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مبانی معرفتی کار خیر در آموزه های اسالمی
متن گفتار

از آنجا که انسان موجودی مختار است، هر کاری را با پسینه
و شاکله ای که از آن در ذهن دارد، انجام مى دهد.

آن شاکله وقتى کاویده شود، مى تواند گسترش پیدا کند،
عمیق شود و تکثیر یابد. پنج نکته ی مبنایی در کار خیر:

 

   اول؛ نگاه ما و معرفت ما به انسان.
نوع نگاه ما به انسان تعیین کننده است. 

انسان هم ُحسن اش را درک مى کند 
و هم بی توجهى به آن را نکوهش مى کند.

   دوم؛ باور اینکه ما موجود اجتماعی هستیم. 

   سوم؛ ایمان با کار خیر مالزمه دارد.
ایمان نمی تواند منفک از کار خیر باشد. 

نمى شود کسى مدعى باشد مؤمن است و به تبع آن فاعل کار خیر نباشد.

   چهارم؛ حرف با کار خیر مالزمه دارد. 
ما در مملکت مان خیلى حرف مى زنیم. کالم را از عمل جدا کرده ایم 

اما در آموزه های دینى این  دو با هم پیوند خورده اند.
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   پنجم؛ کار عبادی از کار خیر جدا نیست
و با آن مالزمه دارد.

اگر از نظر فکری و ذهنى و معرفتى بتوانیم این مفاهیم را تبیین کنیم 
و توضیح دهیم و جامعه را با این مسائل آشنا کنیم،

آن محصول، یعنى انجام کار خیر، خودبه خود اتفاق مى افتد. 

   خدا وقتی می خواهد از انسان ها یاد کند
با عباد یاد می کند. یعنی مخلوق شریف و بزرگ.

   اگر انفاق نکنید، آسیب های درد و رنج
به شما هم اصابت می کند 

چون شما در این مجموعه هستید و جدا از آن نیستید.
 انسان باید این موضوع را باور داشته باشد که خیر خودش با خیر دیگران 
محقق مى شود، سالمتى او با سالمتى دیگران، رشد خودش با رشد دیگران.

   نمی شود کسی فکر کند مؤمن است
و با کار خیر بیگانه باشد. 

در آیات قرآن هرجا ایمان است عمل صالح هم هست.
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ــت.  ــالمى اس ــای اس ــر در آموزه ه ــى کار خی ــى معرفت ــت، مبان ــن نشس ــوع ای موض
منظــور از مبانــى ایــن اســت کــه آدم هــا تــا وقتــى دربــاره ی هــر چیزی و هــر موضوعى 
یــک ذهنیــت و یــک نگاهــى نداشــته باشــند، آن موضــوع بــه عمــل تبدیــل 
نمى شــود. وقتــى مى گوییــم »مبانــى معرفتــى« یعنــى آن نــگاه. چــه نگاهــى بایــد 
حاصــل شــود تــا آدم هــا بــه کار خیــر اقــدام کننــد؟ چــه چیــزی بایــد در شاکله شــان 

یــا در ســویه ی پنهــان ذهن شــان اتفــاق بیفتــد تــا کار خیــر انجــام شــود؟
ایــن بحــث، مبنایــی و مهــم اســت. از آنجــا کــه انســان موجــودی مختــار اســت، 
هــر کاری را بــا پســینه و شــاکله ای کــه از آن در ذهــن دارد، انجــام مى دهــد. و آن 
شــاکله وقتــى کاویــده شــود، مى توانــد گســترش پیــدا کنــد، عمیــق شــود، تکثیــر 
شــود، لــذا صحبــت ایــن جلســه در ایــن مــورد خواهــد بــود. در ایــن فرصــت انــواع 
نگرش هــا را نســبت بــه انســان بــا توجــه بــه منطــق قــرآن به طــور اجمالــى بررســى 

خواهیــم کــرد. ایــن موضــوع بایــد در جلســات دیگــر تکمیــل شــود. 
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مبانی 
فکری

کار خیر
ــات قــرآن  تأمالتــى کــه مــن داشــته ام -و در تبییــن آن بیشــتر ســعى مى کنــم از آی
اســتفاده کنــم- پنــج نکتــه را برایــم روشــن کــرده کــه نقــش مهمــى در انجــام کار 
خیــر دارد و تشــکیل دهنــده ی شــاکله ی آن اســت. یعنــى اگــر ایــن پنــج مــورد 
ــد  ــود. بای ــل مى ش ــر تبدی ــه کار خی ــود ب ــرد، خودبه خ ــکل بگی ــا ش ــن آدم ه در ذه
تــالش کنیــم آنهــا را در ذهــن آدم هــا بســازیم و جــا بیندازیــم. نقــش کلیــدی و 
اصلــى را ایــن مــوارد دارنــد. و اال ممکــن اســت کســى بــه تقلیــد کاری را بکنــد یــا 
احساســاتى شــود و کاری بکنــد، امــا ایــن اعمــال مــداوم نخواهنــد بــود. بســیاری 
از کارهــای مــا احساســى اســت. ولــى احســاس یــا شــور تــا بــه شــعور تبدیــل 
نشــود، پایــدار نیســت، خودجــوش نیســت. همیشــه بایــد بــه یــک منبــع گرمایــی 
نزدیــک شــویم تــا گــرم شــویم. چــه کنیــم تــا خــود آدم هــا از درون آن گرمــا را تولیــد 
کننــد. اگــر در جــو قــرار بگیریــم کاری را انجــام مى دهیــم و به محــض اینکــه از آن 
جــو خــارج شــویم بــاز بــه روز اول مــان برمى گردیــم. چــه کار کنیــم کــه وقتــى آن جــو 
ــتیم  ــور هس ــواًل این ط ــا معم ــا ایرانى ه ــاًل م ــود. مث ــام ش ــر انج ــت کار خی ــم نیس ه
ــا  ــم. ام ــک مى آیی ــرای کم ــه ب ــود، هم ــروصدا مى ش ــد و س ــیل مى آی ــى س ــه وقت ک
وقتــى ســروصدا مى خوابــد بــه یکدیگــر رحــم نمى کنیــم. اینجــا معلــوم اســت آن 

