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امام صادق )ع( فرمود: 
»من برای کسی که قناعت را 
رعایت کند، ضامن می شوم 

که فقیر نشود.«

چگونگی تبدیل نعمت ها به نقمت 
و بالها به نعمت

قال االمام الصادق)ع(: »ان اهلل انعم علی قوم بالمواهب فلم 
یشکروه، فصارت علیهم وباال، وابتلی قوما بالمصائب، فصبروا 

فکانت علیهم نعمه.«
امام صادق)ع( می فرماید: خداوند نعمت هایش را به گروهی عطا 
فرمود، چون شکر آن را بجا نیاوردند، همان نعمت ها بال و وبال آنها 
شد، و گروهی را به مصائب و بالهایی گرفتار کرد، چون صبر و بردباری 

کردند، همان مصیبت ها برایشان نعمت گردید. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحاراالنوار، ج 75، ص 241

تعالیم مشترک کتب آسمانی )۳(
امام صادق)ع( به یکی از شاگردانش فرمود: از من چه چیزهایی 
را آموخته ای؟ گفت: آقا جان هشت مسئله را فراگرفته  ام. حضرت 

فرمود:  آن ها را برایم توضیح بده، گفت:
5- دیدم مردم به خاطر روزی نسبت به یکدیگر حسد می ورزند. 
اما خدا فرمود: این ما هستیم که معیشت مردم را در دنیا میانشان 
تقسیم می کنیم و بعضی را بر دیگران برتری دادیم تا همدیگر را به 
خدمت بگیرند و رحمت پروردگارت از آنچه مردم ذخیره می کنند 
بهتر است. )زخرف-32( لذا من به هیچ  کس حسد نمی کنم و اگر 
چیزی را از دست دادم برایش غصه نمی خورم. امام صادق)ع( فرمود: 

سوگند به خدا که کار خوبی کرده ای.
6- دیدم مردم نسبت به یکدیگر کینه ورزی و دشمنی می کنند، 
اما خدا فرمود: »ان الشیطان لکم عدو فاتخده عدواً« حقیقتا شیطان 
دشــمن شما است: پس او را دشمن بگیرید )فاطر-6( لذا به جای 
دشمنی با مردم به دشمنی با شیطان پرداختم. امام فرمود: سوگند 

به خدا که کار نیکی کرده ای. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه ورام- ج1، ص 555

جایگاه قیام های 
قبل از ظهور امام زمان )عج( )۳(

پرسش: 
بر اســاس روایتی از امام صادق)ع( که در آن هر قیام 
و خروجی را قبل از ظهور امام زمان )عج( مایه بال و اندوه 
ائمه)ع( و شیعیان می داند، چگونه با انقالب اسالمی قابل 

توجیه است؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاســخ به این سوال به مباحثی همچون: 
روایات نفی قیام قبل از ظهور و دســته بندی روایات و بررســی 
ســندیت و داللــت آنها شــامل: 1- نفی مطلق هــر نوع قیام 
2- شکســت و به ثمر نرسیدن قیام ها 3- تاکید بر انتظار ظهور 
4- جلوگیری از تعجیل در قیام پرداختیم، اینک در ادامه دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
5- نهی از همراهی با قیام کنندگان

این دســته از روایــات وظیفــه شــیعیان را در برخورد با 
قیام کنندگان در زمان غیبت امام عصر)عج( معین می کند و آنان 
را از همراهی با قیام کنندگان قبل از ظهور نشــانه های قیام قائم 
نهــی می کند. »عمرو ابن  حنظله« از امام صادق)ع( نقل می کند 
که آن حضرت می فرمودند: پنج نشــانه قبل از قیام حضرت قائم 
وجود دارد: صیحه )ندای آسمانی(، سفیانی )خروج سفیانی(، فرو 
رفتن در زمین )فرو رفتن لشکر سفیانی در زمینی در مکانی به 
نام بیدا(، کشته شدن نفس زکیه )شخصی به نام نفس زکیه، یا 
انسانی با تقوا که دارای نفس زکیه است(، یمانی )خروج یمانی(، 
عرض کردم: فدایت شوم! اگر یکی از اهل بیت شما قبل از ظهور 
این نشانه  ها خروج کند آیا وی را همراهی کنیم؟ حضرت فرمودند: 

نه )وسائل الشیعه، ج 11، ص37( 
در احادیث دیگری از این دست، قیام و تالش برای کنار زدن 
حاکمان ستمگر متوقف به فرا رسیدن زمان آن شده است. زمان 
آن هــم نه به تعیین وقت زوال، بلکه به بیان نشــانه های ظهور 

واگذار شده است.
الف( سندیت

»عمرو ابن  حنظله« راوی این روایت توثیق رجالی نشده است 
و لذا از برخی روایات ایشــان مقبوله نام می برند،  ولی در کل با 
وجود همه اختالف ها فقهای ما به روایات ایشان استناد می کنند.

