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مقدمــــــــه

مقدمـــه
برگزاری جش��نواره بينالمللي امام رضا به صورت ساالنه از سوی وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی در داخل و خارج از کش��ور به مناس��بت ميالد با س��عادت و سراسر
ن��ور عالم آل محمد حضرت امام علي بن موس��ي الرضا و کريمه اهلبيت حضرت
فاطمه معصومه و بزرگداش��ت حضرت شاهچراغ در دهه کرامت (از يکم تا يازدهم
ذیالقعده) از اين جهت اهميت مضاعف مييابد که هم ه ساله انديشمندان ،پژوهشگران،
هنرمندان و در يک کالم پديدآورندگان آثار فاخر رضوي با خلق آثار فاخر و ارزنده زمينة
ترويج بيشازپيش فرهنگ ،س��يره و معارف رضوي را با همکاری دستگاهها و نهادهای
عضو جش��نواره و با حمایت اقش��ار مختلف مردم و با پشتیبانی دولت محترم و عنایت
مجلس محترم ش��وراي اس�لامي ،خصوصاً اعضاء محترم کميسيون فرهنگي مجلس و
بهویژه رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعالم در يک فضاي معنوي فراهم مينمايند.

الف) برنامههاي موضوعي

برنامههاي موضوعي تعريف ش��ده در جش��نواره بينالمللي امام رضا شامل آن
دس��ته از برنامههايي ميشود که توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها،
نهادها و سازمانهاي عضو ،به صورت انتشار فراخوان و دريافت آثار و انتخاب برگزيدگان
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پرداخته ميشود و در حال حاضر  85شاخه از جشنواره به موضوعات علمی ،پژوهشی،
فرهنگی ،هنری ،س��ینمایی ،مطبوعاتی ،دیجیتالی و کودک و نوجوان اختصاص دارد
که اهتم��ام به ارتقاء کمی و کیفی این برنامهه��ا در چارچوب کارگروههای تخصصی
تحت تولیت معاونتها و حوزههای تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میباشد.

ب) امور بينالملل

ج) برنامههاي عمومي
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سازماندهي برنامههاي عمومي جشنواره بينالمللي امام رضا با ايجاد فرصتهاي
معنوي دهه کرامت در سراس��ر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جشنهاي مردمي
با مش��ارکت اقشار مختلف و با پیش بینی  17کارگروه از نهادها و تشکلهای مردمی
با نظارت شوراي هماهنگي جشنهاي دهه کرامت و با محوريت ستاد عالي کانونهاي
فرهنگي هنري مس��اجد کشور و با همکاري  30دس��تگاه فرهنگي و مرتبط کشور به
عنوان مجري عهده دار اين ساماندهي ميباشند.

د) تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه

بزرگداشت امامزادگان به عنوان قطبهای فرهنگی جامعه یکی از محورهای اصلی
برنامههای روز پنجم ذیقعده در تقویم فرهنگی کش��ور و در دهه کرامت میباش��د که
همه س��اله در تمامی اس��تانها برنامهریزی و به مورد اجرا گذاشته میشود و در طی
س��الهای اخیر این بزرگداش��ت به صورت جهانی و در چارچوب همایش و کنگره در
دستورکار سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته است.

ه) بزرگداشت قدمگاههای حضرت امام رضا

برگ��زاری جش��نهای س��الروز ورود ام��ام رض��ا از س��وی م��ردم در
قدمگاهه��ای مس��یر هج��رت حض��رت ام��ام رض��ا از ش��لمچه ت��ا م��رو ب��ا
راهاندازی کاروانهای نمادین و مراسم ویژه از جمله برنامههایی میباشد که با حضور
و مشارکت گستردة مردم در استانهای مسیر هجرت و قدمگاهها نهادینه شده است.

جاري و س��اري نمودن ياد و نام امام رضا در طول س��ال با برگزاري هفتههاي
فرهن��گ رض��وي به منظور بهرهمن��دي از تعاليم و آموزههاي رض��وي با ايجاد فضاي
بانش��اط معنوي در سطح جامعه از جمله برنامههاي ساالنه اين جشنواره ميباشد که
در استمرار دهه کرامت در سطح استانهاي کشور توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد
اسالمي و دستگاههای عضو به مرحله اجرا گذاشته ميشود.

ز) برگزیدگان

یکی از دستاوردهای بزرگ جشنواره بینالمللی امام رضا شناسایی پدید آورندگان
آثار فاخر فرهنگی و هنری در زمینه فرهنگ رضوی میباشد که در برنامههای مختلف
و در اس��تانهای مختلف از س��وی هیأت داوران هر یک از رشتههای علمی ،فرهنگی،
هنری ،سینمایی و مطبوعاتی و دیجیتالی آثار برگزیده منتخب شناسایی و نفرات اول
تا س��وم پدید آورنده هریک از این آثار به عنوان برگزیده ش��ناخته شده و طی مراسم
اختتامیه برنامه موضوعی هر یک از استانها و دستگاهها مورد تقدیر قرار میگیرند.

ح) خادمان فرهنگ رضوی

یکی از برنامههای مراسم اختتامیه جشنواره بینالمللی امام رضا معرفی خادمان
فرهنگ رضوی میباش��د که از سوی کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی جشنواره
 16چه��ره برجس��ته علمی ،فرهنگی و هن��ری در داخل و خارج از کش��ور که دارای
خدمات برجس��تهای در س��احت مقدس فرهنگ رضوی باشند معرفی و با اهداء نشان
رضوی از آنان تجلیل میگردد.

ط) افتتاحيه و اختتاميه جشنواره
بينالمللي فرهنگي و هنري امام رضا

جش��نواره بينالمللي امام رضا در دهه کرامت همزم��ان با ميالد حضرت فاطمه
معصومه در شهر مقدس قم افتتاح و پس از اجرا در  31استان کشور و سطح وسیعی
از نقاط جهان ،اختتاميه آن در شب ميالد با سعادت حضرت علي بن موسي الرضا با
حضور مسئوالن عالی رتبه ،اقشار مختلف ،برگزيدگان جشنواره اصحاب فرهنگ و هنر با
تجليل از خادمان فرهنگ رضوي در مشهد مقدس به کار خود پايان ميدهد.

ی) انتشارات

یکی از برنامههای مس��تمر بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا که تحت
نظارت وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی فعالیت میکند انتش��ار محصوالت پژوهشی

مقدمـــه

برنامهه��اي تعريف ش��ده ب��راي خ��ارج از کش��ور در جش��نواره بينالمللي امام
رض��ا ب��ا بهرهگي��ري از ظرفي��ت علم��ي ،فرهنگ��ي انديش��مندان و دانش��مندان
جه��ان همچني��ن مش��ارکت ارادتمندان هش��تمين اخت��ر تابناک آس��مان امامت و
والي��ت در اقص��ي نقاط جهان با رويکرد علمي ،پژوهش��ي ،فرهنگ��ي و هنري برگزار
ميگ��ردد .اي��ن بخ��ش ب��ا محوري��ت س��ازمان فرهن��گ و ارتباط��ات اس�لامي،
هم��کاري نهاده��اي فرهنگ��ي مرتب��ط ب��ا خ��ارج از کش��ور بهويژه مجم��ع جهاني
اهلالبيت ،جامعة المصطفي العالمية و مرکز مدارس خارج از کشور ميباشد.

و) هفتههاي فرهنگ رضوي
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جش��نواره بینالمللی امام رضا میباش��د .کتاب حاضر یکی از آن آثار اس��ت که بر
اساس مصوبات ش��ورای سیاستگذاری جش��نواره بینالمللی امام رضا در چارچوب
رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه سبک زندگی اسالمی ،مبتنی بر آموزههای
رضوی تدوین و به زیور طبع و نش��ر آراسته شده است تا انشاءاهلل منبعی باشد برای
بهرهمندی عموم جامعه و همچنین دس��ت مایهای برای آفرینشهای علمی ،فرهنگی
و هنری مخاطبان این رویداد فرهنگی و معنوی.
بنياد بينالمللي
فرهنگي و هنري امام رضا
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دیباچـــه
مفه��وم س��بک زندگی ازجمل��ه مفاهیم جدیدی اس��ت که پژوهش��گران حوزة
جامعهشناس��ی و مطالعات فرهنگی برای بیان رفتارشناس��ی انس��انها بیان میکنند.
دامنة بهکارگیری این مفهوم تا جایی رواج یافته که امروزه جانشین بسیاری از مفاهیم
و واژگان س�� ّنتی ش��ده است .اصطالح س��بک زندگی ،پیوند نزدیکی با مجموعهای از
مفاهیم دارد نظیر فرهنگ ،جامعه ،ذهن ،رفتار ،معنا ،ش��خصیت ،محیط ،وراثت ،نیاز،
س��لیقه ،مد ،منزلت و س��نت .مفهوم سبک زندگی از یکس��و جزئیترین رویدادهای
حیات بشر و از سوی دیگر تا اعماق وجود آدمی را دربر میگیرد ،لذا هم شامل و هم
عمیق است.
این مسئله در خالل دهة  80م .در حوزة علوم اجتماعی و نظریههای جامعهشناسی
1
مطرح شد .بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی در این زمینه به بیان عقیده پرداختند.

ب��ه اعتق��اد گیدنز ،س��بک زندگی را میتوان ب��ه مجموعهای بهنس��بت جامع از
عملکردهای��ی تعبیر کرد که فرد آنرا بهکار میگیرد؛ زیرا رفتارهای فرد نهتنها بیانگر
2
نیازهای او ،بلکه روایت خاصی از اندیشه و هویت شخصی اوست.
رایزمن ،معتقد است که فرد در گذشته کمتر حقّ انتخاب داشت و عم ً
ال گزینشی
 .1کاویانی ،سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن ،ص .70-90
 .2همان.
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در فرهنگ س ّنتی وجود نداشت .این س ّنت و رسوم گذشته بود که برنامههای از پیش
تعیینش��ده را بر افراد تحمیل میکرد و در اجرا ،نوعی جبر پنهان وجود داشت .اما با
گذش��ت زمان و گذشتن از دوران درونراهبر ،وارد دوران دگرراهبر شدهایم و در این
مقطع دیگران یعنی وس��ایل ارتباط جمعی س��عی دارند مخاطب را آگاه ساخته ،حقّ
انتخاب او را ش��کوفا کنند و از این طریق تغییر در جهان مدرن با س��رعت و بهصورت
1
شگفتانگیزی در جریان است.

لیزر ،س��بک زندگی را از جنس رفتار دانس��ته و ارزشها و نگرشها را بیرون از
2
دایرة این مفهوم قرار میدهد.
از دیدگاه چینی ،س��بک زندگی ،س��ازمان اجتماعی مصرف است که راه الگومند
3
مصرف یا ارج نهادن به فرهنگ مادی را بیان میکند.

ام��روزه رادیو ،تلویزیون ،ماهواره ،موزه ،س��ایت ،وبالگ ،ت��االر گفتگو و دهها نوع
دیگر محصوالت فرهنگی ،فضایی فراهم آوردهاند که همه پیرامون آنها مینش��ینند و
بخش مهمی از عمر خویش را به آنها اختصاص میدهند و از این طریق ،سبک زندگی
تا عمیقترین الیههای خانوادهها نفوذ میکند.

 )1الگوها و محدودهها

امروزه الگوهای متنوعی برای س��بک زندگی وجود دارد :س��بک زندگی دخترانه
یا پس��رانه ،روس��تایی یا شهری ،س��نتی یا مدرن ،مصرفگرایانه یا تولیدی ،زاهدانه یا
عاش��قانه ،فردمحور یا جمعی ،ایرانی ،عربی ،غربی یا ش��رقی ،باالش��هر یا پایینشهر،
خشونتمدار یا عاطفی ،فمینیستی ،سیاسی ،پلیسی ،طبقاتی ،رفاهطلب ،جهانوطنانه،
بس��یجی ،تودهوار ،قومگرایانه ،مدگرا ،شیطانی ،خطرپذیر ،مهاجران ،قدرتگرا ،اوقات
فراغت ،ارزشمدار و توحیدی.
 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.

 )2نقش دین در سبکدهی

در عصر جدید بخش قابلتوجهی از مطالعات دربارة فنون زیستن ،به نقش دین
در مفهوم س��بک زندگی بازمیگردد .یکی از مهمترین ابعاد مفهوم سبک زندگی این
اس��ت که دین میتواند بهعن��وان نیروی برتر ،نقش حیات��ی در الگوی حیات و نحوة
زیس��تن آدمیان ب��ر روی زمین ایفا کند .دی��ن بهعنوان نظام��ی از باورها ،ارزشها و
رفتارها میتواند به آدمی برای دستیابی به سبکی الهی در زندگی کمک کند.

در این میان ،اس�لام از جایگاه ویژهای برخوردار اس��ت .بر اس��اس معارف عمیق
اس�لامی که ریش��ه در آیات قرآن ،احادیث معتبر ،مفاهیم مربوط به ادعیه و س��یرة
بزرگان دارد ،میتوان الگویی برای س��بک زندگی در این جهان تعریف کرد ،بهگونهای
که آدمی را آمادة ورود به زندگی ابدی و زیستن بیپایان کند .مفاهیم مربوط به سبک
زندگی در منابع اسالمی بسیار فراوان ا ّما بهندرت استخراج شده است.

دین بهگونههای مختلف میتواند در س��بک زندگی انس��انها تأثیرگذار باش��د.
دین حاوی آگاهیها ،بینشها و نگرشهای اصیلی بوده که در س��بکدهی به زندگی
انس��انها نقشآفرین است .دین ،ش��ناختها و نگرشهای اصیلی را در ارتباط با خدا،
جهان دیگر و انس��ان به آدمی میدهد تا از این طریق بتواند تصاویر روش��نی از جهان
پیرامون و خویشتن داشته باشد .دین ،مجموعه ارزشها و هنجارها را در اختیار انسان
ق��رار میدهد تا به وی کمک کند الگوی مناس��ب برای زندگ��ی بیابد ،رفتارهایش را
تنظیم کند و الگویی برای کنشها و شیوههای زیستن پیدا کند.
دین ،احس��اسهایی نظیر احترام ،رضایتمندی ،گناهکاری ،پش��یمانی ،ترس و
عش��ق را درون انس��ان برمیانگیزد .این حالتها میتوانند احساسهای دیگری نظیر
اعتماد بهنفس و اعتماد به خدا را در انس��انها تضعیف یا تقویت کنند و از این طریق
منشأ شکلگیری الگوهای متفاوتی در انسان شوند.
خالقیت فرد تأثیر گذارد و او را در مواجهه با محدودیتهای
دین ،قادر اس��ت بر
ّ
خالقیت
وراثتی یا محیطی توانا یا ناتوان س��ازد .یکی از الگوهای سبک زندگی ،پدیدة
ّ
یا نوآوری است که بدون شک دین این بُعد انسانی را پرورش داده و تقویت میسازد.

دیباچـــه
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س��بک زندگی ،وابس��ته به انتخاب و انتخاب ،وابسته به اطالعات است .اطالعات،
محصولی از فرایند ارتباطات اس��ت .ارتباطات میتواند میانفردی یا رس��انهای باشد.
رابطة رس��انهها و س��بک زندگی ،چرخهای بههم پیوس��ته و متقابل اس��ت .رسانهها،
س��بکهای جدید حیات را پیش روی انس��ان قرار میدهند و انس��انها با خواستهها
و نیازهای جدید ،س��بکهای جدید را آش��کار میسازند .رس��انهها از طریق بمباران
اطالعات ،فرهنگ مصرفگرا و مصرف فرهنگ را برجس��ته س��اخته و حوزة فرهنگ را
فربه میکنند.

س��بک زندگ��ی در حوزهها و محدودههای وس��یعی نفوذ میکند :ش��اخصهای
شناختی ،مدیریت تصمیمگیری ،اخالق اجتماعی ،معاشرت ،پوشش ،آرایش ،مد ،غذا
و تغذیه ،آش��پزی ،معماری ،دکوراس��یون داخلی ،طراحی صنعت��ی ،تفریح و گردش،
استفاده از جواهرات ،تندرستی ،ارتباطات گفتاری ،محیط زیست ،کسب و کار ،روابط
زناشویی ،شغل ،س��خنگفتن ،گذراندن اوقات فراغت ،الگوی مصرف ،سبک راه رفتن
و مدیریت احساسها.

23

دین ،میتواند نهادهای اجتماعی کارآمدی را سامان بخشد ،افرادی را حول محور
این نهادها گرد آورد و از این طریق ،ش��ناخت از محیط را افزایش و رفتارهای جمعی
او را تحت تأثیر قرار داده و شکل دهد.

اسالم بهعنوان برترین دین ،کارآمدی خود را در بُعد فردی و اجتماعی نشان داده
اس��ت .آخرین دین آسمانی برای تمامی نیازهای درونی و بیرونی راهکار نشان داده و
با عرضة الگوهای رفتاری متنوع ،انسان را به سر منزل مقصود رهنمون شده است.

 )3بیماریهای سبک زندگی جدید
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امروزه ،خانواده با آسیبهای گوناگونی مانند مشاجره ،ضرب و شتم ،فرزندآزاری،
رضایت نداش��تن ،مشکالت جنس��ی ،خیانت و تجملگرایی روبرو شده که بسیاری از
آنها در اثر اتخاذ الگوی نادرست زیستن بهوجود آمده است.

ش��یوههای نادرس��ت گذران اوقات فراغت از موارد دیگر بیماریهای سبک زندگی
مدرن اس��ت .همچنین میتوان به موارد دیگری مانند مدگرایی ،آرایشهای نامش��روع،
بدپوشی ،تغییر خوراکیها و آشامیدنیها ،ترویج فرهنگ فستفود ،افزایش بیماریهای
مقاربتی ،کاستن از میزان کار مفید ،کمبود کیفیت کار ،ارائة الگوهای نامناسب معماری،
پرخاشگری ،آزاررسانی کالمی ،عیبجویی ،محرومیت و حرمتشکنی اشاره کرد.
الگوهای سبک زندگی مدرن علیرغم فرصتها و امکاناتی که در اختیار بشر قرار
داده ،بیماریها و آس��یبهای متعددی را نیز به ارمغان آورده اس��ت .اس�لام بهعنوان
آخری��ن و برترین دین الهی ،الگوها و مدلهای متعادل و جامعی را در اختیار انس��ان
قرار میدهد تا آدمی بتواند ضمن رهایی از تهدیدها و آس��یبها ،به سعادت دنیوی و
اخروی دست یابد.

 )4چیستی

مس��ئلة س��بک زندگی با تمامی ابعاد حیات بش��ر ارتباط تنگاتنگ دارد .گسترة
مسئلة مزبور به وسعت تمام شئون زندگی بشر است .امروزه ،مؤسسهها و شرکتهای
بینالمللی س��بک زندگ��ی ،خدمات متنوعی ارائه میدهند .برخی از این س��رویسها

اهمی��ت دو رویکرد جامعهش��ناختی و
اهمیت مس��ئله و نظر ب��ه ّ
ب��ا توجه ب��ه ّ
1
روانشناختی ،ضروری است حقیقت و ماهیت سبک زندگی مطرح و بررسی شود .

وبلن ،پیش��گام مسئلة س��بک زندگی در حوزة جامعهشناختی ،با تأکید بر رفتار،
سبک زندگی را چنین تعریف کرده است:
س��بک زندگی الگوی رفتار جمعی است .سبک زندگی فرد ،تجلّی رفتار
و سازوکار روحی و عادتهای فکری است.
زیمل ،با رویکرد جامعهشناختی ،تعریفی متفاوت از سبک زندگی ارائه میکند:

س��بک زندگی ،تجسم تالش انسان است برای یافتن ارزشهای بنیادی
خود در فرهنگ عینی.

از نگاه زیمل ،انسان بر اساس ارزشهای بنیادی خود ،فردیت برتر و نیز صورتهای
رفتاری خویش را برمیگزیند .این گزینش بر اساس سلیقه شکل میگیرد و در زندگی
عینی بهصورت الگوهای رفتاری بههم پیوسته نمود پیدا میکند.
ماکس وبر ،با تأکید بر اینکه س��بک زندگی از جنس رفتار اس��ت تعریف زیر را ارائه
میدهد:
س��بک زندگی ،رفتاری اس��ت ک��ه تمایله��ا ،آنرا هدای��ت میکند و
فرصتهای زندگی بستر عرضة آنرا فراهم مینماید.

سبک زندگی از نظر بوردیو چنین است:

س��بک زندگی ،فعالیتهای نظاممندی اس��ت که از ذوق و س��لیقة فرد
ناشی میشود.

از نظر او ،س��بک زندگی ،بیشترین توانمندی را برای ارائة الگوهای رفتاری دارد.
س��بک مانند معادلهای ،تمام فعالیتها و تالشهای بش��ر را دربر گرفته ،از این طریق
جنبة عینی و خارجی پیدا میکند و نیز به فرد هویت بخش��یده و او را در میان اقشار
اجتماعی متمایز میسازد.
گیدنز با طرح بحث سیاست زندگی ،سبک زندگی را چنین توصیف میکند:

سیاس��ت زندگ��ی ،س��بک زندگی اس��ت .سیاس��تی که ب��ا منازعات و

 .1همان ،ص .95-115
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در حال حاضر بش��ر با بیماریهای مختلف س��بک زندگی جدی��د مواجه بوده و
این س��بک ،نحوة سخن گفتن انسانها را تغییر داده است .شبکههای اجتماعی نظیر
فیسبوک و ماهواره با عرضة امکانات نوین ،انس��انها را به رفتارهای نابهنجار س��وق
دادهان��د .بس��یاری از انحرافهای اجتماعی مانند طالق ،اعتیاد ،خودکش��ی ،س��رقت
مسلحانه ،خش��ونت ،آدمربایی ،جرائم س��ازمانیافته ،جرائم اینترنتی ،قاچاق انسان و
کودک آزاری ،معلول همین شیوة زندگی اجتماعی است.

عبارتاند از :مش��اورههای فردی ،کارگاههای گروهی ،ارائة آزمونهای روانش��ناختی،
انجام مطالعات گروهی ،ارائة راهبردهایی برای برونرفت از مش��کالت جسمی و بیان
چالشها و بحرانهای سبک زندگی مدرن.

25

کش��مکشها در باب یک س��ؤال پیوند دارد :چگونه م��ا باید در دنیایی
زندگی کنیم که در آن ،آنچه بهوسیلة طبیعت یا س ّنت تثبیت شده بود
اکنون موضوع تصمیمگیری انسان قرار گرفته است؟

با بررس��ی تعاریف پیشگفته به این نتیجه میرس��یم که محورهای اصلی سبک
زندگی در الگودهی ،هویت ،عینیت زندگی و رفتارشناسی خالصه میشوند .امروزه ،دو
رویکرد کلی در ارتباط با س��بک زندگی وجود دارد :رویکرد جامعهشناسانه که بیشتر
تحت تأثیر ماکس وبر و نیز رویکرد روانشناسانه که متأثر از آلفرد آدلر است .این دو،
بر عنصر رفتار در مس��ئلة س��بک زندگی تأکید اساس��ی دارند .بر ایناساس ،میتوان
تمامی تعاریف مزبور را خالصه و به ش��کل زیر عرضه کرد :س��بک زندگی ،مجموعهای
از الگوهای رفتاری پایدار است که از بینشها ،ارزشها ،خواستهها و محیط متأثر باشد و
بهصورت عینی تجلّی یابد.

26

انس��انها هنگام پوشش ،خوردن ،آش��امیدن ،آرایش ،ارتباط ،کار ،گذران اوقات
فراغت ،دکوراس��یون داخل منزل یا اداره و ازدواج ،از خود رفتارهایی نش��ان میدهند
که دارای الگوهای خاصی اس��ت .س��بک زندگی ،چیزی جز همین رفتارهای بهنسبت
پایدار نیست .سبک زندگی ،به مجموعهای از الگوهای رفتاری اطالق میشود که تمام
حیات بشر را دربر میگیرد.

 )5شاخصهها و مؤلفهها

س��بک زندگی دارای شاخصهها و مؤلفههای متعددی است که میتوان آنها را به
شرح زیر بیان کرد:

یک) فردی و اجتماعی

بررس��ی موضوعهای سبک زندگی نشان میدهد که دو بُعد فردی و اجتماعی را
دربر میگیرد .اموری نظیر روابط اجتماعی ،ش��یوههای گذران اوقات فراغت ،خوردن
و آش��امیدن ،نحوة مصرف و روابط خانوادگی به بُعد اجتماعی انس��ان بازمیگردد .از
س��وی دیگر آدمی بُعد فردی نیز دارد .بیماریها ،علقهها ،س��لیقهها ،افس��ردگیها و
احساسهای درونی از دیگر ابعاد وجودی انسان است که با پدیدة سبک زندگی ارتباط
تنگاتنگی دارد.

هر انسانی نگاه خاصی به خدا ،جهان ،حیات بعد از مرگ و اختیار بشر دارد .این
بینشه��ا و نگرشها ،ارزشهایی را برای آدمی رقم میزنند ،مث ً
ال برای فردی ،مصرف
و برای دیگری ،تولید؛ برای یکی ،مالاندوزی و برای دیگری ،بخش��ندگی؛ برای یکی،
خودپرس��تی و برای دیگ��ری ،فداکاری؛ برای یکی ،س��رافرازی میهن و برای دیگری،
بیگانهپرستی؛ برای یکی ،رعایت س ّنتها و برای دیگریُ ،مد؛ برای یکی اعتماد به خدا
و برای دیگری اتکا به این و آن ،ارزش است.
نکتة مهم اینکه ،بینشها ،ارزشها را و ارزشها ،رفتارها را ش��کل میدهند ،مث ً
ال
اگ��ر در چه��ارراه ،چراغ راهنما نبود ی��ا برای دقایقی خراب ش��د ،در اینصورت ،فرد
مقدم داشته و به آنها راه عبور میدهد ،ا ّما انسان خودخواه فقط
باگذش��ت ،دیگران را ّ
ب��ه این فکر میکند که چگونه پیش از دیگران عبور کند یا مث ً
ال کس��ی که پایبند به
نظم باشد ،اتاق یا محل کارش چیدمان منظمی دارد ،ا ّما کسیکه نظم برای او ارزش
محسوب نشود اتاق یا محل کارش به شکل دیگری است.
از آنج��ا که رفتارها تحت تأثیر هنجارها و ارزشها ش��کل میگیرند و ارزشهای
آدمی با نگرشها و بینشهای او در ارتباط است ،میتوان گفت سبک زندگی ،محصول
باورها و ارزشهای آدم است و از آنجا که نظام کلی بینشی یعنی نظام مؤمنانه و نظام
غیرمؤمنانه وجود دارد ،میتوان گفت دو الگوی اصلی سبک زندگی وجود دارد :سبک
زندگی مؤمنانه و غیرمؤمنانه.

سه) تأثیر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی

یکی از عواملی که در سبکدهی به زندگی انسانها نقش دارد ،شرایط اقلیمی و
جغرافیایی اس��ت .1این شرایط میتواند طبایع ،مزاجها ،حالتها و سلیقههای انسان را
شکل دهد .بدون شک رفتار فردی که در منطقة گرمسیری و خشک زندگی میکند
بهگونهای خاص بوده و با رفتار فردی که در منطقة معتدل و مرطوب زیست میکند،
متفاوت است.
تن��وع اقلیمی و آب و هوایی بر پوش��ش ،خوردنیها ،آش��امیدنیها ،نحوة گذران
اوق��ات فراغ��ت ،ازدواج و روابط اجتماعی تأثیر میگذارد .نحوة پوش��ش در اقلیمها و
مناط��ق مختلف ،کام ً
ال متفاوت و متنوع بوده و مهم این اس��ت که بدانیم این تنوع از
نظر اسالم و پیشوایان دین پذیرفته است.
نمونة تاریخی این مسئله در ادامه بیان میشود:

 .1شریفی ،سبک زندگی اسالمی ایرانی ،ص .20-30

دیباچـــه

تعری��ف اخیر به ما میگوید رفتارهای بش��ر از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد .از
س��وی دیگر ،رفتارهای ناپایدار ،با مسئلة سبک زندگی ارتباطی ندارند .بنابراین سبک
زندگ��ی بهصورت دقیق و مش��خص به الگوها و مدلهای رفت��اری نظر دارد ،چنانکه
رفتار و فعالیت باید بهنسبت پایدار نیز باشد.

دو) نقش بینشها و ارزشها
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رس��ول خدا به مس��لمانان دس��تور داده بودند محاس��ن خود را رنگ کنند تا
همرنگ یهودیان و مس��یحیان نباش��ند .1روزی فردی به حضرت علی اعتراض کرد
که چرا ش��ما محاسن خود را رنگ نمیکنید .ایش��ان در پاسخ ،به نکتة زیبایی اشاره
فرمودن��د که نباید ظاهر و پوس��تة دی��ن را گرفت بلکه باید روح دس��تورهای دین را
فهمید ،دس��تور پیامبر مربوط به زمان اندک تعداد مسلمانان بود و هر بار دشمنان
از دور نگاه میکردند آنها را پیر و با ریش س��فید میدیدند .مس��لمانان میتوانستند با
محاسن سفید ظاهر شوند .هرکس میتواند هرگونه که دوست دارد رفتار کند.2

چهار) رفتارهای درونزا
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هر گونه تالش��ی که از س��وی فرد ،گروه یا حاکمیت برای تغییر الگوهای رفتاری
انجام میش��ود باید مبتنی بر این اصل مهم باش��د :از زور و اجبار استفاده نشود؛ بلکه
ش��یوههایی اتخاذ ش��ود تا انس��انها رفتارهای مورد نظر را خودشان برگزینند و آنرا
انتخاب کنند .بهعبارت دیگر نباید و نمیتوان تالش کرد تا دیگران را به اتخاذ رفتار و
س��بکی خاص سوق داد .تغییر الگوهای سبک زندگی با قانونگذاری یا استفاده از قوة
قهریه حاصل نمیش��ود ،بلکه باید درونزا و خودجوش باش��د .ضروری است الگوهای
سبک زندگی ،جامعهپذیر باشند و مخاطبان با اختیار خود آن الگوها را انتخاب کنند.

پنج) سبک زندگی پدیدهای تدریجی

مدلهای سبک زندگی بهصورت ناگهانی ایجاد نمیشوند تا بتوان بهصورت دفعی
و ناگهانی تغییر داد .اگر رفتاری پایدار در انس��ان بهصورت ملکه و پایدار درآمده باشد
این امر نش��ان از پیشینهای بهنس��بت طوالنی دارد .نهادینهشدن یک رفتار و تثبیت
تحمل میطلبد.
یک فعالیت ،صبوری و ّ
اگر بخواهیم مث ً
ال جایگزینی برای فرهنگ فستفود بیابیم و آن الگو را جامعهپذیر
ّ
کنیم ،الزم اس��ت الگو ،بدیل ،جذاب و پذیرفتنی باشد و با استفاده از روشها و فنون
مؤثر ،آنرا در زمانی مناسب نهادینه کرد.
 .1صدوق ،الخصال ،ج  ،2ص .498
 .2نهج البالغه ،حکمت .17
 .3شریفی ،سبک زندگی اسالمی ایرانی ،ص .30-35

حاصل آنکه س��بک زندگی جنبههای فردی و اجتماعی را بهصورت یکسان دربر
میگی��رد .س��بک زندگی ،از بینشها و ارزشهای انس��انها تأثیر میپذیرد ،ش��رایط
اقلیمی و جغرافیایی در آن نقشآفرینند ،شامل رفتارهای درونجوش و درونزا است،
بهص��ورت تدریجی حاصل میش��ود و مهمترین نکته اینکه عمدت��اً ناظر به رفتارهای
انسانی است؛ البته رفتارهای بهنسبت پایدار نه رفتارهای گذرا و مو ّقتی.

 )6حضرت رضا و سبک زندگی

شاید در ابتدا اینگونه بهنظر آید که روایتهای اهل بیت و نیز احادیث رضوی،
با ش��یوه و سبک زندگی آدمیان ارتباط چندانی نداشته باشد .ا ّما هر آنچه در احادیث
تتبع و تدبّر کنیم ،مطالبی افزونتر و عمیقتر بهدست
امامان و س��یرة آنان بیش��تر ّ
میآی��د .بهعنوان مثال میتوان از روایتهای امام هش��تم نام برد .اگر گفته ش��ود
صدها روایت به نقل از امام رضا دربارة سبک زندگی وجود دارد ،اغراق نشده است.
مس��ئله این نیست که گفتههای پیش��وایان و معصومان کم است ،بلکه مسئله این
اس��ت که ما کمتر مراجعه و اس��تفاده میکنیم .بهجاست در این احادیث نورانی دقت
بیش��تری کرد تا از این اقیانوس بیکرانُ ،درها و گهرهای فراوان برگرفت و بهصورتی
زیبا بستهبندی کرد.
کاالی نیک را باید نیک بستهبندی کرد.
ِ

 )7ویژگیهای اثر حاضر

ی�ک) پرداخت��ن به مباحث س��بک زندگي و نيز فنون موفقيت به س��ه ش��کل
امکانپذير اس��ت :روش اول اينکه تمامي مباحث مربوط به اين دو حوزه را همانگونه
که در جهان غرب رخ داده است از راه ترجمه ،برگزاري کارگاه و تأليف کتاب به کشور
منتقل و به مخاطبان مسلمان که داراي باورهاي قرآني و اسالمي هستند عرضه کرد.
بازخورد مخاطب خارج از دو ش��کل نيس��ت :اگر پذيرای آنها ش��ود اين امر به معناي
ايجاد تغيير در نگرشها ،بينشها و باورهاي اوست .بر ايناساس خواستة امپراطوري
 .1شعرا.3/

دیباچـــه

از آنجا که محور سبک زندگی ،رفتارهای آدمی بوده و انسان ،موجودی انتخابگر
و صاحب اختیار بوده ،س��بک زندگی ،ناظر به رفتارهای خودجوش و درونزا اس��ت.3
سبک زندگی ،پدیدهای تحمیلی نیست؛ بلکه اقناعی است .به تعبیری ،نمیتوان مدل
خاص��ی از رفتار را برای زمان��ی طوالنی به فردی اجبار و تحمیل کرد؛ بلکه او خودش
باید آن رفتار را برگزیند و انتخاب کند.

آنگاه که رسول خدا به اذن الهی اراده فرمودند فرهنگ جاهلیت را تغییر دهند،
تحمل ،حوصله و شکیبایی نشان دادند که خداوند با لحنی
آن انسان واال چنان از خود ّ
خاص به ایشان فرمود:
َ
لاّ
َْ َ
َ َ َّ َ
ُ ُ ْ
باخ ٌع نف َسك أ يَكونوا ُمؤ ِمنني؛ شايد تو مىخواهى براى اينكه
لعلك ِ
آنان ايمان نمىآورند ،خود را از شدت اندوه ،هالك كنى.1
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فرهنگي غرب تأمين ش��ده اس��ت .اما اگ��ر بازخورد مخاطب به حد پذيرش نرس��يد،
حداق��ل عرض��ة اينگونه اف��کار ،در وي ايجاد تضاد دروني کرده و اي��ن امر به معناي
توسعة ناامني ايماني در جامعه است.
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ش��يوة سوم اين است که  .1آيات و احاديث ،مبناي اصلي قرار گيرند؛  .2درصدد
باش��يم ديدگاه دين را در باب مسائلي که امروز در حوزة سبک زندگي و نيز موفقيت
مطرح اس��ت جويا ش��ويم .به تعبيري ،مس��ائل را به دين عرضه کنیم نه اينکه بر آن
تحمي��ل کني��م؛  .3به آنچه از متن دين برآمد پايبند باش��يم؛  .4در عرضة مباحث ،از
ادبيات جديد نظير داستان ،کلمههای قصار و شعر استفاده کنيم.
به بيان ديگر ميان «مبنا» و «روش» تفکيک قائل شويم يعني مبناي استنباط و
اس��تخراج ديدگاهها ،آيات و احاديث باشد اما در روش عرضه از شيوههاي جذاب بهره
گيريم .اثر حاضر س��عي دارد از روش سوم پيروي کند .پس روش اول «غربي» ،شيوة
دوم «التقاطي» و اس��لوب س��وم «ديني» اس��ت ،زيرا تنها با نگاه سوم ،سبک زندگي
ديني و توحيدي در اختيار ماست.

دو) با رويکرد س��بک زندگي و فنون موفقيت ميتوان دوگونه مواجه شد :سلبي
و ايجاب��ي .اعتق��اد نگارنده بر اين اس��ت که ن��گاه ايجابي اولويت داش��ته و از اهميت
برخوردار اس��ت .لذا ش��يوة طرح مباحث بهصورت انتقادي و سلبي نيست بلکه هدف،
بيان ديدگاههاي ديني است که از آيات و روايتها ميتوان بهدست آورد .درعينحال
مباح��ث ،از مطالب س��بک زندگي و فنون موفقيت بيگانه نيس��ت ،بلک��ه «ناظر» به
آنهاس��ت .هر کس با آن مباحث آش��نا باش��د و اثر حاضر را بهدقت بخواند تفاوتها را
درمییابد.
س�ه) مباحث س��بک زندگي ميتواند به دو گونه مطرح شود :نظري و کاربردي.
نگارنده سعي دارد از رويکرد نظري کمتر پيروي کند و بیشتر به مباحث کاربردي که
واقعاً بتواند در زندگي روزمره بهکار آيد ،بپردازد.

پنج) نگاش��تة حاضر عضوي از يک مجموعه اس��ت .اين مجموعه با عنوان کلي
«س��بک زندگی رضوی» بهصورت مسلسل منتشر ميش��ود .هر کدام از اين سري ،با
عنوان خاص به زيور طبع درميآيد.

شش) سازماندهي نوشتار حاضر در دو فصل انجام شده است؛ فصل اول به رسم
بندگی و فصل دوم به بخشش و نیایش پرداخته است.
در اينجا بر خود الزم ميدانم از مساعي ارزشمند آقاي حمید فالحتی که در تهية
پرونده علمي مرا ياري دادند ،تش��کر کنم .همچنين از مس��اعی ارزشمند جناب آقای
دکتر علی س��روریمجد عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز جناب آقای سیدجواد جعفری مدیر عامل محترم بنیاد
بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا سپاسگزارم.

دیباچـــه

روش دوم اينکه اينگونه مباحث را آنگاه که به ايران ميرسد با چند آيه و حديث
همراه و به تعبيري س��بک زندگي غربي را بومي و اس�لاميزه کرد .هدف کس��انيکه
اينگون��ه آميزشها و التقاطهاي نامبارک را انجام ميدهند يافتن گوشهاي بيش��تر
در ميان مخاطبان مس��لمان اس��ت تا از اين طريق بازار کس��ب و کار خويش را رونق
بخش��ند .اگر فنون کس��ب ثروت را آموزش ميدهند درواقع از اين طريق سود سرشار
نصيب خود میکنند .پيداس��ت که اين ش��يوه بهجز آس��يب پيشگفته ،نوعي خيانت
تلقي ميش��ود ،زيرا از يکس��و دو امر ناسازگار را کنار هم نش��اندهايم تا به دروغ نشان
دهيم آندو س��ازگارند و از س��وي ديگر موجب سوءبرداشت از کالم خدا شدهايم و از
طرف سوم کتاب خدا را وسيلهاي براي ارتزاق در دنيا قرار دادهايم.

چه�ار) اثر پيشرو س��عي دارد تا حد امکان تمام ن��کات قرآني در باب فرهنگ
رضوی پيش نگاه خوانندگان قرار گيرد ،گذش��ته از اينکه از مثال ،جملههاي کوتاه و
کلمههای قصار استفاده شده است.
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رسـم بنــدگی

درباره زندگیمعنوی

فصل اول
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فصل اول ■ رســم بنــدگی

بهانه ای برای شروع

یکی از واژههای نورانی قرآن ،واژه «حی» و «حیاة» اس��ت .این واژه به گونههای
حی ،یحیی ،احیاکم ،یحیی و محیی در قرآن و روایتهای معصومان
مختلف مانند ّ
«حی» که وصف خداوند متعال اس��ت ،در موارد
به کار رفته اس��ت .همچنی��ن کلمه
ّ
متعددی در قرآن به چشم میآید.

حیات ،جذابترین و ش��یرینترین نعمت الهی اس��ت که دو بُعد مادی و معنوی
دارد .عن��وان «حیاة الدنیا» در آیات قرآن به جنبه مادی زندگی اش��اره دارد .قرآن از
این زندگی ،چهرهای فریبنده ،پرزرق و برق و زودگذر ،نمایش میدهد و با هشدارهای
گوناگون ،انسانها را از افتادن در دام وسوسهها و تزیینات فریبنده آن برحذر میدارد.

در برخی آیات ،ش��اخصهای فریبخوردگان دنیا با عالئمی بیان ش��ده اس��ت؛
دلخوشکردن به زندگی دنیا ،1ترجیح آن بر زندگی در سرای آخرت ،2بسندهکردن به
ظاهر زندگی زودگذر دنیا 3و مغرورشدن به زندگی در دنیا.4
 .1یونس.7/
 .2بقره.86/
 .3روم.7/
 .4اعراف.51/
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دنیاگرایان با شاخصهای یاد شده به انواع آلودگیهای اعتقادی و اخالقی گرفتار
میش��وند .آنان قیامت را انکار میکنند ،آیات و نشانههای الهی را به سخره میگیرند،
آیین الهی را بازیچه خود قرار میدهند ،پیامبران را به اس��تهزا میگیرند و س��رکش
میشوند .قرآن ،ریشه و مبنای فکری آنها را به نوع دیدگاهشان درباره دنیا و زندگی
آن گره میزند.
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ش��اخصه مه��م دیگری که خداوند برای این دس��ته از انس��انها بی��ان میکند،
برخورداری از «حیات طیبه» است:
َ
ُ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ُ
ً
ُ
ُ
َم ْ
نىث َو ه َ
َ َ 1
�و ة َطيِّبَة َو
�و ُمؤ ِم ٌن فلنح ِييَنه حي
الًا ِّم�ن ذك ٍر أ ْو أ َ
�ن َع ِم�ل َص
حِ
َ
َ
َ اَ ُ ْ َ ْ َ ُ
لنَ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ ُ
ْ َ
�ن م�ا كنوا يعمل�ون؛ هر كس -از مرد يا زن-
ج ِزينه�م أجرهم بِأحس ِ
كار شايس��ته كند و مؤمن باش��د ،قطعاً او را با زندگى پاكيزهاى ،حياتِ
[حقيقى] بخشيم ،و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مىدادند پاداش
خواهيم داد.6

«طیبه» یا «طیب» به معنای پاک ،پاکیزه و آنچه انس��ان به طور طبیعی به آن
تمایل دارد ،آمده است .در مقابل ،خبیث و ناپاک ،چیزی است که انسان از آن متن ّفر
باش��د .7بر این اس��اس ،حیات طیبه در لغت به معنای زندگ��ی پاکیزه و خالص از هر
آلودگی است.
 .1یونس.64/
 .2غافر.51/
 .3ابراهیم.27/
 .4اعراف.7/
 .5فصلت.31/
 .6نحل.97/
 .7ازهری ،تهذیب اللغه ،ج  ،14ص 30؛ ابن منظور ،لس��ان العرب ،ج  ،1ص 563؛ راغب اصفهانی ،المفردات ،ج
 ،1ص .527

پیدایش حیاتی جدید و باالتر و برتر از زندگی معمولی
زندگی طیب در حقیقت،
ِ
1
و ظاهری اس��ت؛ حیاتی که سرش��ار از نورانیت است  .این زندگی ،شکوفة مرتبهای از
مراتب روح است که با برخوردار شدن از ایمان و عمل صالح برای انسان پدید میآید.
ب��ه عبارت دیگر ،قرآن بینش��ی عمیقتر درباره حیات بیان میکن��د؛ چرا که در نگاه
سطحی زندگی عبارت است از حیات دنیوی از روز والدت تا رسیدن مرگ که با شعور
و رفتار ارادی همراه است و سایر حیوانات نیز از آن برخوردارند .آفریدگار هستی غیر
از زندگ��ی دنیایی ،زندگی دیگری را برای انس��ان مط��رح میکند که نتیجه آن کمال
وجود آدمی و تحقّق یافتن اهداف روحی و معنوی انسان است.
قرآن به پیروان خود میآموزد که از نگاه محدود ظاهری به زندگی پرهیز کنند و
با اندیش��ه و ژرفنگری به حیات واقعی انسان بنگرند؛ از این رو آخرین کتاب آسمانی
با دقیقترین تعبیرها انسانهای زنده را به حیات ،دعوت میکند:
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ
َ َ
حُ ْ ُ
ُ
هلل َول ِ َّ
�ول ِإذا د اَعكم ل ِ َم�ا ي ِييك ْم
لر ُس
الي�ن آمنوا اس�ت ِجيبوا
ي�ا أيها ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ْ َ َّ
حَ ُ ُ َينْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ يَ ْ حُ ْ رَ ُ َ
واعلموا أن اهلل يول ب المر ِء وقل ِب ِه وأنه إِل ِه تشون؛ اى كسانى كه
ايمان آوردهايد ،چون خدا و پيامبر ،ش��ما را به چيزى فرا خواندند كه به
شما حيات مىبخشد ،آنان را اجابت كنيد ،و بدانيد كه خدا ميان آدمى
و دلش حايل مىگردد ،و هم در نزد او محشور خواهيد شد.2

روش��ن است که مراد از حیات در این ایه زندگی ظاهری و جسمانی نیست؛ چرا
که مخاطب آیه کس��انی هس��تند که از این زندگی بهرهمند هستند .از این رو کریمه
مزبور معنایی دقیقتر و ظریفتر از زندگی ،یعنی حیات حقیقی انسان را پیش رو قرار
میدهد که پایههای آن بر مبنای اندیش��ه و ایمان به خدا و عمل به فرامین او استوار
ش��ده اس��ت3؛ طبیعت زندگی این جهان مادی ،فنا و نابودی است ،محکمترین بناها،
با دوامترین حکومتها و قویترین انس��انها س��رانجام کهنه و فرس��وده و سپس نابود
میش��وند .اما اگر بتوان این موجودات را به گونهای ب��ا ذات پاک خداوند پیوند داد و
برای او و در راه او بکار انداخت ،رنگ جاودانگی به خود میگیرد؛ چرا که ذات پاکش
ابدی است و هر چه نسبتی به او دارد ،رنگ ابدیت مییابد.
 .1طباطبایی ،المیزان ،ج  ،12ص .341
 .2انفال.24/
 .3طبرس��ی ،مجمع البیان ،ج  ،4ص 820؛ رازی ،روض الجنان ،ج  ،9ص 91؛ طباطبایی ،المیزان ،ج  ،9ص 42؛
حسینی شیرازی ،تقریب القرآن ،ج  ،2ص 315؛   
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در بخ��ش دیگ��ری از آیات با عنوان «حیاة الدنیا» س��خن از انس��انهای الهی و
دنیاشناس��ان واقعی به میان آمده است .آنها راه استفاده صحیح از نعمتهای حیات
و طبیعت را ش��ناخته و بهترین توشه را از آن برای عالم آخرت خود بر میگیرند .این
گروه از انس��انها عالوه بر آنکه زمینه بهرهگیری بهتر از نعمتهای دنیایی برایش��ان
فراهم میش��ود آخرت را نیز از آن خود میکنند .قرآن کریم ش��اخصههای این گروه
از آدمیان را اینگونه بیان میکند؛ بش��ارت به س��عادت دنیا و آخرت ،1نصرت و یاری
پ��روردگار ،2ثبات در اعتقاد و اندیش��ه ،3بهرهمن��دی از مزایای مادی 4و والیت و یاری
پروردگار.5

در این کریمه وعده بس��یار زیبایی به زنان و مردانی داده شده که به نیکی رفتار
کنند و عمل صالح از خود بر جای بگذارند و اینکه به آنها حیاتی پاک و جدید داده
خواهد شد.
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ظاهر آیه نش��ان میدهد که مؤمنان عالوه بر روح و جانی که همه انسانها از آن
برخوردارند ،روح دیگری هم دارند که حیات دیگری به آنها میبخشد و علم و قدرتی
به آنها میدهد که دیگران از آن محرومند .2تفاس��یر پیرامون این آیه نکاتی را بیان
کردهاند3؛ مراد از روح ،ایمان اس��ت ،روح ،لطفی از جانب خدا اس��ت که سبب احیای
قلب انسان میشود ،مقصود از روح ،قرآن و یا جبرئیل است ،مراد از روح ،نوری است
که خداوند در قلب کسانی که میخواهد قرار میدهد.
مؤمن دارای حیات و نوری دیگر است.
از ای��ن رو میتوان گف��ت :این مطل��ب مجازگویی نبوده و به راس��تی در مؤمن
حقیقتی دارای اثر وجود دارد که زمینه س��عادت همیش��گی آنان را فراهم میکند و
دیگران از آنان بی بهرهاند و سزاوار است که بر این حقیقت نام حیات و زندگی گذاشته
شود نه حیات نباتی و زندگی حیوانی .4پدر بزرگوار امام رضا میفرماید:
خداوند متعال انس��ان مؤمن را ب��ا روحی از جانب خود تایید میفرماید.
هر گاه که مؤمن عمل شایستهای انجام دهد و تقوا پیشه کند ،این روح،
 .1مجادله.22/
 .2طباطبایی ،المیزان ،ج  ،19ص .197
 .3بش��ر ،الجوهر الثین ،ج  ،4ص 181؛ کاش��انی ،زبده التفاسیر ،ج  ،6ص  ،431آلوسی ،روح المعانی ،ج  ،14ص
230؛ فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج  ،29ص .500
 .4طباطبایی ،المیزان ،ج  ،19ص .268

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه زندگی معنوی و به تعبیر قرآن
حیات طیبه مختص به آخرت نیس��ت ،بلکه با تحقّق ش��رایطی در همین عالم حاصل
میش��ود؛ چرا که ایمان و عمل صالح از امور معنوی هس��تند که در همین دنیا تحقّق
مییابند پس زندگی معنوی که مبتنی بر ایمان و عمل صالح است نیز در همین عالم
محقّق میشود .هر چند برخی آثار زندگی معنوی که در ظرف دنیا قابل تحقّق نیست
در آخرت محقق خواهد شد.
در آیات و روایات برای زندگی معنوی ش��اخصهها و مؤلفههایی بیان ش��ده است.
همچنین راهکارهایی برای رسیدن به آن در ظرف دنیا مطرح شده که در این نوشتار
براساس بیانات نورانی هشتمین ستاره آسمان امامت ،امام رضا بیان خواهد شد.
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محبت و قرب الهی زندگی میکند
انس��ان برخوردار از زندگی معنوی ،غ��رق در ّ
و ج��ز خی��ر و س��عادت نمییابد .عقل و اراده انس��ان در این زندگ��ی در افقی دور از
دسترس دیگران کارگر است؛ هر چند در ظاهر آنان چنین واقعیتهایی آشکار نیست.
انس��انهای دارای علم و ایمان و آنانی که پروردگار خود را ش��ناختند و از غیر او دل
بریدند دارای حیاتی برتر از س��ایر انسانها هس��تند .آنان اموری را درک میکنند که
در وس��ع و طاقت دیگران نیس��ت .چیزهایی را اراده میکنند که دیگران از اراده آن
ناتوانن��د؛ چ��را که خداوند به آنها «حیات طیبه» داده اس��ت و ب��ا روحی مخصوص
یاریشان میکند.
َ
لاْ
ُُ
ْ
َ َ
ُ
ُ ْ ئَ َ َ َ َ
وح ِّمنه؛ در دل اينهاس��ت
يمان َو أيَّ َدهم بِ ُر ٍ
ىف قلوبِ ِه ُم ا
أول�ك كت�ب ِ
كه [خدا] ايمان را نوش��ته و آنها را با روحى از جانب خود تأييد كرده
است.1

نزد او حاضر میشود و هرگاه گناهی انجام دهد ،غایب میگردد .پس ای
بن��دگان خدا! با اصالح نفس خویش نعمته��ای خداوند را پاس بدارید
و با افزودن بر س��رمایه یقین ،سودی ارزشمند کسب کنید .خدا رحمت
کند کسی را که در برابر عمل خیری قرار گیرد و آن را انجام دهد و در
برابر عمل شری قرار گیرد و از آن خودداری کند.1

 )1تقوا

زندگی ما برابر اس��ت با س��ختیها ،فش��ارهای روانی ،رنج ،گریه ،خنده ،عشق و
ایم��ان .برخی انس��انها زندگی را پوچ میانگارند .واضح اس��ت که ای��ن افراد نه تنها
خوش��بخت نیس��تند؛ بلکه لیاقت زندگی را هم ندارند؛ چرا که فلسفه آفرینش را زیر
سؤال بردهاند .افرادی نیز هستند که میدانند چرا نفس میکشند ،چرا گریه میکنند
و برای چه از ته دل میخندند؟ این دس��ته از انس��انها حقیقت زندگی را دریافتهاند
و میدانند که زندگی با کار ،رنج و مش��قت ،عش��ق به واقعیته��ای زندگی و خلقت
خداوندی معنا مییابد.

زندگی و فضای روانی انس��ان مانند یک باغچه است که باید در آن به جای خار،
گل کاش��ت .ممکن اس��ت کنار گلها ،زمینه برای رشد علفهای هرز هم فراهم شود؛
ولی زحمت کاشتن گلهای زیبا کمتر از وجین کردن علفهای هرز است .باید درون
باغچه وجود ،آن قدر گلهای زیبا کاشت تا علفهای هرز فرصت روییدن پیدا نکنند.
انس��انها از خلقت یکس��انی برخوردارند؛ ولی به دلیل تفاوت در روش زندگی و
برخورداری از باورهای متفاوت ،طالی وجودش��ان متفاوت است .انسانها میتوانند به
گونهای رفتار کنند که مس وجودش��ان به طالی ناب تبدیل ش��ود و باغچه وجودشان
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .268
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را گله��ای زیبا و رنگارنگ پر کند .الزم��ه این امر ،توجه به زندگی معنوی و عمل به
راهکارهایی اس��ت که در کلمات نورانی قرآن و بیان پیش��وایان معصوم بیان ش��ده
است.

یکی از راهکارهای مهم برای ایجاد زندگی معنوی ،تقوا است .در نظامهای تربیتی
ب��ه ط��ور معمول به تعامل ف��رد و جامعه و تأثیر و تأثر آنها توجه میش��ود و اصول،
هدفها و روشهایی ذکر میشود که نتیجه آن تصحیح این تعاملها است.

یک) چیستی
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واژه تقوا و کلمات همخانواده آن در مجموع  258بار به دو گونه اسمی و فعلی در
قرآن به کار رفته است .در زبان فارسی این کلمه بیشتر به پرهیزگاری و ترس ترجمه
ش��ده است که برگردان چندان دقیقی نیس��ت .2اصل این کلمه از «وقایه» به معنای
پوشش ،حفظ و صیانت چیزی از آزار و ضرر است .3راغب میگوید:
وقایه عبارت است از :محافظت یک چیزی از هر چه به آن زیان میرساند.
تقوا یعنی نفس را در وقایه قرار دادن از آنچه بیم میرود؛ اما گاهی به
قاعده استعمال لفظ مس��بب درباره سبب و استعمال لفظ سبب درباره
مسبب ،خوف به جای تقوا و تقوا به جای خوف استعمال میشود.4

ازاینرو تقوا به معنای محفوظ نگهداش��تن و استعمال آن به معنای خوف ،مجاز
اس��ت .در عرف ش��رع ،تقوا یعنی نگهداری نفس از آنچه انسان را به گناه میکشاند.5
در حقیقت تقوا ملکه مقدس��ی اس��ت که در روح پیدا میشود ،به روح ،نیرو میدهد و
نفس ا ّماره و احساسات سرکش را رام و مطیع میگرداند.
 .1مائده.27/
 .2ر.ک :مطهری ،ده گفتار.
 .3ابنمنظور ،لسان العرب ،ج  ،15ص .402
 .4راغب اصفهانی ،المفردات ،ص .530
 .5همان.

تقوا دو جزء اساسی دارد :سلبی و ایجابی .جزء سلبی آن عبارت است از :صیانت
ذات از آلودگیهای ش��ئون طبیعی محض و تمای�لات حیوانی و نگهداری دل و جان
از تباه ش��دن در شعلههای س��وزان خودخواهی .این جزء از تقوا مقدمة ضروری برای
قرار گرفتن در جاده تکامل اس��ت که هر اندازه بیشتر رعایت شود بر مقدار آمادگی و
دگرگونی افزوده میش��ود .تمام آیات مربوط به لزوم تزکیه و تهذیب نفس و بس��یاری
از اصول و قواعد اخالقی ،مربوط به این جزء از تقوا است.

جزء ایجابی تقوا عبارت اس��ت از :تحصیل صفات پس��ندیده انس��انی و اعتقاد به
پذیرش س��لطه الهی و اینکه تمام حرکات و رفتار انس��ان در منظر پروردگار است و
آدمی باید خود را در جاذبه کمال معنوی قرار دهد.