معرفــت شــکل نگرفتــه، آن نــگاه شــکل نگرفتــه اســت.
چــه کار کنیــم کــه آن نــگاه شــکل بگیــرد، کــه هــم وقتــى ســیل مى آیــد هــوای 
همدیگــر را داشــته باشــیم و هــم وقتــى گرفتــار ســیل و دیگــر بحران هــا نیســتیم . 
چــه جنــگ باشــد و چــه نباشــد. ایــن شــناخت باید در درون انســان شــکل بگیرد. 
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مــن عنــوان ایــن پنــج مــوردی را کــه بــه ذهنــم رســیده مى گویــم و دربــاره ی هرکــدام 
چنــد کلمــه ای صحبــت مى کنــم. 

اول؛ نگاه ما و معرفت ما به انسان.
نوع نگاه ما به انسان و به آدم تعیین کننده است. 

دوم؛ باور به این که ما موجودی اجتماعی هستیم. 
ســوم؛ ایمــان بــا کار خیــر مالزمــه دارد. ایمــان نمى توانــد منفــک از کار خیــر باشــد. 

کســى مدعــى باشــد مؤمــن اســت و به تبــع آن کار خیــر انجــام ندهــد.
چهــارم؛ حــرف بــا کار خیــر مالزمــه دارد. ایــن را بایــد بــاور کنیم. مــا در مملکت مان 
ــى  ــای دین ــا در آموزه ه ــم ام ــدا کرده ای ــل ج ــم. کالم را از عم ــرف مى زنی ــى ح خیل

ایــن  دو بــا هــم پیونــد خورده انــد.
پنجم؛ کار عبادی از کار خیر جدا نیست و با آن مالزمه دارد.

اگــر از نظــر فکــری و ذهنــى و معرفتــى بتوانیــم ایــن مفاهیــم را تبییــن کنیــم و 
توضیــح دهیــم و جامعــه را بــا ایــن مســائل آشــنا کنیــم، آن محصــول، یعنــى 

مى افتــد.  اتفــاق  خودبه خــود  خیــر،  کار  انجــام 

نگاه ما 
و معرفت ما

به انسان
ــگاه  ــدی ن ــه دی ــا چ ــا ب ــه آدم ه ــا ب ــت. م ــگاه اس ــوع ن ــئله ی ن ــئله، مس ــن مس اولی

بــاور مى کنیــم؟  مى کنیــم؟ آدم هــا را چگونــه مى بینیــم؟ آدم هــا را چگونــه 
در آیــات قــرآن دربــاره ی آدم هــا ســه نــگاه منعکــس شــده اســت. یکــى نگاهــى 
اســت کــه شــیطان بــه انســان¬ دارد. دیگــری نــگاه فرشــته ها بــه انســان اســت و 
یکــى هــم نــگاه خــدا. مــا بــا دوربیــن کــدام یــک داریــم بــه آدم هــا نــگاه مى کنیــم؟ 
بــا دوربیــن شــیطان یــا فرشــته ها یــا دوربیــن خــدا؟ ایــن نگاه هــا هرکــدام پیامــدی 

متناســب بــا خــودش دارد.
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شــیطان از بــاال بــه انســان نــگاه مى کنــد. آدم هــا را تحقیــر مى کنــد. مى گویــد 
این هــا  دارم.  ارزش  و  آتشــم  مــن  طیــن«1.  ِمــن  خلقَتنــى  و  نــار  ِمــن  قَتــه 

َ
»َخل

ــا ایــن نــگاه شــیطانى همــه ی آدم هــا  ــا مــا ب خاک انــد. ایــن یــک نــگاه اســت. آی
را تحقیــر مى کنیــم؟ جــز خودمــان، همــه را پاییــن مى بینیــم و خــوار مى بینیــم. 

ایــن یــک نــوع نــگاه اســت و تبعــات هــم دارد.
یــک نــگاه، نــگاه فرشته هاســت. فرشــته ها آدم هــا را مفســد و خونریــز مى بیننــد. 
خلــق  جانشــین  مــن  خلیفــه«2،  فــى األرض  جاعــٌل  »إّنــى  فرمــود  خــدا  وقتــى 
کــرده ام، فرشــته ها گفتنــد »أَتجعــُل فیهــا َمــن ُیفِســُد فیهــا و َیســِفُک الّدمــاء«3 
کســى را آنجــا مى گــذاری کــه مفســد اســت و خونریــز. فرشــته ها آدم هــا را خونریــز 
مى بیننــد. آیــا ایــن نــگاه ماســت؟ یعنــى آدم هــا را ذاتــًا موجوداتــى مفســد و 
ــان  ــه انس ــدا ب ــگاه خ ــم؟ ن ــان داری ــه انس ــدا را ب ــگاه خ ــا ن ــم؟ ی ــوار مى بینی خونخ
مى کنــد.  بیــرون  قضاوتــش  ایــن  به خاطــر  را  شــیطان  خــدا  اســت.  متفــاوت 
بــه فرشــته ها به خاطــر نــگاه بدشــان تشــر مى زنــد. مى گویــد »إّنــى َاعلــُم مــا ال 
تعلمــون«4. مــن چیــزی مى دانــم کــه شــما نمى دانیــد. بــه شــیطان هــم مى گویــد 
ــرو. یعنــى خــدا به خاطــر آدم، شــیطان را طــرد  »َفاخــُرج منهــا فإنــک رجیــم«5. ب
مى کنــد و بــه فرشــته ها تشــر مى زنــد. و یــک جملــه ی خیلــى خیلــى متعالــى 
ــرا  ــد چ ــه مى گوی ــد، ک ــرف مى زن ــیطان ح ــا ش ــه ب ــا ک ــد. آنج ــاره ی آدم مى گوی درب
ْن َتْســُجَد ِلَمــا 