ب( داللت
امام صادق)ع( در این روایت همراهی با خروج و قیام یکی از 
ســادات را نهی فرموده است که اگر قبل از ظهور این پنج نشانه 
قیــام کند و ادعای مهدویت نماید، نباید بــا او همراهی کرد و 
ادعای او کاذب اســت. بنابراین، حدیث نمی گوید اگر مسلمانان 
بتواننــد ظالم و طاغوت را در هم بشــکنند باز هم اقدام نکنند. 
در واقــع این گونه احادیث قیامی را نکوهش می کند که با هدف 
انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از کیان اسالم 

صورت نگرفته باشد.
روایات تایید قیام قبل از ظهور

در مقابل روایاتی که نهی از قیام قبل از ظهور امام زمان )عج( 
می کنــد، روایات زیادی داریم کــه از قیام قبل از ظهور حضرت 
مهدی )عج( خبر داده و آنها را مورد تایید قرار می دهد. در اینجا 

به برخی از اهم آنها اشاره می کنیم: 
1- پیامبراکرم)ص( فرمودند: مردمانی از مشرق قیام می کنند، 
و زمینه حکومت مهدی)عج( را فراهم می ســازند )بحاراالنوار، ج 

51، ص87(
2- انقالب هــا و قیام هایی قبل از ظهور حضرت مهدی)عج( 
صورت گرفته و مورد تایید ائمه اطهار)ع( قرار گرفته است. مانند 
قیام »زید بن  علی« پســر امام سجاد)ع(، و قیام حسین بن علی 
شــهید فخ از نوادگان امام حســن مجتبی)ع(، و قیام مختار که 
امام ســجاد )ع( در حقش فرمود: شکر خدا را که انتقام خون ما 

را از دشمنان ما گرفت، و به مختار جزای خیر عنایت فرماید. 
قیام توابین به رهبری ســلیمان بن صردخزاعی و... )همان، 

ج 45، ص345(
3- در اســالم اصلی وجود دارد به نام امر به معروف و نهی 
از منکر که در شرایط خاصی بر همه افراد در هر زمان و مکانی 
واجب می شود. الزمه چنین اصلی مقابله با منکرات و انواع ظلم 
و جور ســتمکاران است که به طور طبیعی منجر به درگیری و 

قیام می شود.
ادامه دارد

بــه طور کلی خانواده ها به لحاظ وضع زندگی مادی ســه گروه هســتند: 
ثروتمند، متوســط و ضعیف. اسالم از هر سه قشــر جامعه انتظار دارد که 
روش زندگی خود را براساس آموزه قناعت پایه ریزی کنند و در پرتو عمل 
به همین شیوه از زندگی است که به سعادت و خوشبختی واقعی می رسند.

هرچند رعایت »قناعت« رفتاری شایســته است، ولی سختگیری 
بیش از اندازه نیز صحیح نیست. اگر وضع مالی مرد مناسب است، 

باید در مخارج اهل و عیالش توسعه داده و زمینه های آسایش
و راحتی آنها را فراهم نماید.

عوامل تاثیرگذار در تبلیغ 

مرتضی پور منصوری

قرآن به ارزش و محتوای پیام هایی که به 
سوی مخاطبان و گیرندگان پیام فرستاده 
می شــود توجه می دهد و اهمیت را برای 
پیام هایی می شناســد که از ویژگی هایی 

چون دعوت به خوبی و بینش و 
نگرش خوب و نیکو برخوردار باشد. 

پیام می بایســت از نظر محتوا به گونه ای 
باشــد که به نیازهــای مخاطبان چون 
نیازهای شناختی و یا نگرشی ایشان پاسخ 
دهد و در نگاه مخاطب دارای ارزش باشد. 

در گذشــته تبلیغ در حّد برانگیختن احساسات و عواطف و 
آماده ســازی مخاطب برای پذیرش اندیشــه، عالیق، سالیق و 
اتخاذ روش خاصی از زندگی انجام می شــد؛ اما امروزه تبلیغی 
که با هدف خاص و برای قشــر یا گروه خاصی )گروه هدف( و 
بــا هدف خاصی )افزایش دایره مخاطبان و جذب آنان( صورت 
می گیرد، از محدوده ارتباط یک سویه و تلقینی فراتر رفته و به 
فرآیند دو سویه و تعاملی، میان گیرنده و فرستنده پیام تبدیل 
شــده است؛ تا آنجا که مقوله تبلیغ، متأثر از رویکردهای نوین، 
در پهنه فن آوری، ارتباطات، روان شناســی، جامعه شناســی، 
مردم شناســی و دیگر علوم گســترده شــده و کارکرد خود را 
توســعه داده است. حال آنکه تبلیغ، فرآیندی است که محتوا، 
روش، ابــزار و چیســتی و چگونگــی آن در تعامل با دو قطب 
 ســیال گوینده)پیام رســان( و شــنونده)گیرنده پیام( تعیین 