بنابراین تقوا ،لباس��ی اس��ت که خداوند در اختیار بندگان قرار میدهد و قلبها
را برای پذیرش آن امتحان میکند .تقوا دو گونه دارد :تقوای الهی که پوشش��ی است
که نش��انی از خداوند و هدایتش دارد ،خداوند آن را به جویندگان هدایت و مش��تاقان
حقیقت میبخش��د و تقوای بندگی که ب��ه معنای رعایت اصول بندگی و نکات ایمنی
راه سلوک است .راهی که پایان آن کمال آدمیان است؛ چنانکه موال علی فرمود:
از خدا برای تقوا و از تقوای برای رسیدن به خدا یاری بگیرید.5

دو) اهمیت و جایگاه

در مکتب اس�لام ،تق��وا از جایگاه ممتازی برخوردار اس��ت و ی��ک ارزش اصیل
اخالقی ،هدف تشریع احکام ،بهترین توشه آخرت و بزرگترین وسیله سعادت معرفی
شده است:
ْ
اتل ْق َ
ْي� َّ
�ز َّو ُدوا فَ�إ َّن َخ رْ َ
ال�زا ِد َّ
َو تَ َ
�وى؛ و براى خود توش��ه برگيريد كه در
ِ
حقيقت ،بهترين توشه ،پرهيزگارى است.6
مؤمن به وسیله تقوا ،راه خودسازی را میپیماید؛ زیرا تقوا نیرویی درونی است که
او را در برابر گناه کنترل میکند .همچنین تقوا لجامی است که اسب سرکش نفس را

 .1حج1/؛ شعرا 161 ،142 ،124/و 177؛ زمر.16/
 .2نحل2/و52؛ شعرا.11/
 .3بقره.189/
 .4حجرات3/؛ حج.32/
 .5نهج البالغه ،خطبه .191
 .6بقره.197/
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در نظام تربیتی مکتب اس�لام ،عالوه بر توجه به تعاملهای متقابل فرد و جامعه،
تعام��ل فرد با خدا ،خود و طبیعت نیز عنایت میش��ود .از می��ان آنها ،تعامل فرد با
خدا ،اهمیت بیش��تری دارد و محور اساس��ی تعاملهای دیگر به حساب میآید؛ زیرا
رسیدن انسان به هدف غایی آفرینش ،در گرو همسازبودن همه تعاملها با این تعامل
است .در واقع واژه کلیدی در تعامل انسان با خدا ،تقواست؛ زیرا هیچ عملی بدون آن
پذیرفته نمیشود؛
ْ
ُ
َ
َ
إ َّن َما يتَق َّبل ُ
اهلل ِم َن ال ُم َّت ِقني؛ خدا فقط از تقواپيشگان مىپذيرد.1
ِ

خش��یت ،1عبادت و
واژه تق��وا در کاربرده��ای قرآنی ،به معانی زیر آمده اس��ت:
ّ
بندگی ،2عدم عصیان ،3یکتا دانستن خدا و اخالص در عمل.4
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از پرت ش��دن در درههای ش��هوت و هواهای نفسانی باز میدارد .به همین دلیل است
که امیرمؤمنان فرمود:
بدانید ای بندگان خدا! تقوا دژی مستحکم و غیر قابل نفوذ است.1

بپرهیز از نردبانی که باال رفتنش آس��ان و پایین آمدنش دش��وار است.
نفس س��رکش را به میل و خواهش خود ره��ا مکن؛ زیرا نابودیاش در
خواهش آن اس��ت ،ره��ا کردن نفس به آنچه بخواه��د برای آن درد و
جلوگیری آن از آنچه خواهد امان آن است.2
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آری ،پیروی نفس و باال رفتن از پلههای هوا و هوس آس��ان اس��ت و به آسانی به
دس��ت میآید؛ ولی هنگام مرگ ،دس��ت از همه شس��تن و گذاردن و رفتن و حساب
پسدادن آن بسیار دشوار است؛ همانند کسی که آرام آرام بر قلّه کوهی باال رود و در
فرودآمدن ،حیران و س��رگردان بماند و یا بسان کسی که پله پله از نردبانی باال رود و
در آخرین پله ناگهان به زیر آید.

مس��لمان باید دفتر اعمالش را ورق بزند و ببین��د چه کرده و چه میکند .آیا در
اعمال و رفتارش به رضایت خدا توجه کرده است؟ آیا به سبب پروا از آفریدگار خود از
ّ
لذتهای دنیوی چشم پوشیده یا طاعت و بندگی خالقش را خار شمرده و بند بندگی
را به گردن نینداخته است .حضرت رضا فرمود:
گناهان کوچک ،راههایی به س��وی گناهان بزرگ میگش��اید و هر کس
از گناهان کوچک نترس��د از گناهان بزرگ نخواهد ترسید .اگر خداوند،
مردم را به آتش دوزخ و یا رسیدن به بهشت انذار نمیکرد ،باز هم واجب
بود ک��ه از خداوند ،اطاعت کنند و او را نافرمان��ی ننمایند؛ چرا که خدا
به مردم احس��ان کرده و نعمتهایی به آنها داده است که استحقاق آن
را ندارند.3
 .1نهج البالغه ،خطبه .157
 .2طبرسی ،مشکاة االنوار ،ص .260
 .3صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .180

خداون��د بلند مرتبه به یکی از پیامبران وح��ی فرمود که هرگاه اطاعت
ش��وم ،راضی گردم و چون راضی ش��وم برکت دهم و برکت من بیپایان
اس��ت و هرگاه نافرمانی شوم خشم گیرم و چون خشم گیرم لعنت کنم
و لعنت من تا هفت پشت برسد.2

هویت حقیقی و شخصیت اصلی و تکامل فطرت پاک کمالجوی انسان در سایه
کار و کوش��ش مس��تمر و م ّتکی بر ایمان و باور صحیح ،تحقّق میپذیرد .بیایمانی و
گناه ،حقیقت انس��ان را تباه میکند و تمام س��رمایهها و اس��تعدادها و امکاناتش را از
بین میبرد؛ ازاینرو در آیات و روایات س��فارش شده تا تقوا و خویشتنداری سرلوحه
زندگی انسانها قرار گیرد .امام رضا از رسول خدا چنین روایت فرمود:
شما را به ورع و پرهیزگاری و اجتهاد و ادای امانت و راستگویی و طول
سجود و رکوع و نماز شب و اطعام و سالم امر میکنم.3

آدمی باید همواره نفس سرکش خود را مالمت کند و مدام در پی اصالح آن باشد.
امام رضا حکایت زیبایی را از قوم بنیاس��رائیل بیان میفرماید :در بنیاس��رائیل ،مرد
عابدی چهل س��ال خدا را عبادت و س��پس برای خدا حیوانی را قربانی کرد؛ ولی قربانی
او پذیرفته نشد .عابد پذیرفتهنشدن قربانی را به دلیل عملکرد ناصواب خود دانست و به
مالمت نفس خود پرداخت .امام فرمود :خداوند به این عابد این گونه وحی کرد:
نکوهشی که از خود کردی از عبادت چهل سالت بهتر بود.4

مراجعه به احادیث امام رضا گویای جایگاهی واال برای تقوای الهی است:

الف) مالک فضیلت

اس�لام بر تمام امتیازات ظاهری و مادی ،خط بطالن کشیده و تنها یک مالک را
برای شرافت و برتری بیان کرده و اصالت و واقعیت را به مسأله تقوا داده است:
 .1عصر.2/
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .275
 .3صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،1ص .154
 .4کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .73
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تقوا را به حالت کس��ی میتوان تش��بیه کرد که از یک س��رزمین پر از خار عبور
میکند و س��عی دارد دامن خود را برچیند و ب��ا احتیاط گام بردارد تا مبادا خاری در
پایش فرو رود .اگر انسان در زندگی خود چنین با دقت حرکت کند و مواظب اعمال،
رفتار و گفتارش باش��د تا دامنش به گناه آلوده نش��ود ،میتواند بر هوای نفس خویش
غلبه کندَ ،مرکب سرکش درون خویش را مهار سازد .امام رضا فرمود:

بیش��تر انس��انها در حال زیانکاری و خس��ارت زدن به خود به سر میبرند 1و به
حک��م زندگ��ی طبیعی ،عملی جز در راه خس��ران خود انج��ام نمیدهند؛ مگر اینکه
کوشش آنها م ّتکی به یک ایمان عالی و نجاتبخش باشد و بتوانند در راه ایمان خود،
استقامت کنند .امام رضا فرمود:
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ََْ ُ
َّ َ ْ َ ُ ْ َ
هلل أتقاكم؛ در حقيقت ارجمندترين ش��ما نزد خدا
إِن أك َرمكم ِعند ا ِ
پرهيزگارترين شماست.1

مردی به امام رضا گفت :به خدا سوگند در روی زمین از نظر پدر ،هیچکس از
شما شریفتر نیست .آن حضرت مالک این شرافت را اینگونه بیان فرمود:
تق��وا این ش��رافت را به آنان داد و نی��ز اطاعت خداوند ایش��ان را بدان
بهرهمند گردانید.2

ای مرد! سوگند مخور ،از من بهتر کسی است که تقوایش نسبت به خدا
بیشتر و اطاعتش افزونتر است.3

ب) باالتر از ایمان

ایمان از اس�لام ،باالتر بوده ،مراتب و درجاتی دارد و تقوا از ایمان برتر است .امام
رضا فرمود:
همانا درجه ایمان ،برتر از اسالم است و درجه تقوا باالتر از ایمان قرار دارد.4
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ج) مالک شیعهبودن

ش��یعه بودن فقط اقرار زبانی به جایگاه و والیت پیشوایان معصوم نیست؛ بلکه
ش��یعیان راستین باید در اخالق و رفتار ،پیروی از پیشوایان خود را به اثبات برسانند؛
ازاینرو امامان معصوم دس��تورالعملهایی برای پیروان خ��ود بیان فرمودهاند .تقوا
یکی از اموری اس��ت که باعث پیوند انسان با پیشوایان معصوم میشود .امام رضا
به برادرش زید فرمود:
ای زی��د! از خ��دا بترس و تقوا پیش��ه ک��ن؛ همانا اگر ما ب��ه این مقام
رس��یدهایم ،از تقوا و پرهیزگاری اس��ت .هر کس که با تقوا نباشد ،از ما
نیست و ما از او بیزاریم.5
 .1حجرات.13/
 .2صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .236
 .3همان.
حرانی ،تحف العقول ،ص .445
ّ .4
 .5صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص 235؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،46ص .176

انس��ان در مس��یر زندگی و در راه رس��یدن به قلههای مقصود ،فراز و فرودهای
فراوانی دارد .راهی که انس��ان پیش رو دارد با دشواریها ،گرفتاریها و سنگالخهایی
آمیخته اس��ت که انسان را به منحرف شدن از مسیر تهدید میکند .خداوند ،انسان را
آفرید و نقش��ه راه را نیز برای رس��یدن به هدف برایش ترسیم کرد .تقوا برای راهیان
نور و حرکت کنندگان در مسیر حقّ  ،مهمترین عامل دستیابی به روشنایی ،رهایی از
بنبستها و چیره شدن بر مشکالت و باز کردن گرههاست.

خداوند با صراحت در آموزههای آخرین کتاب آسمانی خود هشدار داده که اعمال
را از تقواپیشگان خواهد پذیرفت و تنها خویشتنداران ،قلّههای مقصود را فتح خواهند
کرد .پس کسی که تقوا پیشه کند حجابها و پردههای ظلمانی را از مقابل خود کنار
میزن��د و حقیقت در مقابل دیدگانش آفتابی میش��ود .تقوا نردبانی برای باال رفتن و
نزدیکشدن به خداست .تقوا به منزله قلعه و حصار محکمی است که فرد را از تاخت
و تاز هواها و هوسهای نامشروع نفسانی و شیطانی در امان میدارد .همچنین سپری
است که از اصابت تیرهای مسموم و ضربههای کشندة شیطان جلوگیری میکند.
کس��ی که تقوا پیش��ه کند فقط خ��دا را اطاعت میکن��د و از اطاعت فرعونها و
ش��یاطین دس��ت میش��وید .خداوند در مقابل چنین اطاعتی ،مخلوقاتش را مطیع او
خواهد ساخت .امام رضا فرمود:
هر کس از خدا بپرهیزد و تقوا پیشه کند ،مردم از او حساب خواهند برد
و هر که خدا را اطاعت کند ،مردم از او اطاعت خواهند کرد.1

ه) رهایی از گرفتاری و هالکت

گناه ،انسان را در منجالب دوری از خدا فرو میبرد و زمینه بال و گرفتاری آدمی
را فراهم میسازد .امام رضا فرمود:
هر وقت مردم به گناه تازهایآلوده شوند ،خداوند آنها را به بالی تازهای
دچار میکند.2

اگ��ر گناه��ان عامل ابت�لا به گرفتاری هس��تند ،راه رهای��ی از آن را باید در تقوا
جستجو کرد؛ ازاینرو تقوا راهی برای رستگاری و ایمن ماندن از بالها و دردها است.

 .1صدوق ،التوحید ،ص 60؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،50ص .177
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،15ص .304
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،20ص 275؛ ّ
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ش��خص دیگری به آن حضرت گفت :به خدا س��وگند! شما بهترین مردم هستی.
امام فرمود:

د) اطاعت دیگران
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 )2بایستههای اخالقی

یکی از نکات کلیدی برای رس��یدن به زندگی معنوی ،برخورداری از اخالق نیکو
و الهی اس��ت .اخالق به معنای ویژگیهای روحی و نفس��انی اس��ت که در وجود فرد
«ملکه» ش��ده باشد؛ یعنی چنان با انس��ان درآمیخته باشد که گویی جزئی از سرشت
اوست و بدون تکلّف و با اراده خود به انجام میرسد.1
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تحصی��ل زندگی معنوی و کس��ب فضایل و س��جایای اخالق��ی ،امری ضروری و
اجتنابناپذیر است .انسانیت در گرو برطرف ساختن رذایل باطنی و زدودن حجابهای
ظلمانی و اس��تخراج گنجینههای نهفته وجودی او اس��ت که در پرتو تعلیم و تربیت
صحیح و تهذیب نفس ،دستیافتنی است.
توج��ه به اخالق از دو جهت ،اهمیت بس��یاری دارد :اول اینکه انس��انها از نظر
ارزشه��ای انس��انی و فضیلتهای متعالی در س��طوح مختلفی ق��رار دارند .برخی از
فرشتگان الهی ،باالتر و گروهی ،از حیوانات وحشی پایینتر و پستترند.

انس��ان برای رس��یدن ب��ه اوج کمال و مقام��ات بلند معنوی ،بهتری��ن و برترین
قابلیتها را دارد .اگر آدمی از امکانات مختلف مادی و معنوی که دس��ت آفرینش در
اختیارش قرار داده ،به خوبی اس��تفاده کند ،در مس��یر تکامل قرار میگیرد ،میتواند
سیر صعودی خویش را آغاز و به سوی بینهایت حرکت کند؛ چنانکه سهلانگاری در
بهرهبرداری از نعمتهای بزرگ ،او را در مسیر انحطاط سوق میدهد و پایان کارش به
سقوط در چاه کفران و بیمعنایی ختم میشود .امام رضا فرمود:
ُخلق نیکو را از دست ندهید؛ چرا که اخالق نیکو جایش در بهشت است
و از خوی بد دوری کنید؛ زیرا جایش دوزخ است.2
 .1عالمی ،اخالق در پرتو قرآن و حدیث ،ص .26
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،68ص .386

قانون ،ضمانت اجرا میطلبد و ضامن اجرای قوانین ،سطح بینش و رشد فرهنگی
و کماالت معنوی افراد خواهد بود .ملّتها و اقوامی که رش��د اخالقی کامل ندارند در
اجرای قانون و تأمین امنیت برای همزیس��تی انسانی با مشکل جدی روبهرویند؛ البته
در سایه وحشت و مقررات خشن کیفری این نتیجه ،حاصل خواهد شد؛ ولی جوامعی
ک��ه از کماالت روحی و اخالق پس��ندیده الهی بهره بردهاند ،عوامل تربیتی ،مس��ائل
معنوی ،نیروی خرد ،وجدان و اخالق پس��ندیده ،نقش اساسی در اجرای بهتر مقررات
عمومی ایفا میکند .از این جهت خداوند بر مردمان م ّنتگذارد و رس��والنی را همراه
کتاب آسمانی فرو فرستاد تا وظیفه مهم تزکیه و تعلیم آحاد جامعه را بر عهده گیرند:
ً
َُْ ْ َ
َ ُ
َ َ ْ َ َّ ُ ىلَ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
يه ْم َر ُس�وال ِّم ْن أنف ِس ِه ْم يتلوا َعليْ ِه ْم
ني ِإذ َب َعث ِف
لقد من اهلل ع المؤ ِم ِن
ِ
َُ ْ
َُْ َ
َ ُ َ ِّ ْ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ حْ ْ َ َ
َ
َ
الكمة و ِإن اكن�وا ِمن قبل ل ىِف
كت�اب و ِ
يه�م و يعلمهم ال ِ
َءاياتِ
َل�اَ� ِه و يزك ِ
َض ٍل ُّم ِبين؛ ب��ه يقين ،خدا بر مؤمن��ان م ّنت نهاد [ك��ه] پيامبرى از
خودش��ان در ميان آنان برانگيخت ،تا آيات خود را بر ايش��ان بخواند و
پاكش��ان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد ،قطعاً پيش از آن در
گمراهى آشكارى بودند.1
ازاینرو هش��تمین پیش��وای ش��یعیان ،بهترین راه را برای برخورداری از زندگی
آسان ،قرارگرفتن در پرتو ُخلقیات نیکو بیان فرمود:
هیچ زندگی ،گواراتر از اخالق نیکو نیست.2

وج��ودآدمی ،متش��کل از دو جنبه روحانی و جس��مانی یا آمی��زهای از دو جنبه
ملکوتی و حیوانی و ترکیبی از دو نیروی متضاد عقل و ش��هوت اس��ت .از یک س��وی
نیروی خرد ،وجدان اخالقی و کششهای عاطفی ،همنوا با راهنمایان الهی و پیشوایان
معصوم او را به پاکدامنی و عدالتپیشگی فرامیخواند و از سوی دیگر گرایشهای
حیوانی و خواهشهای نفس��انی ،وی را به طغیان ،خیانت ،شهوترانی ،خودخواهی و
نادیده گرفتن حقوق دیگران دعوت میکند.
کارزار تمامعی��ار ق��وای عقل و ش��هوت ،میدانی برای آزمایش اس��ت؛ چرا که با

 .1آلعمران.164 /
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،75ص .348
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آدمی هنگام تولد ،حیوانی بالفعل و انس��انی بالق ّوه است .دست آفریدگار هستی،
غرایزی مربوط به جنبه حیوانی انس��ان را در ابتدای آفرینش در او قرار داده که بدون
آن قادر به ادام ة زندگی نیس��ت؛ ولی در جنبه انسانی ،فطریات ،کششها و جذبههای
روحان��ی و ارزشهای ملکوتی ،گوهرهایی تابان و بذرهایی درخش��ان در وجودش به
ودیعت گذاشته شده که در پس هزاران حجاب در کشور دل او وجود دارد .آدمی تنها
در پرت��و کن��ار زدن حجابهای تاریک ،به پرورش و تربی��ت صحیح و زندگی معنوی
دس��ت مییاب��د؛ یعنی کماالت نفس��انی وی از قوه به فعل تبدیل میش��ود و جایگاه
شایسته خویش را درمییابد.

دوم اینک��ه اخالقمحوری و رش��د اخ�لاق در جامعه ،س��بب حاکمیت قانون و
گس��ترش قانونمندی میشود .کسی که خود را به زیور اخالق پسندیده آراسته کند،
بیش از دیگران حرمت قانون را پاس میدارد و به اقتضای خوی بزرگی خویش ،بیش
از هر کس در ترک کارهای ناروا میکوشد.
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پی��روزی یکی از این دو نیرو بر دیگری ،سرنوش��ت او رقم میخورد و راه س��عادت یا
ش��قاوتش هموار میگردد .چنانچه جنبه ملکوتی و روحانی پیش��ی بگیرد و عقل بر او
حاکم ش��ود ،در مس��یر کمال قرار میگیرد؛ و اگر جنبههای جس��مانی و حیوانی وی
سبقت بگیرد در جرگه منحرفان قرار میگیرد.
رستگاری و نیل به فضیلتهای معنوی و زیورهای اخالقی در

این مهم بدون تالش��ی خس��تگیناپذیر و مبارزهای مداوم با خواس��تهها و امیال
میس��ر نمیشود .بر اس��اس این واقعیت است که
مخالف با ارزشهای واالی انس��انیّ ،
جهاد با نفس ،اصلیترین حرکت دائمی برای س��الک قرار داده ش��ده اس��ت تا اهتمام
جدی و دائمی به آن داشته باشد.
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آن کسی است که نفس خویش را در پرتو ایمان و عمل صالح
پس رس��تگاری از ِ
و با مجاهدتهای س��خت و پیدرپی ،از آلودگی به اخالق ناپس��ند و هوا و هوسهای
همتی بلند،
تباهگر پاک س��ازد .پیم��ودن راه طوالنی و پرپیچ و خم تزکی��ه ،نیازمند ّ
تالش��ی مردانه و گامهایی استوار اس��ت و جز با توفیق الهی و عنایات ویژه پیشوایان
معصوم ممکن نخواهد شد:
َ َ ُّ َ ذَّ
ْ
ْ
يَ
ْ
ْ
ْ
َ
ين َء َ
اهلل َو ْابتَ ُغوا إلْه ال َوس�يل َة َو َجاه ُدوا َ
امنُوا َّات ُقوا َ
ال َ
�بي ِل ِه
يا أيها ِ
ِ
ِ ِ ِ
ىف س ِ
ِ
َ َ َّ ُ
�م ُت ْفل ُ
ك ْ
حون؛ اى كس��انى كه ايمان آوردهاي��د ،از خدا پروا كنيد و
لعل
ِ
به او [توس��ل و] تقرب جوييد و در راهش جهاد كنيد ،باشد كه رستگار
شويد.1
امام رضا درباره حکمت و فلسفه بعثت انبیا و هادیان راه هدایت میفرماید:

معین و مش��خصی برایش��ان معلوم شد و
مردم همین که در قانون ،حد ّ
مأمور بودند که از آن تجاوز نکنند تا به فس��اد کش��انده شوند .این امر،
مس��لم و ثابت نشود و به وقوع نپیوندد؛ جز اینکه فرد شایسته و امینی
بر آنان گمارده شود تا ایشان را از تعدی و تجاوز به قانون جلوگیری کند
و نگذارد در ممنوعات داخل شوند و به فساد گرایند.2
 .1مائده.35/
 .2صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .100

 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،58ص .129
سر اسماء اهلل الحسنی ،ص .207
 .2ابن عربی ،کشف المعنی عن ّ
 .3حجر29/؛ ص.72/
سر اسماء اهلل الحسنی ،ص .208
 .4ابن عربی ،کشف المعنی عن ّ
 .5بقره.138/
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گرو تهذیب نفس و تطهیر روان از آلودگیهای درون است.

هدف تربیتی پیش��وایان دین متخلّق ساختن انسان به اخالق الهی است .آنان
برای تحقّق این امر ،شیوههای مختلفی را به کار بستهاند؛ مانند :ارائه الگوهای اخالقی،
بیان جلوههای اخالقمحوری ،س��فارش به رعایت مس��ائل اخالقی و تبیین جایگاه و
اهمیت اخالق در زندگی فردی و اجتماعی .یکی از قالبهایی که اهل بیت پیروان
خود را به اخالق الهی س��فارش کردهاند ،اس��تفاده از دعا است که در تحقّق این هدف
از اسماء الهی بهره بردهاند .در روایت آمده است:
خَ َ َّ ُ َ ْ لاَ
هلل؛ خود را به اخالق الهی متخ ّلق کنید.1
تلقوا بِأخ ِق ا ِ
برخی روایت را اینگونه معنا کردهاند؛ «تخلقوا باسماء اهلل» .2انسان برای تمسک
به اس��ماء الهی ،ناگزیر از معرفت به آنها اس��ت و از سوی دیگر اخالق با اسماء الهی
پیون��د دارد .خداون��د ،انس��ان را آفری��د و از روح خود در او دمی��د .3پس آدمی ،همه
کماالت او را بالق ّوه دارد و معرفت برای تخلق زمینهس��ازی میکند؛ ازاینرو س��یر در
نظام هستی ،مقدمه و الزمه معرفت و شناخت خداوند است؛ زیرا شناخت ،انسان را به
سوی خالق کتاب هستی رهنمون میسازد.
تخلّ��ق ،پذیرفتن حقایق خداوند و متخلّق ش��دن به آن اس��ت؛ ب��ه گونهای که
میتوانند با بنده نس��بتی را برقرار سازند؛ البته نه به گونهای که به خداوند منسوبند.4
ش��ناخت خدا زمینه تخلّق به اس��ماء و اخالق الهی را فراهم میسازد .در واقع تخلّق،
داراش��دن اسمی از اسماء الهی اس��ت که هر کس به اقتضای طلب و گنجایش ظرف
درونی خود ،آن را دریافت میکند؛ زیرا اخالق الهی ،بسیار بیشتر از ظرف وجود انسان
است و آدمی تنها میتواند مقدار مختصری از آن را دریافت کند:
ًَ
ََْ
َ ْ َ ْ َ
هلل ِصبْغة؛ اين است نگارگرى الهى و كيست
هلل َومن أحس ُن ِم َن ا ِ
ِصبغة ا ِ
5
خوشنگارتر از خدا؟
بنابراین تخلّق ،پذیرفتن حقایق اس��ماء خداوند و آراس��ته ش��دن به آنها است؛
به گونهای که میتوانند با عبد ،نس��بت برقرار س��ازند؛ نه آنگونه که به خدا منسوبند.
ه��رگاه بنده ،چنان خ��دا را بندگی کند که همه اوص��اف او را در خود جای دهد ،به
اخالق الهی آراس��ته شده است؛ به گونهای که پرتو و فروغ پروردگار در چشم ،گوش،
دست ،پا و اندیشة وی تجلّی میکند و مهمترین راه دست یافتن به اخالق الهی ،جهاد
با نفس ،سلوک ،طاعت و پرهیز از گناه و کسب معرفت است.

49
49

50
50

● عطای او از س��ر بخشش است و بدون هیچ استحقاقی به بندگان عطا میکند:
َ
ُ ِّ َ َ
ئ ع َطائِك.6
هن
دارا ش��دن اسماء ،همان تخلّق به اسما است و هر چه این دارایی افزوده شود ،به
هم��ان میزان ،بهرهمندی از اخالق الهی ،بیش��تر خواهد بود .تخلّق به اخالق الهی در
انس��ان کامل در حد اعالی مراتب اس��ت؛ ولی دیگران تنها به میزان گنجایش ظرف
ش��مهای از آنچه
درونش��ان از اس��ماء الهی بهرمند و به آن متخلّق میش��وند و تنها
ّ
مطلوب است ،در آنان منعکس میشود.

کسی که در پرتو ارتباط با اسماء الهی و بهرهگیری از کماالت ذاتی و استعدادهای
درونی خود و با کمک هادیان و پیش��وایان دین به زیور اخالق الهی آراس��ته ش��د،
دارای عالئم و نش��انههایی میش��ود که در گفتار ،رفتار و شیوه برخورد با دیگران بروز
میکند.
 .1صحیفة جامعة الرضویة ،دعای .68
 .2همان ،دعای .63
 .3ملحقات ادعیة امام علی بن موسی الرضا من کتاب فقه الرضا ،دعای .16
 .4همان.
 .5صحیفة جامعة الرضویه ،دعای .72
 .6همان ،دعای .6

یک) فروتنی و تواضع

نخستین توصیفی که از عبادالرحمان شده است ،نفی کبر ،غرور و خودخواهی است
که در تمام اعمال انس��ان ،حتی در چگونگی راه رفتن اوآشکار میشود؛ چرا که ملکات
اخالقی ،همواره خود را در البهالی اعمال ،گفتار و حرکات انسان نشان میدهد تا آنجا
که از چگونگی راه رفتن یک فرد میتوان به بخش قابلتوجهی از اخالق او پی برد:1
ذَّ َ َ ْ ُ َ لَىَ أْ َ
َ ً
ال
ين يمش�ون ع ال ْر ِض ه ْونا؛ كس��انىاند كه روى زمين به نرمى گام
برمىدارند.2

فروتنی از صفاتی اس��ت که در اصالح نفس ،نقش بس��یار مؤث��ری دارد .بندگان
خاص خدا متواضعند و تواضع ،کلید ایمان اس��ت .امام رضا برای ش��یعیان ،اوصافی
بیان میکند .یکی از آنها فروتنی اس��ت .3حسن بن جهم میگوید از حضرت رضا
حد تواضع پرسیدم ،حضرت فرمود:
درباره ّ
از جانب خود به مردم ببخش��ی؛ مانند آنچه را که دوست داری آنان به
تو ببخشند.4

راس��تی اگر انسان کمترین شناختی از خود و جهان هستی داشته باشد ،میداند
که چه اندازه در برابر این عالم بزرگ ،کوچک و بیمقدار است .پس خود را بر دیگران
ترجی��ح نمیده��د ،هن��گام راه رفتن با غ��رور ،گام برنمیدارد و آنچ��ه را برای خود
میخواهد ،برای دیگران نیز در نظر میگیرد:
أْ َ ْ َ َ ً َّ َ َ خَ ْ َ أْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ
َ لاَ َ ْ
اجلبال
و تم ِ
�رق الرض و ل�ن تبلغ ِ
�ش ِ
ىف الر ِض مرح�ا ِإن�ك لن ت ِ
لاً
ُط�و ؛ و در [روى] زمي��ن به نخوت گام برم��دار ،چرا كه هرگز زمين را
نمىتوانى شكافت ،و در بلندى به كوهها نمىتوانى رسيد.5

 .1مکارمشیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،15ص .147
 .2فرقان.63/
 .3صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،1ص .261
 .4همان ،ج  ،2ص .50
 .5اسراء.37/
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بررس��ی دعاهای صحیفه رضویه نش��ان از آن دارد که اهل بیت دعا را یکی از
راههای س��لوک به حقیقت هستی دانستهاند .آن بزرگواران همواره خداوند را با اسماء
نیکویش خوانده و با او نس��بتی برقرار س��اخته ،اس��باب معرفت و رشد انسان را آماده
تمس��ک به این اس��ماء ،زمینه تخلّق و آراستهشدن به آن را فراهم
کرده و در نهایت با ّ
آوردهاند .خداوند در دعاهای صحیفه رضویه با اوصاف گوناگونی توصیف شده است:
لاَ
ُّ
ن َو يَالْ َ
ت.1
● خداوند ،دوستداران خویش را خوار نمیسازد :يَ ِذل َم ْ
َ
َْ
● نعمتهای خویش را با احسان ،آغاز و با غفران به اتمام میرساند :ك َما بَ َدأت يِن
إْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ
ك بِالغف َرانِ.2
ان فأتِ م نِعمت 
الحس ِ
بِ ِ
َ
ن ْ
اس رُ ْ
ت ِح َم؛
● در همه حال رحمکننده است و با دیده رحمت مینگردَ :و يَا أ ْر َح َم َم ِ
الر مْ َ
ل ب َعينْ  َّ
ُ َّ ْ ُ ْ يَ َ
حة.3
اللهم انظر ِإ  ِ ِ
َْ ْ َ
َ رْ
اص ْف َعنيِّ َّ
الس ْو َء َو الفحشاءَ.4
● از بدی و فحشا درمیگذرد :و ِ
● خداون��دی که طاعت اطاعتکنندگان برایش نفعی ندارد و معصیت گناهکاران
َ َ ْ لاَ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ْ
ض ُه َم ْعصيَ ُة الْ َعاص َ
ني َو لاَ يَ رُ ُّ
ني.5
اعة ال ُم ِطي ِع َ
به او ضرر نمیرساند :يا من تنفع ه ط
ِ
ِ

در دو آی��ه از قرآن (فرقان 63/و زخرف )19/از بندگان خاص خدا (عبادالرحمان)
س��خن به میان آمده اس��ت .در این آیات ،دوازده ویژگی برای آنان بیان شده است که
ناظر به جنبههای اعتقادی ،اخالقی ،اجتماعی و فردی انس��ان است .همه این اوصاف
در کنار هم ،مجموعهای از واالترین ارزشهای انسان را شکل میدهد.
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دو) بردباری

دومین وصف بندگان خاص خدا ،مدارا ،حلم و حوصله است:
َ َ َ َ َ ُ ُ لجْ ُ َ َ ُ ْ َل�اَ
�م ا َا ِهل�ون قال�وا َس ًما؛ و چون نادانان ايش��ان را طرف
و ِإذا خاطبه
1
خطاب قرار دهند به ماليمت پاسخ مىدهند .

پیامبر  در سفارش��ی به امام علی س��ه چیز را برای کامل ش��دن عمل ،بیان
میفرماید :پارسایی که مانع از گناه شودُ ،خلقی که به وسیله آن با مردم مدارا کند و
سوم ،حلمی که سفاهت سفیهان را از سوی خود برگرداند.3
ازاینرو بردباری ،یکی از نش��انههای پیروان راس��تین اه��ل بیت و راهی برای
کامل شدن عمل به حساب میآید .امام رضا فرمود:
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مؤمن ،زمانی مؤمن حقیقی است که سه خصلت در او یافت شود :سنتی
از پروردگارش ،س��نتی از پیامبرانش و س��نتی از امامانش .روش��ی که
از خدا میگیرد ،پوش��اندن راز خود است .س��نت پیامبر ،مدارا و رفتار
نرم با مردم اس��ت و س��نت امامانش صبر کردن در زمان تنگدس��تی و
پریشانحالی است.4

ابن خالد از امام رضا درباره عقل سؤال کرد ،حضرت در پاسخ فرمود:
صبر بر مصائب ،مداهنه با دشمنان و بردباری با دوستان.5

سه) شبزندهداری

از دیگر ویژگیهای عباد الرحمان ،عبادت ش��بانه آنها است .بندگان خاص خدا
در تاریکی ش��ب که چش��م غاف�لان در خواب اس��ت و جایی برای ری��ا و خودنمایی
تقرب به درگاه
وج��ود ندارد ،خ��واب را بر خود حرام میکنند و برای اص�لاح نفس و ّ
پروردگارشان به نیایش همراه قیام و سجود میپردازند:
 .1فرقان.63/
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .286
 .3صدوق ،الفقیه ،ج  ،4ص .360
 .4صدوق ،االمالی ،ص .270
 .5همان ،ص .284

نیای��ش ش��بانه ،نقش مؤثری در صف��ای روح و تعالی نفس انس��ان دارد .یکی از
راهکارهایی که خداوند متعال برایآخرین فرس��تادهاش برای درک مقام محمود بیان
میکند ،شبزندهداری و نیایش شبانه است:
َ َ يَّ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ً َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ً حَّ ْ ُ ً
و ِم�ن ال ِل فتهجد بِ ِه نافِلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ممودا؛ و
پاس��ى از شب را زنده بدار ،تا براى تو [به منزله] نافلهاى باشد ،اميد كه
پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند.2
یکی از ویژگیهای بارز اخالقی امام رضا شبزندهداری و توجه به نماز شب است:

آن حضرت ،بسیار کمخواب بود و بسیار بیداری میکشید .بیشتر شبها
را از اول شب تا هنگام دمیدن صبح بیدار بود.3

چهار) خوف از عذاب الهی

بندگان خاص خدا با آنکه شبها به یاد خدا هستند و مشغول عبادتند و روزها
در مس��یر انجام وظیفه گام برمیدارند ،باز هم دلهایش��ان مملو از ترس مجازاتها و
کیفر الهی است .آنها پیوسته میگویند:
َ ذَّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ رْ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ اَ َ َ َ ً
اصف عنا عذاب جهنم ِإن عذابها كن غراما؛ و
و ِ
الي�ن يقولون ربنا ِ
كس��انىاند كه مىگويند« :پروردگارا ،عذاب جهنم را از ما بازگردان كه
عذابش سخت و دايمى است.4

در قرآن ،آیات زیادی دربارة «ترس» وجود دارد  .اینآیات دربردارنده نکتههای
بسیار ارزشمندی است؛ زیرا ترس به معنایآن است که انسان درباره آیندهاش هشیار
باش��د ،خود را از خطرات احتمالی آینده ،حفظ کند و امور خطرآفرین و گرفتارکننده
در عذاب را ترک کند؛ ازاینرو قرآن با صراحت ،نتیجه بیم داشتن از زندگی آینده را
دو بهشت بیان میفرماید:
َ
َ
َّ
�ن َخ�اف َمق َ
َو ل َم ْ
�ام َر ِّب� ِه َجنتَان؛ و هر كس را ك��ه از مقام پروردگارش
ِ
5

 .1فرقان.64/
 .2اسراء.79/
 .3صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .184
 .4فرقان.65/
 .5نازعات40/؛ مائده28/؛ انعام15/؛ اعراف59/؛ رعد21/؛ اسراء57/؛ انسان7/؛ نور37/؛ سجده.16/

فصل اول ■ رســم بنــدگی

امام باقر س��ه ویژگی برای کس��انی که در مس��یر والیت امامان معصوم گام
برمیدارن��د ،بی��ان میفرماید :ورعی که او را از گناه بازم��یدارد ،بردباری و حلمی که
به سبب آن ،مالک غضبش شود و خوشرفتاری با کسی که با او همنشین میشود.2

ً
َ ذَّ َ َ ُ َ َ ِّ ْ ُ َّ ً
�جدا َو ِقيَاما؛ و آنانند كه در حال س��جده يا
الي�ن ي ِبيت�ون لِرب ِه�م س
و ِ
1
ايستاده ،شب را به روز مىآورند .
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بترسد دو باغ است.1

ترس از مخالفت با دستورهای الهی که عذاب قیامت را در بر دارد باعث میشود
ک��ه انس��ان در دنیا مواظب کردار خود باش��د و روند تکاملیاش را بهتر به س��رانجام
برس��اند .یاس��ر خادم میگوید :از امام رضا شنیدم که وحش��تناکترین مواطن سه
جا اس��ت :روزی که زاده میشویم و از ش��کم مادر پا به دنیا میگذاریم ،روز مرگ که
آخرت و اهل آن را میبینیم و روزی که برای حسابرسی از قبرها برانگیخته میشویم
و چیزهایی را مشاهده میکنیم که هیچگاه در دنیا ندیدهایم.2

54
54

یک��ی از صف��ات بندگان ویژه خدا ،میانهروی اس��ت .آنها این صفت پس��ندیده
اخالقی را در تمام کارها و حتی زمان انفاق و گشادهدستی رعایت میکنند:
َ ذَّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ رْ ُ َ َ ْ َ ْ رُ ُ َ اَ َ َينْ َ َ َ
ك قَ َو ً
اما؛ و كسانىاند
و ِ
سفوا ولم يقتوا وكن ب ذل ِ
الين ِإذا أنفقوا لم ي ِ
ك��ه چون انفاق كنند ،نه ولخرجى مىكنند و نه تنگ مىگيرند ،و ميان
اين دو [روش] حد وسط را برمىگزينند.3
نکته جالب اینکه در این آیه ،اصل انفاقکردن ،امر مس�� ّلمی فرض شده است؛ به
گونهای که نیاز به ذکر نداش��ته اس��ت؛ چرا که انفاق یکی از وظایف حتمی هر انسانی
اس��ت؛ ازای��نرو س��خن از کیفیت و چگونگی انف��اق به میان آم��ده و فرمان میدهد
بخشش��ی عادالنه که از هرگونه اس��راف و یا س��ختگیری دور باشد ،صورت گیرد؛ نه
آنچنان بذل کند که زن و فرزندش گرس��نه بمانند و نه آنچنان سختگیر باشد که
دیگران از عطایش بیبهره بمانند.
راوی میگوی��د :از امام رضا درباره خرج زندگی (نفقه زن) پرس��یدم ،فرمود :حد
میان دو ناپسند .گفتم :فدایت شوم به خدا سوگند! نمیدانم دو ناپسند چیست؟ فرمود:
آی��ا نمیدان��ی که خدای بزرگ هم اس��راف و زی��ادهروی و هم اقتار و
تنگنظری را دوست نمیدارد.4

شش) یکتاپرستی

بندگان خاص خدا کسانی هستند که نور توحید ،سراسر قلب آنها را فرا گرفته و
زندگی فردی و اجتماعیشان را بر اساس آن بنا کردهاند .آنها تیرگی و ظلمت شرک
را از آسمان فکر و روح خود دور کرده ،معبود دیگری غیر از خداوند را بر نمیگزینند:
َ َ
َو ذَّال َ َ ْ ُ َ َ َ
هلل ِإل ًها آخ َر؛ و كسانىاند كه با خدا معبودى ديگر
ِ
ين ال يدعون مع ا ِ
2
نمىخوانند .

بر اس��اس بی��ان نورانی امام رضا وج��ود این باور در جان بن��دگان خدا باعث
میش��ود که در دام گناه گرفتار نش��وند ،ش��یرینی گناه در کام آنها احساس نشود و
پیوس��ته بدانند که چشمان همیشه بیداری مراقب آنان است .پس باید در محضر وی
به نیکی رفتار کنند.3

هفت) آلودهنشدن به خون بیگناه

هفتمین صفتی که برای عبادالرحمن بیان ش��ده اینک��ه آنها هیچگاه به ناحق
مرتکب قتل و آدمکشی نمیشوند:
َحْ
َ لاَ َ ْ ُ ُ َ َّ ْ َ َّ َ َّ َ ُ لاَّ
ىت حرم اهلل ِإ بِالق؛ و كسى را كه خدا [خونش
و يقتلون انلفس ال ِ
4
را] حرام كرده است جز به حقّ نم ُ
ىكشند .

بیان این ویژگی ،در بردارندة این نکته با ارزش اس��ت که جان انس��انها محترم
انسان بیگناه به هیچوجه جایز نیست .هر انسانی به طور طبیعی،
است و ریختن خون
ِ
حقّ حیات دارد و کس��ی بدون برهانی قاطع و یا مج ّوزی از طرف ش��ارع ،حقّ گرفتن
این حق را ندارد.

هشت) ع ّفتورزی

ازای��نرو الزم اس��ت ک��ه عبادالرحمان در تم��ام امور زندگی از جمله بخش��ش،
میانهروی را رعایت کنند و از ریخت و پاش و یا ممانعت از بخشش بپرهیزند:
َ لاَ ُ َ ِّ ْ َ ْ ً
َ ُْ
ىب َح َّق ُه َو الْم ْس َ َ ْ َ َّ
َ َ
ات ذا الق ْر َ
يل و تبذر تب ِذيرا؛ و حقّ
ِ ِ
وء ِ
كني و ابن الس ِب ِ

بن��دگان خاص خدا در دوراهی کفر و ایمان ،ایمان و در دوراهی امنیت و ناامنی،
امنیت و در دوراهی پاکی و آلودگی ،پاکی را انتخاب میکنند:

 .1الرحمن.46/
 .2صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،1ص .257
 .3فرقان.67/
 .4مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،68ص .347

 .1اسراء.26/
 .2فرقان.68/
 .3صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .99
 .4فرقان.68/
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پنج) اعتدال و میانهروی

خويش��اوند را به او بده و مس��تمند و در راهمانده را [دس��تگيرى كن] و
ولخرجى و اسراف مكن.1
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ُ َ
َوال يَ ْزنون؛ و زنا نمىكنند.1

ع ّفت و حیا ،نقش بس��یار مهمی در رس��یدن انس��ان به رش��د و کمال دارد .امام
علی در وصیت خود به محمد حنفیه میفرماید:

بنابرای��ن عبادالرحمان نه ش��هادت دروغ میدهند و ن��ه در مجالس لهو و باطل
حض��ور مییابند؛ زیرا حض��ور در این مجالس ،مقدمة آلودگی قلب و روح را نیز فراهم
میکنند.

کسی که به خواسته نفسش تن ندهد ،موجب رشد آن شده است.7

امام رضا حکمت حرمت نگاهکردن به موهای زنان را اینگونه بیان فرمود:

نگاه کردن به موهای زن ش��وهردار و غیر شوهردار حرام است؛ زیرا این
نگاه ،مرد را تهییج و تحریک و زمینه فس��اد و داخل ش��دن در حرام و
اعمال ناپسند را فراهم میکند.8

نه) حفظ حقوق دیگران

نهمین صفت برجسته عبادالرحمان ،احترام و حفظ حقوق دیگران است؛ چرا که
آنها هیچگاه به باطل شهادت نمیدهند:

 .1فرقان.68/
 .2فرقان68 /؛ ممتحنه12/؛ اسراء32/؛ نور2/و.3
 .3بقره 169/و 268؛ اعراف 28/و  33و 80؛ یوسف22/؛ نحل ،90/نور19/و21؛ عنکبوت28/و45؛ آل عمران135/؛
نساء15/و 16و19و22و25؛ نمل54/؛ احزاب30/؛ طالق1/؛ انعام151/؛ شوری37/؛ نجم.32/
 .4مصطفوی ،التحقیق ،ج  ،8ص .180
 .5همان ،ج  ،2ص .338
 .6نور.33/
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،15ص .249
ّ .7
 .8صدوق ،علل الشرایع ،ج  ،2ص .565

برخی نیز گفتهاند منظور از «شهود» همان حضور است؛ یعنی بندگان خاص خدا
در مجالس باطل حضور پیدا نمیکنند .در برخی از روایات نیز غنا ،مصداق «زور» بیان
ش��ده است .از امام رضا درباره سماع سؤال شد .حضرت ،آن را مصداق لهو و باطل،
بیان به این آیه استناد فرمودند:3
�روا ْ ك َر ً
�روا ْ باللَّ ْغ َ
َو إ َذا َم ُّ
ام�ا؛ و چ��ون ب��ر لغو بگذرند ب��ا بزرگوارى
�و م ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
مىگذرند.4

از س��وی دیگر «لغ��و» هر کاری را در ب��ر میگیرد؛ که ه��دف عاقالنهای در آن
نباش��د از اینرو آنها در زندگی همواره هدف معقول و س��ازندهای را دنبال میکنند،
از بیهودگ��ی متن ّفرند و اگر اینگونه کارها در مسیرش��ان قرار گی��رد ،با بیاعتنایی از
کنارش میگذرند .این برخورد ،نش��ان از نارضایتی باطنی آنها به این کار دارد .آنان
چنان بزرگوارند که هرگز محیطهای آلوده در آنان اثر نمیگذارد و رنگ نمیپذیرند.5

ده) توجه به نشانههای الهی

یکی دیگر از نش��انههای بندگان ویژه خدا ،آن است که به پیرامون خود بیاعتنا
آن خدا میدانند و به
نیس��تند .آنان با دقت به اطراف خود مینگرند ،هم��ه چیز را از ِ
عنوان نشانههای وجودی او به آنها چشم میدوزند:
َ ذَّ َ َ ُ ِّ ُ ْ َ َ ِّ ْ َ ْ خَ ُّ ْ َ َ ْ َ ُ ّ ً َ ُ ْ َ ً
يروا عليها صما و عميانا ؛ و كسانىاند
و ِ
ات رب ِهم لم ِ
الين ِإذا ذكروا بِاي ِ
كه چون به آيات پروردگارش��ان تذكر داده ش��وند ،ك��ر و كور روى آن

 .1فرقان.72/
 .2مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،15ص .165
 .3صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .128
 .4فرقان.72/
 .5مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،15ص .165
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در قرآن مجید در چند آیه ،واژه زنا و یا کلمات همریشه آن آمده است .2در چند
آیه نیز کلمه «فحش��ا»« ،فاحش��ه» و «فواحش» آمده 3که از دیدگاه مفس��ران بیشتر
موارد به اعمال منافی ع ّفت اشاره دارد.

مفس��ران ،آیه را دوگونه تفس��یر کردهان��د2؛ بعضی «ش��هادت زور» را به معنای
«ش��هادت باطل» دانس��تهاند؛ زیرا زور در لغت به معنای تمایل و انحراف اس��ت و از
آنجا که دروغ ،باطل و ظلم از امور انحرافی است به آنها «زور» گفته میشود.

ع ّفت در لغت به معنای حفظ نفس از تمایالت و ش��هوات نفس��انی است« .4حیا»
نی��ز به حفظ نفس از ضعف ،نقص و دوری از عیب و امور پس��ت معنا ش��ده اس��ت.5
«تع ّف��ف» در قرآن در م��وردی که ام��کان ازدواج برای فرد آماده نیس��ت،به معنای
خودداری از شهوت است:
ذَّ
لاَ
ًَ
جَ
َ
َو لْيَ ْس�تَ ْعفف ِ َ
ي ُدون نِكاحا؛ و كس��انى كه [وسيله] زناشويى
ِِ
الين ِ
نمىيابند ،بايد ع ّفت ورزند.6
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َ ذَّ َ َ ْ َ ُ َ
الز َ
ون ُّ
ور؛ و كسانىاند كه گواهى دروغ نمىدهند.1
الين ال يشهد
و ِ
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نمىافتند.1
اسالم برای تف ّکر و اندیشه ،ارزش خاص و جایگاه واالیی قائل است .خداوند ،آیات
و نش��انههای خود را در سراسر هستی گس��ترانده و از بندگانش میخواهد که درباره
آنها با تفکر عمل کنند و از آن نشانهها به خالق بینیاز خود پی برند .امام رضا فرمود:
عبادت به روزه زیاد گرفتن و زیاد نماز خواندن نیست؛ همانا عبادت ،این
است که انسان در امر خداوند ،زیاد تف ّکر کند.2

یازده) توجه به تربیت فرزندان
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یازدهمین ویژگی این انس��انهای مؤمن ،آن اس��ت که توج��ه خاصی به تربیت
فرزند و خانواده دارند ،خود را در برابر آنها مس��ئول میدانند و پیوسته از درگاه خدا
میخواهند که همسر و فرزندانشان را مایه روشنی چشمشان قرار دهد:
َ ذَّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ لنَ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِّ َّ َ ُ َّ َ َ ْ
ني؛ و كسانىاند
و ِ
اجنا و ذريتِنا قرة أع ٍ
الين يقولون ربنا هب ا ِمن أزو ِ
كه مىگويند« :پروردگارا ،به ما از همسران و فرزندانمان آن ده كه مايه
روشنى چشمان [ما] باشد».3
ِ

خداوند در آیاتی از قرآن ،به برخی از همس��ران پیامبر اخطار و س��رزنشهایی
داده اس��ت .س��پس در فرمانی عمومی برای همه مؤمنان ،دستورهایی درباره تعلیم و
تربیت همسر ،فرزندان و خانواده بیان میکند:
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َْ
ُ ْ َ ً
الين ءامنوا قوا أنفس�كم و أه ِليكم نارا؛ اى كس��انى كه ايمان
يأيها ِ
آوردهاي��د ،خودت��ان و كس��انتان را از آتش��ى كه س��وخت آن ،مردم و
سنگهاست حفظ كنيد.4
از این آیه ،نکاتی به دست میآید :5اول اینکه انسان مؤمن در مقابل خانوادهاش
مس��ئول است و باید زمینه رش��د اخالقی آنها را فراهم کند .محیط خانواده وی باید
پاک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
 .1فرقان.73/
 .2نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،11ص .184
 .3فرقان.74/
 .4تحریم.6/
 .5ر.ک؛ مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،24ص .287

دوازده) پیشوایی برای پرهیزگاران

آخرین ویژگی که در س��ورة فرقان برای بندگان خاص خدا بیان شده ،این است
که آنها هرگز به این قانع نیستند که خود را به راه حقّ بسپارند؛ بلکه همتشان چنان
واال است که میخواهند پیشوا و امام مؤمنان باشند و دیگران را به این راه فرا خوانند:
ً
َ ْ
اج َعلْنَا للْ ُم َّتق َ
ني إِ َماما؛ و ما را پيشواى پرهيزگاران گردان.2
و
ِ ِ
ِ
مدیریت جامعه ،آرزوی عبادالرحمان است؛ زیرا عهدهدار
بنابراین در دست گرفتن
شدن امامت و رهبری پرهیزگاران ،ارزش است و این مهم با گوشهگیری و انزوا حاصل
نمیش��ود؛ بلکه همتی بلند و تالشی اس��توار میخواهد تا سرمشقی برای پرهیزگاران
باش��د .اگر انس��ان مؤمن با مجاهده و تالش خس��تگیناپذیر بتواند به اخالق حس��نه
دست یابد و اسماء و اوصاف الهی را در خود ایجاد کند ،همچون فانوسی در دریاهای
طوفانزده ،گمش��دگان را به س��احل نجات هدایت خواهد کرد و آنان را از غرق شدن
در آن نجات خواهد داد.

 )3ارتباط با خدا

تحرک ،مرگ اس��ت و بدون نشاط ،شایسته نام حیات نیست .شور،
زندگی بدون ّ
نش��اط ،تالش و پویای��ی از ارکان مهم و اجزای جداییناپذیر زندگی اس��ت .عبادت و
بندگی ،پرستش س��تایشگرانة آفریدگار هستی و اظهار نهایت درجه شعور و معرفت
است .عبادت ،ظهور خاضعانه ،اوج کمالخواهی ،تجلّی پاکی و پاکیزگی و ابراز خالصانه
ربوبیت خالق عالم و حرکت هماهنگ
عشق و عاشقی است .عبادت ،اعتراف آگاهانه به ّ
و همسو با چرخش نظام شگفتانگیز آفرینش است.

عبادت،رسم بندگی ،ستایش همه خوبیها ،پاسخ نه گفتن به آلودگیها و پاسخ
مثبت��ی به یک نیاز طبیع��ی برای ارتباط مخلوق با خالق خود اس��ت .عبادت وجدان
 .1ر.ک؛ حسینی قزوینی ،موسوعة االمام الرضا ،ج  ،6ص .380 - 500
 .2فرقان.74/
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گوش بسته نمیتوان پیمود .بر رهرو الزم است که پیش از هر
راه خدا را با چشم و
ِ
چیز ،گوش شنوا و چشم بینا داشته باشد و با ژرفاندیشی در مسیر قرب خدا پا بگذارد.

از س��وی دیگ��ر حقّ زن و فرزند ،تنه��ا با تأمین هزینه زندگی ،مس��کن و تغذیه
حاصل نمیش��ود؛ بلکه مهمتر از آن تغذیه روح و جانش��ان و تأمین بهداش��ت معنوی
آنها اس��ت که تنها با تعلی��م و تربیت صحیح امکانپذیر اس��ت؛ ازاینرو در احادیث
پیش��وایان معصوم س��فارشهای فراوانی درباره اهمیت تربیت فرزندان ،مقدمات و
راهکارهای آن بیان ش��ده است .از امام رضا در احادیث بسیار زیبایی درباره شرایط
انتخاب همس��ر ،تأثیر شیر مادر بر تربیت فرزند و شیوههای تربیتی فرزندان به یادگار
مانده است.1
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انس��ان را پرورش میدهد ،اس��تعدادهای خفته را بیدار میکن��د و قابلیتهای نهفته
درون را شکوفا میسازد،میل به کار نیک را افزایش میدهد ،شعلههای امیال حیوانی
و تمایالت نفس��انی را کمفروغ میکند ،زنگار گناهان را میش��وید و نور محبوب را در
دل پویندگان راه حقّ میتاباند؛ ازاینرو فلسفه خلقت از سوی آفریدگار در یک کلمه
خالصه شد و آن عبادت است:
َ َ َ َ ْ ُ لجْ َّ َ لاْ َ لاَّ َ ْ ُ ُ َ
جن و انس را نيافريدم جز
و م�ا خلق�ت ا ِ ن و ا نس إِ يِلعب�دون؛ و ّ
براى آنكه مرا بپرستند.1
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جبرئیل امی��ن ،مرا باخبر کرد که خداوند بلندمرتب��ه فرمود :همانا من
خدایم ،و خدایی جز م��ن یگانه وجود ندارد ،بندگانم! مرا عبادت کنید.
کس��ی که با گواهی دادن به یگانگی م��ن ،همراه با اخالص ،مرا مالقات
کند ،در دژ استوار من داخل شده و از عذاب ،ایمنی مییابد.3

حقیقت عبادت ،سرسپردگی در درگاه آفریدگار هستی،

رضایت به خواستههای او و اطاعت از پیشوایان دین است.

در بیانات نورانی امام رضا ش��رایطی برای عبادت بیان ش��ده اس��ت که در این
مجال بررسی میشود:

یک) شرایط بندگی

بندگی ،شرایطی دارد که بهرهمندی از ثمرات آن در گرو رعایت آن است .اخالص
و نگاه همه جانبه و فراگیر به عبادت ،از جمله شرایط بندگی است.

الف) اخالص

افعال انس��ان ،اختیاری اس��ت و هیچ فعل اختیاری ،بدون ّنیت نمیتواند تحقّق
محرک درونی ،شتابدهنده به رفتار و تعیین کننده جهت آن است؛
یابدّ .نیت ،نیروی ّ
ازاینرو ّنیت در تحصیل کمال یا نقص ،نقش اساسی ایفا میکند .امام رضا از پیامبر
اس�لام حدیث زیبایی نقل میکنند که رابطه ّنیت و عمل ،بیش��تر آفتابی میشود.
نبی خاتم  فرمود:
هی��چ گفتاری ج��ز با کردار ،ارزش ندارد و هیچ گفت��ار و کرداری جز با
نیت ،ارزش ندارد و هیچ گفتار ،کردار و نیتی جز با موافقت سنت ،ارزش
ندارد.2

عب��ادت ،زمان��ی پردههای تاریک میان انس��ان و آفریدگار را کن��ار میزند که از
اخالص برخوردار باشد؛ ازاینرو اخالص در تمام اعمال مورد توجه پیشوایان دین بوده
است .امام رضا فرمود:
کس��ی که مش��هور به عبادت باشد ،او را در دین خودش پاک و بی ّ
غل و
غش ندانید که خداوند ش��هرت به عبادت و شهرت به لباس را مبغوض
دارد.3

ام��ام رض��ا در حدیث زیبایی عب��ادت را هفتاد وجه میدانند که ش��صت و نه
وجه آن در رضا و تس��لیم در برابر خواستههای خدا ،رسوالن و پیشوایان دین خالصه
میشود:

سری از اسرار خدا و از ویژگیهای بندگان است که خدا آنها را دوست
اخالصّ ،
دارد .خداوند ،بندگان خود را با برکت دعا و اخالص یاری میدهد .از کمی عمل نباید
وحش��ت داشت؛ زیرا اگر عملی کوچک با اخالص همراه ش��ود ،برکتهای فراوانی به
همراه خواهد داشت .انسانی که چهل روز عمل خود را برای خدا خالص کند ،خداوند،
سرچش��مههای حکم��ت را از قلبش بر زبان��ش جاری میکند .امام رض��ا از پیامبر

 .1ذاریات.56/
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،1ص .225
 .3صدوق ،االمالی ،ص .588

 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،2ص .212
 .2صدوق ،االمالی ،ص 337؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،1ص .207
 .3مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،67ص .252

همان��ا عبادت ،هفتاد وجه اس��ت که ش��صت و نه وج��ه از آن در رضا و
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گرفتاری و مشکالت زندگی بشر در سه امر ریشه دارد :2وابستگی به مال و منال
دنیا ،فکر و اندیش��های که در مقابل تدبیر خالق خویش گرفته و مش��غولیت و رفتاری
که خارج از دایره ش��رع و حکم الهی ،آدمی را س��رگرم میکند؛ زیرا اگر نفس پلید و
شر ،فتنه ،وسوسه و فساد نخواهد داشت
سرکش به حال خویش رها شود ،عملی جز ّ
و دس��تاوردش تنها حسرت ،ندامت ،محرومیت و خس��ران خواهد بود .پس پروردگار،
ریس��مان عبادت و بندگی را برای خاکیان دربند قرار داد تا به س��وی قلّههای کمال
باال روند و در دژ مس��تحکم الهی قرار گیرند .امام رضا از قول پدران بزرگوار خود از
آخرین فرستاده الهی ،حدیثی زیبا نقل فرمود:

تسلیم در برابر خدا و رسول و اولیاالمر است.1
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خدا چنین روایت فرمود:
کس��ی که چهل روز ،خ��ود را برای عبادت و بندگی خ��دا خالص کند،
خداوند متعال ،چشمههای حکمت را از قلب او بر زبانش میجوشاند.1
س ّر عبادت ،اخالص است.

