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   توضیحات: 
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در زمینه های ادبیات، فقه، اصول، کالم، ِفرق تشیع و 
یس  یخ اسالم تدر اهل سنت، فلسفه اسالمی، عرفان و تار
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ی منتشر شده است. و

هفدهم آذر هزار و سیصد و نود و هشت
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   امداد و امدادگری
در وجدان و ذات بشریت است.

انسان هم ُحسن اش را درک می کند 
و هم بی توجهی به آن را نکوهش می کند.

   نجات انسان بر تمام عبادات مقدم است.
اگر در یک زمان، فردی به تو نیاز دارد و تو نماز بخوانی گناه کرده ای؛ 

چون وظیفه ات نجات او بوده است.

   » ... پس بیایید در نیکی ها مسابقه دهید«
کمترین خدمت رسانی به مردم در شرایط بد و بحرانی ارجح است بر

ده ها کار خیر دیگر که در شرایط عادی انجام می دهیم.

   » ...)ای پیامبر( با اهل جدل 
با بهترین طریق مناظره کن«

منظور، همه ی مردم است؛ مسلمان و غیرمسلمان ندارد. 
حتی اگر با مشرک هم بحث می کنی َاحسن باشد.
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   » ... ما، هم به آن ها امداد می رسانیم
هم به این ها«

خداوند در این آیه تأکید کرده که به انسان و انسانیت کمک می کند.

   وقف برای غیر مسلمان
و اهل کتاب هم درست است

عالمه طباطبایی: »در آیات عمومی که به بحث صدقه می پردازند، 
صدقه شامل همه انسان هاست؛ با هر دین و مذهبی.«

   قصه حضرت یوسف
داستان نجات یک جامعه است

داستان حضرت یوسف)ع(یکی از نمونه های تفصیلی قرآن 
درباره ی امداد و امدادرسانی است.

   انسان ها برای خودشان کار می کنند یا برای دیگری؟
همه موجودات برای خودشان کار می کنند.

 استثناء هم ندارد؛  حتی خود اهلل تعالی.
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قــرآن شــامل چنــد بخــش کلــی اســت کــه به نظــر می رســد بســیاری از مســائل را 
ــه ایــن  ــد ب ــد. ارگان هــا و گروه هــا از جملــه هالل احمــر بای ــرای مــا روشــن کرده ان ب
ــاره ی موضــوع فعالیت شــان اســت بیشــتر  ــرآن کــه درب مســائل و رهنمودهــای ق
توجــه کننــد. واژه ی »امــداد« و مشــتقات آن در آیــات زیــادی از قــرآن اســتفاده 
شــده  اســت. در بخــش بعــدی ســخنانم بــه ایــن امدادهــا اشــاره خواهــم  کــرد کــه 

بیشــتر آنهــا در ســوره ی »یوســف« آمــده  اســت.
اما قبل از ورود به بحث می خواهم به دو نکته مهم به عنوان مقدمه اشاره کنم:

  1. وجدان بشر
امــداد و امدادگــری نیــازی بــه آیــه و روایــت پیامبــر و دیگــر معصومیــن نــدارد؛ 
در وجــدان و ذات بشــریت اســت. در درون کل انســان ها امــداد و امدادگــری 
نهفتــه اســت و همــه ی آنهــا امــداد و امدادگــری را امــری مثبــت می داننــد. اتفاقــًا 
اگــر در طــول تاریــخ، وحی هــا بــا تحریــف و روایــات بــا جعــل و وضــع مواجــه 
ــد کــه  ــد و انســان ها از درون می دانن شــدند، فطــرت انســان ها دســت نخورده مان
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امــداد و امدادگــری امــری عالــی اســت و نیــازی بــه منبــع و روایــت ندارنــد. آقــای 
طباطبایــی مرتــب در »المیــزان« تکــرار می کنــد: »دیــن بایــد مؤیــد فطــرت باشــد. 

زیــرا مخاطــِب دیــن فطــرت انسان هاســت.«
از آنجــا  کــه مســئله ی امــداد و نجــات در فطــرت انســان ها نهفتــه اســت هــم 

ُحســن اش را درک می کننــد و هــم عــدم توجــه بــه آن را نکوهــش می کننــد.