می شود. 
عوامل موثر در تبلیغ

درچنین تعامل پیچیده و چند جانبه ای دست کم پنج عامل 
به صورت فعال دخالت دارند که عبارتند از: چه کسی، چه چیزی 
را، به چه کسی، از چه طریقی و در چه موقعیتی تبلیغ می کند؟ 
بنابراین باید گفت که عوامل چندی در تبلیغ نقش مؤثری 

را ایفا می کند:
1.شخصیت گوینده: اینکه گوینده از چه پایگاه و جایگاهی 
برخوردار می باشــد و نشان و خاستگاه اجتماعی او در چه حّد 
و اندازه ای است، عامل و عنصر نخست تبلیغ در زمانه ماست. 

در آیات قرآن نیز به این موضوع اشاره شده است. پیامبرانی 
که به سوی قوم خویش ماموریت می یافتند همه از کسانی بودند 
که از نظر اجتماعی و شخصیتی در جایگاه معتبری بوده و مردم 
آنان را به عنوان انسان های با جایگاه اجتماعی می شناختند. در 
اعتراضات مخالفان و تکذیب کنندگان دعوت و تبلیغ، هیچ گاه 
به موردی برخورد نمی شــود که در آنجا به موقعیت اجتماعی 
پیامبران اعتراضی صورت گرفته باشــد. حضرت ابراهیم )ع( از 
موقعیت و جایــگاه اجتماعی مقبولی برخوردار بود و همچنین 
حضرت شــعیب )ع( دارای قوم و قبیله و با جایگاه و موقعیت 
برتر، در جامعه حضور داشــت. هــود)ع( و صالح)ع( نیز چنین 
بودنــد. حتی در برابر فرعون کســی ماموریــت می یابد که از 
موقعیت و جایگاه مناسبی برخوردار است و با آداب و رسوم دربار 
آشنایی دارد. در داستان ماموریت حضرت موسی )ع( به سوی 
فرعون به این مســئله از دو جنبه توجه شده است. آن حضرت 
با روحیات مخاطبان آشــنایی داشته و ادبیات و فرهنگشان را 
خوب می شــناخت. پبامبران با رعایت استعدادها و قابلیت های 
افــراد، پیام را ابالغ می کردند)نجم آیه 2۹ و 3۰( و با عنایت به 
مخاطب شناسی از روش های مختلف بیانی استفاده می کردند. 

)نحل آیه 125(.

2.  قشر مخاطب و گروه هدف؛ به این معنا که گروه هدف 
از نظر سن، جنس، قشر و طبقه اجتماعی و فرهنگی چه کسانی 

هستند و گیرنده و شنونده پیام چگونه اند؟ 
به سخن دیگر، موقعیت گوینده و شنونده چگونه است؟ زیرا 
وضعیت روحی و روانی و شرایط عاطفی و احساسی مخاطب و 
فضای میدانی ذهنی و خارجی هر دو طرف تبلیغ، تأثیر شگرفی 

در انتقال پیام و تأثیرگذاری آن دارد. 
پیامبــران با توجه به این عنصر، ازروش های مختلفی چون 
قصــه و تمثیــل و موعظه و پنــد و برهان و منطق اســتفاده 
می کردند؛ زیرا نوجوانان بیشــتر در پی شــناخت از راه تمثیل 
هستند و گروه های سنی تحصیل کرده ،بیشتر پیام های منطقی 
و عقالنی را مورد توجه قرار می دهند. از این رو قرآن با توجه به 
کارکردهای چندگانه، از پیامبران می خواهد که هم با توجه به 
شرایط سنی و هم استعداد و قابلیت های مخاطبان و گیرندگان 
پیام ،از روش های مختلفی چون برهان و جدل و موعظه و مانند 

آن بهره گیرند.)نحل آیه 125 و نجم آیه 2۹ و 3۰(. 
3. محتوا و ماهیت پیام و نیز جذابیت و کارکرد موضوع 
و مضمــون: این عامل از عناصر اصلی جلب مخاطب اســت. 
پیام می بایســت از نظر محتوا به گونه ای باشــد که به نیازهای 
مخاطبان چون نیازهای شناختی و یا نگرشی ایشان پاسخ دهد 
و از نظر مخاطب دارای ارزش باشد. قرآن در این باره با پرسشی 
مقایسه ای می کوشد تا به ارزش محتوای پیام  اشاره کند. لذا از 
مخاطبان خود می پرسد که آیا کسی که به چیزهای پسندیده 
و نیکــو دعوت می کند و کارهای خوب را تشــویق می کند از 
نظر مخاطبان بهتر از کســانی نمی باشــند که چنین دعوتی را 
 ندارند و پیام ها و دعوت هایشــان حاوی چنین مطالبی نیست؟

