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محدودیت تاثیر
علل و اسباب

از نظر آموزههای قرآنی ،دنیا داراالسباب است و برای رسیدن به
اهداف باید از وسائل و اسباب مناسب آن بهره برد ،چنانکه ذوالقرنین
این گونه عمل کرد( .کهف ،آیات  82تا )92
َ
ِین آ َم ُنوا اتَّقُوا
خدا بصراحت در جایی دیگر میفرماید  :یَا أیُّ َها ال َّذ َ
َّ
اللَ َواب ْ َتغُوا إِل َ ْی ِه ال ْ َوسِ یلَ َة؛ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید و دست آویز
تقرب
مقربان درگاهش برای ّ
و وسیلهای از ایمان ،عمل صالح و آبروی ّ
به سوی او بجویید( .مائده ،آیه  35و نیز اسراء ،آیه )57
اما باید توجه داشــت که اســباب و وســایل هر چند به حکم
ســنتهای الهی تأثیر میگذارد ،ولی حاکــم بر خدا نخواهد بود،
زیرا خدا حاکم مطلق اســت نه قوانین ،حتی قوانینی که به عنوان
ســنت الهی در جهان و جان و جامعه حاکم اســت .از این رو اگر
آتش میسوزاند به مشیت اوست ،ولی ممکن است به حکمت الهی
نســوزاند ،چنانکه بر ابراهیم(ع) گلستان شدُ :قلْ َنا یَا ن َُار ُکون ِی ب َ ْر ًدا
ِیم؛ پس او را در آتش افکندند ،گفتیم:ای آتش !
َو َس َل ًما َعلَی إِب ْ َراه َ
بر ابراهیم سرد و بیآسیب باش! (انبیاء ،آیه )69
از همین رو امام ســجاد (ع)در توصیف خدا میفرماید :یا من
التبدل حکمته الوسائل (صحيفه سجاديه ،دعای )13؛ای خدایی
که وســایل و اسباب ،جایگزین حکمت او نمیشود و آن را تغییر
نمیدهد.
به عنوان نمونه ،از سنتهای الهی چشم زخم است که تاثیر سوء
به جا میگذارد .از همین رو برای دفع آن الزم است که ماشاءاهلل گفته
شود :و چرا وقتی به باغ خود ،وارد شدی ،نگفتی :آنچه خدا بخواهد
صورت مى پذیرد و هیچ نیرویی جز به وسیله خدا نیست؛ اگر مرا
از جهت ثروت و فرزند کمتر از خودت مى بینی( .کهف ،آیه )39
در این آیه بیان شده برای چشم زخم و حفظ برکات ،ایمان و
گفتن ماشاءاهلل تأثیر دارد.
حضرت یعقوب(ع) نیز برای دفع چشم زخم از فرزندان میخواهد
در موقعیتی قرار نگیرند که چشم شوند .برای همین از آنان میخواهد
تا جدا از هم و از درهای مختلف وارد شهر شوند .خدا میفرماید :و
گفت:ای پسرانم! در این سفر از یک در وارد نشوید بلکه از درهای
متعدد وارد شوید و البته من با این تدبیر نمىتوانم هیچ حادثهای
را که از سوی خدا برای شما رقم خورده از شما برطرف کنم ،حکم
فقط ویژه خداســت ،تنها بر او توکل کردهام و همه توکلکنندگان
باید به خدا توکل کنند(.یوسف ،آیه )67
و میفرماید :هنگامى که فرزندان یعقوب از آنجایی که پدرشان
دستور داده بود وارد شدند ،تدبیر یعقوب نمىتوانست هیچ حادثهای
را که از سوی خدا رقم خورده بود ،از آنان برطرف کند جز خواستهای
که در دل یعقوب بود که فرزندانش به ســامت و دور از چشــم
زخم وارد شــوند که خدا آن را به انجام رســاند ،یعقوب به سبب
آنکه تعلیمش داده بودیم از دانشــی ویژه برخوردار بود ولی بیشتر
مردم که فقط چشــمى ظاهربین دارند  ،این حقایق را نمىدانند.
(یوسف ،آیه )68
از این آیات دانسته میشود :
 .1سنتهای الهی حاکم بر هستی است؛
 .2سنتهای الهی حاکم بر خدا نیست؛
 .3سنتهای الهی به مصلحت الهی در جزئیات تغییر میکند؛
 .4سنتهای الهی علیه حکمت الهی نیست.
همچنین معلوم میشود که برای دفع چشمزخم میتوان افزون
بــر عمل پنهانکاری و عدم نمایش آشــکار نعمت ،عبارت« :علیه
توکلت» را گفت.
همچنین این قاعده ،کلی اســت و دیگــران غیر از یعقوب(ع)
میتوانند به آن عمل کنند.
این آیات نشــان میدهد که با آنکه حضرت بر اساس دانش و
تعلیم الهی عمل کرد تا به حاجت خویش دســت یابد و مشکالتی
برای فرزندان پیش نیاید ولی حکمت الهی چیز دیگری بود .از این
رو بنیامین نیز گرفتار میشود.
پس با اینکه وظیفه ما بکارگیری اســباب است ولی این بدان
معنا نیست که اسباب حتما تأثیر مطلق دارد .اگر توسلی به اسباب
شود تا مثال بیماری شفا یابد ممکن است حکمت الهی عدم درمان
یا حتی مرگ بیمار باشد .بنابراین وظیفه ما عمل به اسباب است؛
زیرا نمیدانیم که حکمت الهی چیست.