خدایا! عبادتم از ترس عقاب یا برای طمع در ثواب نیست؛ بلکه تو را اهل
و شایستة عبادت یافتم ،پس تو را عبادت میکنم.2

ب) نگاه همهجانبه به عبادات
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یکی از مس��ائل بس��یار مهم درباره رس��م بندگی ،توجه همهجانبه به عبادتها،
احکام و تکالیف دینی اس��ت .اس�لام ،مجموعه کاملی از قوانین و احکام را در اختیار
قرار داده که تمام آنها بر اس��اس مصالح و مفاس��د (خیر و شر) بندگان تشریع شده
است؛ ازاینرو زمانی زندگی معنوی محقق میشود که نگاهی فراگیر به عبادات داشته
باشیم نه جزئی .امام رضا در روایت زیبایی به این حقیقت اشاره فرموده و وابستگی
و پیوستگی احکام الهی را به یکدیگر بیان فرمودهاند .آن حضرت فرمود:
خداوند به سه چیز امر فرموده است ،مشروط به آنکه همراه با سه چیز
دیگر باشد :به نماز امر کرده و آن را به زکات مقرون ساخته ،پس کسی
که نماز بخواند و زکات ندهد ،هرگز نمازش قبول نخواهد ش��د .به شکر
کردن برای خود امر کرده و آن را به تش�� ّکر از پدر و مادر ،مقرون کرده
است ،پس کسی که والدین خود را شکر نکند ،خدا را شکر نکرده است.
به تقوا امر فرموده و آن را به صله رحم مقرون کرده اس��ت؛ پس کس��ی
که صله رحم نکند ،تقوا ندارد.3

 .1صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .69
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،41ص .14
 .3صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،1ص .258

بق��ا و صالح بندگان در گرو اوامر پروردگار اس��ت ،همچنین نواهی خدا
برای جلوگیری از فس��اد و زیر پا گذاش��تن حقوق یکدیگر بیان ش��ده
است.1

آن حضرت درباره فلس��فه عبادت و بندگی خدا و وضع احکام از جانب پروردگار
بیان بسیار زیبایی دارند:

[خداون��د برای هر زمان و مکان] عبادتهایی ق��رار داد تا ذکر و یادش
فراموش نش��ود .مردم ،ادب حضور در پیشگا ِه او را به فراموشی نسپارند
و از اوام��ر و نواهیاش باز نایس��تند؛ همچنین صالح و پایداری آنها در
تعبد و تکالیف ،روزگار دراز بر آنها
تعبد و بندگی اس��ت؛ چرا که بدون ّ
ّ
2
میگذرد و دلهایشان سخت و قسی میشود .
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بنده خدا در بندگی ،نظری جز فنا در ذات أحدیّت و اخالص عمل برای محبوب
محبت و کشش به سمت خدا بنا نهادهاند.
خود ندارد .آنان اس��اس پرستش خود را بر ّ
تقرب به او بنیان نیت آنها اس��ت و خدا را میپرس��تند؛ چرا که او شایس��ته پرستش
ّ
است .امام علی فرمود:

بنابراین شایسته است بنده در عبادتهای خود ،مجموع آن را مد نظر قرار دهد و
به صورت کامل به فرامین الهی ،گردن نهد .امام رضا درباره حکمت و فلسفه انجام
یا ترک برخی از افعال (اوامر و نواهی الهی) در شریعت ،میفرماید:

دو) جلوههای بندگی

بندگی و عبادت خدا جلوههای بسیاری دارد که در آیات قرآن و روایات معصومان
به آنها ش��ده اس��ت .در این مجال ،جلوههایی از عبادت و بندگی که در بنای زندگی
معنوی ،نقش مهم و ویژهای را ایفا میکند ،از دیدگاه امام رضا بیان میشود:

الف) ذکر

انس��ان به دلیل انس با جهان ماده و مادیات ،هم��ه چیز را در کفة ترازوی ذهن
مادی خود میگذارد و با مادیات میس��نجد .به همین علّت ،خواس��ته یا ناخواس��ته،
بس��یاری از ارزشهای معنوی و فضایل واالی انسانی را از جایگاه واقعی خود پایینتر
قرار میدهد.
ذکر و یاد خدا نمونه روش��نی از این ارزشهای واالس��ت که با آنکه در فرهنگ
اس�لامی در زمرة نعمتهای بزرگ الهی قرار گرفته ،مورد توجه خاکیان در بند عالم
ماده قرار نمیگیرد .امام سجاد در مقام مناجات با پروردگار بلندمرتبه فرمود:
از بزرگترین نعمتهای تو بر ما این است که ذکرت را بر زبانما جاری
 .1همان ،ج  ،2ص .103
 .2همان.
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ساخته و اجازه دادهای که تو را بخوانیم ،تنزیه کنیم و تسبیح گوییم.1

یاد خدا سرچشمة هم ة خیرات و منبع جوشان همه نیکیهاست .ذکر خدا نفس
را پاک ،دل را نورانی و روح و جان را صفا و آرامش میبخشد .بیتوجهی به یاد و ذکر
خدا چیزی جز هدر دادن عمر نیست .امام رضا فرمود:
هر چیزی که شما را از یاد و ذکر خدا منصرف کند ،قمار است.2

فراوان از ویرانکننده لذات (مرگ) یاد کنید.3
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زندگی معنوی ،سرشار از ذکر و یاد خداست .انسان در همه حال در خالل کسب
و کار ،هنگام گفتگو با مردم ،در وقت خوردن و آشامیدن و تمام ساعتها و ثانیههای
زندگی ،خدا را در قلبش یاد میکند و برای لحظهای از او غافل نمیشود:
ْ
َّ َ َ1 َّ َ َ 1
َ
ر َج ٌال لاَّ تُلْه ْ َ َ ٌ لاَ َ ْ ٌ َ
هلل َو ِإقامِ الصلو ِة و ِإيتا ِء الزكو ِة
يهم جِتارة َو بيع عن ِذك ِ َر ا ِ
ِ ِ
ِ
ْ ُ ُ ُ أْ
خَ َ ُ َ
�ون يَ ْوم�ا ً َتتَ َقلَّ ُ
وب َو الب ْ َصار ؛ مردانى كه نه تجارت و نه
ب ِفي ِه القل
ياف
داد و ستدى ،آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زكات ،به خود
مشغول نمىدارد ،و از روزى كه دلها و ديدهها در آن زير و رو مىشود
مىهراسند.4
در زندگی معنوی ،کار ،تعطیل نمیش��ود؛ بلکه تحت الش��عاع یاد و ذکر خدا قرار
میگیرد؛ به گونهای که گویا جز با نام و یاد او آش��نا نیس��تند ،دس��تورها و وعدههای
حقّش را در برابر دیدگانش��ان دارند و رفتار خود را بر اس��اس خواستههای وی تنظیم
میکنند .امام رضا به نقل از پدران بزرگوار خود ماجرای زیبایی از موس��ای کلیم
نقل میفرماید :موس��ی روزی در نجوای خ��ود با خداوند گفت :پروردگارا! آيا از من
دوری تا تو را با صدای بلند ،بخوانم یا نزدیک منی تا با تو نجوا کنم؟ خدای متعال به
موسی این گونه خطاب کرد:
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،91ص .151
 .2صدوق ،االمالی ،ص 336؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،70ص .157
 .3صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .70
 .4نور.37/

سپس پروردگار به موسی این گونه فرمان میدهد:
ای موسی! مرا در همه حال یاد کنید.2

ب) نماز

در قرآن در موارد متعددی ،اوصاف افراد بهرهمند از زندگی معنوی و اهل نجات،
سعادت و رستگاری بیان شده است و با عناوینی مانند «مفلحین» و «فائزین » معرفی
شدهاند .در این میان ،نکته قابل تأملی وجود دارد و آن اینکه یک صفت مشترک در
این دو گروه وجود دارد و آن «نماز» است .در آیات ابتدایی سور ة «مؤمنون» با فاصله
چند آیه کوتاه ،دو بار بر این مسأله ،تأکید شده است :یک بار درآغاز سوره و به عنوان
اولین صفت مؤمنانی که به فالح و رستگاری میرسند:
َ لاَ ْ َ
ذَّ َ ُ ْ
اش ُعون؛ همانان كه در نمازشان فروتنند.3
ِ
ىف ص تِ ِهم خ ِ
الين هم ِ
و بار دیگر در نهمین آیه از این س��وره بر اهمیت و جایگاه نماز برای رس��یدن به
فالح تأکید شده است:
َ ذَّ َ ُ ْ لَىَ َ َ َ ْ حُ َ ُ َ
الي�ن ه�م ع صلواتِ ِهم يافِظون؛ و آنان كه بر نمازهايش��ان مواظبت
و ِ
4
مىنمايند .
ش��بیه همین مسأله در سوره «معارج» نیز مش��اهده میشود .در این سوره ابتدا
سخن از مداومت در نماز به میان میآید:
ذَّ َ ُ ْ ىلَ َ لاَ
َ
ع َص تِ ِه ْم دائِ ُمون؛ همان كس��انى كه بر نمازش��ان پايدارى
الين هم 
ِ
5
مىكنند .
سپس بعد از بیان چند صفت دیگر درباره مواظبت بر نماز ،تأکید میکنند:
َ ذَّ َ ُ لَىَ
حُ
َ
ي�ن ه ْم ع َصالتِ ِه ْم يَافِ ُظون؛ و كس��انى كه بر نمازش��ان مداومت
ال
و ِ
6
مىورزند .
تکرار لفظ «صالة» و تأکید بر آن بر این داللت دارد که نماز در معارف اس�لامی

 .1صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،1ص .127
 .2همان.
 .3مؤمنون.2/
 .4مؤمنون.9/
 .5معارج.23/
 .6معارج.34/

فصل اول ■ رســم بنــدگی

یاد خدا روح را صفا میدهد و نفس را از اس��ارتِ دوس��تی دنیا ـ که سرچش��مه
همه خطاهاست ـ رهایی میبخش��د .بنابراین امام رضا به پیروانش توصیه میکند:
به چیزهایی که ّ
لذتها را در چش��م ،خار میکند ،بیش��تر توجه داشته باشند و آنها
را یاد کنند:

من همنشین کسی هستم که مرا یاد میکند.1

65
65

مورد توجه ویژه اس��ت و در سعادت انس��ان ،نقش بسیار مهم و حیاتی دارد .قرآن در
ذَّ َ ُ لَىَ
«ال
ين ه ْم ع َصالتِ ِه ْم
همی��ن باره گاهی به کمیت نماز ،توج��ه میکند و میفرمایدِ :
َ
َ
دائِ ُمون» و گاه بر کیفیت نماز و اوصافی که باعث کمال آن میشود ،تأکید کرده است؛
ُ َ
نظی��ر ذَّ َ ُ ْ َ
ْ
�عون .»7مرور آیات ق��رآن درباره نماز ،موضوعاتی را
خاش
ِ
«الين هم يف صالتِ ِهم ِ
درباره این فرضیه الهی پیش روی قرار میدهد:
● نماز ،وسیلهای برای یاری جستن از خداوند متعال است.8
● باید بر نماز ،محافظت و مواظبت داشت.10

مقید به اوقات مشخص است.11
● نماز ،تکلیفی ّ
● نماز ،بیانگر خشوع مؤمنان است.12

● نماز ،عبادتی اس��ت که منافقان از آن ّ
لذت نمیبرند و با کس��الت ،آن را انجام
میدهند.13
● نماز دعا و خواسته پیامبران است.14

● نماز بهترین وسیله برای یاد خداست.15
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● نماز انسان را از کارهای زشت و ناپسند بازمیدارد.16

● ترک نماز باعث هالکت و افتادن در آتش جهنم میشود.17

آیات مختلف درباره نماز به یکی از فلسفههای مهم درباره این عمل عبادی اشاره
دارد و آن اینکه انس��ان در این جهان به دلیل عوامل غفلتزا ،نیازمند وسیلهای است
که در فاصلههای مختلف زمانی ،خدا ،رستاخیز ،دعوت پیامبران و هدف آفرینش را به
یاد آورد و از غرق ش��دن در گرداب غفلت و بیخبری در امان بماند .نماز این وظیفه
 .7مؤمنون.2/
 .8بقره.45/
 .9مائده.12/
 .10مؤمنون.9/
 .11نساء.103/
 .12مؤمنون1/و.2
 .13توبه.54/
 .14ابراهیم.40/
 .15طه.14/
 .16عنکبوت.45/
 .17مدثر42/و.43

ربوبیت حقتعالی اس��ت و این مصلحت عام و گس��تردهای
نماز ،اقرار به ّ
است؛ زیرا در آن اضداد پروردگار کنار گذاشته میشوند و بنده با کمال
خاکساری ،فروتنی و اعتراف به بندگی و تقاضای عفو از گناهان گذشته
در مقابل پروردگار میایستد و هر روز پیشانی بر خاک میساید تا به یاد
قادر متعال باش��د ،او را به فراموشی نسپارد و بدین وسیله حالت خشوع
و خ��وف و خواری خود را در مقابل پروردگار جلیل ،نش��ان دهد؛ عالوه
بر آنکه در این مراس��م بندگی و عبودیت ،از خدای قادر متعال ،دین و
دنیا را طلب کرده ،از س��احت ربوبیتش افزایش آنها را تقاضا میکند و
عاجزانه از او منزجرشدن از فساد را میخواهد.1

انس��انها مأمور به اقامه نمازند .به پا داشتن نماز ،آن است که حقّ نماز ادا شود؛
یعنی نماز به صورت یک پیکر بیروح انجام نشود؛ بلکه نمازی باشد که بنده را متوجه
آفریدگار خویش سازد و این معنای «ذکر اهلل» است که در آیه به آن اشاره شده است:
َ
َّ َ ْ َ 1
لك ِرى؛ و به ياد من نماز برپا دار.2
أقِ ِم الصلو ة ذِ ِ
س��یره پیش��وایان معصوم و توجه آنها به کیفیت حضور در پیشگاه آفریدگار،
گویای اهمیت و جایگاه و نقش بیبدیل نماز در زندگی معنوی انسانها است.
هنگام��ی که امام حس��ن مجتبی وض��و میگرفت و آماده نماز میش��د ،رنگ
مبارکش دگرگون میگش��ت و بندبند وجودش به لرزه میافتاد .علّت این حالت را از
آن حضرت جویا شدند؛ فرمود:
صاحب عرش میایستد رنگش
سزاوار است کسی که در پیشگاه خداون ِد
ِ
زرد شود و بندبند اعضایش بلرزد.3

ش��بیه این روایت دربارة امام زینالعابدین نیز وارد ش��ده است .4همچنین نقل
ش��ده است که وقتی امام سجاد به نماز میایستاد ،چنان بود که گویا ساقه درختی
است و حرکتی از خود ندارد.5
 .1صدوق ،علل الشرائع ،ج  ،1ص .256
 .2طه.14/
 .3مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،43ص .239
 .4همان ،ج  ،80ص .346
 .5همان ،ج  ،46ص .64

فصل اول ■ رســم بنــدگی

● نماز و زکات ،پیوندی ناگسستنی دارند.9

مهم را بر عهده دارد .امام رضا در بیان فلسفه نماز میفرماید:
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در روایتی دیگر آمده اس��ت که روزی حضرت س��جاد مشغول نماز بود و عبا از
شانه مبارکش افتاد؛ ولی حضرت توجهی نکرد .وقتی از نماز ،فارغ شد ،یکی از اصحاب
عرض کرد :عبای ش��ما از شانهتان افتاد و بدون توجه به آن ،نماز خود را ادامه دادید.
آن حضرت فرمود:

دربارة موال علی آمده اس��ت که چون وقت نماز فرامیرسید ،به خود میپیچید
و میلرزید .به آن حضرت گفتند :ای امیرمؤمنان! شما را چه شده است؟ میفرمود:
زمان ادای امانتی رس��یده اس��ت که خداوند ،آن را بر آسمانها و کوهها
عرضه کرد و آنها از قبولاش ابا کردند و از آن بیمناک شدند.2
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آن حضرت درباره نماز پیامبر میفرماید :رسول اکرم با ما سخن میگفت و
ما با او س��خن میگفتیم؛ اما چون هنگام نماز فرا میرس��ید ،آن حضرت از فرط توجه
به عظمت حقتعالی چنان دگرگون میش��د که گویی نه او ما را میش��ناخت و نه ما
آن حضرت را.3
س��یره عبادی ام��ام رضا نیز گویای حقایقی واال در اهمی��ت و جایگاه نماز نزد
آن بزرگوار اس��ت .روزی مأمون ،مجلس مناظرهای در حضور پیشوایان تمام ادیان در
محضر امام رضا برپا کرده بود .در میان مناظره ،حضرت از مأمون پرس��ید :آیا وقت
نماز رسیده است؟ عمران که داشت سخنان امام را میشنید از امام خواست تا جواب
پاسخ او را کامل کنند؛ ولی امام فرمود :بعد از نماز برمیگردم.4
دعبل شاعر ،لباس خز سبز رنگی هدیه داد و فرمود:
روزی امام رضا به
ِ

در نگهداری این لباس ،کوشا باش؛ چرا که در این لباس ،هزار شب و در
 .1همان ،ج  ،84ص .265
 .2فیض کاشانی ،محجة البیضاء ،ج  ،1ص .378
 .3همان ،ص .350
 .4صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،1ص .154

همچنین گزارشهای زیادی از س��جدههای طوالنی آن امام و حالتهای روحانی
و ملکوتی ایشان در حال نماز رسیده است.2

اول) آثار نماز

بررسی سخنان امام رضا درباره نماز ،نکات زیبایی را درباره آثار این عمل مهم
عبادی آشکار میسازد:
■ دوری از گناه

نماز ،مؤثرترین ارتباط با خداس��ت و اگر با ش��رایط صحیح انجام ش��ود ،دل را از
محبت خدا لبریز میکند .در پرتو نماز ،زمینه پاکسازی درون از آلودگیها
عش��ق و ّ
فراهم میش��ود و دل و جان آدمی شستش��و مییابد .قرآن به این حقیقت واال چنین
اشاره میکند:
ْ
َ
َ ُْ َ
َ ْ َ
َْ
إ َّن َّ
الصلوَ 1ة تنهىَ َع ِن الفحش�ا ِء و المنك ِر؛ نماز از كار زشت و ناپسند باز
ِ
مىدارد.3

«فحش��ا» اش��اره به گناهان بزرگ پنهانی دارد که بر اثر غلبه قوای ش��هوانی در
دام آن گرفتار ش��ده و «منکر» بیانگر گناهان بزرگ و آش��کاری است که بر اثر غلبه
قوه غضب ،گریبانگیر آدمی ش��ده است .4خصوصیت نماز ،آن است که انسان را به یاد
نیرومندتری��ن عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به مبدأ و معاد میاندازد؛ ازاینرو دارای اثر
بازدارندگی از فحشاء و منکر است.5
یاد خدا بودن مساوی با فراموش کردن غیر خداست.
گاهی انس��ان در محراب عبادت قرار میگیرد و به راز و نیاز و نماز به درگاه وی
رب بودن ،رحم��ان بودن ،رحیم بودن ،یگانه بودن
روی م��یآورد و او را به اهلل بودنّ ،
و صمدب��ودن توصی��ف میکند .راز و نی��از ،عالیترین تأثیره��ا را در نفس او بر جای
میگذارد و روح و زندگی وی را براس��اس مکتب واالی اس�لام پرورش میدهد .نماز،
 .1نجاشی ،رجال ،ص .276
 .2حسینی قزوینی ،موسوعة االمام الرضا ،ج  ،2ص  126ـ .133
 .3عنکبوت.45/
 .4مکارمشیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،11ص .370
 .5همان ،ج  ،16ص .284

فصل اول ■ رســم بنــدگی

وای بر تو! آیا میدانی در برابر چه کس��ی ایس��تاده بودم؟ به خدا قسم!
چنین فکری مرا از توجه به عبا بازداشته بود .آیا نمیدانی از نماز بنده،
آن مقدار قبول میش��ود که با حضور قلب باشد؟ آن شخص عرض کرد:
ای پسر رسول اهلل! با این وصف ،ما به هالکت میرسیم .حضرت فرمود:
اینگونه نیس��ت و خداوند به وس��یله نمازهای مس��تحبی شما ،کاستی
نمازهای واجبتان را برطرف میکند.1

هر شب ،هزار رکعت نماز خواندم و هزار بار قرآن را ختم کردم.1
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س��رود توحید و یکتاپرس��تی ،فضیلت و پاکی اس��ت که فکر و روح را در برابر عوامل
آل��ودهای ک��ه از زندگی روزمره با آن س��ر و کار داریم ،پاک نگه م��یدارد .اگر حضور
نماز در زندگی ،کمرنگ ش��ود یاد خدا به فراموش��ی سپرده و جوالنگاه شیطان فراهم
میشود .امام رضا از رسول خدا روایت کرد:
ش��یطان از مؤمن ،دلتنگ است؛ مادامی که نمازهای پنجگانه را به جای
آورد .ه��رگاه نماز خود را ترک کند ،ش��یطان بر او مس��لّط ،میگردد و
گرفتار گناه و فساد میشود.1

زندگ��ی همواره با فراز و فرودهای بس��یاری همراه اس��ت .غمها با ش��ادیها در
آمیختهاند و س��ختیها همراه گش��ایشها جلوههای مختلف زندگی بشرند .آنگاه که
انسان با گرفتاریهای زندگی ،دست و پنجه نرم میکند ،بهترین راه برای پناهبردن به
آفریننده جهان ،نماز و عبادت است.
مقاتل میگوید از امام رضا درخواست کردم که برای برطرف شدن گرفتاریها
و برآورده شدن حاجتهایم دعایی تعلیم دهد .حضرت این نسخه را تجویز کرد:

70
70

غسل کن ،لباس تمیز بر تن کن ،بوی خوش استعمال کن و زیر آسمان
دو رکعت نماز بگذار .سپس دعا کن.2

ش��خصی در کار خود مانده بود که برای مس��افرت ،راه دری��ا را پیش گیرد یا از
خشکی برود؛ چرا که در هر دو با خطرهای بسیاری مواجه بود .امام رضا به او فرمود:
در غیر از وقت نماز ،وارد مسجد شو و دو رکعت نماز بخوان .سپس صد
بار از خدا طلب خیر کن .سپس به قلبت رجوع کن و به آن عمل کن.3

دوم) آداب نماز

حضور در پیشگاه الهی ،آدابی دارد که برخی مربوط به باطن و بخشی در ارتباط با
ظاهر است .نمازگزار باید تمام فکر و ذهنش را از وجود اغیار ،خالی کند و همه حواس
و توجه خود را به جمال دوس��ت معطوف کند .ش��خص باید ب��ا گفتن تکبیرةاالحرام
هر خیالی غیر از دوس��ت را بر خود حرام کند ،مانند فقیری نیازمند در درگاه قادری
مطلق حضور یابد ،از سر اخالص سر بر خاک گذارد و با تمام وجود ،خود را در محضر
 .1صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .28
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،3ص .477
 .3همان ،ص .471

حضور در پیش��گاه دوست ،آداب دیگری نیز دارد که مربوط به ظاهر است .کسی
که میخواهد با محبوبش س��خن بگوید باید ظاهر خود را نیز آراسته کند .در کلمات
نورانی امام رضا به دو مورد از آداب ظاهری نماز اشاره شده است:
● لباس زیبا و آراسته

خداوند در آخرین نامه هدایت خود به تمام انس��انها دس��تور میدهد که هنگام
رفتن به مسجد ،زینت خود را به همراه داشته باشند:
َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ لُ ِّ
ند ك َم ْس ِج ٍد؛ اى فرزندان آدم ،جامه خود
ىن ءادم خذوا ِزينتكم ِع
ياب ِ
1
را در هر نمازى برگيريد .

این آیه میتواند هم به زینتهای جسمانی اشاره داشته باشد که شامل پوشیدن
لباسهای مرتب و پاک و تمیز ،ش��انه زدن موها و اس��تفاده از بوی خوش میش��ود و
هم شامل زینتهای معنوی نظیر صفات انسانی ،ملکات اخالقی ،پاکی نیت و اخالص
شود.2
آیه در حقیقت ،نکوهش��ی از عمل زشت جمعی از اعراب در زمان جاهلیت است
ک��ه هنگام ورود به مس��جدالحرام و طواف خانه خدا ،عریان و برهنه میش��دند و هم
اندرزی اس��ت به آنها که هنگام نماز و یا رفتن به مس��اجد ،لباسهای کثیف و کهنه
بر تن میکنند.3

کس��ی که توفیق حضور در پیش��گاه خدا پیدا میکند باید ظاهرش آراسته باشد.
یکی از یاران حضرت رضا میگوید :امام رضا را دیدم که در جامه خز ـ که لباسی
آراسته و زیباست ـ نماز میخواند.4
● مسواک زدن

یکی از آداب حضور در پیشگاه الهی ،پاکی ظاهر است .امام رضا فلسفه وجوب
وضو قبل از نماز را این گونه بیان میفرماید:
جبار به مناجات میایس��تد،
برای اینکه بنده وقتی در مقابل پروردگار ّ
طاهر و پاکیزه باش��د ،عالوه بر آنکه ام��ر و فرمان او را که به منظور بر
حذر ماندن از پلیدیها و نجاس��ات صادر شده ،اطاعت کرده و همچنین
 .1اعراف.31/
 .2مکارمشیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،6ص .148
 .3همان.
 .4صدوق ،الفقیه ،ج  ،1ص .170
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■ رفع گرفتاری

او حاضر ببیند.
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کس��الت و چرت از او برطرف شود و قلب از ناپاکیهای باطنی و معنوی
نیز تزکیه میش��ود؛ در نتیجه ،بنده با جسم و قلب طاهر در مقابل خدا
میایستد و با او مناجات میکند.1

معم��ر ب��ن خالد میگوید :در خراس��ان ،هنگام��ی که امام رضا نم��از صبح را
ّ
میخوان��د ت��ا طلوع آفتاب بر جایگاه نماز خود مینشس��ت .س��پس ظرفی که در آن
مسواکهایش بود میآورد و مسواک میزد.3

ج) حج
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حج ،بریدن از خلق و رویکردی به سوی حقّ و سفر از خلق به حقّ و دور شدن از
غیرخدا است .انسان با رفتن به حج ،مزهای از مزههای ملکوت را میچشد .او خموشی
اس��ت که به بارگاه نور ،بهجت و س��رور راه یافته اس��ت .حجگزار به س��وی خدا فرار
میکند .حج ،منازل و مقاماتی دارد که دیدار حقّ  ،اوج آن اس��ت .حج ،راه رس��تگاری
و فوز عظیم است.
هر عبادتی مخصوص کاری است؛ اما حج ،تنها عبادتی
است که تمام عبادتها را در برمیگیرد.

در حج نماز ،اس��تغفار و زهد معنا میشود ،فلس��فة اشک نمودار میشود و راز و
نیاز با خدا ،نجوا و همنشینی با او در کنار خانهاش به اوج میرسد .زائر چون ستارهای
درخش��ان در آسمان تاریکیها میدرخشد و نامش در دفتر خدا ثبت میشود .انسانی
که به حج میرود ،مهمان خداست و خدا از او میزبانی میکند .زیارت خانة خدا ،جمع
کردن سنگریزهها ،رفتن به عرفات ،ورود به صحرای مشعر ،گام نهادن در سرزمین پر
 .1صدوق ،علل الشرائع ،ج  ،1ص .256
 .2طبرسی ،مکارم االخالق ،ص .50
 .3صدوق ،الفقیه ،ج  ،1ص .319

حکمت عبودیت در حج به کمال میرسد .حج ،عفو گنهکاران ،آزمون انسانها و
نشانة عظمت بیپایان الهی است.

دین خدا با حج زنده اس��ت ،تجدید خاطره با رس��ول خدا ،س��رزمین وحی و
اهلبیت عصمت در حج شکل میگیرد .حج ،ذکر خدا و بازار خدا است .حاجی در
این بازار با خدا معامله میکند و از او مزد میس��تاند .کسی که تارک حج باشد کوری
اس��ت که در قیامت ،نابینا محشور میش��ود .حج ،جهاد ضعفا ،لبیک گفتن به دعوت
ابراهیم خلیل و دیدار خداست .امام رضا فرمود:
حج و عمره ،فقر و گناهان را از بین میبرد.1
زائر خانة خدا باریافته به درگاه الهی و مهمان خداست و
به عنوان مهمان بر خدا وارد شده است.

خداوند ،حجگزار را میزبانی میکند ،او را در کنف حمایت خود گرفته ،مسئولیتش
را به عهده میگیرد .زائر در این مهمانی بر سفرة گسترده الهی مینشیند و با غذاهای
آس��مانی تغذیه میش��ود .مهمان ،میزبان را میبیند و به دی��دار او میرود و خداوند،
کرامتها و هدایای خود را به او ارزانی میدارد .بهرة مهمانی خدا ،بهشت و انجام این
عمل عبادی ،زمینهس��از زندگی معنوی است .امام رضا دربارة حکمت و فلسفه حج
فرمود:
ازآن جهت مردمان به حج مکلف شدهاند تا به جانب خدای بزرگ روی
آورند و خواستار افزونی نعمت شوند و از گناهان بیرون آیند و از گذشته
خویش توبه کنند و در آینده ،دینداری و تعهد پیش��ه سازند .همچنین
در حج ،اموالی خرج میکنند ،رنج و سختی میبینند ،از زن و فرزند دور
میش��وند ،از ّ
لذتها دست میکشند ،در سرما و گرما با گامهایی استوار
به این سفر میروند و همواره در حال فروتنی و خضوع و توجه به خدا به
س��ر میبرند .در حج برای مردم ،آگاهی دینی ،حاصل و اخبار امامان
نقل میشود و به دیگر ناحیه و کشورها میرسد.2

 .1طوسی ،تهذیب االحکام ،ج  ،5ص .22
 .2صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .119
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هنگامی که پاکی جسم با نیت خدایی باشد ،پاکی قلب و درون را نیز در پی دارد؛
ازای��نرو توجه به ظاهر و پاک کردن آن از آلودگیها مورد توجه پیش��وایان دین قرار
گرفته است .امام رضا درباره پاکیزگی ظاهر از جمله بهداشت دهان و دندان هنگام
نماز توجه ویژهای داشتهاند .در روایتی آمده است :حضرت رضا ظرفی داشت که در
آن پنج مسواک بود و بر هر کدام از آنها اسم یکی از نمازهای پنجگانه نوشته بود که
با هر یک از آنها در همان وقت ،مسواک میزد.2

رمز و راز مِنا و گردش به دور خانة یار ،همه و همه غذاهایی اس��ت که خدای سبحان
بر سر سفرة خود نهاده است تا باریافتگان ملکوت از آن بهره گیرند.
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حاصل سخن

زندگی معنوی یا به تعبیر قرآن حیات طیبه با ش��رایطی در دنیا حاصل میشود.
ایمان و عمل صالح در شمار امور معنوی قرار دارند که در همین دنیا محقق نمیشوند
از ای��ن رو زندگ��ی معنوی که مبتنی بر این دو مؤلفه باش��د نی��ز در همین دنیا قابل
تحقّق است.

پیش��ه س��اختن تقوا یکی از راهکارهای دست یافتن به زندگی معنوی است .تقوا
مقدس��ی اس��ت که در روح پیدا میش��ود ،به روح نیرو میدهد و نفس ا ّماره و
ملکة ّ
احساسات سرکش را رام و مطیع میگرداند.
نکته کلیدی دیگر برای ورود به زندگی معنوی برخورداری از اخالق نیکو و الهی
اس��ت .اخالق به معنای ویژگیهای روحی و نفسانی اس��ت که در وجود فرد «ملکه»
ش��ده باش��د؛ یعنی چنان با او در آمیخته که گویی جزئی از سرش��ت اوس��ت و بدون
زحمت و با اراده خویش به انجام میرسد.
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فروتن��ی و تواض��ع ،بردباری ،ش��ب زندهداری ،ت��رس از عذاب اله��ی ،اعتدال و
میانهروی ،آلوده نش��دن به ریختن خون بیگناهان ،ع ّفتورزی ،حفظ حقوق دیگران،
همت گماردن در تربیت فرزند و پیشوایی برای پرهیزکاران
توجه به نش��انههای الهیّ ،
از جمله اخالق نیکویی اس��ت که در آیات قرآن به صراحت بیان ش��ده و هش��تمین
پیشوای شیعیان نیز به آن توجه ویژه داشتهاند.

راهراههایی است که به زندگی معنوی ختم میشود .عبادت
ارتباط با خدا یکی از

وجدان انس��ان را پرورش میدهد ،اس��تعدادهای خفته را بی��دار میکند ،قابلیتهای
نهفته درون را ش��کوفا میسازد ،میل به کار نیک را افزایش میدهد ،شعلههای امیال
حیوان��ی را کم فروغ میکند ،زنگارهای گناهان را میش��وید و ن��ور محبوب را بر دل
سالکان راه حقّ میتاباند.
اخالص ،نگاه همه جانبه به عبادت از شرایط بندگی است و ذکر و نماز و حج در
زمره جلوههای بندگی قرار میگیرند.

فصل دوم

بخشش و نیایش

فصلدوم ■ بخشش و نیایش
قرآن کریم برای بیان جایگاه ،هدف از آفرینش و فرجام کار انسان ،او را مسافری
معرفی کرده که در حال حرکت به سوی «لقای الهی» است:
َ َ ُّ َ لاْ َ ُ َّ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ لاَ
ىل َر ِّبك كد ًحا ف ُم ِقيه؛ اى انسان ،ح ّقاً كه تو
يا أيها ا نسان ِإنك اك ِدح ِإ 
به سوى پروردگار خود به سختى در تالشى ،و او را مالقات خواهى كرد.1

ق��رآن ،مس��أله خلقت انس��ان و آمدن او به ای��ن جهان و تکامل��ش را با ادبیات
مربوط به کشت و رشد دانه ،گیاه و درخت بیان کرده است .انسان هنگام تولد ،مانند
دانههای است که در زمین کاشته شده و با رسیدگیهای مناسب میتواند رشد کند،
استعدادهای نهفته درونش شکوفا شود و به وضع مطلوبی نایل شود.
از س��وی دیگر این امکان نیز وجود دارد که دانه رش��د نکند و فاسد و تباه شود و
همان ارزش اولی خود را هم از دس��ت بدهد .استفاده قرآن از مفاهیمی مانند «فالح»
و «تزکیه» را میتوان در این راستا ارزیابی کرد.
فالح با واژه «فلاّ ح» به معنای کش��اورز و «فالحت» به معنای کش��اورزی ،از یک
ریشهاند و تناسب مفهومی دارند .در فارسی نیز «فالح» به رستگاری و رستن برگردان
 .1انشقاق.6/
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میش��ود .انسانی که به «فالح» میرسد ،گویا دانهای است که «رسته» و سر از خاک
تیره بیرون میآورد؛ دانههای که زیر خاک نمانده تا بپوسد و فاسد شود:1
َْ ََْ
اَّ
َْ
َ
َ
خاب َم ْن د َّس�اها؛ و هر كه آلودهاش س��اخت،
قد أفل َح َم ْن َزكها * َو قد
قطعاً درباخت[ .قوم] ثمود به سبب طغيان خود به تكذيب پرداختند.2

80
80

واژه «خ��اب» از ماده «خیبه» به معنای نرس��یدن به مطلوب و محرومش��دن و
«دس» در اصل به معنای داخل کردن
زیانکار گش��تن استَ « .5د ّس��اها» نیز از ماده
ّ
چیزی همراه با کراهت است و «دسیسه» به معنای کارهای مخفیانه و زیانبار به کار
میرود .6درباره تناسب این معنا با آیه ،بیانهای گوناگونی وجود دارد :7برخی معتقدند
این تعبیر ،کنایه از فسق و گناه است؛ زیرا اهل تقوا خود را آشکار میسازند؛ در حالی
که افراد آلوده ،خود را پنهان میدارند ،یا اینکه نفس ،خود یا هویت انسانی خویش را
در گناهان پنهان میدارد یا معصیت را در درون نفس خویش پنهان میکند.

پس آیه ،کنای ه از آلودگی به گناه و خوهای ش��یطانی اس��ت که در نقطه مقابل
تزکی��ه قرار دارد .به این ترتیب ،پیروزمندان و شکس��ت خوردگان در دنیا مش��خص
میش��وند .معیار ارزیاب��ی این دو گروه ،چیزی جز تزکیه نفس و رش��د تقوا و اطاعت
خداوند یا آلودگی به انواع معاصی و گناهان نیست.
بنابراین انس��ان همچون دانه اس��ت که پس از آن که آفریدگار جهان ،آن را در

 .1مصباح یزدی ،رستگاران ،ص .128
 .2شمس9/و.10
 .3راغب اصفهانی ،المفردات ،ج  ،1ص .381
 .4مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،27ص .47
 .5فراهی��دی ،العی��ن ،ج  ،4ص 315؛ ازهری ،تهذیب اللغه ،ج  ،7ص 245؛ راغب اصفهانی ،المفردات ،ج  ،1ص
.300
 .6جوه��ری ،الصح��اح ،ج  ،6ص 2336؛ راغ��ب اصفهانی ،المف��ردات ،ج  ،1ص 314؛ زبیدی ،تاج العروس ،ج
 ،19ص .405
 .7رازی ،روض الجنان ،ج  ،20ص 295؛ کاش��انی ،زبدة التفاس��یر ،ج  ،7ص 441؛ طباطبایی ،المیزان ،ج  ،20ص
298؛ مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،27ص .48

زندگ��ی معنوی ،ش��اخصهها و مؤلفههایی دارد که انس��ان ب��رای برخورداری و
دستیابی به آن باید آنها را بشناسد و بدانها عمل کند.

 )1بخشش

روزگاری در میان بنیاس��رائیل ،دو سال پیاپی ،خشکسالی و قحطی شدید پدید
آمد؛ بهگونهای که همه ،محتاج لقمهای نان شدند .روزی زنی تکه نانی در دست داشت
و میخواس��ت آن را در دهان بگذارد تا آتش گرس��نگی خویش را خاموش کند .ناگاه
فقیری ندا داد« :ای کنیز خدا گرسنهام» .زن با شنیدن این درخواست ،حیران شد که
در این زمان قحطی چه کند؟ آیا با فرو دادن لقمه ،نفس گرس��نه خویش را آرام کند
یا خواسته سائل را بر خواست خود ترجیح دهد و لقمه را در کام او بگذارد .در کارزار
عش��ق به بخش��ش ،عشق بر نفس چیره شد و لقمه را به فقیر بخشید .در
نبرد نفس و
ِ
آیندهای نه چندان دور ،زن با کودکش برای جمعآوری هیزم راهی صحرا شدند .مادر
در پ��ی هیزم و ک��ودک ،دنبال بازیهای کودکانه خود بود .ناگاه گرگ گرس��نهای به
کودک حمله کرد و طفل را به دهان گرفت .مادر ناالن و گریان ،دنبال گرگ میدوید
و درخواس��ت کمک میکرد .در این هنگام خدا ب��ه جبرئیل فرمان داد تا کودک را از
دهان گ��رگ نجات دهد و به دامان مادرش برگرداند .جبرئیل پس از آنکه کودک را
از دهان گرگ بیرونآورد ،با زن اینگونه سخن گفت:
 .1اعراف.179/
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« َز ّکاها» از ماده «تزکیه» در اصل به معنای نمو و رشد دادن است .3پس این واژه
به معنای تطهیر و پاککردن نیز آمده اس��ت .ش��اید به این مناسبت که پاکسازی از
آن کسی است که نفسش را
آلودگیها س��بب رشد و نمو است .4رس��تگاری و رشد از ِ
تربیت کند و رش��د و نمو دهد و از آلودگی به ُخلق و ُخوی شیطانی ،گناه ،نافرمانی و
بیایمانی پاک سازد .در حقیقت ،مسأله اصلی زندگی معنوی انسان« ،تزکیه» است که
با تحقّق آن ،س��عادت ،حاصل میشود و در صورتی که زمینه آن فراهم نشود بینوایی
و بدبختی همراه انسان خواهد شد.

عالم هس��تی کاش��ت ،رشد و تر ّقی یا فس��اد و نزول و پوسیدگیاش به دست خودش
رقم میخورد .آدمی اگر بخواهد و اراده کند و از شرایط به درستی استفاده کند ،رشد
میکند ،اس��تعدادهایش شکوفا میشود و در پرتو زندگی معنوی به کمال میرسد .از
س��وی دیگر اگر اراده و اختیار خود را در مس��یر ناصواب ص��رف کند و از فرصتها و
امکانات خدا دادی بهره نگیرد ،نهتنها ارزش اولی خویش را از دس��ت میدهد؛ بلکه از
حیوانات هم پستتر و فروتر میشود:
ََ ْ َ ْ
لجْ
إْ
َ
ً
َّ َ
ُ
ْ
ُ ْ ُ ٌ ََْ َ
وب ال يفق ُهون بِها َو
الن ِس له�م قل
َو لق�د ذ َرأن�ا لجِ َ َهن َم كثريا ِم َن ا ِ ِّن َو
ِ
ْ
ُ َ اَ أْ َ ْ
َ َُ ْ ٌ َ ْ َ َ
َ ُ ْ َ ْ ينُ ٌ ُ ْ ُ َ
�م ُعون بِها أوئلِك كلنعامِ بَل
صون بِها و لهم آذان ال يس
لهم أع ال يب رِ
ُ ْ َ َ ُّ ُ َ ُ ُ ْ ُ
هم أضل أوئلِك هم الغافِلون؛ و در حقيقت ،بسيارى از ج ّنيان و آدميان
را ب��راى دوزخ آفريدهايم[ .چرا كه] دلهاي��ى دارند كه با آن [حقايق را]
دريافت نمىكنند ،و چش��مانى دارند كه با آنها نمىبينند ،و گوشهايى
دارند كه با آنها نمىش��نوند .آنان همانن��د چهارپايان بلكه گمراهترند.
[آرى ]،آنها همان غافلماندگانند.1
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ای کنیز خدا! آیا راضی شدی؟ لقمهای را در مقابل لقمهای دادی؟

1

آدمی دنبال آن است که همواره زیباییهای زندگی خود را بیشتر کند و به سطح
باالتری از زیباییها و کمال دست یابد .یکی از بهترین راهها برای دست یافتن به این
هدف ،بخش��ش و گذشت است .بخشش به زندگی انسان معنا میدهد و حس رضایت
از زندگی را در وی پدید میآورد .اگر خوش��بختی را در داش��تن نعمتهای فراوان در
زندگی میدانیم ،راه دس��ت یافتن بهآن ،انباشتن و نبخشیدن نیست؛ بلکه گذشت و
بخشش است.
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بخش��ش و گذشت ،صفتی نفسانی است که در منابع دینی ،کاربردهای مختلفی
دارد .یکی از کاربردهای این واژه ،عفو و گذشت است که در متون دینی با کلیدواژههایی
مانند عفو و صفح بیان ش��ده است .پیشوایان دینی درباره این ویژگی مهم اخالقی،
س��فارشهای فراوانی داشتهاند .گذشت برای فرد و جامعه و در تمام ابعاد مختلف آن،
از جمله جنبه دنیوی و اخروی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاس��ی ،س��فارش شده است.
روزی در مجلسی که امام رضا حاضر بود ،مردی را نزد مأمون آوردند .مأمون تصمیم
داشت سر از تن او جدا کند .پیش از انجام این کار ،نظر امام را درباره اجرای این حکم
پرسید .حضرت فرمود :خداوند با بخشش به تو ع ّزت میدهد .مأمون نیز او را بخشید.2
کاربرد دیگر این واژه ،بخش��شهای مالی را ش��امل میش��ود .در آیات و روایات،
واژگانی مانند انفاق ،جود ،س��خاوت و صدقه ،بیانگر این نوع از بخش��ش است .شاید
گمان ما این باشد که زندگی خوب آن است که من و زن و فرزندم در خوشی و راحتی
باشیم و چهاردیواری منزل را مرز سعی و کوشش خود برای شاد بودن و فراهم کردن
شادی قرار دهیم؛ ولی ماجرا از نگاه دین به گونهای دیگر است:
از نگاه دین ،زندگی خوب ،آن است که دیگران از زندگی ما بهرهای
داشته باشند و شادی و راحتی خود را از زندگی ما به دست آورند.

ای علی! قدر همجواری با نعمت را بدان که نعمتها وحش��ی و غیرقابل
اُنس هستند و اگر از گروهی فاصله گرفتند دیگر برنمیگردند.
ای علی! بدترین مردم کس��ی است که عطا و بخشش نداشته باشد ،تنها
بخورد و بنده خویش را آزار دهد.1

دو) اهمیت و جایگاه

بخشش در بینش و نگرش دینی جایگاه ویژهای دارد .بررسی سخنان امام رضا
گوشههایی از این حقیقت را آشکار میسازد:

الف) بهترین سپاس

جهان ،سرشار از نعمتهای بیکران خدا است .آفریدگار هستی به تمام نیازهای
جس��می ،روحی ،روانی ،فردی و اجتماعی انس��ان توجه ک��رده و همه آنها را به وی
ارزانی داش��ته تا به هدف واال و کمال انس��انی خویش رهنمون ش��ود .س��عدی بیان
شیرینی در این مورد دارد:
زمردین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده
فراش ،باد صبا را گفته فرش ّ
ّ
تا بنات نبات را در مهد زمین بپرورد .درختان را به خلعت نوروزی ،قبای
س��بز ورق در بر کرده و اطفال شاخ را بر قدوم موسم ربیع ،کاله شکوفه
بر سر نهاده است .باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت
بیدریغش همه جا کش��یده .پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و
وظیفه روزیخواران به خطای منکر نبرد:

ای کریمی که از خزانه غیب
دوستان را کجا کنی محروم

گبر و ترسا وظیفهخور داری
تو که با دشمنان نظر داری

2

علی بن ش��عیب خدمت امام رضاآمد .امام از او پرس��ید :به نظر تو چه کس��ی
از همه بهتر زندگی میکند؟ گفت :ش��ما بهتر از من میدانید .امام فرمود :کس��ی که
زندگی خوب دیگران در گرو زندگی او باشد .حضرت ،پرسش دیگری را بیان کرد :چه
کس��ی از همه بدتر زندگی میکند؟ باز هم پاس��خ را از خود امام جویا شد .آن بزرگوار

خداوند بلندمرتبه ،جهان هس��تی و وجود آدمی را به گونهای از نعمتهای خود
سرشار ساخته که بشر ،توان شمارش آن را ندارد:
لاَ حُ ْ ُ َ َّ
َ َ َ ُ ِّ لُ ِّ َ َ َلتْ ُ ُ ُ َ َ ُ ُّ ْ ْ
َ
َ
هلل تصوها إِن
و ءاتاك�م م�ن ك م�ا س�أ موه و إِن تعدوا نِعم�ت ا ِ

 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،62ص .79
 .2همان ،ج  ،49ص .172

 .1همان ،ج  ،75ص .341
 .2سعدی ،مقدمه گلستان.

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

یک) چیستی

فرمود :هر کس که دیگران از زندگی او بهرهای نداش��ته باش��ند .امام رضا در پایان،
سفارش زیبایی فرمود:
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لاْ َ َ َ َ ُ ٌ َ َّ
وم كفار؛ و از هر چه از او خواس��تيد به ش��ما عطا كرد ،و
ا نس�ان لظل
اگر نعمت خدا را ش��ماره كنيد ،نمىتوانيد آن را به شمار درآوريد .قطعاً
انسان ستمپيشه ناسپاس است.1

پس س��زاوار اس��ت در مقابل این همه نعمت ،جبهه سپاس بر درگاه قادر متعال
بس��اید و ش��کرگزار نعمتهای بیکران او باشد؛ چرا که طاعتش موجب قربت است و
به شکر اندرش مزید نعمت.
شکرگزاری ،کوچکترین کار در مقابل نعمتهای بیپایان الهی است؛ در حالیکه
فرزندان آدم چنان غرق در نعمتها شدهاند که پرده غفلت ،چشمان آنها را پوشانده
و غیر از گروه اندکی شکرگزار نعمتها نیستند:
َّ ُ
َ ٌ
َو ق ِليل ِّم ْن ِعبَا ِد َى الشكور؛ و از بندگان من اندكى سپاسگزارند.3
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ش��کر و س��پاس الهی مراتب و مراحلی دارد :4شکر با قلب که همان تصور نعمت
و رضایت و خش��نودی ازآن اس��ت ،ش��کر با زبان که ثنا گفتن نعمتدهنده اس��ت و
ش��کر عملی که همان ش��کر با سایر اعضاء اس��ت .امام رضا در کالمی زیبا ،مراحل
ش��کرگزاری را چنین بیان میفرمایند :ش��کر ،ش��امل ایمان به خدا ،اعتراف به حقوق
اولیای الهی از خاندان رسول خدا و کمک به برادران ایمانی است.
َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ لاَ َ ْ ُ ُ َ
ْ
�ش ٍء َب ْع َد إْال َ
ون َ
اهلل َت َعالىَ ب يَ ْ
هلل َو َبع َد
يم ِ
و اعلموا أنكم تش�كر
ان بِا ِ
ِ
ِ
�ن آل حُمَ َّمد َر ُس�ول اهلل أَ َح َّ
ب إ يَلْه منْ
�تاف بُ ُق�وق أَ ْولَا ِء اهلل م ْ
ْ َ
ِ ِ ِ
ِ يِ
ِ ِ
ٍ
الاِ ع رِ ِ حِ
ِ ِ لَىَ ِ
ْ
ُ َ ََ ُ ْ َْ ُ
ُْ ُ
ك ُم ال ُم ْؤمن َ
ني ع دنيَاه ُم؛ بدانید که ش��کر و سپاس
لخوانِ
ِِ
معاون ِتكم إِ ِ
خداون��د را به جا نیاوردهاید ب��ه چیزی که پس از ایمان به خدا و بعد از
اعتراف به حقوق اولیای الهی از آل محمد رس��ول خدا ،محبوبتر از
کمک به برادران دینی در امور دنیایی باشد.5

ام��ام رضا در این روایت ،به این نکته توجه ویژه کرده اس��ت که پس از ایمان
دنیایی آنها
ب��ه خدا و اعتراف ب��ه حقوق اولیای الهی ،کمک به مردم ،آن هم در امور
ِ
بهترین مصداق برای سپاس از خداوند است .پس میتوان نتیجه گرفت که از نگاه امام
 .1ابراهیم.34/
 .2سعدی ،مقدمه گلستان.
 .3سبأ.13/
 .4رک :مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،18ص .41
 .5صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .169

حق
ب) ادای ّ

بر اساس رهنمودهای دین ،اعضای یک جامعه ،بسان پیکری واحدند که هر یک
حق��وق ،وظایف و تکلیفهایی بر عهده دارند .رعایت حقوق برادران ایمانی در فرهنگ
مبتنی بر آموزههای دینی ،آنقدر مهم و با اهمیت اس��ت که ادای آن ،برترین عبادت
معرفی شده است .آخرین فرستاده الهی فرمود:
لجْ
َ
ىَ
َ
ْ
َ َ ُ ُْ ْ
ْ
َ َ َ ِّ ْ َ َ َ مُ ْ َ َ
َ
�د إذا اش�تَك َبع ُض ُه ْم
مث�ل المؤ ِم ِنين فيِ تواد ِه�م و تر ِ
اح ِهم كمث ِل ا َس ِ
َ َ ىَ َ ُ ُ ْ َّ َ َ حْ
ال ُ ىَّ
َّم�؛ مؤمن��ان در دوس��تی و عطوف��ت و
ت�داع س�ائِرهم بِالس�ه ِر و
مه��رورزی به هم ،مانند یک پیکرند که هرگاه عضوی از آن به درد آید،
دیگر عضوها را بیخوابی و تب فرامیگیرد.1
ازاینرو تنها در صورت توجه به حقوق دیگران و احساس مسئولیت در برابر سایر
اعضای جامعه میتوان به کمالیافتگی جامعه دینی اذعان کرد:
بنی آدم اعضــای یکدیگـــرند

چو عضوی به درد آورد روزگـار

تو کز محنت دیگران بیغمــی

که در آفرینش ز یک گوهرند
دگر عضــوها را نمانــد قرار

نشایـد که نامت نهند آدمی

2

امام صادق در س��خن زیبایی ،مس��لمانان را به جنبه عب��ادی ادای حقّ برادر
ایمانی رهنمون ساخته است:
َ
َ
ْ ْ
ْ َ َ ْ َ
َما ُعب َد ُ
ن أدا ِء َح ِّق ال ُمؤ ِم ِن؛ خداوند به چیزی بهتر از
ل ِم 
يَ ٍء أفض 
اهلل بِش
ِ
3
ادای حقّ مؤمن عبادت نشده است .
اکن��ون این پرس��ش رخ مینماید که چگونه حقّ برادر ایمانی ادا میش��ود؟ امام
رضا در پاسخ به این سؤال ،برخی از حقوق برادران دینی را چنین بیان فرمودهاند:
 دوس��تی او را در دل جای دهد ،با مالش وی را همراهی کند ،او را در
برابر س��تمکار یاری رساند ،در غیابش حقّ وی را از غنیمتها نگه دارد،
بعد از وفاتش به زیارت قبرش برود ،ستمی در حقّ او روا ندارد ،در حقّ
وی خیان��ت نکند ،غیبتش را روا ندارد ،با او خوشرفتار باش��د و به وی
تهمت نزند.

 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،58ص .150
 .2سعدی ،گلستان ،باب اول ،حکایت .10
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص  .170
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از دست و زبان که برآید

کز عهده شکرش به در آید.2

بهترین راه عملی شکرگزاری ،بخشش و کمک مادی به خلق خداست.
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هش��تمین ستاره آسمان امامت در ادامه ،چندین حقّ دیگر را میشمارد و ارزش
آن را نیز بیان میفرماید:

بیش��ترین مصداقهایی که برای ادای حقّ برادر ایمانی در این روایت بیان ش��ده
اس��ت ،از س��نخ بخش��شها و کمکهالی مالی است .از س��وی دیگر این نوع کمک و
بخش��ش بر امور مستحبی مانند اعتکاف در مس��جدالحرام برتری یافته است که خود
بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه بخشش و کمک به خلق خداست.
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ج) بهترین دارایی و ثروت

انس��انها نس��بت به پول دو وضعیت دارند و در دو دسته جای میگیرند :دسته
نخس��ت ،کس��انی که ثروتی کسب میکنند و آن را برای خود نگه میدارند ،پول روی
پول میگذارند ،مال انباش��ته میکنند و به مالان��دوزی روی میآورند .این وضعیت،
هالکت را برای آدمی رقم میزند:
َ ْ َ ُ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َلاَّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َّ َلاَّ َ ْ َ
ىت زرتم المقابِر ك س�وف تعلمون ثم ك س�وف
ألهاك�م اتلاكث�ر ح 
ََْ َ
تعل ُمون؛ تفاخر به بيش��تر داش��تن ،ش��ما را غافل داش��ت .تا كارتان [و
پايتان] به گورس��تان رسيد .نه چنين اس��ت ،زودا كه بدانيد .باز هم نه
چنين است ،زودا كه بدانيد.2
آنچه را در اختیار داریم باید بدون وابس��تگی به جریان بیندازیم .در این صورت
به ذخیرهسازی و احتکار در انبار یا منزل نیاز نیست .رسول خدا فرمود:
ه��ر که خود را وق��ف مالاندوری کند و آن را بر ه��ر چیز دیگر ترجیح
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،71ص  233ـ .232
 .2تکاثر4/ـ .1

دس��ته دوم انسانهایی هستند که پول را به جریان می اندازند و سبب رکود آن
نمیش��وند .آنان به دارایی خود مانند «آب جاری» مینگرند .به جریان انداختن پول
هم دو گونه اس��ت :گاهی پول به جریان میافتد ،ولی همراه با گذش��ت نیست؛ مانند
تمام��ی موارد مربوط به خرید و فروش .اتفاقی که در بازار میافتد این اس��ت که پول
به جریان میافتد؛ ولی کسی نسبت به پول یا کاال گذشتی از خود نشان نمیدهد.