)فصلت آیه 33( 
در حقیقت قرآن به ارزش و محتوای پیام هایی که به سوی 
مخاطبان و گیرندگان پیام فرســتاده می شود توجه می دهد و 
اهمیت را برای پیام هایی می شناســد که از ویژگی هایی چون 
 دعوت بــه خوبی و بینــش و نگرش خوب و نیکــو برخوردار 

باشد. 

4. روش های پیام رســانی: روش تبلیغ هر پیامی با پیام 
دیگــر تفاوت و تمایز دارد؛ از این رو، ابزار انتقال پیام و رســانه 
مورد اســتفاده، رهیافت های درونــی و بیرونی و نیز روش های 
پیام رسانی از جهت روش مستقیم و غیر مستقیم بودن، از دیگر 
عناصر و مؤلفه های تأثیر تبلیغ و پیام رســانی درست و سازنده 

و تاثیرگذار است. 
روش هایی چون ســخنوری و گفتارهــای همراه با نرمی و 
سالســت و روانی و روشنی)نســاء آیه 63 و طه آیه 27 و 28 
و 44 و نحل آیه 35( شــعر و نظم )شــعراء آیات 224 و 227( 
وجود منادیان و جارچیان در گذشته )اعراف آیات 111 و 112 
و شــعراء آیات 36 و 37( و نامه ها در اشــکال مختلف آن )نمل 
آیات 28 و 31( از ابزارهایی اســت که قرآن بر آن تاکید دارد 
ولی این بدان معنا نیســت که می بایست به این ابزارها بسنده 
کــرد؛ زیرا مواردی که قرآن بیان می کند با توجه به امکانات و 
ابزارهای شناخته شده آن روز و به عنوان نمونه بوده است و در 
عصــر حاضرامکانات و ابزارهایی چون: ماهواره، اینترنت، تلفن، 
پیامک، فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی در اختیار بشــر 

قرار گرفته است.

معناشناسی قناعت 
قناعت در لغت به مفهوم »میانه روی و اعتدال و 
رعایت حد وسط« است. و در اصطالح به این معناست 
که: آدمــی در زندگی خود و خانواده اش در مصرف 

مال، روش میانه روی را در پیش بگیرد.
به عبارت دیگر، مرد خانه و یا نان آور زندگی، در 
هزینــه کردن و مصرف نمودن دارایی اش برای خود 
و همســر و فرزندانش، نه اسراف و زیاده روی کند و 
نه سخت گیری و تنگ نظری نماید. ناگفته نماند که 

قناعت غیر از سخاوت است. 
زیرا قناعت، همان طور که بیان شد، خرج کردن 
و مصرف نمودن مال برای خود و خانواده اســت، اما 
ســخاوت، خرج کردن و مصرف نمودن و بخشیدن 
 مــال برای دیگــران و کســانی خــارج از خانواده 

است.
قناعت، از جمله ارزش های متعالی اخالقی مورد 
پســند خداوند است که انسان را از افتادن به ورطه 
»حــرص و طمع ورزی و به تعبیر قرآن حســرت« 

بایدهای روابط همسران

روشقناعتدرزندگی
محمدمهدی رشادتی

باز می دارد. )درس هایی از اخالق، علی مشــکینی، 
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تشبیه زیبا

در یکی از روایات، برای روشــن شــدن معنای 
»سخت گیری، اسراف، قناعت« تشبیه جالب توجهی 

صورت گرفته است.
وقتی که امام صادق)ع( آیه 67 ســوره فرقان را 
تالوت فرمود )بندگان خاص خدا، کســانی هستند 
که هرگاه انفاق می کنند، نه اســراف می ورزند و نه 
ســخت گیری می نمایند، بلکه در میانه این دو، حد 
وســط را رعایت می کنند( آن گاه حضرت مشــتی 
ســنگریزه از زمین برداشــت و محکم در دســت 
گرفت به طوری که هیچ ســنگی از دستشان زمین 
نمی ریخت، ســپس فرمود: این همان تنگ نظری و 

سخت گیری است.
بار دوم، مشت دیگری برداشت و چنان دست خود 
را گشــود که همه سنگ ها روی زمین پخش شد، و 