َ
ــا ِإْبِلیــُس َمــا َمَنَعــَك أ  َی

َ
بــه آدم احتــرام نگذاشــتى، مى گویــد »َقــال

ــه دست ســاز مــن بی احترامــى کــردی؟ خــدا همه چیــز  ــَدَيّ «6 چــرا ب ــُت ِبَی ْق
َ
َخل

انســان  را خلــق کــرده ولــى »دست ســاز مــن« را دربــاره ی انســان بــه کار بــرده. 
دست ســاز خداســت. وقتــى یــک میهمــان بــه خانــه ی مــا مى آیــد بــه میزانــى 
انجــام مى دهیــم.  کار  او  از  پذیرایــی  بــرای  را عزیــز مى داریــم  آن میهمــان  کــه 
اگــر معمولــى اســت، ســاندویچ و پیتــزا ســفارش مى دهیــم و برایــش ســفره ی 
یک بارمصــرف پهــن مى کنیــم. امــا اگــر خیلــى عزیــز اســت خودمــان برایــش 
ــم. مى گوییــم ایــن را خــودم درســت کــرده ام، غــذا را خــودم  آب پرتقــال مى گیری
درســت کــرده ام. بهتریــن ظــرف و ســفره را مى گذاریــم. چــون مى خواهیــم احتــرام 
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بگذاریــم. خــدا جهــان را خلــق کــرده، همه چیــز را خلــق کــرده، امــا دربــاره یــک 
موجــود مى گویــد »دست ســاز«. بــه شــیطان مى گویــد چــرا بــه دست ســاز مــن 

کــردی.  بی اعتنایــی 
ــود  ــرت دارد. نمى ش ــان غی ــه انس ــبت ب ــدا نس ــت. خ ــاز خداس ــان دست س انس
کســى خــدا را بــاور داشــته باشــد و بــه انســان، جــدای از همــه ی تعلقــات -دیــن 
و مذهــب و نــژاد و زبــان و ... - بی اعتنــا باشــد. ممکــن نیســت. مــن بــرای خــودم 
تعبیــری دارم؛ مى گویــم عــارف آن نیســت کــه آدم هــا را جانــور ببینــد. مى گوینــد 
فالنــى عــارف اســت؛ آن یکــى را گوســاله دیــد، یکــى دیگــر را روبــاه دیــد. مى گویــم 
عــارف آن اســت کــه انســان¬ها را آدم ببینــد. یعنــى کســى کــه خــدا را شــناخت، 
آدم هــا را آدم مى بینــد. ایــن عالى تریــن مرحلــه ی عرفــان اســت. خــدا مى گویــد 
و فســاٍد 

َ
اگــر یــک آدم را بکشــید همــه را کشــته اید. »مــن َقَتــل نفســًا ِبغیــِر نفــٍس أ

فــى األرض فکأنمــا قتــل النــاَس جمیعــًا«7 نمى شــود انســان بــه خــدا اعتمــاد و 
بــاور داشــته باشــد و بــه خلــق خــدا کــه انســان اســت بی اعتنــا باشــد. 

در زندگــى از ایــن مثال هــا زیــاد داریــم. بــه یــک ســید احتــرام مى گذاریــم، کار 
پیامبــر  پــدرش جــزو خانــدان  قبــل،  خوبــی هــم مى کنیــم، چــون ســى نســل 
بــوده. خــب هــر آدمــى مســتقیم مخلــوق خداســت. او خداســت و ایــن پیغمبــر 
اســت، آن بی واســطه  اســت و ایــن ســى واســطه ا ســت. چــرا بــه آدم هــا احتــرام 
نمى گذاریــم. ایــن را بایــد انســان بــاور کنــد و ببینــد. اگــر این طــور شــود آیــا ممکــن 
اســت بــه کســى توهیــن و بی اعتنایــی کنــد؟ بــد آدم هــا را بخواهــد و نفریــن 
کنــد و فحــش بدهــد؟ بلــه، عمــل زشــت را تقبیــح مى کنیــم، هیچوقــت عمــل 
ــد. اگــر  ــه خــود آن آدم لطمــه نمى زن ــد ب زشــت خــوب نیســت. امــا ایــن عمــل ب
یــک ســیب از درخــت ســیب کــرم گذاشــت، ریشــه ی درخــت را نمى زنیــم. تنــه 
را اره نمى کنیــم. اگــر آدمــى کار بــدی بکنــد، معمــواًل مى خواهیــم کار بــد را از 
ریشــه دربیاوریــم. قــرآن این طــور بــا آدم هــا رفتــار نمى کنــد. بــرای فرعــون پیغمبــر 
رَســلنا إلیکــم َرُســواًل شــاهدًا علیکــم کمــا أرســلنا إلــى فرعــوَن 

َ
مى فرســتند. »إنــا أ

رســوال «8 مى گویــد بــرای شــما رســول فرســتادیم بــرای فرعــون هــم فرســتادیم، بــا 
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فرعــون نــرم حــرف بزنیــد، بــا فرعــون آرام حــرف بزنیــد. عمــل فرعــون بــد اســت و 
در آیــات دیگــر زیــاد بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده. امــا فرعــون مخلــوق خداســت. 
بنــده ی خداســت. بنــده، بــه معنــای مخلــوق شــریف. خــدا بــا ایــن تعبیــر از 