  2. حق الّناس و حق اهلل
اگــر بیــن ایــن دو تداخــل پیــش آمــد چــه بایــد کــرد؟ خــود اهلل تعالــی فرمــوده: 
نمــاز  داریــد  شــما  اگــر  لــذا  اســت.«  مقــدم  حــق اهلل  بــر  حق النــاس  »همیشــه 
می خوانیــد و کســی دِر خانــه ی شــما را زد کــه از شــما طلب منــد بــود، می توانیــد 
می شــود  قضــا  دارد  نمازتــان  اگــر  بدهیــد.  را  او  طلــب  و  بشــکنید  را  نمازتــان 
و می بینیــد کــه کســی دارد غــرق می شــود، نمازتــان را نخوانیــد و او را نجــات 
کــه  اســت  روایــت  دارد.  ترجیــح  عبــادات  تمــام  بــر  انســان  نجــات  دهیــد. 
امام صــادق)ع( همــراه بــا مــردی در حــال طــواف بودنــد، مــردی همــراِه امــام 
را صــدا زد. مــرد توجــه نکــرد. در دور بعــدی مــرد بــاز هــم او را صــدا کــرد. امــام 
پرســید: »بــا تــو کار دارد؟« مــرد گفــت: »بلــه.« امــام فرمــود: »چــرا جــواب او را 
نمی دهــی؟« مــرد گفــت: »چــون در طــواف واجــب هســتم.« امــام فرمــود: »در 

طــواف واجــب هــم کــه باشــی بایــد حــق مــردم را بدهــی.« 
پــس در حیــن نمــاز، نجــات جــان انســان های دیگــر مقدم اســت. در حــال طواف 
هــم )ولــو طــواف واجــب( دادِن حق النــاس واجــب اســت. در حالی کــه کاری کــه 
آن مــرد بــا همــراه امــام داشــت واجــب هــم نبــود و مطلقــًا از جنــس مســائلی کــه 

شــما بــا آن ســر و کار داریــد -مثــل ســیل، زلزلــه و آتش ســوزی-هم نیســت. 
پــس نتیجــه می گیریــم در تعــارض ایــن دو مســئله همیشــه حق النــاس بــر عبــادات 
مقــدم اســت. و هیــچ ثوابــی نداریــم کــه بــه پــای ایــن ثــواب برســد. تــا جایــی کــه اگر 

در زمــاِن نیــاز یــک فــرد بــه تــو، نمــاز بخوانــی گنــاه کــرده ای؛
چون وظیفه ات نجات او بوده است.
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کـدامـیـن
نـیـکـی و نـیـکـویـی

بـهـتـر از امـدادرسـانی اسـت؟
در قــرآن مجموعــه آیاتــی دربــاره ی مســئله ی امــداد وجــود دارد کــه اتفاقــًا بهتریــن 
بخــش دیــن بوده انــد. مــن بــه یکــی دو مــورد آنهــا اشــاره می کنــم ولــی ایــن مســئله 
بســیار بیشــتر از ایــن یکــی دو آیــه اســت. خداونــد در آیــه ی 48 ســوره ی مائــده بــه 
بحــث نــزول قــرآن و مســئولیت پیامبــر پرداختــه و در ادامــه بــه چرایــی ظهــور ادیان 
َوُکــْم ِفــي َمــا آَتاُکــْم« یعنــی 

ُ
متعــدد اشــاره می کنــد. در ادامــه می فرمایــد: »ِلَیْبل

»امت هــا را بــا دینــی کــه بــه آنهــا داده ایــم آزمایــش می کنیــم.« پــس از آن می فرمایــد: 
َخْیــَراِت« یعنــی »پــس بیاییــد در نیکی هــا مســابقه دهیــد.« 

ْ
»َفاْســَتِبُقوا ال

مســیحی و یهــودی و مســلمان فقــط اســم هســتند. هرکســی هــم ادعــا دارد کــه مــن 
خوبــم و دیگــری بــد. قــرآن می گویــد شــما بایــد در کارهــای خیر با هم مســابقه بدهید.
معمــواًل موضــوع مســابقه چیــزی اســت کــه دو نفــر در آن توافــق داشــته باشــند. 
ــه او  ممکــن اســت یــک مســیحی صــد کلیســا بســازد، مــن هــم صــد مســجد. ن
مســجد را قبــول دارد نــه مــن کلیســا را. مســابقه را بایــد در کار خیــری برگــزار کنیــم 
کــه هــردو قبــول داریــم. یکــی بــه 5000 فقیــر غــذا بدهــد دیگــری بــه 10000 نفــر. قــرآن 
در ایــن آیــه بحث هــای اختالفــی بیــن همــه ی مذاهــب را کنــار می زنــد و از پیــروان 
همــه ی دین هــا می خواهــد در کار خیــر بــا هــم مســابقه بدهنــد، نــه در رّدیه نویســی 

