوب خداوند) كساني هستند كه به هنگام خرج و هزينه كردن زياده(ب«
 .»كنند روي را مراعات مي نمايند و در ميان اين دو ميانه گيري هم نمي و سخت

﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  َوُ�ُوا ََ  �ُوا ْ فُوٓ �ُۡ�ِ  َو  .]31األعراف: [ ﴾ا
 .»روي مكنيد بخوريد و بياشاميد ولي زياده«

 :اند فرموده صن رسول خداچني هم

 .4F1»وال ف و ولو تنت ع نه� ج ر«
 .»اگر در كنار رودي جاري هم قرار داري اسراف مكن!«

گونه  ولي در رابطه با زندگي اجتماعي و حل مشك�ت مردم به ويژه مستمندان هيچ
ت و روي مذموم نيست، زيرا در اين ميدان هرچه بيشتر هزينه شود، بر منزل اسراف و زياده

 گردد. كرامتانسان بيشتر افزوده مي

ِينَ ٱ﴿ مۡ  يُنفُِقونَ  َّ
َ
ٰ أ ِ  َُِهمَ� ۡ ٱب جۡ  فَلَُهمۡ  وََعَ��َِيةٗ  �ِ�ّٗ  ََّهاَِ ٱوَ  لِ َّ

َ
ّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ُرُهمۡ أ ََ  ََ  ٌف َخوۡ  َو

ََ  ِهمۡ َعلَيۡ   .]274: ةالبقر[ ﴾٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َو
روز و در پنهان و آشكار در راه خير و احسان هاي خود را در شب و  كساني كه دارايي«

شان نزد پروردگارشان (محفوظ) است و نه ترسي برايشان است و  كنند، مزد و پاداش هزينه مي
 .»نه اندوهگين خواهند شد

                                           
 رواه ابن ماجه. -1
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كننده  اي است كه سود آن پيش از هر كس به خود احسان ها به گونه آن نوع هزينه
 گردد. برمي

ْ  َوَما﴿  .]272: ةالبقر[ ﴾فَِ�َنُفِسُ�مۡ  َخۡ�ٖ  مِنۡ  تُنفُِقوا
 .»هرچه را در راه خير و احسان هزينه كنيد به نفع خود شماست«

دار بودن نيكي و خيرخواهي در درون صاحب آن  انفاق و احساني كه مظهر ريشه
 است.

ِينَ ٱ َوَمَثُل ﴿ مۡ  يُنفُِقونَ  َّ
َ
ٰ أ ٓ بۡ ٱ َُِهمُ َ� ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  ابِيتٗ َوتَثۡ  َّ

َ
ِ  َكَمَثلِ  أ  َو�ٍ بَِر�ۡ  َجّنة

َصاَ�َها
َ
ُ�لََها اتَۡت  َٔ َ�  َوابِلٞ  أ

ُ
 .]265: ةالبقر[ ﴾َ�َطّلٞ  َوابِلٞ  َهايُِصبۡ  ّلمۡ  فَإِن َفۡ�ِ ِضعۡ  أ

مثل كساني كه دارايي خود را براي خشنودي خداوند و استوار كردن شخصيت (ايماني) «
ون باغي است كه بر روي زميني بلند قرار داشته باشد و باران چ نمايند، هم خود انفاق مي

شديدي بر آن ببارد و در نتيجه چندين برابر ثمر بدهد، اگر باران شديدي بر آن نبارد، باران 
 .»بارد خفيفي بر آن مي

مندي به كسب  ها و اجر الهي و ع�قه اين چنين منشي بيانگر ايمان و اطمينان به وعده
 باشد. ت خداوند ميپاداش و رضاي

َّ  تُنفُِقونَ  َوَما﴿ ٓ بۡ ٱ ِِ ِ ٱ هِ وَجۡ  ءَ تَِغا  .]272: ةالبقر[ ﴾َّ
 .»بخشيد، تنها براي رضايت خداوند ببخشيد هر چيزي را كه مي«

هاي مفيد و سودمند براي آدم  گذاري ثروت در راه اما بخل و اندوختن و عدم سرمايه

ََ ﴿ بار خواهد بود. نمايد، بسيار زيان اي كه در آن زندگي مي ثروتمند و جامعه ّ َ�ۡ  َو ََ  َس
ِينَ ٱ ٓ  َخلُونَ َ�بۡ  َّ ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ  .]80عمران:  آل[ ﴾ُِّهمۡ  َ�ّٞ  ُهوَ  بَۡل  ُِّهم�  �َخۡ�ٗ  ُهوَ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن َّ

چه خداوند از فضل و نعمت خود به ايشان عطا نموده است بخل  آنهايي كه نسبت به آن«
ورزند، گمان نكنند كه اين كار براي آنان خوب و به نفع ايشان است، بلكه اين كار به زيان  مي

 .»آنان است
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گونه كه  ساز خواري و عذاب دنيوي و اخروي خواهد بود،همان چنين كاري زمينه
 :فرمايد خداوند متعال مي

ََ يُنفُِقو�َ ...﴿ ََ َوٱۡلفِّضَة َو َه َّ وَن ٱ ُ ُِ ِيَن يَۡ� َّ �ٖ َوٱ َِ
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّ�ِ َّ  َها ِ� َسبِيِل ٱ

ُ�ۡم يَ  ٣ ۡ َُ َُُهۡمۖ َ�َٰذا َما َك ٰ َعلَۡيَها ِ� نَاَِ َجَهّنَم َ�ُتۡكَوٰى بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُ�ُهۡم َوُظُهو ََ ۡوَم ُ�ۡ
وَن  ُ ُِ نُفِسُ�ۡم فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡ�

َ
 .]35-34: التوبة[ ﴾٣ِ�

گيرند، آنان را  اندوزند و آن را در راه خدا به كار نمي كساني كه (پول و) ط� و نقره را مي«
شوند  ها در آتش دوزخ گداخته مي به عذاب بس بزر  و دردناكي مژده بده! روزي كه آن سكه

 شود، اين همان چيزي نمايند و به ايشان گفته مي ها و پهلوهاي ايشان را با آن داغ مي و پيشاني
 .»اندوختيد كرديد، پس اكنون بچشيد طعم چيزي را كه مي است كه براي خود اندوخته مي

اصحاب خويش و اصحاب او مردم را براساس اين منش و اخ�ق  صرسول خدا
هايي فراهم  ها و نيكوكاري نمودند، و همان اخ�ق زمينه را براي سخاوتمندي تربيت مي
اريخ درخشيده و خواهند درخشيد و هر انساني را لي صفحات ت چنان در لبه نمود كه هم
 اندازند. به شگفتي مي

در زندگي شخصي و خانوادگي خويش در زمينه خوراك و پوشاك  ابوبكر صديق
بسيار ساده زيسته است. اما وقتي كه براي تجهيز و تأمين مخارج غزوه تبوك به كمك 

ك تشويق فرمود. ابوبكر مردم را به كم صمسلمانان نياز وجود داشت و رسول خدا
 همه دارايي خود را نزد ايشان آورد. صديق

 »اي؟ ات باقي گذاشته چه چيزي را براي خانواده« :فرمود صرسول خدا
 .ام! خداوند و پيامبرش را براي آنان باقي گذاشته :فرمود ابوبكر صديق

 نيمه دارايي خود را آورد و حضرت عثمان در همان حال حضرت عمربن خطاب
هاي بسياري را تهيه نمود و تعداد زيادي از اصحاب به وسيله اموال او  سازوبر  و مركب
 .تجهيز و آماده شدند!
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 صزنان نيز ط� و زيورآلت خود را با كمال ميل و رضايت خويش نزد رسول خدا
 .آوردند! مي

بخشندگي و احساس مسئوليت اجتماعي مسلمانان صدر اس�م به ثروتمندان و مردان 
 شده است. شد، بلكه فقرا و زنان را نيز شامل مي محدود نمي

وقتي كه در زمان خ�فت حضرت عمر بن خطاب قحطي روي داد، حضرت عثمان 
كشيد، كه بار آنها شامل مواد  كاروان تجاري شامل يك هزار شتر را در راه شام انتظار مي

 .!خوراكي و پوشاك بود و در آن شرايط قحطي بسيار ارزشمند بود
تاجراني كه در جريان نزديك شدن كاروان تجاري او به مدينه بودند، به حضورش 

 .خواستند آن كالها را از او خريداري كنند! مراجعه نموده و مي
 دهيد؟ چند درصد به من سود مي :حضرت عثمان فرمود

 پنج درصد. :گفتند
 .كسي هست كه به من بيشتر بدهد! :گفت
 درصد بدهيم.ما نيز حاضريم شش  :گفتند
 .دهد! كسي را سراغ دارم كه بيشتر از اين مي :فرمود

 آن تاجران سود او را تا ده درصد بال بردند.
 .دهد! آن شخص خيلي بيشتر از شما سود مي :فرمود
شناسيم بيش از اين سود بدهد! ما كه همه تاجران را  ما هيچ تاجري را نمي :گفتند

شود. آن تاجر  م، و قافله هم كه دارد وارد مدينه ميجا هستي شناسيم و بيشتر ما اين مي
 .دهد؟! كيست كه بيش از ده درصد سود به تو مي

ام كه براي هر درهم بيش از هفتصد درهم  من كسي را يافته :حضرت عثمان فرمود
 :فرمايد دانيد كه خداوند متعال مي دهد، مگر نمي سود مي

ِينَ ٱ ّمَثُل ﴿ مۡ  يُنفُِقونَ  َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  مۡ َِهُ َ� � َحّبةٍ  َكَمَثلِ  َّ

َ
 ُبلَةٖ ُس� ُ�ِّ  ِ�  َسَنابَِل  عَ َسبۡ  بَتَۡت أ

ُ ٱوَ  َحّبةٖ�  ّمِاْئَةُ  ٓ  َِِمن عُِف يَُ�ٰ  َّ ا ََ َ � ۚ ُ ٱوَ  ُء  .]261: ةالبقر[ ﴾٢ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  َّ
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ي است كه هفت ا كنند، همانند دانه مثل كساني كه دارايي خود را در راه خدا صرف مي«
خوشه برآورد، و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند براي هر كسي كه بخواهد آن را چندين 

 .»نمايد، خداوند (قدرت و نعمتش وسيع و (از همه چيز) آگاه است برابر مي

گيرم كه همه بارهاي آن يك هزار شتر را در راه خدا صرف  من شما را به گواهي مي
 .كنم! لمانان تقسيم ميكنم و در ميان مس مي

تواند الگوي ثروتمندان  اين است نمونه مسلماني ثروتمند، كسي كه به راستي مي
 .مسلمان باشد!