آدم هــا یــاد مى کنــد. 
کلمــه ی عبــد در زبــان عربــی دو جــور جمــع بســته مى شــود. گاهــى بــر وزن عبــاد 
اســت، یعنــى مخلــوق شــریف. گاهــى بــر وزن ُعبیــد بــه معنــى بــرده. خــدا وقتــى 
مى خواهــد از انســان ها یــاد کنــد بــا عبــاد یــاد مى کنــد. یعنــى مخلــوق شــریف و 

بــزرگ. بــرای آدم هــا احتــرام قائــل اســت. 
ــا قــوم خــودش درگیــر  در قــرآن داســتان یونــس ذکــر شــده اســت. پیامبــری کــه ب
شــد، در شــکم ماهــى رفــت، نفریــن کــرد، و عــذاب نــازل شــد. قــرآن بــه پیغمبــر ما 
مى گویــد »ال َتُکــن َکصاِحــِب الحــوت«9 مثــل یونــس نبــاش و نفریــن نکــن. یعنــى 
الگــوی تــو یونــس نباشــد کــه تــا دیــدی این هــا خــوب نمى شــوند نفرین شــان 
کنــى. مــن از آیــات قــرآن مثــال مــى آورم کــه جــای هیــچ شــک و شــبهه ای نباشــد. 

قــرآن بــه پیامبــر مى گویــد مثــل یونــس نبــاش و نفریــن نکــن کــه عــذاب بیایــد. 
ــه آن غیــرت دارد.  اگــر خــدا خالــق انســان اســت، آفریننــده ی چیــزی نســبت ب
مثــاًل پــدر و مــادری اگــر بچه شــان بــد باشــد بــاز هــم دل شــان مى ســوزد. حتــى اگــر 
کتکــش بزننــد بــاز دل شــان مى ســوزد. در بعضــى تعابیــر هســت کــه خــدا از ایــن 
همــه بــر انســان مهربان تــر و نزدیک تــر اســت. ایــن حــس را خــدا بــه انســان دارد. 
ــم، کل منظومــه ی فکــری و رفتاری مــان  ــاور کردی ــگاه خــدا ب ــا انســان را از ن ــر م اگ
عــوض مى شــود. بــه نظــر مــن ایــن کلیــد اســت. یعنــى گیــر مــا ایــن اســت کــه نــوع 
نگاهــى کــه القــا کرده ایــم و ترویــج مى کنیــم، نــگاه خــدا نیســت، نــگاه فرشــته ای 

یــا شــیطانى اســت.
در نهج البالغــه، خطبــه ی ۲۰6 جمــالت جالبــى دارد. در جنــگ صفیــن بــا 
ــن  ــتان امیرالمؤمنی ــه دوس ــنیدم ک ــد ش ــى دارد. مى گوی ــه ی کوتاه ــه، جمل معاوی
بــه مــردِم شــام دشــنام مى دهنــد. فرمودنــد خوشــم نمى آیــد دشــنام بدهیــد، 
بگوییــد  بگوییــد.  کارشــان  دربــاره ی  بگوییــد  چیــزی  مى خواهیــد  هــم  اگــر 
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ــه اینکــه آدم  ــد، آدم کشــتند، آب را بســتند... کار را بگوییــد ن اینجــا ظلــم کردن
ــا  ــم ســراغ انگیزه هــا ی ــم مى روی ــد. مــا معمــواًل وقتــى کــم مى آوری را زیــر ســؤال ببری
شــخصیت ها. عمــل را نقــد کنیــم. چــرا بــه انگیــزه یــا بدتــر از آن بــه شــخصیت 
ایــراد مى گیریــم؟ ایــن نشــان مى دهــد کــه تــوان مواجهــه ی درســت بــا عمــل و کار 
را نداریــم. بعــد از ایــن، حضــرت مى فرماینــد اگــر شــما دربــاره ی کار آنهــا بگوییــد، 
قضاوت تــان مطابــق واقعیــت اســت. گفته ایــد کارش نادرســت بــوده. بعــد هــم 
مى فرماینــد بگوییــد خدایــا خــون مــا و آنهــا را حفــظ کــن. مثــل مــا نــگاه نمى کنــد 
کــه بگویــد اگــر قابــل هدایــت نیســتند ریشه شــان را بکــن. بعــد مى فرماینــد آنهــا 
ــگاه  ــوع معرفــت و ن ــگاه منشــعب از ن ــه راه درســت هــم هدایــت کــن. ایــن ن را ب
خــدا بــه انســان اســت. نــوع نــگاه بــه انســان تعیین کننــده ی حــرف و ســخن و کار 

و رفتــار آدم هــا خواهــد بــود. 
بنابرایــن عنصــر اول ایــن اســت کــه اولیــن مبنــا یــا کلیــدی کــه بــرای رفتن انســان ها 

بــه ســوی کار خیــر تأثیرگــذار اســت، نــوع نــگاه بــه انســان باید تعیین شــود. 
در نمــاز ســه ســالم داریــم. مــن ســالم های نمــاز را این طــور مى فهمــم: ســالم معنــى 
آرامــش و صلــح اســت و صمیمیــت و صفــا. همــه ی ایــن چیزهــای خــوب در 
ســالم هســت. اول مى گوییــم »الّســالم علیــَک ایها النبــى و رحمــه اهلل و برکاتــه«. 
ــت و  ــراز صمیمی ــرار داده، اب ــت ق ــیر درس ــا را در مس ــه م ــان ک ــوا و پیامبرم ــه پیش ب
ــا  ــن«. ب ــاداهلل الصالحی ــى عب ــا و عل ــالم علین ــم. دوم »الّس ــح مى کنی ــا و صل صف
خانــواده ی خودمــان و همــه ی آدم هــای خــوب اظهــار صلــح و آرامــش و دوســتى 
مى کنیــم. بعــدی دیگــر هیــچ اشــاره ی خاصــى نــدارد. »الســالم علیکــم...« کــى 
اســت؟ مــن مى گویــم ایــن بــا کل هســتى اســت، بــا کل آدم هاســت. نمــاز بــه مــا 
ــا کل مخلوقــات خــدا به ویــژه انســان،  ــان هــر نمــازی ب تعلیــم مى دهــد کــه در پای
اظهــار صلــح و صفــا و آرامــش کنیــم. ایــن نــگاه قــرآن اســت کــه بــا رحمــان و رحیــم 
شــروع می شــود و بــا ســالم و صلــح ختــم می شــود. ایــن نــگاه بایــد در ذهنیــت 