گونه دوم زمانی اس��ت که پول به جریان میافتد؛ ولی به ازای آن چیزی دریافت
نمیش��ود .این حالت ،تنها به یک صفت اش��اره دارد وآن «بخش��ندگی» اس��ت .فر ِد
بخش��نده ،چن��د عمل نیک انج��ام میدهد :اول اینکه پر تالش اس��ت و تمام نیروی
خوی��ش را ب��رای انجام کارهای مولّد به کار میگیرد .دوم اینکه تالش��ش به کس��ب
درآمد ،منجر خواهد ش��د .از س��وی دیگر مانع به جریان انداختن پول نمیشود؛ بلکه
با دس��تی پول و ثروت کسب میکند و با دست دیگر میدهد .چهارم اینکه پولی که
احسان میکند ،بدونچشمداشت است و به ازای آن چیزی نمیگیرد .به بیان دیگر،
بخشش یعنی مانع جریان پول نشویم ،پول را راکد نکنیم ،آن را احتکار و انبار نکنیم
و اجازه دهیم پول از مس��یری بیاید و در مس��یر دیگری همراه با گذش��ت ،برود .امام
رضا فرمود:
ْ
َّ َ ُ
َ َ
َيرْ ُ َ
َ
الص َدقة؛ بهترین مال و ثروت و ذخیره انس��ان،
ال الم ْر ِء َو ذخائِ ِرهِ
خ م ِ
صدقه است.2

د) مأمور امداد الهی

خداون��د متعال ،بس��یاری از نیروهای کائنات را مأمور امداد و خدمترس��انی به
آفریدگان قرار داده است .امام رضا در حدیث زیبایی به یک نمونه اشاره میفرماید:
روزی پیرزنی که به علّت وزش باد از بام بر زمین افتاده بود ،نزد س��لیمان آمد و از
باد ش��کایت کرد .س��لیمان باد را احضار کرد و به او گفت :چرا این بال را بر سر این
پیرزن آوردی؟ باد پاس��خ داد :خداوند به من امر کرد تا یک کشتی که در شرف غرق
ش��دن بود ،نجات دهم .من برای اجرای فرمان خدا به راه افتادم و از کنار این پیرزن
گذشتم واو بر اثر وزش من ،نقش بر زمین شد و دستش شکست.3
از این روایت به دس��ت میآی��د که نیروهای کائنات مانند ب��اد ،مأمور خدا برای
کمک به س��ایر موجودات از جمله انس��انها هس��تند .اگر این روایت را در کنار بیان
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ه��ر کس مؤمن��ی را طعام دهد ،بهتر ازآزاد کردن یک بنده اس��ت ،هر
کس مؤمن تشنهای را سیراب کند ،خداوند او را از شراب بهشت سیراب
خواهد کرد ،هر که مؤمن برهنهای را بپوش��اند ،خداوند جامگان بهشتی
ب��ر تن او خواهد کرد ،هر کس برای رضای خدا به مؤمنی قرض دهد ،تا
زمان پرداخت برای او صدقه محسوب میشود ،کسی که در دنیا گره از
کار مؤمنی باز کند ،خداوند ،گرفتاریهای آخرتش را برطرف میسازد و
هر کس حاجت مؤمنی را برآورده کند ،بهتر از آن اس��ت که روزهدار در
مسجدالحرام معتکف شود.1

دهد ،هالک گردد.1
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دیگری از امام رضا قرار دهیم نتیجه جالبی به دست میآید؛ امام رضا فرمود:
به راس��تی برای خداوند در زمین ،بندگانی اس��ت که برای خواستههای
سایر بندگان تالش میکنند.1

ه) سیره امام رضا

ب��ا ورق زدن صفح��ات زندگی امام رضا این حقیقتآش��کار میش��ود که آن
بزرگوار توجه ویژهای به بخش��ش و کمک به دیگران داش��تهاند .ابراهیم بن عباس در
روای��ت زیبایی برخی از ویژگیهایآن حضرت را اینگون��ه بیان میکند :هیچ گاه با
کالمش��ان به کسی جفا یا درش��تی نمیکردند ،کسی از آن حضرت حاجتی نخواست
که مقدورش��ان باش��د و آن را رد کنند ،بسیار پنهانی صدقه میدادند و فراوان احسان
میکردند.2
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در روایتی آمده اس��ت که حضرت رضا در خراس��ان ،تمام اموالش را میان فقرا
تقس��یم نمود .فضل بن س��هل به آن حضرت گفت :این کار موجب زیان اس��ت .امام
فرمود:
نه؛ موجب س��ود اس��ت ،هرگ��ز نباید کاری را که موج��ب اجر و پاداش
میشود ،زیان به حساب آوری.3

سه) شرایط بخشش

از منابع دینی به دس��ت میآید که بخش��ش ،ش��رایطی دارد و هرگونه بخشیدن
مطلوب نیس��ت .کسی که ش��رایط انفاق و صدقه را رعایت نکند ،عملش باطل است و
گویا بخششی انجام نداده است .شرایط بخشش عبارتند از:

الف) بدون منّت

یکی از مهمترین ش��رایط بخشش ،این اس��ت که همراه با م ّنت نباشد .کسی که
ت گذارد ،پاداش انفاقش باطل شده و عمل بیفایدهای انجام
صدقه بدهد و به فقیر م ّن 
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .197
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بخش��ش در صورتی رشد میکند و مضاعف میش��ود که همراه م ّنت نباشد .اگر
این ویژگی با انفاق همراه شود به بخشنده مقامی داده میشود که در آن بیم و اندوه
جایی نخواهد داشت:
ُ َّ لاَ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ ً َ لاَ ًَ
َ
ذَّ َ ُ ُ َ
ون أ ْم َوال َ ُه ْم ىف َ
هلل ثم يت ِبعون ما أنفقوا منا و أذى
�ب
س
الين ين ِفق
ِ
يل ا ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ِّ ْ َ لاَ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ َ لاَ ُ ْ حَ ْ َ ُ
َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ْ
له�م أجرهم ِعن�د رب ِهم و خوف علي ِهم و هم يزنون؛ كس��انى كه
پى آنچه انفاق كردهاند،
ِ
اموال خود را در راه خدا انفاق مىكنند ،سپس در ِ
م ّن��ت و آزارى روا نمىدارند ،پاداش آنان برايش��ان نزد پروردگارش��ان
[محفوظ] است ،و بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نمىشوند.2

امام علی در بیان زیبایی ،نتیجه م ّنتگذاردن را از بین رفتن اجر صدقه در دنیا
و آخرت بیان میکنند:
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
و ْز ُر َص َدقة ال َمنان يغل ُ
ب أج َر ُه؛ وزر و وبال صدقه فرد م ّنتگذار بیش از
ِ
ِ ِ
ِ
3
اجر و پاداش آن است .
در بیان دیگری موال علی م ّنت نهادن را با کرامت ،ناسازگار دانسته ،میفرمایند:
ُ ْ نَ ْ
َ ْ َ َ َْ
لَيْ َ
ن بِال َم ِّن؛ تیره س��اختن احس��ان با م ّنت
�س ِم�ن الك
�رمِ تن ِ
كي�د ال ِم ِ
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اگر روایت اخیر را در کنار روایت پیشین قرار دهیم ،این نتیجه به دست میآید:
اف��رادی که همواره در پی آنند تا گرهای از کار بس��ته خل��ق باز کنند و از جان و مال
خود در این مس��یر میبخش��ند ،از طرف خدا مأموریت یافتهاند و مأمور ویژه الهی به
شمار میآیند.

داده است .در آخرین نامه الهی ،این شرط مهم برای انفاق با صراحت بیان شده است:
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ لاَ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ِّ أْ َ َ َ ذَّ
لى يُن ِف ُق
الين ءامن�وا تب ِطلوا صدقاتِكم بِالم
�ن َو الذى اك ِ
ي�ا أيها ِ
َ يْ ْ أْ َ
لاَ
ْ
الخر َف َمثَلُ ُه َك َمثَل َص ْف َوان َعلَيهْ
ُ
ُ
َم هَ ُ
اس َ
اء َّ
ال رئَ َ
هلل و الَ
و
ا
ب
ن
م
ؤ
ي
و
انل
مِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ َ ٌ ِ َ َ َ َ ُ َ ٌ َ رَ َ َ
َ ِ ىلَ
دْ ً لاَّ َ ْ
ش ٍء ِّم َّما َك َسبُوا ْ َو ُ
ع یَ ْ
تراب فأصابه وابِل ف
اهلل
تك ُه َصلا يق ِد ُرون َ
ْ َ ْكاَ
لاَ َ ْ
يه ِدى الق ْو َم ال فِ ِرين؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،صدقههاى خود
را با م ّنت و آزار ،باطل مكنيد ،مانند كس��ى كه مالش را براى خودنمايى
به مردم ،انفاق مىكند و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارد .پس َمث َِل او
همچون َمث َِل سنگ خارايى است كه بر روى آن ،خاكى [نشسته] است،
و رگبارى به آن رس��يده و آن [سنگ] را س��خت و صاف بر جاى نهاده
اس��ت .آنان [رياكاران] نيز از آنچه به دست آوردهاند ،بهرهاى نمىبرند و
خداوند ،گروه كافران را هدايت نمىكند.1
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گذاشتن از کرامت نیست.1

گروه��ی از مس��یحیان ،خدمت ام��ام رضا آمدند و پس از اعت��راف به امامت و
پیش��وایی آن حضرت ،گفتند :در میان ما افراد ثروتمن��دی وجود دارند .آیا میتوانیم
زکات اموال خود را از باب صله و اینکه در حقّ نیازمندان ،چیزی را انجام دادهایم به
آنها بدهیم؟ پرسشگر میگوید :حضرت از شنیدن این سخن که بوی م ّنت از آن به
مشام میرسید ،بسیار خشمگین شد؛ به گونهای که زمین ،زیر پای ما لرزید و جوابی
برای گفتن نداشتیم .سپس آن حضرت به ما گفت:
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وقتی رهبر و پیشوای گروه ،این سخنان را از امام رضا شنید ،اشک بر صورتش
ج��اری ش��د و گفت :چگون��ه این اتفاق میافت��د؟ امام دلیل این عذاب س��همگین را
اینگونه بیان فرمود :آیا نمیدانی که خداوند بلندمرتبه ،میان ایش��ان در جان و مال،
تفاوتی قرار نداده اس��ت .پس کس��ی که از روی م ّنت کاری انجام دهد ،به حکم خدا
خشنود نیست ،قضای الهی را رد کرده و دیگران را در کار او شریک دانسته است؛ ولی
اگر بخش��ش ،آنگونه که سزاوار است انجام ش��ود ،خداوند به وسیله او بر فرشتگانش
مباهات میکند و بهشت را به وی میبخشد.2
از این روی م ّنت نهادن ،تمام آثار بخش��ش را از بین میبرد ،مقامهای معنوی را
زای��ل میکند ،وزر و وبال بر دوش م ّنتگذار مینهد ،ناخش��نودی خدا را در پی دارد
و کرامت را از بین میبرد .در مقابل ،کس��ی که از م ّنت گذاردن پرهیز کند و بیم ّنت
انفاق کند ،پاداش او مقام لقای خداوند خواهد بود.
م ّنتگذاردن میتواند نمونههای زیر را شامل شود :انفاقمان را به
رخ فقیر بکشیم ،مستمند را وادار کنیم به تشکر ،پاداشی در مقابل
احسـان بخواهیم ،ببخشیم ،اما مستحق را تحقیرکنیم؛ به عبارت
دیگر منّت نهادن چیزی جز تحقیرکردن یا توقع داشتن نیست.
 .1همان.
 .2نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،7ص .135

دو گونه میتوان بخشید :آشکار و پنهانی .انفاق در هر دو صورت خوب است؛ اما
انفاق پنهانی ترجیح دارد:
ْ
خُ
ُ ْ ُ ْ َّ َ َ
ُْ َ َ ُُْ َ
اء َف ُه َو خَيرْ ٌ
وه�ا ال ُف َق َر َ
�ات فَ ِن ِع َّم�ا ىِ َ
ه َو إِن تفوها و تؤت
إِن تب�دوا الصدق ِ
َْ ُ َ َ
َّ ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ ُ ِّ َ ّ َ ُ
ك ْم َو ُ
اهلل بِ َما تع َمل�ون خ ِبري؛ اگر
�يئاتِ
لك�م و يكف�ر عنكم من س ِ
صدقهها را آشكار كنيد ،اين ،كا ِر خوبى است ،و اگر آن را پنهان داريد و
به مس��تمندان بدهيد ،اين براى شما بهتر است و بخشى از گناهانتان را
مىزدايد ،و خداوند به آنچه انجام مىدهيد آگاه است.1

گونه نخست :بخشش آشکار

اگر بخشش به صورت آشکار ،انجام شود ،آثاری خواهد داشت که عبارتند از:

● انفاق ،کار خیر است و اگر کار نیک ،آشکار شود برای دیگران الگو خواهد شد.

بخش��ش آش��کار موجب میشود ،دیگران هم به آن تش��ویق شوند و این کار،
ِ
●
همگانی شود و جامعه به سمت دستگیری و کمک متمایل شود.

● انسانهای فقیر با دیدن افرادی که مسیر خدمت و کمک پیش گرفتهاند ،دلگرم
میشوند ،به آرامش میرسند و دلسردی و ناامیدی از وجودشان رخت برمیبنند.

گونه دوم :پنهانی و شبانه

صدقه و انفاق پنهانی ،فواید بیش��تری دارد بنابراین بخش��ش شبانه و مخفیانه بر
بخشش علنی ترجیح دارد .برخی ازآثار صدقه و انفاق مخفیانه عبارتند از:
● به صورت کلی انجام نوافل و مس��تحبات به صورت مخفیانه بهتر اس��ت .امام
صادق فرمود:
همانا مخفی ساختن نوافل ،افضل است.2

● بخشش پنهانی از ریا دور است و بخشنده را به سمت اخالص سوق میدهد.

● اگر انفاق در خفا انجام ش��ود ،کرامت فقیر حفظ میشود ،آبروی او نمیرود و
حیثیت اجتماعیاش حفظ میشود.
● یکی از ویژگیهای انس��ان ،ش��هرتطلبی و س��ودجویی اس��ت .اگر کمک به

 .1بقره.271/
 .2طوسی ،التبیان ،ج  ،2ص .351
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اگر کس��ی چیزی را به سوی برادرش حمل کند و گمانش این باشد که
این کار نیکی در حقّ اوس��ت و فضیلتی بر او دارد ،خداوند به گونهای او
را ع��ذاب خواهد کرد که هیچ کس را اینگونه عذاب نکرده اس��ت .پس
آن شخص از رحمت خدا بینصیب خواهد بود.

ب) در خفا
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درونی
مس��تمندان ،مخفیانه باشد ،غریزه شهرتطلبی انس��ان سرکوب شده ،طهارت
ِ
بخشنده تضمین میشود.

رسول خدا فرمود:

هفت دس��ته در قیامت در روزی که س��ایهای نیست ،زیر سایه خدا قرار
دارند :یکی از آنها کس��ی اس��ت که صدقه میدهد و دس��ت چپش از
دست راستش باخبر نمیشود.2

موال علی فرمود:

صدقه پنهانی ،گناهان را از بین میبرد.3

از پیامبر اسالم روایت شده است:
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صدقهه��ا را در خفا بدهید؛ زیرا صدق��ه پنهانی ،آتش غضب خداوند را
خاموش میسازد.4

امام رضا ارزش کارهای نیک پنهانی را هفتاد برابر بیان میکنند:
ْ ُ ْ َ ُ حْ
ً
ال َ َسنَة َي ْعد ُل َسبْع َ
ني َح َسنَة؛ کسی که نیکیها را مخفی بدارد،
ِ ِ
ِ
المست رِت بِ
5
هفتاد حسنه به او میدهند .

در مدین��ه ،چندین خانواده زندگی میکردن��د ،خوراک و تمام نیازهای
آنان میرس��ید و نمیدانستند چه کسی تأمین میکند .پس از شهادت
امام س��جاد دیگر کس��ی چیزی برایش��ان نیاورد .در این هنگام آنها
فهمیدند و ناله و فغان کردند.1

یکی از ویژگیهای امام رضا این گونه بیان شده است:
َ َّ َ َ
رِّ ِّ
َو اَك َن َكث َ
ير ال ْ َم ْع ُ
الس؛ و آن حضرت بس��یار پنهانی
�ر ِ 
ِ
وف و الصدق� ِة فيِ
2
صدقه میداد و احسان میکرد .

ج) بدون درخواست

بهترین بخش��ش آن اس��ت که پیش از درخواس��ت باش��د .اگر فقیر ،نیاز خود را
بیان کند ،فقرش راآشکار ساخته و خود را نزد ثروتمند ،ذلیل ساخته است .بخشنده
میتواند پیش از آنکه مس��کین به ذلّت بیفتد ،نیازش را برطرف سازد .به بیان دیگر،
احسانی مطلوب است که همراه تحقیر و ذلّت نیازمند نباشد .امام علی فرمود:
الس َ
أَفْ َض ُل الْ َعط َّية َما اَك َن َقبْ َل َم َذلَّة ُّ
ال؛ با فضیلتترین عطایا آن است
�ؤ
ِ
ِ ِ
ِ
3
که پیش از ذلّت درخواست باشد .
موال علی کاملترین فضیلت را اینگونه ترسیم مینماید:

کاملترین فضیلتها ،عطا کردن پیش از ابراز نیاز است.4

کریم از نگاه امیرمؤمنان کس��ی اس��ت که پیش از آنکه فقیر ،نیازش راآشکار
سازد ،نیازش را برطرف کند:

در قدیم کسانی که تصمیم داشتند مخفیانه بخشش کنند به شیوههای مختلفی
اقدام میکردند؛ برای مثال صدقه را در مس��یر فقیر قرار میدادند ،انفاق را بیش��تر به
نیازمندان نابینا میدادند ،صدقه را در کنار فقیر میگذاشتند تا کمککننده را نبیند،
انفاق را پش��ت درب خانه نیازمندان مینهادند ،زمانی به تهیدستان مراجعه میکردند
که خواب باش��ند و یا کمکها را غیرمستقیم به دست آنان میرساندند .مهم آن است

حکایتی شنیدنی از امام رضا بیانگر این واقعیت است که پیشوایان معصوم
پیش از درخواس��ت نیازمندان به آنها اعط��ا میکردهاند .ریان بن صلت از یاران امام

 .1بقره.274/
 .2فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج  ،7ص .63
 .3آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .395
 .4فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج  ،7ص .63
 .5مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،67ص .251

 .1خسروی ،زندگانی حضرت سجاد و امام محمدباقر ،ص .61
 .2صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .184
 .3آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .377
 .4همان.
 .5همان.

ه��ر کس عطیهای پیش از س��ؤال ب��ه فقیر بذل کرد ،او کریم اس��ت و
محبوب.5
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خداوند ،انفاق پنهانی و شبانه را بر بخشش آشکار ،مقدم داشته است:
ذَّ َ ُ ُ َ
ًّ َ َ لاَ َ ً َ َ ُ ْ َ ْ
ج ُر ُه ْم ع َ
انل َ
ون أَ ْم َوال َ ُهم ب يَّالْ�ل َو َّ
الي�ن ين ِفق
ند
ار رِسا و ع ِني�ة فلهم أ
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِّ ْ َ لاَ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ َ لاَ ُ ْ حَ ْ َ ُ
رب ِهم و خوف علي ِهم و هم يزنون؛ كس��انى كه اموال خود را شب
و روز ،و نهان و آش��كارا ،انفاق مىكنند ،پاداش آنان نزد پروردگارش��ان
براى آنان خواهد بود و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مىشوند.1

که بخش��نده ،ردپایی از خود بر جای نگذارد و اثری از خویش آشکار نسازد؛ چنانکه
درباره امام سجاد نقل شده است:
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اگر ش��رط بخشش ،آن است که پیش از درخواست ،ببخشیم ،این امر بدین معنا
اس��ت که باید مراقب نیاز اطرافیان باش��یم .اگر به نیاز دیگران بیتوجه باش��یم ،آنها
ناچار باید نیاز خود را عرضه کنند .در این صورت ،بخش��ش بدون درخواس��ت ،محقق
نخواهد شد.
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این مطلب را به گونهای دیگر میتوان بیان کرد :درس��ت اس��ت که بخشش باید
پیش از س��ؤال باش��د؛ ولی فقیر هم باید تا حد امکان از ابراز نیاز خودداری کند؛ زیرا
عرض��ه حاج��ت ،او را حقیر و خوار میکند .مؤمن نباید کاری کند که حقیر ش��ود .به
بیان موال علی:
ذلت و خواری در سؤال کردن از مردم است.2

از سوی دیگر درخواستکردن ،اثر تکوینی دارد و زمینه فقر بیشتر انسان را فراهم
میکند .پیامبر اسالم رابطة سؤال (درخواست) و فقر را اینگونه بیان فرموده است:
هر کس درب س��ؤال (اظهار نیاز) را بگش��اید ،خداوند درب فقر را بر او
خواهد گشود.3

امام علی برای آنکه س��ائل ،احس��اس خواری نکند ،شیوههای جالبی داشت.
هرگاه کسی حاجتی داشت به او میگفت نیازش را بر روی زمین بنویسد یا نور چراغ
را کمتر میکرد؛ چرا که نمیخواست ذلّت نیاز را در چهره فقیر ببیند.4
بنابراین میتوان این گونه نتیجه گرفت:

 .1صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .212
 .2آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .377
 .3صدوق ،الخصال ،ج  ،2ص .610
 .4دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .136

● آش��کار س��اختن نیاز و طلب ،سبب فقر میشود .پس هر کس بیشتر نیازش را
ابراز کند ،به فقر بیشتری گرفتار خواهد شد.
● هر کس نیاز خود را مخفی کند و از تدبیرکنندة عالم ،حاجتش را بخواهد ،خدا
او را بینیاز ساخته ،روزیاش را بیشتر خواهد کرد.

د) گشادهرویی

اگر انفاق با چهره درهم کش��یده و همراه با بیحالی و بیرغبتی باش��د ،از ارزش
آن کاس��ته میشود .قرآن یکی از نشانههای انفاق را چنین بیان میکند که فرد نباید
با کراهت و بیمیلی انفاق کند:
َ
لاَّ
َ لاَ
ْ
َ
َ َََُ ْ َ ُْ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
�ول و
هلل َو بِ َرس هِ ِ
َو ْ ما منعهم أن تقبل ِمنهم نفقاتهم إِ أنهم كف ُروا بِا ِ
َ ُ َ َّ َ َ لاَّ َ ُ ْ ُ َ َ لاَ
ُ َ لاَّ ُ اَ ُ
اىل َو يُن ِفقون ِإ َو ه ْم ك ِرهون؛ و هيچ چيز
يأتون الصلوة ِإ و هم كس 
شدن انفاقهاى آنان نشد جز اينكه به خدا و پيامبرش كفر
مانع پذيرفته
ِ
ورزيدند ،و جز با [حال] كس��الت نماز به جا نمىآورند ،و جز با كراهت
انفاق نمىكنند.1

در طرف مقابل ،کسانی هس��تند که بسیار مایلند بخشش کنند؛ اما چیزی برای
بخش��یدن ندارند .آنان اشک خویش را میبخشند و بخشش را به اوج رساندهاند؛ چرا
که شوق به ایثار ،فداکاری و بخشش ،تمام وجود آنها را فراگرفته است:
َ لاَ ىلَ َ ذَّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ لاَ َ ُ َ َ مْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ
حلكم علي ِه تولوا
الين إِذا ما أتوك لتِ ح ِملهم َ قلت أ ِجد ما أ ِ
و ع ِ
َّ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َ ً لاَّ جَ ُ ْ َ ُ ُ
يدوا م�ا ين ِفقون؛ و [نيز] گناهى
و أعينه�م ت ِفي�ض ِمن ادلم ِع حزنا أ ِ
نيس��ت بر كس��انى كه چون پيش تو آمدند تا سوارشان كنى [و] گفتى:
«چيزى پيدا نمىكنم تا بر آن سوارتان كنم» ،برگشتند ،و در اثر اندوه،
از چشمانشان اشك فرو مىريخت كه [چرا] چيزى نمىيابند تا [در راه
جهاد] خرج كنند.2

امام رضا برای رفع نیاز چند راهکار بیان میفرمایند :یکی از راهکارها این است
ک��ه صبح زود ،دنب��ال حوایج خود بروید .راهکار دیگرآن اس��ت که خیر و نیکی را از
گشادهرویان طلب کنید:
 .1توبه.54/
 .2توبه.92/
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رضا میگوید :برای خداحافظی نزد امام رضا آمدم و با خود گفتم :از او میخواهم
ک��ه پیراهن��ی از جامههای مبارک خود را به من دهد تا آن را پس از مرگ ،کفن خود
سازم و چند درهم از مال خویش را به من عنایت کند تا برای دخترانم انگشتری تهیه
کنم و به آنها هدیه دهم .گریه و اش��ک هنگام خداحافظی موجب ش��د نیاز خود را
فراموش کنم و درخواس��تم را برای امام رضا بیان نکنم .چون از محضر آن حضرت
بی��رون رفتم ،حضرت مرا صدا زد و فرمود :ای ریان! برگ��رد .آیا نمیخواهی پیراهنی
از جامهه��ای خ��ود به تو دهم ک��ه چون مرگ تو در رس��د آن را کفن خود کنی؟ آیا
نمیخواهی چند درهم به تو دهم تا برای دخترانت انگش��تری تهیه کنی؟ س��پس آن
بزرگوار ،پیراهنی از زیر بالش بیرون آورد و به من داد و از زیر س��جادهاش چند درهم
در اختیار من قرار داد .آن درهمها را شمردم سی درهم بود.1

● باید بخشش قبل از درخواست فقیر انجام شود تا در او احساس حقارت شکل
نگیرد.
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ْ
ُ ْ ُ ُ خْ َيرْ َ ْ َ َ
ان ال ُو ُجوهِ؛ خیر را نزد گشادهرویان بجویید.1
اطلبوا ال ِعند ِحس ِ

حضرت ،دلیل این راهکار را چنین بیان میفرماید:

زیرا انتظار خوش عملی از گش��ادهرو بیش��تر از انسان ترشرو و مردمان
اخمو است.2

ه) مساوی دانستن همه
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در آیه  272بقره دو مس��أله بیان شده است :اول اینکه هدایت انسانها بر عهدة
پیامبر اس��ت و دوم مسأله انفاق برجسته شده است .در تفاسیر ،شأن نزولی برای این
آيه ذکر شده است .مسلمانان درباره انفاق به مستمندان غیرمسلمان شک داشتند .در
اینباره از پیامبر خدا  سؤال کردند .سپس این آيه نازل شد:
َّ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ
�اء َو َما تُنف ُقوا ْ م ْن خَيرْ
اه ْم َو لَك َّن َ
اهلل َي ْه ِدى َمن ي َ َش ُ
لي�س عليك هد
ِ ِ
ِ
َّ ٍ
َ َ ُ
ُ ْ َ َ ُ ُ َ لاَّ ْ َ َ َ ْ
جه اهلل َو َما تُنف ُقوا ْ م ْن خَيرْ
ُ
َ
ف أِلنف ِس
ٍ يوف
ِ ِ
كم و ما تن ِفقون ِإ اب ِتغاء و ِ ِ
يَ ُ َ لاَ ُ ْ َ
ِ
هدايت آنان بر عهده تو نيس��ت ،بلكه خدا هر
ِإلْك ْم َو أنتُ ْم تظل ُمون؛
ك��ه را بخواهد هدايت مىكند ،و هر مالى كه انفاق كنيد ،به س��ود خود
شماست ،و [لى] جز براى طلب خشنودىِ خدا انفاق مكنيد ،و هر مالى
[پاداش آن] به طور كامل به ش��ما داده خواهد ش��د و
را كه انفاق كنيد
ِ
3
ستمى بر شما نخواهد رفت .

خوف آن دارم که بعضی از کس��انی که س��ائلند مستحق باشند و از من
چیزی دریافت نکنند.1

ام��ام رض��ا از پیامبر اس�لام  روایت زیبایی را نقل میکنن��د .پیامبر خدا
فرمود:
خْ َ رْ َ لىَ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ لىَ َ ْ ُ َ َ رْ ُ َْ
ْ َ
�ع الْي� ِإ من ه�و أهله و ِإ من هو غْي� أه ِل ِه؛ کارهای خیر را
ِاصط ِن ِ
برای کسانی که اهلیت آن را داشته باشند یا نداشته باشند انجام دهید.2

در این روایت اهلیت داش��تن ،مالک انجام کار خیر از جمله بخش��ش بیان نشده
اس��ت .حضرت در ادامه روایت ،دلیل بسیار زیبایی برای این مطلب بیان میفرماید و
آن اینکه مهم آن است که تو اهلیت انجام کارهای خیر را داری:
َ ْ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُُ ََْ َ َ ْ ُ
ت أهل ُه؛ چرا که اگر آن شخص ،اهلیت آن
ن هو أهل ه فأن
بم 
فإِن ل م ت ِص 
3
خیر را نداشته باشد ،تو اهلیت انجام خیر را داری .

ام��ام رض��ا در روایت دیگری از پیامبر خدا  نقل میکنند که حضرت پس از
ایمان به خدا ،نشان عاقلبودن را دوستی با مردم و نیکی کردن به هر نیکوکار و بدکار
بیان میفرماید:
رأس عقل بعد از ایمان به خدا دوس��تی کردن به مردم و نیکویی کردن
به هر نیکوکار و بدکار است.4

در حدی��ث دیگری از امام رضا س��ؤال میش��ود :آیا در پرداخ��ت کفاره میان
کوچک و بزرگ و یا زن و مرد تفاوت است؟ حضرت در پاسخ میفرماید:
همه آنها یکسانند.5

و) از بهترینها

تفحص در باب ایمان و اسالم
بنابراین انفاق به غیر مؤمن ،جایز است و نیازی به ّ
فقیر یا مسکین نیست .4روزی ابوحمزه ثمالی به خانه امام سجاد شرفیاب شد .وی
دید امام خادمش را فراخواند و به او فرمود :هیچ سائلی از مقابل منزل من عبور نکند،
مگر اینکه او را غذا بدهی؟ خادم پرس��ید :ممکن اس��ت سائلی مستحق نباشد؟ امام

فلسفه بخشش ،زهد و گذشت است؛ زیرا آدمی به بهترین و گرانترین داراییهای
خود وابس��ته اس��ت و گذشتن از آنها بر او س��خت و گران میآید .اگر کسی بخواهد
صفت بخش��ندگی را ملکه نفس خود قرار دهد باید از بهترینها ببخش��د تا در مقابل،

 .1صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص 74؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،73ص .49
 .2همان.
 .3بقره.272/
 .4فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج  ،3ص 381؛ فیض کاش��انی ،صافی ،ج  ،1ص 300؛ الهیجی ،تفس��یر ش��ریف
الهیجی ،ج  ،1ص 276؛ شبّر ،التفسیر القرآن ،ج  ،1ص 81؛ قرائتی ،تفسیر نور ،ج  ،1ص .437

 .1صدوق ،علل الشرایع ،ج  ،1ص .45
 .2صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .35
 .3همان.
 .4همان.
 .5حسینی قزوینی ،موسوعة االمام رضا ،ج  ،4ص .283

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

ش��اید این سؤال مطرح شود که آیا در بخش��ش ،میان انسان خوب و بد یا میان
کوچک و بزرگ باید تفاوت قائل شد؟ آیا ابتدا باید از خوب بودن فردی مطمئن شویم
و سپس به او کمک کنیم؟ آیا از ایمان و اسالم فرد فقیر باید اطمینان حاصل کنیم؟
آیا جس��تجو در امور فقرا و مساکین الزم است؟ آیا در مالک نیازمندی ،میان کوچک
و بزرگ و یا زن و مرد بودن تفاوت است؟

فرمود:
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بهترینها را دریافت کند .خداوند این حقیقت را چنین آشکار ساخته است:
َ َ َ ُ ْ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َّ حُ ُّ َ
ش ٍء فَإ َّن َ
ون َو َما تُن ِف ُق�وا ْ ِمن یَ ْ
اهلل بِ ِه
تب
ل�ن تنالوا ال رِب ح 
تى تن ِفقوا ِمما ِ
ِ
َع ِليم؛ هرگز به نيكوكارى نخواهيد رس��يد تا از آنچه دوست داريد انفاق
كنيد و از هر چه انفاق كنيد قطعاً خدا بدان داناست.1

ابوطلحه انصاری ،باغی داش��ت که مقابل مس��جد بود .این باغ ،نخلهای فراوان و
آب روان داشت ،وقتی این آیه نازل شد ،خدمت پیامبر  آمد و گفت:
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روایت ش��ده اس��ت که مهمانی بر ابوذر غفاری وارد شد .ابوذر به مهمان گفت :به
دلیل عذری ،امکان بیرون رفتن از منزل را ندارم .به مکانی که ش��تران من در آنجا
هس��تند برو و یکی از بهترین و فربهترین آنها را بیاور تا از گوش��تش استفاده کنیم.
مهم��ان رف��ت و یکی از ضعیفترین آنه��ا را آورد .ابوذر گفت :چ��را فرمان نبردی و
ضعیفترین آنها را آوردی؟ گفت :این کار را نکردم تا روز حاجتت از آن شتر فربهتر
استفاده کنی .ابوذر گفت:
مهم من این است که
حاجت من این اس��ت که با من در خاک اس��ت و ّ
در گور با من قرین است.3
سری نهفته است .آدمیان معموالً اشیای گرانقیمت را دوست دارند.
در اینجا ّ
اگر کسی از بهترین داراییهایش ببخشد ،نشانه آن است
که موجود دیگری را بهتر دوست دارد.

محبت به اشیای با ارزش جای
محبت خدا بیشتر از ّ
در واقع ،درون قلب بخشندهّ ،
 .1آلعمران.92/
 .2میبدی ،کشف االسرار ،ج  ،2ص .199
 .3همان.

در زم��ان جاهلیت ،قومی بودند که از اموال پس��ت خود میبخش��یدند.
خداون��د از ای��ن کار نهی کرد و فرم��ود :از بهترینه��ا و پاکیزهترینها
ببخشید.1

ز) اسراف در بخشش؛ جایز یا غیرجایز

اس��راف ،پدیده زشتی اس��ت که باید از آن دوری جست .پرسشی رخ مینماید و
آن اینکه آیا اس��راف در بخشش ،جایز است یا خیر؟ الزم است پیش از پاسخ ،معنای
اسراف آشکار شود.

اول) چیستی

بیانهای مختلفی درباره ماهیت اسراف وجود دارد:2

● اسراف به معنای تجاوز از مقداری است که مقتضای حکمت باشد.

● اسراف ،نادیده گرفتن حقّ و تمایل به باطل است.
● اسراف ،انجام خطا یا نسیان امر صواب است.

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

ای رس��ول خدا! از مال خویش هیچ چیز را بیشتر از این بستان ندارم و
خدای میگوید :از آنچه دوستتر دارید خرج کنید .اکنون این بستان را
در راه خدا صدقه دادم و امید دارم که برای من در آن جهان ،ذخیرهای
نزد خداوند عزوجل باشد .رسول اکرم فرمود :نیک آمد ،نیک آمد ،این
مال برای تو سودمند است.2

دارد .امام صادق میفرماید:

● اسراف ،تجاوز از حد اعتدال و میانهروی است.
● اسراف ،تمایل به سمت افراط یا تفریط است.

بنابرای��ن معنای اصلی اس��راف ،تج��اوز از حد اعتدال و رفتن به س��مت افراط یا
تفریط اس��ت .خداوند اسرافکنندگان را دوست ندارد و آنان را در دنیا و آخرت عذاب
خواهد کرد:
َ
َ
آَ
جَ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ ُّ
سف َو ل ْم يُ ْؤمن بايَات َر ِّبه َو ل َع َذ ُ
ك نْزى َم ْن أ رْ َ
اب ال ِخ َر ِة أشد َو
َو كذال ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ىَ
أ ْبق؛ و اين گونه هر كه را به افراط گراييده و به نش��انههاى پروردگارش
نگرويده اس��ت سزا مىدهيم ،و قطعاً شكنجه آخرت سختتر و پايدارتر
است.3

 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .46
 .2طوس��ی ،التبیان ،ج  ،3ص 12؛ طبرس��ی ،مجمع البیان ،ج  ،2ص 855؛ بغدادی ،لباب التأویل ،ج  ،1ص 306؛
بیضاوی ،انوار التنزیل ،ج  ،3ص 121؛ کاشانی ،زبدة التفاسیر ،ج  ،1ص 573؛ نخجوانی ،الفواتح االلهیه ،ج  ،1ص
128؛ ح ّقی بروسوی ،روح البیان ،ج  ،3ص 108؛ ابنعجیبه ،بحر المدید ،ج  ،2ص .34
 .3طه.127/
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دوم) اسراف در بخشش

ب��ا مراجعه به متون دینی میتوان دریافت که دو رویکرد درباره بخش��ش وجود
دارد :عدم جواز و جواز.
رویکرد نخست :عدم جواز

اسراف در انفاق در تفاسیر این گونه بیان شده است:2

● کسی که در راه معصیت انفاق کند ،اسراف کرده است؛ چه کم باشد و چه زیاد.
● کسی که در بخشش ،حقوق الهی را در نظر نگیرد ،اسراف کرده است.
● بخشش در راه باطل ،اسراف به شمار میآید.

● در آیه شریفه مزبور ،انفاق به معنای نفقه دادن و خرج کردن در زندگی است.
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● اسراف آن است که از مال دیگران صدقه داده شود.
● انفاق بیفایده را اسراف میگویند.

● خوراندن بیش از اندازه به نیازمندان ،اسراف در بخشش است.
● اگر کسی در احسان به فقیر بیادبی کند ،اسراف شده است.
● انفاق همراه با ریا ،اسراف است.

● اسراف در انفاق ،به معنای تجاوز از اعتدال است.

امام رضا ش��رط بخش��ش را اینگونه بیان فرموده اس��ت :چیزی که میبخشید
ضررش برای شما بیشتر از نفعی که به مسکین میرساند نباشد:
ْ
َ َ رَ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ رَ ُ ْ َ ْ َ
لاَ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ
�ن نف ِع ِه ل ُه ْم؛ به
�ك م�ا ضره عليك أكث ِم
ن نف ِس 
�ك ِم 
لخوانِ 
تب�ذل إِ ِ
برادرانت چیزی نبخش که ضررش برای تو بیش��تر از نفعش برای ایشان
است.2
رویکرد دوم :جواز

به نفع اس��راف در انفاق ،دو گونه میتوان استدالل کرد :اول اینکه بیشتر معانی
اس��راف ،ارتباطی با میانهروی و اعتدال ندارد .بر این اس��اس ،میتوان گفت اگر کسی
در راه معصیت انفاق نکند ،اس��راف نکرده اس��ت ،هر چند زیاد ببخش��د .اگر کسی در
بخش��ش ،حقوق الهی را در نظر گیرد ،اس��راف نکرده اس��ت ،گرچه زیاد ببخشد .اگر
بخش��ش در راه باطل نباش��د ،اسراف نیس��ت ،گرچه زیاد باشد .اگر کسی در مال غیر
تصرف نکند و از مال خویش ببخش��د ،اس��راف نیست ،هر چند زیاد ببخشد .اگر انفاق
مفیدی انجام شود ،اسراف نیست ،گرچه زیاد باشد.
اگر شخصی در احسان و بخشش ،بیادبی و ریاکاری نکند،
اسراف نکرده ،هر چند زیاد ببخشد.

پس میتوان در انفاق ،زیادهروی کرد و این زیادهروی خروج از اعتدال نیس��ت و
اسراف محسوب نمیشود.

هیچک��دام از معانی پیشگفته ،غیر از معنای اخیر ،ناظر به معنای اصلی اس��راف
نیس��ت .معنای اصلی اس��راف ،خروج از میانهروی اس��ت .بدین معنا که الزم است در
بخش��ش ،میانهروی شود؛ نه چنان ببخش��د که خود فقیر شود و نه آن قدر ناچیز که
دست فقیر را چیزی نگیرد .پس باید در بخشش ،اعتدال را رعایت و از ریخت و پاش
پرهیز کرد:

اس��تدالل دوم به روایات است .براس��اس احادیث وارد شده از پیشوایان دینی در
کارهای نیک از جمله انفاق ،اسراف وجود ندارد .امام علی فرمود:
إْ رْ َ ُ َ ْ ُ ٌ
وم لک يَش ٍء إلاَّ أَ ْف َعال ال ْ ِّ
ب؛ اس��راف در همه چیز بد
ِ فيِ
الساف مذم فيِ
ِ رِ
ِ
است ،جز در کار نیک و بخشش.3

 .1فرقان.67/
 .2طوس��ی ،التبیان ،ج ،7ص507؛ رازی ،روض الجنان ،ج  ،14ص 284؛ کاشانی ،زبدة التفاسیر ،ج589 ،4؛ ح ّقی
بروسوی ،روح البیان ،ج ،6ص244؛ طباطبایی ،المیزان ،ج  ،15ص.240

 .1اسراء.26/
 .2صدوق ،الفقیه ،ج  ،3ص .168
 .3آمدی ،تصنیف غرر الحکم ،ص .359
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ق��رآن کریم برای «عبادالرحمان» یا بندگان خداون��د ،ویژگیهایی را بیان کرده
است .یکی از ویژگیهای بندگان خوب خدا این است که هنگام انفاق ،اسراف نمیکنند:
َ ذَّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ رْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ رُ ُ ْ َ اَ َ َينْ َ َ َ
ك قَ َو ً
اما؛ و كسانىاند
و ِ
سفوا و لم يقتوا و كن ب ذال ِ
الين إِذا أنفقوا لم ي ِ
ك��ه چون انفاق كنند ،نه ولخرجى مىكنند و نه تنگ مىگيرند ،و ميان
اين دو [روش] حد وسط را برمىگزينند.1

ىب َح َّق ُه َو الْم ْسك َ
ني َو ْاب َن َّ
السبيل َو لاَ ُتبَ ِّذ ْر َتبْ ِذ ً
َ َ
ات َذا الْ ُق ْر َ

يرا؛ و حقّ
ِ
ِ
وء ِ
ِ
ِ
خويش��اوند را به او بده و مس��تمند و در راهمانده را [دس��تگيرى كن] و
ولخرجى و اسراف مكن.1
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درباره امام رضا روایت ش��ده که آن حضرت در روز عرفه ،تمام اموال خودشان
را میان نیازمندان خراس��ان تقسیم کردند .فضل بن سهل گفت :این کار موجب زیان
است .آن بزرگوار فرمود:
نه؛ موجب س��ود اس��ت .هرگ��ز نباید کاری را که موج��ب اجر و پاداش
میشود ،زیان به حساب آوری.1

امام صادق فرمود:

درباره دومین پیش��وای شیعیان نیز آمده اس��ت که آن بزرگوار ،سه مرتبه ،تمام
دارایی خود حتی نعلینشان را در راه خدا بخشیده است.3

ح) شما بروید
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زمانی که در مستمندان نیازی شکل میگیرد ،این حاجت باعث میشود تا دست
نیاز به سمت دیگران دراز کنند .اگر نیازمند به سمت ثروتمند برود ذلّت در او آشکار
شده ،خوار میشود .قرآن به انسانهای بخشنده دستور میدهد تا آنها به سوی فقرا
بروند و اجازه ندهند تهیدس��تان با ابراز نیاز احساس خواری کنند .از سوی دیگر این
دس��تور قرآنی برای ثروتمندان ،جنبه تربیتی نیز دارد؛ چرا که از غرور آنها کاس��ته،
تواضعشان افزوده میشود:
ْ
خُ
ُ ْ ُ ْ َّ َ َ
ُْ َ َ ُُْ َ
اء َف ُه َو خَيرْ ٌ
وه�ا ال ُف َق َر َ
�ات فَ ِن ِع َّم�ا ىِ َ
ه َو إِن تفوها و تؤت
إِن تب�دوا الصدق ِ
َّ ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ ُ ِّ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ
�ون َخب ٌ
ري؛ اگر
لك�م و يكف�ر عنك�م من س�ياتِكم و اهلل بِما تعمل
ِ
صدقهها را آشكار كنيد ،اين ،كا ِر خوبى است ،و اگر آن را پنهان داريد و
به مس��تمندان بدهيد ،اين براى شما بهتر است و بخشى از گناهانتان را
مىزدايد ،و خداوند به آنچه انجام مىدهيد آگاه است.4
در این آیه ش��ریفه «تُؤتُو َها ال ُفقَراء» بدین معنا است که شما به سوی مستمندان
بروید؛ چرا که نفرمود «یأتکم الفقرا» یعنی نیازمندان نزد شما بیایند .5پس ثروتمندان
نفسانیات را مهار کنند و از خودخواهی و
باید هنگام بخش��ش ،غرور خود را بشکنند،
ّ
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،49ص .100
 .2طبرسی ،مکارم االخالق ،ص .134
 .3نجفی ،زندگی حضرت زهرا ،ص .375
 .4بقره.271/
 .5قرائتی ،تفسیر نور ،ج  ،1ص .435

در روایت زیبایی آمده اس��ت :زمانی که امام رضا بر س��ر سفره غذا مینشست،
س��ینی بزرگی کنار ایش��ان میگذاش��تند .آن بزرگوار از بهترین خوراکیهایی که در
مقابلشان بود ،سهمی بر میداشت و در سینی میگذاشت و میفرمود :برای نیازمندان
ببری��د .حضرت در این هنگام ،این آیه را زمزمه میکرد« :از گردنه نجات باال نرفتهاند
و چ��ه دانی که گردنه نجات کدام اس��ت؟ آزاد ک��ردن بندهها یا خوراک پختن در روز
سختی برای یتیم خویشاوندی یا مسکین خاکنشینی» و سپس میفرمود:
خداوند عزوجل می دانس��ت که هر کسی ،توان آزادکردن بنده را ندارد
تا از گردنه نجات به س��وی بهش��ت روان شود ]بنابراین اطعام یتیمان و
خاکنشینان را در ردیف آزاد کردن بردگان برشمرد.[1

چهار) جلوههای بخشش

یکی از مس��ائل مهم درباره بخش��ش ،این است که چه چیزهایی را باید بخشید؟
ش��اید برخی گمان کنند که بخشش عبارت است از :کمک مالی به انسان نیازمند ،در
حالی که این ،بخش کوچکی از بخش��ش اس��ت .با مراجعه به آیات و روایات میتوان
دریافت که بخشش ،طیف وسیعی را شامل میشود .در یک دستهبندی کلی ،بخشش
و انفاق ،شامل موارد زیر میشود :بخشش رفتاری ،قلبی ،مالی و زبانی.

الف) بخشش رفتاری

آدمی به گونهای میتواند رفتار کند که بس��یاری از رفتارش مصداق بخش��ش و
احس��ان باشد .مهم این است که انس��ان ،کمک و خدمت به دیگران را در دستور کار
خود قرار دهد .آنگاه بسیاری از رفتار او احسان و بخشش به حساب میآید.

اول) نفع رسانی و خدمت به مردم

یک��ی از ضرورتهای زندگی اجتماعی که نقش بس��زایی در پیوندهای اجتماعی
دارد ،سعی برای رفع نیازمندیها ،رسیدگی به حال دیگران و برطرف کردن احتیاجات
آنها و در یک کالم ،نفعرس��انی به دیگران اس��ت .اسالم میکوشد روح همبستگی را
می��ان پیروان خود ایجاد کند و اجتماع س��المی را به وج��ود آورد .خداوند گنجهای
پنهانی دارد که یکی از آنها سودرس��انی و خدمت به مردمان اس��ت .سودرس��انی به
دیگران پاداش بزرگی دارد .آدمی را به س��وی بهشت رهنمون میشود ،رزق انسان را
 1کلینی ،الکافی ،ج ،4ص.52

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

اگر شخصی برای خرید غذا هزار درهم انفاق کند و آن طعام را تنها یک
نفر مصرف کند ،اسراف نیست.2

ش��هرت طلبی بکاهند تا گامی در جهت گذش��ت ،زهد و تقوا برداشته به خدا نزدیک
شوند.
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افزای��ش میدهد ،عمر طوالنی برای فرزند آدم ب��ه ارمغان میآورد ،آدمی را در زمین
و آس��مان مشهور میکند و با آن شرور و بالها را دفع میکند .رسول گرامی اسالم
مالک ارزشمندی انسان را دو چیز بیان میفرماید :ایمان به خدا و نفعرسانی به مردم:
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ِّ يَ ْ ٌ إْ َ ُ
َ ْ ََ
ان باهلل َو َّ ْ ُ َ
هلل؛ دو
انلفع ِل ِعبا ِد ا ِ
اليم ِ ِ
خصلت ِ
�ان ليس فوقهما ِمن ال رِب شء ِ
خصلت نیکو است که برتر از آن چیزی نیست :ایمان به خدا و نفعرسانی
به بندگان او.1

امام ص��ادق در روایت زیبایی ،مفیدبودن برای دیگران را از نش��انههای ایمان
بیان فرمودهاند:
مؤمن��ان ،خدمتگزار یکدیگرند؛ گفتم :چگونه؟ فرمود :به یکدیگر فایده
میرسانند.3

از رسول خدا  پرسیدند :محبوبترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود:
َّ
أَ ْن َف ُع َّ
اس؛ کسی که بیشتر از همه برای مردم مفید باشد.4
اس لِلن ِ
انل ِ
عبادت در اس�لام معنای گس��تردهای دارد و عالوه بر نماز و روزه ش��امل نیکی و
خدمت به مردم نیز میشود .آخرین فرستاده الهی فرمود:
هر مس��لمانی چیزی که مایه رنج و آزار دیگران اس��ت از س��ر راهشان
حرانی ،تحف العقول ،ص 35؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،74ص .137
ّ .1
 .2طبرسی ،مشکاة االنوار ،ص .273
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .167
 .4مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،74ص .137

طریقت به جز خدمت خلق نیست

تو بر تخت سلطانی خویش بــاش
به صدق و ارادت میان بستــه دار

به تسبیح و سجاده و دلق نیست

بـه اخالق پاکیــزه درویش باش

ز طامات و دعوت زبان بسته دار

2

براس��اس بیان نورانی ام��ام رضا کمک به مردم به ویژه انس��انهای ضعیف در
شمار برترین صدقهها به حساب میآید:
َْ
َّ َ َ
َ ْ ُ َ َّ
َ
ي�ف ِم ْن أفض ِل الصدق ِة؛ کم��ک به ضعیف ،برترین صدقه
عون�ك لِلض ِع ِ
است.3

در سیره اجتماعی امام رضا موارد زیادی از کمک و خدمت به مردم به چشم
میآید:

فروتنی
● کم��ک در حمام :امام فارغ از جایگاه واالی معنوی و اجتماعی خود ،با
ِ
بس��یار ،مردم را در جزئیترین کارها از جمله دلاّ کی در حمام یاری میرس��اند .روزی
آن حضرت وارد حمام ش��د .مردی از ایش��ان خواست تا او را در شستن ،یاری دهد و
دس��تی بر بدنش بکشد .مرد بعد از اندکی امام را شناخت و شروع به عذرخواهی کرد.
برخورد امام در این لحظه بسیار زیبا است .امام با سخنان خود ،دل وی را آرام کرد و
همچنین او را در شستن یاری کرد و دستی بر بدنش کشید.4
● کمک برای دفن مرده :ش��رکت در تش��ییع جنازه و انج��ام کارهای مربوط به
میت مورد سفارش پیشوایان دین بوده ،از مصادیق خدمت به خلق
غسل ،کفن و دفن ّ
اس��ت .موسی بن یس��ار میگوید :در خدمت امام رضا وارد کوچههای طوس شدیم
و صدای ش��یون و گریه ش��نیدیم .وقتی نزدیک رسیدیم ،جنازهای را مشاهده کردیم.
چشم امام که به جنازه افتاد ،پای از رکاب اسب خارج کرد و پیاده شد .سپس به طرف
جنازه رفت و آن را بلند کرد و فرمود:
هر کس در تشییع جنازه یکی از دوستان ما حاضر شود ،گناهانش مانند
روزی که از مادر متولد شده میریزد و گناهی برایش نمیماند.5
 .1متقی هندی ،کنز العمال ،ج  ،6ص .430
 .2سعدی ،کلیات ،ص .242
 .3مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،75ص .339
 .4ابن شهرآشوب ،مناقب ،ج ،4ص362؛ مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،49ص.99
 .5مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،49ص .98
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یکی از عالیترین تمایالت انس��انی ،احساس��ات و عواطفی اس��ت که از الیههای
درونی جان او میجوشد و به صورت کمک ،احسان و خدمت به همنوع آشکار میشود.
شاید بر اساس این ساختار طبیعی بشر که خدا در نهاد او قرار داده ،ادای حقوق مردم
یکی از وظایف انس��انها بیان شده اس��ت .امام رضا حقوقی را برای صاحبان نعمت
برمیشمارد .یکی از آنها همراهی و نفعرسانی به برادران دینی است:
ْ
ُ ِّ ْ َ جَ
اس ُ
ب َعلَيْ ه ُح ُق ٌ ْ َ
الز اَك ُة َمال َو منْ َها ال ُم َو َ
َ
�اة
ي ُ
�وق ِمنها َّ فيِ هِ ِ ِ
ِ
ص ِ
اح�ب انلعم� ِة ِ
َ َّ ْ َ ُ َ َ َ يرْ ُ َ َ َ ُ ُحْ
ْ َ ِّ َ ُ
ْ
وق؛
ح ِه و اتلو ِس�عة ِل ِعي هِ ِ
لخ َوانِ� ِه َو ِمنها الصلة ل ِ َر مِ ِ
ال و غ� ذلِك ِمن الق ِ
إِ ِ
چند حقّ بر صاحبان نعمت ،واجب اس��ت :پرداخت زکات مال ،همراهی
و کمک به برادران ،برقراری پیوند با نزدیکان ،وسعت بخشیدن به زن و
فرزند و انجام سایر حقوق.2

بردارد ،برایش یک حسنه نوشته میشود و هر کسی که یک کار نیکش
قبول شود به بهشت میرود.1
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● تجویز دارو :امام رضا در زمینه پیشگیری و درمان دردهای جس��می مردم
تالش فراوانی نمودهاند .رس��اله ذهبیه که حاوی مطالب بس��یار مهم و مفیدی درباره
تشریح بدن ،توصیههای بهداشتی و راههای درمانی است ،بخش کوچکی از تالش آن
حضرت برای نفعرسانی به مردم با تجویز دارو است.

دوم) توجه به همسایگان

سبک زندگی کنونی به سمتی پیش میرود که حاصل آن بیتوجهی همسایگان
به یکدیگر است؛ در حالی که مسلمان باید به فکر دیگران از جمله همسایگانش باشد،
اگر مش��کل یا محرومیتی در آنان یافت ،درصدد کاستن از رنج آنان باشد .امام علی
یکی از نشانههای بخشندگی را توجه به همسایگان بیان میفرماید:
انسان بخشنده ،همسایگان را اکرام و یاری میکند.1
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امام رضا روایت زیبایی را از رس��ول خدا  نقل میکنند که آخرین فرس��تاده
الهی درباره همسایه ،این گونه به امام علی سفارش میکند:
ای علی !وقتی غذایی طبخ میکنی آب خورش��ت آن را بیش��تر کن؛
چرا که آب خورش��ت هم جزئی از گوشت است و برای همسایگان بهتر
است که اگر از گوشت به آنها نرسد ،آبِ گوشت آن نصیبشان شود.2

سوم) شکر عملی

یکی از نمونههای ایثار و انفاق ،شکر است .شکر در برابر خدا یا مخلوق خدا ،نوعی
محبت یا خدمتی ببیند بیدرنگ درصدد جبران یا
گذش��ت است .انسان بخشنده اگر ّ
تش�� ّکر بر میآید؛ هر چند آن نعمت ،اندک باشد .موال علی انسان سخاوتمند را این
گونه ترسیم میکند:
فرد س��خی ،کسی است که برای نعمت اندک ش��کر به جای میآورد و
انسان بخیل ،کسی است که نعمت بزرگ را نمیبیند.3
 .1ورام ،تنبیه الخواطر ،ج  ،1ص .436
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،63ص .79
 .3آمدی ،تصنیف غرر الحکم ،ص .277

هیچ سورهای مانند س��وره حمد مشتمل بر تمام خیر و حکمت نیست،
بن��ده با عبارت «الحمدهلل» ش��ک ِر توفیق یافتنش را ب��ر کار خیر به جا
میآورد.1

از جمله مصداقهای ش��کر زبانی ،اظهار ناتوانی از ش��کر الهی در برابر نعمتهای
اوست.
از دست و زبان که بر آید

کز عهده شکرش به در آید

2

ش��کر قلبی ،آن است که انسان با قلب و روح خود سپاسگزار نعمتهای بیکران
الهی باشد .امام رضا ضمن اشاره به این نوع از شکرگزاری فرمود:
خوشا به حال کسی که با قلبش به سپاسگزاری نعمتها مشغول باشد.3

نوع دیگر شکر ،شکر عملی است که خود ،طیف وسیعی را شامل میشود .به کار
بردن هر نعمت در جای مناس��بش ،یکی از جلوههای ش��کر عملی اس��ت .پس چشم،
گوش ،زبان و س��ایر نعمتهای الهی باید در مسیر درست خود قرار گیرد .نمونه دیگر
ش��کر عمل��ی به کار بردن نیروه��ا و تواناییهای مادی و معنوی در مس��یر خدمت به
دیگران است.