هاي چند نفر اشتغال داشت  يكي از كارگران مسلمان كه همه شب را به آبياري مزرعه
بود به ها مزدش را كه دو پيمانه جو  و صبح كه شد و كارش را به پايان برد صاحبان باغ

 او دادند.
! صيا رسول اهللا :آورد و گفت صاو ب�فاصله آن دو پيمانه جو را نزد رسول خدا

برم و پيمانه ديگر را در  ام مي اين مزد كار ديشب من است، يك پيمانه آن را براي خانواده
 .گذارم كه آن را به برادران مسلمان نيازمندم بدهي! اختيار شما مي
 .مند از كارگر مسلمان!اي ارزش اين هم نمونه

روزي حضرت علي با حضرت فاطمه مشغول صرف غذاي اندكي بودند كه براي هر 
كرد، كه ناگهان سائل مستمندي سر رسيد و آنان غذاي خود را به او  دوي آنها كفايت نمي

 :آيه در مورد ايشان نازل گرديد كهدادند، و خود با گرسنگي ساختند. تا اين 

ٰ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  ﴿ نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
 .]9الحشر: [ ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َوَِوۡ  أ

 .»باشند دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند مي (نيازمندي) ايشان را بر خود ترجيح مي«

 .اي از مسلمانان فقير و مستمند! اين هم نمونه
همه يكصد هزار درهمي را كه به عنوان هديه به او داده  لروزي حضرت عايشه 

ه بود، در عين نيازمندي خود ـ در حالي كه روزه بود و لباس كهنه بر تن داشت ـ در شد
 ميان مستمندان تقسيم نمود.
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بهتر بود كه چيزي را براي تهيه  :كرد گفت خانمي كه در كارهاي منزل به او كمك مي
 گذاشتي؟ افطار باقي مي
كه همه  گر قبل از آنا :كه به خاطر مردم خود را فراموش كرده بود فرمود لعايشه 

 .!؟گذاشتم گفتي چيزي را هم براي تهيه افطار باقي مي آن را تقسيم كنم به من مي
 .اي از كرم و سخاوت زنان مسلمان! اين هم نمونه

هاي اجتماعي بود كه مساجد و  ها و احساس مسئوليت بر مبناي اين سخاوتمندي
هايي براي  ف گرديد و خانهمدارس در صدر اس�م ساخته شدند و اموال بسياري وق

اسكان مسافران و مستمندان ساخته شدند. اين منش و اخ�ق بود كه مسلمانان به وسيله 
ها تمايز پيدا كردند، و  المنفعه از ديگر ملت قضيه وقف كردن براي همه امور خيريه و عام

 نظير گرديدند. ها بي در تاريخ ملت
 :فرمايد مي صرسول خدا

ن  نق �لت اولبست او تصدرت، وهن   كن  ن ل ك ل ن ل! وانا  ل: نيقول ان  آدم«
 .5F1»كفهو لورثت كن  ذن
ثروت من و اموال من! اما بايد بداني كه دارايي تو فقط  :گويند اش) مي ها (گاهي همه آدم«

 .»دهي، اما بقيه آن به وارثانت تعلق دارد پوشي و صدقه مي خوري و مي هماني است كه مي

 :فرموده است صول خداچنين رس هم
 »دارد؟ كدام يك از شما دارايي وارث خود را از دارايي خود بيشتر دوست مي«

كدام از ما اين چنين نيست! و دارايي خود را بيش از  ! هيچصيا رسول اهللا :گفتند
 .دارايي وارثين خود دوست داريم!

 :فرمود صرسول خدا
ت خود آن را در راه خير و احسان دارايي و ثروت شما هماني است كه در زمان حيا«

ايد، و دارايي وارث او آن اموالي است كه پس از مر  او  به كار گرفته و صدقه داده
                                           

 .رواه مسلم -1
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 ».برجاي مانده است
آورد. خانواده رسول  صروزي يك نفر گوسفندي را به عنوان هديه نزد رسول خدا

ر بين نيازمندان آن را ذبح نموده و همه گوشت آن را به غير از يك دستش را د صخدا
همه گوشت آن را تقسيم كرديم و تنها يك  :گفتند كه صتقسيم كردند، و به رسول خدا
 دست آن باقي مانده است.

 »ي آن باقيمانده به غير از يك دست! همه :بهتر است بگوييد« :فرمود صرسول خدا
اند م تنها آن اموالي براي صاحب آن ماندگار مي :اين بوده كه صمقصود رسول خدا

پوشد و  خورد و مي چه را كه مي كند، اما آن كه آن را در راه خير و احسان هزينه مي
 روند. ماند، از دست او مي كند و يا براي وارثين باقي مي مصرف مي



 
 

 گذشتگي خود خودخواهي و از

آيا انسان موجودي خودخواه است و خود را بيش از هر كس و هر چيز ديگري 
 دهد؟ مصلحت خود را بر خير و مصلحت ديگران ترجيح مي دارد و خير و دوست مي
نمايد و خير  كه مخلوقي است كه در برابر ديگران شديداً احساس مسئوليت مي يا اين

 دهد؟ و مصلحت آنان را بر خير و مصلحت خويش برتري مي
هاي دانش  اين موضوع، موضوع بسيار مفصلي است و صفحات زيادي از كتاب

 شناسي را به خود اختصاص داده است. اخ�ق و جامعهروانشناسي و علم 
نظر دارند كه انانيت و خودخواهي تا  بسياري از دانشمندان تقريباً در اين مورد اتفاق

حدود زيادي در نهاد و طبيعت انسان وجود دارد! برخي در اين مورد راه مبالغه را در 
هايي كه از برخي  زخودگذشتگيها و ا اي از فداكاري حتي پاره :گويند پيش گرفته و مي

شود، به نوعي همان انانيت و خودخواهي است كه بر چهرة آن نقاب  ها مشاهده مي انسان
 .از خودگذشتگي نهاده شده است!

شود،  براي مثال كسي كه براي دفاع از باورها و ميهن خويش وارد ميدان مبارزه مي
عريف و تمجيد شدن از جانب مردم يا اين كار را يا براي به دست آوردن اجر الهي و يا ت

دهد، تا از امنيت و  كنند انجام مي حفظ امنيت و كرامت و رفاه ميهني كه در آن زندگي مي
 رفاه آن خود نيز سودمند گردد.

توان انكار كرد كه انسان طبيعتاً موجودي  به هر صورت اين حقيقت را نيز نمي
يل دارد و زندگي اجتماعي را بر اجتماعي است، مدام به همكاري با ديگران تما

دهد. لزمإل چنين چيزي اين است كه به خاطر ديگران از برخي از  گيري ترجيح مي گوشه
نظر كند. تا در ضمن همكاري با ايشان بتواند از وجود و كرامت و  حقوق خود صرف

 .مصالح خويش نيز پاسداري كند!
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هاي  ها مزد ضرورت گذشتگيها و از خود اي فداكاري بر همين اساس است كه پاره
آيند كه بدون آنها زندگي سالم و همراه با سعادت و بهروزي  زندگي اجتماعي به شمار مي

 ممكن نيست.
آمد انسان آزادي خود را محدود نكند و به مقررات  و  براي مثال اگر در ارتباط با رفت

ها و  حركت د  خيابانتواند امنيت جسمي و جاني خود را هنگام  موجود پايبند نباشد، نمي
 ها تضمين كند. جاده
چنين اگر در ميدان معام�ت اقتصادي انسان خود را تابع حد و حدود و قوانين  هم

تواند در  وجه نمي اندازي به اموال مردم خودداي ننمايد، به هيچ نگرداند و از دست
اس معام�ت با ديگران سودي را كسب كند و در مورد ثروت و دارايي خويش احس

 امنيت نمايد.
كننده حقوق  به اين صورت است كه روح قوانين و احكام شريعت از يك نظر تضمين

نمايند، و التزام و پايبندي به آن  افراد است و از جهت ديگر آزادي ايشان را محدود مي
آيد. هرچند ممكن استاز نگاه  قوانين و احكام خود نوعي ايثار و فداكاري به شمار مي

ي اجر و پاداش اخروي چنداني نباشد و از نظر اهل اخ�ق كار او تعريفي شريعت دارا
كننده نظام اجتماعي  نداشته باشد. اما به هر صورت التزام به آن احكام و قوانين تضمين

 سالم و سعادتمند است.
اما برتري دادن مصالح مردم بر مصالح شخصي و از خودگذشتگي در برابر آنها از نظر 

شرايع بسيار مطلوب و ممدوح است و اهل اخ�ق براي آن ارزش بسياري همه اديان و 
 قابل هستند.

باشد و به خاطر  زيرا ايثار منشي اختياري است و تحت سلطه قانون و مقررات نمي
ساز آن  گيرد و لذتي زودگذر زمينه تحقق مصلحتي كوتاه يا درازمدت نيست كه انجام مي

نده خود را از نعمت و لذت و آسودگي محروم باشد. بلكه گاهي شخص ايثاركن نمي
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نمايد و به خاطر آسايش ديگران خود را دچار گرسنگي و سختي و حتي نيستي و  مي
 .گرداند! مر  مي

اما اميد به پاداش الهي و ثنا و تمجيد ديگران، جمال و زيبايي ايثار و فداكاري را از 
مردم امور معنوي هستند كه از ضمير و  برد، زيرا اجر و پاداش و نام نيك در ميان بين نمي

 .گيرند! درون انسان سرچشمه مي
كسي كه به خاطر امري معنوي اموري مادي و محسوس را فداي خير و مصلحت 

چه كه در  نمايد، نشان داده كه داراي نفس و شخصيتي است كه بيش از آن مردم مي
است. چنين روش و منشي به  طلبي باشد در فكر ايثار و فداكاري انديشه گرفتن و منفعت

 دوستي است. هاي خيرخواهي و مردم ترين انگيزه ها و قوي راستي بيانگر بالترين مرتبه
هاي مادي و معنوي زندگي مديون كساني هستيم كه  ما در برابر استفاده از همه نعمت

مبيل، اند ما به خاطر استفاده از برق، اتو گونه ت�ش و فداكاري كوتاهي ننموده از هيچ
ها در چهار  هواپيما، راديو و تلويزيون و ... مديون رادمرداني هستيم كه خود را سال

روز به تحقيق و  هاي خود زنداني كرده و شبانه ها و خانه ها و كارگاه ديواري آزمايشگاه
اند به بهاي رنج و زحمت خويش  اند، تا موفق شده فرسا پرداخته بررسي سخت و طاقت

ها نفر انسان در سرتاسر جهان فراهم  و دانش و س�متي را براي ميليونآسايش و راحتي 
 نمايند.

ما به خاطر استفاده از نور معرفت و دانش مديون نويسندگان، اديبان، دانشمندان، 
هاي كتاب خويش را از  محدثان و مفسران و انديشمنداني هستيم كه با قلم خويش صفحه

نگامي كه ديگران در خواب و غفلت و لذت قرار حكمت و دانش و رهنمود پر كرده و ه
 .اند! كرده بيداري كار و ت�ش مي داشتند، آنان با تحمل سختي و شب

هاي و ادارات  ها و سازمان چنين ما به خاطر استفاده از زمين و خير و منافع مؤسسه هم
باد فشاني آن را آ ميهن خويش مديون پدران و اجداد خويش هستيم كه با ت�ش و جان

 اند. اند و آن را همراه با افتخار و سربلندي تحويل ما داده كرده و مورد حمايت قرار داده
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آوردها و  بدين صورت ما فرزندان اين نسل به خاطر استفاده از همه دست
هاي گذشته مديون ايشان هستيم. حق اين است كه ما نيز به خاطر خود  هاي نسل فداكاري
 هاي گذشته را در پيش بگيريم. ر و بركت نسلهاي آينده راه پرخي و نسل

آيا نسل كنوني به راستي خواهد توانست روح و مفهوم فداكاري و ايثارگري را درك 
هاي الهي و  نمايد؟ و آيا خواهيد توانست خود را به آن اخ�ق و منش موردپسند شريعت

 قوانين اخ�قي مزين كند؟
كنيم تا حدود زيادي  ه ما در آنها زندگي ميهايي ك اما به راستي زندگي كنوني و جامعه

هاي زيباي اخ�قي و احساس مسئوليت در برابر ديگران بيگانه گرديده است!  با آن ارزش
هاي كنوني جستجو نمايي با  اي از جامعه شما هر كجا كه بروي و در هر گوشه

 رو خواهي شد. خودخواهي و انانيتي زشت روبه
هاي روابط  ها را از بين برده، رشته متقابل ميان انسان اين خودخواهي است كه اعتماد

خويشاوندي را قطع كرده و همسايه را با همسايه و دوست را با دوست بيگانه نموده و 
ها را سست گردانيده است. آن هم در شرايطي كه ما  در كل روابط اجتماعي ميان انسان
به همكاري و احساس هاي زندگي بيش از هرچيز  براي حل مشك�ت و ناهنجاري

 مسئوليت متقابل نيازمنديم.
چنان مظاهري از ايثار و فداكاري وجود دارد كه ما  هاي ما هم با اين وصف در جامعه

 گرداند. را در راستاي مقابله با تاريكي خودخواهي بسيار اميدوار مي
هاي مبارزة  رسند و در ميدان جواناني كه در سرزمين فلسطين به شهادت مي