تفویض در مکتب
انسانگرایی(اومانیسم)
جبر و تفويض دو مکتب اعتقادي تاثيرگذار در رفتار انســان
است .اين دو مکتب فکري همواره در طول تاريخ با انسان بوده و
زيان هاي بسياري بر جامعه بشري وارد کرده است.
جبرگرايي بر اين باور اســت که دســت انســان در افعال و
کارهايش بسته است .اين دروغي بزرگ است؛ زيرا انسانها با این
باور کارهاي زشت و بد خود را به خدا نسبت خواهند داد؛ چنانکه
يزيد و ابن مرجانه در قتل امام حسين(ع) گفتند :خدا او را کشت؛
اين در حالي اســت که خداوند با تشريع احکام و مکلف کردن
انســان به تکاليف شرعي عمال در چارچوب واجبات و محرمات،
اين قول را باطل دانسته است؛ زيرا اگر براساس آموزههای قرآن
و دیگر کتب آســمانی از تورات و انجیل ،تکاليفي براي انســان
است و پاداش بر اساس آن سامان يافته است؛ پس بايد گفت که
جبرگرايي باطل است و انسان در کارهايش داراي اختيار بوده و
قدرت ترک و انجام آن را داشته و بايد پاسخگوي اعمالش باشد.
تفويضگرايان براين باورند که خداوند خلق را به خودشــان
واگذار کرده و کاري به کار آنان ندارد .يهوديان اينگونه ميگفتند
و عمل ميکردند .خداوند ميفرمايدَ :و َقال َ ِ
ت ال ْ َي ُهو ُد يَ ُد اهلل ِ َم ْغ ُلول َ ٌه؛
و يهود گفت :دست خداوند بسته است(.مائده ،آيه  )64در حقیقت
آنان خداوند را پس از خلقت خلق ناتوان ميدانســتند و بر اين
باور بودند که خداوند پس از خلقت ،خلق را به حال خودش رها
کرده و آزاد گذاشــته اســت .بر همين اساس آنان خود به وضع
قوانيــن پرداخته و بر خالف آموزههاي وحياني تورات و انجيل،
به هر کار منکر و زشــتي رو مي آورده و فسق و فجور کرده و از
گناه اجتناب نمي کردند .خداوند مي فرمايدَ :كان ُوا الَ يَ َت َنا ُه ْو َن َعن
ُمن َك ٍر َف َع ُلو ُه؛ آنان از هيچ کار زشــتي که انجام ميدادند ،اجتناب
نميکردند( .مائده ،آيه )79
پس براســاس این آیه باید گفت پذيرش ديدگاه تفويض نيز
موجب مي شود تا انسان به فسق و فجور رو آورده و اعتقادي به
قوانين شريعت نداشته باشد و برخالف آن رفتار کند.
امروزنیز همين ديدگاه در جامعه غربي در قالب اومانيســتي
از سوي يهوديان به عنوان يک فلسفه درباره هستي مطرح شده
و انســانگرايي يهودي و مسيحي شکل گرفته است تا جایی که
هر چه امروز در جوامع بشری رخ میدهد بر اساس همین اصل
تفویضگرایی یهودی است .بر اساس این دیدگاه ،خداون ِد دست
بسته ،کنار گذاشته شده و خود انسانها به وضع قوانين براساس
اصالت لذت پرداختند .اين گونه است که امروز در جوامع بشری
بهویژه جوامع غربی ،هرگونه منکري در قالب اصالت لذت به عنوان
قانون در ميآيد و همجنسگرايي و مانند آن قانوني ميشود.
اصوال يهوديان از سوي خداوند و پيامبرانشان به سبب اينگونه
تفکرات و رفتارها لعن شدهاند(.مائده ،آيه )78

از مفاهیم پر ارزش در تمامی جوامع حتی جامعههایی که از فرهنگ دینی سطحی برخوردارند ،ایثار و فداکاری است .این
صفت در نزد افرادی که قائل به ماوراء طبیعت نیستند و یا به قولی الییک و ماتریالیست (مادهگرا) هستند ،از فضایل اخالقی
شمرده میشود و دارنده این صفت را تمجید و ستایش میکنند .دین اسالم از ایثار و فداکاری بهعنوان صفت حسنه یاد کرده
و پیوســته بر آن تأکید کرده است .در آیات قرآنی و روایات معصومین(ع) ،موارد و مصادیق متعددی از ایثار برشمرده شده
است .در نوشتار حاضر از خودگذشتگی و فداکاری در سبک زندگی اسالمی تبیین و بررسی شده است.

سبک زندگی اسالمی در پرتو شخصیت اسالمی

آنچه که اهمیت دارد ،این است که بدانیم اساساً سبک زندگی معلول
شخصیت است .اگر کسی شخصیت اسالمی نداشته باشد ،قطعاً سبک زندگی
اســامی هم نخواهد داشت چراکه سبک زندگی مثل شاخ و برگ و میوه
درخت و شخصیت اسالمی بهمثابه ریشه درخت است .پس اگر بخواهیم
ســبک زندگی اسالمی را در جامعه و بهویژه میان نوجوانان نهادینه کنیم،
چارهای نداریم جز اینکه شخصیت آنان را اسالمیکنیم .شخصیت هر فردی
در گِرو ســه ضلع است که از آن بهعنوان مثلث شخصیت یاد میکنند .در
واقع این سه ضلع بهعنوان سازنده شخصیت شناخته میشوند .اولین ضلع
«محیط» اســت که از عوامل مهم محسوب میشود و شخصیت فردی را
بهخصوص در دوره نوجوانی میسازد .نوجوانان با انتخاب محیطهای مناسب
مثل مســاجد و پایگاههای بسیج شخصیت خود را جامعهپسند و اسالمی
میکنند .البته محیط نیز به دو دســته تقسیم میشود؛ محیط حقیقی و
محیط مجازی که در چند دهه اخیر محیط مجازی شکل و قوت گرفته است.
اگر محیط مجازی از ســوی خانوادهها کنترل نشود ،میتواند عوارض
نامطلوبی را بر شخصیت نوجوانان بگذارد و آنان را از سبک زندگی ایدهآل
دور کنــد ،بهویژه بازیهای آنالین رایانهای ،شبیهســازیها و ...همهوهمه
میتواند ترویجدهنده خشونت باشد یا القای شبهه بیپاسخ.
«تعلیم و تربیت» دومین ضلع شخصیتســاز است و اگر خداپسند و
الهی باشــد ،سبب میشود تا افراد جامعه از حیث معنوی ،دینی و انسانی
رشد کرده و شکوفا گردند .در آیات قرآن نیز به مسئله تربیت و تزکیهاشاره
شــده اســت .برای مثال در آیۀ  164ســوره مبارکه «آلعمران» خداوند
میفرماید« :لَق َْد َم َّن َّ ُ
ِين إ ِ ْذ ب َ َع َث فِي ِه ْم َر ُس ً
ــول م ِْن أَنْفُسِ ِه ْم
الل َعلَى ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ّ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َاب َوالحِ ك َم ًْه َوإ ِ ْن كان ُوا م ِْن ق ْبل لفِي
يَ ْت ُلو َعلَ ْي ِه ْم آيَات ِ ِه َويُ َز ّ ِكي ِه ْم َويُ َعل ِ ُم ُه ُم ال ِكت َ
ضَ َل ٍل ُمبِین» «به يقين خدا بر مؤمنان م ّنت نهاد كه پيامبرى از خودشان