بــر دیــن همدیگــر. و کدامیــن نیکــی و نیکویــی بهتــر از امدادرســانی اســت؟
 کمتریــن خدمت رســانی بــه مــردم در شــرایط بــد و بحرانــی ارجــح اســت بــر ده هــا کار 

خیــر دیگــر کــه در شــرایط عــادی انجــام می دهیــم. 
ــاِس ُحْســنًا« یعنــی    ــوا ِللّنَ

ُ
خداونــد در آیــه ی 83 ســوره بقــره می فرمایــد: »َو ُقول

»بــا نیکــی بــا مــردم ســخن بگوییــد«. اشــاره ای بــه کافــر و غیرکافــر نشــده؛ بــا همــه 
بــه نیکــی ســخن بگوییــد. بعضی هــا وقتــی دیدنــد قــرآن در ایــن آیــه تکلیفــی بــر 
دوش مــا گذاشــته، گفتنــد ایــن آیــه نســخ شــده! یعنــی چــه نســخ شــده اســت؟!
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یعنــی خداونــد یــک روز فرمــود بــا مــردم بــه نیکــی ســخن بگوییــد و یــک روز دیگــر 
تأکیــد می کنــد در  قــرآن  کــرد؟! خداونــد در  نقــض  را  نعوذبــاهلل گفتــه ی خــود 
شــرایط عــادی و حتــی بــا فــردی کــه عصبانــی اســت بــا نیکــی ســخن بگوییــد.
ِتــي ِهــَي 

َّ
 ِبال

َّ
ِکَتــاِب ِإال

ْ
ْهــَل ال

َ
ــوا أ

ُ
 ُتَجاِدل

َ
در آیــه ی 46 ســوره ی عنکبــوت آمــده: »َو ال

ْحَســُن« یعنــی »و شــما مســلمانان بــا اهــل کتــاب )یهــود و نصــاری و مجــوس( جــز 
َ
أ

بــه نیکوتریــن طریــق، بحــث و مجادلــه نکنیــد«.
حَســُن« 

َ
تــي ِهــَي أ

َّ
همچنیــن در آیــه ی 125 ســوره ی نحــل آمــده: »جاِدلُهــم ِبال

یعنــی »)ای پیامبــر( بــا اهــل جــدل بــا بهتریــن طریــق مناظــره کــن«. در اینجــا منظــور 
ــم  ــرک ه ــا مش ــر ب ــی اگ ــدارد. حت ــلمان ن ــلمان و غیرمس ــت؛ مس ــردم اس ــه ی م هم
بحــث می کنــی احســن باشــد. حــاال امــروز بایــد بگوییــم جــدل مســلمان بــا کافــر یــا 
یهــودی و مســیحی کــه هیــچ، ای کاش جــدال مســلمان بــا مســلمان احســن بــود. 
حســن باشــد. 

َ
در حالی کــه قــرآن تصریــح می کنــد کــه بایــد برخوردتــان بــا اهــل کتــاب ا

یعنی اگر جمله ای می گویی به بهترین شکل آن بگو؛
حسن را انتخاب کن.

َ
 بین حسن و احسن، ا

آیـات امـداد
و  امــداد  بــا مضمــون  آیه هایــی  بــه  از صحبت هــا می خواهــم  بخــش  ایــن  در 

آیــه آمــده اســت. امدادگــری بپــردازم. امــداد و مشــتقات آن در 30 
بخشــی از پیــام امــام خمینــی بــرای روز کارگــر در ســال 1358 ایــن بــود: »حــق 

تعالــی مبــدأ کارگــری اســت و ]خداونــد خــود[ کارگــر بــوده.«
 اهلل تعالــی مبــدأ امدادگــری و امدادگــر اســت. اتفاقــًا آیاتــی کــه بــه امدادگــری اشــاره 

کــرده خیلــی روشــن تر از آیاتــی هســتند کــه بــه کارگــری پرداخته انــد.
ْمــَواٍل َوَبِنیــَن« یعنــی 

َ
ْمَدْدَناُکــْم ِبأ

َ
خداونــد در آیــه ی 6 ســوره ی اســراء می فرمایــد: »أ
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»مــا بــه کمــک شــما آمده ایــم بــا مــال و فرزندانتــان«.
ــا َیْشــَتُهوَن«  ْحــٍم ِمَمّ

َ
ْمَدْدَناُهــْم ِبَفاِکَهــٍة َول

َ
در آیــه ی 22 ســوره ی طــور آمــده اســت: »أ

یعنــی »مــا شــما را بــا میوه هــا و گوشــت ها کمــک و امدادرســانی کرده ایــم«.
ٍف ِمــَن 