روند، كساني كه با سخاوتمندي  بخش در تاريخ معاصر به پيشواز شهادت مي يآزاد
دهند و از هيچ ت�شي براي خدمت به مردم دريغ  هاي خيريه را ياري مي خويش مؤسسه

 ورزند. نمي
كساني كه در ميان جمعي فرو رفته در خواب غفلت به اص�ح و تربيت مشغولند و 

 دهد. ميت ميكمتر كسي به ت�ش و دعوت آنان اه



 31 گذشتگي خودخواهي و از خود

 

همه آنان پرچمداران ايثار و فداكاري هستند و اميدواريم كه با مرور زمان رشد و 
 شان بيشتر و بيشتر بگردد. قوت

ها و باورهايمان بپردازيم و به اثار  بياييد با هم به بررسي اصول و مباني ايثار در انديشه
گشته در  ي انساني گمها و پيامدهاي آن در تاريخ خويش نگاه كنيم و از عطر ارزش

 هاي دنياي معاصر، مشام جان خويش را شادمان گردانيم. تاريكي هوي و هوس
همراه با اصحاب از مكه به مدينه مهاجرت نمود، ميان  صوقتي كه رسول خدا

مهاجرين و انصار پيمان برادري را بست، به اين صورت كه هر يك از مسلمانان مهاجر را 
 در و شريك گردانيد.با مسلماني از انصار برا

برد. و همه  گرفت و به منزل خويش مي هر انصاري دست برادر مهاجر خويش را مي
چون  كرد و هم دارايي خود را اعم از لباس و خوراك و پول و چهارپا با او تقسيم مي

نمود، از هيچ نوع همكاري با او دريغ  دوستي بسيار عزيز و گرامي از او پذيرايي مي
نمود. به  در زمينه راهنمايي و خيرخواهي او از هيچ ت�شي كوتاهي نمي ورزيد. و نمي
اي كه مهاجرين غربت و دوري از خانواده و شهر و ثروت و دارايي خويش را به  گونه

دست فراموشي سپردند و به صورتي كه قرآن آن پديدة بسيار درخشان از ايثار و فداكاري 
از باشد. س د از آنان درس و رهنمودي سرنوشتهاي بع را به تصوير كشيده تا براي نسل

 :فرمايد خداوند متعال مي

ََ ٱ َ�َبوُّءو﴿ ا ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِّبونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  َّ ََ ََ  ِهمۡ ِِ َِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َو  َحاَجةٗ  ُصُدو
 ٓ ْ  ّمِّما وتُوا

ُ
ٰ  ثُِرونَ َو�ُؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ِ  َ�نَ  َوَِوۡ  أ ۚ  ِهمۡ ب َّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ ٰ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُش ََ ْو

ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

ۡ ٱ  .]9الحشر: [ ﴾لُِحونَ ُمفۡ ِ
آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانإل خود (آيين اس�مي) را آماده كردند و ايمان «

اند، و  دهداشتند كه به نزد ايشان مهاجرت كر را (در دل خود استوار نمودند) كساني را دوست مي
كنند و ايشان را بر خود  اند احساس رغبت و نياز نمي چه كه به مهاجران داده در درون خود به آن
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دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند باشند. كساني كه از (ب�ي) بخل خود مصون  ترجيح مي
 .»بمانند ايشان قطعاً رستگارند

ان خود را ت و خيرخواهي جچنين خداوند در مورد كساني كه در راه حق و حقيق هم

ََ ﴿ :فرمايد كنند مي فدا مي ّ َ�ۡ  َو ََ ِينَ ٱ َس َّ  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا مۡ  َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بَۡل  �ۚ تَ

َ
ٓ أ ّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا ََ 

 .]169عمران:  آل[ ﴾١ زَقُونَ يُرۡ 
اند نزد و  اند مرده مپنداريد، بلكه آنان زنده آنهايي را كه در راه خداوند كشته شده«

 .»شوند پروردگارشان روزي داده مي
داشت به تعريف و  ترين توجه و چشم ها كه بدون كم و در رابطه با آن دسته از انسان

 :فرمايد گيرند مي ري را در پيش ميتمجيد و پاداش ديگران راه خير و نيكوكا

ٰ  لّطَعامَ ٱ عُِمونَ َوُ�طۡ ﴿   اَوَ�تِيمٗ  اِكينٗ ِمسۡ  ۦُحّبِهِ  َ�َ
َ
ِ ٱ هِ ِِوَجۡ  عُِمُ�مۡ ُ�طۡ  ِِّ�َما ٨ ِسً�اَوأ َّ  ََ 

ٓ  ِمنُ�مۡ  نُرِ�دُ  ََ  ءٗ َجَزا ا َو ًَ  .]9-8النسان: [ ﴾٩ ُشُكو
دهند، (و با زبان حال)  به خاطر دوست داشتن (خداوند) به مستمند و يتيم و اسير غذا مي«

دهيم و از شما پاداش و سپاسگزاري  ما تنها به خاطر خدا به شما غذا مي :گويند به ايشان مي
 .»خواهيم نمي

اش را  تصميم گرفت به مدينه هجرت نمايد مشركين خانه صزماني كه رسول خدا
پسرعموي خود حضرت علي  صمحاصره نموده و قصد كشتن او را داشتند، رسول خدا

 صايثار و جان فدايي به خاطر رسول خدا را در جاي خود قرار داد. حضرت علي با اين
خود را در معرض شمشير مشركين و كشته شدن و به منظور حفظ رسالت اس�م و 

 .س�مت پيامبر هدايت، جان خود را در معرض خطر قرار داد!
خوابيد و  ها را كمتر مي وقتي كه در زمان عمر بن خطاب خشكسالي پيش آمد او شب

مشغولي او آن بود كه مردم  رسانيده بود. و همه دل استراحت خويش را به حداقل
خشكسالي را از سر بگذرانند. او در آن مدت چنان خواب و استراحت خويش را كم 
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اگر  :گفت ديد مي چنان خسته و ضعيف شده بود كه هركس او را مي كرده بود، و آن
 ردم خواهد مرد!قحطي چند ماه ديگر ادامه پيدا كند عمر از اندوه و نگراني به خاطر م

اي كه بار آن گندم و روغن و پارچه بود از مصر رسيد، حضرت عمر همه  روزي قافله
آن را ميان مردم تقسيم كرد. اما چيزي را براي خود باقي نگذاشت، رئيس كاروان را به 

كرد بايد در منزل خليفه غذاي خوبي تهيه شده باشد. و  منزل خود دعوت كرد او فكر مي
 شود، بايد از غذاي مردم عادي بهتر باشد. ر خانه خليفه تهيه ميغذايي كه د

هر دو خسته و گرسنه به منزل رفتند و حضرت عمر از اهل منزل خواست غذاي آنها 
كرد كه غذاي خليفه هميشه كباب و نان گندم و شيريني  را بياورند. رئيس كاروان فكر مي

ا نهادند و ديد كه چند قطعه نان خشك با و ... است. اما وقتي غذا را آوردند، و جلو آنه
مقداري روغن بيش نيست. بسيار متعجب گرديد. آن مرد از كار اميرامؤمنين عمر بن 

تعجب نموده و پرسيد چرا اجازه ندادي همراه با مردم از گوشت و نان گندمي  خطاب
اص�ً اشتهاآور  ايم استفاده كنيم؟! آخر غذايي را در منزل داريد كه كه ما به همراه آورده

 .نيست!؟
 .ام! خورم شما را مهمان كرده من از همان غذايي كه خود مي :حضرت عمر فرمود
خوري؟! مگر همين  خورند نمي چرا از همان غذايي كه مردم مي :رئيس كاروان گفت

 .اي؟! امروز گوشت و آرد گندم و ... را ميان آنان توزيع نكرده
قحطي و گرسنگي برطرف نشود، و همه مردم  ام تا عهد كرده :حضرت عمر فرمود

 !.؟باشند لب به گوشتو نان گندم نزنمغذاي كافي در اختيار نداشته 
آيا ايثاري از اين زيباتر و بالتر را سراغ داريد و در جهان كنوني چنين فداكاري را از 

 .ايد؟! كسي ديده



 
 

 اندرز گفتن يا آبرو بردن

نشده واز راه حق و صواب منحرف نگرديده است؟ كدام يك از ما دچار خطا و اشتباه 
هايي وجود دارند كه ما را به رشد و خير و يا  ها و طبعيت ها غريزه زيرا ما در انسان
 كشانند. انحراف و شر مي

ها از راهيابي و يا گمراهي خود خبر ندارند، و اين مسئوليت  از طرفي بسياري از انسان
 هاي خود آشنا كنند. ها و انحراف عفهاست كه آنان را با ض ديگر انسان
بيند و يا كسي را كه بر خود ستم  چنين هر كسي كه ستمي را از ستمكاري مي هم
نمايد، لزم است تا جايي كه امكان دارد از آن جلوگيري كند. اين  ورزد مشاهده مي مي

مسئوليتي مهم و حساس است كه برادري مسلمان در برابر ديگر برادران مسلمان و 
 نمايد دارد. اي كه در آن زندگي مي جامعه

ها در اداي اين مسئوليت كوتاهي نمايند و از اندرز و ارشاد ديگران  اما هرگاه انسان
گردد، و  خودداري كنند، روابط بسياري از آنان با يكديگر دچار مشكل و ناهنجاري مي

گردد و شر و گناه  يساماني م شود و امور اجتماعي دچار نابه دوستي به دشمني تبديل مي
 گيرد. جا را در بر مي و پستي هم

دادند، مستحق  اسرائيل را به اين علت كه يكديگر را اندرز نمي قرآن كريم مردم بني

ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ :گويد نسته و در مورد ايشان مينفرين و محروميت و آوارگي دا َّ  ْ  مِنۢ  َ�َفُروا
ٰ ِِسۡ  بَِ�ٓ  ٰ  ءِيَل ََ ٰ  �َمَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥوُ َدا َِِسانِ  َ�َ ْ  بَِما َِِك َ� ْ  َعَصوا ْ  ٧ َتُدونَ َ�عۡ  ّوَ�نُوا  َ�نُوا
ۚ  ّمنَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  ََ  ْ  َما َس َ�ِئۡ  َ�َعلُوهُ  .]79-78: ةالمائد[ ﴾٧ َعلُونَ َ�فۡ  َ�نُوا

اين بدان خاطر  اند. اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم لعن و نفرين شده كافران بني«
كردند و (در ظلم و فساد) از حد و مرز  بود كه آنان پيوسته (از فرمان خدا) سركشي مي



 35  اندرز گفتن يا آبرو بردن

 

بردار نبودند و يكديگر را اندرز  دادند دست گذشتند، آنها از اعمال زشتي كه انجام مي مي
 .»دادند نمي

انه و مظهر تواند نش ميان يك ملت نمياندازه اندرز و نصيحت متقابل در چيزي به  هيچ
ها از اندرز و راهنمايي برادر و  اي كه همه انسان رشد و فرهنگ و دانش آنها باشد به گونه

 خواهر و همسايه و فرزند و شاگرد و زيردست خود كوتاهي ننمايند.
ها  شود، فضايل و ارزش در اين چنين حال و وضعي است كه حقوق همه رعايت مي

نمايد، و  اطمينان مقابل در ميان مردم گسترش پيدا مي گردند، فضايي از اعتماد و عملي مي
 رود. همإل مظاهر خيانت و تهمت و غيبت كردن از ديگران از بين مي

اما هرگاه چنين منش و اخ�قي از جامعه رخت بربندد، يا احساس مسئوليت در مورد 
طع ارتباط و ها و ق ها و نابساماني آنان ضعيف و اندك باشد، مردم و جامعه در بات�ق بدي

 دشمني غرق خواهند گرديد.
اي  ها در زمينإل روش اندرز مشكل دارند و حد و حدود آن را به گونه بسياري از انسان
دار  كنند، گاهي به جاي اندرز يك نفر آبرو و حيثيت او را لكه شايسته مراعات نمي

هاي  چنين روش شوند. نمايند، تعدادي هم به جاي تسامح و مدارا دچار تملق و ريا مي مي
نمايد و زيان آن از سودش بيشتر بوده  ناصوابي زمينه را براي مشك�ت بسياري فراهم مي

 شود. و به مسئوليت روايي به روشي ناروا عمل مي
سازد،  افتد يا زمينه را براي ضرر و بدي بيشتري فراهم مي زماني كه اندرز كارگر نمي

تا زماني كه حال و وضع او به صورت  مدارا و تسامح با طرف بسيار ضروري است و
شود، بايد با او راه مدارا را  آيد و شرايط براي موعظه و راهنمايي مناسب مي طبيعي در مي
 در پيش گرفت.