بسیاری از آنها ،تا تشویق یا تنبیهی نباشد ،چندان رغبتی به انجام کارهای
خوب و ترک کارهای بد از خود نشان نمیدهند .بنابراین بدون دین و برخی
از آموزههای دینی ،همچون اعتقاد به عدالت الهی ،وجود معاد ،و حسابرسی
به اعمال بندگان ،اکثریــت مردمان چندان التزامی به اصول و ارزشهای
اخالقی نخواهند داشــت .در واقع مصلحتخواهی ،خودگرایی ،و حب ذات
در همه مســائل ،از جمله مسائل اخالقی،گریبانگیر عموم انسانها است.
بســیاری بهخاطر شوق به بهشت و نعمتهای آن و بسیاری دیگر بهدلیل
هراس از جهنم و نقمتهای آن است که به رفتارهای اخالقی تن میدهند
و خود را مقید به انجام کارهای خوب و ترک کارهای بد میکنند .بیتردید
در ایــن زمینه دین نیز میتواند با ارائه تضمینهای الزم و بیان تأثیرات و

از مفاهیم پــر ارزش در تمامی جوامع حتی
جامعههایــی که از فرهنگ دینی ســطحی
برخوردارند ،ایثار و فداکاری است .این صفت
حتی در نزد افرادی که قائل به ماوراء طبیعت
نیســتند و یا به قولی الئیک و ماتریالیســت
(مادهگرا) هســتند ،از فضایل اخالقی شمرده
میشود و دارنده این صفت را تمجید و ستایش
میکنند .دین اسالم از ایثار و فداکاری بهعنوان
صفت حسنه یاد کرده و پیوسته بر آن
تأکید کرده است.

ایثار و فداکاری

در سبک زندگی اسالمی
علی قنبریان

در ميان آنان برانگيخت تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند
و كتاب و حكمت به آنان بياموزد قطعاً پيش از آن در گمراهى آشــكارى
بودند» همچنین در دومین آیه سوره «جمعه» آمده است « ُه َو ال َّذِي ب َ َع َث
فِي ْ ُ
ين َر ُس ً
َاب َوالْحِ ْك َم ًْه
ال ّ ِم ّ ِي َ
ول ِم ْن ُه ْم يَ ْت ُلو َعلَ ْي ِه ْم آيَات ِ ِه َويُ َز ّ ِكي ِه ْم َويُ َع ّل ِ ُم ُه ُم ال ْ ِكت َ
ِين» «اوست آنكس كه در ميان بىسوادان
َوإ ِ ْن َكان ُوا م ِْن َق ْب ُل لَفِي ضَ َل ٍل ُمب ٍ
فرســتادهاى از خودشــان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان
گرداند و كتاب و حكمت بديشــان بيامــوزد و [آنان] قطعاً پيش از آن در
گمراهى آشكارى بودند»
مســئله تعلیم و تربیت اسالمی را میتوانیم با حفظ ارتباط با مساجد
در وجود نوجوانان نهادینه کنیم .معتقدم نوجوانان با همراهی خانواده خود
باید تعامل خود را با عالمان دینی و مساجد حفظ کنند .پایگاههای بسیج
و مســاجد دورههای خوبی را در طول سال برگزار میکنند که اگر ارتباط
با این اماکن بیشــتر شود ،در نتیجه سبک زندگی اسالمی و تربیت ناشی
از آن را میتوانیم در رفتار و منش فرزندان شاهد باشیم .نمیتوان مسئله
«وراثت» را در شــکلگیری شخصیت افراد نادیده گرفت .وراثت موضوعی
است که دست خود فرد نیست و روی رفتار و منش افراد تأثیر میگذارد.
با این مقدمات میخواهیم به این نقطه برسیم که در صورتی که فرد،
هر سه ضلع شخصیتی را در وجودش داشته باشد ،در صورت وجود شرایط
مناسب ،میتواند در جامعه فرد مفیدی باشد .اگر بخواهیم فرزندان ما براساس
سبک زندگی اسالمی و با منش و رفتار بسیجیوار حرکت کنند ،باید این
شــرایط را برایشان فراهم کنیم و مؤلفههای ایثار و فرهنگ فداکاری را در
عمل به آنها بشناســانیم .فرهنگ ایران اسالمی و بهویژه دوره هشتساله
دفاع مقدس مملو از این ایثارها اســت که اگر بتوانیم برای فرزندان بیان
کنیم ،قطعاً تاثیرگذار خواهد بود .امروز باید با بهرهگیری از فرهنگ عملی
ایثار از همان دوران کودکی ،فرزندان را براساس رویکردی فداکارانه تربیت
کنیم ،رویکردی که در فرهنگ بسیجی دیده میشود.