َ
ُکــْم ِبَخْمَســِة آال

ّ
در آیــه ی 125 ســوره ی آل عمــران می خوانیــم: »ُیْمِدْدُکــْم َرُب

ِئَکــِة« یعنــی »در جنگ هــا خداونــد شــما را بــا 5000 فرشــته کمــک می کنــد«.
َ

َمال
ْ
ال

ــوَن«  ُم
َ
ــا َتْعل ــْم ِبَم ُک

ّ
َمَد

َ
ــِذي أ

َّ
ــوا ال ُق

ّ
ــه ی 132 ســوره ی شــعرا آمــده اســت: »َواَت در آی

یعنــی »بترســید از خدایــی کــه می دانیــد چــه کمک هایــی بــه شــما کــرد«.

خداوند
به انسان و انسانیت

کمک می کند
از بیــن ایــن آیه هــا آیــه ی20 ســوره ی اســراء قابــل تأمــل اســت: ابتــدا در آیــه ی 18 
ــا َنَشــاُء ِلَمــْن  ــُه ِفیَهــا َم

َ
ــا ل َن

ْ
ل ــَة َعَجّ

َ
َعاِجل

ْ
ــُد ال ــْن َکاَن ُیِری ایــن ســوره می فرمایــد: »َم

ُموًمــا َمْدُحــوًرا« یعنــی »عــده ای طالــب دنیــا 
ْ

َهــا َمذ
َ

ــَم َیْصال ــُه َجَهَنّ
َ
َنــا ل

ْ
ُنِریــُد ُثــَمّ َجَعل

هســتند. مــا هــم برایشــان آمــاده کردیــم؛ حتــی اگــر سرانجام شــان در آخــرت دوزخ 
َهــا َســْعَیَها َو ُهــَو 

َ
ِخــَرَة و َســَعی ل

ْ
َراَد ال

َ
باشــد« در آیــه ی 19 ادامــه می دهــد: »َوَمــْن أ

ِئــَك َکاَن َســْعُیُهْم َمْشــُکوًرا« یعنــی »و هــر کــه طالــب حیــات آخــرت 
َ
ول

ُ
ُمْؤِمــٌن َفأ

ــول و  ــانی مقب ــن کس ــعی چنی ــد، س ــت بکوش ــزوم و طاق ــدر ل ــه ق ــرای آن ب ــد و ب باش
ِء ِمــْن َعَطــاِء 

َ
ِء َوَهــُؤال

َ
 َهــُؤال

ّ
 ُنِمــُد

ًّ
مأجــور خواهــد بــود« تــا می رســیم بــه آیــه ی 20: »ُکال

ــه آنهــا امــداد می رســانیم  ــا هــم ب ــوًرا« یعنــی »م ــَك َمْحُظ ــاُء َرِبّ ــا َکاَن َعَط ــَك َوَم َرِبّ
ــرای  ــرای دنیــا زندگــی می کننــد چــه آنهــا کــه ب هــم بــه اینهــا« )چــه آنهایــی کــه ب
آخــرت(. خداونــد در ایــن آیــات تأکیــد می کنــد کــه بــه انســان و انســانیت کمــک 

می کنــد.
معــه«، شــهید ثانــی در بحــث وقــف می گویــد: »بــه چهــار دلیــل 

ُ
در کتــاب »شــرح ل

ــرای غیرمســلمانان و اهــل کتــاب )چــه یهودی هــا، چــه مســیحی ها، چــه  وقــف ب
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زرتشــتیان و چــه صابئیــن( درســت اســت. دلیــل اول ایــن اســت کــه همــه ی اینهــا 
مخلوقــات خــدا هســتند و کمــک کــردن بــه مخلوقــات خــدا کار خوبــی اســت. 

دلیــل دوم اینکــه شــما بایــد بــه فقیــر کمــک کنیــد؛ هرکــه می خواهــد باشــد.«
عالمــه طباطبایــی ذیــل آیــه ی 272 ســوره ی بقــره نکتــه ای را بیــان می کنــد: 
کل  شــامل  صدقــه  می پردازنــد،  صدقــه  بحــث  بــه  کــه  عمومــی  آیــات  »در 
ــا  َم

َ
ــه آمــده: »ِإّن ــه ی 60 ســوره ی توب ــا هــر دیــن و مذهبــی.« در آی انسان هاســت؛ ب

فقراســت«. مــال  »صدقه هــا  یعنــی  ُفَقــَراِء« 
ْ
ِلل َدَقــاُت  الّصَ

ــوده:  ــراء( فرم ــوره ی اس ــه ی 70 س ــرآن )آی ــت: »ق ــن اس ــی ای ــهید ثان ــوم ش ــل س دلی
ْمَنــا َبِنــي آَدَم« یعنــی »همــه انســان ها دارای کرامــت هســتند.« )قــرآن بــرای  َقــْد َکَرّ

َ
»َل

ــه  ــا هســتیم کــه اســتثناء می ســازیم(. ب ــل نشــده، ایــن م انســان ها اســتثنائی قائ
لحــاظ اینکــه انســانیت دارای کرامــت و بزرگــواری اســت، بایــد بــه آنهــا خدمــت 
ــه انســانی کمــک کنیــد شــاید در  کنیــم. دلیــل چهــارم ایــن اســت کــه اگــر شــما ب

ــراد، مســلمانی هــم پیــدا شــود.« نســل های ایــن اف
یــَن« یعنــی »وای  ِ

ّ
ُمَصل

ْ
خداونــد در آیــه ی 4 ســوره ی ماعــون می فرمایــد: »َفَوْیــٌل ِلل

ِتِهــْم َســاُهوَن« یعنــی »نمازشــان 
َ

ِذیــَن ُهــْم َعــْن َصال
َّ
بــر نمازگــزاران«، آیــه ی 5: »ال

ِذیــَن ُهــْم ُیــَراُءوَن« یعنــی »نمازشــان بــرای ریــا کــردن 
َّ
نمــاز نیســت.« آیــه ی 6 :»ال

َماُعــوَن« یعنــی »ابــزار و وســایلی را کــه مــردم نیــاز 
ْ
اســت.« و آیــه ی 7: »َوَیْمَنُعــوَن ال

دارنــد در اختیارشــان قــرار نمی دهنــد.« 
این بهترین شکل امدادرسانی است؛ 

به خصوص نیازهای مردم در شرایط سخت.
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قصه حضرت یوسف
داستان نجات

یک جامعه است
داســتان  امدادرســانی  و  امــداد  دربــاره ی  قــرآن  تفصیلــی  نمونه هــای  از  یکــی 
حضــرت یوســف)ع( اســت. بــه نظــرم احســن القصص کــه قــرآن گفتــه یــا بــه 
همــه داســتان ها اشــاره دارد یــا همیــن داســتان حضــرت یوســف. ایــن داســتان 
از جهــات مختلــف جــای تأمــل دارد. در ایــن داســتان ســرزنش نزدیــک صفــر 
ــف  ــرت یوس ــا حض ــط در یک ج ــد. )فق ــرزنش نمی کن ــی را س ــی، کس ــت. کس اس
می پرســد: »بــا یوســف چــه کردیــد؟«( مهم تــر از ایــن حضــرت یعقــوب )ع( اســت. 
ــا  ــرد. بچه ه ــرد نک ــان را ط ــا هیچ کدام ش ــد، ام ــش کردن ــه اذیت ــن هم ــش ای فرزندان
َنــا« یعنــی »پــدر از طــرف مــا 

َ
َباَنــا اْســَتْغِفْر ل

َ
بــه پدرشــان یعقــوب می گوینــد: »َیــا أ

ُکــْم« یعنــی »بــرای شــما 
َ
ْســَتْغِفُر ل

َ
اســتغفار کــن.« یعقــوب پاســخ داد: »َســْوَف أ

اســتغفار خواهم کــرد.« بــا صبــر و تحمــل یعقــوب داســتان پایــان خوشــی داشــت. 
یوســف می خواهــد بــرای ایــن حکومــت کار کنــد. بــرای ایــن امــر بایــد ذهــن حاکــم 
را تطهیــر کنــد؛ پــس در ایــن مــورد، زلیخــا همــه ی تقصیرهــا را بــه عهــده گرفــت.
طبــق گــزارش قــرآن جامعــه ای کــه حضــرت یوســف در آن زندگــی می کنــد، 
پیامبــر  یوســِف  مــردم اش.  هــم  حاکــم اش  هــم  اســت؛  مشــرکی  جامعــه ی 
ــي  ْرِض فِإِنّ

َ ْ
ــی َخَزاِئــِن ال

َ
ِنــي َعل

ْ
خطــاب بــه چنیــن حاکمــی می فرمایــد: »اْجَعل

َحِفیــٌظ َعِلیــٌم )آیــه ی 55 ســوره ی یوســف(« یعنــی »مــرا بــه خزانــه داری مملکــت 
منصــوب دار کــه مــن در حفــظ دارایــی و مصــارف آن دانــا و بصیــرم.«

ــرت  ــی؟« حض ــون را پذیرفت ــدی مأم ــرا والیتعه ــیدند: »چ ــا )ع( پرس ــام رض از ام
ــر  ــر بدت ــار؟ کف ــا اختی ــت ی ــر اس ــار بدت ــی؟ اجب ــا وص ــت ی ــر اس ــی باالت ــود: »نب فرم
اســت یــا اصــالح؟« بــه هــر روی، جامعــه ی کفــر بــود و یوســف، پیامبــر و خــودش 
ــر از وصــی. جامعــه جامعــه ی کفــر بــود و یوســف  انتخــاب کــرد. او نبــی بــود باالت
وعــده داد کــه مشکالتشــان را حــل می کنــد. و ایــن کار را کــرد. بــه آنهــا نصیحــت 

کــرد کــه چطــور دوران مشــکالت و ســختی را پشــت ســر بگذارنــد. 
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ــي َحِفیــٌظ َعِلیــٌم« و کامــاًل از امــوال  در انتهــای ایــن آیــه حضــرت تأکیــد کــرده :»ِإِنّ
ایــن جامعــه نگهبانــی می کنــد. لــذا اساســًا امانــت داری ربطــی بــه مســلمان 
ــدارد. امانــت داری یــک ویژگــی و خصیصــه ی انســانی  ــودن ن ــا غیرمســلمان ب ی

اســت. صداقــت هــم یــک ویژگــی انســانی اســت.
دو نکتــه در ســخنان پیامبــر اســالم)ص( اســت کــه می شــود گفــت رســالت او 
ــه إال اهلل تفلحــوا« یعنــی  ــوا ال إل ــوده. یکــی اینکــه فرمــوده: »قول ایــن دو موضــوع ب
»بگوییــد: ال الــه اال اهلل ]تــا[ رســتگار شــوید«. و جایــی دیگــر فرمــوده: »ُبِعثــُت 
َتّمــَم َمــکاِرَم االخــالق« یعنــی »مــن بــرای بــه کمــال رســاندن مــکارم اخــالق  اِلُ
مبعــوث شــده ام.« )مــن البــدو  الــی یومنــا هــذا: از آغــاز تــا امــروز(. پیامبــر از مــکارم 
اخــالق ســخن می گویــد و می خواهــد واالتریــن اخــالق را بــه اوج خــود برســاند. 
ــی مواجــه می شــود. دختــر از ســخاوت مندی  ــم طائ ــا دختــر حات پیامبــر)ص( ب
کارهــا  همیــن  بــرای  هــم  »مــن  می فرمایــد:  پیامبــر  می گویــد.  او  بــرای  پــدرش 
ــن  ــر اعتــراض می کننــد کــه چــرا ای ــه پیامب آمــده ام.« گرچــه برخــی مســلمانان ب

می زنــد. را  حرف هــا 
در پایان از همه ی شما استدعا دارم که قرآن را در هر شرایطی بخوانید؛ 

نه فقط در ماه رمضان، نه حتی لزومًا رو به قبله و با وضو.

السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته     
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   در مســئله ی امــداد، »مــن« مســئله اســت یــا »دیگــری«؟ یعنــی مــن امــداد 

می کنــم بــدون اینکــه بــه خــودم توجــه کنــم و قصــدم فقــط کمــک بــه دیگــری 
اســت؟ مثــاًل در داســتان حضــرت یوســف، بــه حاکــم کمــک می کنــد کــه مــردم 

را نجــات دهــد؟

اخالقــی؛  حــوزه ی  در  اســت  مفصلــی  بحــث  بحــث،  ایــن  جــوادی:     

انســان ها بــرای خودشــان کار می کننــد یــا بــرای دیگــری؟ کل موجــودات بــرای 
همگــی  اهلل تعالــی.  خــود  حتــی  نــدارد؛  هــم  اســتثناء  می کننــد.  کار  خودشــان 
مخلــوق او هســتیم. هیچ کــس در ایــن عالــم مخلــوق خــدای دیگــری نیســت. 
اینکــه خداونــد بی نیــاز مطلــق اســت یــک بحــث اســت ولــی بــه چــه کســی 
خدمــت می کنــد؟ بــه چــه کســی امــداد می رســاند؟ بــه آنکــه خلــق کــرده امــداد 

می رســاند. جهــان چیــزی نیســت جــز خداونــد و افعــال او. 
هیــچ نبــی و ولــی و وصــی ای هــم بــرای غیــر کار نمی کنــد. لــذا خطــاب قــرآن بــه 
ــد.«  ــد ش ــود خواه ــت ناب ــه ی اعمال ــورزی، هم ــرک ب ــر ش ــت: »اگ ــن اس ــر ای پیامب
تمــام وظایــف پیامبــر به دلیــل جایگاهــی اســت کــه دارد. بــرای ایــن جایــگاه 