اما اگر اندرزگو به خاطر روش ناپسند خويش زمينه جرأت پيدا كردن بيشتر طرف را 
جهت او را بيشتر  پوشي بي چشمبراي بدي و معصيت فراهم نمايد، يا به خاطر رياكاري و 

هاي  به انجام اعمال ناروا وادار كند، چنين چيزي تملق و رياكاري زشتي است كه با ارزش
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 شمارد. والي اخ�قي سازگاري ندارد و شريعت و اخ�ق اس�مي آن را ناپسند مي
 رفتن به نزد حاكمي خودكامه كه براي اراده و كرامت مردم هيچ ارزشي قايل نيست و
خودكامگي و ستمگري او را توجيه كردن و پسنديده جلوه دادن و او را به فسق و فجور 
و ستمگري بيشتر ترغيب نمودن با خودداري از اندرز او در اوج قدرت وشوكتش به 

 خاطر مأيوس گرديدن از اص�ح او تفاوت بسيار است.
اندرز و  زيرا سكوتي كه به خاطر دست يافتن به فرصت و شرايط مناسبي براي

نصيحت و راهنمايي او به راه هدايت باشد مطلوب و مفيد است، آن روش قبلي تملق و 
ريا و روش بعدي و مدارا و تسامح است، تملق از خواري و هراسناكي و مدارا از انديشه 

 گيرند. و حكمت سرچشمه مي
 :درز و راهنمايي داراي مراتبي استان

چه را كه در مورد دوست و همسايه يا  عجله آنبيش از هر چيز نبايد با  :مرتبه اول
شود، تأييد نمود، بلكه بايد در مورد آن تحقيق كرد و پس از اطمينان  ديگر مردم گفته مي

ها  از آن در مورد چگونگي تذكر به شخص موردنظر تصميم گرفت. زيرا بسياري از انسان
به مردم حسن ظن داشته  كه پراكني در مورد ديگران عادت كرده و بيش از آن به شايعه
 كنند. ظن دارند و با شتاب در مورد آنها داوري مي باشند، سوء

به همين خاطر نبايد هر چيزي را كه در مورد ديگران هرچند از هزار نفر هم باشند 
تصديق و تأييد كرد، و قبل از مشاهده و تحقيق و اطمينان نبايد آن را پذيرفت. حتي نبايد 

هاي نفساني كسي كه  ورزي و كشش ن از صداقت و دوري از غرضقبل از حصول اطمينا
 در مورد آن موضوع تحقيق نموده، نتيجه تحقيق او را تصديق كرد.

ظن بر حذر داشته و آن را گناهي  به همين خاطر است كه خداوند متعال ما را از سوء
 :نياز نيست وجه از حق و حقيقت بي برشمرده كه به هيچ

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ِ ٱ َ ْ  ينَ َّ ْ جۡ ٱ َءاَمُنوا نِّ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  َتنُِبوا َّ نِّ ٱ َض َ�عۡ  ِِنّ  ل َّ  .]12الحجرات: [ ﴾مٞ ِِثۡ  ل
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ها  ها پرهيز كنيد! زيرا كه برخي ا گمان ايد! از بسياري از گمان اي كساني كه ايمان آورده«
 .»گناه است

نّ ٱ ِِنّ ﴿ َّ  .]36[يونس:  ﴾ا ًٔ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  ََ  ل
 .»كند نياز نمي ظن و گمان به راستي (انسان را) از حق و حقيقت بي«

هرگاه در مورد ديگران چيزي را ديديد و يا سخني را شنيديد كه جاي توجيه و تفسير 
درست را داشت، لزم است آن را به نوعي مطلوب و صحيح و قابل قبول توجيه كرد. 

 طلبد. تن چنين روشي را ميبرادري ايماني و فضايل اخ�قي در پيش گرف
كه در سخاوت و  -دختر عبداهللا بن مطيع به همسرش طلحه بن عبدالرحمن بن عوف 

تر از دوستان تو تاكنون  شخصيت من خوار و بي :گفت -كرم در زمان خود سرآمد بود 
 .ام! كسي را نديده

 .كني؟! چرا چنين در مورد ايشان داوري مي :طلحه به او گفت
كنند و  نمايي با تو همراهي مي ينيم هرگاه به آنان بذل و بخشش ميب مي :او گفت

 !.؟گرداند ز دور و بر تو پراكنده ميدهي ا هرگاه به ايشان چيزي را نمي
سوگند به خداوند اين كار ايشان نشانه منش و اخ�ق نيكوي آنان است،  :طلحه گفت

چه  ذل و بخشش بنمايم و چنانتوانم به ايشان ب آيند كه مي زيرا تنها زماني نزد من مي
 !.؟كنند، تا شرمنده نشوم مراجعه نميبدانند توانايي كمك و كرم به آنان را ندارم به من 

توجه كنيد كه به چه روش زيبايي طلحه كار دوستان خود را براي همسرش توجيه 
نموده است، كاري كه در ظاهر زشت و ناپسند است اما او آن را به صورتي زيبا و 

 ديده تفسير كرد.پسن
ها توجه بشود، و  به طبيعت و غرايز انسانلزم است  :اندرز اين است كهمرتبه دوم  

اند و نه پيامبر، نبايد از دوستان و آشنايان انتظار داشت كه به هيچ  بدانيم كه آنها نه فرشته
نوع لغزش و اشتباهي دچار نشوند، لزم است خطاها و اشتباهات ايشان را به حساب 
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كس از آن مستثني نيست، و تنها عدة بسيار كمي هستند كه  ضعف انساني گذاشت كه هيچ
 نمايند. در برابر طوفان غرايز توان خود را از دست نداده و ايستادگي مي

شويد؟  به كردارها و گفتارهاي روزمرة خود نگاه كنيد، آيا به خطا و لغزش دچار نمي
 .ان انتظارات را از خود نداريد؟!چرا از ديگران انتظاراتي داريد كه هم

 :شاعري عرب شعر شيريني را سروده است كه
 من ذاالذی ترضی سجاياه كلها

 

 مرء نبال ان تعد معايبهـكفی ال 
 

، براي خردمندي آدمي همين كدام آدم است كه از همإل رفتارهاي او راضي هستيد«
 ».كافي است كه معايب خويش را مورد توجه قرار دهد

اتر و رساتر از هر سخني ك�م خداوند است كه در توصيف حقيقت طبيعت اما زيب

ٓ  ﴿ :فرمايد قول از همسر عزيز مصر مي انساني به نقل بَّرِئُ  َوَما
ُ
� َ�فۡ  � ۢ  َس َّفۡ ٱ ِِنّ  ِ�ٓ ََةُ ّما

َ
�َ 

 ِ َّ  ءِ ِّسوٓ ٱب �  ََِحمَ  َما ِِ ٓ ِ�ّ ّ�ِ  ِِنّ  ََ  .]53يوسف: [ ﴾٥ َِّحيمٞ  َ�ُفوَٞ  ََ
دانم) زيرا كه نفس انسان به  گناه نمي كنم (و خويشتن را بي نفس خود را تبرئه نمي من«

خواند، مگر نفسي كه پروردگارم به او مرحمت  ها فرا مي كاري ها و نابه راستي او را به بدي
 .»نمايد

وقتي چنين چيزي را مدنظر داشته باشي و هرگاه، با خطا و اشتباهي از دوست خود 
اي شكل  ، او را به راه حق و صواب راهنمايي نمايي موضوع به گونهرو بشوي روبه
گيرد كه به خاطر عيب و نقصي او را خوار و سرافكنده بنمايي و به علت راهي كه در  نمي

 .پيش گرفته او را مورد م�مت قرار بدهي!
 :فرمايد يم /امام شافعي

وجه او را  د و به هيچهيچ آدم مسلماني نيست كه همه اوامر خداوند را اطاعت كن«
نافرماني ننمايد، هركس كه فرمانبرداري او بيش از نافرمانيش باشد، انسان عادل و متوازني 

 ».است
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به راستي اين سخن امام شافعي نشانإل معرفت و علم و حكمت اوست كه تنها طبيبان 
 نفوس و مصلحان از آن برخوردارند.

آنهايي هستند كه گناهكاران را مورد م�مت  ها ترين انسان ترين و بهترين و متدين كامل
قرار بدهند و ايشان را تحقير نمايند. و خود را از نظر تقوا و عبادت از ايشان برتر بدانند، 

ها آناني هستند كه با ديگران از روي شفقت و مهرباني برخورد  بلكه بهترين انسان
چون پزشكي  نمايد. و هم نمايند و لغزش و خطاي آنها را در درون خود توجيه مي مي

 كنند. هاي شفابخشي را دلسوزانه برايشان تجويز مي متخصص نسخه
ايد كه پزشكي بيمار خود را مورد تحقير قرار دهد و با  گاه ديده و يا شنيده آيا هيچ

 .تكبر و خودخواهي با او رفتار كند؟!
 :اند هه سوي حق و نيكي است، فرمودها ب كه آموزگار همه انسان صرسول خدا 

لرمَ « ُاسق
ق َخ ُ  ال

َ
َ� ه ققر ََ نق 

َ
ّ ه ّّ مر ُر ن  ال َسق  .6F1»سر

براي انساني همين شر و بدي كافي است كه برادر مسلمان خود را مورد تحقير و استهزاء «
 .»قرار بدهد

داني و آن را انحراف و اشتباه  اندرز اين است چيزي را كه ناپسند مي :مرتبه سوم
ظر خود نبايد به آن نگاه كني! بلكه از منر كسي كه آن را انجام داده شماري، تنها از من مي

نيز بايد به آن نگريست! زيرا ممكن است براساس رأي و اجتهاد آن باور را داشته و يا با 
نيت و قصدي خيرخواهانه آن راه را در پيش گرفته باشد. به همين خاطر نبايد او را با 

ممكن است باور و كار او رنگ و بويي از حق و  شتاب مورد م�مت قرار داد، زيرا
 حقيقت داشته و براي آن داراي دليل و توجيهي باشد.
چه كاري يا ديدگاهي داراي  چنان :اند در ارتباط با همين موضوع است كه عالمان گفته

نود و نه بهانه براي تكفير بوده و تنها يك راه براي عدم تكفير داشته باشد، لزم است آن 
 .راه برگزيده شود و از تكفير صاحب آن خودداري به عمل آيد!يك 

                                           
 .رواه مسلم -1
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اند، يكي از شرايط نهي از منكر اين است كه  به همين علت است كه عالمان گفته
دهنده آن  موضوع، موضوعي اجتهادي و محل اخت�ف در بين علما نباشد، و از نظر انجام

داشته باشد، مخالفت و نهي روا گناه و منكر به شمار بيايد ... اگر چنين شرطي وجود ن
نيست. اين به آن سبب است كه هيچ انساني از اين حق برخوردار نيست كه در مورد 

ترين  نظر نمايد، يا گمان برد كه ديدگاه او درست عقيده و ديدگاه ديگران اعمال
 هاست و اجتهاد او حقيقتي مطلق و انكارناپذير است. ديدگاه

هرگاه در مورد خطا و انحراف كار و رأي كسي  :ست كهاندرز اين ا چهارمين مرتبه
يقين پيدا كرديد و هيچ جايي براي معذور دانستن و توجيه آن وجود نداشت، لزم است 
در محلي كه تنها او و شما باشيد او را نصيحت كنيد و از نصيحت و اندرز او در حضور 

ن دوست ندارد كه ديگران از عيب ديگران و در مأل عام خودداري نماييد! زيرا طبيعتاً انسا
 و اشكال كار او اط�ع پيدا كنند.