مســلمان شــکل بگیــرد و طبیعتــًا بــر بخش هــای بعــد تأثیرگــذار خواهــد بــود.
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ما
موجود

اجتماعی هستیم
دومیــن عنصــر تأثیرگــذار به عنــوان یــک مبنــای معرفتــى کــه بایــد بــه آن توجــه 
ــاور کنــد یــک موجــود اجتماعــى اســت.  شــود، ایــن موضــوع اســت کــه انســان ب
یعنــى رشــد و تکامــل و خوبی هــای خــودش بــا خوبی هــای دیگــران گــره خــورده و 
از دیگــران جــدا نیســت. ایــن را بایــد بــاور کنــد. آیــه ای در قــرآن اســت کــه دیــده ام 
امــام موســى صــدر  -کــه اگــر زنــده هســتند خــدا حفظ شــان کنــد- ایــن طــور معنى 
کرده انــد: »و أنفقــوا فــى ســبیل  اهلل و ال ُتلقــوا بأیدیُکــم الــى التهلکــه«10 انفــاق کنیــد 
تــا خودتــان را در مهلکــه و هالکــت نیندازیــد. چــه رابطــه ای اســت میــان انفــاق 
ــد  ــه خطــر نیفتــادن. ایشــان این طــور معنــى مى کنــد کــه خواســته بگوی کــردن و ب
ــان  شــما یــک موجــود اجتماعــى هســتید، اگــر انفــاق نکنیــد آســیبش بــه خودت
مى رســد. اگــر مدرســه نســازید بچه هــای دیگــر بی فرهنــگ مى ماننــد و بچــه ی تــو 
کــه بافرهنــگ اســت بــا آنهــا ارتبــاط دارد. اگــر بیمارســتان درســت نکنیــد، آدم هــا 
ــو هــم  ــه ت ــو هــم در ایــن جامعــه زندگــى مى کنــى. مریضــى ب مریــض مى شــوند و ت
آســیب مى زنــد. اگــر فــالن کار خیــر را انجــام ندهــى بــه تــو غیــر مســتقیم برمى گردد. 
یعنــى رابطــه ی بیــن انفــاق کــه یــک کار اجتماعــى اســت، بــا خــود انســان اســت. 
یعنــى فکــر نکــن داری بــه دیگــری کمــک مى کنــى، داری بــه خــودت کمــک 
مى کنــى. وقتــى مدرســه مى ســازی در واقــع داری فرهنــگ خانــواده ی خــودت 
و  خــودت  ســالمتى  داری  مى ســازی  بیمارســتان  وقتــى  مى کنــى.  حفــظ  را 
خانــواده ی خــودت را حفــظ مى کنــى. طلبــکار نبــاش. بدهــکار بــاش. انفقــوا فــى 

ســبیل اهلل. انفــاق کنیــد و خودتــان را بــه خطــر نیندازیــد. 
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اگــر انفــاق نکنیــد، آســیب های درد و رنــج بــه شــما هــم اصابــت می کنــد چــون شــما 
در ایــن مجموعــه هســتید و جــدا از آن نیســتید. انســان بایــد ایــن موضــوع را بــاور 
داشــته باشــد کــه خیــر خــودش بــا خیــر دیگــران محقــق مى شــود، ســالمتى او بــا 

ســالمتى دیگــران، رشــد خــودش بــا رشــد دیگــران.
قــرآن دو جــا کلمــه ی رشــد را بــه کار بــرده اســت. یکــى از آنهــا فــردی اســت و 
یکــى اجتماعــى. دو داســتان اســت. داســتان های قــرآن خیلــى آموزنــده اســت 
و متأســفانه مــا به طــور معمــول بــا داســتان های قــرآن کمتــر ارتبــاط داریــم؛ بــا 
مفاتیــح و روایــات بیشــتر ارتبــاط داریــم. یکــى در داســتان موســى و خضــر اســت 

ــف.  ــاب که ــتان اصح ــى در داس و یک
داســتان موســى و خضــر داســتان فــردی اســت. قــرآن مى گویــد موســى بــه آن 
مــَت ُرشــدا«11 

ّ
ــا َعل مــَن ِمّم

ّ
ــَک َعلــى أن ُتَعل ِبُع

ّ
ــد »هــل أَت ــح مى گوی بنــده ی صال

آیــا بــه مــن اجــازه مى دهــى بــا تــو همــراه شــوم و رشــد و کمــال و تکامــل بیامــوزم؟ 
خضــر بنــده ای اســت کــه نامــش هــم نیامــده امــا اهــل معنــا بــوده و بــه اســراری 
چیزهایــی  و  او  پیــش  بــرو  کــه  مى فرســتد  خــدا  را  موســى  داشــته.  دسترســى 
کســب کــن. خیلــى قشــنگ اســت کــه موســى کار آمــوزش را روی موازیــن انجــام 
مى دهــد. اول اینکــه اجــازه مى گیــرد. مى گویــد »هــل أتبعــک« آیــا اجــازه دارم 
از پــی تــو بیایــم؟ »علــى أن تعلمــن« کــه بــه مــن بیامــوزی... »ممــا علمــَت« 
بخشــى از آنچــه مى دانــى. نمى گویــد مــن مى خواهــم بیایــم و هرچــه را بلــدی 
ــا تواضــع و فروتنــى درخواســتش را مطــرح مى کنــد.  ــه. ب ــه مــن منتقــل کنــى. ن ب
و مى خواهــد ایــن دانــش بــه رشــد تبدیــل شــود. اگــر علــم بــه رشــد تبدیــل نشــود 
مفیــد نیســت و کارکــردی نــدارد. لــذا مى گویــد بیایــم و بیامــوزم تــا رشــید شــوم. 