ایــن کارهــا را انجــام می دهــد. امــام علــی )ع( هــم همین طــور. 
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عالــی  مقاطــع  تــا  و  می کشــد  زحمــت  می خوانــد،  درس  کــه  کســی  مثــاًل 
دانشــگاهی می رســد، بــرای خــودش درس خوانــده. لــذا کســی را کــه در مراحــل 
ابتدایــی درســش را رهــا کــرده نکوهــش می کننــد. اساســًا کســی کــه دارد تــالش 
می کنــد بــرای خــودش کار می کنــد؛ منتهــا یــک خــود َپســت داریــم و یــک خــود 
باالتــر. یــک نفــر بــرای خــود پنــج کالس درس می خوانــد و دیگــری بعــد از گرفتــن 
دکتــرا بــاز هــم بــرای خــود مطالعــه می کنــد. اولــی هــدف کوچــک و ناچیــزی 
داشــت و دیگــری می خواســت بــه خــدا برســد ولــی بــه هرحــال ایــن هــدف بــزرگ 
را بــرای خــودش می خواســت. پــس ارزش هــا را هدف هــا تعییــن می کننــد. ولــی 

ــد. ــان کار می کنن ــرای خودش ــه ب ــال هم ــن ح در عی
تصــور کنیــد یــک نفــر در حــال جــان دادن اســت و دو نفــر شــاهد ایــن واقعــه. 
یکــی از آنهــا اهمیتــی نمی دهــد و دیگــری از درون ناراحــت و آشــفته اســت، 
به همیــن دلیــل بــه کمــک آن فــرد مــی رود. او ایــن کار را بــرای رفــع ناراحتــی 
خــودش می کنــد. و وقتــی ایــن کار خــوب را انجــام می دهــد احســاس می کنــد 
یــک ارزش اخالقــی به دســت آورده اســت. یــک نفــر مشــکالت یــک خانــواده را 
حــل می کنــد و دیگــری بــرای 1000 نفــر. ایــن دو نفــر از نظــر احساســات درونــی 
بــا هــم فــرق دارنــد. گاهــی کار خوبــی کــه انجــام می دهنــد پــاداش مالــی هــم 
دارد ولــی اگــر نداشته باشــد هــم کارهــا را بــرای خــودش انجــام می دهنــد. به هــر 
نکوهــش.  پســت،  هدف هــای  و  می شــوند  ســتایش  بلنــد  همت هــای  روی 

تمجیدهــا و تعریف هــا همیشــه بــرای همت هــای بلنــد اســت.

   تصــور مــن ایــن اســت کــه قــرآن همیشــه و همه جــا مــردم را بــه امــداد دعوت 

نکرده اســت؛ بــرای مثــال ماجــرای حضــرت نــوح)ع( و ســیل کــه مردمــش را بــرد 
یــا دعاهــای هشــت شــبانه روِز حضــرت لــوط. نظــر شــما چیســت؟

تــا  هســتند  قــرآن  داســتان های  بیشــتر  کردیــد  کــه  اشــاراتی  جــوادی:     

ْر 
َ

 َتــذ
َ

نصایــح خــود قــرآن. در آیــه ی 26 ســوره ی نــوح، نــوح می فرمایــد: »َرِبّ ال
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ــاًرا« یعنــی »پــروردگارا از ایــن کافــران دّیــاری بــر روی  َکاِفِریــَن َدَیّ
ْ
ْرِض ِمــَن ال

َ ْ
ــی ال

َ
َعل

 َفاِجــًرا 
َّ

 َیِلــُدوا ِإال
َ

ــوا ِعَبــاَدَك َوال
ُّ
ْرُهــْم ُیِضل

َ
ــَك ِإْن َتذ

ّ
زمیــن باقــی مگــذار.« چــرا؟ »ِإَن

ــو را  ــا ایمــان( ت ــاًرا« یعنــی »اگــر از آنهــا هرکــه را باقــی بگــذاری بنــدگان )پــاک ب
ّ

َکَف
گمــراه می کننــد و فرزنــدی هــم جــز بــدکار و کافــر از آنــان بــه ظهــور نمی رســد.« بــه 
ایــن دو دلیــل علیه شــان دعــا می کنــد. از طــرف دیگــر بعــد از 950 ســال بــه ایــن 
نقطــه می رســد. نکتــه ی دیگــر اینکــه حضــرت نــوح)ص( هیچ وقــت نگفــت بــه 
کشــتی مــا ســوار نشــوید. آنهــا خودشــان نــوح را مســخره می کردنــد و نیامدنــد. بــه 
ــاًرا« ایــن جامعــه ی محــدود 