اما هرگاه در پنهاني دوست و برادر خود را نصيحت نموديد اميدواري بيشتري براي 
قبول آن توسط او وجود دارد و اخ�ص و خيرخواهي در آن بيشتر نمايان بوده و از شك 

ضور ديگران او را نصيحت نمايي، از چه در ح اش بيشتر است، اما چنان و شبهه فاصله
يك طرف زمينه كينه و ناراحتي را در طرف فراهم كرده و از طرف ديگر باعث اظهار 

شود! چيزهايي كه در برابر قبول و پذيرش  كننده مي فضل و علم و خودنمايي نصيحت
 كنند. نصيحت ديواري بلند را ايجاد مي

رد نهي از منكر اين بود كه هرگاه از در مو صهاي اخ�قي رسول خدا يكي از ويژگي
برد، بلكه  يشان اسم نميعمل و يا سخن ناصواب كساني اط�ع پيدا كرد، آشكارا از ا

 :فرمود مي
 .»كنند؟! چرا گروهي اين چنين مي«

آنان  صشدند كه مقصود رسول خدا كردند، متوجه مي كسي و يا كساني كه چنان مي
 ه است.باشد و هدف او نصيحت ايشان بود مي
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ترين معلم و  بزر  صباشد كه رسول خدا اين زيباترين روش و اسلوب اندرز مي
 مربي بشريت آن را به ما آموخته است.
يا اميرالمؤمنين!  :گفت اب به حضرت عليروزي مردي در حضور ديگران خط

 كنم كه آنها را اص�ح اي و تو را نصيحت مي شما در ف�ن و ف�ن مورد دچار اشتباه شده
 .نمايي!

خواهي مرا نصيحت كني، سعي كن كه  هرگاه مي« :حضرت علي خطاب به او فرمود
كسي ديگر وجود نداشته باشد، زيرا وقتي كه در حضور مردم اقدام به نصيحتم بنمايي در 

نمايم (زيرا ممكن است باعث آزردگي من و غرور  مورد خودم و تو احساس امنيت نمي
 .و خودنمايي تو بشود!)

 هايت را به تو تذكر بدهند؟ دوست داري ديگران عيب و نقص :سعر گفتندبه م
اگر تنها باشيم، آري دوست دارم! اما اگر بخواهد مرا در حضور ديگران رسوا « :گفت

 .»كند با آن مخالفم!
اين سخن، سخني بسيار سنجيده است، زيرا نصيحت كردن در خلوت نشانإل محبت و 

 ايه كسر شأن و منزلت و آبروريزي است.شفقت است و در حضور ديگران م
هركس در پنهاني دوستان خود را نصيحت نمايد، زمينه اص�ح « :فرمايد امام شافعي مي

و هدايت آنان را فراهم كرده و هر كسي در حضور ديگران آنها را نصيحت كند، باعث 
 ».كسر شأن و رسوايي ايشان گرديده است
مانبرداري خداوند و دوري از نافرماني او فرا روزي ابوجعفر منصور مردم را به فر

 .از خدا پروا كن! و از خشم او بترس! :خواند. مردي برخاست و گفت مي
سوگند به خداوند هدف تو از اين نصيحت خشنودي خداوند نبود! و  :منصور گفت

 .ف�ني برخاست و خليفه را نصيحت كرد! :مقصد تو اين بود كه مردم بگويند
ابوجعفر منصور نيز متوجه خطرهاي نهاني نفس گرديده و متوجه شده بود بينيد كه  مي

هاي  كه گاهي زمينه ورع و زهد و نصيحت و شهامت و جرأت در دفاع از حق با كشش
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 نارواي نفساني و تمايل نفساني با غذا و لباس خود و اشرافي مشابهت دارد.
كنند و  ميان مردم برم� مياما كساني كه به بهانه نصيحت عيب و نقص ديگران را در 
نهند، در واقع بيش از هر چيز  در مجالس مختلف حرمت و كرامت ديگران را زير پا مي

نمايند. چنين چيزي همان غيبت كردني است كه  ناآگاهي خود را از دين آشكار مي
 اند. خداوند و پيامبر ما را از آن برحذر داشته

ستان و نزديكان خطا و اشتباهي را نصيحت چيزي به جز اين نيست كه هرگاه دو
مرتكب شدند و يا گام در راه گمراهي گذاشتند، در خلوت ايشان را نصيحت نماييم! و 
غيبت نيز اين است كه در غيابش چيزهايي در مورد او گفته شود كه از شنيدنشان 

 .خاطر بشود! آزرده
ن به گناه و كجروي چنا آري، هرگاه بارها و بارها كسي را نصيحت كرديد، اما او هم

گري بود و سخن او در بين  خود ادامه داد، و چنان آدمي داراي نقش رهبري و توجيه
ها را براي مردم  گونه آدم توان موارد معصيت و گناه آن مردم ناآگاه خريدار داشت، مي

يادآوري نمود تا از پيروي از ايشان برحذر باشند. اما نام بردن و حرمت افراد را شكستن 
اي روا نيست. بلكه شما تنها از اين حق برخوردار هستيد  ر هيچ شرايطي و با هيچ بهانهد

كه عمل و باور نادرست و انحرافي را براي مردم معلوم كنيد و آنها را از پيروي از آن 
ها از هر كسي كه باشد، برحذر داريد. خداوند متعال ضمن خطاب به پيامبرش  انحراف
 :فرمايد موزد و ميآ ش را به ما مياين رو

 .]216الشعراء: [ ﴾٢ َملُونَ َ�عۡ  ّمِّما ءٞ بَرِيٓ  ِِّ�ِ  َ�ُقۡل  كَ َعَصوۡ  فَإِنۡ ﴿
من از آن اعمالي  :اگر تو رانافرماني كردند (و به نصيحت و هدايت تو توجه نكردند) بگو«

 .»نمايم دهيد اع�ن برائت مي كه انجام مي

اع�م برائت نموده چنين روشي تنها به خاطر  -نه خود آنان  -يعني از كردار ايشان 
ناپسند بودن، نام بردن و حرمت شكستن افراد در ميان مردم است، زيرا چنان اقدامي 
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نمايد و سبب افزايش كينه و پراكندگي  توزي فراهم مي زمينه را براي دشمني و كينه
 گردد. مي

ر و زياني بدتر از آن اندرز و نصيحت اين است كه، نصيحت كردن به ش :مرتبه پنجم
گيرد، نينجامد، مث�ً باعث وقوع فتنه و آشوب و گسترش دامنه  عمل خ�في كه انجا مي

دشمني و گناه و تفرقه ميان مردم نگردد. زيرا شراره و شعله چنين اموري دامن همه مردم 
گيرد، و به خاطر گناه و منكري كه توسط  اعم از بزر  و كوچك و خوب و بد را مي

 گيرد، روا نيست، بسياري از مردم را دچار منكر و نارواي بيشتري بنماييم. ي انجام ميفرد
 :اند خطاب به حضرت عايشه فرموده صرسول خدا

ع رواعد اسا عيل، ولعلت  هحديووو العهد ن إلسمم لنيت الكعب كن رورهلو ال «
 .7F1»� ن ً ننه ��جونا  ن ن� ن ن ً يدخل ننه ال س و

هايي كه  خاطر تازه آشنا شدن مردم با اس� نبود خانه كعبه را بر روي همان پايه اگر به«
دادم. دربي كه از آن وارد  كردم و براي آن دو درب قرار مي اسماعيل قرار داده بود، بازسازي مي

 .»و دربي كه از آن خارج شوند

ساماني  نابه به خاطر نگراني از دچار شدن مردم به فتنه و صبينيم كه رسول خدا مي
فرمايد. چنين روشي عين فقه و  ديني، از ويران كردن و بازسازي كعبه خودداري مي

، زمينه وقوع »بد«معرفت درست از دين خداوند است كه نبايد به خاطر از ميان برداشتن 
را فراهم كرد و براي رويارويي با ضرر و زياني كمتر متحمل ضرر و زياني » بدتري«

طرف ديگر پيشگيري از وقوع تباهي و ناهنجاري بر ت�ش براي  بيشتر گرديد. از
 گري مقدم است. سازندگي و اص�ح

گانه را مراعات نموديد و احساس كرديد كه نصيحت نمودن  اما هرگاه آن مراتب پنج
ضرورت دارد، بر شماست كه با روشي آرام و حكمت و دورانديش كه باعث نفرت 

وجه طرف نبايد احساس كند كه شما داريد بر او  هيچ نشود، به آن اقدام كنيد! و به
                                           

 غريمها.رواه البخاری ومسلم و -1
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كنيد و قصد داريد علم و آگاهي خود را به رخ او بكشيد! خداوند متعال  فخرفروشي مي
 :فرمايد شمند راهنمايي نموده و ميدر آيه زير ما را به اين روش و آداب ارز

ّ�َِك  َسبِيلِ  َِِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ََ  ِ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ةِ َموۡ ِ ََ  .]125النحل: [ ﴾َسَنةِ �َۡ ٱ ِع
با حكمت و خردمندي و اندرز پسنديده و زيبا (ديگران را) به راه (دين) پروردگارت «

 .»فرابخوان!

 اند: گفته صو در توصيف اخ�ق رسول خدا
 ».فرمود كه سبب آزردگي خاطر او بشود اي برخورد نمي گونه كس به گاه با هيچ هيچ«

وش نصيحت از لطف و مهرباني و نرمش خاطر اين بدان سبب است كه هرگاه ر
ها و عدم پذيرش  بشود، و با برخورد و لحني تند انجام بگيرد، زمينه را براي نفرت دل

آنها فراهم نموده و مردم را از خير و نيكي دور گردانيده و از دوروبر چنان آدم تندخويي 
 شوند. پراكنده مي



 
 

 صداقت و دروغگويي

 :يدگو عبداهللا بن مقفع مي
هايي كه بر زبان او  تواند دوستي راستين باشد، زيرا دروغ گاه نمي آدم دروغگو هيچ«

خاطر صداقت  هاي دروني و قلبي اوست، و به شود، بازتاب و اضافات دروغ جاري مي
 ».اند است كه دوست را صديق ناميده
و به اي است. زيرا دوستي آدم دروغگو و برخورد و رفتار ا اين سخن، سخن سنجيده

توان اطمينان كرد، بر همين اساس آدم دروغگو  وجه صادقانه نيست و به آن نمي هيچ
 تواند كارمند و كارگر و عالم و خدمتگزاري صادق باشد. نمي

شناسان هيچ اخ�ق و  در همين ارتباط است كه علماي اخ�ق و روانشناسان و جامعه
رذيلتي را به اندازه دروغ براي  ي صداقت خوب و پسنديده و هيچ فضيلتي را به اندازه

 شمارند. بار نمي افراد و جامعه خطرناك و زيان
ي آنها از دروغ  گردد كه همه چه به تمامي مشك�ت جهان توجه بشود، معلوم مي چنان

گيرند، دروغگويي عالم با عامي، تاجر با مشتري، دوست با دوست و شريك  سرچشمه مي
نهادند، زندگي سر و  در راه راستي و صداقت گام مي چه همه آنها با شريك خويش. چنان

نمود و مردم به يكديگر اعتماد  يافت و وثوق و اطمينان متقابل گسترش پيدا مي سامان مي
 كردند. مي

ها و  اما بسياري از آنها با در پيش گرفتن راه دروغ زمينه را براي گسترش دشمني
ها به سخن و عهد و  وده كه بسياري از آدمها فراهم گردانيده و جوي را فراهم نم اخت�ف

 پيمان و قرارداد و معام�ت يكديگر اعتماد ندارند.
ايم كه چگونه مردم برپايه اعتماد و اطمينان  هاي نه چندان دور شاهد بوده ما در گذشته

پرداختند و از سوگند و عقد قرارداد و چك و سفته و  با يكديگر به خريد و فروش مي
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چيز بود! برخي از مسافران و  د، و صداقت و اطمينان متقابل مبناي همهسند خبري نبو
نقل تنها از شتر و الغ و استر استفاده  و  تاجراني در شرايطي كه براي مسافرت و حمل

هاي ط� براي  ها امنيت چنداني نداشت، كيسه خاطر وجود راهزنان راه شد و به مي
كه رسيد و سندي را از ايشان  بدون آن بردند و هاي معامله خود در دمشق مي طرف

 دادند. بگيرند، آنها را تحويل ايشان مي
ها  كنيم كه چگونه حقوق بسياري از انسان اما امروزه با چشمان خود مشاهده مي

رغم چك و سفته و اسناد بانكي  گردد، و علي شان حيف و ميل مي شود و اموال پايمال مي
اند، بسياري از آنان به خاطر حيف  رگزاران خود گرفتهكه صاحبان سرمايه از عام�ن و كا

 !.شوند؟ و ميل شدن اموالشان دچار ورشكستگي مي
هاي  داري چرا از آن اوضاع و احوال پيشين امروزه خبري نيست و آن همه امانت

اند، مگر به غير از اين بوده كه گذشتگان مبناي  گذشتگان امروزه به خيانت تبديل گرديده
شان خيانت و  شان صداقت و راستي و امروزيان مبناي روابط صادي و اجتماعيروابط اقت

 .دروغگويي است؟
كه اساس همإل فضايل معنوي و روحي است، يكي از  صداقت و  درستي اضافه بر اين

اي است كه بر روي  ترين پنجره هاي بشري نيز هست و بزر  هاي اساسي جامعه ضرورت
 شود. جامعه باز ميطلوع سعادت و بهروزي افراد و 

كند و از كار و  تاجر صادق و راستگو درستكار بيش از ديگر تاجران مشتري كسب مي
اي  برد، خريداراني را در نظر بگيريد كه هنگام خريد به دنبال مغازه تجارب خود سود مي

گردند كه صاحب آن به صداقت و راستگويي شهرت داشته باشد، تا قيمت كالي  مي
 .را با آسودگي خاطر به او بپردازند!موردنظر خود 

چنين اگر شما بخواهيد در رابطه با دعوا و اخت�في وكيلي را استخدام كنيد، در  هم
كنيد، تا با خاطر آسوده  ترين وك� با چندين نفر مشورت مي مورد درستكارترين و صادق

 حق و حقوق خود را به او محول كنيد. دفاع از
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هاي موجود در  مدعي شد كه بيشتر مشك�ت و ناهنجاري توان با كمال اطمينان مي
دنياي معاصر از فقدان و يا كمبود صداقت و درستكاري و گسترش خيانت و 

گيرند. دروغ در گفتار و دروغ در كردار و نيت نادرست و  پردازي سرچشمه مي دروغ
ر روي كارانه و ... و جاي تعجب نيست كه همه شرايع آسماني اين همه ب ظاهر فريب

ها را از خيانت  نمايند و انسان اخ�ق و خوي پسنديده و صداقت و درستكاري تأكيد مي
 دارند. و دروغ در كردار و گفتار برحذر مي

شمارد و دروغگويان و  اس�م بيش از ديگر اديان دروغ را زشت و ناپسند مي
داند و صادقان  مي دهد. و صداقت را زيبا و پسنديده كاران را مورد م�مت قرار مي خيانت

 دهد. و درستكاران را مورد تعريف و تحسين قرار مي
دهد و از نظر آن هر  اس�م صداقت و درستكاري را در كنار تقوا و پرهيزكاري قرار مي

است. زيرا كه قرآن كريم  كس صداقت را از دست بدهد با تقوا و پرهيزكاري بيگانه گشته
 :گويد مي

ِيَن ءَ ﴿ َّ ّ�َها ٱ
َ
َ ٰ ِٰد�َِ� ََ َّ َ َوُ�ونُواْ َمَع ٱل َّ  .]119: التوبة[ ﴾١اَمُنواْ ٱّ�ُقواْ ٱ

 .»ايد! از خداوند پروا كنيد و با صادقان همراه باشيد اي كساني كه ايمان آورده«
و نافرماني برشمرده صداقت را كليد خير و نيكي و دروغ را كليد گناه  صرسول خدا
 :و فرموده است

َق َ�هق ا« ّ لّصدق ِر
ق
 ال
َ
ِ إرل  در

ق
َّنةر ، َوال

ق
 ال

َ
ِ إرل در ّ َ�هق  ِر

ق
ُفُجورر ، َوال

ق
 ال
َ
ِ إرل در ََ َ�هق ِر ُفُجوَر َك

ق
، َوال

 اّل رر 
َ
ِ إرل در  .8F1»َ�هق

برد، و دروغ انسان را  صداقت انسان را به نيكي راهنمايي نموده و نيكي او را به بهشت مي«
 .»كشاند به گناه و گناه او را به دوزخ مي

دارد. رسول  از نظر اس�م دروغ بدترين خيانتي است كه كسي در حق ديگري روا مي
 :فرمايد مي صخدا

                                           
 .رواه البخاری -1
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» ٌَ ُ نرهر َكذر
َ
نقَت َ

َ
يوً  ُهَو لََك نرهر ُرَصّدٌق َوه َخ َك َحدر

َ
َّدَأ ه

ُ
نق ِ

َ
يَ نًَة ه َتق خر ُِ  .9F1»َت

ه او تو را تصديق كند. اما تو خيانتي از آن بالتر نيست كه با برادر خود سخني را بگويي ك«
 .»او دروغ بگويي

 :فرموده است صهاي نفاق، دروغگويي است. رسول خدا يكي از نشانه

َ  َخ نَ « تُار لََف َو�رَذا اؤق خق
َ
 َو�رَذا وََعَد ه

ََ َِ ِر ثََمٌأ إرَذا َحّدَأ َت ُانَ فر
ق  .10F2»آيَُة ال

عادت بشود، به غير از ممكن است هرگونه خو و خصلتي در انسان مسلمان براي او «
 .»خيانت و دروغ

 آيا امكان دارد انسان مسلماني هراسناك باشد؟ :سئوال شد كه صاز رسول خدا
 .آري ممكن است! :فرمود

 آيا امكان دارد اهل بخل باشد؟ :سئوال شد
 آري، امكان دارد! :فرمود

 آيا امكان دارد كه كذاب و دروغگو باشد؟ :سئوال شد
 .11F3»ه، امكان نداردن :فرمود صرسول خدا

در واقع براي كساني كه در مورد دين و كرامت خويش  صاين ك�م رسول خدا
نمايند و در آنها ايمان و مردانگي وجود دارد، زنگ خطري جدي  احساس مسئوليت مي

 آيد. به شمار مي
پروايي در برابر خداوند است، كه به خاطر آن  دروغگويي نهايت ترسويي، خواي و بي

غگو مستحق نفرين و محروم شدن از رحمت خداوند است. خداوند متعال آدم درو

ٓ  َ�َمنۡ ﴿ :ايدفرم مي ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �ِيهِ  ّجَك َحا ْ َ�َعاَِوۡ  َ�ُقۡل  مِ عِلۡ لۡ ٱ مِنَ  َءكَ َجا �ۡ  عُ نَدۡ  ا
َ
� ٓ  َءنَانَا

                                           
 .امحدرواه ابوداوود و -1

 .مسلمرواه البخاری و -2

 .كمام مالرواه اإل -3
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 ۡ�
َ
ٓ َو� ٓ  َءُ�مۡ َنا ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا

َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
ِ ٱ َنَت ّلعۡ  َعلَ�َنجۡ  َتِهۡل بۡ نَ  ُ�مّ  َوأ َّ  َ�َ 

ٰ لۡ ٱ  .]61عمران:  آل[ ﴾٦ ِذ�ِ�َ َ�
هرگاه بعد از علم و دانشي كه (درباره مسيح) به تو رسيد كساني با تو به ستيز پرداختند، «
بياييد! فرزندان و زنان خود را فرا بخوانيم و خود نيز همراه با آنها بياييم و پس از آن دست  :بگو
 .»ه دعا برداريم و نفرين خداوند را براي دروغگويان تمنا كنيمب

گاه در زندگي موفق نخواهد بود، راه حق و هدايت را نخواهد يافت،  آدم دروغگو هيچ
جبن و هراسناكي و خواري او براي مردم معلوم خواهد شد و در تمامي امور خويش با 

 :فرمايد راي دروغگويان است كه ميبرو خواهد گرديد، اين مجازاتي الهي  ناكامي روبه

َ ٱ ِِنّ ﴿  .]28غافر: [ ﴾َكّذابٞ  ٞف ُمۡ�ِ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  ََ  َّ
 .»كار و بسيار دروغگو است هدايت نخواهد نمود به راستي خداوند كسي را كه اسراف«

 .]61طه: [ ﴾َ�َىٰ �ۡ ٱ َمنِ  َخاَب  َوقَدۡ ﴿
 .»ناكام استهر آدم (دروغگو) و اهل افترايي به راستي «

لزم به يادآوري كه اس�م دروغ راحتي به صورت مزاح حرام گردانيده است. يكي از 
اوصاف رسول خدا  شوخي و مزاح نمودن بود، اما به غير از حق و راستي چيزي را بر 

 آورد. زبان نمي
روزي خانم سالمندي نزد او آمد و خواست برايش دعا كند كه خداوند او را به بهشت 

 .»روند! پيرزنان كه به بهشت نمي« :، رسول خدا با مزاح فرمودببرد
را او  :فرمود صآن خانم روي برگردانيد و با حالت گريه و زاري رفت. رسول خدا

 :برگردانيد! و سپس به او فرمود
شوي، بلكه جوان و  تو با اين حال و وضع پيري و سالمندي به بهشت برده نمي«

اي  ن فرموده خداوند را نشنيدهبهشت خواهي رفت، مگر اي گاه به شاداب خواهي شد و آن
 :كه

﴿ ٓ   ِِّ�ا
ۡ
أ ََ �

َ
ٓ  ُهنّ َ�ٰ أ ا ََ بۡ  ُهنّ َ�ٰ فََجَعلۡ  ٣ ءٗ ِِ�

َ
ا� ًَ تۡ  ُعُرً�ا ٣ َ�ا

َ
 .]37-35: الواقعة[ ﴾٣ اَرابٗ �
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سن  ايم و ايشان دوشيزگاني شيفته و هم ما آنان را (در آغاز كار زيبا و دلربا) به وجود آورده«
 .»ايم سال شوهران خود گردانيده و

 آن خانم لبخندي زد و شادمان گرديد و رفت.
آمد و از شوهرش نزد او گ�يه نمود، رسول  صروزي خانمي هم نزد رسول خدا

 .»شوهر تو هماني است كه در چشمانش سفيدي هست؟« :فرمود صخدا
: واي بر من! همسرم چشمش مشكل داشته و من زن ناراحت شد و گفت

 .ام! دانسته نمي
 .»ها سفيدي وجود ندارد؟ مگر در چشم همإل انسان :فرمود صرسول خدا«
گيري اس�م در مورد صداقت و خيانت و  چه كه بيان گرديد، بخشي از موضع آن

دروغگويي بود، و همچنان كه ديديد، مسلمانان را حتي در حالت مزاح از دروغگويي 
 دارد. برحذر مي

د يادآوري نماييم كه اس�م در چهار مورد به خصوص كه با اما اين مطلب را نيز باي
گفتن خ�ف  مصلحت و امنيت جامعه و مصونيت خانواده پيوندي نزديك دارد، سخن

 :دهد واقع را اجازه مي
 گناه. به خاطر نجات جان انساني بي -1
 با دشمنان در حال جنگ و رويارويي. -2

 براي ايجاد مصالحه در ميان مردم. -3

 و رضايت همسر. براي جلب محبت -4

 :فرمايد در آن مي صاين همان حديثي است كه رسول خدا

، ف ن الَ�  ك الكَِ ي�تم ع هن آدم ال ه َ، اال هن ي�َِ ال�جل ف« الَ�
 .12F1»و َدأ ار�هته ي�ضيه هو ي�ون ن� رجل� شحن ء فيصلح نینها ، هخدعه، 

