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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﳊﻤﺪاﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ

وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را در ﺑﺮ دارد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪھﺎﯾﯽ از ﻣﻮارد ﺿﻌﻒ
و ﻗﻮت را در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ /آنھﺎ را ﺑﺮای ﭘﺨﺶ در »رادﯾﻮ ﻣﺪارس«
)ﺳﻮرﯾﻪ( ﺗﮫﯿﻪ و ﺧﻮد او آن را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ
آن در زﻧﺪﮔﯽ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب »اﺧﻼﻗﻨﺎ اﻹﺟﺘﲈﻋﻴﺔ«

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۴۲۰ﻫ و  ۱۹۹۹م ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮﺿﻮعھﺎی آن ﮐﺘﺎب را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﻄﺢ ﻓﮫﻢ و درک ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﺟﻮان ﻣﺎ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی آن را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
ﺑﺮای ھﻤﻪ آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ دارﯾﻢ
اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻐﻤﺮی

ﺧﻮدﮐﻢﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی
اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﻣﺘﻀﺎد در او
در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ وﺟﻮدی او را ﻣﻮرد
دﻗﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽھﺎﯾﺶ از ھﻤﻪی آﻓﺮﯾﺪهھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
در ھﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ،در اﻋﻤﺎق
درﯾﺎھﺎ ﻓﺮو رود ،در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺴﺎﻓﺖھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .و
ﺻﺤﺮاھﺎی ﺧﺸﮏ و ﺳﻮزان را ﺑﻪ ﺑﺎغھﺎ و ﻣﺰارع ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻮهھﺎ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪھﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دھﺪ ،ﺑﺮ روی ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،و ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﭼﻨﺎﭼﻪ در دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪھﺎی وﺟﻮدی او دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺸﻪای ﻣﺰاﺣﻢ او را ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺳﺮد او را در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺧﺎری ﮐﻮﭼﮏ
ﭘﯿﮑﺮش را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻟﻐﺰش و ﺣﺎدﺛﻪ ای دﭼﺎر ﻏﻢ واﻧﺪوه ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﮕﻔﺘﯽﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻨﺎﻗﺾھﺎ را در ﺧﻮد دارد،
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و دﻻﯾﻞ ﻇﺎھﺮی وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ،
آﯾﻪ و ﻧﺸﺎﻧﻪای ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﯾﺎ و
رﺳﺎﺳﺖ.
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»در زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،دﻻﯾﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ھﺴﺖ ،و در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟«.
اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎ و ھﻮﺷﯿﺎریھﺎ و داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﭼﺎر ﻏﺮور
و ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺧﻮﺑﯽھﺎ را از آن ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ را ﻣﻼک داوری در ﻣﻮرد ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ و دﭼﺎر ﺧﻮدﮐﻤﺘﺮﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺖ و ﻧﺎﺗﻮان و
دوراﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآورد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺧﯿﺮ و ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک »ﻏﺮور« و »ﺧﻮدﮐﻤﺘﺮﺑﯿﻨﯽ« دﭼﺎر ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﺮور و ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻓﺮاد آن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،در اﻣﻮر ﺧﺎرج از ﺗﻮان ﺧﻮد دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺎ را از ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارﻧﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﻣﻮری ﮐﻪ از آن اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪرز دﯾﮕﺮان و ﮔﻮش ﻓﺮادادن ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺰرﮔﺎن و اﺣﺘﺮام ﻧﮫﺎدن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن
ﺧﻮدداری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!.
ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺧﻮد را ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن ،ﺣﮑﯿﻢ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی
ھﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ از ھﻤﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪﺗﺮ از دﯾﮕﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺑﺰرگ و واﻻﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺲ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و
ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد.
ً
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖھﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺧﺎﻣﯽ و ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺪاری ﯾﺎ ﻣﻠﺘﯽ

ﺧﻮد ﮐﻢﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی

٥

ﮐﻪ از ﻗﻠﮥ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ دره ﺿﻌﻒ و ﺧﻮاری ﺳﻘﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ آن
ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻣﺮوزه در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدم در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار و ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎ و
ﮔﺮدھﻢآﯾﯽھﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﺧﻮد
را در ھﻤﮥ اﻣﻮر ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در ﻣﻮرد اﯾﻦ و آن
ﻣﻮﺿﻮع اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ از ﻏﺮور و ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ھﻤﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺧﻮد را از ھﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪی داﻧﺸﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ در ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻋﺎﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ھﺮﮔﺎه ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪرز ﻧﺎﺻﺤﺎن ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻠﻪھﺎ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ در دام ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮﻓﺘﺎر
آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﺎن ﺧﻮد را از ھﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ
ﻗﻮیﺗﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی آﻧﺎن را ﻣﺮﻋﻮب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ وادار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داد و ﻓﺮﯾﺎد و
ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ!.
اﻣﺎ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ـ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﮐﻢﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری و
ﻧﺎھﻨﺠﺎری رواﻧﯽ اﺳﺖ ـ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،او را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
ﻋﺼﺒﯽ ،ﺿﻌﻒ اراده ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ
دارد ،ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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در ﻣﯿﺪان زﻧﺪﮔﯽ ھﯿﭻ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺎری از او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ!.
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،ھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻮدﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدآ ﮔﺎھﯽ و ﺗﻼش و ﺣﺮﮐﺖ آن را دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و
درھﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮد و ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و ﻗﺪرت
ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪای ﺧﻮار و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا
ً
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ! و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنھﺎ ﺷﺪﯾﺪا دﭼﺎر ﺧﺎﻣﯽ و
ﺧﻮاری و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﺸﺎن
ﺳﺌﻮال ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﮐﯽ و ﭼﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و از ﭼﻪ ارزش و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ؟
ھﺮﮔﺎه اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دﭼﺎر
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﮔﻮﻧﻪ آدمھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻨﺎزل و ﮐﻨﺞ ﻣﻌﺒﺪ
ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ! و ﭼﻨﺎنﭼﻪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻠﺖ و ﻣﯿﮫﻦ
ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ را ﭼﮑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ؟ از دﺳﺖ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﮐﺎری ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ آﻓﺘﺎب را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﯾﺎ ﭼﺮخ زﻣﺎن
را از ﭼﺮﺧﯿﺪن ﺑﺎزدارﯾﻢ؟
ﻧﻪ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ! دارای اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ و زﯾﺎنﺑﺎری را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮی! ﺗﻮ
ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮاﻣﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ ھﺴﺘﯽ! ﮐﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ!.
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ را از ﮐﺎرھﺎ و ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺮ ﮐﺮده و در ﻣﯿﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آدمھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و از ھﻤﺎن
اﺳﺘﻌﺪاد ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﺎوری رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ
ارزش اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯽ ﺑﺮده ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و از آن
اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ از آنھﺎ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ.
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اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺧﻮد را ﺧﻮار ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهای و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻪ اﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪای و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن و ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻮدن
ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪای!
آن ﮔﻮﻧﻪ آدمھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﭼﺎر
ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﻏﺮور ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و اﻣﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﻮد را ﺧﻮار و
ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﻞ و ارزﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﮕﻮﻧﻪ آدمھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺎن ﻣﺮدم
ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ و دﺷﻤﻨﺎن آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ
واﻻ ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮھﻨﮓ و ﺑﺎورھﺎی ﺧﻮدی را ﺧﻮار و ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺖ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﺣﺘﺮام و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓھﺎی ﻏﻠﻂ و ﺑﺎﻃﻞ
دﯾﮕﺮان ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!.
ھﺮﮔﺎه اﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آﻧﺎن ﭘﺮﭼﻢ
ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻮق ﺧﻮاری را ﺑﻪ ﺻﺪا درﻣﯽآورﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
را ﻧﺪارﯾﻢ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺎ و آﯾﻨﺪۀ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺲ؟!.
اﯾﻦ دو ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک  -ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ و
ﺧﻮدﮐﻢﺑﯿﻨﯽ  -از ﻧﻈﺮ آداب و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮرد
ﻣﺬﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎ را از ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪن ﺑﻪ دام آنھﺎ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و رھﻨﻤﻮدھﺎی اﺳﻼم از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدآوری ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
و اﯾﻦﮐﻪ ھﻤﮥ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﻋﻢ از ﺛﺮوت و ﻣﻘﺎم و داﻧﺶ و
ﻓﻀﯿﻠﺖ از آن او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎ را از ﻏﺮور و ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ!.
ُ ّ ّۡ َ
َّ
َ
﴿ َوما بِ�م مِن � ِع َمةٖ ف ِم َن ٱ�ِ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۵۳ :
»ھﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ،از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«.
َ ُ َّ َ َ َ ۡ
﴿يد ٱ� ِ ف ۡوق �يدِي ِه ۡم﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۱۰ :
»دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﺳﺖ آنھﺎﺳﺖ«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮاﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُ َّ ّ ۡ
ۡٗ
ب زِد ِ� عِلما﴾ ]ﻃﻪ.[۱۱۴ :
﴿وقل ر ِ
»ﺑﮕﻮ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺑﺮ داﻧﺸﻢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯽ«.
َ َۡ َ ُّ
� ذِي ع ِۡل� َعل ٞ
ِيم﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۷۵ :
ٍ
﴿وفوق ِ
»ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﺮ آ ﮔﺎھﯽ آ ﮔﺎهﺗﺮی ھﺴﺖ«.
َ ٓ ُ ُ ّ ۡ ۡ َّ َ ٗ
﴿ َوما أوت ِيتم م َِن ٱلعِل ِم إِ� قل ِي�﴾ ]اﻹﺳﺮاء.[۸۵ :
»ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ از داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ«.
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رھﻨﻤﻮد اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﻏﺮور و
ً
ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ دور ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﻧﺴﺎن واﻗﻌﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻﮔﺎه
ﻓﻀﻞ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ و روﯾﺎروﯾﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻗﺮﯾﺸﯿﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ وارد ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ
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ھﯿﭽﻮﺟﻪ دﭼﺎر ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و از ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ
ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و ﺳﻮار
ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺳﺮ و ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻀﻮع و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮود
ً
آورده ﺑﻮد ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﺼﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻓﺮﻣﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ در ﮐﻌﺒﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮان ﻗﺮﯾﺶ ھﺮاﺳﺎن
اﯾﺴﺘﺎده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﻗﺪام رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻧﮕﺮان
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟
اﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺳﺒﺎب ﻏﺮوب و ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ را در رﺳﻮل ﺧﺪاص
ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺸﯿﺎن ﻣﺸﺮک ﺑﺎ ﻋﻔﻮ و ﺳﻌﮥ ﺻﺪر ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺑﻪ
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ او اﯾﺴﺘﺎده و از ﺗﺮس ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻫﻮن ﻋﻠﻴﻚ! إﻧﻤﺎ أﻧﺎ اﺑﻦ امﺮأه ﻣﻦ ﻗﺮ�ﺶ ﺎﻛﻧﺖ ﺗﺄ�ﻞ اﻟﻘﺪﻳﺪ«.
»آرام ﺑﺎش! ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﯽ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﻮراک او ﮔﻮﺷﺖ

ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
ﺑﻪ اﺧﻼق و ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪ و روش ﺑﺴﯿﺎر دلاﻧﮕﯿﺰ و اﺛﺮات آن ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﯽ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺳﺨﻦ آدﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺣﻘﯿﺮ و ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻓﺮﻣﻮده و او
را از ﺣﮑﻤﺖ و ﻧﺒﻮت ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﻣﺪال ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮥ او زده
اﺳﺖ .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ او »ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﯽ ﻗﺮﯾﺸﯽ اﺳﺖ« .اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ!.
ﭼﺮا ﻋﺪهای از آدمھﺎی ﻣﻐﺮور و ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ از
ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اذﯾﺖ و آزاری ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و از ھﯿﭻ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺮدﯾﺪ راه ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮوﺗﻨﯽ رﺳﻮل ﺧﺪاص را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ

١٠

اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ؟!.
اﻣﺎ رھﻨﻤﻮدھﺎی اﺳﻼم را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﭘﺮھﯿﺰ از
ﺧﻮدﮐﻢﺑﯿﻨﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻪ وﯾﮋه آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن روﺣﯿﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻼح و آﺑﺎدی را ﺑﺮ دوش
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﮫﺪ.
ُ
ُ
ُ ُۡ َ
� أ َّمة أ ۡخر َج ۡ
خَۡ
ت ل َِّلن ِ
اس﴾ ]آلﻋﻤﺮان.[۱۱۰ :
﴿كنتم
ٍ ِ
»ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪهاﯾﺪ«.
َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ َ ٗ ّ َ ُ ُ ْ ُ ٓ َ َ
�كونوا ش َه َدا َء � ٱ�َّ ِ
اس﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۴۳ :
﴿و�� ٰل ِك جعل�ٰ�م أمة وسطا ِ

»ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﺗﺎ اﺳﻮه و

ﺳﺮﻣﺸﻖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
َ َ ُ ْ َ َۡ ُ ْ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ
ُ ُ ُّ ۡ َ
﴿ َو� ت ِهنوا َو� � َزنوا َوأنت ُم ٱ�عل ۡون إِن كنتم مؤ ِمن ِ� ] ﴾١٣٩آلﻋﻤﺮان:
.[۱۳۹

»ﺧﻮد را ﺳﺴﺖ و ﺧﻮار ﻧﺸﻤﺎرﯾﺪ و اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اھﻞ
اﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﺪ«.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و رﺳﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ
� ْﻢ �ﻔ َﺴ ُﻪ« .١
»ﻻ � ِﻘﺮن أﺣﺪ

»ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮار ﻧﺸﻤﺎرد«.
ْ
ُ ْ َ ُ
ُ
ُ
أﺣﺴﻨﺖ .و�ن أﺳﺎءوا
اﻨﻟﺎس
أﺣ ُﺪ� ْﻢ إِ ّﻣ َﻌﺔ ،ﻳﻘﻮل :إِن أﺣ َﺴ َﻦ
»ﻻ ﻳ�ﻦ
ُ
ُ
اﻨﻟﺎس أ أﺣﺴﻦ وان أﺳﺎؤوا ﺗﺮك اﻹﺳﺎءه« .١
أﺳﺄت ،وﻟ�ﻦ إن أﺣﺴﻦ
 -١رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
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»ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﯽاراده ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮب
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ راه ﺧﻮﺑﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و اﮔﺮ ﺑﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ھﻢﭼﻮن آﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻣﺮدم ﺧﻮب ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ ،او ھﻢ راه ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﭼﻨﺎنﭼﻪ آﻧﺎن ﺑﺪ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ ،او از ﺑﺪی دوری ﮐﻨﺪ«.
اﯾﻦھﺎ رھﻨﻤﻮدھﺎی اﺳﻼم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
اﺳﺖ .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻏﺮور و ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ
اﺳﺎس اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺻﺪر اﺳﻼم ھﯿﭻﮔﺎه ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ رھﺒﺮ و رﺋﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ را اﻧﺪرز ﺑﺪھﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽداد از آنھﺎ
ﺳﺌﻮال ﮐﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ آوردهای؟
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮد را دﺳﺖﮐﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺶ و ﻓﺘﺢ ﻣﻤﺎﻟﮏ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ آن را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺄن ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻣﯿﺪه ﺷﺪن روح اﺳﻼم در ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﯾﺸﺎن ،ﺑﺨﺸﯿﺪن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن و درک اﺳﺘﻌﺪادھﺎﯾﺸﺎن ،از آﻧﺎن را
دﻣﺮدان و رھﺒﺮان و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﺮخ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎورھﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ درآوردﻧﺪ!.
ﻣﮕﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﺳﻌﺪ و ﺧﺎﻟﺪ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﻣﮕﺮ ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﺎﺟﺮ و ﺟﻮاﻧﯽ اھﻞ ﻟﮫﻮ و
ﻟﻌﺐ و ﯾﺎ ﺟﻨﮓآوری ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﺷﮫﺮت داﺷﺖ ،ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدآ ﮔﺎھﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت آوای
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری درآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﺎن ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽھﺎی ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
 -١رواه اﻟﺘﺮﻣﺬی.
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دﻟﻨﺸﯿﻦ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دلھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻠﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ!

ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آنﭼﻪ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﺪه! ﺗﺎ
دﭼﺎر ﻏﺮور و ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﻮی! و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮد را از آنﭼﻪ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﻤﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻘﺪۀ ﺧﻮدﮐﻤﺘﺮﺑﯿﻨﯽ دﭼﺎر ﻧﮕﺮدی!.
ﺳﻌﯽ ﮐﻦ! ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﺪھﯽ! ﻣﺪام ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎ ،ﮐﻤﺒﻮدھﺎ و ﺿﻌﻒھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎش! و از او ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ آن را ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .و ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ از آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻨﻤﺎ! و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﻣﮕﺬار! ﺗﺎ از ﭘﺎداش ﺗﻮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﺑﺪی از
ﺗﻮ ﯾﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ!.
ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ در ﺧﻮد آ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی ،ﺗﻼش ﮐﻦ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ آنھﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و
ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ در رﻓﻊ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﮑﻦ! زﯾﺮا
زﻣﯿﻨﻪ ذﻟﺖ و ﻧﺎﺑﻮدﯾﺖ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
و ﺷﻤﺎ ای ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن!.
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺖھﺎی دﯾﮕﺮ رﻗﻢ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ! ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ رﺳﺎﻟﺖ و
ﺑﺎورھﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ! ﭼﻨﺎنﭼﻪ راه زﻧﺪﮔﯽ را
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪاران زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ و ﺧﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ از
ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد ،و در ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﺧﻮاری و
درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺧﻮد ﮐﻢﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی
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ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا از ﻏﺮور و ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ از ﺧﯿﺎﻻت
ﺧﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ! ھﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻋﻘﺪهی ﺣﻘﺎرت و
ﺧﻮدﮐﻤﺘﺮﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺳﻌﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآورد ،ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﯿﺪ و ﻣﺪام در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ
� ٱ َّ� َ
ِين
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ﴿ :ونرِ�د أن �من
ٱ ۡس ُت ۡضع ُفوا ْ � ٱ ۡ�َ� ِ َ ۡ َ َ َ ٗ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ض َو�عل ُه ۡم أ� ِ َّمة َو�عل ُه ُم ٱل� ٰرِ� ِ�] ﴾٥اﻟﻘﺼﺺ.[۵ :
ِ ِ
»ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪﮔﺎن ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و اﯾﺸﺎن را

ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و وارﺛﺎن )ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺪرت( ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ«.

ﺗﻨﮓﭼﺸﻤﯽ و اﺳﺮافﮐﺎری
زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ داﻣﻨﻪ آن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ از ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ اﻧﺪک از
ﻧﻌﻤﺖھﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺷﻤﺎ ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻋﺪد ﯾﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ از
ﻧﻌﻤﺖھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﺪ و ﺣﺪود ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖھﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال و
ﺛﺮوتھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻨﺎور ،ھﻢﭼﻮن ﻗﻄﺮهای در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﺮ ،ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺬاﯾﺬ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻘﺎی
اﻣﻮال و ﺛﺮوت در ﻣﺤﺪوده اراده و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎھﯽ ﺑﺪون
اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﻮاﻧﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان از داراﯾﯽ و ﻟﺬاﯾﺬ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺮه
ﻻزم را ﮔﺮﻓﺖ .و در ﻣﻮاردی ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﻮادث ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪهی ﻓﺮدی ﯾﺎ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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� ُم ٱ ۡ�� َض فَإ َذا ِ َ
ور  ١٦أم
﴿ءأمِنتم من ِ� ٱلسماءِ أن �سِف ب ِ
ِ
َّ ٓ َ
َ
َ َ َ َ َ
أَم ُ
َ ََ ُ َ
اص ٗباۖ ف َس َت ۡعل ُمون ك ۡيف نذِيرِ ﴾١٧
ِنتم َّمن ِ� ٱ
لس َماءِ أن يُ ۡرسِل عل ۡي� ۡم ح ِ

]اﻟﻤﻠﻚ.[۱۷-۱۶ :

»ﻣﮕﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺧﻮد را در اﻣﺎن ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر
ﺑﺪھﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد و آنﮔﺎه ﺑﻠﺮزد و ﺑﺠﻨﺒﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺧﻮد را در اﻣﺎن ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎن
ﺷﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻤﺎرد .آنﮔﺎه ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺸﺪار و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ«.
َ
َّ
َ َ
ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ۡ ُ َّ ٞ
ن��م ّمِن
﴿أ َّم ۡن � ٰذا ٱ�ِي هو جند ل�م ي
َ
َ َ َّ
ۡ َ ُ َ َّ
ُ ُ ۡ
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ٰ
ور  ٢٠أ َّم ۡن �ٰذا ٱ�ِي يَ ۡر ُزق� ۡم إِن
ٱل�فِرون إِ� ِ� غر ٍ
َّ ُّ ْ ُ ُ ّ َ ُ ُ
ور ] ﴾٢١اﻟﻤﻠﻚ.[۲۱-۲۰ :
ف
�وا ِ� �توٖ و� ٍ

ُ
َّ
�
د ِ
ون ٱلر ۚ
َ
َ
َ
أ ۡم َسك رِ ۡزق ُه ۚۥ

إ ِ ِن
بَل

»آﺧﺮ ﮐﺪام اﺷﺨﺎص و اﻓﺮادﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺪای از ﺧﺪا ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﮐﺎﻓﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏﺮورﻧﺪ و
ﺑﺲ ،ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ روزی ﺧﻮد را ﺑﺎزدارد
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روزی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺎﻓﺮان در ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﮔﺮﯾﺰ ﻗﺮار
دارﻧﺪ«.
ھﻤﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از آنھﺎ
ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در اﺳﺘﻔﺎده ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻟﺬاﯾﺬ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎمﺟﻮﯾﯽ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ
راه ﺑﻪ ھﺪر ﻣﯽدھﻨﺪ.
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ﻋﺪهای ھﻢ ﺟﻤﻊآوری ﻣﺎل و ﺛﺮوت را ھﺪف اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎل و داراﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮان را از
ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ً
در واﻗﻊ آنﮔﻮﻧﻪ آدمھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا ﺧﻮد را از ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻌﻤﺖ
ﺛﺮوت ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺳﺎن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﮫﺮه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻋﺪهی ﮐﻤﯽ از اﻧﺴﺎنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن
در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ
در ﺟﮫﺖ ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آدمھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻋﻤﺮﺷﺎن از ﺣﯿﺎت و
زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ھﺮﭼﻨﺪ ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ از دﺳﺖ ددن اﯾﻦ ﻟﺬﯾﺬ ﻧﺎروا
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و اھﻞ ﺳﻌﺎدت ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺨﻞورزی ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ
ﺑﯿﻤﺎر را از ﭘﺎی درﺧﻮاھﺪ آورد ،از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻏﻔﻠﺖ و ﻋﺪم ﺑﺼﯿﺮت و
اﻧﺎﻧﯿﺘﯽ ﺧﻮدﺧﻮاھﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آدمھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد
ھﻢ ﺑﺨﻞ ﻣﯽورزﻧﺪ و آن را از ﺧﻮاب و ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آنھﺎ را اﺳﺮاف و رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ!.
آنﮔﻮﻧﻪ آدمھﺎ ھﻢﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از روﺷﻨﺎﯾﯽ آﻓﺘﺎب ﺳﻮت و ﮐﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻣﺼﺮف ھﻮا ﺟﻠﻮ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ!.
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روزی رﺳﻮل ﺧﺪاص ﯾﮑﯽ از آن آدمھﺎ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﮫﻨﻪ و ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ دﯾﺪ و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ داری؟«
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ دارم!
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﻧﻮع ﺛﺮوﺗﯽ داری؟«
ﮔﻔﺖ :ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺷﺘﺮ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دارم.
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﻪی
ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻮ دﯾﺪه ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد« .١
ﻋﺪهای ھﻢ راه اﻓﺮاط را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮﯾﺶ را در
ﺑﺎﺗﻼق اﺳﺮاف و رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش و ﮐﺎمﺟﻮﯾﯽھﺎی ﻧﺎروا و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻟﺬاﯾﺬ و
ﻣﻈﺎھﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی ﻏﺮق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﯿﮫﻦ ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ھﺮﮔﺎه زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺧﯿﺮ و اﺣﺴﺎن و ھﻤﮑﺎری ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻧﯿﺎز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﮫﺮه درھﻢ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻋﺬر و ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ.
و از ﻓﻘﺮ و ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﺴﺎدی ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد ﻧﺎﻟﻪ و ﺷﮑﻮاﯾﻪ ﺳﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ و
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﻮد را ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و
ﺻﺪﻗﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ آنﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،و
در ھﻤﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺮحھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺆﺳﺴﻪھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﺎن را
 -١رواه اﻟﺘﺮﻣﺬی و اﻟﺤﺎﮐﻢ.
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ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮشﻣﺮدﮔﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ! آﻧﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻼﯾﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﮔﺎھﯽ آﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ و ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺣﺎﺗﻢﺑﺨﺸﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺮوﺳﯽ آدم ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﯾﺎ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎری را ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﺎ
آوازهی ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و دﺳﺖﮔﺸﺎدی آنھﺎ در ھﻤﻪﺟﺎ ﺑﭙﯿﭽﺪ! اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﻤﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!؟ راز اﯾﻦ روش
اﯾﺸﺎن در دو ﭼﯿﺰ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اول :ﺳﺴﺘﯽ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ وﻋﺪهھﺎ و ﭘﺎداشھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از داراﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد در راه ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ از وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ آنھﺎ را از ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی
دﭼﺎر ھﺮاس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﯿﺮ و اﺣﺴﺎن را زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ ٗ
َّ ۡ َ ٰ ُ َ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ
ُ
�م بٱلۡ َف ۡ
ح َشا ٓءِ َوٱ َّ ُ
﴿ٱلشي�ن يعِد�م ٱلفقر و�أمر
� يَعِ ُد�م َّمغفِ َرة
�
ِ
ّم ِۡن ُه َوفَ ۡض ٗ� ۗ َوٱ َّ ُ
� َ� ٰس ٌِع َعل ٞ
ِيم ] ﴾٢٦٨اﻟﺒﻘﺮة.[۲۶۸ :
»ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را )ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﯿﺮ و اﺣﺴﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و( وﻋﺪه ﺗﮫﯿﺪﺳﺘﯽ
ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه آﻣﺮزش
ﺧﻮﯾﺶ و ﻓﺰوﻧﯽ )ﻧﻌﻤﺖ( ﻣﯽدھﺪ) .ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺘﺶ( وﺳﯿﻊ و )از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ(

آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.
دوم :از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺸﺎن و ﭼﯿﺮه ﺷﺪن
ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر در ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻧﺎن .آنھﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺎل و ﺛﺮوت را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﻪ
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ً
دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .و ﺻﺮﻓﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و
ﺑﺲ!.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮدم دور و ﺑﺮ آﻧﺎن در ﻓﻘﺮ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری
دﯾﮕﺮان ﺑﻮده و ﺳﻌﺎدت و آﺳﻮدﮔﯽ اﻧﺴﺎن آزاد ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪای آزاد و ﺑﺎﮐﺮاﻣﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از دﺳﺖ دادن اﺣﺴﺎس ھﻢ دردی
ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺸﺎن از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎزی ﺑﺪﺗﺮ و از
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﯽ ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻌﻨﻮی
و ﻓﻘﺪان اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
َ َ
َ ْ
َ َ َ َ ْ َ َ
ﺎت َﺷﺒْ َﻌﺎﻧًﺎ َو َ
ﺟ ُ
ﺎر ُه َﺟﺎﺋِ ٌﻊ ِإﻰﻟ َﺟﻨ ِﺒ ِﻪ َو ُﻫ َﻮ � ْﻌﻠ ُﻢ ِﺑ ِﻪ« .1
»ﻣﺎ آﻣﻦ ِﻲﺑ ﻣﻦ ﺑ
»ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﺐ را ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮود و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪاش در ﮐﻨﺎر او
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»ﻣﻦ لﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺄمﺮ اﻟـﻤﺴﻠﻤ� ﻓﻴﻠﺲ ﻣﻨﻬﻢ«.
»ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﺘﻤﺎم ﻧﺪه ،ﺟﺰو آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤﯽآﯾﺪ«.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺎﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد آن در زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺣﺪی ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻌﺘﺪل ﺧﺮج و ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
 -١رواه اﻟﺒﺰار و اﻟﻄﺒﺮاﻧﯽ.
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ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزھﺎ در ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر اھﻞ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﺑﺮای ﮐﺮم و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺣﺪ و ﺣﺪودی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوزی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ
روش را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ورد ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ در ھﺰﯾﻨﻪھﺎ و ﻣﺨﺎرج ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﯾﺘﯿﻢ ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﺧﻮد
ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﺮج ﺑﺪھﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرھﺎ
ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم و آداب و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎادی راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنھﺎ ھﻤﯿﻦ راه را در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻖ و اﻧﺼﺎف اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﯾﻦ روش
و ﻣﻨﺶ اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و اﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد.
ﻣﺎﻧﻊ از اﻗﺮار ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺮدد.
اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ ادﯾﺎن و
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ اﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﻪ آن اﺧﻼق ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه و
در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
اﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ درآﻣﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺎ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی و
ﭘﺮھﯿﺰ از اﺳﺮاف و ﺑﺨﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

ُ َّ ۡ
َ َۡ ۡ
َ ۡ
ُۡ ًَ َ ُ َ َ َ
﴿ َو� � َعل يَ َد َك َمغلولة إ ِ ٰ� � ُنقِك َو� ت ۡب ُس ۡط َها � ٱلبَ ۡس ِط � َتق ُع َد
َ ُ ٗ َّ ۡ
� ُس ً
ورا ] ﴾٢٩اﻹﺳﺮاء.[۲۹ :
ملوما

»دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار )و ﺑﺨﯿﻞ ﻣﺒﺎش( و آن را ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﻣﮕﺸﺎ! )و ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺨﺸﺶ ﻣﮑﻦ( ﺗﺎ از ﮐﺎر ﻧﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار

ﻧﮕﯿﺮی و ﻏﻤﻨﺎک ﻧﮕﺮدی«.
َ َّ َ َ ٓ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ ۡ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ
� � ٰل ِك ق َو ٗاما ﴾٦٧
�فوا ولم �ق�وا و�ن �
﴿وٱ�ِين إِذا أنفقوا لم � ِ

]اﻟﻔﺮﻗﺎن.[۶۷ :

»)ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ( ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮج و ھﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺮدن زﯾﺎدهروی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ھﻢ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﻣﯿﺎﻧﻪروی را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
َ ُُ ْ َ ۡ َ ُ ْ ََ ُۡ ُ ْ
�ف ٓوا﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۳۱ :
﴿و�وا وٱ��وا و� � ِ
»ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ وﻟﯽ زﯾﺎدهروی ﻣﮑﻨﯿﺪ«.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
»وﻻ �ﺮﺴف ولﻮ ﻛﻨﺖ ﻰﻠﻋ ﻧﻬﺮ ﺟﺎر« .١
»اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر رودی ﺟﺎری ھﻢ ﻗﺮار داری اﺳﺮاف ﻣﮑﻦ!«.
وﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺳﺮاف و زﯾﺎدهروی ﻣﺬﻣﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان
ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﮐﺮاﻣﺘﺎﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد.
ُ ُ َ َ
�� َو َع َ�� َِي ٗة فَلَ ُه ۡم أَ ۡج ُر ُه ۡم ع َ
ون أ ۡم َ� ٰل َ ُهم بٱ َّ�ۡل َوٱ�َّ َهار ِ ّٗ
﴿ٱ َّ� َ
ِند
ِين ينفِق
ِ
ِ ِ
َ ُ َۡ ُ َ
ّ
َ َ ٌ َ َۡ
َر� ِ ِه ۡم َو� خ ۡوف علي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون ] ﴾٢٧٤اﻟﺒﻘﺮة.[۲۷۴ :
 -١رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
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»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراﯾﯽھﺎی ﺧﻮد را در ﺷﺐ و روز و در ﭘﻨﮫﺎن و آﺷﮑﺎر در راه
ﺧﯿﺮ و اﺣﺴﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺰد و ﭘﺎداشﺷﺎن ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن )ﻣﺤﻔﻮظ(
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ«.
آن ﻧﻮع ھﺰﯾﻨﻪھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد آن ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺣﺴﺎنﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
َ
ََ ُ ُ ْ ۡ َۡ َ ُ
ُ
� ف ِ�نفسِ� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۷۲ :
﴿وما تنفِقوا مِن خ ٖ
»ھﺮﭼﻪ را در راه ﺧﯿﺮ و اﺣﺴﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
اﻧﻔﺎق و اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﮫﺮ رﯾﺸﻪدار ﺑﻮدن ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ در درون
ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ.
َ
َ
ُ َ ََۡ
ُ
ۡ َٓ َ َ
َّ َ ۡ ٗ
﴿ َو َم َث ُل ٱ َّ� َ
س ِه ۡم
ات ٱ� ِ َوتثبِيتا ّم ِۡن أنف ِ
ِين يُنفِقون أم� ٰل ُه ُم ٱبتِغا َء م ۡرض ِ
ۡ َ ۡ َ َّ
َ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ٞ
ٞ
َ
� فإِن ل ۡم يُ ِص ۡب َها َوابِل
ف
ع
ض
ا
ه
كمث ِل جنة ِۢ بِر�و ٍ� أصا�ها وابِل �ٔاتت أ�ل ِ
ِ
َ َ ّٞ
�طل﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۶۵ :

»ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺳﺘﻮار ﮐﺮدن
ﺷﺨﺼﯿﺖ )اﯾﻤﺎﻧﯽ( ﺧﻮد اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ھﻢﭼﻮن ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ آن ﺑﺒﺎرد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺪھﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ آن ﻧﺒﺎرد ،ﺑﺎران ﺧﻔﯿﻔﯽ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺑﺎرد«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻤﺎن و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ وﻋﺪهھﺎ و اﺟﺮ اﻟﮫﯽ و
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﭘﺎداش و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ ُ ُ َ َّ ۡ َ ٓ ۡ َّ
﴿ َوما تنفِقون إِ� ٱبتِغا َء َوجهِ ٱ�ِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۷۲ :
»ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ«.
اﻣﺎ ﺑﺨﻞ و اﻧﺪوﺧﺘﻦ و ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺛﺮوت در راهھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای آدم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
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َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َ ُ َ
َ ۡ
ون ب َما ٓ َءاتَٮ ٰ ُه ُم ٱ َّ ُ
� مِن فضلِهِۦ
زﯾﺎنﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد﴿ .و� �س� ٱ�ِين �بخل ِ
ُ َ َ ۡ ٗ َّ ُ َ ۡ ُ َ َ ّ َّ ٞ
� ل ُه ۡم﴾ ]آلﻋﻤﺮان.[۸۰ :
هو خ�� لهم� بل هو
»آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻓﻀﻞ و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺨﻞ ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای آﻧﺎن ﺧﻮب و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ زﯾﺎن آﻧﺎن اﺳﺖ«.
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺧﻮاری و ﻋﺬاب دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ُ َ
َّ
و� َها � َ
ب
س
﴿...وٱ�ِين ي� ِ�ون ٱ�هب وٱلفِضة و� ينفِق
يل ٱ� ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ّ ۡ ُ َ َ َ
ۡ
ََۡ ُۡ
ُ
� َعلَ ۡي َها � نَار َج َه َّن َم َ�تُك َو ٰ َ
�َ
ٰ
ج َباه ُه ۡم
م
و
ي
٣٤
�
�
اب أ
ِ
ِ
ٖ
ى بِها ِ
ِ
فب ِ�هم بِعذ ٍ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُۡ َ ۡ ُ َ
َ ُ ُ ُُ ۡ َُ ُ ُ ُ َ َ َ َُۡ
ُ َُ ُ َ
�ون
وجنو�هم وظه
وره ۡمۖ �ٰذا ما ك�� ۡم ِ�نفسِ� ۡم فذوقوا ما كنتم ت� ِ
] ﴾٣٥اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۳۵-۳۴ :

»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ )ﭘﻮل و( ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﻣﯽاﻧﺪوزﻧﺪ و آن را در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺑﺲ ﺑﺰرگ و دردﻧﺎﮐﯽ ﻣﮋده ﺑﺪه! روزی ﮐﻪ آن
ﺳﮑﻪھﺎ در آﺗﺶ دوزخ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽھﺎ و ﭘﮫﻠﻮھﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ
آن داغ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﺑﭽﺸﯿﺪ ﻃﻌﻢ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﻣﯽاﻧﺪوﺧﺘﯿﺪ«.
رﺳﻮل ﺧﺪاص اﺻﺤﺎب ﺧﻮﯾﺶ و اﺻﺤﺎب او ﻣﺮدم را ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻨﺶ و
اﺧﻼق ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﺎن اﺧﻼق زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪیھﺎ و
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎریھﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﻢﭼﻨﺎن در ﻻﺑﻪﻻی ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﺸﯿﺪه
و ﺧﻮاھﻨﺪ درﺧﺸﯿﺪ و ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
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اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮراک
و ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج
ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺎز وﺟﻮد داﺷﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ھﻤﻪ داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آورد.
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﺎﻗﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪای؟«
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪام!.
در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﻧﯿﻤﻪ داراﯾﯽ ﺧﻮد را آورد و
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺎزوﺑﺮگ و ﻣﺮﮐﺐھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﻮال او ﺗﺠﮫﯿﺰ و آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ!.
زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﻼ و زﯾﻮرآﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﻣﯽآوردﻧﺪ!.
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻣﺮدان ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﺮا و زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻗﺤﻄﯽ روی داد،
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮐﺎروان ﺗﺠﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ھﺰار ﺷﺘﺮ را در راه ﺷﺎم اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎر آنھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ و ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻮد و در آن ﺷﺮاﯾﻂ
ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد!.
ﺗﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﮐﺎروان ﺗﺠﺎری او ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﻀﻮرش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آن ﮐﺎﻻھﺎ را از او ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻮد ﻣﯽدھﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﻨﺞ درﺻﺪ.
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ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪھﺪ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺷﺶ درﺻﺪ ﺑﺪھﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ را ﺳﺮاغ دارم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽدھﺪ!.
آن ﺗﺎﺟﺮان ﺳﻮد او را ﺗﺎ ده درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﻮد :آن ﺷﺨﺺ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮد ﻣﯽدھﺪ!.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ھﯿﭻ ﺗﺎﺟﺮی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﺪھﺪ! ﻣﺎ ﮐﻪ ھﻤﻪ
ﺗﺎﺟﺮان را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﻗﺎﻓﻠﻪ ھﻢ ﮐﻪ دارد وارد
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آن ﺗﺎﺟﺮ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﺪ؟!.
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ درھﻢ ﺑﯿﺶ از
ھﻔﺘﺼﺪ درھﻢ ﺳﻮد ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َّ َ ُ َّ َ ُ ُ َ
ون أَ ۡم َ� ٰل َ ُه ۡم � َسبيل ٱ َّ�ِ َك َم َثل َح َّبة أَ� َب َت ۡ
﴿مثل ٱ�ِين ينفِق
ت َس ۡب َع َس َنابِل
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
� ُس� ُبلَة ّمِاْئ َ ُة َح َّبة� َوٱ َّ ُ
� يُ َ� ٰعِ ُف ل َِمن � َ َشا ٓ ُء َوٱ َّ ُ
� َ� ٰس ٌِع َعل ٌ
ِيم ﴾٢٦١
ٖ
ٖ
ۚ
ِ� ِ
]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۶۱ :

»ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراﯾﯽ ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ
داﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮآورد ،و در ھﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ )ﻗﺪرت و
ﻧﻌﻤﺘﺶ وﺳﯿﻊ و )از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ( آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺎرھﺎی آن ﯾﮏ ھﺰار ﺷﺘﺮ را در راه
ﺧﺪا ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻢ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ!.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ!.
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ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺷﺐ را ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﺰرﻋﻪھﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ و ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺷﺪ و ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺎغھﺎ ﻣﺰدش
را ﮐﻪ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺟﻮ ﺑﻮد ﺑﻪ او دادﻧﺪ.
او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺟﻮ را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪاص آورد و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪص! اﯾﻦ ﻣﺰد ﮐﺎر دﯾﺸﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آن را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهام
ﻣﯽﺑﺮم و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارم ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺮادران
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪم ﺑﺪھﯽ!.
اﯾﻦ ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪای ارزﺷﻤﻨﺪ از ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن!.
روزی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺮف ﻏﺬای اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ دوی آنھﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی ﺳﺮ
رﺳﯿﺪ و آﻧﺎن ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،و ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ
در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ:
َ ُ ۡ ُ َ َ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ٞ
س ِهم َول ۡو �ن ب ِ ِهم خصاصة﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۹ :
﴿ و�ؤث ِرون � أنف ِ
»)ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی( اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
اﯾﻦ ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ!.
روزی ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل ھﻤﻪ ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار درھﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺪﯾﻪ
ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻋﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺧﻮد ـ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزه ﺑﻮد و ﻟﺒﺎس
ﮐﮫﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ـ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﺰل ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ اﻓﻄﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯽ؟
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ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻗﺒﻞ
از آنﮐﻪ ھﻤﻪ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﭼﯿﺰی را ھﻢ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ
اﻓﻄﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ؟!.
اﯾﻦ ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺮم و ﺳﺨﺎوت زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن!.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪیھﺎ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﻮال ﺑﺴﯿﺎری وﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺶ و
اﺧﻼق ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻀﯿﻪ وﻗﻒ ﮐﺮدن ﺑﺮای ھﻤﻪ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ و
ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ از دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖھﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻳﻘﻮل اﺑﻦ آدم :ﻣﺎﻰﻟ ﻣﺎﻰﻟ! واﻧﻤﺎ لﻚ ﻣﻦ ﻣﺎلﻚ ﻣﺎ أ�ﻠﺖ اوﻟبﺴﺖ او

ﺗﺼﺪﻗﺖ ،وﻣﺎ ﺑﻰﻘ ﻣﻦ ذﺑﻚ ﻓﻬﻮ لﻮرﺛﺘﻚ« .١
»آدمھﺎ )ﮔﺎھﯽ ھﻤﻪاش( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺛﺮوت ﻣﻦ و اﻣﻮال ﻣﻦ! اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ داراﯾﯽ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮری و ﻣﯽﭘﻮﺷﯽ و ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدھﯽ،
اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ آن ﺑﻪ وارﺛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد«.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ داراﯾﯽ وارث ﺧﻮد را از داراﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ
ﻣﯽدارد؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص! ھﯿﭻﮐﺪام از ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ! و داراﯾﯽ ﺧﻮد
را ﺑﯿﺶ از داراﯾﯽ وارﺛﯿﻦ ﺧﻮد دوﺳﺖ دارﯾﻢ!.

 -١رواه ﻣﺴﻠﻢ.
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رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد:
»داراﯾﯽ و ﺛﺮوت ﺷﻤﺎ ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮد آن را در راه
ﺧﯿﺮ و اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺪﻗﻪ دادهاﯾﺪ ،و داراﯾﯽ وارث او آن اﻣﻮاﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.
روزی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺪﯾﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪاص آورد.
ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﻮل ﺧﺪاص آن را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده و ھﻤﻪ ﮔﻮﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ
دﺳﺘﺶ را در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ:
ھﻤﻪ ﮔﻮﺷﺖ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ھﻤﻪی آن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﯾﮏ دﺳﺖ!«
ﻣﻘﺼﻮد رﺳﻮل ﺧﺪاص اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ :ﺗﻨﮫﺎ آن اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ آن
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آن را در راه ﺧﯿﺮ و اﺣﺴﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آنﭼﻪ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای وارﺛﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،از
دﺳﺖ او ﻣﯽروﻧﺪ.

ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ
آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮدﺧﻮاه اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﮐﺲ و ھﺮ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﮕﺮان
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ؟
ً
ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺷﺪﯾﺪا اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدھﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ و ﺻﻔﺤﺎت زﯾﺎدی از ﮐﺘﺎبھﺎی
داﻧﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻢ اﺧﻼق و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ.
ً
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺎﻧﯿﺖ و
ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی در ﻧﮫﺎد و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد! ﺑﺮﺧﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد راه ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺘﯽ ﭘﺎرهای از ﻓﺪاﮐﺎریھﺎ
و ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﺎن
اﻧﺎﻧﯿﺖ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﮫﺮۀ آن ﻧﻘﺎب از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ!.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺑﺎورھﺎ و ﻣﯿﮫﻦ ﺧﻮﯾﺶ وارد ﻣﯿﺪان
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺟﺮ اﻟﮫﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺷﺪن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ و رﻓﺎه ﻣﯿﮫﻨﯽ ﮐﻪ در آن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،ﺗﺎ از اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه آن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
ً
ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺪام ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد و زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ .ﻻزﻣﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﮕﺮان از ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ در ﺿﻤﻦ ھﻤﮑﺎری
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از وﺟﻮد و ﮐﺮاﻣﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﺪ!.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرهای ﻓﺪاﮐﺎریھﺎ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽھﺎ ﻣﺰد
ﺿﺮورتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون آنھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت و ﺑﮫﺮوزی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻧﺴﺎن آزادی ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
ھﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ د ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﺟﺎدهھﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﻣﯿﺪان ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪ و ﺣﺪود
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﮕﺮداﻧﺪ و از دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺧﻮددای ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ
ھﯿﭻوﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﻮدی را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد
ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ
ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد اﺳﺖ و از ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ آزادی اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﻟﺘﺰام و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺜﺎر و
ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﺎز ﻧﮕﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ دارای اﺟﺮ و
ﭘﺎداش اﺧﺮوی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ اھﻞ اﺧﻼق ﮐﺎر او ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮی دادن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﯽ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ از ﻧﻈﺮ ھﻤﻪ ادﯾﺎن و ﺷﺮاﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻤﺪوح اﺳﺖ و اھﻞ
اﺧﻼق ﺑﺮای آن ارزش ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺎﺑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ.
زﯾﺮا اﯾﺜﺎر ﻣﻨﺸﯽ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ درازﻣﺪت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻟﺬﺗﯽ
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زودﮔﺬر زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎھﯽ ﺷﺨﺺ اﯾﺜﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را از
ﻧﻌﻤﺖ و ﻟﺬت و آﺳﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮان ﺧﻮد را
دﭼﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﺨﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮگ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ!.
اﻣﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻟﮫﯽ و ﺛﻨﺎ و ﺗﻤﺠﯿﺪ دﯾﮕﺮان ،ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﺜﺎر و
ﻓﺪاﮐﺎری را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،زﯾﺮا اﺟﺮ و ﭘﺎداش و ﻧﺎم ﻧﯿﮏ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻣﻮر
ﻣﻌﻨﻮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺿﻤﯿﺮ و درون اﻧﺴﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ!.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮی ﻣﻌﻨﻮی اﻣﻮری ﻣﺎدی و ﻣﺤﺴﻮس را ﻓﺪای ﺧﯿﺮ و
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ دارای ﻧﻔﺲ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از آنﭼﻪ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻓﮑﺮ اﯾﺜﺎر و
ﻓﺪاﮐﺎری اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ روش و ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪھﺎ و
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﻣﺮدمدوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﻮن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش و ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ،رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و  ...ﻣﺪﯾﻮن
رادﻣﺮداﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎلھﺎ در ﭼﮫﺎر دﯾﻮاری آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ
و ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده و ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺨﺖ و
ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎی رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ
آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ و داﻧﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﺟﮫﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ و داﻧﺶ ﻣﺪﯾﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ادﯾﺒﺎن،
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻣﻔﺴﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ
ﺻﻔﺤﻪھﺎی ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ را از ﺣﮑﻤﺖ و داﻧﺶ و رھﻨﻤﻮد ﭘﺮ ﮐﺮده و ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﺧﻮاب و ﻏﻔﻠﺖ و ﻟﺬت ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ و
ﺷﺐﺑﯿﺪاری ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ!.
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اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ و ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺆﺳﺴﻪھﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی و ادارات ﻣﯿﮫﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺪﯾﻮن ﭘﺪران و اﺟﺪاد ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽ آن را آﺑﺎد ﮐﺮده و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و آن را
ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎ دادهاﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﻪ دﺳﺖآوردھﺎ و
ﻓﺪاﮐﺎریھﺎی ﻧﺴﻞھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﻮن اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﯿﻢ .ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه راه ﭘﺮﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺴﻞھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را در
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
آﯾﺎ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ روح و ﻣﻔﮫﻮم ﻓﺪاﮐﺎری و
اﯾﺜﺎرﮔﺮی را درک ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و آﯾﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﺧﻼق و ﻣﻨﺶ
ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎی اﻟﮫﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ؟
اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در آنھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﺎ آن ارزشھﺎی زﯾﺒﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
دﯾﮕﺮان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ! ﺷﻤﺎ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوی و در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪای از
ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و اﻧﺎﻧﯿﺘﯽ زﺷﺖ روﺑﻪرو
ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده،
رﺷﺘﻪھﺎی رواﺑﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ھﻤﺴﺎﯾﻪ را ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ و دوﺳﺖ
را ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮده و در ﮐﻞ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺳﺴﺖ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و
ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ.
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ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ در ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی ﻣﺎ ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﻈﺎھﺮی از اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﺎ را در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوار
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽرﺳﻨﺪ و در ﻣﯿﺪانھﺎی
ﻣﺒﺎرزۀ آزادیﺑﺨﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﺷﮫﺎدت ﻣﯽروﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺆﺳﺴﻪھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ را ﯾﺎری ﻣﯽدھﻨﺪ و از ھﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم درﯾﻎ ﻧﻤﯽورزﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش و دﻋﻮت آﻧﺎن اھﻤﯿﺖ ﻣﯽدھﺪ.
ھﻤﻪ آﻧﺎن ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ھﺴﺘﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮور
زﻣﺎن رﺷﺪ و ﻗﻮتﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮕﺮدد.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﺜﺎر در اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺑﺎورھﺎﯾﻤﺎن
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺑﻪ اﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و از ﻋﻄﺮ
ارزشھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﻢﮔﺸﺘﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﻮی و ھﻮسھﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ،
ﻣﺸﺎم ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮداﻧﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﺤﺎب از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت
ﻧﻤﻮد ،ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادری را ﺑﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ھﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ را ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﺮادر و ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ھﺮ اﻧﺼﺎری دﺳﺖ ﺑﺮادر ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﺑﺮد .و ھﻤﻪ داراﯾﯽ ﺧﻮد را اﻋﻢ از ﻟﺒﺎس و ﺧﻮراک و ﭘﻮل و ﭼﮫﺎرﭘﺎ ﺑﺎ او
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻢﭼﻮن دوﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ از او ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
از ھﯿﭻ ﻧﻮع ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ او درﯾﻎ ﻧﻤﯽورزﯾﺪ .و در زﻣﯿﻨﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ او از ھﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
ﻏﺮﺑﺖ و دوری از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﮫﺮ و ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ
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ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن آن ﭘﺪﯾﺪۀ ﺑﺴﯿﺎر درﺧﺸﺎن از اﯾﺜﺎر و
ﻓﺪاﮐﺎری را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﻞھﺎی ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن درس و رھﻨﻤﻮدی
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ُص ُدوره ِۡم َح َ
اج ٗة ّم َِّما ٓ أوتوا َو�ُؤث ُِرون ٰٓ
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سهِۦ فأو��ِك هم ٱلمفل ِحون﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۹ :
يوق شح �ف ِ

»آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮥ ﺧﻮد )آﯾﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ( را
آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻤﺎن را )در دل ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ( ﮐﺴﺎﻧﯽ را دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در درون ﺧﻮد ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮان دادهاﻧﺪ اﺣﺴﺎس رﻏﺒﺖ و ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از )ﺑﻼی(
ً
ﺑﺨﻞ ﺧﻮد ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﻗﻄﻌﺎ رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪ«.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ
َّ
َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ
يل ٱ� ِ
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� �س� ٱ�ِين قتِلوا ِ� سب ِ ِ
َۡ َ َ َۡ َ ۡ ٓ
َ ّ ُ َُ َ
أم� ٰت ۢ� ۚ بل أح َيا ٌء عِند َر� ِ ِه ۡم ي ۡرزقون ] ﴾١٦٩آلﻋﻤﺮان.[۱۶۹ :
»آنھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺮده ﻣﭙﻨﺪارﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن

زﻧﺪهاﻧﺪ ﻧﺰد و ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن روزی داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ از اﻧﺴﺎنھﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ و ﭼﺸﻢداﺷﺖ
ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﭘﺎداش دﯾﮕﺮان راه ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری را در ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
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ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ
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»ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ )ﺧﺪاوﻧﺪ( ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﯾﺘﯿﻢ و اﺳﯿﺮ ﻏﺬا
ﻣﯽدھﻨﺪ) ،و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل( ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻏﺬا ﻣﯽدھﯿﻢ و از ﺷﻤﺎ ﭘﺎداش و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ«.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻪاش را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده و ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ او را داﺷﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪاص
ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﯾﺜﺎر و ﺟﺎن ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم و ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ھﺪاﯾﺖ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار داد!.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ او ﺷﺐھﺎ را ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد .و ھﻤﻪ دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ
او آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .او در آن ﻣﺪت ﭼﻨﺎن ﺧﻮاب
و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و آنﭼﻨﺎن ﺧﺴﺘﻪ و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﺮﮐﺲ او را ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﺤﻄﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻋﻤﺮ از
اﻧﺪوه و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮاھﺪ ﻣﺮد!
روزی ﻗﺎﻓﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎر آن ﮔﻨﺪم و روﻏﻦ و ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻮد از ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ،
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ھﻤﻪ آن را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎروان را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻨﺰل ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻏﺬای ﺧﻮﺑﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﮫﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﺬای ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮ دو ﺧﺴﺘﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ از اھﻞ ﻣﻨﺰل
ﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬای آنھﺎ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﮐﺎروان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻏﺬای ﺧﻠﯿﻔﻪ
ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﺒﺎب و ﻧﺎن ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و  ...اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻏﺬا را آوردﻧﺪ ،و
ﺟﻠﻮ آنھﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﺑﯿﺶ
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ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .آن ﻣﺮد از ﮐﺎر اﻣﯿﺮاﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس

ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮده و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا اﺟﺎزه ﻧﺪادی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم از ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن
ﮔﻨﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آوردهاﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟! آﺧﺮ ﻏﺬاﯾﯽ را در ﻣﻨﺰل
ً
دارﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ اﺷﺘﮫﺎ آور ﻧﯿﺴﺖ!؟.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ از ھﻤﺎن ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮرم ﺷﻤﺎ را ﻣﮫﻤﺎن
ﮐﺮدهام!.
رﺋﯿﺲ ﮐﺎروان ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا از ھﻤﺎن ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮری؟!
ﻣﮕﺮ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﮔﻮﺷﺖ و آرد ﮔﻨﺪم و  ...را ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﮑﺮدهای؟!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﮫﺪ ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﻗﺤﻄﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﻮد ،و
ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﻮ ﻧﺎن ﮔﻨﺪم
ﻧﺰﻧﻢ؟!.
آﯾﺎ اﯾﺜﺎری از اﯾﻦ زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺳﺮاغ دارﯾﺪ و در ﺟﮫﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺪاﮐﺎری را از ﮐﺴﯽ دﯾﺪهاﯾﺪ؟!.