فرهنگ ایثار در جوامع دینی به ویژه دین
اسالم ،نهادینهتر است و افراد جامعه به
آن اقبال و رویکرد بیشتری دارند و علت آن
هم آیات و روایات بسیاری است که به این
امر تشویق میکنند و برای آن پاداشهای
دنیوی و اخروی را ذکر میکنند.
ایثار فردی و ایثار اجتماعی

در تعریف ایثار گفتهاند« :و آن عبارت است از بخشش و جود ،با وجود
احتياج و ضرورت خود» (مال احمد نراقی ،معراج السعاده ،ص )409عالوهبر
خوبیها و بدیهاى جزئى ،فردى و موقت كه محدود به وجدانهاى فردى
است ،يک سلسله خوبیها و بدیها هست كه همه افراد در آن مشترکاند
مانند ايثار و فداكارى.
ایثار و از خودگذشتگی در دو حوزه مطرح میشود:
الف) حوزه فردی مانند :ســیر کردن گرســنهای درحالیکه خود
ایثارکننده نیازمند به آن غذا باشــد و یا انفاق به فقرا و مســاکین از طرف
شخصی که برای برآورده کردن حاجاتش به آن هزینه و پول محتاج باشد؛
ب) حــوزه اجتماعی مانند :دفاع از مرزهای کشــور و ممانعت از
متجاوزان برای حفظ میهن.

دفاع مقدس از نمونههای بارز ایثار

بعد از انقالب اســامی ،حزب بعث عراق به سرکردگی صدام به ایران
حمله کرد و سبب جنگ  8ساله شد .دفاع رزمندگان و غیورمردان این مرز
و بوم از تجاوز دشمن ،از مصادیق ایثار و از خودگذشتگی در بعد اجتماعی
است .این نوع ایثار در حقیقت باالترین و رفیعترین درجه آنست که شخص
ایثارکننده از جان خود مایه میگذارد و عزیزترین خواستنی که زندگی باشد
را برای اهداف واال تقدیم میکند .در دفاع مقدس بسیاری از جوانان بسیجی
بدون هیچ چشمداشت و اجباری وارد نبرد حق در برابر باطل شدند .برخی
اعضای بدن خود را از دســت دادند ،برخی شیمیایی شدند ،برخی مقطوع
النخاع شدند و برخی به درجه شهادت نائل شدند.
خداوند متعال در آیات  20 ،19و  21سوره مبارکه توبه درباره فضیلت
جهاد در راه خدا و گذشتن از جان و برتری آن بر آبرسانی به حاجیان و
آبادانی مسجدالحرام چنین میفرماید« :آیا آنها که به آبرسانی به حاجیان
و آبادانی مسجدالحرام مشغولاند را با کسی که به خدا و روز قیامت ایمان
دارد و در راه خدا جهاد میکند ،یکسان میدانید؟ نه هرگز چنین نیست .که
خدا هرگز قوم ظالم را هدایت نمیکند .آن مؤمنان مجاهد کسانی هستند
که در راه خدا با بذل مال و جانشــان هجرت و جهاد کردند و مقامی بس
واال نزد خدا دارند و ایشان همان رستگاراناند که پروردگارشان به رحمت
و رضایت خود آنها را بشارت میدهد و به باغهایی در بهشت که در آن تا
ابد از انواع نعمتها بهرهمند خواهند بود .ب ه راستی پاداش بزرگ تنها نزد
خداوند است».

نقش دین در فرهنگسازی ایثار

فرهنگ ایثار در جوامع دینی بهویژه دین اسالم ،نهادینهتر است و افراد
جامعه به آن اقبال و رویکرد بیشــتری دارند .علت آن هم آیات و روایات
بسیاری است که به این امر تشویق میکنند و برای آن پاداشهای دنیوی
و اخروی را ذکر میکنند.
براســاس تجربه میتوان گفت که اگر نگوییم هم انســانها ،دستکم

فواید دنیوی و اخروی افعال اخالقی ،آدمیان را به سمت عمل به ارزشهای
اخالقی سوق دهد .بنابراین دین با بیان عالیترین وعدهها برای انجام کارهای
خوب و دردناکتریــن وعیدها برای ارتکاب کارهای بد ،موجب به فعلیت
رســیدن ارزشهای اخالقی میشود( .علی قنبریان و علی عسگری یزدی،
چرا نگاه نتیجهگرایانه به فعل مســتلزم سلب عنوان اخالقی از آن نخواهد
شد؟ ،ص)384-383