یکی از س��فارشهای امام رض��ا این بود که تقوای اله��ی را درباره نعمتها به
کار ببری��د .آن حضرت ،تقوا را در باب نعمت ای��ن گونه بیان میفرماید :نعمتها را با
گناهان ،از خود دور نس��ازیم؛ بلکه با طاعت و ش��کرگزاری ،آنها را جاودانه کنیم .آن
حضرت برای ش��کرگزاری ،نکاتی را بیان میفرمایند و آن اینکه ش��کرگزاری مراتبی
دارد :ایمان به خدا ،اعتراف به حقوق اولیای الهی از فرزندان رس��ول خدا و کمک و
همراهی با برادران دینی:
بدانید که ش��کر خداوند را به جا نیاوردهاید ،ب��ه چیزی بعد از ایمان به
خدا و اعتراف به حقوق اولیای الهی از آل رسول  که نزد خدا دوست
داش��تنیتر از کمک به برادران دینی در امور دنیایی آنها باشد؛ چرا که
این همراهی ،راهی برای رس��یدن به بهش��ت پروردگار است و کسی که
 .1صدوق ،علل الشرائع ،ج  ،1ص 410؛ صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .107
 .2سعدی ،کلیات.
 .3حلوانی ،نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ،ص .128
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دین اس�لام حاوی برنامهای جامع برای س��عادت دنیا و آخرت اس��ت .این آیین
اله��ی ،تم��ام نیازهای ف��ردی ،اجتماعی ،جس��می و روحی را در نظر دارد .انس��انها
درون گروههای اجتماعی میتوانند تجربه کاملی از آرامش را داش��ته باش��ند .یکی از
سفارشهای اسالم ،توصیه به همسایهداری و اکرام همسایه است.

ش��کر ،انواعی دارد :ش��کر زبانی ،شکر قلبی و شکر عملی .ش��کر زبانی ،آن است
که فرد با زبان خود کلماتی مانند «الحمدهلل» و «ش��کرا ً هلل» را بیان کند .امام رضا
حکمت وجوب خواندن سوره حمد را در نماز ،این گونه بیان میفرماید:
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این کار را انجام دهد ،از بندگان ویژه خدا به حساب خواهد آمد.1

بر اساس این روایت ،کمک و همراهی با دیگران ،یکی از نمونههای بارز شکرگزاری
اس��ت؛ ازاینرو میتوان بین ش��کرگزاری و کمک به دیگران ـ که از مصداقهای بارز
انفاق و بخش��ش اس��ت ـ رابطه تس��اوی برقرار کرد؛ بدین معنا که کمک به دیگران
مصداق شکرگزاری است و شکرگزاری از نمونههای روشن بخشش به حساب میآید.

از این ماجرا نکات زیر به دست میآید:

● شکرگزاری عامل فزونی و ازدیاد است.

● ب��ا انفاق ،بخش��ش و توجه به همس��ایگان و خویش��ان میتوان س��پاسگزار
نعمتهای خداوند بود.
● با بخشش میتوان تمام عمر را در رفاه و آسایش سپری کرد.

چهارم) ارتباط با خویشان

خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن ،ارتباط عمیقی میان صلهرحم ،احسان و
انفاق برقرار میکند .در یکی از آیات الهی ،سخن از پیمان به میان آمده است .بیشتر
مواردی که برای این پیمانها بیان شده است از اموری است که باید آن را جزو اصول
و قوانین ثابت ادیان الهی دانس��ت؛ زیرا در همه ادیان آسمانی ،این پیمانها به نحوی
وجود دارد:
َ
لاَّ
لاَ
ْ
ْ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ رْ َ َ َ ْ ُ ُ َ
ً
َ
اهلل َو بِال َوالدِ َ ي ْ ِن إِح َس�انا َو
و إِذ أخذنا ِميثاق ب
ىن إِس ءِيل تعبدون إِ
َ
ْ ُ ْ َ َ يْ َ َ ِ َ ْ
َ ُ ُ ْ َّ
الصلَوةَ
يموا ْ َّ
َ
لناس ُح ْس�نًا َو أق ُ
َ
ني و قولوا ل ِ ِ
ِ
ِذى القرىب و التامىَ و المس�ا ِك ِ
َ َ ُ ْ َّ َ َ ُ َّ َ َ يَّ ْ ُ ْ لاَّ َ لاً ِّ ُ ْ َ َ ُ ُّ ْ
ُ
و ءات�وا الزك�وة ث�م تولتم ِإ ق ِلي منكم و أنت�م مع ِرضون؛ و چون از
فرزندان اس��رائيل پيمان محكم گرفتيم كه« :جز خدا را نپرس��تيد ،و به
پدر و مادر ،و خويش��ان و يتيمان و مستمندان احسان كنيد ،و با مردم
زبان] خوش سخن بگوييد ،و نماز را به پا داريد ،و زكات را بدهيد»
[به ِ
2
آن گاه ،جز اندكى از شما[ ،همگى] به حالت اعراض روى برتافتيد .
قرآن مجید در این آیه ،یهود را به ع ّلت شکستن این پیمانها سرزنش کرده است
و آنها را در برابر این نقض پیمان ،به رس��وایی در این جهان و کیفر ش��دید در سرای
آخ��رت تهدید میکند .در این پیمان که بنیاس��رائیل ش��اهد آن بودند و به آن اقرار
کردند ،مطالب زیر آمده است:
● توحید و پرستش خدای یگانه.
● نیکی به پدر و مادر.

● نیکی در رفتار با خویشاوندان ،یتیمان و مستمندان.
● زیبا سخن با مردم.
● بپا داشتن نماز.

● ادای زکات و حقّ محرومان.

از نمونههای احس��ان و ایثار ،این اس��ت که انسان از وقت و عمر خویش بگذرد و
بخشی از آن را به دیدار خویشان و رفت و آمد با اقوام اختصاص دهد؛ چرا که صلهرحم

در آی��ه دیگ��ری خداوند متعال ،س��ؤالی را از زبان مردم ب��رای پیامبر  مطرح
میکند و آن اینکه چه چیزهایی را ببخشیم؟
َ
ُ َ َ
ُ
ي َ ْس�ئَلونك َما ذا يُن ِفقون؛ از تو مىپرس��ند :چه چيزى انفاق كنند [و به

 .1صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .167
 .2طبرسی ،مشکاة االنوار ،ص 30؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،68ص .54

 .1آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .405
 .2بقره.83/
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امام رضا ماجرای زیبایی را بیان میفرماید که حکایت از آن دارد که شکرگزاری
از مصداقهای بخشش به حساب میآید .مردی از بنیاسرائیل در خواب دید که مردی
به وی گفت :نیمی از عمرت را در وس��عت و رفاه به س��ر خواهی برد .پس هر کدام را
میخواهی انتخاب کن .او در جواب گفت :من ش��ریکی دارم که باید با وی مش��ورت
کن��م .صبحگاهان مرد به همس��رش گفت :م��ن چنین خوابی دی��دهام .کدام نیمه را
انتخ��اب میکن��ی؟ زن گفت :نصف اول را انتخاب کن .مرد ای��ن کار را کرد و دنیا به
آنها روی آورد .ایشان در مقابل این نعمتها این گونه رفتار کردند که هر گاه نعمتی
به آنان میرس��ید ،همس��رش میگفت :همس��ایه ما نیازمند اس��ت ،به او چیزی بده،
خویش��اوندت محتاجند به ایشان کمک کن .آنها کار را به این شیوه ادامه دادند و به
همس��ایگان و خویشاوندان خود میرسیدند .مدتی گذشت بار دیگر آن مرد به خواب
او آمد و گفت :نصف عمرت گذش��ت ،اکنون چه میگویی؟ مرد پاس��خ قبلی را تکرار
کرد و گفت :باید با ش��ریک خودم مشورت کنم .صبح هنگام ،ماجرا را برای همسرش
بیان کرد .زن گفت :ما به نعمت رسیدیم و شکرگزاری کردیم .خداوند هم روزی ما را
میرس��اند .او هم جریان را به آن مرد در خواب گفت .مرد در پاس��خ گفت :تمام عمر
در رفاه خواهی بود.2

از بافضیلتترین نیکیها است.1
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چه كسى بدهند]؟

1
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در آیهای دیگر س��خن از نیکیها به میان آمده اس��ت و اینکه نیکی تنها در این
خالصه نمیشود که صورت خود را هنگام نماز به سوی مشرق و مغرب متمایل کنید.
سپس مصادیق نیکی در این آیه کریمه به زیبایی بیان شده است .یکی از این نمونهها
عبارت اس��ت از اینکه مال خود را با تمام عالقهای که به آن دارند به خویش��اوندان،
یتیمان ،مستمندان ،در راه ماندگان ،سائالن و بردگان میدهند:
ْ
َ
َّ ْ َ ْ َّ َ ُ َ ُّ ْ ُ ُ َ ُ
ك ْم قبَ َل ال ْ َم رْشق َو ال ْ َم ْغ�رب َو لك َّن ال َّ
ب َم ْن
لي�س ال رِب أن تول�وا وجوه
ِ
ِ
رِ
ِْ ِ
ِ
ِ
َ يْ ْ أْ َ
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َْ َ َ
َء َ
ام َ
َ
اب و انل ِبيین و ءاىت المال
خ
ال
هلل و الَومِ
�ر و الملئك ِة و ال ِ
ِ
�ن بِ�ا ِ
كت ِ
ِ
ىلَ
َ
ُْ
السائل َ
ىب َو يْالَتَامىَ َو ال ْ َم َس�اك َ
الس�بيل َو َّ
ني َو ْاب َن َّ
ني َو
ع ُحبِّ ِه ذ ِوى الق ْر َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِّ َ
الرقاب؛ نيكوكارى آن نيس��ت كه روى خود را به سوى مشرق و [يا]
ىف
ِ
مغرب بگردانيد ،بلكه نيكى آن اس��ت كه كس��ى به خدا و روز بازپسين
و فرش��تگان و كتاب [آس��مانى] و پيامبران ايمان آ َو َرد ،و مال [خود] را
با وجو ِد دوس��ت داش��تنش ،به خويش��اوندان و يتيمان و بينوايان و در
راهماندگان و گدايان و در [را ِه آزاد كردن] بندگان بدهد.4

براس��اس آیات پیشگفته قرآن کریم بین توجه به خویش��ان ،احسان و بخشش
رابطه مستقیمی برقرار کرده است .برایناساس در جهانبینی قرآنی ،صلهرحم ،ارتباط
 .1بقره.215/
 .2بقره.215/
 .3بقره.215/
 .4همان.177/

با خویش��اوندانت رفتوآمد کن هر چند با شربتی از آب باشد و بهترین
پیوند با نزدیکانت آن است که آنها را آزار ندهی.1

در روای��ت دیگری امام رض��ا یکی از آثار و فواید صلهرح��م را طول عمر بیان
میفرماید:
گاه میشود که از عمر انسان سه سال باقی مانده باشد و چون صله رحم
کند ،عمر سه ساله او سی سال شود .خداوند آنچه خواهد تواند کرد.2

پنجم) آشتیدادن

برقراری صلح ،سازش و آشتی میان افراد از صدقههایی است که خدا دوست دارد.
ه��رگاه میان دو نف��ر ،دو گروه ،دو قبیله ،دو دولت یا چن��د دولت اختالف پیش آید،
فاصلهها زیاد و حضور خدا کمرنگ میش��ود .در این هنگام ،مصداقی زیبا برای عمل
زیبای بخش��ش شکل میگیرد و آن میانجیگری برای کاستن از مشکل و حل مشکل
است .امام صادق فرمود:
صدقهای که خدا دوستش دارد ،اصالح میان مردم است .زمانی که میان
آنها خراب شد و از هم دور شدند ،آنها را به هم نزدیک کنی.3

در روای��ت دیگ��ری ،آن حضرت ،این عمل پس��ندیده را بهت��ر از دو دینار صدقه
دل افراد ،زمانی بیشتر آشکار میشود که امام
میدانند .4ارزش صرف وقت برای آشتی ِ
5
رضا این عمل پس��ندیده را برترین خیر بعد از برپایی واجبات میدانند  .هش��تمین
پیش��وای شیعیان ،حدیث زیبایی از آخرین فرس��تاده الهی بیان میفرماید که منزلت
اصالح بین افراد را بیشتر آفتابی میکند:
آشتی میان دو نفر ،برتر از یک سال نماز و روزه است.6

بنابراین س��عی برای برقراری صلح و آش��تی میان مردم ،مصداق برترین کارهای
نیک و صدقه جاری برای انسان به شمار میآید.
حرانی ،تحف العقول ،ص 445؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،75ص .338
ّ .1
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص 150؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،71ص .108
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص 209؛ مفید ،االمالی ،ص .12
 .4همان.
 .5طوسی ،االمالی ،ص 522؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،73ص .43
 .6همان.
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خداوند در جواب این س��ؤال میفرماید :بگو هر خیر و نیکی و هر گونه س��رمایه
سودمند مادی و معنوی:
ُ ْ َ َ ْ ِّ َيرْ
قل َما أنفقتُم م ْن خ ٍ ؛ بگو :هر مالى انفاق كنيد.2
سپس چند گروه برای این بخششهای مادی و معنوی بیان میشوند که خویشان
در شمار آنها قرار میگیرد:
َ
يْ
َ َ ََُْ ْ
ْ
ْ
ني َو الَتَامىَ َو ال َم َس�اك َ ْ
فَللْ َوا َ يْن َو أْالق َرب َ
َّ
يل و ما تفعلوا
ني و اب ِن الس ِ
ِ ِ
ِ
�ب ِ
ِ لدِ ِ
ْ َيرْ َ َّ
َ
َ
ِمن خ ٍ فإِن اهلل بِ ِه ع ِليم؛ به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مسكينان
و ب��ه در راهمان��ده تعلّ��ق دارد ،و هر گونه نيكى كني��د الب ّته خدا به آن
داناست.3

با خویش��ان و نیکی کردن به آنان از جلوههای بخش��ش به حس��اب میآید .ابنشعبه
حرانی میگوید امام رضا فرمود:
ّ
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ششم) مهماننوازی

یکی از انواع بخششها ،اکرام مهمان است .اگر مهمانی بر انسان وارد شد حقّی بر
میزبان خواهد داشت .حقّ مهمان ،احترام و پذیرایی در حد وسع میزبان است .رسول
خدا در بیانی زیبا فرمود:

حد مهمانی را نیز معین فرموده اس��ت :اگر مهمانی وارد
آخرین فرس��تاده الهی ّ
شود روز اول حقّ اوست؛ اما از روز دوم به بعد از سوی میزبان ،صدقه دریافت خواهد
ک��رد .همچنین مهمان نباید کاری کند که ش��رایط بر صاحبخانه تنگ آید و خوراک
منزل رو به اتمام رود.2

امام رضا نیز آدابی را برای برخورد با مهمان بیان میفرماید :یکی آنکه مهمان
را ب��ه کار نگی��رد 3و دیگ��ر آنکه هنگام خ��روج مهمان از من��زل ،او را تا درب منزل
همراهی کند:
حقّ مهمان است که او را تا دم در بدرقه کنی.4

112
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هفتم) سفرهداری

یکی از ابعاد مهم بخش��ش ،سفرهداری و اطعام است .اطعام به گونههای مختلف
فراهم میآید :یکی از آنها اطعام عمومی است که نسبت به همنوعان شکل میگیرد.
امام صادق فرمود:
هر کس دیگران را اطعام دهد و آنان س��یر ش��وند ،اجر بزرگ دارد .اجر
مقرب و نه نبی مرسل ،فقط
چنین فردی را هیچ کس نمیداند ،نه ملک ّ
خداوند ،پاداش چنین شخصی را میداند.5

گونهای دیگر از میهمانداری ،ولیمه ازدواج است .کسی که در پیوند مبارک ،خوان
نعمتش گس��ترده ش��ود ،خداوند به وی پاداش��ی بزرگ خواهد داد .6اطعام اسیر ،نوع
 .1دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،2ص .138
 .2صدوق ،الخصال ،ج  ،1ص .148
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،24ص .316
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص 283؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،49ص 102؛ ّ
 .4صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص 69؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،76ص .255
 .5دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .144
حرانی ،تحف العقول ،ص .442
ّ .6

اسیر ،حقوقی دارد که یکی از آنها اطعام است .
1

مهمترین نوع سفرهگستری ،اطعام یتیم است.
هر کس یتیمان را جمع کند ،برای آنها س��فره بگس��تراند و از بهترین غذاها و
نوش��یدنیها به آنها بخوراند ،باالترین نیکوکاریها و بخش��شها را انجام داده است.2
امام رضا فرمود:
میس��ر نیس��ت ،پس با اطعام یتیم و
هر کس که آزاد کردن بنده برایش ّ
مسکین از جانب او صدقه بدهد.3

ش��خصی خدمت علی بن موسی الرضا آمد و گفت :من فرزندی با بیماریهای
زیاد دارم .حضرت برای درمان فرزندش این گونه نسخه پیچید که به صورت مستمر،
مشتی طعام صدقه بده؛ چرا که خداوند فرمود« :پس چرا به مجاهده و کارهای دشوار
اقدام نکرد؟».4
طب النبی آمده اس��ت که آب از بهترین صدقهها اس��ت؛ ازاینروی کس��ی
در ّ
5
که دیگران را س��یراب کند ،انفاقی بزرگ انجام داده اس��ت  .امام صادق با یادآوری
ماجرای جانسوز عاشورا میفرماید:
هر کس جگر تش��نهای را خنک کند ،بزرگترین صدقهها را انجام داده
اس��ت و خداوند در روزی که هیچ سایهای نیس��ت برای او سایبان قرار
میدهد.6

سخاوت یعنی دیدن دیگران و یاری رساندن به آنان .کسی که تمایل به سخاوت
دارد ،عاش��ق اطعام اس��ت .او هنگامی که دیگران را بر س��فره خویش میبیندّ ،
لذت
میب��رد .گویی خودش لذیذترین غذاها را میخورد .در حقیقت ،انس��ان بخش��نده از
خوراندن به دیگری ،بیشتر ّ
لذت میبرد تا خوردن.
 .1یزدی ،الحکم الزاهرة ،ص .354
 .2آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .409
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .4
 .4طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،10ص 751؛ حویزی ،نورالثقلین ،ج  ،5ص .583
طب النبی ،ص .23
 .5مراغیّ ،
 .6ح ّلی ،عدة الداعی ،ص .99
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کسی که مهمانی را اکرام کند ،هفتاد پیامبر را اکرام کرده است .هر کس
برای مهمان یک درهم خرج کند ،مانند آن است که هزار هزار دینار در
راه خدا انفاق کرده است.1

دیگری از سفرهداری و خوراندن نعمت است .امام صادق میفرماید:
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ب) انفاق قلبی

گاهی بخشش و احس��ان در قلب انسان تجلّی مییابد .انسانها میتوانند با قلب
خود نیز بخشنده باشند .برخی از انفاقهای قلبی عبارتند از:

اول) عفو و گذشت

مفس��ران برای عفو ،معانی مختلفی بیان کردهاند :2رعایت حد اعتدال ،مال پاک،
آنچه آسان است و مازاد بر نیاز سائل .گذشت نیز برای این واژه بیان شده است .موال
علی میفرماید:
114
114

بخشش و کرامت در این است که هنگام قدرت ،گذشت کنی.3

امام علی گذشت در زمان قدرت را بهترین سخاوت میداند:
َ ْ َ ُ لجْ َ ْ ْ ْ
�ن ا ُو ِد عف ٌو َبع َد َمق ُد َر ٍة؛ زیباترین بخشندگیها ،گذشت با قدرت
أحس
4
است .

پیش��وای اول شیعیان ،عفو را زیباترین احسان معرفی فرموده است .5امام رضا
نقل میکنند که رسول خدا فرمود :مکارم اخالق را از دست ندهید؛ چرا که خداوند
مرا برای مکارم اخالق فرستاد .سپس نمونههایی از مکارم اخالق را بیان فرمودند:
از مکارم اخالق ،آن اس��ت که از کسی که به او ظلم کرده ،در گذرد ،به
کسانی که او را محروم کردهاند ،عطا کند و با کسی که با او قطع رابطه
 .1بقره.219/
 .2فیض کاش��انی ،صافی ،ج  ،1ص 249؛ الهیجی ،تفس��یر شریف الهیجی ،ج  ،1ص 203؛ شبّر ،تفسیرالقرآن ،ج
 ،1ص 71؛ حسینی شیرازی ،تقریب القرآن ،ج  ،1ص 245؛ طباطبایی ،المیزان ،ج  ،2ص .196
 .3آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .246
 .4همان.
 .5همان.

تمام مواردی که در این روایت ،مکارم اخالق دانسته شده ،مصداق عفو و گذشت
اس��ت که خود ،نوعی انفاق به حساب میآید .از س��وی دیگر توجه به این ُخلق نیکو،
ع ّزت و س��ربلندی را در پی خواهد داش��ت .روزی در حضور امام رضا فردی را نزد
مأمون آوردند .مأمون تصمیم داشت وی را بکشد .پیش از صدور فرمان اعدام ،از امام
رضا پرسید :نظر شما چیست؟ حضرت این گونه جواب مأمون را داد:
من میگویم خداوند با بخشش به تو ع ّزت میدهد.2

دوم) مدارا

مدارا با همنوعان یکی از انواع احس��ان و بخش��ش قلبی اس��ت .مدارا به معنای
هم��کاری ،همراهی ،همزیس��تی ،مالطفت و نرم��ی با دیگران اس��ت .3از بزرگترین
نیکیها و ایثارها این اس��ت که انس��ان با دیگران حلیم باش��د ،حوصله به خرج دهد،
از خطاهایش نرنجند ،ش��ریک غم و غصههای آنان باش��د و بکوشد آنان را با گذشت،
خوشحال سازد .آخرین فرستاده الهی ،حقیقتی واال را در این باره آشکار ساخته است:
کس��ی که بمیرد و رویهاش در زندگی ،مدارا کردن با مردم باشد ،شهید
از دنیا رفته است و مدارا کردن با مردم ،صدقه است.4

امام حس��ن عس��کری ضمن تأکید بر مداراکردن با همنوع��ان ،با فضیلتترین
صدقهها را مدارا کردن با دش��منان خدا بیان میفرماید5؛ ازاینروی رفق و مدارا خوب
است حتی با دشمنان خدا و یکی از جلوههای صدقه به حساب میآید.
از دیدگاه پیشوای هشتم شیعیان ،مؤمن کسی است که سه ویژگی را درون خود
آن رس��ول و دیگری
جمع کرده باش��د .یکی از این خصلتها مربوط به خدا ،یکی از ِ
مربوط به امامان است؛ اما س ّنتی که مربوط به پیامبران الهی است ،مدارا با مردم است؛
زیرا خداوند متعال ،فرستادگان خود را مأمور کرده تا با امتشان مدارا کنند.6
در ارتباط با دیگران بهتر است آنان را درک کنیم ،با آنان همدلی کنیم ،خشونت
را کن��ار بگذاریم ،ت��ا میتوانیم به آنها «نه» نگوییم و آن��ان را دور نکنیم ،با رفتاری

 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،66ص .375
 .2همان ،ج  ،49ص .172
 .3دهخدا ،لغتنامه ،ذیل واژه مدارا؛ معین ،فرهنگ فارسی ،ذیل واژه مدارا؛ عمید ،فرهنگ لغت ،ذیل واژه مدارا.
 .4طبرسی ،مشکاة االنوار ،ص .283
 .5تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ،ص .354
 .6صدوق ،االمالی ،ص .270
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عفو و گذش��ت ،یکی از نمونههای بارز بخش��ش قلبی است .در واقع ،انفاق و عفو،
نقطه مش��ترکی دارند .انفاق ،گذش��ت از مال و عفو ،گذش��ت و نادیده گرفتن خطای
دیگران اس��ت .بنابراین هر دو در گذش��ت مشترکند .گذشت از درجات تقوا و زهد به
حس��اب میآید و نوعی رهایی و وارس��تگی اس��ت؛ چرا که آدمی از زمین و خدا جدا
میشود و سبکبال به سوی آسمان به پرواز در میآید:
َ
ُ َ ُ ْ ْ
ُ َ َ
َو ي َ ْس�ئَلونك َما ذا يُن ِفقون ق ِل ال َعفو؛ و از تو مىپرسند :چه چيزى انفاق
كنند؟ ،بگو :ما زاد [بر نيازمندى خود] را.1

کرده ،مراوده و رفتوآمد داش��ته باش��د و به دیدن کس��انی برود که به
دیدارش نمیآیند.1
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ماللآور و کسلکننده با آنها برخورد نکنیم ،نیازهایشان را بشناسیم ،در زندگی آنان
به صورت مثبت حضور داش��ته باشیم ،تا میتوانیم درباره آنان قضاوت نکنیم ،در حل
مشکالتشان کوشا باشیم ،یأس به آنها منتقل نکنیم ،به ایشان دلداری دهیم ،روحیه
ایش��ان را ب��اال بریم ،قدری از وقت خویش را به دیگ��ران اختصاص دهیم ،برای آنها
حس امنیت و آرامش ایجاد کنیم و در یک کالم با آنان رفق ،مدارا و همدلی کنیم.
از امام رضا درباره ماهیت عقل س��ؤال شد :حضرت در پاسخ ،سه چیز را نشان
عقل بیان فرمود:

سوم) رشک نبردن

رشک یا حسادت ،آن است که انسان ،مزیّتی را در دیگری ببیند و درصدد کسب
آن بر آید یا تالش کند او را تخریب کند .رش��ک بردن با س��خاوت قابل جمع نیست؛
ازاینرو رش��ک نبردن از نمونههای بارز بخش��ش است .انسان سخاوتمند میکوشد از
حسادت خویش بکاهد و در عوض ،اندیشهاش را بر خویشتن متمرکز ساخته ،درصدد
رشد و کمال خود بر آید .به بیان دیگر بخیل به دیگران خیره میشود و در پی آزردن
آنان است .در مقابل ،سخی بر خودش تمرکز دارد و درصدد تقویت صفات نیک درونی
خویش است .امام علی میفرماید:
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سخی ،حسود نیست.2
ّ

امام رضا در بیانی زیبا فرمود:
برای بخیل ،راحتی و برای حسودّ ،
لذتی وجود ندارد.3

چهارم) تغافل

تغافل بدین معنا اس��ت که شخصی چیزی را میداند و از آن آگاهی دارد؛ ولی از
روی مصلحت ،خود را غافل و بیخبر نشان میدهد؛ به گونهای که طرف مقابل تص ّور
میکند از موضوع ،بیخبر است؛ به عبارت دیگر نادیده گرفتن خطای دیگران به علّت
مصلحت است.
در برخی موارد ،خطاهای دیگران را نباید دید .ندیدن اشتباهات دیگران ،گذشت
محس��وب میشود .تغافل دو فایده دارد :اول اینکه تغافلکننده ،حرص نمیخورد و به
او آسیب روحی وارد نمیشود؛ و دیگر اینکه تغافلشونده با ظرافت ،خطای خویش را
 .1همان ،ص .283
 .2آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .299
حرانی ،تحف العقول ،ص 450؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،75ص .345
ّ .3

شریفترین اخالق نیکوکار ،آن است که از خطاهای دیگران ،به فراوانی
تغافل کند.1

ش��خصی محضر امام رضا از برآورده نش��دن نیازهایش گله کرد و گفت :مدتی
اس��ت دست حاجت به سوی خدا دراز میکنم؛ اما جوابی دریافت نکردهام و تأخیر در
اجابت ،زمینه ش��بهه و نگرانی را در دلم فراهم کرده اس��ت .امام فرمود :مبادا شیطان
در دل تو راهی باز کند .س��پس چند س��فارش به او فرمود :یکی از پندهای ارزشمند
امام این بود:
از بر مال کردن عیبهای دیگران پرهیز کن.2

برمال نکردن عیبهای دیگران دو گونه تصور میشود :یکی اینکه عیبهای آنها
را برای دیگران بیان نکنیم و دیگر اینکه درباره خطاهای دیگران ،ش��یوه چشمپوشی
را پیش��ه کنیم و خطای افراد را به روی آنها نیاوریم که این امر ،جزئی از بخشش به
حساب میآید.

پنجم) حیا

یکی از صفات انس��انی و الهی که در چگونگی زندگی انس��ان نقش بس��زایی ایفا
میکند ،صفت ش��رم و حیا اس��ت .این صفت در آموزههای دینی ،جایگاهی ویژه و با
ایمان ،ع ّفت ،تقوا ،بخش��ش و ملکات نفس��انی رابطه تنگاتنگی دارد .اگر کس��ی ع ّفت
ورزد و حیا به خرج دهد ،فرد بخش��ندهای محسوب میشود .پس یکی از مصداقهای
بخشش ،حیا است .موال علی رابطه نزدیک حیا و بخشش را این گونه بیان فرمود:
حیا بهترین همنشین سخاوت است.3

امام رضا حیا را جزئی از ایمان بیان میفرماید:
حیا از ایمان است.4

ششم) بردباری

کسی که در شرایط دشوار ،شکیبایی پیشه میکند ،فردی سخی و اهل احسان به
حس��اب میآید .سخاوت ،آن است که آدمی در بحرانها ،گرفتاریها و شداید ،از خود
 .1آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .451
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .488
 .3آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .256
 .4صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .265
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تحمل غصه ،مسامحه با دشمنان و مدارا با دوستان.1
ّ

میفهمد و از آن صرف نظر میکند .موال علی میفرماید:
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تحمل خویش را باال برد.1
گذشت و فداکاری نشان دهد و با بردباریّ ،

یک��ی از ابعاد صبر ،آن اس��ت که اگ��ر فردی از دیگ��ران آزار و اذیّتی ببیند ،آزار
تحمل کند .امام رضا در روایت زیبایی از رس��ول خدا  نقل میکنند
مردم��ان را ّ
که پیامبر اسالم مردم را به مکارم اخالق توصیه فرموده و نمونههایی از آن را بیان
میفرماید؛ مانند :گذش��تن از کسی که ظلمی در حقّ تو روا داشته ،بخشش به کسی
که تو را محروم کرده و پیوند با کسی که رابطه خود را با تو قطع کرده است.2

ج) انفاق مالی

گاهی بخش��ندگی در حوزه مسائل مالی به کار میرود که با تعبیر سخاوت بیان
میش��ود .این صفت بر کس��ی اطالق میشود که از دارایی و اموال خود گذشت کند و
آن را انفاق و ایثار کند .مهمترین تالش��ی که انس��ان درباره نعمتهای بیشمار عالم
میتواند انجام دهد ،این اس��ت که مشتاقانه ببخش��د ،از فرصتهای پیش آمده برای
کمک به دیگران بهره ببرد و همیش��ه زمانی را به خدمت اختصاص دهد .تنها در این
صورت در زندگی انسان ،تفاوتی معنادار پیدا میشود.
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کائناتی که بخشندهاند تنها از طریق ظهور صفت بخشندگی
در انسانها از خود واکنش نشان میدهند.

آدمی از را ِه رها ش��دن از افکار محدودکننده به فراوانی دست مییابد و با ایجاد
تغیی��رات هدفدار در زندگی خویش وفور نعم��ت دریافت میکند .در این جهان ،هیچ
نشانهای از محدودیت یا محرومیت نیست.

عالم هس��تی بی حد و حصر است .نمیتوان برای جهان پایانی تصور کرد .انسان
وضعیتی طبیعی
نیز موجودی بیکران و بیانتها اس��ت .فراوانی برای جهان و انس��ان،
ّ
اس��ت .طبیعت ،بسیار سخاوتمند و گشادهدست است و هرگز فقر و کمبود در آن راه
ندارد .انسان جزئی از عالم بیکران است .هرگاه آدمی ،زندگی خود را لبریز از نعمتها
بیابد ،زیس��تن با اصل برکت را تجربه میکند .جهان ،سرشار و سخاوتمند است .پس
انس��ان نباید ذهن فقیر و محرومی داش��ته باشد .فراوانی از سراسر هستی میبارد و با
تش ّکر و بخشش میتوان به آن دست یافت .در پندهای حضرت مسیح آمده است:
چنانکه اقیانوس با غرق ش��دن کش��تی ضرر نمیکن��د و از آن چیزی
کاس��ته نمیشود ،اگر کسی معصیت کند ،نقص و ضرری به خدا نیست؛
بلکه انس��انها به مانند آن کش��تی به خود ض��رر میزنند .چنانکه نور
خورش��ید با استفاده زیاد کم نمیشود ،رزق خدا نیز با بهرهبرداری زیاد
کاستی نمییابد .انسانها با رزق او زندهاند و با روزی او نفس میکشند.
هر کس نعمتهای او را ش��کر کند ،بیشتر دریافت خواهد کرد .خداوند،
روزی را کم نمیکند؛ بلکه این خطاهای بش��ر است که سبب کمبودها
و کاستیها میشود.2

بخش��ش و انف��اق مالی ،منحصر ب��ه دادن پول به نیازمندان نیس��ت؛ بلکه موارد
دیگری را نیز شامل میشود .قرض دادن و مهلت دادن به بدهکار ،از جمله این موارد
است.

جهان��ی ک��ه دارای کوهها و اقیانوسها اس��ت ،وفور موهبتها را به انس��ان نوید
میدهد .فقط کافی اس��ت انس��ان ،تقاضای خویش را عاقالن��ه و منطقی مطرح کند.
مطمئن باشیم که جهان خواسته ما را دریافت میکند و به اذن الهی و براساس مصالح
کل هستی ،پاسخ مناسبی خواهد داد:
َّ َ ُ ذَّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
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یکی از نمونههای مهمی که مصداق بخش��شهای مالی بیان ش��ده ،قرض است.
بیانها درباره ارزش و جایگاه قرض در س��نجش با صدقه متنوع اس��ت .در پارهای از
احادیث این گونه آمده است:

 .1آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .280
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،12ص .173
 .2طوسی ،االمالی ،ص 477؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،66ص 375؛ ّ

 .1بقره.261/
حرانی ،تحف العقول ،ص .507
ّ .2

اول) قرض دادن
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تمام موارد مطرح ش��ده در کالم پیامبر صبر در مقابل اش��تباه و آزار دیگران
است که مصداق بخشش و احسان به شمار میآید.

لُ ِّ
ُ
ك ُس�نبُلَ ٍة ِّماْئَ ُة َح َّب ٍة َو ُ
اهلل يُ َضا ِع ُف ل ِ َمن ي َ َش ُ
اس ٌع َع ِليم ؛ َمثَل
�اء َو اهلل َو ِ
اموال خود را در راه خ��دا انفاق مىكنند همانند
[صدقاتِ] كس��انى كه
ِ
دانهاى اس��ت كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشهاى صد دانه باشد
و خداوند براى هر كس كه بخواهد [آن را] چند برابر مىكند ،و خداوند
گشايشگر داناست.1
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قرض دادن یک درهم ،معادل صدقه دو درهم است.1

بیان دوم اینکه صدقه ،ده برابر میش��ود؛ در حالی که قرض ،هجده برابر پاداش
خواهد داشت:
َ
َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ رَ َ ْ ً
َّ َ َ ُ ََش�رَ ُ ْ َ
ش ِضعف�ا؛ صدقه ده برابر
�اف و القرض ثما ِنية ع
الصدق�ة ع َ ة أضع ٍ
میشود و قرض هجده برابر.2

در بیان سوم ،پاداش قرض ،معادل صدقه لحاظ شده است .امام صادق فرمود:

هیچ مس��لمانی نیست که به مسلمان دیگر با قصد خالصانه قرض دهد؛
مگر اینکه اجری معادل صدقه برای او در نظر گرفته شود.3

بنابراین ارزش قرض یا معادل صدقه یا دو برابر صدقه یا اندکی کمتر از آن یعنی
هشت واحد بیشتر از صدقه است .نکته مهم اینکه قرض ،یک مزیت به شمار آمده و
جایگاهی را احراز کرده است.
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دو نکته قابل ذکر است :نکته اول اینکه فلسفه ارزشمندی قرض چیست؟ روایات
به این پرس��ش پاسخ دادهاند :قرض ،جانشین ربا است .خداوند ،ربا را حرام و به جای
آن قرض را تشریع کرد و تا آدمیان بدون تالش و از طریق ناروا ثروت هنگفت کسب
نکنند .امام رضا فرمود:
خداون��د ،رب��ا را حرام کرد؛ چون با آن مع��روف از بین میرفت و اموال،
تلف میش��د و مردم به کس��ب ثروت ناروا ترغیب میشدند؛ اما به جای
آن ،قرض را امر به معروف اعالم کرد.4

نکته دوم اینکه ش��اید بتوان برای پاداش مضاعف قرض نسبت به صدقه ،وجهی
بیان کرد .اگر کسی به فرد محتاج ،قرض بدهد و بعد از بازگشت ،آن را به فقیر دومی
ق��رض دهد و بعد از بازگش��ت این م��ال را به چرخش بین��دازد و آن را تکرار کند ،او
به چندین نیازمند کمک کرده اس��ت؛ در حالی که صدقه فقط یاری رس��اندن به یک
نیازمند و مستمند است .پس قرض دادن میتواند پاداشی بیش از صدقه داشته باشد.
 .1تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ،ص .80
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص 10؛ شعیری ،جامع االخبار ،ص .184
 .3صدوق ،ثواب االعمال ،ص .138
 .4صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .88

دوم) مهلت دادن به بدهکار

اگر به نیازمندی قرض داده ش��د و فقیر در مدت معین نتوانس��ت آن را ادا کند،
بهتر اس��ت قرضدهنده ،مهلت بدهی را تمدید کن��د .در روایات ،تمدید مهلت بدهی
محتاجان ،صدقه محس��وب میشود و هر روزی صدقهای مستقل به شمار میآید .1از
امام باقر روایت شده است:
در روز قیام��ت ،ع��دهای زیر عرش برانگیخته میش��وند که رخس��ار و
جامههایش��ان از نور اس��ت و ب��ر جایگاهی از نور مینش��ینند .مردم به
آنها نظر میکنند و میپرس��ند :اینها پیامبران الهی هستند؟! در این
هن��گام هاتف غیبی از عرش ندا میدهد :اینان پیامبران نیس��تند .پس
مردم میپرس��ند :از ش��هدایند؟! باز هاتف ندا میکند که اینها از شهدا
نیستند؛ بلکه گروهی هستند که بر مؤمنان آسان میگرفتند و بدهکاران
تنگدست را مهلت میدادند تا وضع مالی آنان بهبود یابد.2

واضح اس��ت که فرد مقروض نباید از این امتیاز س��وء استفاده کند؛ زیرا مسلمان
جدیت عمل کند .در غیر این صورت،
هر گاه تعهدی داد باید به آن پایبند باشد و با ّ
آثار ش��ومی در انتظار میثاقش��کنان خواهد بود .خداوند بلند مرتبه در آخرین کتاب
آسمانی خود درباره بدهکاران تنگدست سفارش فرموده و برای آنان درخواست مهلت
کرده است:
َ
ُ
َ
ٌ
ىل َميْ رَ َ
َو إن اك َن ذو ُع رْ َ
س ٍة؛ و اگر [بدهكارتان] تنگدست باشد،
س ٍة فنَ ِظ َرة ِإ َ
ِ
پس تا [هنگام] گشايش ،مهلتى [به او دهيد].3
از امام رضا درباره این آیه سؤال شد که منظور از منتظر ماندن و مهلت دادنی

 .1دیلمی ،ارشادالقلوب ،ج  ،1ص .173
 .2صدوق ،ثواب االعمال ،ص .145
 . 3بقره.280/
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باید توجه داش��ت که در این دسته از روایات ،هرگز نمیفرماید قرض هجده برابر
صدق��ه ارزش دارد؛ بلکه میفرماید پاداش صدقه ،ده برابر و پاداش قرض ،هجده برابر
است.

اگر این احتمال درست باشد ،معنایش این است که شخص قرض دهنده از مالی
که قرض داده دل بکند و هرگز قصدی برای بازگشت و استفاده شخصی نداشته باشد؛
ب��ه بیان دیگر اگر قرض دهنده ،مال خود را پس میگیرد ،برای آن نیس��ت که از آن
مجدد اس��ت .حاصل آنکه قرض دادن ،زمانی پاداش
اس��تفاده کند؛ بلکه قرض
دادن ّ
ِ
مضاعف خواهد داشت که بدون ّنیت بازگشت برای استفاده شخصی باشد؛ مانند کسی
که در جایی پولی را مس��دود میکند تا براساس ضوابط به افراد نیازمند و ضعیف ،وام
داده شود و حتی خودش را از بازگشت سرمایه محروم میکند.
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که خدا در قرآن گفته چیست؟ تا چه زمانی باید به تنگدست مهلت داد؟ یعنی فردی
که مال دیگری را گرفته و خرج خانواده خود کرده است و نه غلّهای دارد که در انتظار
رس��یدن آن باشد و نه طلبی که زمان پرداخت آن برسد و نه مالی در دست مسافری
که منتظر آمدنش باشد ،تا چه زمانی باید منتظر بود؟ امام فرمود:

خداوند در ادامه آیه پیش��ین ،پیش��نهاد بهتری را مطرح میکند و آن بخشش و
واگذاری بدهکاری و طلب به ش��خصی اس��ت که به راستی قدرت پرداخت بدهیاش
را ندارد:
َ
ُ ُ ْ ََْ
َ َ َ َّ ُ ْ َ رْ ٌ َّ ُ
ك ْ
�م تعل ُمون؛ و [اگر به راس��تى قدرت
�م إِن كنت
و أن تصدق�وا خْي� ل
2
پرداخت ندارد ]،بخشيدن آن براى شما بهتر است اگر بدانيد .

د) بخشش زبانی
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زبان از نعمتهای بزرگ آفریدگار هس��تی و از اعضای ش��گفتانگیز بدن است و
وظایف زیادی بر عهده دارد که یکی از مهمترین آنها س��خن گفتن اس��ت .در قرآن
پس از ذکر خلقت انسان ،از نعمت بیان سخن به میان آمده است:
ْ َ َ َ َّ َ ُ بْ َ َ
َ ََ
اليَان؛ انسان را آفريد ،به او بيان آموخت.3
اإلنسان * علمه
خلق ِ

در زندگی روزانه و در برقراری ارتباط با دیگران ،اولین نگرش و برداشت از انسان،
مربوط به س��خن گفتن و نحوه گفتار او اس��ت .محتوای صحبت و حرفها ش��خصیت
انسان را مش��خص میکند .مردم در زمان پیامبر  درخواستهای فراوانی به ایشان
عرضه میداشتند .رسول خدا به دالیلی توانایی پاسخگویی مثبت به همه را نداشت.
در این باره ،آیهای با این محتوا نازل ش��د که اگر از انجام کاری برای کس��ی اعراض
کردی ،گفتاری خوب و نیکو با او داشته باش:
َ َّ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ مْ َ ِّ َّ ِّ َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ً َّ ْ ُ ً
و ِإما تع ِرضن عنهم اب ِتغاء رح ٍة من ربك ترجوها فقل لهم قوال ميسورا؛
و اگ��ر ب��ه اميد رحمتى كه از پ��روردگارت جوياى آنى ،از ايش��ان روى
 .1عطاردی ،مسند امام رضا ،ج  ،1ص 316؛ حکیمی ،الحیاة ،ج  ،6ص .659
 .2بقره.280/
 .3الرحمن3/و.4

«میسور» از ماده «یسر» به معنای راحت و آسان است و در اینجا مفهوم وسیعی
محبتآمیز را ش��امل میشود .2از
دارد که هرگونه س��خن نیک و برخورد محترمانه و ّ
آنجاکه گاهی مس��کینی به انس��ان رو میآورد و امکاناتی برای پاسخگویی به نیاز او
در اختیار نیس��ت ،خداوند ،ش��یوه برخورد با آنان را این گونه بیان میفرماید که روی
گرداندن از نیازمندان نباید همراه با تحقیر ،خش��ونت و بیاحترامی باشد؛ بلکه باید با
محبت با آنان برخورد کرد.
گفتاری نرم ،سنجیده و توأم با ّ
قرآن برای بیان و گفتار دس��تورهایی داده و اوصافی بیان کرده اس��ت .برخی از
اوصافی که برای بیان و گفتار در آخرین نامه الهی بیان شده عبارتند از:
● مستدل و محکم باشد.3

● پسندیده و به اندازه باشد.4
● نرم و مهربانانه باشد.5

● شیوا ،رسا و واضح باشد.6

● کریمانه و بزرگوارانه باشد.7
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آری ،بای��د آنق��در منتظر بماند تا خبر او به امام برس��د ،و َدین او را از
س��همی که بدهکاران (در بیت المال) دارند بدهد ،به ش��رط آنکه آن
شخص ،مال را در راه معصیت ،صرف نکرده باشد.1

مىگردانى ،پس با آنان سخنى نرم بگوى.1

محبتآمیز باشد.8
● نرم و ّ

● زیبا ،نیکو و مطلوب باشد.9
● بهترینها گفته شود .
10

● گفتگوهای انتقادی ،به بهترین وجه باشد.11

زبان و ش��یوه گفت��ار میتواند نوعی بخش��ش و صدقه به حس��اب آید .برخی از
ش��یوههای بخشش و صدقه زبانی که پیشوایان دینی به آن عنایت داشتهاند ،عبارتند
از:
 .1اسراء.28/
 .2مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،12ص .89
 .3نساء.9/
 .4بقره.235/
 .5طه.44/
 .6نساء.63/
 .7اسراء.23/
 .8همان.28/
 .9بقره.83/
 .10اسراء.53/
 .11نحل.125/
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اول) حفظ زبان

یکی از نمونههایی که با تأکید بیان ش��ده و بخش��ش به حساب آمده ،حفظ زبان
است .موال علی مالک زبان بودن را نشان سخاوت دانستهاند:
سخاوت ،این است که فرد ،مالک زبان خویش باشد.1

خدا رحمت کند مؤمنی را که زبان خویش را از زیان رساندن به دیگران
باز دارد .این صدقهای از او است.2

مردی به امام رضا گفت :مرا سفارشی فرما ،حضرت فرمود:

زبانت را نگهدار تا عزیز باش��ی و ش��یطان بر تو چیره نش��ود که در این
صورت ،تو را خوار کند.3
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گونه دیگری از حفظ زبان ،آن اس��ت که شخص هنگام عصبانیت ،فحاشی نکند.
اگر کسی بتواند زبانش را از فحش بازدارد ،کریم و سخاوتمند محسوب میشود .4این
مهم در رابطه انسان با زیردستان ،نمود بیشتری دارد .در سیره امام رضا آمده است
که آن بزرگوار هیچگاه به کسی جفا یا درشتی نکرد یا هرگز دیده نشد آن حضرت به
خدمتکاران و کارگزارانش دشنام دهد یا بد بگوید.5

گونه دیگری از حفظ زبان ،نیکو و آراس��ته سخن گفتن با دیگران است .حضرت
محمد  میفرماید:
اگر کس��ی با زبان خوش با دیگران س��خن بگوید ،صدق��ه داده و از این
طریق ،نفعی برای خود فراهم کرده است.6

 .1آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .214
حرانی ،تحف العقول ،ص .298
ّ .2
 .3دیلمی ،ارشادالقلوب ،ج  ،1ص .103
 .4یزدی ،الحکم الزاهرة ،ص .516
 .5صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص 184؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،49ص .90
 .6ورام ،تنبیه الخواطر ،ج  ،1ص .122

اگر کس��ی بخواهد به دیگری یاری رس��اند با نیکو س�لام ک��ردن میتواند یاری
خویش را تکمیل کند .دو گونه میتوان سالم کرد :سالم زیبا و سالم زشت .گاهی به
گونهای میتوان س�لام کرد که در دل مخاطب ،تلخی ،تنش ،اضطراب و به طور کلی
حالت منفی ایجاد ش��ود .در این صورت ،آن فرد س�لام داده ،اما س�لامش زشت بوده
است.
سالمی زیبا است که در مخاطب ،حالتهای خوبی نظیر نشاط ،شادی ،آرامش و
سرزندگی ایجاد کند .در روایت آمده است:
کسی که زیبا سالم کند یا زیبا جواب سالم دهد ،صدقه داده است.1

نمونه بارز س�لام زیبا را در سیره امام رضا میتوان یافت .امام رضا در مسیر
حرکت به خراس��ان وارد بصره ش��د .در این شهر ،مجلسی با حضور امام آماده شد که
در آن رهبران و پیروان بس��یاری از ادیان و مذاهب نیز حضور داش��تند .وقتی همه در
مجلس حاضر ش��دند ،منبری برای آن حضرت گذاش��تند .امام بر فراز منبر رفت و به
َ َُ
کاَ ُ
َّ َل�اَ ُ َ َ ُ
هلل َو بَ َر ت ُه .سپس این پرسش را بیان کرد:
حاضران فرمود :الس م علیکم َو رمحة ا ِ
آیا میدانید چرا من سخنم را با سالم آغاز کردم؟ پاسخ دادند :خیر .امام فرمود:
برای اینکه به شما آرامش بدهم .
2

سوم) راستی

راستی و درستی از جلوههای دیگر بخشش است؛ چرا که انسان صادق در بسیاری
از موارد از منافع خویش گذشت میکند .اگر صفت بخشندگی در فرد متبلور شود ،با
دیگران به راستی گفتگو میکند ،با دوستان ،همراه میشود و در این همراهی و رفاقت
از مسیر درست و صدق تخلّف نمیکند.3

راس��تی ،کلید نیکی و خوبی اس��ت .کس��ی که به این صفت واال آراسته باشد ،از
بهترین ارزشها و باالترین پاداشها برخوردار است .خداوند بلند مرتبه میفرماید:
حَ
َّ ٌ جَ
َ ْ ُ َ
َ َ ُ َ َ َُْ َ َ
�ع َّ
نف ُ
ني ِصدق ُه ْم ل ُه ْم َجن�ات ت ِرى ِمن ت ِت َها
الصا ِد ِق
ق�ال اهلل ه�ذا يوم ي
َ َ َ َ ً َّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
أْ َ ْ َ ُ َ
ك الْ َف ْوزُ
النه�ار خالدِ ِ ي�ن ِفيه�ا أبدا ر ىِض اهلل عنه�م و رضوا عن�ه ذال ِ
ْ
ال َع ِظيم؛ خدا فرمود :اين ،روزى اس��ت كه راستگويان را راستىشان سود
حرانی ،تحف العقول ،ص .357
ّ .1
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،49ص .74
 .3ورام ،تنبیه الخواطر ،ص .295

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

حفظ زبان به گونههای مختلف قابل بیان اس��ت .اگر فردی که با زبان خویش به
دیگران آس��یب میرس��اند ،از این رفتار باز ایس��تد و زبانش را حفظ کند ،صدقه داده
اس��ت .پس زیان رس��اندن با زبان ،بُخل و نفعرس��انی زبانی ،سخاوت به شمار میآید.
رسول خدا  فرمود:

دوم) سالم زیبا
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بخش��د ».براى آنان باغهايى اس��ت كه از زير [درختان] آن نهرها روان
است .هميشه در آن جاودانند .خدا از آنان خشنود است و آنان [نيز] از
او خشنودند .اين است رستگارى بزرگ.1

راستی و درستی ،مالک مسلمانی است .امام رضا به وسیله پدران بزرگوارشان
از پیامبر اسالم  چنین روایت کردهاند:

چهارم) ذکر و ثنای الهی

ش��کل دیگری از بخش��ش و صدقه زبان ،ثنا و س��تایش خداوند متعال و اولیای
راس��تین اوس��ت .روزی خاتم انبیا به یاران خود فرمود :ای مردم! با اطاعت خدا ،به
خدا نزدیک ش��وید تا ش��ما را به خیر رساند .اس��ارتهای خود را در دنیا بکاهید و در
مقابل دش��منان خدا صفآرایی کنید تا اعمالتان در قیامت ،زیاد ش��ود و از مالهای
خودتان در حقوق الزم ،انفاق و احسان کنید.
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در این حال ،مردی برخاس��ت و گفت :ای رسول خدا! بدن ما ضعیف است و مال
و منال��ی هم نداریم که بذل و بخش��ش کنیم ،چه کنیم؟ آخرین فرس��تاده الهی این
گونه پاس��خ داد :صدق��ات قلبی و زبانی بدهید .باز مردم س��ؤال کردند :چگونه صدقه
محبت خدا و
بدهیم؟ حضرت فرمود :صدقات قلبی ،این اس��ت که قلبتان را آکنده از ّ
آخرین فرس��تاده او کنید .مهر جانش��ین او علی و همه کسانی که برای قیام در راه
خدا انتخاب ش��دهاند را در دل جای دهید و پیروان آنان و دوستداران شیعیان را نیز
دوست داشته باشید .محمد امین  درباره صدقة زبان فرمود:
اما صدقات زبان ،این اس��ت که مش��غول ذکر خداوند باشید و صلوات بر
محمد و آل او بفرس��تید؛ زیرا خداوند ش��ما را به واس��طه این اعمال به
بهترین درجات میرساند.3

بنده در حال ذکر و ثنا ،خدا را با اس��ماء و صفاتش یاد میکند و او را با اوصافی
نظی��ر علم مطل��ق ،کمال مطلق و قدرت مطلق میس��تاید .وی را تس��بیح و هرگونه
کاس��تی را از او جدا میکند .زبان بنده ،هنگام س��تایش این اس��ت :تمام کاس��تیها،
ضعفها ،نادانیها ،ناتوانیها ،تاریکیها و محدودیتها از من و تمام کماالت ،زیباییها،
 .1مائده.119/
 .2صدوق ،االمالی ،ص .303
 .3تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ،ص 448؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،9ص .325

آدمی در حال ذکر و ثنا همنش��ین خدا میش��ود و به اوج نزدیکی با خدا دس��ت
مییابد .امام رضا از رسول گرامی اسالم  نقل میکنند:
موسی در حال مناجات با پروردگار اینگونه خطاب کرد :ای پروردگار
م��ن! آی��ا از من دوری تا تو را ندا کنم و ی��ا نزدیکی که با تو نجوا کنم؟
خداوند وحی فرمود:

من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند .
1

پنج) پیامدها

ایث��ار و انف��اق ،پیامدها و آثار متعددی دارد .هر کس چیزی ببخش��د به فوایدی
دست خواهد یافت .بخشش ،وفور ،پاکی ،رشد ،شادی ،آرامش ،عمر طوالنی ،پیروزی،
حب خدا را در پی خواهد داش��ت .بخشش ،اتوبان
س�لامتی ،راحتی و از همه مهمتر ّ
وسیعی است که آدمی را به طور مستقیم تا خدا باال میبرد.

الف) ازدیاد و وفور

از مهمترین آثار مثبتی که بر انفاق مترتب میش��ود ،ازدیاد مال و فراوانی نعمت
اس��ت .فرد بخشنده با هر بخششی که انجام میدهد ،پاداشی مضاعف و مالی چندین
براب��ر دریاف��ت خواهد ک��رد .ثروت هنگفت و گنج پنهان در انتظار کس��ی اس��ت که
بخش��نده باشد .مس��أله ازدیاد و فراوانی در آیات و روایات با تعابیر و بیانهای مختلف
آمده است:

● خداوند ،هادی اس��ت .یکی از جنبههای هدایت خدا آن اس��ت که راه رش��د را
به انس��ان بنمایاند و بیش��ک یکی از راههای رشد ،بخشش اس��ت .هر کس از صفت
بخش��ندگی استفاده کند ،سودی به خود رسانده است و خداوند در این سودرسانی بر
اس��اس عدالتش عمل میکند .در برخی از آیات با تعبیر «یُ َو َّف» مواجه میش��ویم که
به معنای پاداش کامل اس��ت .2هر مالی که انفاق ش��ود ،پاداش آن به صورت کامل به
انفاق کننده داده میشود:
ْ
َ
َ
َ
ُ
َّ َ ْ
َ ََ ُ َ َ ُ
ْ َيرْ
َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ
لي َ�س عليك هداهم و ل ِ
كلاَّن اهلل يه ِدى من يش�اء و ما تْن ِفقوا ِمن خ َّ ٍ
ُ ُ
َ ُ
ْ َ َ ْ
ُ ُ َ
ُ
َيرْ
ف أِلنف ِسك ْم َو َما تن ِفقون ِإ اب ِتغ
هلل َو َما تن ِفقوا ِم ْن خ ٍ يُ َوف
اء َوج ِه ا ِ
 .1صدوق ،التوحید ،ص 182؛ صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،1ص .127
 .2بغدادی ،لباب التأویل ،ج ،2ص324؛ کاشانی ،زبدة التفاسیر ،ج ،3ص58؛ ابنعجیبه ،بحر المدید ،ج ،2ص343؛
حس��ینی شیرازی ،تقریب القرآن ،ج ،1ص293؛ طباطبایی ،المیزان ،ج ،2ص398؛ طنطاوی ،التفسیر الوسیط ،ج،6
ص.140
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به زیادی نماز ،روزه ،حج ،احسان و شبزندهداری آنان نگاه نکنید؛ بلکه
راستگویی و امانتداری آنان را ببینید.2

خیرها و روشنایی از تو است.
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َ لاَ ُ ْ َ
يَ ُ
ِ
هدايت آنان بر عهده تو نيست ،بلكه خدا هر
إِلْك ْم َو أنتُ ْم تظل ُمون؛
ك��ه را بخواهد هدايت مىكند ،و هر مالى كه انفاق كنيد ،به س��ود خود
شماست ،و [لى] جز براى طلب خشنودىِ خدا انفاق مكنيد ،و هر مالى
[پاداش آن] به طور كامل به ش��ما داده خواهد ش��د و
را كه انفاق كنيد
ِ
1
ستمى بر شما نخواهد رفت .

ِ
منفعت صدقه میافزای��د .یکی از بیانهای
● خداوند از س��و ِد رب��ا میکاهد و بر
قرآن در باب صدقه «ربا» به معنای افزایش اس��ت .قرآن به دو نوع ربا معتقد اس��ت:
ربای کاذب و ربای راس��تین .قرآن مطرح میکند که ربای حقیقی و راستین در انفاق
و صدقه اس��ت .3هر کس ایثار کند و از داشتههای خویش ببخشد ،با افزایش نعمت و
ثروت مواجه خواهد شد .بدون شک این افزایش ،شامل منافع دنیوی هم خواهد شد:
َ ُ لاَ حُ ُّ لُ َّ َ َّ َ
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ُ ِّ َ ْ َ ُ ْ
ار أ ِثيم؛ خدا
ات و اهلل ِ
ىب الصدق ِ
يمح�ق اهلل الرب�وا و ي�ر ِ
ي�ب ك كف ٍ
ناس��پاس
از [بركتِ] ربا مىكاهد ،و بر صدقات مىافزايد ،و خداوند هيچ
ِ
گناهكارى را دوست نمىدارد.4
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مالی که برای صدقه داده ش��ود ،فرش��تهای بر آن گمارده میش��ود تا آن را رشد
و نمو دهد .خداوند ،مزد صدقات را با س��ودش در همین جهان به فرد دهنده ،ارزانی
خواهد داش��ت .این درس��ت است که با انفاق ،بخش��ی از مال کم میشود؛ اما خداوند
مقرر کرده اس��ت که از راههای دیگر نه تنها آن کاس��تی جبران ش��ود؛ بلکه سود آن
ّ
تأمین شود.
● انفاق به دنبال خود «برکت» در پیدارد .برکت ،رش��د و نموی است که شامل
کیفیت میش��ود .بخش��ش باعث بروز برکت و رش��د در نعمتهای دنیوی و
کمیت و ّ
ّ
اخروی خواهد شد .امام صادق فرمود:
َّ َّ َ َ َ خَ ْ ُ ُ ْ رَ َ َ
بك ِة؛ صدقه برکت در پی دارد.5
إِن الصدقة تلف بِال
● از دیگ��ر تعابی��ری که در برخی روایات با آن روبهرو میش��ویم ،عنوان «ازدیاد

 .1بقره.272/
 .2انفال.60/
 .3کاش��انی ،منهج الصادقین ،ج ،2ص140؛ کاش��انی ،زبدة التفاس��یر ،ج ،1ص430؛ آلوس��ی ،روح المعانی ،ج،2
ص50؛ ابنعاشور ،التحریر و التنویر ،ج ،2ص558؛ حسینی شیرازی ،تقریب القرآن ،ج ،1ص.298
 .4بقره.276/
 .5کلینی ،الکافی ،ج ،4ص.9

در طرف مقابل ،خودداری از بخش��ش و احسان ،دارایی را از بین میبرد .حضرت
رضا فرمود:
پرداخت نکردن زکات ،عامل مرگ چارپایان است.2

● احس��ان ،رزق آدمی را ف��راوان میکند و بر داراییه��ا و نعمتها میافزاید .از
صدقه با عنوان «کلید رزق» تعبیر شده است .امام صادق میفرماید:
آیا نمیدانید هر چیز کلیدی دارد و کلید روزی ،صدقه اس��ت .روزی به
سرش این بود که
کس��ی بعد از گذشت ده روز ،چهار هزار دینار رسیدّ .
پی��ش از آن در راه خدا چهل دینار داده بود .پس خداوند آن را چندین
برابر کرد و به آن مال برکت داد.3

امام رضا راه سرازیر شدن رزق بر آدمی را صدقه بیان میفرماید:
َّ َ
ْ َ زْ ُ ِّ ْ َ
الص َدق ِة؛ با صدقه ،روزی را بر خود نازل کنید.4
نلوا الرزق بِ
ِاست ِ
● یکی از مکارم اخالق ،صدقه است؛ از جمله آثار صدقه «نفی فقر» است .از امام
باقر نقل شده است:
صدقه ،فقر را دور میسازد ،بر عمر انسان میافزاید و مرگ بد را از آدمی
دفع میکند.5

● ام��ام حس��ین در بیانی جالب و زیبا برای دادن صدق��ه ،آدابی بیان فرمود و
ضمن آن بیان داشت که صدقه ،پاداشی همانند «کوه احد» در پیخواهد داشت:
برای انفاق ،بهتر است نخست غسل کرد و سپس دو رکعت نماز به جای
آورد و س��پس انفاق کرد .اگر کس��ی چنین کند به ازای هر درهمی که
 .1همان.
 .2مفید ،االمالی ،ص 310؛ مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،70ص .373
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،4ص.9
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،9ص .371
 .4صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،3ص 35؛ ّ
 .5طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.134
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پاداش��ی که به طور کامل به ایثارگر بازمیگردد ،هم دنیوی و هم اخروی اس��ت.
دارایی انفاقکننده خواهد بود.2
منفعت دنیویِ انفاق ،ازدیاد
ِ

ِ
دست با برکت خداوند ،زیاد میشود
مال» است .اموالی که در راه خدا بخشیده شود ،با
و به صاحبش باز میگردد .در این باره آمده است:
ْ
رْ
الص َدقَ َة تَز ُ
تَ َص َّدقُوا فَإ َّن َّ
ال َك َ
يد فيِ ال َم ِ
ث ًة؛ صدقه دهید ،زیرا صدقه ،باعث
ِ
ِ
فراوانی در مال خواهد شد.1
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انفاق میکند خداوند ،نعمتی مانند کوه احد به او خواهد داد و نیز بالیا
را از او دفع و مالش را حفظ میکند.1

● صدقه« ،گنج» اس��ت .گنج ،ثروت فراوانی اس��ت که به صورت غیرمنتظره به
دس��ت میآید .انفاق ،گنجی پنهان است که آش��کار شده ،از سوی خدا نازل میشود.
موال علی فرمود:
َ
َّ
الص َدقَ ُة ک ٌ
زن؛ بخشش ،گنج است.2

 .1ابنقولویه ،کامل الزیارات ،ص.129
 .2آمدی ،تصنیف غرر الحکم ،ص.310
 .3بقره.265/
 .4فیض کاش��انی ،صافی ،ج ،1ص296؛ الهیجی ،تفسیر شریف الهیجی ،ج ،1ص269؛ شبّر ،تفسیر القرآن ،ج،1
ص80؛ حسینی شیرازی ،تقریب القرآن ،ج ،1ص.289

● اوج پاداش برای انفاق بدین صورت مطرح شده است :کسی که از مال خویش
در راه خدا انفاق کند ،عمل نیک آنها همانند دانهای اس��ت که هفت خوش��ه از آن
بروید و در هر خوش��های صد دانه باش��د .بنابراین انفاق سبب میشود پاداشی معادل
«هفتصد برابر» به دست آید:
َ
َّ َ ُ ذَّ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ْ
َ
ين يُنف ُقون أم َوال ُه ْم َ
ال َ
ىف
مثل ِ
يل ا ِ
ِ
هلل كمث ِل حب ٍة أنبتت سبع سنابِل ِ
ِ
ىف س ِب ِ
لُ ِّ
ُ
ك ُس�نبُلَ ٍة ِّماْئَ ُة َح َّب ٍة َو ُ
اهلل يُ َضا ِع ُف ل ِ َمن ي َ َش ُ
اس ٌع َع ِليم؛ َمثَل
�اء َو اهلل َو ِ
اموال خود را در راه خ��دا انفاق مىكنند همانند
[صدقاتِ] كس��انى كه
ِ
دانهاى اس��ت كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشهاى صد دانه باشد
و خداوند براى هر كس كه بخواهد [آن را] چند برابر مىكند ،و خداوند
گشايشگر داناست.2
به دست میآید که اوالً :این پاداش مخصوص کسانی است که انفاق را به صورت
مس��تمر و دائمی انجام میدهند؛ زیرا فعل مضارع بر استمرار داللت دارد؛ ثانیاً :انفاق،
بذری سالم است نه گندیده؛ زیرا نتایجی پربار در پیدارد و ثالثاً :لطف خدا وسیع است
و عنایت او گسترده؛ از این رو بخشش را وسیلهای برای نزول نعمت و موهبت خویش
قرار میدهد و پاداشی هفتصد برابر را وعده میفرماید.
● اگر در شریفه پیشگفته ،پاداش انفاق ،هفتصد برابر است .در حدیثی از رسول
خاتم پاداشی به مراتب باالتر ،ذکر شده است؛ یعنی پاداش معادل «ده هزار برابر».3

مرور آیات و احادیث ،حکایت از آن دارد که انفاق ،بیپاسخ نمیماند و در همین
جهان ،صاحبش را با دریافتی بزرگ مواجه میس��ازد .بخش��ش موجب پاداش کامل،
ربای راس��تین ،برکت ،فراوانی مال ،نیل به گنج پنهان ،پاداش��ی دو چندان ،پاداش��ی
 .1حدید.18/
 .2بقره.261/
 .3ابنقولویه ،کامل الزیارات ،ص.128
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● کس��انی که اموالشان را برای طلب خشنودی خدا انفاق کنند ،خداوند پاداشی
«دو چن��دان» به آنان خواهد داد .پاداش دو برابر ،موهبتی الهی اس��ت که در دس��ت
انسان بخشنده قرار میگیرد:
َ
َ
َ ََ ُ
َ َ ْ ً ِّ ْ ُ
�ل ذَّ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ
�ه ْم
و مث
ِ
ات ا ِ
الي�ن ين ِفق َون أمواله�م اب ِتغاء ُمرض ِ
هلل و تث ِبيت َّا من أنف ِس ِ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ ُ َ
ْ َينْ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ
َ ََ
َ
�ل جن ِة بِربو ٍة أصابها وابِل فأت�ت أكلها ِضعف ِ ف ِإن لم ي ِصبها وابِل
كمث
ِ
َ َ ٌّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ
َ
ٌ
فطل و اهلل بِما تعملون ب ِصري؛ و َمثَل [صدقات] كسانى كه اموال خويش
را براى طلب خشنودى خدا و استوارى روحشان انفاق مىكنند ،همچون
َمث َِل باغى اس��ت كه بر فراز پش��تهاى قرار دارد [كه اگر] رگبارى بر آن
باران
برس��د ،دو چندان محصول برآورد ،و اگر رگبارى هم بر آن نرسد،
ِ
3
ريزى [براى آن بس است] ،و خداوند به آنچه انجام مىدهيد بيناست .
در ای��ن آیه نکات جالبی به چش��م میآید :4اوالً :در صورت��ی که هدف ،تحصیل
رضایت خداوند باش��د ،کارها بارور ش��ده ،رش��د خواهد یافت؛ ثانیاً :اخالص ،ساده به
دس��ت نمیآید؛ بلکه باید ب��ه دنبال آن رفت و آن را با تالش فراوان به دس��ت آورد؛
ثالثاً :کارهای خالصانه چونان مزرعهای در نقطهای مرتفع است که هم از آسیب سیل
انف��اق مخلصانه همانند مزرعهای در زمین
در امان اس��ت و هم ارزش واال دارد؛ رابعاً:
ِ
ّ
مرتفع است که همه آن را میبینند و به یکدیگر نشان میدهند و از آن لذت میبرند،
ضمن اینکه از دس��ترس همگان دور است؛ خامس��اً :مهمتر از امکانات ،بهرهگیری از
امکانات است .ممکن است باران ،ریز یا درشت باشد؛ اما آنچه اهمیت دارد این است
که زمین بتواند آن را جذب کند؛ سادساً :انفاق دو برابر میشود و محصولی دو چندان
به بار میآورد.

● خداوند به مردان و زنانی که صدقه میدهند ،پاداشی «چند برابر» عطا خواهد
ک��رد .واژه «مضاعف» ب��ه معنای پاداش «چندین برابر» درب��اره صدقه و انفاق به کار
رفته است:
َ
ْ
ْ
ْ
َ ُ َ
ْ
َ َ
َّ ُ َّ ِّ َ َ ُ َّ ِّ َ
اهلل ق ْر ًضا َح َس�نًا يُ َضاعف ل ُه ْم َو
ات َو أق َر ُضوا
إِن ال َمصد ِقين و المصدق ِ
َُ ْ ْ َ
�م أج ٌر ك ِريم؛ در حقيقت ،م��ردان و زنان صدقهدهنده و [آنان كه] به
له
خدا وامى نيكو دادهاند ،ايشان را [پاداش] دوچندان گردد ،و اجرى نيكو
خواهند داشت.1
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چندین برابر ،پاداشی هفتصد برابر و پاداشی ده هزار برابر خواهد شد.

بیایید ـ بر حس��ب پاداش هفت برابر ـ محاس��بهای ساده انجام دهیم :اگر کسی
 1/000/000درآم��د داش��ت و  110هزار تومان بخش��ید ،1خداوند ب��ه او 770/000
میبخش��د و دراینصورت ،او  1/660/000خواهد داش��ت .حال س��ؤال این است :آیا
 1/000/000بهتر است یا 1/660/000؟ اگر پاسخ ،گزینه دوم است ،سؤال مهمی فرا
میرسد و آن اینکه پس چرا نمیبخشیم؟

بیایید محاسبه را ادامه دهیم :اگر کسی  1/000/000درآمد داشت و تمام آن را
بخش��ید ،خداوند به او  7/000/000میبخشد و دراینصورت ،او  7/000/000خواهد
داش��ت .اکنون سؤال این است آیا  1/000/000بهتر است یا 7/000/000؟ اگر پاسخ،
دومی است ،سؤال مهمی فرا میرسد و آن اینکه پس چرا نمیبخشیم؟
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آیا میدانید چرا نمیبخشیم؟ پاسخ را در یک نکته اساسی و حیاتی باید یافت و
آن این است :به خداوند اعتماد نداریم .به بیان دیگر خداوند میگوید :کسی که انفاق
کند ،حداقل هفت برابر برداش��ت خواهد کرد؛ اما ش��خصی که به س��خن خدا اعتماد
نورزد ،طبعاً
ِ
«شجاعت بخش��ش» نخواهد داشت .بدون تردید ایثار و انفاق ،شهامت و
ش��جاعت میخواهد؛ زیرا آدمی باید از مال خویش بگذرد و دسترنج خویش را مصرف
دیگران کند.
بسیاری از ما بر این باوریم که کسب پول مانند یک بازی است و بازیگران اصلی
آن عوامل خارج از ما هس��تند؛ عواملی نظیر س��پردهگذاری ،خرید اوراق مش��ارکت،
تجارت ،بازاریابی و کسب و کار؛ ولی اگر به زندگی معنوی باز گردیم و به قانون حاکم
بر جهان و کائنات دس��ت یابیم خواهیم دید که کس��ب درآمد ،مانند یک بازی است
که فقط عوامل درونی در آن دخالت دارند .خلق پول مانند هر چیز دیگر ،مستلزم آن
است که شیفته آن نباشیم ،در زندگی برای آن به هر قیمتی تالش نکنیم و موفقیت
را تنها در پول خالصه نکنیم .قدرتی که با پول بیاید با رفتن پول رخت برمیبندد.
اگر به دنبال پول روان ش��دیم ،همیش��ه از ما فرار خواهد کرد ،هیچگاه به اندازه
کافی ،خود را در اختیار قرار نخواهد داد و همیش��ه بهگونهای رفتار خواهد کرد که ما
از کمبود آن رنج ببریم .افراد زیادی هس��تند که مبال��غ هنگفتی در اختیار دارند؛ اما
 .1ع ّلت انتخاب عدد صد و ده ،نام شریف موال علی است.

پول ،امنیت نمیآورد .در عوض ،بخشیدن پول ،ما را به امنیت میرساند.
دارایی انسان ،بخشش الهی است .بیاییم حداقل ،بخشی از آن را ببخشیم.
با بخشش میتوان از محدودیتها عبور کرد و به فراوانی دست یافت .با بخشش
میتوان از رکود و توقف در زندگی رها ش��د و به پویایی ،ش��ور و ش��عف دست یافت،
ب��ا بخش��ش ،لحظات ّ
لذتبخش فرا میرس��د ،با کمترین تالش میت��وان به باالترین
بیکرانگی دست یافت ،با ایثار میتوان از ماده گریخت و به معنا نایل شد و با انتخاب
هدفی آسمانی میتوان راهی به آسمان خدا گشود.
فردی پیروز و برنده است که بخشش ع ّلت بودن او باشد.
بخش��یدن ،یک هنر و بخشندگی ،یک مهارت اس��ت .مهارت را باید آهستهآهسته
آموخت و کس��ب کرد .هرگاه در هنر بخش��یدن ،مهارت کس��ب کردیم و به یک استاد
بخش��نده تبدیل شدیم ،کائنات به بخشندگی ،پاسخ مثبت میدهند و خود را در اختیار
میگذارن��د .دراینص��ورت به صندوق ش��ادکامی و رضایت از زندگی دس��ت مییابیم و
میتوانیم صادقانه با خدا گفتگو کنیم و از نسیم عشق او روح و جسم خود را نوازش دهیم.
ثروتمندی باشید که صاحب َسبک است؛ با شهامت

انفاق کنید تا با عنایت به موهبتی بزرگ دست یابید.

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

بیایید محاس��به را ادامه دهیم :اگر کس��ی  1/000/000درآمد داشت و نیمی از
آن را بخش��ید ،خداوند به او  3/500/000خواهد داد و دراینصورت ،او 4/000/000
خواهد داش��ت .حال سؤال این اس��ت که آیا  1/000/000بهتر است یا 4/000/000؟
اگر پاسخ ،دومی است ،سؤال مهمی فرا میرسد و آن اینکه پس چرا نمیبخشیم؟

روحش��ان آرام نیست ،به ش��ادی گذران عمر نمیکنند ،همواره بیهدفند و رفتارهای
غی��ر متعارف انجام میدهند؛ مثل اینکه به مواد مخدر معتاد میش��وند ،خودکش��ی
میکنن��د ،به علّ��ت دلهرهها و نگرانیهای فراوان ،زخم مع��ده میگیرند ،به طالق تن
جدی میافکند .تمام این
میدهند ،اسیر الکل میشوند و ورشکستگی؛ آنها را به رنج ّ
شرایط در حالی است که دیگران چنین تصور میکنند که آنان در اوج خوشی زندگی
میکنند؛ از اینرو باید میان پول و خوشبختی ،تفاوت قائل شد .باید بدانیم که راه نیل
به ثروت هنگفت از طریق درست ،گذشت از پول و انفاق مال است.
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ب) سالمتی و عافیت

روح در جس��م ،تأثیر مس��تقیم دارد .اگر کسی در خود ،صفت بخشندگی را رشد
داد و ملکه نفس��انی او شد ،اثر ژرفی بر بدنش برجای خواهد گذاشت .این اثر ،چیزی
صحت جسم و سالمتی اندام نخواهد بود .رسول خدا  فرمود:
جز ّ
صحت و عافیت باشد ،زیاد صدقه بده.1
اگر میخواهی بدنت در ّ

امام صادق نیز صدقه را عامل درمان دردها معرفی فرمود:

ش��خصی خدمت امام رضا آمد و گفت :فرزندی دارم که به ش��دت بیمار است.
حضرت این نسخه را برای او تجویز کرد :به صورت مستمر ،مقداری طعام ،صدقه بده.3

کسی که در راستای نیاز همنوعان تالش کند و بکوشد نیازهای دیگران را تأمین
کن��د ،خداوند از او بیماریها ب��ه ویژه امراض صعب العالج ،نظیر صرع و جنون را دور
میسازد .هر کس برای شادی دیگران کوشش کند ،جسم و روحش شاد میشود.4
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از آثار و کارکردهای بخشش ،این است که به اذن خدا مرگهای شوم و ناگهانی
از فرد دور میشود .واقعیتی که هماکنون پیش چشم ما است و مکرر مشاهده میشود،
این است که به صورت ناگهانی ،خبر مرگ افرادی به ما میرسد .علّت شیوع اینگونه
بیماریها و مرگها ،افزایش ربا و کاهش بخشش است .پیامبر اسالم  فرمود:
هرگاه ربا شایع شود ،مرگهای ناگهانی افزایش مییابد.5

ام��ام صادق آثاری را برای صدقه بیان فرمودهاند .یکی از آنها طوالنی ش��دن
عمر و دفع مرگهای ناگهانی است:
صدقه ،فقر را میزداید ،باعث عمر طوالنی میش��ود و از صاحبش هفتاد
مرگ شوم را دور میکند.6

ش��خصی خدمت امام رضا آمد و درباره مش��کل بزرگی ،راهنمایی خواست .او
گف��ت :دو کودک از م��ن از دنیا رفتهاند و اکنون یک کودک برایم باقی مانده اس��ت.
حضرت فرمود :از طرف او صدقه بدهید .هنگامی که خواست برخیزد ،حضرت فرمود:
 .1یزدی ،الحکم الزاهرة ،ص .747
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .2
 .3طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،5ص .495
 .4کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .133
 .5کراجکی ،معدن الجواهر ،ص .66
 .6صدوق ،الفقیه ،ج  ،2ص .66

امام رضا نقل میکنند که س��الیان پیاپی در بنی اسرائیل قحطی و خشکسالی
شدید حاکم شد؛ به گونهای که مردم ،محتاج لقمهای نان شدند .روزی زنی لقمهای از
نانی که ذخیره کرده بود ،برداشت تا بخورد که ناگاه نیازمندی ندا داد :ای کنیز خدا!
گرس��نهام .زن در حالت دودلی و پریش��انی قرار گرفت که آیا لقمه را فرو برد تا آتش
گرس��نگی خود را فرونش��اند یا با بخشش ،گرسنگی س��ائل را چاره کند .زن ،لقمه را
تقدیم نیازمند کرد .روزی زن بخشنده همراه فرزندش برای جمعآوری هیزم به صحرا
رفت��ه بود .مادر در پی هیزم و فرزند ،مش��غول بازی بود ک��ه ناگهان گرگی به کودک
حمل��ه ک��رد و او را به دهان گرفت .مادر فریادزنان ،ب��ه دنبال گرگ میدوید .خداوند
جبرئیل را مأمور کرد تا کودک را از دهان گرگ بیرونآورد و به آغوش مادر برساند.
این بار جبرئیل به مادر ،اینگونه خطاب کرد :ای کنیز خدا! آيا راضی شدی؟ لقمهای
در مقابل لقمهای بود.2

ج) راحتی در زندگی

س��خاوت ،مهارت و قدرتی است که اگر در ش��خصی پدید آید ،از زندگی آسوده
برخ��وردار خواهد ش��د .در مقابل ،فرد بخیل ،زندگی را ب��ا نکبت و پلیدی میگذراند.
موال علی فرمود:
انس��انها دو دستهاند :سخی و بخیل .کس��ی که اهل سخاوت است ،در
راحتی زندگ��ی میکند؛ اما بخیل ،زندگی ش��وم و نکبتباری در پیش
خواهد داشت.3

امام رضا نیز گدایی را عامل گرفتاری و مصیبت معرفی میکند:
ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ بْ ُ ْ
الؤ ِس؛ گدایی کلید شداید و مصایب است.4
المسألة ِمفتاح

د) آرامش و شادی

انسانی که داراییهای خویش را مخفیانه و آشکار در راه خدا میبخشد و در این
مسیر ،م ّنت نمیگذارد و آزاری نمیرساند ،پاداشی بزرگ از جانب خدا دارد .پاداشش
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .4
حرعاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،9ص.380
ص123؛
ج،93
،
بحاراالنوار
مجلسی،
168؛
 .2صدوق ،ثواب االعمال ،ص
ّ
 .3صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .174
 .4مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،71ص .181
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بیماریها و دردهای خود را با صدقه درمان کنید.2

ک��ودک را امر کن تا با دس��ت خود صدقه بدهد ،اگرچه کم باش��د .هر
چیزی که برای رضای خداوند داده ش��ود اگر چه کم باشد ،نزد خداوند
بزرگ است.1
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کسی که بیتوقع میبخشد ،بیم ّنت گذشت میکند ،نیازمندان را آزار نمیدهد،
مخفیانه انفاق میکند و با ّنیت خیرخواهانه به صحنه میآید ،خداوند ،درون او را هدف
عنایت خویش قرار میدهد ،بیمها و حزنها را میزداید و در مقابل ،آرامشی عمیق و
نشاطی ژرف جایگزین میکند.
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تقرب ،ریخت
از س��وی دیگر برخی برای دشمنی با خدا و مسدود ساختن مسیر ّ
و پاش میکنند .خداوند آنها را به س��ه عذاب مبتال خواهد کرد :حس��رت ،شکست و
دوزخ .پس اگر کس��ی برای جلب رضایت خداوند انفاق کرد ،در این جهان ،حس��رتی
نخواهد داشت و شکستی واقعی در انتظار او نیست:
ْ
َ َ ُ ُ َ َ َُّ
َّ ذَّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ
ون أَ ْم َوال َ ُه ْم لَ ُص ُّدوا َعن َ
هلل فسين ِفقونها ثم
ب
س
الين كفروا ين ِفق
ِإن ِ
يِ
يل ا ِ
ِ ِْ
َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ رْ َ ً ُ َّ ُ ْ َ ُ َ َ ذَّ َ َ َ
َ َ َ َّ َ حُ ْ رَ
ُ
ُ
ىل جهنم يشون؛
الين كفروا ِإ 
تك�ون علي ِهم حسة ثم يغلب�ون و ِ
بىگمان ،كسانى كه كفر ورزيدند ،اموال خود را خرج مىكنند تا [مردم
را] از راه خ��دا بازدارند .پس به زودى [همه] آن را خرج مىكنند ،و آن
گاه حس��رتى بر آنان خواهد گشت سپس مغلوب مىشوند .و كسانى كه
كفر ورزيدند ،به سوى دوزخ گردآورده خواهند شد.2
روزی مردی بر امام رضا وارد شد و ایشان را شادمان یافت .پرسید :چرا شما را
خوشحال میبینم؟ امام فرمود:
روزی که س��زاوار است انسان ،بیش��ترین شادیها را داشته باشد ،روزی
اس��ت که خداوند ،صدقه را نصیب انس��ان کند و روزی اس��ت که آدمی
بتوان��د دیگران را خوش��حال کند و روزی اس��ت که آدم��ی توفیق یابد
 .1بقره.262/
 .2انفال.36/

درباره مرحوم س��ید علی قاضی طباطبایی(قدس سره) نقل شده است :2ایشان را
در نجف اش��رف دیدند که از سبزیفروش��ی ،کاهوهای پالسیده و نامرغوب خریداری
میکند .از او پرس��یدند :چرا این کار را میکنی؟ فرمود :این مغازهدار ،ش��خص فقیری
اس��ت .میخواهم به او کمک کنم؛ ولی میل دارم هم آبرویش محفوظ بماند و هم به
گرفتن مال بدون عوض ،عادت نکند .من این کاهوها را از او میخرم که به نوایی برسد
و برای من فرق زیادی ندارد که کاهوی تازه مصرف کنم یا کهنه.

ه) پاکی درون

خداوند برای پیامبر وظیفهای معین کرد و آن اینکه بخشی از اموال مسلمانان
را بگیرد و به فقرا و تهیدس��تان بدهد .اولین اثر برای صدقه ،طهارت اس��ت .رس��ول
خدا همچنین موظف شده است برای امت اسالمی دعا کند تا از این طریق ،آرامشی
بر آنها نازل شود:
ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ُ َ ِّ
َ َ َ ِّ َ َ ْ ْ َّ َ َ َ َ
يهم بِها و صل علي ِهم ِإن صلوتك
خذ ِمن أ َّموال ِ ِهم صدقة تطهرهم و تزك ِ
َ َ
اهلل َس�م ٌ
يع َعل ٌ
�ك ٌن ل ُه ْم َو ُ
يم؛ از اموال آنان صدقهاى بگير تا به وسيله
س
ِ
ِ
آن پاك و پاكيزهشان سازى ،و برايشان دعا كن ،زيرا دعاى تو براى آنان
آرامشى است ،و خدا شنواى داناست.3
این جا نکاتی ش��ایان ذکر اس��ت :4اوالً :مراد از این صدقه ،هم زکات واجب و هم
انفاق مس��تحبی اس��ت .پس حاکم اسالمی میتواند بخش��ی از دارایی مسلمانان را با
عنوان زکات واجب دریافت کند و یا آنان را به کمک به همنوعان تش��ویق کند؛ ثانیاً:
واژه «مِن» نش��ان میدهد که بخش��ی از اموال باید در این مس��یر مصرف شود؛ ثالثاً:
واژه «ام��وال» ک��ه به صورت جمع آمده اس��ت حکایت دارد که بهتر اس��ت صدقه از
تمام��ی انواع اموال نظیر پول ،طال ،حیوان ،محصوالت باغی و خرما داده ش��ود؛ رابعاً:
«صدق» فرد در
واژه «صدقه» از ریش��ه صدق و بدین معنا است که بخشش ،نشان از
ِ
بندگی و اطاعت از خدا دارد؛ خامساً :از دو تعبیر «بگیر» و «برایشان دعا کن» به دست
میآید که رابطه مالیات دهنده و مالیات گیرنده باید معنوی باش��د .باید به مردم بها
داد و برای اعمال خوبش��ان ارزش قائل شد .در ضمن به دست میآید که الزم نیست
 .1تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ،ص.310
 .2مختاری ،سیمای فرزانگان ،ص.77
 .3توبه.103/
 .4بغدادی ،لباب التأویل ،ج ،2ص404؛ ثعالبی ،جواهر الحس��ان ،ج ،3ص211؛ الهیجی ،تفسیر شریف الهیجی،
ج ،2ص310؛ ح ّقی بروسوی ،روح البیان ،ج ،3ص496؛ ابن عجیبه ،بحر المدید ،ج ،2ص425؛ حسینی شیرازی،
تقریب القرآن ،ج ،2ص454؛ طباطبایی ،المیزان ،ج ،9ص.377
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این اس��ت که بیم و اندوه از دل او برمیخیزد و در عوض ،آرامش و ش��ادی ،جایگزین
میشود .وه! چه تجربة شیرینی است:
ُ َّ لاَ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ ً َ لاَ َ ً
ذَّ َ ُ ُ َ
ون أَ ْم َوال َ ُه ْم ىف َ
هلل ثم يت ِبعون ما أنفقوا منا و أذى
�ب
س
الين ين ِفق
ِ
يل ا ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ِّ ْ َ لاَ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ َ لاَ ُ ْ حَ ْ َ ُ
َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ْ
له�م أجرهم ِعن�د رب ِهم و خوف علي ِهم و هم يزنون؛ كس��انى كه
پى آنچه انفاق كردهاند،
ِ
اموال خود را در راه خدا انفاق مىكنند ،سپس در ِ
م ّن��ت و آزارى روا نمىدارند ،پاداش آنان برايش��ان نزد پروردگارش��ان
[محفوظ] است ،و بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نمىشوند.1

خانوادههای فقرا را مسرور کند .به این دلیل ،شاد و خوشحالم.1
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تشویقها همیشه مادی باشد؛ بلکه میتواند معنوی هم باشد.

آخرین نکتهای که در ش��ریفه مزبور به چش��م میآید توجه به آثار صدقه و انفاق
اس��ت .یکی از پیامدهای بخش��ش ،طهارت یا پاکی است .پاکی را بهگونههای مختلف
میتوان تفسیر کرد:
● پاکی از زشتیها و زنگارهای خطا و گناه؛
● پاک شدن مال از طریق دادن صدقه؛

● پاک شدن جامعه از روابط ناسالم پولی.

موال علی فرمود:
ْ
َّ َ ُ ُ َ ِّ ُ ُّ ُ َ َ جَ ْ ُ حَ َ َّ َ ُ ُ
وب؛ سخاوت ،گناهان را پاک
السخاء يمحص اذلنوب و ي ِلب مبة القل ِ
محبت را در دلها فزونی میبخشد.1
میکند و ّ
امام رضا فرمود:
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کسی که هنگام بازگشایی روزهاش بر نیازمندی احسان کند و صدقهای
به او دهد ،خداوند ،گناهانش را میبخش��د و ثوابِ آزادکردن بندهای از
فرزندان اسماعیل در نامه اعمالش ثبت میشود.2

و) بهشت و نعمتهای اخروی

در سخنان پیشوایان دین :مضامین فراوانی نشان از آن دارد که کمک ،خدمت و
بخشش ،آثار اخروی فراوانی را به همراه خواهد داشت:
● قضای حاجت یک انسان ،از هزار حج مقبولتر است.3

● برآورده ساختن نیاز یک انسان ،از ده طواف بهتر است.4

● کمک به همنوع از یک هفته طواف نزد خدا محبوبتر است.5

● انفاق و صدقه ،حسابرسی قیامت را آسان میکند.6

 .1آمدی ،تصنیف غرر الحکم ،ص.378
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،10ص .316
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،93ص 318؛ ّ
 .3دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .136
 .4همان.
 .5همان.
 .6همان.

آوردهايد ،از آنچه به ش��ما روزى دادهايم انفاق كنيد ،پيش از آنكه روزى
فرا رس��د كه در آن نه داد و ستدى اس��ت و نه دوستى و نه شفاعتى .و
كافران خود ستمكارانند.2

قیامت ،حوادث بس��یار بزرگی در خود دارد .عبور از صراط از مواقفی است که در
روایات به آن فراوان اشاره شده است .اگر کسی در پی آن است که به راحتی از صراط
عبور کند ،بهترین راه ،صدقه ،بخشش و دستگیری از دیگران است .امام رضا فرمود:
کس��ی که در ماه رمضان ،مؤمنی را یاری رساند ،خداوند او را بر عبور از
صراط یاری میرساند ،در روزی که قدمها به لرزه میافتد.3

درآن سوی صراط ،بهشت جاودان خدا با نعمتهای فراوان وجود دارد .کسی که
اهل بخشش باشد بعد از گذر ایمن از صراط ،دربهای بهشت به رویش باز میشود و
نعمتهای بهشتی به او رخ مینمایانند.
امام رضا سخنی زیبا در این باره فرمود:

بهترین چیزی که دوستان و یاران دانای ما برای روز تهیدستی و بینوایی
خویش میفرس��تند :فریادرس��ی آنها از بینوایان و نیازمندان دوستدار
خاندان پیامبر اس��ت .کس��ی که چنین نیازمندی را یاری رس��اند و
او را از چنگال دش��منان ما نجات ده��د ،در حالی از قبر برمیخیزد که
فرش��تگان از کنار مزارش تا دروازههای بهش��ت صف کش��یدهاند و او را
ب��ر بالهای خ��ود حمل میکنند .در این حال س��خن فرش��تگان الهی
این اس��ت :آفرین! خوش��ا به حالت! ای دورکننده س��گها از نیکان! ای
غیرتمند در راه امامان پاک!4

ز) دفع بال و رفع گرفتاری

زندگی دنیا به گونهای اس��ت که با گرفتاریها و س��ختیها همراه اس��ت .5گاهی
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،3ص .551
 .2بقره.254/
 .3مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،93ص 341؛ نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،7ص .359
 .4طبرسی ،االحتجاج ،ج  ،1ص 19؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،2ص .11
 .5آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .134
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● پاک شدن درون از حب مال؛

● انفاق آتش دوزخ را بر آدمی حرام میکند:1
ْ
ْ َ ُ ِّ َ ْ َ
لاَّ
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ْ َ ُ ْ
الين ء
امنُوا أن ِفق�وا ِم َّما َر َزقناكم من قب ِل أن يَ�أتیِ َ يَ ْو ٌم َبيْ ٌع
ي�ا أيه�ا ِ
َ لاَ ُ َّ ٌ َ لاَ َ َ َ ٌ َ ْكاَ ُ َ ُ ُ َّ
ُ
ِفي ِه و خلة و شفاعة و ال فِرون هم الظالِمون؛ اى كسانى كه ايمان
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طوفان حوادث بر انس��ان هجوم آورده ،آس��ایش را به تاراج میب��رد .آدمی در دریای
متالطم روزگار باید بر کش��تی امنی س��وار ش��ود تا او را به سرمنزل مقصود ،امنیت و
آرامش رهنمون س��ازد و در پناهگاهی مأوا گزیند که گزند حوادث ،وی را نرنجاند .با
بررس��ی آیات و روایات میتوان بدین مهم دس��ت یافت که پناهگاه و کشتی امنی که
رهبران معصوم آن را پیشروی ما قرار دادهاند ،بخشش است.

امام رضا برای دفع گرفتاریها و بالها صدقه را پیش��نهاد کردهاند .آن بزرگوار،
حکایتی شنیدنی را از جد بزرگوارشان نقل میکنند:

ح) استجابت دعا
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کسی که احسان کند و دست رد به سینه سائل نزند ،خداوند دعایش را به اجابت
نزدیک میکند .2اگر فرد بخشنده ،نیاز یا نیازهایی داشته باشد و هنگام بخشش ،آن را
از خدا بخواهد ،دست خالی باز نمیگردد؛ زیرا خداوند ،دستها را خالی برنمیگرداند.
امام رضا فرمود:
در صدقه دادن شتاب کنید؛ زیرا کسی که اهتمام به صدقه دادن داشته
باشد ،دعایش خطا نکند.3

 )2دعا و نیایش

اس�لام برای سالمتی و زندگی بامعنا اهمیت زیادی قائل است .قرآن و پیشوایان
مخرب زندگی
دین عالوه بر برنامه زندگی ،راهکارهایی برای جلوگیری و مقابله با عوامل ّ
معنوی انس��انها بی��ان کردهاند .یکی از زیباترین برنامههای دینی برای ش��کلگیری
زندگ��ی معنوی و اوجدادن به آن ،دعا و نیایش اس��ت .دعا پر و بال گش��ودن از کنج
تنهایی تا اوج با خدابودن است .نیایش ،جامی زالل از معنویّات ناب در کام عطشناک
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص 6؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،78ص .129
 .2صدوق ،ثواب االعمال ،ص .144
 .3صدوق ،عیون  اخبار الرضا ،ج  ،2ص .62

یک) چیستی

دعا و دعوی به معنای ندا (فراخواندن) و اس��تعانت جستن است  .در کتب لغت،
واژه دعا اینگونه معنا ش��ده اس��ت :2فراخواندن به سوی غذا ،تمایل نشان دادن از راه
کالم ،قصد کردن ،رغبت به سوی خدا و کمک خواستن .واژه «دعا له» به معنای طلب
خیر و «دعا علیه» به معنای طلب شر برای کسی است.3
1

از معان��ی مختلف ماده «دعو» به دس��ت میآید که دع��ا به معنای طلب و تقاضا
اس��ت ،نه صرف ندا و فراخواندن .گاهی معنای طلب و تقاضا برای اس��تعانت و کمک
شخص است ،گاهی برای حضور وی جهت صرف غذا ،گاهی تقاضای خیر برای کسی
است (له) و زمانی تقاضای عقوبت و مجازات و به اصطالح نفرین بر او است (علیه).

دعا در اصطالح به معنای تقاضا و طلب خیر از خداوند اس��ت .البته باید قیدی را
به آن افزود و آن طلب از روی نیاز ،خضوع و خاکس��اری اس��ت .ابنفهد حلی ،دعا را
اینگونه تعریف کرده است:
َ
خْ
أْ
لْىَ لَىَ
َ َ أْ َ ْ ىَ ْ
كاَ َ
ب الدن لِل ِف ْع ِل ِم ْن الع ع ِج َه ِة ال ُ ُض ِ
وع َو الاِ ْس� ِت ن ِة؛ فرد پست
طل ِ
و پایی��ن از فرد برتر و باال چیزی را با حالت خضوع و خاکس��اری طلب
کند.4
دیلمی نیز در تعریف دعا آورده است:

دعا عبارت از اظهار فقر و نیاز به س��وی خدا از طرف بنده است ،آن هم
با آرامش دل و خواری و خضوع.5

دعا ،تقاضا و کمکخواهی ضعیف از قوی و ناتوان از توانا است که از روی خضوع
و خاکساری انجام شود .درخواست کمک از توانا امری غریزی و ارتکازی است .کودک
 .1راغب اصفهانی ،المفردات ،ج  ،1ص .315
 .2راغب اصفهانی ،المفردات ،ج  ،1ص 315؛ ابن فارس ،معجم مقاییس اللغة ،ج  ،2ص 279؛ ابن سیده ،المحکم
و المحیط االعظم ،ج  ،2ص 325؛ زمخشری ،اساس البالغة ،ج  ،1ص 189؛ ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،14ص
257؛ فیروزآبادی ،القاموس المحیط ،ج  ،4ص .358
 .3ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،14ص .258
 .4ابنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص .12
 .5دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .150
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محبت زیادی از
در میان بنیاس��رائیل ،مردی بود که پسری داش��ت و ّ
فرزند در دلش خانه کرده بود .ش��بی در خواب به وی گفته شد :امشب
پس��رت میمیرد! در آن شب که به سختی بر پدر گذشت ،منتظر مرگ
پسر بود ،صبحگاهان فرزند خود را صحیح و سالم یافت .با تعجب گفت:
پسرم! آیا دیشب کار خیری انجام دادهای؟ پسر پاسخ داد :نه ،جز اینکه
نیازمندی در زد .اهل خانه ،طعامی برای من کنار گذاش��ته بودند و من
غذایم را به آن سائل دادم .پدر گفت :با این احسان ،بال از تو دور شد.1

زندگی اس��ت .دع��ا ،بارقه امیدی در فضای غبارآلود زمانه اس��ت .مناجات ،فریاد روح
مهجور در هنگامه غفلت و بیخبری خلق در دامگه دنیا ،نسیمی فرحناک و برخاسته
از باغس��تانهای بهشت و شمیمی از رحمت پروردگار است که کویر خشکیده وجود
آدمی را سرسبزی میبخشد.
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در مقاب��ل نامالیمات ،مادر را فرا میخواند ،کس��ی که مورد هجمه حیوان درندهای یا
ستم انسانی قرار گرفته ،ناخودآگاه ،افراد توانا را به کمک میطلبد.

طبق آموزههای ادیان الهی به ویژه اس�لام ،زمام تمام امور به دس��ت خداس��ت.
پروردگار بر همه چیز قادر و قاهر اس��ت ،با اراده او نامالیمات و ش��رور از آدمیان دفع
میش��ود و در یک کالم ،هیچ اثرگذاری غیر از وی وجود ندارد .چنین اس��ت که همه
چیز از اوس��ت و به وی باز میگردد و غیر از خداوند ،مؤثری حقیقی برای رفع نیازها
نیست.

دو) جایگاه دعا
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هر مکتب فکری س��عی دارد با روشهای گوناگون ،زمینه رس��تگاری پیروانش را
2
فراهم آورد .مکتب الهی اس�لام ،هدف آفرینش جن و انس را عبادت خدا بیان کرده
و تربیت جنبههای مختلف وجود انسان را در برنامههای خود گنجانده است .توجه به
عواطف و احساسات و جهت دادن به آن ،یکی از مهمترین شاخصههای تربیتی مکتب
واالی اسالم است.
یافتههای اخیر روانشناس��ی نشان میدهد ،از آنجایی که رفتارهای دینی مانند
دع��ا و نیای��ش تأثیر مثبتی در پرداختن به نکات معن��ادار در زندگی دارند ،میتوانند
س�لامتی جس��می و روحی را برای فرد به ارمغان آورند .با دعا ،امید به زندگی ،حاکم
میشود ،نگرشهای مثبت پدید میآید و درون ،آرامش مییابد .با حاکمشدن آرامش
بر وجود ،زمینه سالمت جسم و روح و تربیت واالی انسان فراهم میشود.
اهمیت و ارزش دعا را میتوان در تعالیم پیش��وایان معصوم جستجو کرد؛ زیرا
عالیترین و اصولیترین مسائل توحیدی ،تربیتی ،سیاسی ،اخالقی ،عرفانی و نیازهای
ف��ردی و اجتماع��ی را در آن جای دادهاند .آنان از راه نیایش ،روش بهزیس��تی مادی
و تکام��ل معنوی را به افراد حقیقتجو آموختهان��د .کتابهایی مانند جامع الزیارات،
 .1غافر.60/
 .2ذاریات.56/

متأس��فانه در جامعه دینی ما توجهی شایس��ته به دعا نش��ده است .این مشکل،
گریبانگیر جامعه علمی مذهبی نیز ش��ده است .بیتوجهی به دعا و جنبههای سازنده
آن س��بب شده که تنها یک امر ،ثواب و مستحب دانسته شود .هر چند خواندن ساده
و با انگیزه رفع نیازها نیز ،بس��یار مؤثر و دارای پاداش فراوانی اس��ت؛ اما اثر واقعی دعا
مربوط به ایجاد دگرگونیهای روحی و توجه به جنبههای معنوی و آموزشی و تربیتی
آن است که باید به صورت اساسیترین دالیل تشریع دعا بدان توجه شود.
دع��ا در آموزههای دینی ،جایگاهی بس رفیع و واال دارد .اولیای دین به این مهم
تأکید فراوان کردهاند .پیامبر خدا دعا را برترین عبادت مطرح فرموده و توفیق دعا
را اجازهای از جانب خداوند بیان کرده است:
برتری��ن عبادت ،دعاکردن اس��ت .هرگاه خداوند به بن��دهای اجازه دعا
کردن داده ،درهای رحمت را برایش گشوده است.1

دعا حقیقت و اصل عبادت است .2ناتوانترین مردم ،کسی است که از دعا کردن
عاجز باش��د .3نیایش ،نردبانی است که سالک را به س��وی آسمانها باال میبرد4؛ زیرا
دعا نشان از آن دارد که بنده ،فقر و ناتوانی خویش را دریافته متوجه عظمت ،رحمت،
قدرت و بینیازی خالقش ش��ده اس��ت .دعا جایگاهی دارد که هیچکس حقّ کوچک
شمردن آن را ندارد .امام رضا فرمود:
دعای هیچکس را کوچک نش��مارید؛ چرا که دعای یهودی و نصرانی در
حقّ شما مستجاب میشود؛ در حالی [که ممکن است] دعاهای خودتان
مستجاب نشود.5

جال��ب اینک��ه برخورد اهل بی��ت در موض��وع دعا به تش��ویق زبانی خالصه
نمیشود؛ بلکه به ارائه سرمشق و نمونههایی واال در استمرار و تداوم دعا ختم میشود؛
ب��ه گون��های که دعا با حالتهای ملکوتی آنان عجین ش��ده ،از صفات برجس��ته آنان
محسوب میشود .امام صادق ،موال علی را اینگونه توصیف میفرماید:
امیرمؤمنان مردی بسیار دعاکننده بود.6
 .1دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .148
 .2همان.
 .3مفید ،االمالی ،ص .317
 .4همان ،ص .20
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،7ص .129
 .5کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص 17؛ ّ
 .6کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .467
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تحمل سختیهای روزگار را ندارد ،باید به
پس آدمی که موجود ضعیفی اس��ت و ّ
درگاه��ش پناه برد از قادر مطل��ق و خیر محض ،کمک بخواهد ،به ویژه آنکه خداوند
دربهای درگاهش را به روی آدمیان گش��وده و در یک فراخوان عمومی اعالم کرده
است:
َ
َ
َ َ َ َ ُّ ُ ُ ْ
ُ
اد ُعوىن أ ْستَج ْ
ب لك ْم؛ و پروردگارتان فرمود :مرا بخوانيد
و قال ربكم
ِ
ِ
1
تا شما را اجابت كنم .

صحیفه علوی ،صحیفه سجادیه و صحیفه رضویه گواه این واقعیت است.
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امام حسن درباره مادر خود فاطمه زهرا میفرماید:

جمعه ش��بی ،م��ادرم فاطمه را دی��دم که در مح��راب عبادتش به نماز
ایستاده و پیوسته در حال رکوع و سجده بود .شنیدم برای مردان و زنان
مؤمن دعا میکند و از آنان به اس��م نام میبرد و در حقّ ایش��ان بس��یار
دعا میکرد.1

دعا برتر اس��ت.آیا س��خن خدا را نش��نیدهای که فرمود :و خدای شما
فرمود :مرا بخوانید تا ش��ما را اجابت کنم و ...به خدا س��وگند دعا همان
عبادت است.2

144
144

تعبیرهایی که از امام رضا درباره دعا وارد ش��ده ،بسیار زیبا و قابل تأمل است.
هشتمین پیشوای شیعیان اینگونه از دعا یاد میکنند :نور آسمان و زمین ،ستون دین
و اسلحه پیامبران و مؤمنان.

الف) نور آسمان و زمین

قرآن درباره نور ،مسائل بسیار جالبی را مطرح کرده است :خداوند ،نور آسمانها و
زمین است .3زمین با نور خدا روشن شد ،4تمام اولیای خدا نورند ،5تمام کتب آسمانی
و قرآن ،نور اس��ت ،6انسانهای مؤمن تحت والیت خدا غرق در نورند ،7کسی که شرح
صدر دارد بر نور س��وار اس��ت8؛ خالصه آنکه سراسر جهان ،چه از نظر تکوین و چه از
نظر تشریع ،همه ،نور است .تاریکیها تنها درباره موجود مختاری بیان شده است که
از اختیارش س��وء استفاده میکند؛ یعنی انسانهای مش��رک و کافر که در مسیر نور
گام برنمیدارند.
 .1صدوق ،علل الشرایع ،ج  ،1ص .182
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،93ص .298
 .3نور.35/
 .4زمر.69/
 .5مائده.15/
 .6بقره.257/
 .7زمر.22/
 .8صحیفة االمام الرضا ،ص .225

ب) ستون دین

در روایتهای اس�لامی ،برخی گزارههای اخالقی یا احکام ش��رعی ،ستون و پایه
دین مطرح ش��ده است .صدق و راستی ،2ورع و پرهیزگاری ،3نماز ،4جهاد 5و پیکار در
راه خ��دا و پی��رو امامان معصوم بودن 6از جمله مواردی اس��ت که از آنها با عنوان
«عماد الدین» یا پایههای اصلی دین یاد شده است.

عمود به معنای س��تون خیمه و خانه اس��ت  .یعنی آنچ��ه خیمه یا خانه بر آن
اس��توار میش��ود؛ ازاینرو اعمالی مانند نماز ،ورع و پرهیزگاری ،نقش��ی مانند ستون
خیمه یا خانه را بر عهده دارند .اگر این ستون به لرزه افتد ،خیمه یا خانه هم به لرزه
میافتد و اگر این پایه بر زمین افتد ،خیمه دین هم از جای خود جدا میشود و نقش
بر زمین خواهد شد .پس تعبیر «عماد الدین» برای موارد پیشگفته ،حکایت از نقش
کلیدی و اساسی آنها در حفظ خیمه دین دارد .نکته جالب اینکه امام رضا تعبیر
ستون دین را برای دعا نیز به کار برده است:
ُّ اَ ُ َ ُ ِّ
ين؛ دعا ستون دین است.8
ادلعء ِعماد ادل ِ
7

ج) سالح مؤمن

از پیش��وایان معصوم تعبیره��ای زیبایی درباره دعا به یادگار مانده اس��ت .از
دیدگاه امام باقر نیایش ،باالترین جلوه پرس��تش اس��ت .9هیچ چیز نزد خدا برتر از
آن نیست که دستی به دعا و نیاز به درگاه وی دراز شود و فضل و نعمت پروردگار را
 .1صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص.37
 .2دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .131
 .3دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص 203؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،74ص  27و ج  ،74ص .90
 .4ورام ،تنبیه الخواطر ،ج  ،2ص 55؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،74ص .80
 .5آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .333
 .6مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،65ص .44
 .7دهخدا ،لغتنامه ،ذیل واژه عمود.
 .8صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .37
 .9کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .466
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جالبتر اینکه در مقام مقایس��ه ،برخی از اعمال عبادیِ دعا ،وزنی سنگین دارد.
معاوی��ه فرزند عمار میگوید به امام صادق گفتم :دو نفر همزمان مش��غول خواندن
نماز میش��وند و بعد از اتمام آن ،یکی به تالوت قرآن میپردازد و دیگری بیش��تر دعا
میکند .عمل کدامیک فضیلت بیشتری دارد؟ امام ضمن تأیید فضیلت هر دو عمل،
جانب دعا را گرفته ،میفرماید:

اگر این تعبیرهای قرآنی را در کنار س��خن زیبای هشتمین پیشوای معصوم قرار
دهیم که فرمود« :دعا نور آس��مان و زمین اس��ت» ،1به دست میآید که دعا هم یکی
از حقایق واالی عالم تکوین اس��ت که همس��نخ با خدا و اولی��ای الهی و از جنس نور
است .پس اگر کسی این حقیقت نورانی را به کار گیرد و با آن مأنوس و همراه باشد،
میتواند نورانیتی را کسب کند که مبدأ آن خداست؛ نورانیتی که اولیای الهی و حقایق
تکوینی و تشریعی از آن بهرهمندند .در نتیجه میتواند همانند فرشتگان نورانی شود.

145
145

تکبر پیشه کند و از عبادت او سر
درخواست کند و منفورترین شخص ،کسی است که ّ
باز زند و نعمتهایش را درخواست نکند.1

امام رضا دعا را به سالح تشبیه فرموده ،آن را برای دو گروه به کار برده است:
گروه اول ،پیامبران راستین خدایند که دعا ،اسلحه و ابزار دفاع آنان است .آن بزرگوار
به یاران خود فرمود :بر ش��ما باد س�لاح انبیا! به آن حضرت گفته ش��د :س�لاح انبیا
چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود:
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گروه دیگر که از این سالح برخوردارند انسانهای باایمانند که از سالح ایمان در
برابر هجمهها و سختیهای روزگار استفاده میکنند:
لاَ
ْ ْ
ُّ
ادل اَع ُء ِس ُح ال ُمؤ ِم ِن؛ دعا اسلحه مؤمن است.3
کسی که در کوران حوادثِ روزگار به دنبال وسیلهای برای دفاع میگردد ،بهترین
ابزارش دعا اس��ت .برای کس��ی که مورد هجوم لشکریان نفس و شیاطین قرار گرفته،
بهترین را ِه درهم کوبیدن س��پاهیان ش��یطانی ،استفاده از شمشیر برنده نیایش است.
کس��ی که به دنبال دریدن پردههای حجاب ظلمانی اس��ت تا نور حقیقت در مقابلش
آفتابی ش��ود ،بهترین وس��یله و ابزارش دعا است .پس با دعا حجابها دریده میشود،
سپاهیان شیطانی در هم کوبیده میشوند و مسیری امن برای سیر و سلوک در مسیر
حقّ و حقیقت برای سالکان هویدا میشود.

سه) آداب دعا

دعا ،نش��انه دلبس��تگی و اقرار به بندگی برای آفریدگار اس��ت ،باید اموری که بر
این معنا تأکید دارند ،در نیایش گنجانده ش��وند .اس�لام با توجه به اهمیت دعا ،آداب
و ش��رایطی برای آن بیان داش��ته تا فایده و اثربخشی آنآشکار شود .در این شرایط و
آداب میتوان نمونههای برجستهای از نظم ،برنامهریزی ،آیندهنگری ،تکرار و ممارست،
تفاوتهای فردی و روحی و زمانبندی را مشاهده کرد.
ب��ه عبارت دیگر دعا در دس��ت به س��وی معبود دراز کردن و حاجت خواس��تن
خالصه نمیشود؛ بلکه شرایط وآدابی دارد که برای دست یافتن به نتیجه مناسب باید
آنها را رعایت کرد .آداب و شرایط دعا را میتوان به چهار قسمت تقسیم کرد :بخشی
از آداب درباره دعاکننده و خصوصیتهای اوست که باید هنگام نیایش از آن برخوردار
باش��د؛ دسته دوم حالت دعا را در برمیگیرد؛ بخش سوم درباره زمان دعا است؛ قسم

 .1همان.
 .2همان ،ص .468
 .3صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .37

الف) دعاکننده

کس��ی که با ریسمان محکم دعا در پی رسیدن به سرچشمه تمام خوبیها است،
بای��د آدابی را رعایت کند .آداب مربوط به دعاکننده ،دارای دو بخش اس��ت :درونی و
بیرونی یا باطنی و ظاهری.

اول) آراستگی درون

کسی که دست به دعا برمیدارد باید خانه قلب خویش را از آلودگیها پاک کند.
برای استجابت دعا الزم است درون انسان ،تح ّوالتی رخ دهد که در سخنان امام رضا
به خوبی به آن اشاره شده است:
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دعا.2

چهارم ،آداب مکان دعا را بیان میکند و دسته پنجم مربوط به محتوای دعا است.