ــردی اســت.  اینجــا رشــد ف
ــودن  ــرای مظلــوم ب ــد ب داســتان دوم داســتان اصحــاب کهــف اســت. آنهــا آمده ان
جامعه شــان بــا حاکــم زورگــو مبــارزه مى کننــد. آنجــا مى گوینــد »ربنــا... هیــیء لنــا 
ــرای آزاد کــردن آدم هاســت، رشــد باشــد.  ــا رشــدا« ایــن مبــارزه ی مــا کــه ب مــن أمرن
یعنــى انســان جــدای از زندگــى اجتماعــى نمى توانــد رشــد خــود را به دســت بیاورد. 



14
درنگ سوم

بهمن ماه 98

و بــاز در آیــات قــرآن فــراوان اســت. نمى شــود خوب باشــید و انفــاق نکنید. یعنى 
خوبــی خــود آدم بــا انفــاق گــره خــورده اســت. و بحــث امــر بــه معــروف و نهــى از 
منکــر هــم همیــن اســت. ایــن اســت کــه انســان یــک حــس اجتماعــى دارد و ایــن 
حــس اجتماعــى او را وامــى دارد کــه دیگــران را از بدی هــا دور کنــد و به ســمت 
خوبی هــا تشــویق کنــد. مثال هایــی هــم در ادبیــات آمــده اســت. مثــاًل مى گویــد 
وقتــى شــما یــک جمعــى هســتید در کشــتى و در دریــا، آیــا اجــازه مى دهیــد کســى 
آن را ســوراخ کنــد؟ وقتــى ســوراخ کنــد شــما هــم غــرق مى شــوید. ایــن تعبیــر 
از امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر هویــت اجتماعــى اســت. مــا انســان ها یــک 
ــه  ــه رفــاه مى رســد و ن ــه ب هویــت اجتماعــى داریــم. زندگى مــان بــدون اجتمــاع ن
بــه امنیــت و نــه بــه رشــد و نــه بــه تکامــل. اگــر ایــن را بــاور کردیــم، طبیعتــًا کار خیــر 

نســبت بــه دیگــران حاصــل مى شــود.

ایمان
با کار خیر

مالزمه دارد
عنصــر ســوم ایــن اســت کــه بیــن ایمــان و کار خیــر یــک مالزمــه اســت. نمى شــود 
ــا  ــرآن هرج ــات ق ــد. در آی ــه باش ــر بیگان ــا کار خی ــت و ب ــن اس ــد مؤم ــر کن ــى فک کس
ــوا الّصاِلحــات« 

ُ
ایمــان اســت عمــل صالــح هــم هســت. عبــارت »آَمنــوا َو َعِمل

بســیار زیــاد و بــا تأکیدهــای مختلــف بــه کار رفته اســت. »َمــن َیعمل َعَمــاًل صاِلحًا 
َو ُهــو ُمؤِمــن «12. ممکــن نیســت ایمــان باشــد و کار خیــر و عمــل صالــح در پــی آن 
نباشــد. آن عمــل خیــر هــم بــرای خــود شــخص اســت و هــم بــرای دیگــری اســت. 
رابطــه ی بیــن ایمــان و عمــل صالــح یــک رابطــه ی تفکیک ناپذیــر اســت. ایــن را 
انســان بــاور کنــد. بــاور کنــد کــه ایمــان بــدون عمــل صالــح غیرممکــن اســت. ایــن 

هــم عنصــر ســوم.
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حرف  
با کار خیر

مالزمه دارد 
عنصــر چهــارم ایــن اســت کــه ســخن بــا کار خیــر مالزمــه دارد. مــا خیلــى حــرف 
مى زنیــم و شــعار مى دهیــم. از خوبی هــا زیــاد حــرف مى زنیــم. ولــى پــای عمــل 
کــه برســد نــه. قــرآن تعبیــری دارد کــه بــا نکوهــش و تنــدی مى فرمایــد »ِلــَم تقولــون 
مــا ال تفعلــون. َکُبــَر مقتــًا عنــد اهلل مــا ال تفعلــون« چــرا کاری را کــه نمى توانیــد یــا 
نمى خواهیــد انجــام دهیــد بــه زبــان مى آوریــد. ایــن را انســان بــاور کنــد کــه حــرف 
بایــد بــا عمــل باشــد و انســان بــه میزانــى کــه مى توانــد عمــل کنــد حــرف بزنــد. 
یعنــى در بــاورش باشــد. در غیــر ایــن صــورت مى شــود یــک جامعــه ی پــر حــرف. 
یــک کتــاب جدیــدی داریــم بــه نــام حــرف مفــت کــه بــه فارســى هــم ترجمــه شــده 
اســت. نویســنده یــک اســتاد دانشــگاه آمریکایــی اســت. مــا آدم هــا حــرف مفــت 
مى زنیــم. ایــن در آموزه هــای دینــى مــا هــم هســت کــه ایــن کار گنــاه بزرگــى اســت. 
زمانــى ایــن نکتــه را مى فهمیــم کــه کلمــه ی مقــت را در قــرآن مقایســه کنیــم. قــرآن 
بــرای ســه گنــاه بــزرگ از ایــن کلمــه اســتفاده کــرده اســت. یکــى کســى کــه بــا محــارم 
خــود مرتکــب فحشــا شــود. دوم کســى کــه بــا خــدا جــدال مى کنــد. ســوم کســى کــه 
بــه خــدا کافــر مى شــود. چهــارم هــم حــرف بــدون عمــل. این هــا مى شــود »َمقــت«. 