ایثار و نیت

در دین اسالم نیت جایگاه ویژهای دارد تا آنجا که در حدیثی از پیامبر
ال ب ِال ّ ِن َّياتِ َ ،و ل ُِك ّ ِل ا ْمرِئٍ َما ن َ َوى»
اسالم(ص) چنین آمده است« :إِن َ َّما ْالَ ْع َم ُ
همانا اعمال با نیت ســنجیده میشود و برای هر شخصی آن چیزی است
که در نیت میگیرد .هر چقدر که نیت الهیتر باشد ،کارها و اعمال انسان
ارزش بیشتری مییابد.
امام علی(ع) درباره نیت در حکمتی از کتاب ارزشمند نهجالبالغه چنین
فرماید :و قال« :إ ِ َّن َق ْوماً َع َب ُدوا اهلل َر ْغ َب ًْه َف ِتلْ َ
ك ع َِبا َد ًْه ال ُت َّّجا ِر َو إ ِ َّن َق ْوماً َع َب ُدوا
َ
ْ
َ
َ
َّ
ّ
ً
اللَ َر ْه َب ًْه َف ِتلْ َ
الل شُ ْكرا َف ِتلْ َ
ك ع َِبا َد ًْه ال ْح َرار»
ن َق ْوماً َع َب ُدوا 
ك ع َِباد ًْه ال ْ َعبِي ِد َو إ ِ َ
«بندگان خدا ســه دسته هستند :گروهى خدا را به اميد بخشش پرستش
كردند ،كه اين پرستش بازرگانان است ،و گروهى او را از روى ترس عبادت
كردند كه اين عبادت بردگان اســت ،و گروهى خدا را از روى سپاسگزارى
پرستيدند و اين پرستش آزادگان است( ».نهجالبالغه :حکمت )237بنابراین
در منظومه معرفتی دین اسالم ،عمل رابطه مستقیمی با نیت دارد .ایثار و
فداکاری هم از این امر مستثنا نیست .آنهایی که ایثار و فداکاری میکنند
و از مال و جان خود میگذرند و نیتشــان صرفاً بهدســت آوردن رضایت و
خشنودی الهی است ،عملشان ارزش بیشتری دارد نسبت بهاشخاصی که
برای بهدست آوردن لذت بهشت و یا دوری از جهنم ،فداکاری میکنند.
ُون أَ ْموال َ ُه ُم ابْتِغا َء َم ْرضاتِ َّ
الل ِ َو تَثْبيتاً م ِْن أَنْفُسِ ِه ْم َك َمث َِل
ذين يُ ْن ِفق َ
« َو َمث َُل ال َّ َ
ُ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ٌ
ّ
ٌ
ٌ
ُ
َ
َ
َ
صِ
ضِ
َج َّن ًْه ب َِرب ْ َو ًٍْه أَصابَها واب ِل فآت َْت أكلها ْعف َْي ِن فإ ِْن ل ْم يُ ْبها واب ِل فطل َو الل ب ِما
ون بَصير» «و (كار) كسانى كه اموال خود را براى خشنودى خدا ،و تثبيت
تَ ْع َم ُل َ
(ملكات انسانى در) روح خود ،انفاق مىكنند ،همچون باغى است كه در نقطه
بلندى باشــد ،و بارانهاى درشت به آن برسد( ،و از هواى آزاد و نور آفتاب ،به
حد كافى بهره گيرد )،و ميوه خود را دو چندان دهد (كه هميشــه شاداب و
با طراوت است ).و خداوند به آنچه انجام مىدهيد ،بيناست( ».بقره ـ )265

در عوض رضای خدا میگذرد و خداوند بر بندگانش رئوف و مهربانســت»
(بقره ـ  )207از رفتار زیبایت در آن شــب پرده برداشت( ».مهدی عطائی
جعفری ،امیر بهشــت :زیارت مخصوص امیرالمؤمنین(ع) در عید غدیر از
زبان امام هادی(ع) ،ص71ـ)72

اطعام مسکین ،یتیم ،و اسیر

ون َّ
لى
الط َعا َم َع َ
در آیات  8و  9سوره انسان چنین آمده استَ « :و يُ ْطع ُِم َ
ُح ِب ِه مِســكِي ًنا َو يَت ً َ
كم ْ ل ِ َو ْج ِه َّ
ِنكم ْ َج َزا ًء َو
يد م ُ
نما ن ُْطع ُِم ُ
الل ِ َل ن ُ ِر ُ
يرا إ ِ َّ
ّ ْ
ِيما َو أسِ ً
ورا» آیت ّ
َل شُ ُ
الل مکارم شیرازی این آیات را چنین معنا کرده است« :و
ــك ً
غذاى (خود) را با اينكه به آن عالقه (و نياز) دارند ،به «مسكين» و «يتيم»
و «اســير» مىدهند! (و مىگويند ):ما شما را بهخاطر خدا اطعام مىكنيم،
و هيچ پاداش و سپاســى از شما نمىخواهيم!» از این دو آیه دو نکته مهم
دانسته میشود:
الف) اینکه کسی که غذا را به مسکین ،یتیم ،و اسیر میدهد ،خود به
لى ُح ّ ِبهِ» آمده است .این اطعام
آن احتیاج و عالقه دارد .زیرا در آیه لفظ « َع َ
نمونهای از ایثار و فداکاری است.
ب) نیت اطعامکننده (غذادهنده) کام ً
ال الهی است و برای بهدست آوردن
رضایت و خشنودی الهی است نه برای شهرت و خودنمائی و...
در تفســیر آیات االحکام درباره تفســیر و شأن نزول این آیات چنین
آمده است:
«اطعام كردن آنها ساده نيست ،بلكه توأم با ايثار در هنگام نياز شديد
اســت ،و از ســوى ديگر اطعامى است گســترده كه انواع نيازمندان را از
«مسكين»« ،يتيم» ،و «اسير» شامل مىشود ،و به اين ترتيب رحمتشان
عام و خدمتشان گسترده است و جميع اهل بيت(ع) و اكثر مفسران تصريح
نمودهاند به آن كه مراد از آیه ،اميرالمؤمنين ،ســيد ًْه النساء ،امام حسن ،و
امام حسين صلوات َّ
الل عليهم اجمعين است و اين آيات بلكه اين سوره در
شأن ايشان نازل شده است.
َّ
رضىاللعنه) كه گفت مريض شدند
چنانكه مروياست از ابن عباس(
امام حسن و امام حسين(ع) كه پيغمبر(ص) به عيادت ايشان رفت و به امير
المؤمنين(ع) گفت كه اى ابوالحســن اگر نذر كنى از براى شفاى فرزندان
مناســب خواهد بود .پس نذر كردند امير المؤمنين(ع) و سيد ًْه النساء(س)
و فضه كه كنيزک ايشــان بود كه اگر امام حسن(ع) و امام حسين(ع) شفا
يابند ،هر كدام ســه روز روزه دارند .حق ســبحانه و تعالى ايشان را شفاى
عاجل كامل ارزانى فرمود.
در آن وقت اميرالمؤمنين(ع) و ســيد ًْه النساء(س) آن قدر چيزى
نداشتند كه به آن افطار كنند .پس اميرالمؤمنين(ع) سه صاع جو قرض
كرد و سيد ًْه النساء(س) به دستاس كرد و پنج قرص نان پخت از براى
پنج كس كه بودند .پس قدرى پيش نهادند تا به آن روزه بگشــايند.
ناگاه ســائلى آمد و گفت :السالم عليكم اى اهل بيت رسول خدا .مرد
مسكينم از مسكينان مسلمانان .طعامى كه در پيش خود نهاده بودند
به او دادند و خود به آب اكتفاء نموده شب گذرانيدند .و روز ديگر قدر
ديگر از آن قرصها نزد خود نهادند كه بدان روزه بگشايند .يتيمى آمد