شما کسی را میخوانید که از او پروا ندارید و از فرمانش سر باز میزنید!
با این وصف ،چگونه دعای شما را بپذیرد1؟
یکی از نش��انههای باور و ایمان صحیح ،اتّکال و تو ّکل بر خداست .اگر دل از باور
به عظمت خداوند و قدرت بیانتهای او پر ش��ود و از س�� ِر یقین دریابد که همه امور،
تنها به دست اوست و هر آنچه پیرامون خود میبیند ،مخلوقی از آفریدههای او بوده
ک��ه در مدار اراده وی حرکت میکن��د ،در این صورت ،توجه خویش را به قادر بینیاز
معطوف میکند و تنها س��ر تعظیم در مقابل قدرت بیانتهای او فرود میآورد .آخرین
فرستاده الهی پیامی را از سوی خداوند بیان فرمود:
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■ ایمان و باور درست

شناخت خدا ،ایمان به او و جامه عمل پوشیدن به فرامینش یکی از مهمترین آداب
دعا است .کسی که میخواهد با دعا با خدای خویش ارتباط برقرار و خود را در محضر
او احساس کند ،باید ایمان و باورش صحیح و استوار باشد .باور صحیح ،پیروی و گردن
نهادن در برابر دس��تورها و فرامین الهی را در پی دارد .شخصی به حضور امام صادق
رسید و از برآورده نشدن دعاها و خواستههایش گالیه کرد .حضرت در جواب فرمود:

هیچ مخلوقی نیست که به جای من به مخلوقی متوسل شود؛ مگر آنکه
اس��باب آس��مانها و زمین را از او قطع کنم[ .در ای��ن حال] اگر از من
درخواست کند ،به وی عطا ننمایم و اگر مرا بخواند اجابتش نکنم و هیچ
مخلوقی نیس��ت که به جای مخلوقم ،به من متوس��ل ش��ود؛ مگر آنکه
آسمانها و زمین را در روزیاش ضامن میگردانم و اگر مرا بخواند ،وی
 .1دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .152

را اجاب��ت نمایم و اگر از من درخواس��ت کند به او عطا میکنم و اگر از
من آمرزش طلب کند او را میآمرزم!.1

در روایتی آمده است خداوند خطاب به عیسی فرمود:

ای عیس��ی! مرا به دعای شخصی غمگین و غریقی که فریادرسی برایش
نیست بخوان .ای عیسی! از من بخواه و از غیر من مخواه؛ پس دعا کردن
از تو و اجابت از سوی من نیکو بُود.2
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پس اعتمادت به خدا و وعدههای خدا بیش��تر باش��د؛ زیرا خداوند به تو
وعده اجابت داده است .آیا خدا نفرمود :و هرگاه بندگانم درباره من سؤال
3
کردند [بگو] پس همانا من نزدیکم و اجابت کنم دعای آنکه مرا خواند
54
و فرمود :از رحمت خدا نومید نباشید .
■ اخالص

یکی از مهمترین آداب باطنی دعا ،اخالص اس��ت؛ به این معنا که نیایشگر فقط
خدا را بخواند و باور داش��ته باشد که هرگونه س��ود و زیان و کمبود و زیادت ،تنها به
دست او است:
لاَ
َ َ يرْ َ َ َ
ادتيِ َو َن ْقص َو َن ْفع َو رُ ِّ
ضي؛ ای کس��ی که به
ك ِزي
َو بِيَ ِد َك بِي ِد غ ِ 
يِ
يِ
دست توست ،نه به دست دیگری ،کمبود و زیادت و سود و زیان من.6
موال علی نیز اخالص در دعا و ابراز نیاز را اینگونه بیان میفرماید:

 .1امام رضا ،صحیفة الرضا ،ص41؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،68ص.143
 .2ح ّلی ،عدّ ة الداعی ،ص.134
 .3بقره.186/
 .4زمر.53/
 .5کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.488
 .6قمی ،مفاتیح الجنان ،مناجات شعبانیه ،ص.348

ق��رآن روی دیگ��ری از اخ�لاص در نیایش را پیش رو ق��رار میدهد و آن اینکه
نیایشگ��ر در هم��ه حالته��ا باید خدا را از س��ر ارادت و به صورت وی��ژه بخواند؛ نه
اینکه در آن هنگام که بیچاره و نیازمند شد ،به حاکمیت و سروری وی اعتراف کند.
همچنین باید والیت و اس��تیالی خدا را بر جهان ،مخصوص او بداند؛ نه این که تا از
خطر دور ش��د ،دوباره به عقب بازگردد و کفر را پیش��ه خود س��اخته ،برای او شریک
قائل شود:
ْ
ْ
ْ
ْ
َ هَ ُ ِّ َ َ َ َّ جَ َّ ُ ْ َ ْ رَ ِّ َ
َ
َ َ ُ َ خُ ْ
َ
ُ
َ ُ
اهلل م ِل ِصني ل ادلي�ن فلما ناهم ِإىل الب ِإذا
ىف الفل ِك دعوا
�إذا ر ِك ُب�وا ِ
ف ِ
ُ ْ ُ رْ
شكون؛ و هنگامى كه بر كش��تى سوار مىش��وند ،خدا را پاكدالنه
هم ي ِ
مىخوانند ،و [لى] چون به س��وى خشكى رساند و نجاتشان داد ،بناگاه
شرك مىورزند.2

بنابرای��ن دعاکننده باید به درگاه خدا روی آورد ،همه چیز را در دس��ت او بداند،
به وی امید داش��ته باشد ،بر غیر او چشم امید ببندد و بداند که خدای او ،سببساز و
سببس��وز اس��ت .اگر آدمی غیر این روش را پیشه خود کند ،باید نتیجه را نیز از غیر
وی جویا ش��ود و کارها را ب��ه ضعیف و نیازمندی چون خود واگ��ذارد .امام رضا به
محمد بن عرفه فرمود:
وای بر تو ،ای پس��ر عرفه! کارها را بدون ریا انجام دهید و بدانید که هر
کس برای غیر خداوند کار کند او را به همان ش��خص وا میگذارد و هر
کس کاری کند خدا آن را به وی برمیگرداند؛ چه خیر باشد و چه شر!3
■ گمان نیکو به خدا

خداوند به نیایشکنندگانش وعده داده است که اگر او را بخوانند ،ایشان را اجابت
کند .4به یقین ساحت کبریایی خدا از دروغ و بدقولی ،پاک و پاکیزه است .نیکاندیشی
درباره خدا یکی از آداب دعا و نیایش است .شخصی که دست نیاز به دعا بلند میکند،
باید باور داش��ته باشد که او صدای ما را میشنود ،به نیازها و درخواستهای ما توجه
دارد و آنچه را که خیر بنده در آن است به انجام میرساند .اگر نیایشگر با این باور
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،74ص .202
.2عنکبوت.65/
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .294
.4غافر.60/

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

امام رضا در روایت بسیار زیبایی ،توکل به خدا را در خواستهها ،یادآور میشود.
ابینصیر میگوید :س��الیانی حاجتی داشتم که برآورده نمیشد؛ به گونهای که دلم را
تردید فراگرفت .مطلب را برای امام رضا بیان کردم .حضرت پس از سفارشهایی به
من فرمود :اگر من به تو چیزی گفتم ،به گفته من اعتماد داری؟ عرض کردم :فدایت
شوم! اگر به گفته شما اعتماد نکنم ،به سخن چه کسی اعتماد کنم؛ در حالی که شما
حجت خداوند بر مردم هستی؟ حضرت فرمود:
ّ

در س��ؤال و درخواس��ت از خدا خالص باش؛ چرا که بخش��ش یا محروم
ساختن تنها به دست او است.1
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به درگاه خداوند ،رو کند ،اجابت قرین دعایش برآورده خواهد شد .امام باقر فرمود:
هیچ بندهای دس��تش را به س��وی قادر توانا نگش��ود ،مگر اینکه خدای
بلندمرتبه ش��رم کرد که آن را تهی بازگرداند تا اینکه از فضل و رحمت
خویش آنچه بخواهد ،در آن قرار دهد.1

مؤلفه س��وم اینکه خداوند بدون هیچ چشمداش��تی میبخش��د ،و نهایت اینکه
خداوند به هنگام نیاز میبخش��د .خداوند روش��ی دارد و آن اینکه هر جا نیازی باشد،
اولین کس��ی که باالی س�� ِر آن نیاز ایس��تاده و درصدد رفع آن برمیآید ،خداست .او
«رافع الحاجات» و «قاضی الحاجات» است.
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بر این اس��اس میتوان گفت خداون ِد رحمان ،فقط میبخش��د ،بی هیچ ش��رطی
میبخش��د ،بخش��ش او با چشمداشت نیس��ت و هنگام نیاز ،وی اولین کسی است که
میبخش��دحال اگر خدا چنین اس��ت که چنین است آیا جای بدگمانی و سوء ظن به
خدا وجود دارد؟ آیا اگر کسی چنین گمان زیبایی به خدا نداشته باشد ،لیاقت دریافت
فضل و رحمتش را دارد؟ پاسخ را از زبان امام رضا بیان میکنیم .آن حضرت فرمود:
نیکوترین گمان را به خدا داشته باشید؛ زیرا خداوند بلندمرتبه میفرماید:
م��ن نزد گمان بن��دگان مؤمن قراردارم .پس اگر گمانش��ان به من خیر
باشد ،نتیجه ،خیر است و اگر شر باشد ،نتیجه هم شر خواهد بود.3

بنابراین خداوند ،کنار گمان ما نشس��ته اس��ت .هر ک��س میتواند با نیکوگمانی،
نتیج��های زیبا به دس��ت آورد؛ چرا که خدا نتیج ه را به گمان ما گره زده اس��ت .امام
رضا فرمود:
 .1ح ّلی ،عدّ ة الداعی ،ص.210
 .2موسوی خمینی ،تفسیر القرآن الکریم ،ج  ،1ص  229ـ .228
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .72

■ کوچک نشمردن دعا

آنگونه که بیان ش��د ،دعا جایگاه بلندی دارد .شایسته نیست انسان ،این عبادت
بزرگ را با دیده حقارت بنگرد .گاهی کوچک ش��مردن دعا به این است که فرد به اثر
دعا باور نداشته باشد .دعا باید از دلی سرچشمه بگیرد که خدا را به درستی بشناسد.
دع��ا کنن��ده باید ای��ن باور را در عمق ج��ان خویش جای دهد که خ��دا بر هر کاری
تواناست ،رحمت او بیدریغ است و از نجوای درون افراد ،آگاه است .همچنین نیایشگر
باید معتقد باش��د هر دعایی هر چند کوچک میتواند به معجزهای بزرگ تبدیل شود.
در این صورت نگاه ما به دعا نگاهی درست خواهد بود .آخرین فرستاده الهی فرمود:
خدا را در حالی که یقین به اجابت دارید بخوانید.2

گون��ه دیگر کوچک ش��مردن دعا ،ناظر به دعاکننده اس��ت .انس��ان نباید دعای
هیچکس را کوچک بشمارد و در این امر ،میان کوچک و بزرگ ،مسلمان و غیرمسلمان
تفاوتی وجود ندارد .امام رضا فرمود:
دعای هیچکس را کوچک نش��مارید؛ چه بس��ا دعای یهودی و مسیحی
درباره ش��ما به اجابت برس��د؛ در حالی که در حقّ خودش��ان به اجابت
نرسد.3

در روایات اس�لامی ،گونهای دیگر برای بزرگ داشتن دعا بیان شده و آن ،رعایت
آداب ظاهری این امر اس��ت .غسل ،یکی از آداب دعا است که عالوه بر جنبه باطنی و
بعد ملکوتی و روحانی آن جنبه ظاهری نیز دارد .یکی از فلسفههای سفارش به غسل
در ایام خاص یا برای امور ویژه ،بزرگداشت آن است .امام رضا فلسفه و حکمت غسل
عید فطر ،قربان و روز جمعه را اینگونه بیان میفرماید:
در این روزها غسل قرار داده شد؛ به علّت تعظیم و بزرگداشت آن روز و
برتری دادن بر سایر ایام.4

امام رضا برای دعا نیز آدابی بیان فرموده اس��ت که یکی از آنها غس��ل است.5
 .1همان ،ج  ،8ص .286
 .2عیاشی ،تفسیر عیاشی ،ج  ،1ص .83
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،7ص .129
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص 17؛ ّ
 .4صدوق ،علل الشرائع ،ج  ،1ص .285
 . 5مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،88ص  353؛ نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،6ص .315

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

یکی از نامهای زیبای خدا رحمان اس��ت .رحمانی��ت خدا ،چهار مؤلفه دارد :اول
اینک��ه خداوند فقط عطا میکند و هیچ نمیگیرد؛ زیرا او بینیاز مطلق اس��ت .مؤلفه
دوم اینکه خداوند به تمام ماسوا و بدون هیچ پیششرطی میبخشد .شاید گمان شود
که رحیم غیر از رحمان اس��ت و رحیم با ش��رط میبخشد و شرط آن مؤمن و بهشتی
بودن اس��ت؛ ولی با دقت به دس��ت میآید که تفاوت رحمان و رحیم بر حس��ب قابل
است نه فاعل؛ به این معنا که برخی با کارهای نیک ،ظرفیت و میزان پذیرش رحمت
را در خود باال میبرند و از این راه ،رحمت بیشتری دریافت میکنند .پس اگر به فاعل
خیره شویم او فقط رحمان است.2

به خدا خوش گمان باش��ید؛ چرا که جدم امام صادق میفرمود :کسی
که به خدا نیکاندیش باشد ،خدا نزد گمان به خودش قرار دارد.1
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اگر فلسفه غسل عید فطر و قربان و یا حکمت غسل روز جمعه ،بزرگداشت آن روزها
است ،پس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که یکی از حکمتهای بیان غسل برای دعا
و حاجت خواستن نیز بزرگ شمردن این عبادت است.

دوم) آراستگی ظاهر

■ غسل
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یکی از آدابی که برای دعا در کالم امام رضا به آن اش��اره ش��ده غس��ل است.1
غس��ل دو جنبه دارد :شستشوی ظاهر و شستشوی باطن .در حقیقت ،سالک پیش از
ش��روع غسل ،دل را با آب خشوع و فروتنی شستشو میدهد ،عیبهای اعضا و جوارح
خویش را با اش��ک چشم میشوید و با دستاویز اخالص در ّنیت غسل ،توبه میکند و
زمینه را برای پذیرش و استجابت دعا فراهم میآورد.
■ لباس زیبا وآراسته

حجاب و پوشش ،نعمتی الهی است که خداوند به بشر ،ارزانی داشته است .هدف
از این نعمت ،پوشاندن زشتیهای بدن بوده است:
ُ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ لنْ َ َ َ ْ ُ
ك ْم بِ َلاس�ا ً يُ َ
ارى َس ْو َءاتِكم؛ اى فرزندان آدم،
و
ىن ءادم قد أنز ا علي
ِ
ياب ِ
در حقيقت ،ما براى ش��ما لباسى فرو فرس��تاديم كه عورتهاى شما را
پوشيده مىدارد.2
لباس ،زینت انسان است .زمانی که انسان در محراب عبادت و در مقابل خدا قرار
میگیرد ،باید بهترین لباسهای خود را بپوشد؛ چنانکه تمام فرزندان آدم را اینگونه
مخاطب قرار داد:
ای فرزندان آدم! زینت و آرایش خود را نزد هر سجدهگاهی فراگیرد.3
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،88ص  353؛ نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،6ص .315
 .2اعراف.26/
 .3اعراف.31/

هرگاه حاجت مهمی از خدا داش��تی ،غسل کن ،لباس زیبا بپوش ،بوی
خوش و عطر استفاده کن .پس زیرآسمان برو و دو رکعت نماز بخوان.1
■ عطر زدن

آراس��تگی ظاهر ،محدود در دیدنیها نیست؛ بلکه بوی خوش نیز نوعی زیبایی و
آراس��تگی است .ظاهر شدن در میان مردم ،آدابی دارد .استعمال بوی خوش از جمله
آن آداب اس��ت که دین اس�لام به آن به طور ویژه توجه کرده اس��ت .در سیره پیامبر
اس�لام  آمده اس��ت که هزینه عطر آن بزرگوار بیش��تر از هزینه خوراکش��ان بود.2
در ش��بهای تاریک پیش از آنکه پیامبر دیده ش��وند ،از بوی خوشش��ان شناخته
میشدند.3

اس��تفاده از بوی خوش در اس�لام ،منحصر به حضور در اجتماع نیست؛ بلکه در
خلوت و هنگام عبادت نیز توصیه شده است؛ چنانکه درباره امام صادق آمده است
که جایگاه و محل عبادت آن حضرت در مسجد ،از بوی عطر ایشان شناخته میشد.4
ب دع��ا و نیایش با خدا را اس��تفاده از بوی خوش و
ام��ام رض��ا نیز یکی از آدا 
استعمال عطر بیان میفرماید.5

ب) حالت دعا

در دعا باید با همه وجود ،تسلیم ذات حقّ شوی ،دل را از شوق تماشای جمالش
بگدازی ،خود را در محضر او احساس کنی و اختیار تمام امور پیدا و پنهانت را به وی
واگ��ذاری .اگر دعا ،یعنی قرارگرفتن در محض��ر خدا ،پس همانگونه که در دنیا برای
محبت کردن به آنان ،به ویژه صاحبان مس��ندهای دنیوی و معنوی،
صدا زدن افراد و ّ
حالت��ی خاص به خ��ود میگیریم ،برای نیایش و دعا به درگاه خالق هس��تی نیز باید
حالتی ویژه و متناس��ب ،س��راپای وجود ما را فرا گیرد .علی بن موسی الرضا مطالب
زیبایی درباره حالت دعا میفرماید که اندیشیدن درباره آنها ضروری است:

 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،88ص 353؛ نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،6ص .315
 .2طبرسی ،مکارم االخالق ،ص .34
 .3همان ،ص .33
 .4همان ،ص .42
 .5مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،88ص .353

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

یکی از ویژگیهای انس��ان مؤمن ،ظاهر آراسته و پیراسته است .از دیدگاه اسالم،
ظاهرآراسته در برخورد با دیگران و تعامالت اجتماعی خالصه نمیشود؛ بلکه در دعا
و ارتباط با خدا نیز ژولیدگی و ناآراس��تگی روا نیس��ت؛ برای نمونه آدابی درباره نماز
بیان شده است؛ از جمله پوشیدن لباس پاکیزه ،شانه کردن موها ،مسواکزدن پیش از
نماز و استفاده از بوی خوش برای نماز همچنین برای ورود به مسجد نیز به آراستگی
ظاهر ،پوش��یدن لباس تمیز و عطرزدن ،توجه ویژه شده است .امام رضا آدابی برای
دعا بیان میفرماید که بخشی از آن مربوط به ظاهر نیایشگر است:

هشتمین پیش��وای ش��یعیان ،مقدماتی را برای دعا بیان میفرماید که پوشیدن
جامه زیبا از آن جمله است:
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اول) با وضو

سفیدی آن نزدیکتر است.1

بهتر اس��ت انس��ان برای حضور در درگاه و نیایش با او با وضو باش��د .امام رضا
فلسفه توجه به این حالت خاص را چنین بیان میفرماید:

در این روایت به چند نکته توجه ش��ده اس��ت :اول اینکه وضو گرفتن اطاعت از
خداس��ت و آدمی هنگام مناجات با او باید مطیع فرامینش باشد .از سوی دیگر هنگام
نیایش باید پاکیزه باش��د .وضو آلودگیهای ظاهر انسان را برطرف میکند؛ ولی چون
همراه با ّنیت خدایی است،آلودگیهای درون را نیز میزداید عالوه بر آن وضو ساختن
کس��الت جس��م را برطرف میکند ،چ��رت و خوابآلودگی را دور میس��ازد و قلب را
بیشتر متوجه وجود او میکند؛ ازاینرو برای حضور در پیشگاه حقّ باید وضو گرفت؛
زیرا وضو ،ذکر خداس��ت و قلب خدا با ذکر خدا آگاه و متوجه میشود .آلودگی غفلت
از خدا را میش��وید .پس الزم اس��ت هنگام توجه به شستن اعضای ظاهری ،به تطهیر
قلب هم توجه شود.
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دوم) شروع با بسم اهلل

یک��ی از س��فارشهای مهم دین اس�لام ،ش��روع کارها ب��ا «بس��م اهلل الرحمن
الرحیم»است .اهمیت این امر تا آنجا است که آخرین فرستاده الهی میفرماید:
خداوند فرمود:هر کار مهمی که در آن «بسم اهلل» ذکر نشود ،بیفرجام
است.2

سرآغاز هــر نام ،نام خــداست

که بینام او نامه یکسر خطاست

کتاب خدا با این جمله زیبا ش��روع ش��ده است .بر اساس روایات ،عظیمترین آیه
در قرآن «بس��م اهلل الرحمن الرحیم» است .3از امام رضا درباره عظمت این آیه نقل
شده است:
بس��م اهلل الرحمن الرحیم به اس��م اعظم خداوند ،از س��یاهی چش��م به
 .1صدوق ،عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .104
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،73ص .305
 .3عیاشی ،تفسیر عیاشی ،ج  ،1ص .21

س��رانجام آنان این سفر پرمخاطره را با پیروزی پشت سر گذاشتند و با سالمت و
برکت از کش��تی پیاده شدند .س��لیمان نبی نامه خود را به ملکه سبأ با «بسم اهلل»
آغاز میکند:
َ
ُ ْ َ َ َّ ُ
َّ ُ
َّ مْ َ
حن َّ
الر ِحيم؛ كه از طرف سليمان است
ِإنه ِمن س�ليمان َو ِإنه ِمْسِب ا ِ
هلل الر ِ
و [مضمون آن] اين است :به نام خداوند رحمتگر مهربان.4

در س��یره ام��ام رضا آمده اس��ت که هرگاه تصمیم داش��تند نیازه��ای خود را
یادداش��ت کنند ابتدا «بس��م اهلل الرحمن الرحیم» را مینوش��تند س��پس مطالبی را
یادداشت میفرمودند که به آن نیاز داشتند.5
ب��ا دقت در تکت��ک واژههای این آیه ،ع ّلت انتخابآن را برای ش��روع هر کاری
میتوان دریافت جملة «بس��ماهلل» حاوی کلمة «اهلل» اس��ت .این واژه ،جامعترین نام
خداس��ت .هر کدام از نامهای خدا بخش خاصی از صفات وی را منعکس میسازد .در
این میان ،تنها نامی که به تمام اوصاف و کماالت الهی اش��اره دارد ،نام اهلل اس��ت؛ به
تعبیر دیگر ،جامع صفات جمال و جالل الهی است.

از س��وی دیگر در این آیه ،دو صفت «رحمان و رحیم» بیان ش��ده است .رحمان
به رحمت عام خداوند اشاره دارد که دوست و دشمن ،مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکار
 .1صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .5
 .2علق.1/
 .3هود.41/
 .4نمل.30/
 .5مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،75ص .335
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همانا خداوند امر به وضو کرده تا وقتی انسان در پیشگاه او برای مناجات
ق��رار میگیرد ،پاکیزه و مطیع دس��تورهای او باش��د .وض��و ،پلیدیها،
نجاستها ،سستی و چرت را از بین میبرد و قلب را برای نماز و حضور
نزد حقتعالی پاک میکند.1

پایداری عمل ،بس��ته به ارتباطی است که با خدا دارد؛ ازاینرو خداوند بلندمرتبه
در نخستین آیات قرآن ،دستور میدهد که تبلیغ اسالم با نام خدا شروع شود:
اقْ َرأْ ب ْ
اس ِم َر ِّبك؛ بخوان به نام پروردگارت.2
ِ
حضرت نوح هنگام س��وار ش��دن بر کش��تی در آن طوفان س��خت و عجیب و
حرکت روی امواج کوهپیکر آب ،برای در امان ماندن از خطرهای پیش رو و رس��یدن
به ساحل نجات ،هنگام حرکت و توقف کشتی «بسماهلل» میگوید:
ُ
يها ِمْسِب ا جَ ْ َ َ ُ ْ َ َ
ار َكبُوا ْ ف َ
َو قَ َال ْ
ئها إ َّن َربِیّ لَ َغف ٌ
ور َّر ِحيم؛ و [نوح]
ِ
ِ
هلل مرئها و مرس ِ
گفت :در آن سوار شويد .به نام خداست روانشدنش و لنگر انداختنش،
بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است.3
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را ش��امل میش��ود؛ چرا که باران رحمت بیحسابش همه جا را رسیده و خوان نعمت
بیدریغش همه جا گس��ترده شده است .این همان رحمت عام اوست که پهنه هستی
را فراگرفته و همگان در دریای آن غوطهورند.

«رحیم» به رحمت خاص پروردگار اشاره دارد که ویژه انسانهای مطیع است که
با ایمان و عمل صالح ،زمینه و استعداد دریافت این رحمت را در خود ایجاد کردهاند.1

سوم) باال بردن دو دست

یک��ی از حالتهایی ک��ه نیایشگر در حال دعا باید به خ��ود بگیرد ،باالبردن دو
دس��ت به سوی آسمان است .درباره امام رضا آمده است کهآن حضرت هنگام دعا
دس��تهای خود را به طرف آسمان باال میبرد .2فلسفه و حکمت این عمل را اینگونه
میتوان بیان کرد:
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■ آسمان ،منشأ تدبیر زمین

ب��ا نگاه��ی کلی به آیات قرآن به دس��ت میآید که آس��مان ،جای��گاه مهمی در
مسأله تدبیر دارد :3با نزول باران از آسمان ،زمین زنده میشود و میوههایش را عرضه
میکند .4آس��مان دربهایش را بر روی متکبران نمیگش��اید .5اگ��ر جمعی با ایمان
باشند ،برکتها از آسمان نازل میشود .6با سنگهای آسمانی ظالمان تنبیه میشوند.7
انس��انها با استغفار و توبه به نعمتهای آسمانی دس��ت مییابند .8خداوند ،ستارگان
را در آس��مان ،وس��یله زینت قرار داد .9آس��مان گنبد آهنینی است که زمین را حفظ
 .1طباطبائی ،المیزان ،ج  ،1ص .16
 .2صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .15
 .3مکارمشیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،1ص  166ـ .165
 .4بقره.22/
 .5اعراف.40/
 .6اعراف.96/
 .7اعراف.162/
 .8هود.52/
 .9حجر.16/

یکی از کارکردهای آسمان ،این است که رزق زمین و
زمینیان را فراهم میکند.

رزق بشر درآسمان مقدر شده و به تدریج بر اهل زمین نازل میشود و در جان
و دهان آنها قرار میگیرد .از آنجا که رزقرسانی یکی از ابعاد مسأله ربوبیت و تدبیر
اس��ت ،باید دانست که اصلی وجود دارد و آن اینکه آسمان ،مدبر زمین است و تدبیر
جهان خاکی از عوالم باال صورت میپذیرد .خداوند با کمال صراحت بیان داشته است
که تدبیر زمین در آس��مانها مقرر و به س��مت سرزمین خاک و آب سرازیر میشود و
سپس به سوی آسمان باز میگردد:
َ
ُ َ ِّ أْ َ
أْ
يَ
ْ
ُ
اَ
َ
الس َ
�ر ُج إلْه ىف يَ ْ
�ر م َن َّ
�ومٍ ك َن ِمق َد ُ
ال ْم َ
ىل ال ْر ِض ث َّم ي ْع ُ
ي دب ُ
�ما ِء إ َ
ار ُه
�ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََْ
َ ُّ
ألف َس�نَ ٍة ِّم َّما ت ُعدون؛ كار [جهان] را از آسمان [گرفته] تا زمين ،اداره
مىكن��د آن گاه [نتيجه و گزارش آن] در روزى كه مقدارش -آن چنان
كه شما [آدميان] برمىشماريد -هزار سال است ،به سوى او باال مىرود.10

واژه «تدبیر» از ریش��ة « َدبر» به معنای پش��ت بدین معنا میآید :11چیزی را بعد
از چی��ز دیگ��ر قرار دادن ،بهگونهای ک��ه میان آنها رابطهای باش��د .تدبیر امور یعنی
 .1انبیاء.32/
 .2ص.28/
 .3بقره.29/
 .4بقره.33/
 .5آل عمران.190/
 .6انعام.75/
 .7رعد.15/
 .8نور.41/
 .9منافقون.7/
 .10سجده.5/
 .11راغب اصفهانی ،المفردات ،ج ،1ص307؛ آلوس��ي ،روح المعان��ي ،ج ،11ص119؛ طباطبايي ،الميزان ،ج،16
ص.247
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بر زبان آوردن نام زیبای «اهلل» همراه با دو صفت «رحمان» و «رحیم» ،انسان را
متوجه این حقیقت واال میکند که همة دس��تورهای پروردگار از مبدأ حقّ و از مظهر
رحمت است و دستور گفتن این کلمات را صادر کرده تا آدمی روی فکر و دل خود را
از غیر خدا برگرداند ،همه جهان و هر عملی را از نگاه توحیدی بنگرد ،به سوی وحدت
و ارتباط با خالق خویش بگراید ،از این طریق قدرتهای پوش��الی و خیالی را از ذهن
بزداید و با اتّکال به قدرت مطلق ،نگرانی به خود راه ندهد.

میکند .1خلقت آس��مان به دلیل نیل به هدفی مقدس اس��ت .2خداوند هفت آسمان
را اس��توار کرد .3آس��مانها نهفتههایی دارند که خداوند بر آن آگاه اس��ت .4در خقلت
آس��مانها برای صاحبان عقل ،نش��انههایی اس��ت .5خداوند ،ملکوت آس��مانها را به
ابراهیم نش��ان داد .6هر آنچه درآسمان است برای خدا سجده میکند .7هرآنچه
در آسمانها است ،تسبیحگوی خدا 8و خزائن آسمانها برای خداست.9
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حادثهای را بعد از حادثهای قرار دهیم ،بهگونهای که سلسلهای متصل و منسجم شکل
گیرد .تدبیر بدین معنا اس��ت :توالی حوادث ،تسلسل امور و اظهار عناصر هستی یکی
بعد از دیگری .البته در صورتی که تدبیر در ارتباط با خدا مطرح باشد ،اتقان و حکمت
نیز در آن لحاظ میشود .بر این اساس ،معنای آیه شریفه مزبور چنین است :خداوند،
مقرر کرد و بر اساس
آسمانها و زمین را آفرید ،حوادث زمین را در آسمانها ّ
مقدر و ّ
حکمت خویش ،حوادث زمین و زمینیان را از آسمانها نازل کرد.

مقدر و به تدريج نازل میشود.
احکام اهل زمين در آسمان ّ
البته احکام انسانها بر حسب اعمالشان تدبير میشود.
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اگر پرس��یده شود که تدبیر آس��مان نسبت به زمین چگونه انجام میشود؟ پاسخ
این اس��ت که به وسیله نیروهای کائناتی .در آسمان ،عوامل و اسبابی وجود دارند که
تدبی��ر امور دنیا را انجام میدهن��د .این عوامل عهدهدار تقدیر ،تدبیر و فراهمس��ازی
حوادث و رویدادهای اهل زمینند ،جنود الهی بوده ،از جنس مالئکهاند:1
َ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ
ات أم ًرا؛ و كار [بندگان] را تدبير مىكنند.2
فالمدبر ِ
مدیریت زمین از عالم باال هدایت میش��ود .این س��یارة منجمد بعد از خلقت رها
نشده است و لحظه به لحظه و در تمام شئون ،اداره میشود .ادارة زمین دو سو دارد:
از یک س��و رفتار و اعمال انس��انها در امر تدبیر زمین ،نقش مستقیم ایفا میکند و از
سوی دیگر مدیریت زمین در عالم فوق تقدیر میشود .عالم باال جهانی مسلّط و قاهر
است که بر زمین «چیرگی و احاطه» دارد و پیداست که عالم محیط ،اداره عالم محاط
را ب��ر عه��ده دارد .همان گونه که در آفرینش ،همه چیز از اوس��ت ،در تدبیر هم همه
امور از عوالم فوق آغاز میشود و به سوی او باز میگردد .برنامهها ،نقشهها و احکام از
آنجا نازل میشوند و به همانجا عروج میکنند.
 .1طبرس��ي ،مجمع البي��ان ،ج ،18ص510؛ بيضاوي ،انوار التنزيل ،ج ،4ص219؛ کاش��اني ،زبدة التفاس��ير ،ج،5
ص314؛ نخجواني ،فواتح االلهيه ،ج ،2ص.140
 .2نازعات.5/

انسانهاي آسماني ميتوانند در مسأله تدبير
زمين دخالت داشته باشند.
هرگاه س��خن از اصالت آس��مان و تدبیر زمین باشد ،مفهومی دیگر رخ مینماید:
آنچه در زمین است فرع است و اصل آن را باید در گنجینههای خدا جستجو کرد:
َ ِّ یَ ْ لاَّ
ُْ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ زَ ِّ هُ لاَّ َ
ن ُل إِ بِق َد ٍر َّمعلوم؛ و هيچ چيز
ش ٍء إِ ِعندن�ا خزائنه و ما ن
و إِن م�ن
نيس��ت مگر آنكه گنجينههاى آن نزد ماست ،و ما آن را جز به اندازهاى
معين فرو نمىفرستيم.1

ازاینروی فلسفه دست به سمت آسمان بلند کردن برای دعا را این گونه میتوان
بیان کرد .هس��تی سرچش��مهای دارد که در اختیار خداس��ت و تنها بخشی از آن به
دس��ت انسانها میرسد .منابع پدیدههای عالم در گنجینههای خداست و انسانها به
اندازه معینی از آنها دریافت میکنند .خداوند زمین را آفرید ،آن را گس��تراند ،در آن
کوههایی برافراش��ت ،از هر چیز جفت آفرید ،نیازهای بش��ر را از زمین رویانید ،تمامی
اس��باب زندگی را فراهم آورد ،با باران ،زمین و انس��ان را سیراب کرد ،با بادها ازواج را
مقدر فرمود.
بارور ساخت و بر اساس حکمت خویش ،بهترین تدبیر را برای زمینیان ّ
در این میان انس��انها باید به نکاتی توجه کنند :اول اینکه سرچش��مههای همه
چیز در گنجینههای خدا و در دس��ت او اس��ت؛ پس نباید به غیر او چشم امید داشته
باش��ند .دوم اینک��ه هر آنچه برای اهل زمین الزم باش��د به تدریج به دس��ت آنها
خواهد رس��ید .س��وم اینکه بخشی از امور آس��مانی به زمین رسیده در اختیار انسان
قرار میگیرد ،نه کل آن .چهارم اینکه پدیدههای آس��مانی در زمین به تدریج آشکار
میش��وند و تمامی منابع دنیا هنوز برای انسان کشف نشده است .امکانات زمین برای
همه اس��ت و چون همگان هنوز نیامدهاند ،امکانات آن آهسته آهسته ظهور میکند و
با بروز نیازهای جدید آشکار میشود.
همة منابع هستي در گنجینههای خداست و تنها بخشي
از آن به تدريج در اختيار انسانها گذارده میشود.
 .1حجر.21/
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البت��ه به این نکته مهم باید توجه داش��ت که تقدیر و تدبیر حوادث در آس��مان
بیارتباط با رفتارهای آدمیان نیست و این خو ِد انسانها هستند که نقشآفرین اصلی
در تدبیر امور خویش از آس��مان میباش��ند .در حقیقت ،مس��أله تدبیر اینگونه انجام
میشود که انسانها اعمالی انجام میدهند و اعمال آنها در تدبیرشان تأثیرگذار است.
تدبیر آنها در آسمان مقدر میشود و سرانجام از آسمان به سمت آنان سرازیر میشود
و زندگیشان را شکل میدهد.

آسمان ،مرکز مديريت زمين است و هيچکس
نمیتواند مدعي مديريت اهل زمين باشد.
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با مصرف کردن امکانات زمين ،از منابع طبيعت،
ِ
امکانات سرشار و جديدي از آسمان
کاسته نميشود؛ بلکه
براي زمينيان سرازير میشود.

■ نشان فروتنی

امام رضا حکمتی دیگر برای دست به سوی آسمان باال بردن بیان فرموده و آن
نش��ان دادن عبودیّت ،خاکساری و درماندگی به پیشگاه خداوند است .شخصی به نام
ابوقره از امام رضا پرس��ید :چرا هنگام دعا دس��تها را به سمت آسمان باال میبرید؛
ّ
در حالی که خودتان میگویید :خداوند در همه جا حاضر و پیداس��ت؟ حضرت چنین
پاسخ داد:
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خداوند از بندگان به شکلهای مختلف عبادت خواسته و پناهگاهی قرار
داده که به آنجا پناه برند و پرستش��گاههایی قرار داده و از آنها عبادت
لفظی و عملی و توجه خواس��ته است .دستور داده هنگام نماز به جانب
تعبد رو کنند و حج عمره را در آنجا به جا آورند و امر کرده هنگام دعا
ّ
و درخواست و زاری ،دستها را به سوی آسمان بلند کنند ،که این خود
نشانه کوچکی و عالمت بندگی و اظهار خواری نزد اوست.1

از این رو نیایش��گر با باالبردن دستها به س��وی آسمان حالت خضوع ،خشوع و
خاکس��اری خود را در مقابل عظمت و بزرگی پروردگار نشان میدهد و مانند قطرهای
کوچک ،خویش را در دریای بیکران رحمت او غرق میبیند ،غرور و خودخواهی را از
خود دور ساخته با تمام وجود نیازش را به او عرضه میکند.

چهارم) دعای پنهانی

دو گونه میتوان دعا کرد :در جلوت وآش��کار یا در خلوت و پنهان .در سهآیه از
«تضرع» و «خفیه» همراه شده است .2مفسران برای
قرآن کریم ،دعا و ذکر با دو واژه
ّ
 .1طبرسی ،االحتجاج ،ج  ،2ص .407
 .2انعام63/؛ اعراف55/و.205

خفیه نیز در آیه سر و پنهانی معنا شده است6؛ ازاینروی طبق آیات قرآن ،دعا و
نیایش به صورت آشکار و پنهان جایز است.

در اینج��ا پرسش��ی رخ مینمای��د و آن اینکه از میان این دو کدام بهتر اس��ت.
نیایش در جلوت و یا دعای در خلوت؟ مراجعه به روایات ،بیان کننده این مطلب است
که دعای پنهانی ارزش بیشتری دارد .امام رضا فرمود:
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پس ،خداوند مدبّر عالم و مدیریت جهان هستی فقط به دست او است .یکی از ابعاد
تدبیر عام جهان ،این است که مدیریت عالم از باال به سمت پایین است .تدبیر عالم،
عمودی و نزولی است .خداوند بر حسب استعداد جهان و رفتار بشر ،انسان و جهان
را تدبیر میکند؛ از اینرو هر چه در دنیا برای انسان حاصل میآید ،تدبیری است
که از باال نازل شده است .بنابراین هنگام دعا باید دست را به سمت آسمان باال برد.

تضرع ،معن��ای مختلفی را بیان کردهاند از جمله :خواندن با کمال خضوع و تواضع 1و
ّ
خواندن همراه با پافشاری و اصرار .2احتمال دیگری نیز برای آیه بیان شده و آن اینکه
«تضرع» دعای آشکار است:3
منظور از
ّ
لاَ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ َ َّ ُ
ض اًع َو ُخ ْفيَ ًة إنَّ ُه حُي ُّ
ك ْم تَ رَ ُّ
ب ال ُمعتَ ِدين؛ پروردگار خود را به
ادعوا رب
ِ
ِ
4
زارى و نهانى بخوانيد كه او از حد گذرندگان را دوست نمىدارد .
تضرع به معنای
ب ال ْ ُم ْع َتد َ
جمل��ه "إِن َّ ُه ال يُحِ ُّ
ِين" قرینهای بر این مطلب اس��ت که ّ
آش��کار اس��ت؛ زیرا آیه بر اساس این قرینه معنای وس��یعی دارد که هرگونه تجاوز را
ش��امل میشود؛ چه فریاد کش��یدن هنگام دعا ،یا تظاهر و ریاکاری و یا توجه به غیر
خدا در هنگام دعا.5

یک دعای پنهانی بنده ،برابر با هفت دعای آشکار است.7

ای��ن ارزش فزونتر ،از نکتهای لطیف حکایت دارد و آن اینکه دعا ،رابطهای میان
بن��ده و معبود اس��ت و هر چه این ارتباط ،دور از چش��م دیگران باش��د ،از خلوص و
صفای بیش��تری برخوردار خواهد بود؛ زیرا در این صورت ،ارتباط با پروردگار از سوی
انگیزههای شیطانی مورد تهدید واقع نخواهد شد و تأثیر خود را بر روح و جان آدمی
بر جای خواهد گذاشت .رسول گرامی اسالم  فرمود:
ه��ر آنکه به نم��از خویش صورت زیبای��ی دهد تا م��ردم او را ببینند،
ام��ا هنگام خلوت ،نمازش را با سس��تی و زش��تی انجام ده��د ،گویا به
 .1س��یوطی ،تفس��یر الجاللین ،ج  ،1ص 160؛ شبّر ،الجوهر الثمین ،ج  ،2ص 373؛ طباطبائی ،المیزان ،ج  ،8ص
159؛ حسینیشیرازی ،تقریب القرآن ،ج  ،2ص 191؛ مکارمشیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،6ص .209
 .2فیضیدکنی ،سواطع االلهام ،ج  ،2ص .312
 .3طباطبائی ،المیزان ،ج  ،8ص 159؛ مکارمشیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،6ص .210
 .4اعراف.55/
 .5مکارمشیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،6ص .210
 .6طبرس��ی ،مجمع البیان ،ج  ،4ص 662؛ رازی ،روض الجنان ،ج  ،8ص 221؛ فیضی دکنی ،س��واطع االلهام ،ج
 ،2ص .312
 .7کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .476
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پروردگارش توهین کرده است.1

از س��وی دیگر دع��ای پنهانی ،بازگوکنن��ده اعتقادی عمیق اس��ت؛ و آن اینکه
خداوند از درون ما آگاه است و نجواهای ما را نیز میشنود .امام رضا روایت زیبایی
از موسای نبی نقل میکنند:

پیامبر اس�لام  گروهی را مش��اهده کرد که با صدای بلند مش��غول دعا بودند.
رسول خدا این نکته مهم را یادآور شد که خداوند شنوا و بینا است:
آهس��تهتر! شما با پروردگاری سخن میگویید که شنوا و بینا بوده و در
کنارتان حضور دارد.3

بنابرای��ن دع��ای پنهان ،حکایت از ب��اوری عمیق به خدا دارد و از وسوس��ههای
شیطانها به دور است و بدین سبب از ارزش و جایگاه واالتری برخوردار است.

پنجم) در همه حال
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انسان عین فقر و نیاز به خالق است و هرگز نمیتواند از دعا و طلب جدا باشد ،هر
چند از این حقیقت غفلت کند .انس��انها در اصل خلقت مانند سایر مخلوقات با زبان
تکوین همواره در حال دعا هس��تند؛ اما بیشتر آنها به دلیل گرفتار ش��دن در دامگه
دنیا و نفس��انیات از این امر غافلند؛ ولی وقتی گرفتار مصیبتها میش��وند و حجابها
کنار میرود ،از روی اضطرار با خدای خویش ارتباط برقرار میکنند .خداوند در آیات
زیادی از آخرین نامه خود ،به این حقیقت اشاره کرده است:4
ً يَ ُ َ َ هَ ْ ً ْ َ
َ َ َ َّ لاْ َ َ رُ ٌّ َ
ض د اَع َر َّب ُه ُم ِنيبا إِلْ ِه ث َّم إِذا خ َّو ُل نِع َمة ِّمن ُه نسیِ َ َما
و إِذا مس ا نس�ان
ْ يَ
َْ ُ
ََ ْ
ندادا ً يِّلُض َّل َعن َس�بيله قُ ْل َت َم َّتعْ
�ل َو َج َع َل هلل أَ َ
اكن يَد ُع�وا إِلْ� ِه ِمن قب
ِ ِِ
ِ
ِ
َ
ُ ْ َ َ ً َّ َ ْ ْ َ
َّ
ار ؛ و چون به انس��ان آسيبى رسد،
بِكف ِرك ق ِليال ِإنك ِمن أصح ِ
اب انل ِ
پروردگارش را -در حالى كه به سوى او بازگشتكننده است -مىخواند
س��پس چون او را از جانب خود نعمتى عط��ا كند ،آن [مصيبتى] را كه
 .1نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،1ص .114
 .2صدوق ،التوحید ،ص .182
 .3دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .93
 .4روم33/؛ زمر 8/و 49؛ یونس 12/و 22؛ مؤمنون75/؛ هود10/؛ فصلت.50/

اینآیه حاوی پیامهایی است:2

● قرآن از توجههای موس��می و گذرای انس��ان که هنگام اضطرار پیش میآید و
بعد فراموش میشود انتقاد میکند.
● انسان کمظرفیت است و در این برخورد با سختیها فریاد میزند.
● مشکالت عامل بیداری و بازگشت به فطرت خداجو است.
● دعای خالصانه سبب برطرف شدن ناگواریها میشود.

● انسانهای کم ظرفیت به هنگام رفاه ،مشکالت قبلی خود را فراموش میکنند.

مؤمن کسی است که در همه حال به یاد خدا باشد و لحظهای از محبوب حقیقی
خویش غفلت نکند درآس��ایش چنان او را بخواند ک��ه در گرفتاریها میخواند .امام
رضا فرمود:
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موسی با خداوند اینگونه نجوا کرد و این پرسش را به خداوند عرضه
کرد :ای پروردگار من! آیا تو از من دوری تا با صدای بلند تو را بخوانم یا
نزدیک منی تا با تو نجوا کنم؟ وحی بر موسی نازل شد :من همنشین
کسی هستم که مرا یاد میکند.2

رفع آن پيشتر به درگاه او دعا مىكرد ،فراموش مىنمايد و براى خدا
در ِ
همتايانى قرار مىدهد تا [خود و ديگران را] از راه او گمراه گرداند .بگو:
به كفرت اندكى برخوردار شو كه تو از اهل آتشى.1

سزاوار است مؤمن دعایش در آسایش همانند دعایش در گرفتاریها باشد.3

ج) زمان دعا

هر چند درهای رحمت الهی ،همواره به س��وی بندگان باز اس��ت و خداوند وعده
پاسخ داده است؛ اما از سوی پیشوایان دین زمانهایی برای دعا بیان شده که احتمال
استجابت درآن بیشتر است .از سوی دیگر تمام روزها ،ساعتها ،زمانها و ایام الهی و
آن خداوند است؛ ولی از میان این روزها و ساعتها بخشی ویژه و برگزیده شدهاند.
از ِ
خداوند در قرآن کریم سخن از «ایام اهلل»به میان آورده است:
َ ّ ْ ُ ْ َ َّ
هلل؛ و روزهاى خدا را به آنان يادآورى كن.4
َوذ ِكرهم بِأيامِ ا ِ
عنوان «ایام اهلل» اش��اره به روزهای مخصوصی است که امتیاز و روشنایی ویژهای
دارد ،به همین جهت ،مفسران ،احتماالت مختلفی درباره این آیه بیان کردهاند.5
 .1زمر.8/
 .2قرائتی ،تفسیر نور ،ج  ،10ص .148
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .448
 .4ابراهیم.5/
 .5فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج  ،19ص 65؛ میبدی ،کشف االسرار ،ج  ،5ص 226؛ فیضیدکنی ،سواطع االلهام،
ج  ،3ص 186؛ ش��بّر ،الجوهر الثمین ،ج  ،3ص 345؛ طباطبائی ،المیزان ،ج 12؛ ص 17؛ مکارمش��یرازی ،تفس��یر
نمونه ،ج  ،10ص .271
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مراد از ایام اهلل ،روزهای پیروزی پیامبران پیشین و امتهای راستین آنها است
یا مقصود ،روزهایی اس��ت که انواع نعمتهای الهی بر اثر شایستگی ،شامل حال آنها
ش��ده اس��ت .برخی نیز گفتهاند روزهایی اس��ت که خداوند ،اقوام سرکش را به زنجیر
عذاب کش��ید .در روایات نیز روزهایی با نام «ایام اهلل» بیان ش��ده است؛ از جمله روز
قیام مهدی موعود (عج) ،روز رجعت و روز قیامت.1

یک��ی از آداب دعا ،توجه به زمانهای ویژه اس��ت؛ ه��ر چند در همه حال و همه
وقت میتوان خواستههای خویش را به درگاه قادر متعال عرضه داشت؛ اما زمانهایی
وجود دارد که دعا و نیایش به اس��تجابت نزدیکتر میش��ود .برخی از این زمانها از
میان کلمات نورانی امام رضا بیان میشود:

اول) بعد از نماز
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نماز ،ابراز پرس��تش و عبادت مخصوصی است که بنده در پیشگاه معبود حقیقی
خ��ود انجام میدهد .نماز ،جزء جداییناپذیر همه ادیان الهی بوده و در هر آیین الهی
به صورتی خاص وجود داشته است؛ چنانکه خداوند فرمود:
ً ُ ً
الصَل�اَ َة اكَنَ ْ
إ َّن َّ
ع ال ْ ُم ْؤمن َ
�ت ىلَ َ
ين ِكتَابا َّم ْوقوتا؛ زي��را نماز بر مؤمنان در
ِِ
ِ
5
مقرر شده است .
اوقات ّ
معين ّ

واژه نم��از ،نود و نه مرتبه در قرآن کریم به کار رفته اس��ت .واژه نماز در اصل به
معنای دعا کردن و درود فرستادن است 6و در مواردی که با واژه «اقامه» همراه شده
باشد به معنای فعل عبادی مخصوصی است که در بردارنده اقوال و افعال خاصی بوده
و از جانب خدا تش��ریع شده اس��ت .7مرور آیات قرآن درباره نماز ،بینش ژرفی درباره
این عمل عبادی در اختیار ما قرار میدهد:
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،51ص .50
 .2بقره.185/
 .3قدر.1/
 .4حج.28/
 .5نساء.103/
 .6راغب اصفهانی ،المفردات ،ص .285
 .7مائده.6/

● نماز ،بیانگر خشوع مؤمنان است.2

● نماز ،عبادتی است که منافقان از آن ّ
لذت نمیبرند.3
● نماز ،دعا و خواسته پیامبران است.4

● نماز ،بهترین وسیله برای یاد خدا است.5

● نماز ،انسان را از کارهای زشت و ناپسند بازمیدارد .
6

● نماز نخواندن باعث ورود در آتش جهنم میشود.7

هرگاه انس��ان با تمام وجود در برابر خدا حضور یابد ،این حضور ،نردبان تکامل و
وس��یله تربیت روح و جان و پاککننده زنگار گناه از قلب میش��ود .این حضور ،اراده
انسان را قوی ،عزم آدمی را استوار و غرور و کبر را از او دور میسازد .در چنین حالت
و زمانی است که زمینه باال رفتن و استجابت دعا فراهم میآید .امام باقر فرمود:
دعا بعد از نماز ،از نماز مستحبی ،بهتر است.8

آخرین فرستاده الهی فرمود:

هنگام ظهر ،همه چیز ،پروردگار را تسبیح میکنند .پس خداوند در آن
س��اعت ،امر به نماز کرد و آن ساعتی اس��ت که درهایآسمان گشوده
اس��ت و بس��ته نخواهد ش��د تا بعد از نم��از ظهر و در آن س��اعت ،دعا
مستجاب میشود.9

امام رضا هنگام نماز را بهترین زمان برای دعا و نیایش بیان میفرماید؛ چرا که
در این زمان ،خداوند با دیده رحمت به بندگان خود مینگرد:
در هنگام نماز ،دستهایتان را به دعا باال ببرید .همانا آن زمان ،بهترین
ساعات است ،خداوند بلندمرتبه در آن هنگام با دیده رحمت به بندگان
 .1بقره.45/
 .2مؤمنون1/و.2
 .3بقره.54/
 .4ابراهیم.40/
 .5طه.14/
 .6عنکبوت.45/
 .7مدثر42/و.43
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،6ص .437
ّ .8
 .9راوندی ،فقه القرآن ،ج  ،1ص .114
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ازاینرو هر چند تمام روزها و س��اعتها الهی اس��ت؛ ولی ایام و س��اعاتی ،ویژه و
برگزیده ش��دهاند؛ چنانکه ماه رمضان برای روزه انتخاب ش��ده 2و از میان اوقات این
ماه ،ش��ب قدر برای نزول قرآن اختصاص یافته است ،3یا از میان همه ماهها ذیحجه
برای مراسم عبادی حج برگزیده شده و در این ماه سه روز ویژه قرار گرفته است.4

● نماز ،وسیلهای برای یاری خواستن از خداوند است.1
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خ��ود مینگرد ،هنگام��ی که مناجات میکنن��د ،آن را اجابت میکند و
ندای آنها را لبیک میگوید و دعایشان را مستجاب میسازد.10

دوم) هنگام شنیدن اذان

اذان ،یادآوری برای فراموشکاران و بیداری برای عاقالن است.11

مؤ ّذن با اذان خود ،مردم را به عبادت آفریدگار فرامیخواند ،آنان را به پرس��تش
خداوند تشویق میکند و با اقرار به توحید ،ایمان و اسالم خود را آشکار میسازد.12
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هن��گام اذان ،دلها متوجه ذات پاک الهی میش��ود و جذب��ه رحمانی او دلهای
س��الکان را به س��مت خود متمایل میکند .در این هنگام ،دربهای رحمت به سوی
خاکیان ،باز ش��ده و زمینه اس��تجابت دعا فراهم میش��ود؛ ازاینرو یکی ازآداب دعا
انتخاب هنگامة اذان برای این ارتباط و پیوند با معبود بیان ش��ده اس��ت .یکی از یاران
امام رضا میگوید :از آن حضرت شنیدم هر کس این دعا را هنگام اذان صبح و اذان
مغرب بخواند ،هنگام مرگ با توبه از دنیا رفته است .13آن دعا این است:
ُ َّ يِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ يَ ْ َ
ك َو ُح ُض َ َ َ َ َ َ ْ َ
ات
ار ل ِل
ار 
اللهم ِإن أسألك بِ ِإقب ِ
ور صلواتِك و أصو ِ
ِ
ك َ و ِإدب ِ
ال نه ِ
ُ اَ َ َ ْ َ ُ َ لَیَ َّ َّ َ ْ
ُ
َ
َّ
ُ
َّ
َّ
ع ِإن�ك أنت اتلواب الر ِحي�م؛ خداوندا! تو را به روی
دعتِ�ك أن تت�وب 
آوردن روزت و پش��ت کردن شبت میخوانم و به رسیدن هنگام نمازت
و صداهای دعایت که بر محمد و خاندان او صلوات فرس��ت و از گناهان
من در گذر که همانا توبهپذیر و رحیمی.14
بنابراین هنگام اذان که روح و جان آدمیان ،متوجه آفریدگار هس��تی میش��ود،

 .10صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،1ص 295؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،96ص .356
 .11صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .105
 .12صدوق ،علل الشرائع ،ج  ،1ص 258؛ صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .105
 .13صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،1ص .253
 .14همان.

سوم) عیدها و مناسبتها

پیش��وایان معصوم توجه خاصی به اعیاد و مناس��بتهای ویژه داشته و ضمن
بیان فضیلت آن ایام ،اعمال و آداب ویژهای نیز برای آن بیان داشتهاند .یکی از آداب و
اعمال این گونه مناسبتها ،دعا و راز و نیاز با خالق یکتاست؛ ازاینرو میتوان یکی از
آداب دعا و نیایش را توجه به این مناسبتهای مذهبی دانست .در سخنان امام رضا
نمونههایی بیان شده است:
■ نیمه شعبان

ماه شعبان ،یکی از ماههای برگزیده الهی است که براساس روایات ،ماه پیامبر
معرفی شده است .1در حدیثی از آخرین سفیر الهی آمده است:
شعبان ،ماهی است که اعمال انسانها باال میرود؛ در حالی که مردم از
آن غفلت میکنند.2

در میان روزها و شبهای این ماه ،شب نیمه شعبان همچون نگینی میدرخشد.
از امام صادق درباره فضیلت آن سؤال شد .حضرت چنین پاسخ داد:
آن شب ،برترین شبها بعد از شب قدر است و خداوند در آن شب ،فضل
خود را به بندگان عطا میکند و آنها را به کرم خود میآمرزد .پس در
تقرب جس��تن به س��وی خدا در این شب تالش کنید .همانا شبی است
ّ
که خدا به ذات خود قس��م یاد کرده که س��ائلی را از درگاه خود دس��ت
خالی برنمیگرداند و نیمه ش��عبان شبی است که خداوند آن را برای ما
و امامان در مقابل شب قدر که برای پیامبر  است قرار داده است.3

شب گرامی ،دستان خالی بندگان به سوی خالق بینیاز
شایسته است که در این ِ
دراز شود و رحمت و مغفرت بیکرانش طلب شود .از امام رضا نیز روایت شده است:
نیمه ش��عبان ،شبی اس��ت که در آن خداوند ،اسیران آتش دوزخ را آزاد
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،97ص .83
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،10ص .502
ّ .2
 .3قمی ،مفاتیح الجنان ،اعمال نیمه شعبان ،ص.364

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

اذان ش��عاری سکوتشکن ،موزون ،کوتاه ،پرمحتوا و سازنده است که در بردارنده
اساس��یترین پایههای اعتقادی و جهتگیری عملی مس��لمانان است .اذان در اسالم،
سرود الهی ،شعار و ندایی برای معرفی ا ّمت واحد اسالمی است .اذان ،اعالم موجودیّت
اس�لام ،معرفی عقاید و اعمال مس��لمانان و فریاد علیه معبودهای خیالی است .اذان،
آمادهس��اختن روح ،دل و جان برای ورود به نماز و فریادی اس��ت که طنین ملکوتی
آن در فضا ،دل مؤمنان را به س��وی خدا میکش��اند .امام رضا درباره حکمت تشریع
اذان فرمود:

یکی از بهترین اوقات دعا و نیایش است .انسان با ایستادن در محراب عبادت و سجده
ک��ردن در براب��ر عظمت بیانتهای خالق خویش به اوج ارتباط روحی دس��ت مییابد.
بنابراین بعد از نماز بهترین زمان برای ش��کوفایی غنچههای دعا و نیایش در بوس��تان
معرفت و ادب آدمی است.
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میگرداند و گناهان را میآمرزد .در آن شب ،بسیار ذکر و دعا کنید؛ زیرا
پدرم میفرمود :دعا در آن شب ،مستجاب است.1

■ عید فطر

جدم علی سه شب را تا صبح نمیخوابید :شب بیست و سوم رمضان،
ّ
2
شب عید فطر و نیمه شعبان .
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چنی��ن روایتهای زیادی درباره دعا کردن در اعیاد دیگر مانند عید قربان و عید
غدیر نیز وارد شده است .3عالوه بر آن زمانهای دیگری نیز برای دعا بیان شده است:4
روز عرفه ،هنگام نزول باران ،ش��ب و روز جمعه ،بین طلوع فجر و طلوع آفتاب ،هنگام
غروب خورشید و سحرگاهان.

آن خداس��ت و درهای رحمت و اس��تجابت او
هر چند تمام زمانها و لحظهها از ِ
همیشه به سوی بندگان باز است ،اما برخی زمانها ویژگی خاصی دارند .وجه مشترک
زمانهایی که در روایتهای اس�لامی بیان ش��ده ،در آن است که در این اوقات ،جان
و روحآدمی توجه بیش��تری به ملکوت و آس��مانها دارد و از سوی دیگر ملکوتیان و
آس��مانیان نیز به خاکیان چش��م دوختهاند و توجه ویژهای دارند .پس شرایطی فراهم
میشود که بذر دعا جوانه زند و به سوی آسمان باال رود .در روایات ،حکمت استجابت
دعا در این زمان اینگونه بیان ش��ده اس��ت :5باز بودن دربهای آس��مان و دربهای
بهشت ،تقسیم کردن روزی در این ساعات ،مأموریت یافتن مالئک به دعا برای بندگان
در این اوقات ،عید و مبارک بودن این اوقات و تولد اولیای الهی در این ایام.
  .1صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،1ص .593
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،88ص 15؛ حجازی و دیگران ،درر االخبار ،ص .620
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،10ص  21و ج  ،7ص .323
ّ .3
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،4ص  117و .119
 .4صدوق ،االمالی ،ص 575؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،93ص 348؛ ّ
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،7ص .226
 .5صدوق ،االمالی ،ص 575؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،93ص 343؛ ّ

یکی از آداب دعا توجه به مکان دعا اس��ت .هر چند همه جای کره خاکی از آن
خداست؛ ولی برخی از مکانها به دلیل برخورداری از شرایط خاص ،اهمیت بیشتری
دارند .امام رضا در ضمن احادیثی ،توجه به مکان دعا را متذکر شدهاند:

اول) مکه

مکه ،شهری اس��ت که خداوند برای آن عظمت و حرمت ویژهای قرار داده است.
در این شهر ،مسجدی وجود دارد که شرافت و جایگاه ویژهای دارد .خانه خدا در این
شهر قرار دارد و محل نزول وحی الهی است.