اﻧﺪرز ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎ آﺑﺮو ﺑﺮدن
ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﺪه واز راه ﺣﻖ و ﺻﻮاب ﻣﻨﺤﺮف
ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﻣﺎ در اﻧﺴﺎنھﺎ ﻏﺮﯾﺰهھﺎ و ﻃﺒﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
را ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺧﯿﺮ و ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف و ﺷﺮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنھﺎ از راھﯿﺎﺑﯽ و ﯾﺎ ﮔﻤﺮاھﯽ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،و
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنھﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺿﻌﻒھﺎ و اﻧﺤﺮافھﺎی ﺧﻮد
آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻤﯽ را از ﺳﺘﻤﮑﺎری ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻣﯽورزد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد از آن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﮫﻢ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادری ﻣﺴﻠﻤﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ دارد.
اﻣﺎ ھﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎنھﺎ در ادای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از اﻧﺪرز و
ارﺷﺎد دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،رواﺑﻂ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
و ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﻣﯽﮔﺮدد ،و دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﭼﺎر ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺮ و ﮔﻨﺎه و ﭘﺴﺘﯽ ھﻢﺟﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺮدم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را اﻧﺪرز
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و آوارﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن
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اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

»ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ زﺑﺎن داود و ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا( ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و )در ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد( از ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،آنھﺎ از اﻋﻤﺎل زﺷﺘﯽ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ دﺳﺖﺑﺮدار ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را اﻧﺪرز ﻧﻤﯽدادﻧﺪ«.
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻧﺪرز و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ درﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻣﻈﮫﺮ رﺷﺪ و ﻓﺮھﻨﮓ و داﻧﺶ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ
از اﻧﺪرز و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ و ھﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺷﺎﮔﺮد و زﯾﺮدﺳﺖ
ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل و وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ھﻤﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻀﺎﯾﻞ
و ارزشھﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ از اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﻤﮥ ﻣﻈﺎھﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺗﮫﻤﺖ و ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن از
دﯾﮕﺮان از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
اﻣﺎ ھﺮﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺶ و اﺧﻼﻗﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد ،ﯾﺎ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ و اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺎﺗﻼق ﺑﺪیھﺎ
و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎ و ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط و دﺷﻤﻨﯽ ﻏﺮق ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنھﺎ در زﻣﯿﻨﮥ روش اﻧﺪرز ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ و ﺣﺪ و ﺣﺪود آن
را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺪرز ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آﺑﺮو و
ﺣﯿﺜﯿﺖ او را ﻟﮑﻪدار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻌﺪادی ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﻣﺪارا دﭼﺎر
ﺗﻤﻠﻖ و رﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ روشھﺎی ﻧﺎﺻﻮاﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و زﯾﺎن آن از ﺳﻮدش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
رواﯾﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ ﻧﺎروا ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺪرز ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺿﺮر و ﺑﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣﺪارا و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﺎ ﻃﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﺣﺎل و وﺿﻊ او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻣﻮﻋﻈﻪ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او راه ﻣﺪارا را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺪرزﮔﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺮأت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮف را ﺑﺮای ﺑﺪی و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﯾﺎﮐﺎری و
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺑﯽﺟﮫﺖ او را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻧﺎروا وادار ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﺗﻤﻠﻖ و رﯾﺎﮐﺎری زﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزشھﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎزﮔﺎری
ﻧﺪارد و ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اراده و ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺮدم ھﯿﭻ ارزﺷﯽ
ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﺳﺘﻤﮕﺮی او را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدن و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺟﻠﻮه
دادن و او را ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﺧﻮدداری
از اﻧﺪرز او در اوج ﻗﺪرت وﺷﻮﮐﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺄﯾﻮس ﮔﺮدﯾﺪن از اﺻﻼح او
ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
اﻧﺪرز و ﻧﺼﯿﺤﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ او ﺑﻪ راه ھﺪاﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،آن
روش ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻤﻠﻖ و رﯾﺎ و روش ﺑﻌﺪی و ﻣﺪارا و ﺗﺴﺎﻣﺢ اﺳﺖ ،ﺗﻤﻠﻖ از ﺧﻮاری
و ھﺮاﺳﻨﺎﮐﯽ و ﻣﺪارا از اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺣﮑﻤﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻧﺪرز و راھﻨﻤﺎﯾﯽ دارای ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ:
ﻣﺮﺗﺒﻪ اول :ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ آنﭼﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد دوﺳﺖ و

ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد آن ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮد و ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از آن در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان
ﻋﺎدت ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﺴﻦ ﻇﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻮءﻇﻦ دارﻧﺪ
و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب در ﻣﻮرد آنھﺎ داوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

٤٢
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ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان ھﺮﭼﻨﺪ از ھﺰار ﻧﻔﺮ
ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،و ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺎھﺪه و ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ
آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺪاﻗﺖ و دوری از
ﻏﺮضورزی و ﮐﺸﺶھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﻤﻮده ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎ را از ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ و
آن را ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ از ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ:
َّ ّ ۡ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ َ ٗ ّ َ َّ ّ َّ َ ۡ َ
ٞ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا ٱجتنِبوا كثِ�� مِن ٱلظ ِن إِن �عض ٱلظ ِن إِثم﴾
]اﻟﺤﺠﺮات.[۱۲ :

»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! از ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻤﺎنھﺎ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ! زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ا ﮔﻤﺎنھﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ«.
َّ َّ
لظ َّن َ� ُ� ۡغ� م َِن ٱ ۡ َ ّ َ ۡ ً
� ِق ش�ٔا﴾ ]ﯾﻮﻧﺲ.[۳۶ :
﴿إِن ٱ
ِ
»ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ )اﻧﺴﺎن را( از ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
ھﺮﮔﺎه در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺰی را دﯾﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﺨﻨﯽ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی
ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ درﺳﺖ را داﺷﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﺻﺤﯿﺢ
و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد .ﺑﺮادری اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف -
ﮐﻪ در ﺳﺨﺎوت و ﮐﺮم در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮار و
ﺑﯽﺷﺨﺼﯿﺖﺗﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪهام!.
ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن داوری ﻣﯽﮐﻨﯽ؟!.
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او ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ھﻤﺮاھﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽدھﯽ از دور و ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؟!.
ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻨﺶ و اﺧﻼق
ﻧﯿﮑﻮی آﻧﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺬل
و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ و ﮐﺮم ﺑﻪ آﻧﺎن را ﻧﺪارم ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺸﻮم؟!.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ روش زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﻠﺤﻪ ﮐﺎر دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای
ھﻤﺴﺮش ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ او
آن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ زﯾﺒﺎ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم :اﻧﺪرز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻏﺮاﯾﺰ اﻧﺴﺎنھﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮد ،و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و
آﺷﻨﺎﯾﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻟﻐﺰش و اﺷﺘﺒﺎھﯽ دﭼﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻻزم
اﺳﺖ ﺧﻄﺎھﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺿﻌﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭻﮐﺲ از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺪۀ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻃﻮﻓﺎن ﻏﺮاﯾﺰ ﺗﻮان ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺮدارھﺎ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی روزﻣﺮۀ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش دﭼﺎر
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ؟ ﭼﺮا از دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن اﻧﺘﻈﺎرات را از ﺧﻮد
ﻧﺪارﯾﺪ؟!.
ﺷﺎﻋﺮی ﻋﺮب ﺷﻌﺮ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﺳﺮوده اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﻣﻦذااﻟﺬیﺗﺮﺿـﯽﺳـﺠﺎﻳﺎه ﻛﻠﻬـﺎ

ﻛﻔــﯽ اﻟـــﻤﺮء ﻧــﺒﻼ ان ﺗﻌــﺪ ﻣﻌﺎﻳﺒــﻪ

»ﮐﺪام آدم اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﻤﮥ رﻓﺘﺎرھﺎی او راﺿﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺮدﻣﻨﺪی
آدﻣﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﺪ«.
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اﻣﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮ و رﺳﺎﺗﺮ از ھﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ٓ ُ ُ
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ھﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َما �بَ ّ ِرئ
َۡ
ارةُ ۢ بٱ ُّ
� إ َّن ٱ�َّ ۡف َس َ�َ َّم َ
� � إ َّن َر ّ� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
لس ٓوءِ إ ِ َّ� َما َرح َِم َر ّ ٓ
ِيم ﴾٥٣
ِ
�ف ِ ٓ � ِ
ِ
ِ
ِ

]ﯾﻮﺳﻒ.[۵۳ :

»ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ )و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽداﻧﻢ( زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ او را ﺑﻪ ﺑﺪیھﺎ و ﻧﺎﺑﻪﮐﺎریھﺎ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻪ او ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ھﺮﮔﺎه ،ﺑﺎ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ از
دوﺳﺖ ﺧﻮد روﺑﻪرو ﺑﺸﻮی ،او را ﺑﻪ راه ﺣﻖ و ﺻﻮاب راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ او را ﺧﻮار و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه
ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ راھﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ او را ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﺑﺪھﯽ!.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ھﯿﭻ آدم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ھﯿﭻوﺟﻪ او را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری او ﺑﯿﺶ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻋﺎدل و ﻣﺘﻮازﻧﯽ اﺳﺖ«.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ اوﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻃﺒﯿﺒﺎن ﻧﻔﻮس و ﻣﺼﻠﺤﺎن از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺪﯾﻦﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ آنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﮑﺎران
را ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﻮا و
ﻋﺒﺎدت از اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ آﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
از روی ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻟﻐﺰش و ﺧﻄﺎی آنھﺎ را در
درون ﺧﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ھﻢﭼﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺴﺨﻪھﺎی
ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ را دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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آﯾﺎ ھﯿﭻﮔﺎه دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار
دھﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ؟!.
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ھﻤﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ و ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ،
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
َ
َ
َ ْ
َّ ِّ ْ َ ْ
َ ْ
الﺮﺸ أن � ِﻘ َﺮ أﺧ ُﺎه ال ُﻤ ْﺴ ِﻠ َﻢ« .١
ﺐ ُمﺆﻣﻦ
» ِﺤﺑﺴ ِ
»ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻤﯿﻦ ﺷﺮ و ﺑﺪی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد را
ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ و اﺳﺘﮫﺰاء ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ«.
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم :اﻧﺪرز اﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﯽ و آن را اﻧﺤﺮاف و

اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻤﺎری ،ﺗﻨﮫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ! ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻨﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم داده ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ! زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس رأی و
اﺟﺘﮫﺎد آن ﺑﺎور را داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ و ﻗﺼﺪی ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﻪ آن راه را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار داد ،زﯾﺮا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎور و ﮐﺎر او رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ از ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای آن
دارای دﻟﯿﻞ و ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮐﺎری ﯾﺎ
دﯾﺪﮔﺎھﯽ دارای ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺑﻮده و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﻋﺪم
ﺗﮑﻔﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ آن ﯾﮏ راه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد و از ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن
ﺧﻮدداری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ!.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺟﺘﮫﺎدی و ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و
از ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎمدھﻨﺪه آن ﮔﻨﺎه و ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ  ...اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﮫﯽ روا ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ
 -١رواه ﻣﺴﻠﻢ.
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اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻘﯿﺪه و دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮان
اﻋﻤﺎلﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه او درﺳﺖﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎﺳﺖ و
اﺟﺘﮫﺎد او ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ :اﻧﺪرز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ھﺮﮔﺎه در ﻣﻮرد ﺧﻄﺎ و اﻧﺤﺮاف ﮐﺎر و
رأی ﮐﺴﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ و ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺬور داﻧﺴﺘﻦ و ﺗﻮﺟﯿﻪ آن
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ او و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ او را ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﺼﯿﺤﺖ و اﻧﺪرز او در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان و در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺧﻮدداری
ً
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! زﯾﺮا ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﻋﯿﺐ و اﺷﮑﺎل ﮐﺎر او
اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ھﺮﮔﺎه در ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ دوﺳﺖ و ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ اﻣﯿﺪواری
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻗﺒﻮل آن ﺗﻮﺳﻂ او وﺟﻮد دارد و اﺧﻼص و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ در آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮده و از ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪاش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ در
ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان او را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ را در
ﻃﺮف ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻇﮫﺎر ﻓﻀﻞ و ﻋﻠﻢ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻧﺼﯿﺤﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد! ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺼﯿﺤﺖ
دﯾﻮاری ﺑﻠﻨﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺧﻼﻗﯽ رﺳﻮل ﺧﺪاص در ﻣﻮرد ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه از ﻋﻤﻞ و ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺻﻮاب ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،آﺷﮑﺎرا از اﯾﺸﺎن
اﺳﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»ﭼﺮا ﮔﺮوھﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!«.
ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﻮل
ﺧﺪاص آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﺪف او ﻧﺼﯿﺤﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ روش و اﺳﻠﻮب اﻧﺪرز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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روزی ﻣﺮدی در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﺷﻤﺎ در ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﻮرد دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهای و ﺗﻮ را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آنھﺎ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﯽ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﺮا ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯽ،
ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺘﻢ ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮدم و ﺗﻮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ )زﯾﺮا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آزردﮔﯽ ﻣﻦ و ﻏﺮور و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺑﺸﻮد!(.
ﺑﻪ ﻣﺴﻌﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :دوﺳﺖ داری دﯾﮕﺮان ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺھﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺬﮐﺮ
ﺑﺪھﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آری دوﺳﺖ دارم! اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺮا در ﺣﻀﻮر
دﯾﮕﺮان رﺳﻮا ﮐﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ!«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﺠﯿﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدن در ﺧﻠﻮت
ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻔﻘﺖ اﺳﺖ و در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان ﻣﺎﯾﻪ ﮐﺴﺮ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ و
آﺑﺮورﯾﺰی اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮﮐﺲ در ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼح و ھﺪاﯾﺖ آﻧﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﺣﻀﻮر
دﯾﮕﺮان آنھﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺮ ﺷﺄن و رﺳﻮاﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ«.
روزی اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺧﺪاوﻧﺪ و دوری از
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﮐﻦ! و از ﺧﺸﻢ
او ﺑﺘﺮس!.
ﻣﻨﺼﻮر ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺪف ﺗﻮ از اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﺸﻨﻮدی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮد! و ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻔﻪ را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد!.
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ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮھﺎی ﻧﮫﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ زﻣﯿﻨﻪ ورع و زھﺪ و ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﺟﺮأت در
دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺸﺶھﺎی ﻧﺎروای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد
و اﺷﺮاﻓﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ دارد.
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ دﯾﮕﺮان را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﻣﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ دﯾﮕﺮان را زﯾﺮ ﭘﺎ
ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را از دﯾﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ھﻤﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ را از آن
ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻄﺎ و
اﺷﺘﺒﺎھﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﮔﺎم در راه ﮔﻤﺮاھﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،در ﺧﻠﻮت اﯾﺸﺎن
را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ! و ﻏﯿﺒﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎﺑﺶ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد او
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪﻧﺸﺎن آزردهﺧﺎﻃﺮ ﺑﺸﻮد!.
آری ،ھﺮﮔﺎه ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ او ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و
ﮐﺠﺮوی ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ،و ﭼﻨﺎن آدﻣﯽ دارای ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی و ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮی ﺑﻮد
و ﺳﺨﻦ او در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﺎآ ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار داﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮارد ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﮔﻨﺎه
آنﮔﻮﻧﻪ آدمھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﭘﯿﺮوی از اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺬر
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدن و ﺣﺮﻣﺖ اﻓﺮاد را ﺷﮑﺴﺘﻦ در ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﺎ ھﯿﭻ
ﺑﮫﺎﻧﻪای روا ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮫﺎ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ و
ﺑﺎور ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ و آنھﺎ را از ﭘﯿﺮوی از آن
اﻧﺤﺮافھﺎ از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺣﺬر دارﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﯾﻦ روش را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ َ َ ۡ َ َُۡ ّ َ ٓ ّ َۡ ُ َ
يء  ٞم َِّما �ع َملون ] ﴾٢١٦اﻟﺸﻌﺮاء.[۲۱۶ :
﴿فإِن عصوك �قل إ ِ ِ� ب ِر

اﻧﺪز ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎ آﺑﺮو ﺑﺮدن

٤٩

»اﮔﺮ ﺗﻮ راﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )و ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ھﺪاﯾﺖ ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ( ﺑﮕﻮ:
ﻣﻦ از آن اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ اﻋﻼن ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ«.
ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﺮدار اﯾﺸﺎن  -ﻧﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن  -اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن ،ﻧﺎم ﺑﺮدن و ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻓﺮاد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻨﺎن اﻗﺪاﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻨﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ :اﻧﺪرز و ﻧﺼﯿﺤﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﺮ و زﯾﺎﻧﯽ
ً
ﺑﺪﺗﺮ از آن ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻓﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع ﻓﺘﻨﻪ و
آﺷﻮب و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ دﺷﻤﻨﯽ و ﮔﻨﺎه و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﮕﺮدد .زﯾﺮا
ﺷﺮاره و ﺷﻌﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮری داﻣﻦ ھﻤﻪ ﻣﺮدم اﻋﻢ از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻮب و
ﺑﺪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه و ﻣﻨﮑﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،روا
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم را دﭼﺎر ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺎروای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
»لﻮ ﻻ أن ﻗﻮمﻚ ﺣﺪﻳﺜﻮو اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺒﻟنﻴﺖ الﻜﻌﺒﻪ ﻰﻠﻋ ﻗﻮاﻋﺪ
ً
ً
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،وﺠﻟﻌﻠﺖ ﻬﻟﺎ ﺑﺎﺑ� ﺑﺎﺑﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ اﻨﻟﺎس و�ﺎﺑﺎ ﻣﻨﻪ �ﺮﺟﻮن« .١

»اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎزه آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﻼ ﻧﺒﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﺮ روی
ھﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺮای آن دو
درب ﻗﺮار ﻣﯽدادم .درﺑﯽ ﮐﻪ از آن وارد و درﺑﯽ ﮐﻪ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ«.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از دﭼﺎر ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ
و ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ،از وﯾﺮان ﮐﺮدن و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻌﺒﻪ ﺧﻮدداری ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﻋﯿﻦ ﻓﻘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ درﺳﺖ از دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ »ﺑﺪ« ،زﻣﯿﻨﻪ وﻗﻮع »ﺑﺪﺗﺮی« را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮای
 -١رواه اﻟﺒﺨﺎری وﻣﺴﻠﻢ وﻏﯿﺮھﻤﺎ.

٥٠

اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺗﺒﺎھﯽ و ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺑﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و
اﺻﻼحﮔﺮی ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
اﻣﺎ ھﺮﮔﺎه آن ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮدﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮدن ﺿﺮورت دارد ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﯽ آرام و ﺣﮑﻤﺖ و
دوراﻧﺪﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﺮت ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ! و ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ ﻃﺮف ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﺑﺮ او ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻋﻠﻢ و
آ ﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ او ﺑﮑﺸﯿﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﯾﻪ زﯾﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ روش و
آداب ارزﺷﻤﻨﺪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
َّ َ ۡ ۡ
ۡ ُ
ك َمةِ َوٱل ۡ َم ۡوع َِظةِ ٱ َ َ َ
ع إ َ ٰ� َ
�سنةِ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۱۲۵ :
ب
س
يل ر�ِك ب ِٱ� ِ
﴿ٱد ِ
ِ
ِ
»ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی و اﻧﺪرز ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و زﯾﺒﺎ )دﯾﮕﺮان را( ﺑﻪ راه )دﯾﻦ(
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻓﺮاﺑﺨﻮان!«.
و در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺧﻼق رﺳﻮل ﺧﺪاص ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آزردﮔﯽ
ﺧﺎﻃﺮ او ﺑﺸﻮد«.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه روش ﻧﺼﯿﺤﺖ از ﻟﻄﻒ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺮﻣﺶ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺸﻮد ،و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻧﻔﺮت دلھﺎ
و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش آنھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدم را از ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ دور ﮔﺮداﻧﯿﺪه و از
دوروﺑﺮ ﭼﻨﺎن آدم ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺻﺪاﻗﺖ و دروﻏﮕﻮﯾﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»آدم دروﻏﮕﻮ ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺳﺘﯽ راﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا دروغھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ زﺑﺎن او ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎزﺗﺎب و اﺿﺎﻓﺎت دروغھﺎی دروﻧﯽ و ﻗﻠﺒﯽ اوﺳﺖ ،و
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ را ﺻﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺳﺨﻦ ﺳﻨﺠﯿﺪهای اﺳﺖ .زﯾﺮا دوﺳﺘﯽ آدم دروﻏﮕﻮ و ﺑﺮﺧﻮرد و
رﻓﺘﺎر او ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮد ،ﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس آدم دروﻏﮕﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮ و ﻋﺎﻟﻢ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری
ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ.
در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن
ھﯿﭻ اﺧﻼق و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ھﯿﭻ رذﯾﻠﺘﯽ
را ﺑﻪ اﻧﺪازه دروغ ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک و زﯾﺎنﺑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﮫﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ھﻤﻪی آنھﺎ از دروغ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﯽ ،ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎ
ﻣﺸﺘﺮی ،دوﺳﺖ ﺑﺎ دوﺳﺖ و ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ در
راه راﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﮔﺎم ﻣﯽﻧﮫﺎدﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و وﺛﻮق و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ راه دروغ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
دﺷﻤﻨﯽھﺎ و اﺧﺘﻼفھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺟﻮی را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از آدمھﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ و ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن و ﻗﺮارداد و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪھﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و از ﺳﻮﮔﻨﺪ و
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ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﭼﮏ و ﺳﻔﺘﻪ و ﺳﻨﺪ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ،و ﺻﺪاﻗﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺒﻨﺎی ھﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻮد! ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺗﺎﺟﺮاﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻨﮫﺎ از ﺷﺘﺮ و اﻻغ و اﺳﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
وﺟﻮد راھﺰﻧﺎن راهھﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮐﯿﺴﻪھﺎی ﻃﻼ ﺑﺮای ﻃﺮفھﺎی
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮد در دﻣﺸﻖ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺪون آنﮐﻪ رﺳﯿﺪ و ﺳﻨﺪی را از اﯾﺸﺎن
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،آنھﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺴﯿﺎری از
اﻧﺴﺎنھﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﻮالﺷﺎن ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﭼﮏ
و ﺳﻔﺘﻪ و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻋﺎﻣﻼن و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﺷﺪن اﻣﻮاﻟﺸﺎن دﭼﺎر
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟!.
ﭼﺮا از آن اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻣﺮوزه ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و آن ھﻤﻪ
اﻣﺎﻧﺖداریھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺒﻨﺎی رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﺻﺪاﻗﺖ و
راﺳﺘﯽ و اﻣﺮوزﯾﺎن ﻣﺒﻨﺎی رواﺑﻂﺷﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ و دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ؟.
ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺎس ھﻤﮥ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﯽ
اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورتھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﭘﻨﺠﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻃﻠﻮع ﺳﻌﺎدت و ﺑﮫﺮوزی اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎﺟﺮ ﺻﺎدق و راﺳﺘﮕﻮ درﺳﺘﮑﺎر ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺟﺮان ﻣﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﮐﺎر و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻐﺎزهای ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و
راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﺷﮫﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازﻧﺪ!.
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ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻋﻮا و اﺧﺘﻼﻓﯽ وﮐﯿﻠﯽ را
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻣﻮرد درﺳﺘﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﺻﺎدقﺗﺮﯾﻦ وﮐﻼ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﻮده دﻓﺎع از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﻓﻘﺪان و ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﮑﺎری و
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﯿﺎﻧﺖ و دروغﭘﺮدازی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .دروغ در ﮔﻔﺘﺎر و دروغ
در ﮐﺮدار و ﻧﯿﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻇﺎھﺮ ﻓﺮﯾﺐﮐﺎراﻧﻪ و  ...و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ھﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻊ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺮ روی اﺧﻼق و ﺧﻮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺻﺪاﻗﺖ و
درﺳﺘﮑﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻧﺴﺎنھﺎ را از ﺧﯿﺎﻧﺖ و دروغ در ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر
ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ.
اﺳﻼم ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن دروغ را زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و
دروﻏﮕﻮﯾﺎن و ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎران را ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .و ﺻﺪاﻗﺖ را زﯾﺒﺎ و
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽداﻧﺪ و ﺻﺎدﻗﺎن و درﺳﺘﮑﺎران را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ.
اﺳﻼم ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﮑﺎری را در ﮐﻨﺎر ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و از
ﻧﻈﺮ آن ھﺮ ﮐﺲ ﺻﺪاﻗﺖ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ْ
ُ
َّ
َ
ُ َ
� َ� ُّ� َها َّٱ� َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ
﴿ َ ٰٓ
ِين َءامنوا ٱ�قوا ٱ� َو�ونوا م َع ٱل� ٰ ِد�ِ� ] ﴾١١٩اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۱۹ :
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﺎن ھﻤﺮاه

ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺻﺪاﻗﺖ را ﮐﻠﯿﺪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ و دروغ را ﮐﻠﯿﺪ ﮔﻨﺎه و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
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َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ
َ ْ ِّ َ ْ َّ َ ْ
ِّ ْ َ َ ْ
َ ُْ ُ
ﻮر،
»الﺼﺪق �ﻬ ِﺪى ِإﻰﻟ اﻟ ِﺮﺒ ،واﻟ ِﺮﺒ �ﻬ ِﺪى ِإﻰﻟ اﺠﻟﻨ ِﺔ ،واﻟﻜ ِﺬب �ﻬ ِﺪى ِإﻰﻟ اﻟﻔﺠ ِ
َ ُْ ُ َ َ ْ
َ َّ
ﺎر« .1
واﻟﻔﺠﻮر �ﻬ ِﺪى ِإﻰﻟ اﻨﻟ ِ
»ﺻﺪاﻗﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﮑﯽ او را ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ

ﻣﯽﺑﺮد ،و دروغ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﮔﻨﺎه او را ﺑﻪ دوزخ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ«.
از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم دروغ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﺣﻖ دﯾﮕﺮی روا
ﻣﯽدارد .رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ َ ِّ ٌ َ َ ْ َ َُ
َ َ ً َ ْ ُ َ ِّ َ
ً ُ َ َ
ََُ ْ
ث أَ َﺧ َ
ﺎك َﺣ ِﺪﻳﺜﺎ ﻫ َﻮ لﻚ ﺑِ ِﻪ مﺼﺪق وأﻧﺖ ﻪﻟ ِﺑ ِﻪ
»ﻛ
ﺮﺒت ِﺧﻴﺎﻧﺔ أن ﺤﺗﺪ
َ
ﺎﻛ ِذ ٌب« .٢
»ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ او ﺗﻮ را

ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ او دروغ ﺑﮕﻮﯾﯽ«.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻧﻔﺎق ،دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُ ْ
َ
َ َ ٌ َ
َ َ َ
َ ْ
َ ََْ
َ َ
»آﻳَﺔ ال ُﻤﻨَﺎ ِﻓ ِﻖ ﺛﻼث ِإذا َﺣ َّﺪث ﻛﺬ َب َو ِ�ذا َو َﻋ َﺪ أﺧﻠﻒ َو ِ�ذا اؤﺗُ ِﻤ َﻦ ﺧﺎن« .٣

»ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮ و ﺧﺼﻠﺘﯽ در اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای او ﻋﺎدت

ﺑﺸﻮد ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﯿﺎﻧﺖ و دروغ«.
از رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺳﺌﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ :آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
ھﺮاﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :آری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ!.
ﺳﺌﻮال ﺷﺪ :آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد اھﻞ ﺑﺨﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :آری ،اﻣﮑﺎن دارد!
 -١رواه اﻟﺒﺨﺎری.
 -٢رواه اﺑﻮداوود واﺣﻤﺪ.
 -٣رواه اﻟﺒﺨﺎری وﻣﺴﻠﻢ.
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ﺳﺌﻮال ﺷﺪ :آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﮐﺬاب و دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد« .1
اﯾﻦ ﮐﻼم رﺳﻮل ﺧﺪاص در واﻗﻊ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﯾﻦ و ﮐﺮاﻣﺖ
ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در آنھﺎ اﯾﻤﺎن و ﻣﺮداﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد،
زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
دروغﮔﻮﯾﯽ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ ،ﺧﻮای و ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن آدم دروﻏﮕﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ٓ
َ
ٓ َ
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ �﴿ :م ۡن َحا َّجك �ِيهِ ِم ۢن َ� ۡع ِد َما َجا َء َك م َِن
َ ُ
ٓ َ
ٓ ُ
ۡ ۡ َُۡ َ َ ْ َ ُ َ ٓ َ َ ٓ ُ
ٱلعِل ِم �قل � َعال ۡوا ن ۡدع � ۡ� َنا َءنا َو� ۡ� َنا َء� ۡم َو� َِسا َءنا َو� َِسا َء� ۡم َوأنف َسنَا
َ ُ َ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ َ
َ
َوأنفس� ۡم � َّم نبت ِهل �نجعل لعنت ٱ�ِ � ٱل� ٰ ِذ�ِ� ] ﴾٦١آلﻋﻤﺮان.[۶۱ :
»ھﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﯽ ﮐﻪ )درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ( ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺳﺘﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ! ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﭘﺲ از آن دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺮای دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ«.
آدم دروﻏﮕﻮ ھﯿﭻﮔﺎه در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،راه ﺣﻖ و ھﺪاﯾﺖ را
ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺟﺒﻦ و ھﺮاﺳﻨﺎﮐﯽ و ﺧﻮاری او ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﻟﮫﯽ
ﺑﺮای دروﻏﮕﻮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ ۡ َُ ُ ۡ ٞ
َّ ٞ
� َ� َ� ۡ
﴿إ َّن ٱ َّ َ
�ف كذاب﴾ ]ﻏﺎﻓﺮ.[۲۸ :
م
و
ه
ن
م
ِي
د
ه
ِ
ِ
»ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﺳﺮافﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺎر دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد«.
 -١رواه اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ.
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َۡ َ َ َ

َۡ

﴿ َوقد خاب من ٱ� َ
� ٰ
ى﴾ ]ﻃﻪ.[۶۱ :
ِ

»ھﺮ آدم )دروﻏﮕﻮ( و اھﻞ اﻓﺘﺮاﯾﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻧﺎﮐﺎم اﺳﺖ«.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﮐﻪ اﺳﻼم دروغ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰاح ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اوﺻﺎف رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح ﻧﻤﻮدن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد.
روزی ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او
را ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺒﺮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺰاح ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﯿﺮزﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ
ﻧﻤﯽروﻧﺪ!«.
آن ﺧﺎﻧﻢ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﯾﻪ و زاری رﻓﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪاص
ﻓﺮﻣﻮد :او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ! و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و وﺿﻊ ﭘﯿﺮی و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮی ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﻮان و ﺷﺎداب ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ و آنﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮاھﯽ رﻓﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ:
َ
َ
َ ٓ
َّ ٓ َ َ ۡ َ
َ َ َ ۡ َ ٰ ُ َّ ۡ َ
ُ ً ۡ ٗ
� ً
ارا  ٣٦ع ُر�ا �ت َرابا ] ﴾٣٧اﻟﻮاﻗﻌﺔ:
﴿إِ�ا أ�شأ�ٰ ُه َّن إِ�شا ٗء  ٣٥فجعل�هن �ب
.[۳۷-۳۵

»ﻣﺎ آﻧﺎن را )در آﻏﺎز ﮐﺎر زﯾﺒﺎ و دﻟﺮﺑﺎ( ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﯾﻢ و اﯾﺸﺎن
دوﺷﯿﺰﮔﺎﻧﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪ و ھﻢﺳﻦ و ﺳﺎل ﺷﻮھﺮان ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﯾﻢ«.
آن ﺧﺎﻧﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و رﻓﺖ.
روزی ﺧﺎﻧﻤﯽ ھﻢ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪاص آﻣﺪ و از ﺷﻮھﺮش ﻧﺰد او ﮔﻼﯾﻪ
ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻮھﺮ ﺗﻮ ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﺳﻔﯿﺪی ھﺴﺖ؟«.
زن ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﻣﻦ! ھﻤﺴﺮم ﭼﺸﻤﺶ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ و ﻣﻦ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪام!.

ﺻﺪاﻗﺖ و دروغﮔﻮﯾﯽ

٥٧

»رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ در ﭼﺸﻢ ھﻤﮥ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺳﻔﯿﺪی وﺟﻮد
ﻧﺪارد؟«.
آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﺻﺪاﻗﺖ و
ﺧﯿﺎﻧﺖ و دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﺑﻮد ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺰاح از دروغﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم در ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺰدﯾﮏ
دارد ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻼف واﻗﻊ را اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ:
 -۱ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽﮔﻨﺎه.
 -۲ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ و روﯾﺎروﯾﯽ.
 -۳ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم.
 -۴ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ھﻤﺴﺮ.
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص در آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻞﻛ الﻜﺬب ﻳ�ﺘﺐ ﻰﻠﻋ أن آدم ﻻ �ﺎﻪﻟ ،اﻻ أن ﻳ�ﺬب الﺮﺟﻞ ﻲﻓ اﺤﻟﺮب،
ﻓﺎن اﺤﻟﺮب ﺧﺪﻋﻪ ،أو ﻳ�ﻮن ﺑ� رﺟﻠ� ﺷﺤﻨﺎء ﻓﻴﺼﻠﺢ ﺑیﻨﻬﻤﺎ ،أو �ﺪث

امﺮأﺗﻪ ﻳﺮﺿﻴﻬﺎ« .١
»ﺑﺪون ﺷﮏ ھﻤﻪ ﻧﻮع دروﻏﮕﻮﯾﯽ در ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دروغ در ﺟﻨﮓ ،زﯾﺮا ﺟﻨﮓ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﻓﺮﯾﺐ و ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی اﺳﺖ ،ﯾﺎ
دروﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ دﺷﻤﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﺮدی ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ«.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺎﻟﺖ اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎﯾﺖ ھﻤﺴﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی داده ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از آدمھﺎی ﺑﺎوﻗﺎر و
 -١رواه ﻣﺴﻠﻢ.
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ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪﮐﻪ ،ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻟﻄﯿﻒ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ﺗﻘﻮﯾﺖ
رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﭼﻨﺪ از روی ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﺮای آن
ﻧﻮع از ﺷﻮﺧﯽ و ﻧﻮازش ﻇﺎھﺮی ھﻤﺴﺮ اﺻﻄﻼح »ﮔﺮﯾﺲﮐﺎری ﭼﺮخھﺎ« را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ.
ھﻢﭼﻨﺎن در ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﺻﺪق و ﮐﺬب ھﺴﺘﯿﻢ،
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ آﻣﻮزهھﺎ و راھﻨﻤﺎﺋﯽھﺎ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﺪق و راﺳﺘﯽ را ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و دﻟﺮﺑﺎﺗﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪھﺎ را از اﯾﻦ اﺧﻼق در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ.
ﺑﻼل و ﺻﮫﯿﺐ ﮐﻪ ھﺮ دو از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
ﺧﺎﻧﻮادهای رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از دو دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از آﻧﺎن ﺳﺌﻮال ﺷﺪ :ﺷﻤﺎ ﮐﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟
ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻼل و اﯾﻦ ھﻢ دوﺳﺘﻢ ﺻﮫﯿﺐ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﯾﻢ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺪاﯾﺘﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد و از ﺑﺮدﮔﯽ آزادﻣﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ او ﻣﺎ
را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﺮد.
اﮔﺮ دﺧﺘﺮاﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ھﻤﺴﺮی ﻣﺎ در ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ .اﮔﺮ
ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ و ﺣﮑﻤﺖ
ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﯿﻢ!.
ﺧﺎﻧﻮاده آن دﺧﺘﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﻤﺎ را )ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ
دﺧﺘﺮاﻧﻤﺎن( ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ!
ﭘﺲ از آن ﺑﻼل و ﺻﮫﯿﺐب ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .در
راه ﺻﮫﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺟﮫﺎد و در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﺑﻮدهاﯾﻢ!.

ﺻﺪاﻗﺖ و دروغﮔﻮﯾﯽ
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ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش! ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﻘﯿﻘﺖ و راﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ
ﻧﮕﻔﺘﻪام ،و ھﻤﯿﻦ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻣﺎﻧﺖداری و ﺧﯿﺎﻧﺖﭘﯿﺸﮕﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﺎﻟﻢ و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ھﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ :ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮی اﻣﺎﻧﺖداری در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد آن اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪیھﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ ،رواج ﺧﺼﻮﻣﺖھﺎ ،ﺟﺮم و
ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
دوﺳﺖ از دوﺳﺖ و ھﻤﺴﺮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎنﺧﺎﻃﺮ و
اﻋﺘﻤﺎدش ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻣﺮﺑﯿﺎن اﺧﻼق ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد
اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ اﺧﻼق ﺑﺮای ﻓﺮد و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮی اﻣﺎﻧﺖداری اﺳﺖ ،و ھﯿﭻﮐﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺪای ﮔﻼﯾﻪ و ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ از ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪن ﻓﻀﯿﻠﺖھﺎی
اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی ﺑﺸﺮی ھﻤﻪ در ﻣﻮرد اھﻤﯿﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ
واﻻی اﺧﻼﻗﯽ اﻣﺎﻧﺖداران و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی و ﺣﻘﺎرت ار ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎران اﺟﻤﺎع و
اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ دارﯾﻢ.
اﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻣﺎﻧﺖداری ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺣﺪ و ﺣﺪود
آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﻣﺎﻧﺖداری را از ﺗﻨﮓﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺪودﺗﺮﯾﻦ زاوﯾﻪ آن ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آن را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﻄﻠﻮب از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺐ آن ﻗﺮار داد ،اﻧﺴﺎن اﻣﺎﻧﺖداری ﺑﻮده و اﮔﺮ آن را ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ
ﮐﺮد آدﻣﯽ ﺧﺎﺋﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ
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اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