و ســؤال كرد آنچه پيش خود داشتند به او دادند و خود به آب افطار
نموده شب گذرانيدند .روز ديگر اسيرى آمد و سؤال كرد به همان دستور
حصه (نصیب ،بهره) كه باقى مانده بود به او دادند .پس جبرئيل به اين
ســوره فرود آمد نزد پيغمبر(ص) و گفت بگير اين سوره را اى محمد
كه جهت تهنيت تو فرستاده است ،از خداى تعالى در شأن اهل بيت
تو و عبادت پســنديدهای كه از ايشان صادر شده و اين سوره را بر آن
(ســيدامير ابوالفتوح حسينى جرجانى ،آيات االحكام
حضرت خواند.
ّ
ج ،2ص242ـ)243

ت
ايثار ،باالترين مرتبه سخاو 

مرحوم مال احمد نراقی در کتاب ارزشمند معراج السعاده درباره فضیلت
ایثار و رابطه آن با سخاوت چنین گوید:
«و مخفى نماند كه باالترين مراتب سخاوت ،ايثار است و اين ،مرتبهاى
اســت رفيع ،و محلى اســت عظيم .هركســى را اين رتبه حاصل نه ،و هر
شخصى به اين مرتبه واصل نيست .خ ّ
الق عالم در مدح اين طايفه مىفرمايد:
صاص ًْه» يعنى« :بودند كه اختيار
« َو يُ ْؤث ِر ُو َن َعلى انْفُسِ ِه ْم َو لَو َ
كان ب ِ ِه ْم خَ َ
مىكردند ديگران را بر خود ،اگرچه خود احتياج داشتند» (حشر ـ )9
از حضرت پيغمبر(ص) مروى است كه« :هر مردى كه خواهش به چيزى
داشته باشد پس خود را از آن نگاه دارد و ديگرى را بر خود اختيار كند ،آمرزيده
مىشود( ».مال محمدمحسن فیض کاشانی ،محجة البيضاء ،ج  ،5ص )169
مرضيه ،صفت جليله ،شعار منبع جود و احسان ،و برگزيده
و اين شيو
ّ
انــس و جان ،پيغمبر آخرالزمان ،و بعد از آن طريقه پيشــرو اهل ايمان و
اميرمؤمنان(ع) و اوالد طاهرين(ع) او بوده .بعضى از زنان پيغمبر(ص) گفت
كه« :آن سرور هرگز سه روز پىدرپى چيز سير نخوردى تا از دنيا رفت .و
هرگاه مىخواست مىتوانست سير بخورد و ليكن آنچه داشت به مردم مىداد
و گرسنگان را بر خود مقدم مىداشت( ».همان ،ج ،5ص)149
مروى اســت كه« :موسىبنعمران عرض كرد كه :پروردگارا! بعضى از
درجات محمد و امت او را به من بنماى .خطاب رسيد كه :اى موسى! تو را
طاقت ديدن آنها نيست وليكن به تو مىنمايم يكى از منازل جليله پيغمبر
آخرالزمان را كه بهواسطه آن او را بر تو و بر جميع مخلوقات خود تفضيل
دادهام .پس پرده آسمانها از پيش ديده موسى برداشته شد ،نگاه كرد ديد:
منزلهاى كه نزديک بود كه از پرتو انوار آن ،و قرب آن به حريم خاص الهى،
موسى قالب تهى كند.

مسئله تعلیم و تربیت اسالمی را میتوانیم با حفظ ارتباط با مساجد در وجود نوجوانان نهادینه
کنیم .نوجوانان با همراهی خانواده خود باید تعامل خود را با عالمان دینی و مساجد حفظ کنند.
پایگاههای بسیج و مساجد دورههای خوبی را در طول سال برگزار میکنند که اگر ارتباط با این
اماکن بیشتر شود ،در نتیجه سبک زندگی اسالمی و تربیت ناشی از آن را
میتوانیم در رفتار و منش فرزندان شاهد باشیم.
خوابیدن امام علی(ع) در بستر پیامبر(ص)

از نمونههای ایثار و از خودگذشتگی از جان ،خوابیدن حضرت علی(ع)
در بســتر پیامبر(ص) (لیله المبیت) است .خداوند متعال این قضیه را در
اس َم ْن يَشْ ری نَف َْس ُه ابْتِغا َء َم ْرضاتِ َّ
الل ِ
قرآن مطرح کرده اســتَ « .و م َِن ال َّن ِ
َو َّ ُ
الل َرؤ ٌُف ب ِالْعِباد» «بعضى از مردم (با ايمان و فداكار ،همچون على(ع) در
ليله المبيت به هنگام خفتن در جايگاه پيغمبر(ص)) جان خود را بهخاطر
خشنودى خدا مىفروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است( ».بقره
ـ  )207مفسران مطرح کردهاند که آیه فوق در شأن حضرت علی(ع) نازل
شده است .در زیارت غدیریه از زبان امام هادی(ع) درباره این فداکاری چنین
میخوانیم« :و خوابیدن تو بهجای پیامبر(ص) در شب هجرت پیامبر(ص)
از مکه به مدینه ،مثل جریان ذبح حضرت اسماعیل(ع) شد .مثل او دعوت
خــدا و ایثار جان در راهــش را پذیرفتی و مثل او با صبر و ایمان به وعده
الهــی از فرمانش اطاعت کردی .آنگاه که طبــق گفته قرآن «ابراهیم به
پسرش گفت:ای پسرکم ،در خواب دیدهام که تو را ذبح میکنم! پس نظر
ّ
شاءالل
تو چیســت؟ گفت :ای پدر! به آنچه مأمور شدهای عمل کن که ان
مرا از صابران خواهی یافت» (صافات ـ  )102و تو هم در آن شــب (لیله
المبیت) وقتی پیامبر(ص) به تو امر کرد ،در بسترش بخوابی تا با گذشتن
از جانت ،جان پیامبر(ص) حفظ شود ،سریع امر او را اطاعت کردی و خود
را برای کشــته شــدن آماده نمودی .پس خداوند متعال هم به پاس این
اطاعتت ،با نزول آیه شریفه «و در میان مردم کسی هست که از جان خود

عرض كرد :پروردگارا! به چه چيز به اين كرامت رســيدى؟ فرمود :به
صفتى كه مخصوص او گردانيدهام ،كه ايثار و اختيار كردن فقرا در ضرورتى
بر خود و عيال خود است .اى موسى از امت او احدى به نزد من نمىآيد كه
وقتى از اوقات ديگرى را بر خود در ضرورتى اختيار كرده باشد ،مگر اينكه
شرم مىكنم حساب او را برسم و او را در هر جاى از بهشت كه خواهد جاى
مىدهم»( .محمد غزالی ،احیاء علوم الدین ،ج ،3ص)223
و حكايات ايثار حيدر كرار در السنه و افواه مشهور و در تواريخ و كتب
مسطور است .و ايثار آن بزرگوار به جایى رسيد كه در «ليله المبيت» ،حيات
پيغمبــر(ص) را بر حيات خود اختيار كرد ،و در خوابگاه خاتم االنبيا(ص)
خوابيد .و به اين ســبب خداوند عالم بر مالئكه مباهات نمود و آيه « َو م َِن
اس َم ْن يَشْ ری نَف َْس ُه ابْتِغا َء َم ْرضاتِ َّ
الل ِ َو َّ ُ
الل َرؤ ٌُف ب ِالْعِباد» (بقره ـ)207
ال َّن ِ
نازل شــد .و بعد از آن بزرگوار ،ائمه اطهار(ع) و خواص شيعيان ايشان در
مرضيه به ايشــان اقتدا نموده و ســعى در مراعات اين فضيلت
اين طريقه
ّ
مىكردهاند( .مال احمد نراقی ،معراج السعاده ،ص409ـ)410
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ریشههای کفر

قالاالمام الصــادق(ع)« :اصول الکفــر ثالثه :الحرص و
االستکبار و الحسد».
امام صادق(ع) فرمود :ریشــههای کفر ســه چیز است :حرص و
()1
تکبر و حسد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
 -1اصول کافی ،ج ،3ص 396

پایههای هالکت مردم

پیامبر گرامی اســام(ص) فرمود :پایههای کفر چهار چیز اســت:
 -1رغبت(دلبستگی به دنیا و شهوات نفسانی)  -2رهبت(ترس از دست
رفتن دنیا و منافع مادی)  -3سخط(ناخرســندی از قضا و قدر الهی و
()1
تقسیم روزی)  -4غضب(ایستادگی در برابر ارزشهای الهی و انسانی)
امام حســن مجتبی(ع) فرمود :هالکت و نابودی مردم در سه چیز
است :کبر ،حرص ،حسد .تکبر که به سبب آن دین از بین میرود و به
واسطه آن ،ابلیس مورد لعنت قرار گرفت .حرص که دشمن جان آدمی
است و به واسطه آن آدم از بهشت اخراج شد .حسد که سررشته بدی
()2
است و به واسطه آن قابیل ،هابیل را کشت.
همچنین در حدیثی دیگر شخصی به امام حسن(ع) عرض میکند
که در وجود شــما تکبر است ،حضرت در پاسخ فرمودند :هرگز(چنین
صفتی در من نیست) تکبر تنها از آن خداست ،اما در وجود من عزت
اســت .خدای متعال فرموده اســت :و عزت از آن خــدا و پیامبر او و
()3
مومنان است.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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 -2بحاراالنوار ،ج  ،75ص 111