سپس فرمود: این همان اسراف است.
مرتبه سوم، مشت دیگری برداشت و کمی دست 
خود را باز کرد به گونه ای که مقداری از سنگریزه ها 
زمین ریخت و مقداری دیگر در دست حضرت باقی 
مانــد، و فرمود: این همان قوام و میانه روی و قناعت 
اســت.)گفتار معصومین، ناصر مکارم شیرازی، ج 3 

ص 1۰1(
قناعت، سبک زندگی متعالی

بــرادر و خواهــر گرامی، ممکن اســت هر یک 
از مــا در زندگی به علل گوناگونــی، مال و ثروت و 
درآمد زیادی داشــته باشیم. داشــتن مال فراوان 
به طور یقین عیب و اشــکالی نــدارد. آنچه که در 
این مقاله مورد بحث اســت، نحــوه مصرف مال و 
دارایی و ثروت است. به عبارت دیگر، چگونه کسب 
کــردن و اندوختن مال، مربوط به بحث رزق حالل 
می شود و چگونه مصرف کردن و هزینه نمودن آن، 
 مربوط به بحث قناعت )و یا اسراف و یا تنگ نظری(

 است.
بــه طور کلی خانواده ها بــه لحاظ وضع زندگی 
مادی ســه گــروه هســتند: ثروتمند، متوســط و 
ضعیف. اســالم از هر سه قشــر جامعه انتظار دارد 
کــه روش زندگی خود را براســاس آمــوزه قناعت 
پایه ریــزی کنند و در پرتو عمل به همین شــیوه از 
 زندگی اســت که به ســعادت و خوشبختی واقعی 

می رسند.
قناعت ثروتمندان

ثروتمنــدان وقتــی که زندگی خــود و مصرف 
دارایی شــان را در حد کفاف و نیــاز، تنظیم کرده 
 باشند، در چنین شرایطی چندین دستاورد ارزشمند 

خواهند داشت، از جمله:
1- از اســراف و زیاده روی که خود گناه بزرگی 

است، دوری می جویند.
روزی کارگران امام رضا)ع( میوه می خوردند، ولی 
هنــوز آن را به طــور کامل نخورده، به گوشــه ای 
می انداختند. امام با ناراحتی فرمود: سبحان اهلل، اگر 
شما به این میوه ها نیاز ندارید، افراد دیگری هستند 

که محتاج آن باشند. 
مقــداری  می ریزیــد؟  دور  را  میوه هــا  چــرا 
 را کــه بــه آن نیاز نداریــد، به نیازمنــدان بدهید. 

)همان، ص 1۰2(
2- حــرص و طمــع را به دل و جــان خود راه 
نمی دهند و در پی کســب مال بیشتر، به این در و 

آن در نمی زنند.
روزی عثمان )خلیفه سوم( دویست دینار برای 

ابوذر فرســتاد و گفت: به او سالم برسانید و بگویید: 
این پول را صرف احتیاجات خود کند و از حالل بودن 
آن مطمئن باشد. زیرا از مال شخصی خودم است و 

به حرام آمیخته نشده است.
ابوذر پاسخ داد: من به چنین مالی احتیاج ندارم، 
چون اکنون بی نیازترین مردم هستم. پرسیدند: در 
خانه تو که چیزی نمی بینم. جواب داد: زیر این پارچه 

دو قرص نان جوین است.
که همان مقدار فعال برایم کافی اســت و به این 
پول نیاز ندارم، آن را برگردانید. )هزار و یک حکایت 

اخالقی،  محمدحسین محمدی ص 23۹(
3- وقت و عمر گران مایه خود را به خاطر افزایش 
ثــروت در دنیا، تلف نمی کننــد. روزی پیامبر)ص( 
از اصحاب خود پرســیدند: کدام یک از شــما مال 
وارث خود را بیش از مال خود دوســت دارد؟ پاسخ 
 دادنــد: یا رســول اهلل، هیچ کدام از مــا چنین فکر 

نمی کنیم. 
حضرت فرمود: اتفاقا همه شــما چنین هستید. 

آدمی همیشه می گوید: مال من، مال من، مال من، 
در حالی که ما تو،  همان مقداری است که هزینه و 
مصرف کردی. و اگر چیزی در راه خدا انفاق کردی، 
آن را برای خود پس انداز جاودانه می نمایی، و اضافه 
بــر آن )مصرف و انفاق( هر مقدار که باقی می ماند، 
مال وارث اســت و شما در واقع آن را بسیار دوست 

می دارید. )امالی شیخ  صدوق ج2 ص133(
4- جان و دل خود و خانواده اش را از دل بستگی 
و وابستگی به دنیا، رها می سازد و به آزادگی معنوی 