                                           
 رواه مسلم. -1
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شوند، به غير از دروغ در  نوشته ميها  بدون شك همه نوع دروغگويي در نامه اعمال انسان«
ي فريب و غافلگيري است، يا دروغي كه براي اص�ح ميان دو نفر كه  جنگ، زيرا جنگ برپايه

 .»با هم دشمني دارند، باشد يا اين كه مردي براي جلب رضايت همسرش چنان كند

 جا شايسته است كه در مورد حالت اخير يعني دروغ گفتن به خاطر رضايت در اين
هاي باوقار و شخصيت بر اين باورندكه،  همسر توضيح بيشتري داده شود. بسياري از آدم

گفتن سخنان لطيف و مهربانه با همسر، با تقوا و پرهيزكاري سازگاري ندارد، هرچند 
چنان سخناني يكي از اسباب تقويت روابط زناشويي باشد و هرچند از روي مجامله انجام 

كاري  گريس«نوع از شوخي و نوازش ظاهري همسر اصط�ح ها براي آن  بگيرد. غربي
 اند. را به كار برده» ها چرخ
چنان در ميدان بيان ديدگاه اس�م در مورد صدق و كذب هستيم، شايسته است كه  هم

ها در تربيت مسلمانان براي پايبندي به صدق و راستي را  ها و راهنمائي نقش اين آموزه
ها را از اين  در تاريخ خويش زيباترين و دلرباترين صحنهيادآوري نماييم، كه چگونه 

 اند. اخ�ق در مراحل مختلف زندگي خويش به نمايش نهاده
اي رفتند تا  بودند به منزل خانواده صب�ل و صهيب كه هر دو از اصحاب رسول خدا
 از دو دختر ايشان براي خود خواستگاري نمايند.

 شما كي هستيد؟ :از آنان سئوال شد
: من ب�ل و اين هم دوستم صهيب است. ما گمراه بوديم، خداوند هدايتمان �ل گفتب

 نياز كرد. فرمود و از بردگي آزادمان نمود، و مستمند بوديم، اما او ما را بي
اگر دخترانتان به عقد همسري ما در بياوريد خداوند را سپاسگزاريم. اگر هم حاضر 

 .ستاييم! داوند را به پاكي و حكمت مينشديد اين كار را انجام بدهيد، ما خ
 پذيريم! ما پيشنهاد شما را (به شرط موافقت دخترانمان) مي :خانواده آن دختران گفتند
با آنان خداحافظي نموده و بازگشتند. در راه صهيب به  بپس از آن ب�ل و صهيب

 .ايم! بوده صهاي جهاد و در كنار رسول خدا گفتي كه در صحنه مي :ب�ل گفت
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ام، و همين  ساكت باش! من به غير از حقيقت و راستي چيزي ديگر نگفته :ب�ل گفت
 صداقت بود كه سبب موافقت ايشان گرديد.



 
 

 پيشگي داري و خيانت امانت

اي سالم و رشد يافته و به هم پيوسته:  هاي اخ�قي جامعه ژگييكي ديگر از وي
 داري در ميان افراد آن است. گسترش خوي امانت

ها  ها، جرم و جنايت ها، رواج خصومت ها و نگراني مندي از عوامل اساسي گ�يهيكي 
اي كه دوست از دوست و  هاست. به گونه و گسترش پديده خيانت در ميان انسان

 و. شود خاطر و اعتمادش سلب مي همسران از يكديگر و پدر به فرزند خود اطمينان
نظر دارند  شناسان در اين مورد اتفاق هدانشمندان، مربيان اخ�ق، روانشناسان و جامع

ترين اخ�ق براي فرد و جامعه مراعات عملي خوي  كه، يكي از مهمترين و ضروري
 كس در اين مورد مخالفتي ندارد. داري است، و هيچ امانت
هاي اخ�قي در  رنگ شدن فضيلت رغم بال گرفتن صداي گ�يه و شكوائيه از كم علي

اي بشري همه در مورد اهميت و منزلت والي اخ�قي ه ميان بسياري از جامعه
 نظر داريم. كاران اجماع و اتفاق داران و ناپسندي و حقارت ار خيانت امانت

داري چيست؟ و حد و حدود آن كدام  امانت :جا پرسش مطرح است كه اما در اين
 است؟ و جايگاه آن در زندگي اجتماعي كنوني ما چيست؟

كنند، و آن  و محدودترين زاويه آن نگاه مي ترين  داري را از تنگ بسياري از مردم امانت
نمايند،  شود معني مي را به حفظ و نگاهداري مطلوب از چيزهايي كه به كسي سپرده مي

داري  كه اگر آن را به تمام و كمال و به موقع در اختيار صاحب آن قرار داد، انسان امانت
شود. چنين چيزي هرچند  خائن محسوب مي بوده و اگر آن را حيف و ميل كرد آدمي

داري است، اما در واقع جزئي بسيار محدود و اندك از آن به شمار  بخشي از معاني امانت
 آيد. مي

 فرمايد: خداوند متعال مي
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 ٱ َناَعَرۡض  ِِنّا﴿
َ
ٰ ِّسَ�ٰ ٱ َ�َ  َمانَةَ ۡ�  ٱوَ  تِ َ�

َ
َ�ۡ�َ  َبالِ ِّۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

َ
ن فََ

َ
  َنَهاِملۡ َ�ۡ  أ

َ
 َهاِمنۡ  نَ َفقۡ شۡ َوأ

َٗ  اَظلُومٗ  َ�نَ  ۥِِنّهُ  ُنۖ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�َلََها  .]72األحزاب: [ ﴾٧ َجُهو
ها عرضه داشتيم، اما همه از پذيرش آن خودداري  ها و زمين و كوه ما امانت را بر آسمان«

داري  نتكردند و از آن دچار هراس شدند، اما انسان زير با آن رفت، آنان (اگر به مسئوليت اما
 .»خود عمل ننمايند) به راستي ستمكار و نادانند

در اين آيه تنها محافظت از اموال به » امانت«اين موضوع بديهي است كه مقصود از 
رساند و هيچ يك از مفسرين  امانت گذاشته شده ديگران نيست و نص آيه اين را نمي

 اند.  قرآن چنين برداشتي را از آن نداشته
شود كه منظور از امانت در آن موضوعي  هدف و مقصد برداشت مي از اين آيه اين

است كه به غير از انسان، طبيعت ديگر مخلوقات نظام هستي پذيراي آن نبوده و نيست. و 
بر دوش گرفتن بار   هايش داراي ويژگي اين انسان است كه با توجه به طبيعت و توانايي

چيزي است كه با انديشهو روح و » مانتا«شود كه موضوع  آن امانت است، پس معلوم مي
به  :ترين معناي امانتي كه در اين آيه آمده اين است كه ماهيت انسان پيوند دارد. و درست

 هاي اجتماعي و اداي آنها به بهترين صورت است. معناي التزام به مسئوليت
آن آيه شايد اين تعبير و برداشتي نوين از مفهومي باشد كه بيشتر مفسرين در تفسير 

امانت، به معناي اطاعت خداوند و اداي فرايضي است كه خداوند آنها را بر  :اند كه گفته
شود و تارك آن مورد مجازات قرار  مردم واجب گردانيده و عامل آن پاداش داده مي

 گيرد. مي
ها از تحمل آن  ها و زمين و كوه تري از آن چيزي است كه آسمان اين معناي صحيح

اي است كه توانايي انديشه و تعقل و  شان به گونه اند، زيرا آنان طبيعت دهخودداري ورزي
توانند از قوانين مربوط به انتخاب ميان خير و شر تبعيت  اراده كردن را ندارند و نمي

تواند در  هاي موجود در جهان هستي اين تنها انسان است كه مي نمايند، و از ميان آفريده
ي خود اعمال نظر كند و تصميم بگيرد، و آنها را تابع موازين ها ها و خواست مورد غريزه



 55  و خيانت پيشگيداري  امانت

 

هاي خود عمل كند، و در  خير و حق بگرداند، و در روابط اجتماعي به تعهدها و وعده
چه در مورد اداي اين  ها ت�ش نمايد، او چنان جهت گسترش اعتماد متقابل ميان انسان

يانت كرده و زمينه تباهي و ناهجاري مسئوليت و رسالت كوتاهي نمايد، به امانت الهي خ
كند ستم ورزيده، و در مورد  اي كه در آن زندگي مي را فراهم نموده و به خود و جامعه

 است. توجهي نشان داده ي زندگي مردم بيبار خيانت بر رو پيامدهاي زيان
ها و تعهدهاي اخ�قي و  داري شامل اداي همه مسئوليت بر همين اساس امانت

امانتي الهي است كه به انسان سپرده شده، اگر » عقل و خرد«شود. براي مثال  ياجتماعي م
انسان بر مقتضاي عقل و خرد عمل كند و آن را به دانش و معرفت بيارايد و سر و سامان 

 داري كرده است. بدهد، به راستي به بهترين صورت در مورد آن امانت
چه  ها سپرده است، چنان به ما انسان چنين بدن امانتي الهي است كه خداوند آن را هم

در مورد تأمين نيازهاي غذايي و بهداشتي آن به خوبي عمل كنيم و با آن مهربان باشيم و 
فرسا ـ هرچند عبادت خداوند باشد ـ آن را به كار نگيريم،  در كارهاي سخت و طاقت

ست كه رسول ايم. در اين ارتباط ا خوب عمل كرده و از اين امانت الهي محفاظت كرده
 :اند فرموده صخدا

 .»ف رفِ نه  كنطيت كنفس«
 .»وجود تو مركب توست، پس با آن مهربان باش!«

ي كساني كه با ت و پيوند خويشاوندي دارند، و  همسر و فرزند و پدر و مادر و همه
هايي الهي نزد تو  حمايت از سعادت آنها از طريق نصيحت بر تو لزم است، امانت

گونه اندرز و نصيحتي براي  چه حقوق ايشان را مراعات نمايي، از هيچ نباشند، چنا مي
شان فراهم كني و آنها را از شر و بدي  ايشان دريغ ننمايي، زمينه را براي خير و سعادت

 اي. بازداري، به مسئوليت اداي امانت به خوبي عمل نموده

﴿  ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ ْ قُوٓ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  ا

َ
هۡ وَ  أ

َ
َٗ  لِيُ�مۡ أ  .]6التحريم: [ ﴾�نَا

 .»هايتان را از عذاب آتش مصون بداريد ايد! خود و خانواده اي كساني كه ايمان آورده«
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كني مسئول ت�ش براي گسترش آرامش و  اي هم كه در آن زندگي مي در برابر جامعه
اري د صلح و آشتي هستي، تنها از طريق اين ت�ش است كه از امانت اجتماع امانت

چه در مورد آن كوتاهي بنمايي به مردم بد كرده و به امانت ايشان  اي، اما چنان نموده
 .اي! خيانت كرده

چه  داري آن به عالمان شريعت سپرده شده است، چنان دين هم امانتي است كه امانت
آن را به راستي براي مردم بيان كنند و آن را از تحريف و بازيچه قرار گرفتن مصون 

د، و حق و خير موجود در آن را شرح توضيح بدهند و از دست اندازي دشمنان به بدارن
ها و  عقايد و آداب و احكام آن جلوگيري نمايند، به راستي حامي و مدافع بهترين ارزش

ها  اند، اما اگر چنين نكردند، بدترين و زيانبارترين خيانت مفاهيم موجود در زندگي بوده
 اند. كب شدهرا در حق خود و مردم مرت

َخذَ  �َِِذۡ  ﴿
َ
ُ ٱ أ ِينَ ٱ قَ ِميَ�ٰ  َّ َّ  ْ وتُوا

ُ
ََ  ِِلّناِس  ۥَ�ُبَّيِنُّنهُ  ََ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ٓ  َ�َنَبُذوهُ  ۥُتُمونَهُ تَ�ۡ  َو ا ََ  ءَ َو