ّ
 َفاِجــًرا َکَف

َّ
 َیِلــُدوا ِإال

َ
ایــن بخــش از آیــه دقــت کنیــد: »ال

به جایــی رســیده کــه همگــی فاســد و ناســپاس شــده اند. منظــور آیــه همــه ی 
مومنیــن نیســت؛ قــوم نــوح قــوم ناسپاســی هســتند. امــا نــوح نزدیــک هزارســال 

صبــر کــرد. به همیــن خاطــر یکــی از پیــروان نــوح)ع( ابراهیــم)ع( بــود.
در مــورد روایــت لــوط، لــوط دعــا نمی کنــد. وقتــی آن دو فرشــته بــر حضــرت 
ابراهیــم نــازل می شــوند و بــه او می گوینــد کــه قصــد دارنــد قــوم لــوط را نابــود کننــد، 
ــودی قومــش  ــرای ناب او مخالفــت می کنــد. در داســتان حضــرت یونــس)ع( او ب
دعــا کــرد و آنهــا را تــرک کــرد. در واقــع عمــل یونــس موجــب ناخشــنودی خداونــد 
ــه پیامبــر )ص( می فرمایــد:  شــد. خداونــد در آیــه ی 48 ســوره ی قلــم خطــاب ب
ُحــوِت« یعنــی »ماننــد حضــرت یونــس نبــاش. )یونــس 

ْ
ــْن َکَصاِحــِب ال  َتُک

َ
»َوال

ــری نبــود(« روایــت اســت زمانی کــه یونــس از شــکم ماهــی بیــرون آمــد،  آدم صاب
دو ســه روزی در ســاحلی مانــد. در ایــن مــدت زیــر ســایه ی بوتــه ای بــود کــه آن هــم 
ــه خــدا شــکایت کــرد. خــدا در  آفــت زد و خشــک شــد. یونــس ناراحــت شــد و ب
پاســخ گفــت: »تــو کــه از خشــک شــدن یــک بوتــه ناراحــت شــدی چطــور دعــا 

کــردی کــه مــن قومــت را نابــود کنــم؟«



برای دسترسی به 
فایل صوتی
فیلم و  عکس های 
این نشست،
رمز تصویری
را  با موبایل تان 
اسکن کنید.

زمان اندیشه ورزی است
درنگ کنیم و نیک بنگریم ...

 امداد و یاری گری قبل از هر اقدامی به تفکر و تأمل نیاز دارد.
چیســتی، چرایــی و چگونگــی آنچــه در میــدان عمــل بــرای کمــک بــه نــوع بشــر 
انجــام داده ایــم یــا می خواهیــم انجــام دهیــم پرســش های مهمــی هســتند کــه 
بایــد بــا دقت به آنها بیاندیشــیم. درنگ در مســائل انســان، نیازهــا و رفتارهای 
او و نیــک نگریســتن بــه آنچــه در قالــب خدمــات داوطلبانــه بشردوســتانه 
مشــغول آن هســتیم مســیر تحقــق اندیشــه ورزی در بــاب یاری گــری اســت 

بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن چیســتی ها، چراهــا و چگونه هــا.
امروز بیش از پیش ضرورت اندیشه ورزی نمایان شده است.

احمــری  هــالل  فعالیت هــای  مخاطــب  و  موضــوع  عنــوان  بــه  انســان، 
موجــودی اســت پیچیــده و حــوزه علــوم انســانی بــا زیرشــاخه های متنــوع اش  

دانــش مطالعــه ایــن پیچیدگی هــای انســانی در بافــت جامعــه اســت.
معاونــت فرهنگــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه پــس از مطالعه و بررســی روندهای 
جــاری جمعیــت، ژرف اندیشــِی انسان شناســانه از دریچــه علــوم انســانی را یکــی 

از مســائل مهــم امــروز جمعیــت می دانــد کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت.
بــرای  کــه  برگــزاری نشســت های علمی-تخصصــی، گام نخســت اســت 
تحقــق ایــن هــدف بــه همــت همــکاران جمعیــت و مشــارکت اندیشــمندان 

ــت. ــده اس ــته ش ــف برداش ــای مختل حوزه ه
مجموعه درنگ، متن سخنرانی های این نشست ها در قالب درس گفتار است.