دست پیدا می کند. 
در حدیث آمده اســت که، هر کس صبح کند و 
بیشتر دل مشغولی و فکر او دنیا باشد، او را هیچ گونه 
راهی نزد خدا نیســت و خداونــد دل او را به چهار 
خصلت و بیمــاری روحی دچار می کند: غم و اندوه 
بی پایان، گرفتاری و مشــکالت فــراوان، احتیاجات 
جدیدی که هرگز رفع نمی شود، آرزوهای درازی که 
تمامی ندارد. ) در محضر مجتهدی، احمد مجتهدی، 

ج 2 ص 154(

ســوی دنیا بنگر و احــوال آن
و آن غــم و انــدوه ماالمال آن

هر که را بینی گرفتار غمی است
روز در اندوه و شب در ماتمی است
)مثنوی طاقدیس، احمد نراقی ص43(

5- با انتخاب این شــیوه از زندگی، انگیزه پیدا 
می کند که بخشــی از دارایی و پس اندازش را در راه 
خدا به نیازمندان و طبقه ضعیف درآمدی، انفاق نماید 
و نام خود را در روز قیامت، در ردیف ســخاوتمندان 

و ایثارگران ثبت و ضبط کند.
قناعت طبقات متوسط و فقیر

اما طبقه متوســط و ضعیف جامعــه به لحاظ 
مالی، گویا ناگزیر هستند که در زندگی خود، قناعت 
پیشــه کننــد. مدیریت صحیح دخــل و خرج ها و 
اولویت بندی ضروریــات زندگی و تنظیم مصرف بر 

اســاس روش قناعت، برای  این گروه های اجتماعی 
نیز فوائد و نتایج قابل توجهی در پی خواهد داشــت. 

از جمله:
1- خــود و خانواده را بــه حوزه قرض گرفتن و 

مشکالت ناشی از آن نمی اندازد.
2- عزت نفس و آبروی خود را در میان سایر اقشار 
جامعه حفظ می کند. به قول معروف صورت خود را 

با سیلی سرخ نگه می دارد.
در حدیــث داریم که انســان های قانع به عزت 
دست می یابند و مردمان طمع کار و حریص به وادی 

ذلت و خواری می رســند. )معراج السعادهًْ، مالاحمد 
نراقی،  ص331(

اجازه مادر
به این داستان واقعی و زیبا توجه کنیم:

نقل می کند، مالمقصود علی، جد مرحوم مجلسی 
تصمیم می گیرد مسافرت برود. لذا دو پسر خود را به 
نام محمدتقی )پدر محمدباقر مجلسی( و محمدصادق 
برای ادامه تحصیل به محضر عالم ربانی، مالعبداهلل 

شوشتری می آورد.
روزی مالعبداهلل مبلغ سه تومان )آن روزگار( به 
مناسبت یکی از اعیاد دینی به محمدتقی داد و گفت: 
آن را در ضروریــات زندگی خرج کنید. محمدتقی 

گفت: بدون اجازه مادرمان قبول نمی کنیم.
بچه ها موضوع را با مادر در میان گذاشتند. مادر 
گفت: راه امرار معاش پدر شــما از دکانی است که 
ملک اوست و درآمد آن چهارده غاز )واحد کوچکی 
از پول آن روز( اســت. و ما زندگی خود را در اندازه 

قناعت با این مبلغ عادت داده ایم.
اگر آن عیدی را بگیرید، زندگی مان وسعت پیدا 
می کند و بعد از آن که پول تمام شد، دچار زحمت 
می شویم. و آن وقت باید منت این و آن را بکشیم و 
به دنبال از دست دادن آن قناعت و صرفه جویی که 
قبال داشــتیم، از زندگی فعلی خود ناراضی خواهیم 
شــد. استاد بعد از شنیدن پاســخ مادر،  از درایت و 
دوراندیشی آن بانوی صالح، تمجید کرد و در حقشان 

دعا نمود. خداوند دعای او را مســتجاب کرد و این 
سلسله جلیل القدر را از صالحان و حامیان دین قرار 
داد. )اسالم مجسم، آیت اهلل نوری همدانی، ص 515(

قناعت کــن ای نفس بر اندکی
که سلطان و درویش بینی یکی 
)سعدی(

چه کسی ثروتمندتر است؟
حضرت موسی)ع( از خداوند پرسید که کدام یک 
از بندگان تو از همه غنی تر و ثروتمندتر است؟ خدا 
فرمود: هر بنده ای که قانع تر باشد، او ثروتمندتر است.