نشــان مى دهــد کــه رابطــه ی بیــن کار و حــرف چطــور بایــد باشــد. 
مــا ســخنران های خوبــی هســتیم و شــعارهای زیــادی مى دهیــم امــا از دل آن 
ــد و  ــه مى توان ــى ک ــه میزان ــد ب ــان بای ــه انس ــم ک ــاور نداری ــون ب ــد. چ ــى درنمى آی عمل
مى خواهــد کار کنــد، حــرف بزنــد. وگرنــه ســکوت. ســکوت بایــد ســکوت فعــال 
باشــد نــه منفعــل. گاهــى آدم نمى توانــد حــرف بزنــد و ســاکت اســت. گاهــى 
مى توانــد حــرف بزنــد و ســاکت اســت. به نظــر مــن قــدرت بــر ســکوت، از قــدرت 
بــر کالم مهم تــر اســت. خــود مــن یکــى از شــاخص هایی کــه آدم هــا را ارزیابــی 
مى کنــم حــرف نزدن هایشــان اســت و نــه حــرف زدن هایشــان. وقتــى فکــر مى کنــد 
االن اگــر ایــن را بگویــم دیگــران فکــر مى کننــد کــه مــن چقــدر مى دانــم و باســوادم، 
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اگــر توانســت خــودش را نگــه دارد، شــرط اســت. یــک آدم عاقــل را بــا حــرف 
نزدن هایــش مى شــود فهمیــد نــه بــا حــرف زدن و همه چیــز را ســر هم-کــردن. 
ــم، حــرف  ــاور کردی ــر ب ــد مالزمــه باشــد. اگ ــاور کنیــم کــه بیــن ســخن و کار بای ــذا ب ل
نمى زنیــم. ریشــه ی بســیاری از مشــکالت در جوامــع انســانى حــرف اســت. چــه 
بســا یــک حــرف خونریــزی ایجــاد کنــد. و اغلــب هــم حاضــر نیســتیم مســئولیت 
حرف مــان را قبــول کنیــم. گاهــى کســى یــک کلمــه حــرف مى زنــد و خانــواده ای از 
هــم مى پاشــد، بــار احساســى دارد، بــار اقتصــادی دارد. از ایــن کلمه هــای بی جــا 
و بی ربــط خیلــى اســتفاده مى کنیــم. هــم در حلقــه ی زندگــى فــردی یــا در خانــواده 
و اجتمــاع و جهــان. رئیــس یــک کشــور یــک حرفــى مى زنــد و چــه مشــکالتى بــرای 
آدم هــا ایجــاد مى کنــد. انســان بایــد بــاور کنــد کــه میــان کالم و عمــل بایــد رابطــه ای 

ــه کار خیــر مى انجامــد. منطقــى و معقــول باشــد. ایــن رابطــه ب

کار عبادی
از کار خیر

جدا نیست
آخریــن چیــزی کــه بــه نظــر مــن در ایــن فضــا بایــد مطــرح شــود ایــن اســت کــه کار 
عبــادی از کار خیــر جــدا نیســت. نمى شــود کســى فکــر کنــد دارد عبــادت خــدا 
انجــام مى دهــد و کار خیــر انجــام ندهــد. در قــرآن هرجــا نمــاز آمــده بــا زکات آمــده. 
»ُیقیمــون الصــاله و ُیؤتــون الــزکاه« در قــرآن پیــدا نمى کنیــد کــه نمــاز باشــد و زکات 
نباشــد. در ســوره ی کوثــر کــه زکات نیســت، قربانــى کــردن اســت. یعنــى چیــزی بــه 
دیگــری برســد. نمى شــود انســان عبــادت خــدا بکنــد و کار خیــری بــرای دیگــران 
انجــام ندهــد. ایــن دو از هــم تفکیــک ناپذیــر هســتند. مالزمــه ای اســت بیــن 
ــاور تبدیــل شــود  ــه ب ــد ب ــرای دیگــران. ایــن موضــوع بای ــر ب عبــادت خــدا و کار خی
و معرفــت و نــوع نــگاه باشــد. بندگــی خــدا بــا خیــر رســانی بــه دیگــران در فرهنــگ 

قرآنــی و از نــگاه خــدا مالزمــه دارد. 
السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته     
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   لطفــًا تفســیری را کــه بــر آیــه »وأنفقــوا فــى ســبیل  اهلل و ال ُتلقــوا بأیدیُکــم الــى 

التهلکــه« از قــول امــام موســى صــدر فرمودیــد، بیشــتر توضیــح دهیــد.

ایشــان  ســخنرانى های  و  نوشــته ها  در  را  تفســیر  ایــن  مــن  مهریــزی:      
دیــدم. یــک مجموعــه ی دوازده جلــدی کــه بــه عربــی نوشــته شــده و بــه فارســى 
ــا امــام«. نــکات بســیار بدیعــى دارد.  ــه گام ب ــام »گام ب ــه ن ترجمــه شــده اســت ب
حرف هــای جالبــى دارد. بســیاری از کتاب هــای مــا تکــرار حرف هــای دیگــران 
ایشــان  بــود.  همیــن  یکــى  دارد.  جالبــى  و  نــو  برداشــت های  ایشــان  اســت. 
مى گویــد در آیــه ی »و أنفقــوا فــى ســبیل  اهلل و ال ُتلقــوا بأیدیُکــم الــى التهلکــه« 
قــرآن مى خواهــد بگویــد انفــاق و کار خیــر بــرای دیگــران، بــه خــودت برمى گــردد و 
اگــر کســى کار خیــر انجــام ندهــد آســیب آن کار بــه خــودش مى رســد. مثال هایــی 
هــم کــه ذکــر کــردم از ایشــان اســت. ســاختن مدرســه و بیمارســتان. پــس انفــاق 
در واقــع راهــى اســت کــه آدم خــودش را حفــظ مى کنــد. ایــن مثــال را بــرای 
ایــن ذکــر کــردم کــه بحــث اجتماعــى بــودن را بــاور کنیــم. بــاور کنیــم اجتماعــى 
هســتیم و صــالح و رشــد و ســالمت و امنیــت مــا در جمــع شــکل مى گیــرد و بــه 
آن گــره خــورده و بیــن ایــن دو ربــط برقــرار مى کنــد. انفــاق نکــردن کــه بــه دیگــران 
مربــوط مى شــود مســاوی اســت بــا نابــود شــدن خــود فــرد. ایــن طــور نیســت کــه بــا 
انفــاق، دیگــری را نجــات مى دهــى! در واقــع داری خــودت را نجــات مى دهــى. 
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ــد. در  ــن کنی ــح را تبیی ــل صال ــا عم ــر ی ــل خی ــا عم ــان ب ــه ی ایم ــا رابط    لطف