پرسش و پاسخ

ریشه گناهان

پرسش:
از منظر آموزههای وحیانی عوامل کلیدی سقوط انسان و ریشه گناهان
کدام است؟
پاسخ :علمای اخالق با استفاده از آیات قرآن و روایات ،ریشه گناهان
و عوامل سقوط انسان را «هوای نفس ،دنیا و شیطان» میدانند.
 -1هوای نفس
خداوند دو نوع گرایش در نفس قرار داده است :گرایش به نیکی و گرایش به
بدی .زیادهخواهی در میلهای غریزی و کششهای کور این هوای نفس یا پیروی
از شهوت است.
این چنین نفسی منشا فسادها و گناهان شمرده شده است تا جایی که یوسف
پیامبر از آسیبها و آفتهای آن به خدا پناه میبرد« :و ما ابری نفسی ان النفس
الماره بالسوء اال ما رحم ربی» «من هرگز خودم را تبرئه نمیکنم که نفس (سرکش)
بســیار به بدیها امر میکند؛ مگر آنچه را پروردگارم رحم کند( ».یوســف )53 -
همچنین خدای متعال در سوره ص آیه  26به حضرت داود(ع) میفرماید :ای داود!
ما تو را در روی زمین مقام خالفت دادیم ،پس میان خلق خدا به حق حکم کن و
هرگز هوای نفس را پیروی نکن ،که تو را از راه خدا گمراه سازد.
 -2دنیاگرایی غایی
کلمه دنیا که در نقطه مقابل کلمه آخرت به کار رفته ،به معنی زندگانی نزدیکتر
اســت .زندگی دنیا به لحاظ این که در زمره مخلوقات خداوند حکیم اســت ،هیچ
عیبی ندارد و براســاس مشــیت الهی ،نظام زندگی دنیوی ،بهترین نظام است اما
اشکال اصلی کیفیت رابطه انسان با دنیا است.
کسانی که با بینش مادی به دنیا مینگرند و گمان دارند برای همیشه در آن
خواهند ماند ،دچار غفلت از خدا و آخرت میگردند.
بنابراین در نخستین گام بر ما الزم است که بینش خود را نسبت به دنیا اصالح
کنیم و دریابیم که زندگی انســان منحصر به زندگی دائم در دنیا نیست ،بلکه در
ورای آن یــک زندگی جاودانه دیگری برای وی وجــود دارد .در اولین گام رابطه
واقعی میان دنیا و آخرت را کشف کنیم به این ترتیب که آن دو را با هم مقایسه
کرده ،دریابیم که رابطه دنیا با آخرت ،رابطه راه و مقصد است و یا وسیله و هدف؟!
و نقطه اساسی انحرافها و لغزشها ،از اینجا پیدا میشود که انسان بیش از حد به
دنیا توجه کند ،نگران آن باشــد ،بدان دل بسته ،تمام تالشش را صرف آن نماید.
اینگونه دنیاطلبی انسان ،محور گناهان ،کفر ،نفاق و  ...به شمار میرود .به همین
دلیل در روایات آمده« :اســاس هر خطاها ،محبت دنیاست« ».حبالدنیا راس کل
خطیئه» (میزانالحکمه ،بابالدنیا) .امام علی کیفیت برخورد با دنیا را اینگونه بیان
نمودهاند« :کسی که با چشم بصیرت به آن (دنیا) بنگرد( ،دنیا) او را آگاهی بخشد
و آن کس که چشم به دنیا دوزد ،کوردلش میکند»( .نهجالبالغه  -خطبه )82
یا رب به بنده چشم دلی ده خدایبین
تا عرش و فرش آینه بیند خدا نما
 -3شیطان
در قرآن کریم و روایات پیروی از شیطان به عنوان مظهر ضدارزشها معرفی
شــده است تا آنجاکه در بعضی آیات قرآن خداوند متعال میفرماید :انسان دو راه
در پیش دارد :یکی راه خدا و دیگری راه شیطان( .یونس )32 -
عمده کار شیطان ،وسوسه کردن انسان از کانال هوای نفس است ،درواقع وقتی
شیطان هوای نفس و خواستههای سراسر ناروای آن را تایید میکند ،نقش کمک
را دارد .اگر هوای نفس نمیداشــتیم ،شیطان بر ما تسلط نداشت .هنگامی که در
نفس خویش خواســتهها و تمایالتی داشته باشیم و دنبالش برویم ،شیطان آن را
تزیین و تایید میکند ،تا بیشتر به آن جذب شویم .درنتیجه کار شیطان ،وسوسه
و تزیین برای غفلت و دوری از یاد خدا ،جذب شدن به دنیا و جلب توجه بیش از
حد به مادیات است به گونهای که افراد غایت خلقت خود را دنیا بدانند و به ماورای
دنیا و آخرت توجه و عنایتی نداشته باشند.

مال و مقام ،کمال حقیقی نیست
مجازی ،وهمی و سراب است!

(بدان ای سالک راه خدا!) این کمال(مال و مقام) مجازی و وهمی است که
در برابر کمال حقیقی قرار دارد.
کمال حقیقی آن چیزی است که هیچکس نمیتواند آن را از انسان بگیرد،
مانند :عالم شــدن که نه در این عالم از انســان جدا میشود و نه بعد از انتقال به
نشئه دیگر ،چون مربوط به صفات نفسانیه است و ملکات حسنهای را برای انسان
فراهم میکند و آن ملکات تا قیامت همراه انسان باقی میماند .اما کمال وهمی
و خیالی ،یک شــبه از دســت میرود و تالش چندین ساله آدم را نیست و نابود
میکند .گویی که انسان سالها برای رسیدن به سراب تالش کرده بود و اکنون
به پوچی آن پی برده است« .کافران کارهایشان مانند سرابی در بیابان است که
شــخص تشنه آن را آب میپندارد و به سویش میشتابد ،اما هنگامی که به آن
میرسد ،چیزی در آنجا پیدا نمیکند( .نور)39 -
اگر این بینایی و تیزبینی در دنیا برای آدمی حاصل نشود ،در زمان مرگ و
به طور اکمل در ســرای آخرت برای همه عیان خواهد شد که هر مقصدی غیر
از خدا ســرابی بیش نبوده است .یعنی همه بعد از مرگ خواهند دید تمام آنچه
که در عالم بود ،ملک طلق خدا اســت و تمام ریاستها و حکومتها باطل بوده
اســت .حکومت ماســوی اهلل باطل میشــود و ندای آن روز این است که «لمن
الملک الیوم ،هلل الواحد القهار» (غافر )16-با این همه آیا باز هم جاهطلبی ارزش
و مطلوبیت دارد؟! ()1
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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