علی)ع( فرمود: »ای فرزند آدم، اگر از دنیا آن قدر 
می خواهی که تو را کافی باشد، اندک چیزی از آن، 

به طور قطع تو را سیر خواهد کرد.
و اگر زیادتر از حد کفایت می خواهی، مسلم بدان 
که همه آنچه در دنیا هست، هرگز تو را سیر نکرده و 

کفایت زندگی ات را نیز نخواهد کرد.
کاســه چشــم حریصان پر نشد

تا صدف قانع نشــد پر در نشــد
)معراج السعادهًْ، همان ص 331(

گشایش در زندگی خانواده
یادآوری این نکته نیز بســیار ضروری است که 

هرچند رعایت »قناعت« رفتاری شایسته است، ولی 
سختگیری بیش از اندازه نیز صحیح نیست.

اگر وضع مالی مرد مناسب است، باید در مخارج 
اهل و عیالش توســعه داده و زمینه های آسایش و 

راحتی آنها را فراهم نماید.
مال و ثروت برای خرج کردن و تامین هزینه های 
زندگی است، و نه برای جمع کردن و باقی گذاشتن. 
الزم است آثار و نشانه های ثروت در زندگی خانواده 

نمایان گردد.
اثرات مثبت و ســازنده باید در اخالق و تربیت، 
رشــد فضائل معنوی، سالمت جسمی و روانی همه 

اعضای خانواده، تبلور پیدا کند.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »کسی که آثار نعمت های 
الهی در زندگی او دیده نشود، دشمن خدا و مخالف 
نعمت های اوســت.« )تفسیر نور، محسن قرائتی، ج 

12، ص 518(
»وقتی خدا نعمتی به بنده اش می بخشد،  دوست 
دارد آثار نعمت را در او ببیند.« )تفسیر نسیم حیات، 

ابوالفضل بهرام پور ج 8 ص 7۹8(
امام رضا)ع( فرمود: »سزاوار است مرد در مخارج 
خانــواده اش، توســعه دهد تا آنهــا منتظر مرگش 

نباشند.«
امام علی)ع( فرمود: »هــر جمعه برای خانواده 
خود، میوه تهیه کنید تا به فرارسیدن جمعه خشنود 

گردند.« )همسرداری، ابراهیم امینی، ص 231(
ساده زیستی یا رفاه

همان طور که بیان شــد، سبک زندگی براساس 
»قناعــت« و اکتفا نمودن به حداقل های دنیایی در 
محیط خانواده و محدود ســاختن خود به نیازهای 
ضــروری، در حقیقــت یــک »انتخاب« اســت نه 

»تحمیل«.
زندگی در »رفاه« نیز یک »انتخاب« است و منع 
قانونی و شــرعی ندارد. افراد جامعه حق دارند که از 
نعمت های الهی و لذت های مشروع آن استفاده کنند. 
امــا جان کالم در این اســت که کدام روش و کدام 
انتخاب ترجیــح دارد؟ آیا زندگی مبتنی بر »روش 

قناعت« بهتر است یا »روش رفاه«.
گفته شد که طبقه متوسط و ضعیف جامعه، غالبا 
چاره ای از گزینش »شیوه قناعت« ندارند. اما همین 
شیوه از زندگی اگر همراه با معرفت و آگاهی باشد، به 
طور طبیعی آنان را به سوی سعادت رهنمون می شود، 

و در زندگی نیز دچار فقر نخواهند شد. 
امام صادق )ع( فرمود: »من برای کسی که قناعت 

را رعایت کند، ضامن می شوم که فقیر نشود.«
و در فراز دیگری می فرماید: »چهار گروه از مردم 
هســتند که دعایشــان به اجابت نمی رسد، یکی از 
آن ها، فردی است که مالش را بیهوده تلف می کند، 
سپس می گوید: خدایا روزی مرا برسان. خدا در پاسخ 
می فرماید: مگر بــه تو فرمان ندادم که میانه روی را 

رعایت کنی؟« )همان صص 22۹- 23۰(
اما طبقات مرفه جامعه، در انتخاب روش »قناعت 
و میانه روی« مختارند. نکته قابل توجه اینجاست که 
زندگی اشرافی و فرورفتن در رفاه، غالبا انسان را غافل 

و او را وابسته به دنیا و مادیات می کند.
برای مصون ماندن از این آسیب فکری و روحی، 
اســالم »روش قناعت« را توصیه می کند. رســول 
خدا)ص( فرمود: »خوشــا به حال آن مسلمانی که 
زندگی اش بــه اندازه کفاف باشــد.« )اصول کافی، 

کلینی، ج 3، ص 21۰(
دعای ویژه پیامبر اکرم)ص(

روزی پیامبر)ص( به همراه عده ای در مسیر راه 
به شترچرانی رسیدند. حضرت فردی را برای خرید 
مقداری شیر نزد شترچران فرستاد. شتربان گفت: آن 
مقدار که در پستان شتران هست برای صرف صبحانه 
اهالی قبیله و آن مقدار که در ظرف هاست، برای صرف 
شام آنهاست. شیر اضافه ای نداریم که به شما بدهیم.
حضرت در حق آنها چنین دعا کرد: »خدایا مال 