بیــن آن مبانــى پنج گانــه از ایــن یکــى عبــور کردیــد. آیــا ایمــان بــدون عمــل خیــر 
ناجــى نیســت، یــا اگــر عمــل خیــر باشــد بــدون ایمــان نجات بخــش نیســت؟ در 
کنــار این هــا لطفــًا »مــن «و »دیگــری« را هــم شــرح دهیــد کــه آیــا ایــن عمــل خیــری 
کــه بــر اســاس ایمــان صــورت مى گیــرد بــرای شــخص مــن اســت یــا دیگــری مهــم 

اســت و بــرای او ایــن عمــل اتفــاق مى افتــد؟

ــل  ــى عم ــر دارد. یک ــى کار خی ــه معن ــت ک ــد واژه اس ــرآن چن ــزی: در ق   مهری

صالــح اســت، یکــى خــود کلمــه ی »خیــر« و »خیــرات« و یکــى هــم »ِبــّر« اســت. 
در  رفته انــد.  بــه کار  خیــر  عمــل  بــرای  کــه  هســتند  اصلــى  واژه ی  ســه  این هــا 
آیــات قــرآن بیــن عمــل صالــح و ایمــان یــک رابطــه اســت. مثــل اینکــه نمــاز 
ــا ترکیب هــای  ــا هــم اســت؛ ب ــم، ایمــان و عمــل صالــح هــم ب بــدون زکات نداری
مختلــف. یــا اول مى گویــد کســى کــه عمــل صالــح انجــام مى دهــد و مؤمــن 
اســت، یــا مى گویــد کســى کــه ایمــان بیــاورد و عمــل صالــح انجــام دهــد. گاهــى 
ــاور خــوب به ســمت  ــا ب ــد. حــرف خــوب ی وقت هــا هــم یــک جــور دیگــر مى گوی
خــدا جــذب مى شــود امــا آن چیــزی کــه ایــن را تقویــت مى کنــد و بــه صعــودش 
کمــک مى کنــد کار خیــر اســت. برداشــت مــن ایــن اســت کــه قــرآن ایــن دو را 
به صــورت جــدای از هــم ناجــى انســان نمى دانــد. نــه ایمــان بــه تنهایــی و نــه 
عمــل صالــح بــه تنهایــی. چــون هــر کــدام از دیگــری جــدا شــود یــک چیــز دیگــر 
ــاور نیســت، شــاید نفــاق اســت. و  ــا عمــل نباشــد دیگــر ب مى شــود. بــاوری کــه ب
عمــل صالحــى کــه بــا بــاور همــراه نباشــد عمــل صالــح نیســت عمــل بی منطــق 
یــک فکــر پشــت آن اســت.  اســت. چــون عمــل صالــح، عملــى اســت کــه 
انتخــاب صــورت مى گیــرد. اگــر کســى همین طــوری و بــدون فکــر کاری را انجــام 

مى دهــد، پــس ناجــى نیســت.
در کتاب هــای کالمــى هــم ایــن بحــث داغ بــوده کــه کــدام اصــل اســت. مــن بــه 
نظــرم ایــن دو مــالزم یکدیگــر هســتند. در بحــث عمــل هــم مطلــق عمــل صالــح 



19
مبانی معرفتی کار خیر در آموزه های اسالمی
متن گفتار

اســت. بحــث فــرد نیســت. بخصــوص اینکــه جمــع مى بنــدد. پــس آن بحــث 
»دیگــری« هــم در نظــر گرفتــه مى شــود. در مرحلــه ی اول ممکــن اســت عمــل 

فــردی باشــد امــا در مرحلــه ی بعــد آن بعــد اجتماعــى و دیگــری هــم هســت. 
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رمز تصویری
را  با موبایل تان 
اسکن کنید.

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

 امداد و یاری گری قبل از هر اقدامى به تفکر و تأمل نیاز دارد.
چیســتی، چرایــی و چگونگــی آنچــه در میــدان عمــل بــرای کمــک بــه نــوع بشــر 
انجــام داده ایــم یــا مى خواهیــم انجــام دهیــم پرســش های مهمــى 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 چیســتى 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 انســانى بــا زیرشــاخه های متنــوع اش  

دانــش مطالعــه ایــن پیچیدگى هــای انســانى در بافــت جامعــه اســت.
معاونــت فرهنگــى حــوزه نمایندگــى ولــى فقیه پــس از مطالعه و بررســى روندهای 
جــاری جمعیــت، ژرف اندیشــِی انسان شناســانه از دریچــه علــوم انســانی را یکــى 

از مســائل مهــم امــروز جمعیــت مى دانــد کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت.
بــرای  کــه  برگــزاری نشســت های علمى-تخصصــى، 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 سخنرانى های این نشست ها در قالب درس گفتار است.