وصی او است .مکه ،شهری است که خداوند
مکه ،زادگاهآخرین پیامبر خدا  و
ّ
آن را برگزید و محبوب و عزیز گردانید.
آیات قرآن به شیوههای مختلف بیانگر جایگاه ویژة شهر مکهاند .در هر آیه ،بُعدی
از عظمت و ش��کوه این «آرمانشهر آسمانی» بیان شده است .یکی از شیوههای قرآن
برای نشان دادن شکوه و عظمت امری ،استفاده از سوگند است .خداوند در دو آیه به
این شهر عظیم قسم یاد کرده است:1
َ َ َ بْ دَ أْ َ
و هذ ا َ
ل ال ِمني؛ و اين شهر امن [و امان].2
ال ِ
تمام مفسران بر این امر اتفاق نظر دارند که مراد از بلد امین ،مکه است و اختالفی
در این جهت نیس��ت .در برخی تفاس��یر ،نکتهای لطیف وجود دارد و آن اینکه علّت
ش��رافت فراوان مکه ،این اس��ت که این ش��هر ،شهر دوست اس��ت .در این شهر ،خانه
حبیب قرار دارد و خانه دوس��ت ،قدر و منزلتی دارد که باعث میش��ود شهر ،شه ِر یار
باشد.
مکه ،شه ِر دوست است.
مکه سرزمینی بود ،بدون برخورداری از شرایط مناسب برای بهرهبرداری طبیعی
از آن 3که به اذن پروردگار به شهری بزرگ و با کرامت تبدیل شده و خداوند برای آن
حرمت قائل ش��ده است .4مکه ،مأمنی اس��ت که خدا آن را پناهگاه آدمیان قرار داده
 .1تین3/؛ بلد1/و.2
 .2تین.3/
 .3ابراهیم.37/
 .4نمل.96/

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

یکی از اوقاتی که باید غنیمت ش��مرد ،عید فطر اس��ت .انسان مؤمن پس از یک
ماه تمرین تقوا ،بندگی و مبارزه با خواهشهای نفس��انی ،موفق شده پشت نفس را بر
زمین بکوبد ،خواس��تههای نفسانی خود را به قربانگاه برد و مدال پیروزی بر شیطان
را در نبردگاه و پیکارگاه عقل و عش��ق با خواس��تههای ش��یطانی بر گردن آویزد و در
واپس��ین روز این نبرد ،جایزهای بس بزرگ از دس��ت ملکوتیان دریافت کند .در این
هنگام درهای آس��مان به سویش گشوده میشود و شکوفههای اجابت بر سر و رویش
سرازیر میش��ود .پس چه نیکو است که فرصتهای پیش آمده را مغتنم شمرده ،دل
و جان را با دعا و نیایش به مقصود خود بسپاریم؛ چنانکه پیشوایان ما اینگونه رفتار
کردند .امام رضا میفرماید:

د) مکان دعا
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اس��ت .سنگبنای نخستین عبادتگاه در مکه گذاشته شد 1و با اعالم رسمی پیامبران
الهی ،همه برای عبادت کردن آن فراخوانده شدند.
مکه ،ش��هر برگزیده و محبوب خدا ،با فضیلتترین ش��هرها ،شهر فرشتگان الهی
است و نماز ،دعا و عبادت در آن ارزش افزونتری دارد .امام رضا فرمود:
هیچک��س در ای��ن کوهها (مکه) نه ایس��تاد و (دعا نک��رد)؛ مگر اینکه
مستجاب شد.2
اگر کس��ی وضو بگیرد و حجر االس��ود را لمس کند .س��پس دو رکعت
نم��از در کن��ار مقام ابراهیم به جا آورد و پس ازآن در کنار خانه خدا
دس��تهایش را به دعا بردارد و از خدا چیزی طلب کند ،جز این نیست
که خداوند ،خواستهاش را اجابت میکند.3

دوم) در جوار قبر اولیای الهی
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یکی از آداب دعا ،نیایش در جوار حرم و قبور اولیای الهی اس��ت .حضور در کنار
محبت
مزار پیش��وایان دین نش��ان از اطاعت پروردگار دارد و جلوهای از عش��ق و ّ
و دلدادگی به خدا اس��ت .زیارت ،تعظیم و تکریم انس��ان کامل و جانش��ینان خدا در
زمین اس��ت .حضور بر مرقد پاک امامان معصوم تجدید بیعت با او و اعالم وفاداری
با آرمانها و اهداف آن بزرگواران اس��ت و نهایت آنکه زیارت ،وصل ش��دن به جوهر
انسانیت از راه ارتباط با انسان کامل است؛ ازاینرو دعا و نیایش در کنار قبر پیشوایان
ّ
دی��ن یکی از آداب نیایش به ش��مار میرود؛ چرا که نش��ان از تکریم و ارادت قلبی و
باطنی به س��احت قدسیآنان دارد و از بینشی عمیق حکایت میکند که زیارت آنان
به هنگام مرگ همانند مالقات در زمان حیاتآنان اس��ت 4و این عهدی از جانب خدا
است .امام رضا فرمود:
ه��ر امام��ی عهدی بر گردن دوس��تداران و ش��یعیانش دارد و همانا از
راههای تمام کردن این عهد زیارت قبور آنان اس��ت .پس کس��ی که با
رغبت ،قبر آنان را زیارت کند و این را تصدیق کند ،امامان ش��فیع او در
روز قیامت خواهند بود.5
 .1آل عمران.96/
 .2عطاردی ،اخبار و آثار امام رضا ،ص .667
 .3نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،9ص 383؛ حسینیقزوینی ،موسوعة االمام الرضا ،ج  ،6ص .545
 .4صدوق ،الفقیه ،ج  ،2ص  580ـ .577
 .5همان ،ص .577

هر کس برای زیارت من سفر کند ،دعایش مستجاب و گناهانش آمرزیده
و بخشیده خواهد شد.1

سوم) زیر آسمان

یکی از آداب دعا ،نیایش زیر آسمان است .شخصی از امام رضا درخواست کرد
تا دعایی برای برآورده ش��دن حاجتها به او یاد دهد .حضرت بیش از بیان الفاظ دعا
آدابی را به او گوشزد کرد؛ مانند :غسل کردن ،لباس تمیز پوشیدن ،عطر زدن و نهایت
اینکه زیرآسمان دعا کردن.2

راز این دس��تور را اینگونه میتوان بیان کرد :خداوند مدبّر عالم است و مدیریت
جهان هس��تی فقط در دس��ت او قرار دارد .یکی از ابعاد تدبیر جهان ،این اس��ت که
مدیریت عالم از «باال» به س��مت «پایین» اس��ت .تدبیر عالم ،عمودی و نزولی اس��ت.
خداوند بر حسب استعداد جهان و رفتار بشر ،انسان و جهان را تدبیر میکند .پس هر
چه در دنیا برای انس��ان حاصل میش��ود ،تدبیری است که از آسمان نازل شده است.
آیات به این نکته اشاره دارند که «تشریع» و «وحی» نزولی است:
َّ هَ حَ
َّ حَ ْ َ لنْ ِّ ْ
ِإن�ا ن ُن ن َّز َا اذلك َر َو ِإنا ُل لَافِ ُظون؛ بىترديد ،ما اين قرآن را به تدريج
نازل كردهايم ،و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود.3
از سوی دیگر امور «تکوینی» هم ماهیت نزولی دارند:
َ َ َّ لنْ َ َ َّ َ َ ً ُّ َ َ ً
اراك؛ و از آسمان ،آبى پر بركت فرود آورديم.4
و نز ا ِمن السما ِء ماء مب

از نظر قرآن مالئکه نازل میش��وند ،5احساس��ات و حاالت انس��ان ،نظیر آرامش
ماهیت نزولی دارند ،6خداوند لش��کریانی دارد که برای انس��انها نامرئی هس��تند و از
آنها برای امداد بش��ر اس��تفاده میکند ،7خداوند تمامی حیوانات را به صورت جفت
نازل فرمود 8،امور خیر از جانب خدا فرو فرستاده میشود ،9پوشش آدمیان از عالم باال
 .1صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص 255؛ صدوق ،الخصال ،ج  ،1ص .144
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،3ص .312
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،3ص 41؛ ّ
 .3حجر.9/
 .4ق.9/
 .5انعام.111/
 .6توبه.26/
 .7همان.
 .8زمر.6/
 .9قصص.24/
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در روایت دیگری از آن حضرت آمده است:

امام رضا فرمود:
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نازل ش��ده اس��ت 1،آهن نازل ش��د 2و به طور کلی هرچه در این جهان پدید میآید،
اعم از تشریع یا تکوین (متن یا وجود) ماهیت تن ّزلی دارد:
َ ْ ِّ یَ ْ لاَّ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ زَ ِّ هُ ُ لاَّ َ َ َّ ْ ُ
ش ٍء ِإ ِعندن�ا خزائنه و ما ننل ِإ بِقد ٍر معلوم؛ و هيچ چيز
و ِإن م�ن
نيست ،مگر آنکه گنجينههای آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازهای
معين فرو نمیفرستيم.3
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انسان پر از حضور و ظهور خداست و در صورتي که متصل
به مبدأ بماند و زندگي آسماني داشته باشد ،زنده است.
یکی از اموری که آس��مانی است و از باال نازل میشود ،رزق است .روزی آدمیان
توسط نیروهای آسمانی از عوالم باال نازل شده ،درون و بیرون انسانها را فرا میگیرد.
خداوند رزق را به خودش نس��بت داده و با انتساب به خود ،شرافت ،عل ّو و وجاهت آن
را نشان میدهد .حاال اگر رزق ،امر نزولی است ،از آسمان نازل میشود .بنابراین ،تنها
از طریق آس��مانی ش��دن و ارتباط با عالم باال میتوان «رزق سرشار» دریافت کرد و از
خود ،مجرایی برای انتقال روزی به دیگران فراهم ساخت:
َ
ْ َل�اَ
يَّ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ
َ ْ
الس َ
اهلل م َن َّ
َو اخ ِت ِف ال
�ما ِء ِم�ن ِّر ْز ٍق فأحيَا بِ ِه
ار و ما أ
�ل و انله
نزل ُ ِ
ِ
ِ
ِّ َ َ َ ٌ ِّ َ ْ َ ْ ُ
أْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ رْ
�ومٍ يع ِقلون؛ و [نيز در]
اح ءايات لق
يف الري ِ
ص ِ
الرض بع�د موتِه�ا و ت ِ
 .1اعراف.26/
 .2حديد.25/
 .3حجر.21/

بنابراین اگر سرچشمههای رزق در آسمان قرار دارد ،با اتصال به آسمان میتوان
نیازهای مادی و معنوی را گرفت .پس الزم است آدمی هنگام نیایش ،خود را در مسیر
این مجرا قرار دهد و هنگام نیایش زیر آسمان خدا قرار گیرد.

ج) محتوای دعا

بخش��ی از آداب دعا مربوط به محتوای آن اس��ت .دعاکننده باید توجه کند چه
خواس��تهای را به پیش��گاه خدا عرض میکند؛ چرا که خداوند در این عالم س�� ّنتها،
تکلیفه��ا و حقوقی را بر بندگان واجب کرده اس��ت و آنها را باید رعایت کنند .امام
صادق فرمود:
آداب و ش��رایط دع��ا را رعای��ت ک��ن و متوج��ه باش که چه کس��ی را
میخوان��ی ،چگونه میخوان��ی و برای چه میخوان��ی .عظمت و جالل
پروردگار را همیش��ه در نظر بگیر و با قلب و چشم دل خود ،عالم بودن
به نهان خودت را معاینه کن.2

یکی از اوصاف انس��انها عجول بودن است .شتابزدگی آدمی باعث میشود که
در خواس��تههای مادی و معنوی خود عاقبتاندیش��ی نکند و از پیشگاه پروردگارش،
خواستههایی را طلب کند که در واقع به زیان او باشد .خداوند بلندمرتبه ضمن اشاره
به شتابزدگی انسان میفرماید:
َ َ ْ ُ لاْ َ ُ رَّ ِّ ُ اَ َ ُ خْ َیرْ َ اَ َ لاْ َ ُ َ ُ ً
و ي�دع ا نس�ان بِالش دعءه بِال ِ و كن ا نس�ان عجوال؛ و انس��ان
[همان گونه كه] خير را فرا مىخواند[ ،پيشامد] بد را مىخواند و انسان
همواره شتابزده است.3
در این آیه ،نکاتی وجود دارد :4اول اینکه در اینجا «دعا» معنای وس��یعی دارد
که هرگونه طلب و خواستن را شامل میشود .اعم از اینکه با زبان بخواهد و یا برای به

 .1جاثيه.5/
 .2مصطفوی ،ترجمه مصباح الشریعه ،ص .76
 .3اسراء.11/
 .4فخ��ررازی ،مفاتی��ح الغیب ،ج  ،20ص 304؛ نخجوانی ،الفواتح االلهیه ،ج  ،1ص 447؛ ابنعاش��ور ،التحریر و
التنویر ،ج  ،14ص 35؛ قاسمی ،محاسن التأویل ،ج  ،6ص 446؛ طباطبائی ،المیزان ،ج  ،13ص 49؛ مکارمشیرازی،
تفسیر نمونه ،ج 12؛ ص .39
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بر این اس��اس ،زمین و هر آنچه در اوس��ت و نیز انس��ان و هر آنچه در اوست،
از باال نازل ش��دهاند .با ذکر یک مثال ،مس��أله واضح میش��ود :فرض کنیم آبشاری از
باالی کوه بلند س��رازیر باش��د ،آبشار در مس��یر به حوضچهای میریزد ،سرریز آن به
حوضچة دوم ریخته میشود و از دوم به سوم تا به دامنه کوه و به سطح زمین رسیده،
رودخانهای جاری میشود .آبی که در رودخانه ،جریان دارد «همان» آب حوضچه اول
و دوم اس��ت که پایین آمده تا به سطح دشت رس��یده است .پس آب پایین «همان»
آب باال است که نازل شده و جدای از آن نیست .اکنون اگر بگوییم جهان از خداست،
بدین معنا است که جهان ،حاوی جوهری از خداست؛ چنانکه انسان ظهوری از او را
درون خود دارد .انسان ،مخلوق و مظهر خدا و از اوست و چون «از اوست» ،نیرویی از
وی ،درون خویش دارد و اساساً چیزی جز ظهور او نیست؛ موجی که از اقیانوس است،
چیزی جز اقیانوس نیست و اگر از اقیانوس جدا شود ،دیگر هیچ است.

پياپى آمدن ش��ب و روز ،و آنچه خدا از روزى از آس��مان فرود آورده و به
[وسيله] آن ،زمين را پس از مرگش زنده گردانيده است و [همچنين در]
گردش بادها [به هر سو ]،براى مردمى كه مىانديشند نشانههايى است.1
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دست آوردن چیزی به پا خیزد و کوشش کند.
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حکایتی ش��نیدنی از ام��ام رضا در این ب��ارهآمده اس��ت.آن حضرت فرموده
اس��ت :روزی زندانبان به یوسف گفت :من تو را دوست میدارم .یوسف گفت :هر
محبت بوده است .عمهام مرا
مصیبتی که تا امروز به من رس��یده به خاطر دوس��تی و ّ
دوس��ت میداش��ت و برای آنکه مرا نزد خود نگاه دارد به من نسبت دزدی داد ،پدرم
مرا دوس��ت میداشت و به این ترتیب ،حس��د برادرانم را برانگیخت ،همسر عزیز مصر
محبت ورزید و باعث زندانی ش��دن من ش��د .آنگاه یوسف در زندان به خدا
به من ّ
شکایت برد و گفت:
پروردگارا! به چه سبب مستحق زندان شدم؟ خداوند به او وحی کرد :تو
خود زندان را برگزیدی! آن زمان که به درگاهم عرضه داشتی پروردگارا!
زندان نزد من محبوبتر است از آنچه این زنان مرا به سوی آن دعوت
میکنند.1

ادامه روایت ،نکته زیبایی را بیان میکند و آن اینکه اگر یوسف به جای زندان،
عافیت را خواسته بود ،هیچگاه گرفتار زندان نمیشد:
اگر گفته بودی من عافیت را دوست دارم ،تو را گرفتار زندان نمیکردم.2

امام رضا در روایت دیگری نقل میکنند :امام سجاد مردی را دید که در حال
طواف دور خانه خدا اینگونه نجوا میکند :خدایا! از تو صبر درخواست میکنم .زینت
عبادتکنندگان بر ش��انه آن مرد زد و فرمود :آیا بال و گرفتاری درخواس��ت میکنی؟
پس این دعا را آموزش داد:
 .1جزائری ،نورالمبین ،ص 169؛ عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج  ،1ص .346
 .2همان.

از این روایات به خوبی اهمیت محتوای درخواس��ت به دس��ت میآید؛ چرا که هر
درخواس��تی الزمهای دارد ،کسی که از خدا صبر طلب میکند ،در حقیقت درد ،بال و
گرفتاری را طلب کرده است؛ چرا که صبر در هنگام گرفتاری ،معنا پیدا میکند یا اگر
برای فرار از یک گرفتاری ،درخواس��ت بالیی دیگر شود ،در حقیقت زمینه گرفتاریها
و باله��ای دیگ��ر را فراهم کردهایم .پس محتوای دعا باید به گونهای باش��د که در آن
عافیت و سالمتی طلب شود نه گرفتاری و بال.
از نکات دیگری که در محتوای دعا باید رعایت شود اینکه مضمون دعا درخواست
گناه را در بر نداشته باشد .به تعبیر دیگر محتوای دعا با روح شریعت سازگار باشد؛ چرا
که برخی دعاها از س��ر ناآگاهی سبب هالکت و از دست دادن زندگی آخرت میشود.
نوح چنین دعا فرمود:
ُ
ُ
اَ
َ َْ َ
َ
َ َ ُ ُ ْ
َّ
ك َو ىلَ َ
وح اه ِب ْط ب ِ َسالمٍ ِّمنا َو بَ َرك ٍت علي
ِقيل يان
ع أ َم ٍم ِّم َّمن َّم َعك َو أ َم ٌم
َ
َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ ُّ ُ ِّ َّ َ َ
ٌ
ٌ
س�نمتعهم ثم يمس�هم منا عذاب أ يِلم؛ گفته شد :اى نوح! با درودى از ما
و بركتهايى بر تو و بر گروههايى كه با تو هستند ،فرود آى و گروههايى
هس��تند كه به زودى برخوردارش��ان مىكنيم ،سپس از جانب ما عذابى
دردناك به آنان مىرسد.2
از س��وی دیگر درخواست نیایشگر باید مطابق با س��نتهای جاری خدا در عالم
باشد و امور محال و غیرممکن را طلب نکند .موال علی فرمود:
ای صاحب دعا! چیز ناممکن و ناروا را درخواست مکن.3

از آن حضرت سؤال شد کدام دعا گمراهتر است؟ حضرت فرمود:
دعایی که به امرنشدنی تعلق گیرد.4

حاصل اینکه نیایش��گر در حالت دعا باید به آنچه میخواهد توجه کند چیزی
نخواهد که گرفتاری به همراه داش��ته باش��د ،امری را طلب نکند که الزمه آن گناه و
نافرمانی خدا باشد و چیزی را بخواهد که امکان داشته محال نباشد.
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،92ص .285
 .2هود.48/
 .3مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،10ص .113
 .4صدوق ،االمالی ،ص 394؛ صدوق ،الفقیه ،ج  ،4ص .382
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دوم اینکه عجولبودن و شتابزدگی انسان برای کسب منافع بیشتر سبب میشود
که تمام جوانب مسائل را بررسی نکند؛ چه بسیار که با این عجله ،خیر و منفعت واقعی
خود را تش��خیص ندهد؛ بلکه هوا و هوسهای سرکش ،چهره حقیقت را در دیدگانش
دگرگون میسازد و ش��خص دنبال شر میرود .شتابزدگی انسان باعث میشود همان
گونه که از خدا تقاضای نیکی میکند ،بر اثر تش��خیص نادرست ،بدیها را از او تقاضا
کند و همان گونه که برای نیکی تالش میکند به دنبال شر و بدی میرود و این بالی
بزرگی است که مسیر سعادت نوع انسان را سد میکند .چه بسیارند انسانهایی که بر
اثر شتابزدگی ،خود را در پرتگاههای خطرناک افکندهاند ،به گمان اینکه به محل امن
و آرامی پا میگذارند ،بر بیراههها وارد میشوند با این خیال که سرای سعادت پیشرو
دارند و تمام اینها فرجام شوم عجله است.

بگو:خدایا! از تو درخواس��ت سالمتی و عافیت و توان شکرگزاری بر این
سالمتی را دارم.1
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چهار) آثار دعا

برای دعا به آثار و برکاتی میتوان اشاره کرد :رسیدن به نیازهای معقول ،یکی از
آثار نیایش به حس��اب میآید .همچنین دعا آثار مثبت تربیتی آن اس��ت .عالوه بر آن
نیایشگر از پاداش فراوانی برخوردار میشود.

الف) آثار تربیتی دعا

اول) افزایش خودباوری

176
176

انس��ان ،موجود ضعیفی است و تواناییهای محدودی دارد .فردی که در زندگی،
عالوه بر آگاهی از تواناییهای خود از نیروی معنوی بزرگتری برای غلبه بر مش��کالت
بهره میگیرد ،باعث میشود که هیچ گاه دچار اندوه و عدم موفقیت در رفع مشکالتش
نش��ود .این مس��أله ضری��ب اعتماد به نفس در ف��رد را افزایش میده��د؛ زیرا در باور
نیایشگ��ر ،خ��دا از رگ گردن به او نزدیکتر اس��ت ،2قضای اله��ی را چیزی جز دعا
برنمیگرداند 3و به تعبیر زیبای امام رضا دعا ،سالح مؤمن است .4واضح است کسی
که مس��لح به چنین باوری باش��د و چنین س�لاحی را در دست داش��ته باشد در اوج
خودباوری و اعتماد به نفس قرار خواهد داشت.

دوم) آرامش روحی

بیشترین آسیبهای روحی انس��ان از درماندگی از حل مشکالت ناشی میشود.
روانی خود به قدرتی مطلق پناه
زمانی که احس��اس کنیم برای رفع موانع جس��می و
ِ
آوردهایم ،آرامش بر کش��ور وجود ما حاکم میش��ود و اگر تجربه استجابت دعا نیز رخ
ده��د ،این آرامش به اوج خود میرس��د .برخی پژوهشها نش��ان میدهد افرادی که
خداوند را بخشنده و پاسخگو دریافتهاند ،از سالمت شخصی بهتری برخوردارند.5
 .1مطهری ،گفتار معنوی ،ص .97
 .2ق.16/
 .3طبرسی ،مکارم االخالق ،ص .268
 .4صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .37
 .5پارگامنت ،معنویت؛ کشف و حفظ تقدس ،ترجمه مهرداد کالنتری ،ص .177

آرامش ،نس��یمی است که از بهش��ت وزیدن میگیرد و صورتی همانند
صورت انسان دارد.1

سوم) پایداری و مقاومت

طبق آموزههای دینی ،همه خواس��تهها به اذن و مصلحت الهی گره خورده است؛
چه بسا چیزی خوشایند ما باشد ،در حالی که در باطن آن ،شر و فتنهای خوابیده است
خاکیان دربند از درک آن عاجزیم .2امام صادق فرمود:
که ما
ِ
خداوند بلندمرتبه هرگاه بندهای را دوس��ت بدارد ،وی را در مش��کالت
ف��رو میبرد و ناراحتیها را مانند باران ب��ر او فرو میریزد و هرگاه برای
رفع پریش��انیها دعا میکند خداوند به او پاسخ میهد و میفرماید :من
توانایی دارم خواسته تو را اجابت کنم؛ ولی اگر صبر پیشه کنیآنچه در
آخرت برایت فراهم کردهام بهتر است.3

ام��ام رضا در موارد زیادی برای رفع س��ختیها داروی دعا را تجویز فرمودهاند.
کس��ی خدمت آن حضرت رس��ید و از حاکم مس��تبد و دشمنان حس��ود ،گالیه کرد.
حض��رت به وی دعایی تعلیم داد .4کنیزی به امام رضا از بیماریاش ش��کایت کرد.
حض��رت به او دعای��ی تعلیم داد .5همچنین از آن حضرت برای درمان اندوه ،و س��ایر
بیماریها روایات فراوانی رسیده است.6

چهارم) مثبتاندیشی

چنانکه در آداب دعا بیان شد ،نیایشگر باید باور داشته باشد خداوند ،نجوایش
را میش��نود ،به خواس��تههای وی توجه دارد و آنچه خیر اوس��ت به او ارزانی میدارد
پس کس��ی که در محراب دعا قرار میگیرد باید به نتیجه دعایش امیدوار باش��د؛ چرا
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،3ص .471
 .2بقره.216/
 .3مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،64ص .208
 .4طوسی ،مصباح المجتهد ،ص  ،423طبرسي ،مکارم االخالق ،ص 333؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،92ص .222
 5طبرسی ،مکارم االخالق ،ص .399
 .6رک :حسینیقزوینی ،موسوعة االمام الرضا ،ج  ،5ص .254  -311
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دعا به همان اندازه که ابزاری مناس��ب برای رس��یدن انسان به خواستههایش به
شمار میآيد ،در تربیت وی نیز نقش ایفا میکند؛ چرا که رابطه انسان با خدا به خودی
خ��ود ،او را از توج��ه به مس��ائل ناامیدکننده بازمیدارد؛ زیرا به دنی��ای متمایز از این
دنیای فانی متوس��ل شده است .شهید مطهری معتقد است عبادات در اسالم ،گذشته
از اصالتی که دارند جزء برنامههای تربیتی آن نیز به ش��مار میروند .1اگر به آثار دعا
توجه شود به نقش پررنگ آن در تعلیم و تربیت میتوان دست یافت.

علی بن اسباط میگوید به امام رضا گفتم :فدایت شوم! نمیدانم برای سفر ،راه
دریا را پیشه گیرم یا خشکی؛ چرا که راه ،بسیار مخاطرهآمیز و ترسناک است .حضرت
ب��رای اینک��ه آرامش پیدا کند دعایی را به او تعلیم داد که اگر راه خش��کی در پیش
گیرد آن را بخواند و برای مس��یر دریا نیز دعای ویژهای را بیان فرمود .سپس حضرت
درباره آرامش فرمود:
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که درخواست خود را نزد کسی برده که بر همه چیز تواناست .پس دعاکننده خود را
در پناه خدا میبیند و نباید بدبین و ناامید باشد .این تمرین ،مثبتاندیشی را در فرد،
تقویت خواهد کرد .امام رضا فرمود:
به خدا خوشگمان باش��ید؛ چرا که جدم امام صادق فرمود :کسی که
به خدا نیکاندیش باشد ،خدا نزد گمان به خودش قرار دارد.1

پنجم) دوری از گناه

من دعای کس��ی را که به یکی از بندگانم ظلم کرده باش��د نمیشنوم و
کسی که حقّی از من در گردن خود دارد ،دعای او را اجابت نمیکنم تا
آنگاه که حقّ مرا برگرداند.2
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کسی که چشم امید به درگاه خالق بینیاز دوخته و دست خالی خود را به درگاه
بینیازش دراز کرده اس��ت ،همواره میکوش��د که دامنش را از آلوده شدن به گناهان،
پ��اک نگاه دارد ،در حقّ دیگران ظلم��ی روا ندارد و حقوق الهی و بندگان او را رعایت
مخربی بر جسم و جان انسان بر جای میگذارد .گناه عالوه
کند؛ چرا که گناهان ،آثار ّ
بر آنکه قلب را میمیراند ،دنیای ما را نیز تخریب میکند .دروغ یکی از گناهان کبیره
است .امام رضا میفرماید:
اگ��ر حاکمان ،اهل دروغ باش��ند ،نزول باران قطع میش��ود و اگر زکات
اموال پرداخت نشود ،حیوانات میمیرند.3

قطع رحمت الهی و مرگ حیوانات اهلی ،نش��ان از آن دارد که گناهان ،دعاها را
بیاثر میکند و درب اس��تجابت را میبندد؛ چرا که با وجود دعای بس��یار برای بارش
باران و جلب روزی و سالمتی و عافیت ،این امور محقّق نمیشود.

ششم) پرهیز از حرامخواری

یکی دیگر از آثار تربیتی دعا توجه به درآمد حالل و پرهیز از حرامخواری است.
اگر نیایشگر در پی آن است که دعایش به سوی آسمانها باال رود باید مراقب لقمهای
که در دهان میگذارد باشد و دربارة لباسی که بر تن میکند حساسیت الزم را داشته
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .286
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،67ص .316
 .3صدوق ،االمالی ،ص 310؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،70ص .373

گاهی بنده خدا دس��تانش را برای گرفتن حاجت نزد خدا دراز میکند؛
در حالی که غذا و لباسش از مال حرام تهیه شده است؛ پس با این وضع،
1
چگونه دعایش به اجابت میرسد؟

شخصی خدمت امام رضا آمد و از برآورده نشدن حاجتهای گله کرد .حضرت
پس از بیان مطالبی ،چند توصیه به وی کرد :اینکه صبر پیشه کند ،صله رحم به جا
آورد ،عیب مردم را آشکار نکند و همواره در پی حالل باشد.2

هفتم) دست یافتن به خواستهها

دعا ،کوبیدن دربهای آس��مان با هدف بازش��دن و اجابت است .نیایشگر کوبه
درب طلب را به صدا میآورد و با پافش��اری بر خواسته خویش در پی دست یافتن به
حاجتهایش خویش اس��ت .اگر دعا باآدابش همراه باشد ،اجابت ،قرینآن میشود و
جس��م و جان دعا کننده از لطف و رحمت الهی س��یراب میشود؛ ازاینرو یکی ازآثار
مهم نیایش ،دست یافتن به خواستهها و آرزوها است.

انسان ،ضعف را در درون خویش احساس کرده و دریافته است که برای رسیدن به
آرزوهایش باید از نیروی برتر بهره گیرد؛ ازاینرو سرچشمه همه خوبیها و دانستهها را
مییابد و خواستههای خود را به پیشگاه او عرضه میدارد.
دلنشین نجوا و دعا،
نیایشگر با به صدا در آوردن کوبههای دربِ طلب و با آهنگ
ِ
نگاه آسمانیان را به خود جلب میکند و زمینه استجابت را فراهم میآورد .امام رضا
از قول پدران بزرگوار خود فرمود:
کس��ی از مخلوقات من نیس��ت که به من پناه آورد و به من چنگ زند؛
مگر اینکه زمین و آسمان را برای رزق و روزی او ضمانت میکنم .پس
اگر طلب��ی کند ،به وی عطا میکنم و اگر بخواند ،وی را اجابت میکنم
و اگر بطلبد ،بخشش او را میآمرزم.3

در کلمات نورانی هشتمین اختر آسمان امامت ،نمونههایی از اثر دعا در استجابت
 .1دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .149
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .488
 .3مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،68ص .143

فصلدوم ■ بخشش و نیایش

اطاعت پروردگار و دوری از گناه ،از شرایط استجابت دعا است .امام علی فرمود
خداوند به عیسی وحی فرستاد:

باش��د .باید بداند که لقمه حرام ،زهری مهلک اس��ت که جسم و روح را از بین میبرد.
لباس��ی که از حرام تهیه شده همانند تودهای از آتش ،وی را در برگرفته و میسوزاند
و حاضر ش��دن با چنین حالتی برای نیای��ش در درگاه الهی ،دعاها را بیثمر و خنثی
میکند .آخرین فرستاده الهی فرمود:
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به چش��م میآید .حس��ن بن جهم از امام رضا پرس��ید :آیا جایز اس��ت برای تغییر
جنسیت جنین دعا کنیم؟ حضرت فرمود:
خداوند هر چه بخواهد انجام میدهد.1
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از امام رضا دعایی برای یافتن گمش��ده وارد ش��ده است .هنگامی که چیزی را
گم کردی ،آیه شش تا پنجاه و نه سوره انعام را تالوت کن سپس اینگونه دعا کن:
َ ْ َ مىَ َ َ ُ ُّ َّ َّ َ َ َ ِّ لَىَ
َّ لاَ َ ُ ْ
ُ َّ َّ َ َ ْ
�م ِإنك ته ِدي ِم َن الض ل ِة َو تن يِج ِمن الع و ترد الضالة فصل ع
الله
حُ َ َّ َ حُ َ َّ َ ْ ْ َ ُ َّ َ َّ َ َ ِّ لَىَ حُ َ َّ َ َ َ ِّ
آل و س�لم؛
�د و اغ ِف�ر يِل و رد ضال يِت و صل ع مم ٍد و هِ ِ
آل مم ٍ
مم ٍ
�د و ِ
خدایا همانا ت��و از گمراهی هدایتم میکنی و از کوری و نابینایی نجاتم
میده��ی و گمگش��ته را بازمیگردانی پس بر محم��د و خاندان او درود
فرست و مرا بیامرز و گمشدة مرا بازگردان ،و بر محمد و خاندانش سالم
و درود فرست.3

همچنین دعاهای بسیاری از امام رضا و سایر پیشوایان معصوم برای برطرف
ش��دن دردهای جسمی و روحی وارد شده اس��ت .همه آنها از این مطلب نشان دارد
که اگر دعا با ش��رایطش همراه شود ،دربهای استجابت به سوی فرد گشوده میشود
و رحمت الهی ،آدمی را در برمیگیرد .دعا راهی برای دست یافتن به آرزوهای مشروع
است.

ب) پاداش اخروی

دعا ،عبادت محس��وب میش��ود و پرونده اعمال بندگان را با حسنات بسیار قرین
میسازد .امام رضا فرمود:
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،7ص .142
ّ .1
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،2ص .424
55؛
ص
،92
ج
،
بحاراالنوار
مجلسی،
.2
ّ
 .3طبرس��ی ،مکارم االخالق ،ص 373؛ مجلس��ی ،بحاراالنوار ،ج  ،92ص 123؛ نوری ،مس��تدرک الوسائل ،ج ،8
ص .215

آن حضرت در روایت دیگری میفرماید:

ه��ر کس در غیاب ب��رادر مؤمن خویش برایش دعا کن��د ،از کنارههای
آسمان ندا میشود :ای فالنی! برای توست مانند آنچه که برای برادرت
درخواست کردی و برای توست صد هزار برابر آن.2

حاصل سخن

انس��ان همچون دانهای اس��ت که پس از کاشتهش��دن در مزرعه دنیا به دس��ت
آفریدگار هس��تی ،یا مس��یر رشد و تر ّقی را پیش میگیرد و یا با دست خویش فساد و
پوس��یدگی خود را رقم میزند .سالک این طریق از ش��رایط به درستی استفاده کند،
استعدادهایش شکوفا شده و در پرتو زندگی معنوی به کمال میرسد.
بخش��ش و گذشت یکی از ش��اخصههای زندگی معنوی اس��ت .بخشش بهترین
س��پاس ،برترین مس��یر ب��رای ادای حقّ و بهترین دارایی و ثروت اس��ت .کس��ی که
میبخش��د باید بدون م ّنت باش��د ،در خفا و پنها ناز دیدگان باشد ،قبل از درخواست
نیازمند و همراه با گشادهرویی باشد.
س��خاوتمند از بهترینهای زندگیش میبخشد ،همگان در نزد او مساویند و خود
به سوی نزامند میرود.
بخش��ش انواعی دارد؛ گاهی رفتار انسان مصداق بخشش و احسان است؛ همانند
نفع رس��اندن و خدمت به مردم ،توجه به همس��ایگان ،سپاس��گزاری عملی ،ارتباط با
خویشاوندان ،آشتیدادن دیگران ،مهماننوازی و سفرهداری گاهی نیز جلوههای انفاق
مربوط به قلب و درون انس��ان اس��ت؛ عفو و گذشت ،مدارا ،حس��ادت نکردن ،نادیده
گرفتن اشتباه دیگران و حیا ،بردباری از جمله مصداقهای انفاق قلبی است.
انف��اق مال��ی نیز جلوههایی دارد؛ ق��رض دادن ،مهلت دادن ب��ه بدهکار از جمله
مصداقهای بخشش با مال و ثروت است.

گاهی زبان نیز میتواند ما را در بخشش یاری کند؛ حفظ کردن زبان ،سالم دادن
به زیبایی ،راستگوبودن ،ذکر و ثنای الهی جلوههای بخشش زبانیاند.
حر عاملی ،وس��ائل الش��یعه ،ج ،7
 .1صدوق ،ثواب االعمال ،ص 193؛ مجلس��ی ،بحاراالنوار ،ج  ،90ص 386؛ ّ
ص .116
 .2کشّ ی ،رجال الکشّ ی ،ص 586؛ ابن طاووس ،فالح السائل ،ص .44
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در موارد زیادی حضرت رضا برای درمان دردهای جسمانی ،دعاهایی را تجویز
فرموده اس��ت .زکریا بن آدم میگوید امام رضا به من فرمود :این دعا را برای درمان
تمام دردها بخوان؛ چرا که به اذن خدا سالمتیاش را به دست میآورد:
َ ُ زْ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ْ ىلَ
َ
َ
�ف ً
اء؛ ای کس��ی
ع َما يِب ِم ْن دا ٍء ِش
ادلا ِء أن ِزل َّ
نل الش�فا ِء و مذ ِهب
يا م ِ
که ش��فا را نازل میکنی و دردها را از بین میبری بر من شفای کاملت
را نازل کن.2

مؤمن��ی نیس��ت که برای ب��رادران و خواهران مؤمن یا زن��ان و مردمان
مس��لمان چه مرده و چه زنده آنان دعا کند ،مگر اینکه خداوند به ازای
هر زن و مرد مؤمن برای او تا دامنه قیامت ،حسنهای ثبت میکند.1
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دعا و نیایش نیز یکی از راهکارهایی است که راه زندگی معنوی را هموار میکند.
دع��ا پر و بال گش��ودن از کنج تنهایی تا اوج با خدابودن اس��ت ،نیایش جام زاللی از
معنویت ناب اس��ت و بارقه امیدی در فضای غبارآلود جامعه اس��ت .در دعا عالیترین
مسائل توحیدی ،تربیتی ،سیاسی ،اخالقی و عرفانی جای گرفته است که به تعبیر امام
هشتم نور آسمان و زمین ،ستون دین و سالح پیامبران و انسانهای با ایمان است.
کس��ی که با اخالص دس��تهای خویش را ب��ه دعا باال برد و با ظاهری آراس��ته
در پی پیراس��تن باطن خویش باش��د ،خودباوری در او تقویت میش��ود ،ایستادگی و
مقاومتش در برابر سختیها افزایش مییابد ،آرامش بر کشور وجودش حاکم میشود،
مثبت اندیش میش��ود ،از گناهان دوری میجوید ،از حرام خواری پرهیز میکند ،به
خواستههایش دست مییابد و پاداش اخروی در خوری دریافت میکند.

فرجام سخن

در نگاه دین ،زندگی در حیات ظاهری و جسمانی ،خالصه نمیشود؛ بلکه انسان
میتواند از حیاتی حقیقی بهرهمند ش��ود .طبیع��ت زندگی در این جهان مادی ،فنا و
نابودی اس��ت .محکمترین بناها ،بادوامترین حکومتها و قویترین انس��انها فرسوده
و س��پس نابود میشوند؛ ولی اگر بتوان زندگی را با ذات پاک خداوند پیوند داد ،رنگ
جاودانگی به خود خواهد گرفت.
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زندگ��ی معنوی ،ش��اخصههایی دارد :ایمان و عمل صالح ،یکی از ش��اخصههای
زندگی معنوی است .ایمان و عمل صالح با یکدیگر پیوند مستقیمی دارند و هر مرتبه
از یکی ،زمینهس��از مرتبهای باالتر را فراهم میآورد .شروع این حرکت از ناحیه ایمان
اس��ت و ابتدا باید نور ایمان بتابد تا در پرتو آن عمل صالح ش��کل گیرد؛ ولی در ادامه،
انجام عمل صالح ،موجب تقویت ،رشد و افزایش ایمان میشود.

آرامش ،یکی دیگر از ش��اخصههای زندگی معنوی است؛ زیرا دوستان خدا قلبی
آرام دارند و بیم و اندوه ندارند.

برای دس��ت یافتن به زندگی معنوی و برخورداری از ایمان ،عمل صالح و آرامش
درونی راهکاری از س��وی هش��تمین پیش��وای شیعیان بیان شده اس��ت .تقوا ،رعایت
بایس��تههای اخالقی ،رعایت رس��م بندگی ،بخش��ش ،دعا و نیایش راهکارهایی برای
رسیدن و برخورداری از این حیات طیبه است.

کتابنــــــــامه

کتابنامـــه

■ به جز قرآنكريم ،نهجالبالغه و صحیفةسجادیه.
 .1ابنس��يده ،علي بن اس��ماعيل ،المحكم و المحيط االعظم في اللغ��ة ،تحقيق مراد کامل،
بیجا ،جامعة دول العربي ،چ اول 1392 ،ق.
حرانى ،حس��ن بن على ،تح��ف العقول ،تحقيق علي اكبر غف��اري ،قم ،جامعه
 .2ابنش��عبه ّ
مدرسين ،چ دوم 1404 ،ق.
 .3ابنشهرآش��وب مازندرانى ،محمد بن عل��ى ،مناقب آل أبي طالب ،قم ،عالمه ،چ اول،
 1379ق.
 .4ابنطاووس ،على بن موس��ى ،فالح الس��ائل و نجاح المسائل ،قم ،بوستان کتاب ،چ اول
 1406 ،ق.
 .5ابنعاشور ،محمد بن طاهر ،التحرير و التنوير ،بيجا ،بينا ،بیتا.
 .6ابنعجیبه ،احمد بن محمد ،بحر المدید فی تفس��یر القرآن المجید ،تحقیق احمد عبداهلل
قرشی رسالن ،قاهره ،دکتر حسن عباسی زکی 1419 ،ق.
 .7ابنعربی ،محمد بن علی ،شرح اسماءاهلل الحسنی و هو الکتاب المس ّمی کشف المعنی
عن سر اسماءاهلل الحسنی ،الجزیرة ،المکتبة االزهریة للتراث ،چ اول۱۴۳۰ ،ق.
 .8ابنف��ارس ،احم��د بن فارس بن زکري��ا ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبدالس�لام محمد
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هارون ،مصر ،مطبعه مصطفي البابي الحلبي ،چ دوم1390 ،ق.
 .9ابنفهد ح ّلی ،احمد بن محمد ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،قم ،دار الکتاب االسالمی،
چ اول1407 ،ق.
 .10ابنقولويه ،جعفر بن محمد ،كامل الزيارات ،محقق/مصحح :عبد الحس��ين امینی ،نجف
اشرف ،دار المرتضوية ،چ اول 1356 ،ش.
 .11ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بيروت ،دارصادر1414 ،ق.
 .12أبومنصور ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،تهذيب اللغة ،بيروت ،دار إحياء التراث
العربي ،الطبعة  األولى2001 ،م.
 .13رازي ،ابوالفتوح حسين بن علي ،روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن ،تحقيق
محمد جعفر ياحقي و محمد مهدي ناصح ،مش��هد ،بنياد پژوهشهاي اس�لامي آستان قدس
رضوي1408 ،ق.
 .14امام ابومحمد حسن بن علی عسکری ،التفسیر المنسوب الی االمام العسکری ،قم،
مدرسه امام مهدی)ع) ،چ اول 1409 ،ق.
 .15آلوس��ي ،سيد محمود ،روح المعاني في تفس��ير القرآن العظيم ،تحقيق علي عبدالباري
عطيه ،بيروت ،دارالکتب العلمية ،چ اول1415 ،ق.
 .16بغدادي ،عالءالدين علي بن محمد ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،تصحيح محمدعلي
شاهين ،بيروت ،دارالکتب العلميه ،چ اول1415 ،ق.
 .17بيض��اوي ،عب��داهلل بن عمر ،انوارالتنزيل و اس��رارالتأويل ،تحقي��ق محمد عبدالرحمان
المرعشي ،بيروت ،داراحياء التراث العربي ،چ اول1418 ،ق.
 .18تميم��ى آم��دى ،عبد الواحد بن محم��د ،غرر الحكم و درر الكلم ،تحقيق س��يد مهدى 
رجائى ،قم ،دارالكتاب اإلسالمي ،چ دوم 1410 ،ق.
 .19تميمى آمدى ،عبدالواحد بن محمد ،تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ،تحقيق مصطفى 
درايتى ،قم ،دفتر تبليغات ،چ اول 1366 ،ش.
 .20ثعالبي ،عبدالرحمان بن محمد ،جواهر الحسان في تفسير القرآن ،تحقيق شيخ محمدعلي
معوض و شيخ عادلاحمد عبدالوجود ،بيروت ،داراحياء التراث العربي ،چ اول1418 ،ق.
 .21جزای��ری ،نعم��ت اهلل ،نورالمبین فی قصص االنبیاء والمرس��لین ،تهران ،فرحان ،چ
سوم1386 ،ش.
 .22جعفر بن محمد ،امام ششم ،مصباح الشريعة ،ترجمه حسن مصطفوى ،تهران ،انجمن
اسالمى حكمت و فلسفه ايران ،چ اول1360 ،ش.
 .23جوه��ری ،اس��ماعیل بن حماد ،الصح��اح اللغة ،تحقیق احمدعبدالغف��ور عطار ،تهران،
امیری1368 ،ش.
 .24حجازی ،مهدی و دیگران ،درر االخبار ،تهران ،دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی،
 ۱۳۷۸ق.

حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وسائل الش��یعه ،تحقيق مؤسسة آل البيت ،قم ،مؤسسة
ّ .25
آلالبيت ،چ اول 1409 ،ق.
 .26حس��ینی شیرازی ،س��ید محمد ،تقریب القرآن الی االذهان ،بیروت ،دارالعلوم ،چ اول،
 1424ق.
 .27حسینی قزوینی ،محمد ،موس��وعة االمام الرضا ،قم ،مؤسسه وليالعصر للدراسات
االسالميه1387 ،ش.
 .28حس��يني زبيدي ،محمد مرتضى ،تاج الع��روس من جواهر القاموس ،بیروت ،دارالفکر،
چ اول1414 ،ق.
 .29ح ّقي بروسوي ،اسماعيل ،تفسير روح البيان ،بيروت ،دارالفکر ،بيتا.
 .30حکیمی ،محمدرضا و دیگران ،الحیاة ،تهران ،دفترنشر فرهنگي1379 ،ش.
 .31حلوانی ،حسين بن محمد بن حسن بن نصر ،نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ،تحقيق مدرسة
اإلمام المهدي ،قم ،مدرسة اإلمام المهدي ،چ اول 1408 ،ق.
 .32حويزي ،عبدالعلي بن جمعه عروس��ي ،تفس��ير نورالثقلين ،تحقيق س��يد هاشم رسولي
محالتي ،قم ،اسماعيليان ،چ چهارم1415 ،ق.
 .33خمينى ،س��يدمصطفى ،تفس��یر القرآن الکریم ،تحقيق مؤسس��ه تنظيم و نش��ر آثار امام
خمينى(ره) ،قم ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ،چ اول 1418 ،ق.
 .34دهخدا ،علي اكبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،دانشگاه تهران ،چ اول1372 ،ش.
 .35ديلمي ،حسن بن ابيالحسن ،ارشاد القلوب ،قم ،رضي1412 ،ق.
 .36راغب اصفهاني ،حس��ین بن محمد ،المفردات في غریب القرآن ،تحقیق صفوان عدنان 
داوودى ،بيروت /دمشق ،دار القلم /الدار الشامية ،چ اول 1412 ،ق.
 .37راوندى ،قطب الدين سعيد بن هبة اهلل ،فقه القرآن فى شرح آيات األحكام ،قم ،كتابخانه
آية اهلل مرعشى نجفى ،چ دوم 1405 ،ق.
 .38زمخش��ري ،محمود بن عمر ،أس��اس البالغه؛ معجم في اللغة و البالغة ،بيروت ،مکتبة
لبنان1996 ،م.
 .39سعدی شیرازی ،شيخ مصلح الدين ،کلیات ،تهران ،جاویدان ،چ ششم1367 ،ش.
 .40ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،گلستان ،تصحيح محمد علي فروغي ،تهران ،علمي،
1373ش.
 .41س��يوطي ،جاللالدين و المح ّلی ،جاللالدین ،تفسير الجاللين ،بيروت ،مؤسسة النور ،چ
اول 1416 ،ق.
 .42ش��بّر ،س��يد عبداهلل ،الجواهر الثمين في تفس��ير الكتاب المبين ،كويت ،مكتبة االلفين،
 1407ق.
 .43ــــــــــــــــــ  ،تفسير القرآن الکريم ،بيروت ،دارالبالغه ،چ اول 1412 ،ق.
 .44ش��ریفی ،احمد حسین ،س��بک زندگی اس�لامی ایرانی ،تهران ،آفتاب توسعه ،چ اول،
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1392ش.
 .45ش��ريف الهيجى ،محمد بن على ،تفسیر شریف الهیجی ،تحقيق ميرجاللالدين حسينى 
ارموى(محدث)،
 .46شعیری ،تاجالدين ،جامع االخبار ،قم ،رضي1363 ،ش.
 .47صابر یزدی ،علیرضا ،الحکم الزاهرة ،قم ،موسسه نشر اسالمي جامعه مدرسين1361 ،ش.
 .48صدوق ،محمد بن على بن بابويه ،األمالی ،تهران ،كتابچي ،چ ششم1376 ،ش.
 .49ــــــــــــــــــــــــــــــ  ،التوحید ،قم ،جامعه مدرسين ،چ اول1398 ،ق.
 .50ــــــــــــــــــــــــــــــ  ،الخصال ،تحقيق علىاكبر غفارى ،قم ،جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم ،چ اول1362 ،ش.
 .51ـــــــــــــــــــــــــــ��ـ  ،ث��واب األعمال و عقاب األعمال ،قم ،دار الش��ريف
الرضي للنشر،چ دوم1406 ،ق.
 .52ـــــــــــــــــــــــــــــ  ،علل الش��ـرائع ،قـم ،كتابفروش��ـى داورى ،چ اول،
1385ق.
 .53ـــــــــــــــــــــــــــــ  ،عیون اخبار الرضا ،تحقيق مهدى الجوردى ، تهران،
نشر جهان،چ اول1378 ،ق.
 .54ـــــــــــــــــــــــــــــ  ،مـن اليحضـره الفقـيه ،تحقيـق علىاكبر غفارى ،قم،
جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چ دوم 1413 ،ق.
 .55طباطبایی ،س��ید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چ
پنجم1417 ،ق.
 .56طبرسی ،احمد بن على ،اإلحتجاج على أهل اللجاج ،تحقيق محمدباقر خرسان ،مشهد،
نشر مرتضى ،چ اول1403 ،ق.
 .57طبرسی ،فضل بن حس��ن ،مجمع البیان لعلوم القرآن ،مقدمه محمدجواد بالغی ،تهران،
ناصر خسرو ،چ سوم 1372 ،ق.
 .58طبرسى ،حسن بن فضل ،مكارم األخالق ،قم ،الشريف الرضى ،چ چهارم1412 ،ق.
 .59طبرس��ى ،على بن حسن ،مش��كاة األنوار في غرر األخبار ،نجف ،المكتبة الحيدرية ،چ
دوم 1385 ،ق.
 .60طنطاوى ،سيد محمد ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،بيجا ،دارالسعادة2007 ،م.
 .61طوسى ،محمد بن الحسن ،األمالي ،تحقيق مؤسسة البعثة ،قم ،دارالثقافة ،چ اول1414 ،ق.
 .62ـــــــــــــــــــــــ  ،التبيان فى تفسير القرآن ،بيروت ،داراحياءالتراث العربى ،بيتا.
 .63ـــــــــــــــــــــــ  ،تهذيب األحكام ،تحقيق حسن الموسوى خرسان ،تهران ،دار
الكتب اإلسالمية ،چ چهارم1407 ،ق.
المتهجد و سالح المتعبّد ،بيروت ،مؤسسة فقهالشيعة،
 .64ـــــــــــــــــــــــ  ،مصباح
ّ

چ اول1411 ،ق.
 .65عطاردی ،عزیزاهلل ،مسند امام رضا ،بيجا ،مؤتمرالعالمي ،بيتا.
 .66عیاش��ی ،محمد بن مسعود ،تفسیر عیاشی ،تحقيق س��يد هاشم رسولى محالتى ،تهران،
چاپخانه علميه1380 ،ق.
 .67فخرالدي��ن رازى ،ابوعب��داهلل محمد بن عم��ر ،مفاتيح الغيب ،بی��روت ،داراحياء التراث
العربى ،چ سوم1420 ،ق.
 .68فراهیدی ،خليل بن احمد ،کتاب العين ،تحقيق دکتر مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي،
بيجا ،دار و مکتبة الهالل ،بيتا.
 .69فیض کاش��انی ،محمد محس��ن بن ش��اه مرتضى ،محجة البیضاء ،قم ،مؤسس��ة النش��ر
االسالمی1362 ،ش.
 .70ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،تفســير الصـافي ،تحقيــق حسين
اعلمي ،تهران ،چ دوم1415 ،ق.
 .71فيروزآبادي ،مجدالدين محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،بيروت ،دارالجليل ،بیتا.
 .72فيضى دكنى ،ابوالفضل ،س��واطع االلهام فى تفسير القرآن ،تحقيق سيد مرتضى آيت اهلل
زاده شيرازى ،قم ،دارالمنار ،چ اول 1417 ،ق.
 .73قاسمی ،محمد جمال الدین ،محاسن التأویل ،تحقیق محمد باسل عیون السود ،بیروت،
دارالکتب العلمیة ،چ اول1418 ،ق.
 .74قرائتی ،محس��ن ،تفسیر نور ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،چ یازدهم1383 ،
ش.
 .75قمی ،عباس ،مفاتیح الجنان ،تهران ،جوف ،چ اول 1382 ،ش.
 .76کاشاني ،مال فتحاهلل ،تفسير منهج الصادقين في الزام الخالفين ،تهران ،کتابفروشي محمد
حسن علمي 1336 ،ش.
 .77ـــــــــــــــــ  ،زبدة التفاسير ،تحقيق بنياد معارف اسالمى ،قم ،بنياد معارف اسالمى،
چ اول1423 ،ق.
 .78کاویانی ،محمد ،س��بک زندگی اس�لامی و ابزار س��نجش آن ،قم ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه1391 ،ش.
 .79كراجك��ى ،محمد بن عل��ى ،معدن الجواهر و رياضة الخواطر ،تحقيق احمد حس��ينى،
تهران ،المكتبة المرتضوية ،چ دوم 1353 ،ش.
ّ
 .80كشى ،محمد بن عمر ،رجال الكشّ ي؛ اختيار معرفة الرجال ،تحقيق مهدى رجايى ، قم،
مؤسسة آل البيت ،چ اول  1363،ش.
 .81كلينى ،محمد بن يعقوب بن اس��حاق ،الكافي ،تهران ،دار الكتب اإلس�لامية ،چ چهارم،
1407ق.
 .82متقی هندی ،عالءالدین علی ،کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال ،حیدرآباد ،المعارف
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العثمانیة ،بيتا.
 .83مجلس��ی ،محمدباقر بن محمدتقى ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،
بيروت ،دارإحياء التراث العربي ،چ دوم1403 ،ق.
 .84مختاری ،رضا ،سیمای فرزانگان ،قم ،انتشارات دفتر تبليغات اسالمى1369 ،ش.
 .85مراغ��ی ،یعق��وب ،طب النب��ی و طب الصادق ،قم ،انتش��ارات مؤمنین ،چ س��وم،
1381ش.
 .86مصباح یزدی ،محمدتقی ،رستگاران ،قم ،موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،
1386ش.
 .87مصطفوى ،حس��ن ،التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي،چ اول1368 ،ش.
 .88مطهری ،مرتضی ،ده گفتار ،تهران ،صدرا ،چ دوم1366 ،ش.
 .89معين ،محمد ،فرهنگ معين ،تهران ،بزاد ،چ دوم1389 ،ش.
 .90مفيد ،محمد بن محمد ،األمالي ،تحقيق حسين استاد ولى و علىاكبر غفارى ،قم ،كنگره
شيخ مفيد ،چ اول،1413ق.
 .91مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالكتب اإلسالمية ،چ اول1374 ،ش.
 .92ميبدي ،رش��يدالدين ،کشف االس��رار و عدة االبرار ،تحقيق علياصغر حکمت ،تهران،
انتشارات اميرکبير ،چ پنجم1371،ش.
 .93نجاش��ي ،احمد بن على ،رجال النجاش��ي ،قم ،مؤسسة النشر االس�لامي التابعة لجامعة
المدرسين بقم المشرفة ،چ ششم 1365 ،ش.
 .94نخجوان��ی ،نعمت اهلل بن محم��ود ،فواتح االلهیة و المفاتیح الغیبی��ة ،مصر ،دار رکابی
للنشر ،چ اول 1999 ،م.
 .95نوري ،حس��ين بن محمد تقى ،مستدرك الوس��ائل و مستنبط المسائل ،تحقيق مؤسسة
آلالبيت ،قم ،مؤسسة آل البيت ،چ اول 1408 ،ق.
 .96و ّرام ،مسعود بن عيسى ،تنبيه الخواطر و نزهة النواظر(مجموعه و ّرام) ،قم ،مكتبه فقيه،
چ اول1410 ،ق.