و فرزندانشان را زیاد کن.«
کاروان پیامبر)ص( بعد از طی مســافتی به گله 
گوسفندی رســیدند. حضرت فردی را برای گرفتن 

مقداری شیر نزد صاحب گوسفندان روانه کرد.
چوپان، شیر گوســفندان را دوشید و هرچه در 
ظرف ها نیز داشــت، همه را در ظرف های فرستاده 
پیامبر ریخت و گوسفندی هم برای حضرت فرستاد 
و گفت: همین اندازه می توانستیم تقدیم کنیم، اگر 
بیش از این بخواهید، برایتان تهیه می کنیم. حضرت 
در حق آنها چنین دعــا کرد: »خدایا به او به اندازه 

کفاف روزی بده.«
یکی از اصحاب پرسید: »یا رسول اهلل، به آنان که 
درخواست شما را رد کردند، دعایی کردید که همه 
ما آن را دوست داریم و برای این افراد که درخواست 
شما را بسیار عالی پذیرفتند، دعایی کردید که ما آن 

را نمی پسندیم. رمز این دعا چیست؟«
حضرت فرمود: »آن مقدار مال که کم باشــد و 
کفایت کند، بهتر است از مالی که زیاد باشد اما دل 
را مشغول و سرگرم دنیا می سازد - ان  ما قل و کفی 
خیر مما کثر و الهی-« آنگاه پیامبر)ص( این دعا را 
کردند: »بار خدایا، به محمد و آل محمد روزی را به 

اندازه کفاف عطا کن«. )همان(

ایمان به معنای اعتقاد و باوری اســت که انسان نسبت به 
امر غیبی دارد. امر غیبی شامل خدا، فرشتگان، وحی، رسالت، 

کتب آسمانی، آخرت و قیامت می شود.)بقره، آیه 285(
واژه ایمان در اصل از ریشه »امن« به معنای امنیت است؛ 
پس کســی که به خدا و دیگر امور غیبی ایمان می آورد، در 

امنیت قرار می گیرد.
از نظر آموزه های اســالمی، ایمــان با تصدیق قول و فعل 
معنا می یابد، وگرنه باید آن را جزو مصادیق نفاق دانســت. بر 
همین اساس، کسی که امور غیبی را باور دارد و عقیده او شده 
اســت، باید به گونه ای عمل کند که کردارش تصدیق کننده 
آن قول و اعتقادش باشــد. بنابرایــن ایمان، زمانی تاثیرگذار 

اســت و انســان را به عنوان دارنده ایمان باال می برد و رفعت 
می بخشــد که ایمان با عمل صالح همراه شود و عمل صالح 
آن ایمان را تصدیق کنــد:»کالم پاک صعود می کند و عمل 
صالح آن کالم طیب را رفعت می بخشــد«.)فاطر، آیه 1۰( بر 
این اساس کالم طیب مانند ایمان، صعود کننده است، ولی اگر 
 بخواهد رفعت یابد می بایســت با عمل صالح این رفعت ایمان 

انجام شود. 
َرَجاِت ُذو الَْعْرِش« اســت و  در حقیقــت خدا »َرفِیــُع الَدّ
انســان دارنده کالم طیــب و ایمان زمانــی می تواند به این 
َرَجاِت برســد که از عمــل صالح بهره گیرد.  خدای َرفِیُع الَدّ
 از ایــن رو همواره در آیات قــرآن ایمان با عمل صالح مطرح 

می شود.)عصر، آیه 2؛ بقره، آیه 25(
به ســخن دیگر، ایمان بیانگر حسن فاعلی )پندار نیک( و 
عمل صالح بیانگر حســن فعلی )کردار نیک( است. این دو با 
همدیگر موجب می شوند که انسان رفعت یابد. بر همین اساس، 
در تفســیر حقیقت ایمان امام رضا)ع( می فرماید: إَِنّ االیَماَن 
ُهو الصدیُق بِالَقلِْب و االقراُر بالســاِن َو الَْعَمُل باالرکاِن؛ ایمان، 
تصدیق به قلب و اقرار به زبان و عمل به اعضاء و جوارح است. 
)قرب اإلسناد، حمیری، عبداهلل بن جعفر، حدیث 1268( این 
تفسیر بیان می کند که ایمان زمانی تاثیر خودش را می گذارد 

که نیت نیک با کردار نیک همراه شود.
*محمد یثربی

شرط تأثیرگذاری ایمان، همراهی با عمل صالح 