َِهِمۡ  وۡ شۡ ٱوَ  ُظُهو َ�َ ْ َۡ  َما َس فَبِئۡ  قَلِيٗ�ۖ  اَ�َمنٗ  ۦبِهِ  ا َ ونَ �  .]187عمران:  آل[ ﴾١ َ�ُ
كه بايد كتاب خود را براي مردم بيان   كتاب پيمان مؤكد گرفت، وند از اهل كه خدا  گاه آن«

كنند و آن را كتمان و پنهان نسازند، اما آنان به آن تعهد خود عمل نكردند و به بهاي اندكي آن را 
 .» فروختند، چه بد چيزي را خريداري كردند

چه  آيد، چنان ه شمار ميعلم دانش موجود در نزد عالمان و دانشمندان امانتي الهي ب
مندي از آن را براي مردم فراهم كردند و براي كشف اسرار آفرينش  هاي كسب و بهره راه

آوردهاي علمي در راستاي رفاه و خير و س�مت بشريت بهره  ت�ش نمودند و از دست
داري نموده استحقاق اجر الهي و  گرفتند، آن عالمان از امانت خود به خوبي امانت

 كنند. اري در تاريخ را پيدا ميماندگ

َ ٱ َ� َ�ۡ  ِِّ�َما ﴿ ِ  مِنۡ  َّ ٰ لۡ ٱ ِعَبادِه ََ ْ ُعلَ  .]28فاطر: [ ﴾ُؤا
 .»اين تنها عالمان هستند كه به راستي هراس خداوند را در دل دارند«
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چه آن را در راستاي گسترش هراس و نگراني و ايجاد آسيب و مشك�ت  اما چنان
ند، و طاغوتيان را براي ارتكاب هرچه بيشتر جرم و جنايت ياري براي بشريت به كار برد

آيند كه مشمول خواري و  اي به شمار مي پيشه هاي خيانت و جنايت در واقع آدم  دادند،
 سرافكندگي تاريخي و لعن و نفرين الهي خواهند بود.

ٰ  قُلُوَ�ُهمۡ  َناوََجَعلۡ  ُهمۡ لََعّ�ٰ  َقُهمۡ ّمِيَ�ٰ  ِضِهمَ�قۡ  فَبَِما﴿ �َ ۖ ْ  ۦّمَواِضعِهِ  َعن َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ  ِسَيٗة  َو�َُسوا
 َّٗ ْ  ّمِّما اَح  .]13: ةالمائد[ ﴾ۦبِهِ  ذُّكُِروا

شكني (يهوديان) را مورد نفرين قرار داديم و از رحمت خويش محروم  اما به سبب پيمان«
چه را  يادي از آنهايشان را سخت گردانيدم. آنان سخنان را تحريف نموده و بخش ز كرديم و دل

 .»به ايشان تذكر داديم، فراموش كردند

آيند در صورتي كه به  شمار مي چنين ثروت و دارايي در دست مردم امانت به هم
درستي در آن دخل و تصرف بنمايند و حقوق اجتماعي آن را اداء كنند، صاحبان آن 

نام نيك و در آخرت از  آيند و در دنيا داراي  دار به شمار مي هاي صادق و امانت انسان
صورت خائن و ستمكار  هاي ماندگار خداوند برخوردار خواهند گرديد، در غير اين نعمت

 به شمار خواهند آمد.

﴿ ْ نفُِقوا
َ
 .]7الحديد: [ ﴾�ِيهِ  لَفِ�َ تَخۡ ّمسۡ  َجَعلَُ�م مِّما َوأ

 .»چه كه خداوند نيابت آن را به شما سپرده احسان و انفاق كنيد! از آن«

موَ ﴿ َِ
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ َفبَّ�ِ َّ ََ يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل ٱ ََ َوٱلِۡفّضَة َو َه َّ وَن ٱ ُ ُِ ِيَن يَۡ� َّ  .]34: التوبة[ ﴾�ٖٱ

اندوزند و آنها را در راه خدا (خير و مصلحت مردم)  كساني را كه (پول) ط� و نقره را مي«
 .»ده!گيرند، به عذابي دردناك مژده ب به كار نمي

دهد  داري همإل امور زندگي را سروسامان مي نماييم كه امانت صورت م�حظه مي بدين
هاي انديشه و آداب و همكاري اجتماعي و سياست و اخ�ق را در راه  و همإل عرصه

 دارد. دهد و از ناهنجاري و انحراف مصون مي درست آن قرار مي
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ها و  از سعادت و سربلندي ملتداري به اين معني و با مراعات اين حدود، ر امانت
باشد. زماني كه امت اس�مي در  ساز بدبختي و خواري ايشان مي عدم مراعات آن زمينه

هاي ايماني پيشگام  هاي الهي و التزام به مسئوليت زمينه بر دوش گرفتن صادقانه امانت
 آمد. ها به شمار مي ترين امت در مقايسه با ديگر ملت بود، بهترين و باارزش

اش براي جلوگيري  چيزي را دزديده بود، خانواده صزني عرب در زمان رسول خدا
فرستادند، اما  صاز اجراي مجازات او يكي از اصحاب را براي پادرمياني نزد رسول خدا

 :پادرمياني خشمگين گرديد و فرمود از آن صرسول خدا

ت�وو  و إذا قق  يه  ال س! إنا  ههلك ن  كن ربل�م انهم إذا قق فيهم الّ�فه«
فيهم الوضيع ار روا عليه الد. ان  والي نفس هاد نيد ! لون هن ف طاه ننت هاد 

 .13F1»قرت لقطع هاد يده 
هاي پيش از شما گرديد، اين بود كه هرگاه آدم  اي مردم! چيزي كه باعث نابودي ملت«

چه  كار او نداشتند، اما چنانكردند و كاري به  كرد، او را رها مي داراي مقام و منزلتي دزدي مي
كردند و كاري به كار او نداشتند، ولي سوگند  گرديد، او را رها مي آدمي عادي مرتكب دزدي مي

هم دزدي كند، بدن  صدر اختيار اوست! اگر فاطمه دختر محمد صبه كسي كه جان محمد
 .»ترديد محمد دست او را قطع خواهد كرد

عيض و تفاوت امانتي است كه بر دوش حاكم و اجراي قانون بر همه مردم بدون تب
 اولياي امور قرار دارد.

المال را از  مقداري پول متعلق به بيت يكي از پسران حضرت عمر بن خطاب
گرفت تا با آن تجارت كند، و پس از مدتي  -زماني كه والي كوفه بود  -ابوموسي اشعري 

 ند.المال بازگردا آن اموال را بدون كم و زياد به بيت
پسر حضرت عمر مدتي را با آن پول تجارت كرد و مقداري سود عايدش شد. وقتي 

 :قرار دادند، خطاب به پسرش فرمود حضرت عمر را در جريان موضوع

                                           
 مسلم.رواه البخاري و -1
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كه پسر خليفه هستي، فروشندگان  اي به خاطر اين وقتي كه اقدام به خريد كاليي كرده«
اقدام به فروش كالهاي خريداري شده اند، و زماني كه  بهاي كمتري را از تو طلب كرده

اند. بدون ترديد در  اي به همان علت مردم بهاي بيشتري را به تو پرداخت كرده نموده
 .اي مسلمانان سهيم هستند! سودي كه به دست آورده

المال از او  نيمه سودي را كه پسرش به دست آورده بود به نفع بيت حضرت عمر
به آن برگردانيد و به خاطر كاري كه انجام داده بود، او را  المال را  گرفت و سرمايه بيت

كه از اموال حكومتي به پسر  مورد عتاب قرار داد و ابوموسي اشعري را نيز به علت اين
 .كرد، به سختي مورد م�مت قرار داد! و نبايد چنان مي  خليفه قرض داده بود،

هاي مردم كه به عنوان امانت  ايياين مسئوليتي است كه حاكمان و رهبران در برابر دار
در اختيار ايشان است، دارند، و نبايد به خاطر دوستي و خويشاوندي با كسي آن را در 

 اختيارشان قرار بدهند.
الدين ايوبي در ميدان فتح و پيروزي در عصر خود از ديگر فرمانروايان توفيق  ص�ح

ده بود، براي احداث مدارس و بيشتري داشت، و غنايم بسيار زيادي را كه به دست آور
گرفت كه تعدادي از آثار او اكنون هم باقي مانده است. و  بيمارستان و مسجد به كار مي

زماني كه فوت كرد در  :گويند هيچ چيزي را براي خود و فرزندانش قرار نداد حتي مي
رجاي اختماني را از خود برديف مستمندترين مستمندان بود و درهم و دينار و زمين و س

 نگذاشت؟!.
گاه حاضر  اي است كه هيچ اين اخ�ق و رفتار فرماندهان و پيشوايان مجاهد و پاكباخته

 .نيستند اجر و پاداش و رضايت الهي جهاد خود را با هيچ چيز ديگري معامله كنند!
وارد مسجدي شد و واعظي را ديد كه دارد مردم را موعظه  روزي حضرت علي

با احكام قرآن و ناسخ و منسوخ آن آشنايي  :اجتماع به او فرمود نمايد، پس از خاتمه مي
 داري؟
 .خير!  :گفت
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نمايي!  هم خود و هم مردم را به گمراهي و نابودي دچار مي :حضرت علي فرمود
 .سپس از او خواست كه از موعظه و سخنراني براي مردم خودداري نمايد!

سئوليت حاكمان در مورد امانت نيز در راستاي قيام به م  اين اقدام حضرت علي
هاي جاهل بوده  حفظ علم و پاسداري از عقايد مردم در برابر تباه شدن به وسيله آدم

 است.
آوري نموده و ارزش آن  اموالي را كه از هداياي مردم جمع لروزي حضرت عايشه

رسيد، در حالي كه خود روزه بود و لباسي كهنه بر تن  به حدود يكصد هراز درهم مي
 .اشت در ميان مستمندان تقسيم نمود!د

چرا چيزي را براي افطار امروز  :داد، گفت خانمي كه او را در كارهاي منزل ياري مي
 .باقي نگذاشتي، هيچ چيزي براي افطار نداريم!

كردي، براي افطاي چيزي را  اگر قب�ً اين را به من يادآوري مي :حضرت عايشه فرمود
 .گذاشتم! باقي مي

دانند و به  وش و فرهنگ كساني است كه ثروت و دارايي را امانتي الهي مياين هم ر
 .سپارند! خاطر رفع نياز نيازمندان، نيازمندي خود را به دست فراموشي مي

اي است كه اخ�ق  داري در جامعه هايي از خصلت امانت چه بيان گرديد، نمونه آن
يكديگر براساس آن قرار داشت. مردم داري در آن بسيار رايج بود و روابط مردم با  امانت

داري و عمل به  عامي و عالم، فقير و غني، حاكم و محكوم در مورد مراعات امانت
 .كردند! مسئوليت خود با يكديگر رقابت مي

اخ�ق و منشي كه جوي از آرامش خاطر و اعتماد را در ميان مردم گسترش داده و به 
صفا و صميميت قرار داشت، و پايه دوستي و  شان با يكديگر در نهايت خاطر آن روابط

همسايگي آنان بر روي خيرخواهي و وفاداري و اعتماد متقابل بود و برپايه حق و خير با 
كردند. خداوند آنان را مورد رحمت و مغفرت قرار دهد و مشمول  يكديگر همكاري مي
 مغفرت خويش فرمايد.
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ن، و روحمان را با پرتو شريعت هايمان را با نور معرفت خويش روش خداوندا! دل
 .خود بيدار بگردان!
طلبيم، ما را به راه راست  كنيم و تنها از تو مدد مي تنها تو را عبادت مي«پروردگارا! 

اي، نه راه آنهايي كه  هدايت فرما! راه آنهايي كه ايشان را مشمول انعام خويش گردانيده
 .14F1»اند در پيش گرفته مشمول خشم تو قرار گرفته و نه راهي كه گمراهان

 پايان
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