اﻣﺎﻧﺖداری اﺳﺖ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و اﻧﺪک از آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ
َۡ ۡ
لس َ� ٰ َ� ٰت َوٱ�� ِض َوٱ� َبال فَ� َ� ۡ َ
� ٱ َّ
� أن � ِمل َن َها
﴿إِنا عرضنا ٱ�مانة
ِ
ِ ِ
ۡ
َّ ُ َ َ َ ُ ٗ َ ُ ٗ
َوأَ ۡش َف ۡق َن م ِۡن َها َو َ َ
�لَ َها ٱ ِ� َ ٰ
�� ُنۖ إِنهۥ �ن ظلوما جهو�] ﴾٧٢اﻷﺣﺰاب.[۷۲ :
»ﻣﺎ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺮ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و ﮐﻮهھﺎ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ھﻤﻪ از
ﭘﺬﯾﺮش آن ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و از آن دﭼﺎر ھﺮاس ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎن زﯾﺮ ﺑﺎ آن
رﻓﺖ ،آﻧﺎن )اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﺎﻧﺖداری ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ( ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﻧﺎداﻧﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از »اﻣﺎﻧﺖ« در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از اﻣﻮال ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺺ آﯾﻪ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ را از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
از اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ھﺪف و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺎﻧﺖ در آن
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻧﺴﺎن ،ﻃﺒﯿﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ
ﭘﺬﯾﺮای آن ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎﯾﺶ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر آن اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع »اﻣﺎﻧﺖ« ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫﻮ روح و ﻣﺎھﯿﺖ اﻧﺴﺎن
ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .و درﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ آﻣﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ادای آنھﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ از ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ آن آﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ :اﻣﺎﻧﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ادای ﻓﺮاﯾﻀﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﻋﺎﻣﻞ آن ﭘﺎداش داده
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎرک آن ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻣﺎﻧﺖداری و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﯿﺸﮕﯽ
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اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺤﯿﺢﺗﺮی از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و ﮐﻮهھﺎ از
ﺗﺤﻤﻞ آن ﺧﻮدداری ورزﯾﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻌﻘﻞ و اراده ﮐﺮدن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و از ﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﺪهھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻏﺮﯾﺰهھﺎ و
ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ،و آنھﺎ را ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮازﯾﻦ
ﺧﯿﺮ و ﺣﻖ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،و در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﮫﺪھﺎ و وﻋﺪهھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ ،و در ﺟﮫﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،او
ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﻮرد ادای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ اﻟﮫﯽ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺎھﯽ و ﻧﺎھﺠﺎری را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺘﻢ ورزﯾﺪه ،و در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی زﯾﺎنﺑﺎر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮ
روی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﺳﺖ.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﻣﺎﻧﺖداری ﺷﺎﻣﻞ ادای ھﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ و ﺗﻌﮫﺪھﺎی
اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد« اﻣﺎﻧﺘﯽ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و آن را
ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﺎراﯾﺪ و ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت
در ﻣﻮرد آن اﻣﺎﻧﺖداری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪن اﻣﺎﻧﺘﯽ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺳﭙﺮده
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آن ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ـ ھﺮﭼﻨﺪ
ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ـ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و از اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ
اﻟﮫﯽ ﻣﺤﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
»ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻄﻴﺘﻚ ﻓﺎرﻓﻖ ﺑﻬﺎ«.
»وﺟﻮد ﺗﻮ ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻮﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ آن ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺎش!«.
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ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ھﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ت و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی
دارﻧﺪ ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻌﺎدت آنھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم اﺳﺖ،
اﻣﺎﻧﺖھﺎﯾﯽ اﻟﮫﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺸﺎن را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﯽ ،از
ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪرز و ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن درﯾﻎ ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺧﯿﺮ و
ﺳﻌﺎدتﺷﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯽ و آنھﺎ را از ﺷﺮ و ﺑﺪی ﺑﺎزداری ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ادای
اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهای.
َ
ۡ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ
ُ َ ٗ
ِين َءامنوا ق ٓوا أنفس� ۡم َوأهل ِي� ۡم نار�﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[۶ :
﴿ ���ها ٱ�

»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺘﺎن را از ﻋﺬاب آﺗﺶ

ﻣﺼﻮن ﺑﺪارﯾﺪ«.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ھﻢ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻼش ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ھﺴﺘﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﻣﺎﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎع اﻣﺎﻧﺖداری ﻧﻤﻮدهای ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﻮرد آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهای!.
دﯾﻦ ھﻢ اﻣﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖداری آن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ آن را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و آن را از ﺗﺤﺮﯾﻒ و
ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﻮن ﺑﺪارﻧﺪ ،و ﺣﻖ و ﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺷﺮح ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺪھﻨﺪ و از دﺳﺖ اﻧﺪازی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و آداب و اﺣﮑﺎم آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺣﺎﻣﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ارزشھﺎ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺎﻧﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎ را در ﺣﻖ ﺧﻮد
و ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ُ
َّ
ََ
ۡ
ْ
َ
ُ
َ
ۡ َ َ
ِين أوتُوا ٱلك َِ�ٰ َ
خ َذ ٱ َّ ُ
ِي�ٰ َق ٱ� َ
ب �ُبَ ّيِن َّن ُهۥ ل َِّلن ِ
﴿ َإِذ أ
� م
اس و�
ٗ
ۡ َ ۡ ََ ْ
َ ۡ َ َ ُ
َ َ
َ ۡ َ َ َۡ َُ َ
ٓ ُ
�ون
� ۡوا بِهِۦ � َم ٗنا قل ِي� ۖ فبِئس ما �ش
ت� ُت ُمون ُهۥ � َنبَذوهُ َو َرا َء ظ ُهورِهِم وٱش
] ﴾١٨٧آلﻋﻤﺮان.[۱۸۷ :
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»آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺆﮐﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﮐﺘﻤﺎن و ﭘﻨﮫﺎن ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻌﮫﺪ
ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﮫﺎی اﻧﺪﮐﯽ آن را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺪ ﭼﯿﺰی را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﻋﻠﻢ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺰد ﻋﺎﻟﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺎﻧﺘﯽ اﻟﮫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ راهھﺎی ﮐﺴﺐ و ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی از آن را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺮاھﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﺳﺮار آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از دﺳﺖآوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
در راﺳﺘﺎی رﻓﺎه و ﺧﯿﺮ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آن ﻋﺎﻟﻤﺎن از اﻣﺎﻧﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻣﺎﻧﺖداری ﻧﻤﻮده اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺮ اﻟﮫﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ را
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ََُۡ ُْ
َّ َ َ ۡ
� َ� ٱ َّ َ
� م ِۡن ع َِبادِه ِ ٱلعل ٰٓ
�ؤا﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ.[۲۸ :
﴿ إِ�ما

»اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ھﺮاس ﺧﺪاوﻧﺪ را در دل دارﻧﺪ«.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ آن را در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش ھﺮاس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ و
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن را ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﺎری دادﻧﺪ ،در واﻗﻊ آدمھﺎی ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖﭘﯿﺸﻪای ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺧﻮاری و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ اﻟﮫﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
َ َۡ
ّ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ َّ ٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ُ َ َ ٗ ُ ُ َ ۡ َ َ
ض ِهم مِي�قهم لع�هم وجعلنا قل
و� ُه ۡم � ٰس َِية ۖ �َ ّ ِرفون ٱل� َِم عن
﴿فب ِ َما �ق ِ
َ َ ُ ْ َ ّٗ ّ ُ ّ ْ
َّ
سوا حظا م َِّما ذك ُِروا بِهِۦ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۳ :
اضعِهِۦ و�
م َو ِ
»اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ )ﯾﮫﻮدﯾﺎن( را ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار دادﯾﻢ و از
رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﯾﻢ و دلھﺎﯾﺸﺎن را ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺎن
را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از آنﭼﻪ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺬﮐﺮ دادﯾﻢ ،ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدﻧﺪ«.
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ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺛﺮوت و داراﯾﯽ در دﺳﺖ ﻣﺮدم اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در آن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را اداء
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن آن اﻧﺴﺎنھﺎی ﺻﺎدق و اﻣﺎﻧﺖدار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در دﻧﯿﺎ
دارای ﻧﺎم ﻧﯿﮏ و در آﺧﺮت از ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﺧﺎﺋﻦ و ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ.
َ ُ ْ
َ َ َ ُ ُّ ۡ َ ۡ َ َ
﴿ َوأنفِقوا م َِّما جعل�م مستخلفِ� �ِيهِ﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۷ :

»از آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎﺑﺖ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده اﺣﺴﺎن و اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﺪ!«.
َ َّ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ُ َ
َّ َ َ ّ ۡ ُ
و� َها � َ
�هم
ب
س
﴿وٱ�ِين ي� ِ�ون ٱ�هب وٱلفِضة و� ينفِق
يل ٱ� ِ فب ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َ
اب أ ِ� ٖ�﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۳۴ :
بِعذ ٍ
»ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ )ﭘﻮل( ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﻣﯽاﻧﺪوزﻧﺪ و آنھﺎ را در راه ﺧﺪا )ﺧﯿﺮ

و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﯽ دردﻧﺎک ﻣﮋده ﺑﺪه!«.
ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖداری ھﻤﮥ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ را
ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ و ھﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪھﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و آداب و ھﻤﮑﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺧﻼق را در راه درﺳﺖ آن ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و از ﻧﺎھﻨﺠﺎری و اﻧﺤﺮاف
ﻣﺼﻮن ﻣﯽدارد.
اﻣﺎﻧﺖداری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ و ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ ﺣﺪود ،راز ﺳﻌﺎدت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی
ﻣﻠﺖھﺎ و ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎت آن زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺧﻮاری اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﻣﺎﻧﺖھﺎی اﻟﮫﯽ و اﻟﺘﺰام
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮد ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ اﻣﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
زﻧﯽ ﻋﺮب در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪاص ﭼﯿﺰی را دزدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات او ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب را ﺑﺮای ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﺰد
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رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪاص از آن ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
»أﻳﻬﺎ اﻨﻟﺎس! إﻧﻤﺎ أﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﺎﻛن ﻗﺒﻠ�ﻢ اﻧﻬﻢ إذا ﺮﺳق ﻓﻴﻬﻢ الﺮﺸ�ﻒ ﺗﺮ�ﻮه
و إذا ﺮﺳق ﻓﻴﻬﻢ الﻮﺿﻴﻊ اﻗﺎمﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﺤﻟﺪ .اﻣﺎ واﺬﻟي ﻧﻔﺲ �ﻤﺪ ﺑﻴﺪه! لﻮن أن

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ �ﻤﺪ ﺮﺳﻗﺖ ﻟﻘﻄﻊ �ﻤﺪ ﻳﺪﻫﺎ« .١
»ای ﻣﺮدم! ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻠﺖھﺎی ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه آدم دارای ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ دزدی ﻣﯽﮐﺮد ،او را رھﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر او ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ آدﻣﯽ ﻋﺎدی ﻣﺮﺗﮑﺐ دزدی ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ،
او را رھﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر او ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن
ﻣﺤﻤﺪص در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ! اﮔﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪص ھﻢ دزدی ﮐﻨﺪ،
ﺑﺪن ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻔﺎوت اﻣﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
دوش ﺣﺎﮐﻢ و اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر ﻗﺮار دارد.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل را از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی  -زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد  -ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن
ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﺪ ،و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ آن اﻣﻮال را ﺑﺪون ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﭘﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺎ آن ﭘﻮل ﺗﺠﺎرت ﮐﺮد و ﻣﻘﺪاری ﺳﻮد ﻋﺎﯾﺪش
ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
ﻓﺮﻣﻮد:

 -١رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.
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»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﺮدهای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ھﺴﺘﯽ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫﺎی ﮐﻤﺘﺮی را از ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻧﻤﻮدهای ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻋﻠﺖ ﻣﺮدم ﺑﮫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﮫﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻮدی را ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل از او ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل را ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎری
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،او را ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار داد و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ از اﻣﻮال ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻗﺮض داده ﺑﻮد ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار داد!.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن و رھﺒﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ داراﯾﯽھﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،دارﻧﺪ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوﺳﺘﯽ و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ﮐﺴﯽ آن را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ.
ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺪان ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد از دﯾﮕﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ ،و ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺪارس و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادی از آﺛﺎر او اﮐﻨﻮن ھﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﻮد و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻗﺮار ﻧﺪاد ﺣﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻮت ﮐﺮد در ردﯾﻒ
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺑﻮد و درھﻢ و دﯾﻨﺎر و زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را از ﺧﻮد
ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ؟!.
اﯾﻦ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺠﺎھﺪ و ﭘﺎﮐﺒﺎﺧﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭻﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺟﺮ و ﭘﺎداش و رﺿﺎﯾﺖ اﻟﮫﯽ ﺟﮫﺎد ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ!.
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روزی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ÷ وارد ﻣﺴﺠﺪی ﺷﺪ و واﻋﻈﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ دارد ﻣﺮدم
را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و ﻧﺎﺳﺦ
و ﻣﻨﺴﻮخ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ داری؟
ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ھﻢ ﺧﻮد و ھﻢ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی دﭼﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ! ﺳﭙﺲ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ!.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ÷ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎن در
ﻣﻮرد اﻣﺎﻧﺖ ﺣﻔﻆ ﻋﻠﻢ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺎه ﺷﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
آدمھﺎی ﺟﺎھﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
روزی ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ از ھﺪاﯾﺎی ﻣﺮدم ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده
و ارزش آن ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ھﺮاز درھﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد روزه ﺑﻮد
و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﮫﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد!.
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ او را در ﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﺰل ﯾﺎری ﻣﯽداد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای
اﻓﻄﺎر اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﻓﻄﺎر ﻧﺪارﯾﻢ!.
ً
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮدی ،ﺑﺮای
اﻓﻄﺎی ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ!.
اﯾﻦ ھﻢ روش و ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت و داراﯾﯽ را اﻣﺎﻧﺘﯽ اﻟﮫﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ!.
آنﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺧﺼﻠﺖ اﻣﺎﻧﺖداری در ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺧﻼق اﻣﺎﻧﺖداری در آن ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮد و رواﺑﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس
آن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﯽ و ﻋﺎﻟﻢ ،ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺤﮑﻮم در ﻣﻮرد
ﻣﺮاﻋﺎت اﻣﺎﻧﺖداری و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!.
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اﺧﻼق و ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺟﻮی از آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ و اﻋﺘﻤﺎد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﮔﺴﺘﺮش داده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن رواﺑﻂﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﭘﺎﯾﻪ دوﺳﺘﯽ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﺮ روی ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و وﻓﺎداری و
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺣﻖ و ﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
آﻧﺎن را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﻗﺮار دھﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪا! دلھﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ روﺷﻦ ،و روﺣﻤﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺪار ﺑﮕﺮدان!.
ﭘﺮوردﮔﺎرا! »ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻨﮫﺎ از ﺗﻮ ﻣﺪد ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ
راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ! راه آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺸﻤﻮل اﻧﻌﺎم ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﺮداﻧﯿﺪهای ،ﻧﻪ راه آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻪ راھﯽ ﮐﻪ
ﮔﻤﺮاھﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ« .1
ﭘﺎﯾﺎن

 -١ﺳﻮره اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ .۷-۵:

