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 روي، آبرومندي و شکیبایی شیعیان واقعی تیزبینی، میانه
 ن علیم امیرمؤمنادر کال

 اهللا عالمه محمدتقی مصباح آیت

 چکیده
پیرامون صفات شیعیان است. ازجمله صفات شیعیان، این است که در مداراي با مردم هوشیارند و  این مقاله، شرحی بر کالم امیرمؤمنان علی

خـوبی مسـائل را    شیعۀ واقعی با فراسـت و تیزبینـی بـه   ارند. ها صبور و بردب رو و به هنگام تنگدستی، آبرومند و در سختی نیازي، میانه هنگام بی
 .کند زده رفتار نمی اما شتاب، شناسد و اشخاص را می درك

هاي اسالم است؛ چراکه حفظ آبرو و شأن و شخصیت، ارزش واالیی است. حفـظ ایمـان و پایبنـدي بـه آن،      ترین توصیه حفظ آبروداري از مهم
هـا و   در هر حال توصیه اسالم است. پرهیـز از ناشـکیبایی، شـکوه و زاري در برابـر مشـکالت و بیمـاري       صراط مستقیم و عدم انحراف از آن

 هاي اسالم به مؤمنان است. هاي مالی، ضرر و زیان در تجارت و کسب و کار، از دیگر توصیه خسارت
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 مقدمه 
ر ادامۀ خطبۀ جامع و نـورانی خـود، در تبیـین صـفات     د نانامیرمؤم

هـاي آن مؤمنـان    شیعیان واقعی و پرهیزگاران، برخی دیگر از نشـانه 
ی «شمارند:  صادق را چنین برمی ساً فـکَینًـى،       وی غ داً فـ قَصـرِفْـقٍ، و

دة ، وصبراً فی فَاقَۀٍفی  وتَجمالً م، ؛ و در رفـق و مـداراي بـا مـرد    »شـ
رو،  نیازي و برخورداري از ثروت، میانـه  زیرك و هوشیارند و هنگام بی

 ها، صبور و بردبارند. دستی، آبرومند، و در سختی و هنگام تنگ

 مداراي آمیخته با کیاست؛ شاخصۀ رفتار سازنده
نشانۀ هفتم شیعۀ واقعی، تیزبینی و کیاست همراه با رفق و مداراست. 

کنـد و   خوبی مسـائل را درك مـی   بینی بهشیعۀ واقعی با فراست و تیز
کند و با رفق  زده رفتار نمی شناسد؛ اما شتاب درستی می اشخاص را به

ی   «دهد. این تعبیر شـبیه تعبیـر    و مدارا کارش را انجام می زْمـاً فـحو
تر حضرت فرمودند و بدان معناسـت کـه مـؤمن     است که پیش» لینٍ

اش را بـا   اسـت و وظیفـه   خالص و شیعۀ واقعی، دوراندیش و محتاط
دهـد و در برابـر خطاهـاي دیگـران خشـمگین       خویی انجام مـی  نرم
 کند. شود و تندي نمی نمی

باره توضیح دادیم که گاهی بـین دو وظیفـۀ انسـان تضـاد      دراین
انـدیش، بـا    دهد و انسان مؤمن و هوشـمند و عاقبـت   ظاهري رخ می

کـه آسـیب و   کنـد   دقت و ظرافت، چنان بین آن دو وظیفه جمع مـی 
مثالً گـاهی کارمنـد یـا    ، المال و جامعه نگردد خسارتی متوجه او، بیت

کند، وقتـی کارفرمـا متوجـه آن خطـا و      کارگري خیانت و تخلف می
 ،دیگـر   سـوي  تخلف شد، ازسویی باید به وظیفۀ خود عمل کند، و از

زده و با تندي و خشـم رفتـار کنـد.     نباید در مقام انجام وظیفه، شتاب
اي رفتار کند که آبروي شـخص متخلـف    گونه تا ممکن است بهباید 

نریزد و با رفتارش سازمان متحمل کمترین خسارت شود. او نخسـت  
خویی و شکیبایی کارمند متخلف را نصیحت و ارشاد کنـد.   باید با نرم

سپس اگر نتیجه نگرفت، و مجبور بود او را اخراج کند، همۀ شرایط را 
اخراج فرد متخلـف را داشـت و بـا اخـراج او      گاه اگر توان بسنجد، آن

 تعبیـر   به. گشت، او را اخراج کند خسارت فراوانی به سازمان وارد نمی
دیگــر، در برابــر آن مشــکل آنچــه را مصــلحت اســت انجــام دهــد. 

دادن وظیفـه و چگـونگی    کردن بین دو وظیفه، یعنی اصل انجام جمع
خـویی   ، کیاست و نـرم دادن آن، نیازمند هنر مدیریت، تیزهوشی انجام

باشد. در اینجا نیز تقریباً حضرت همان مضـمون را   هنگام واکنش می

شـیعه، کـیس یعنـی    : فرماینـد  کنند و مـی  با الفاظی متفاوت بیان می
کنـد و   باکیاست و تیزهوش است و مسائل را بسیار سـریع درك مـی  

اما اهل رفق و مدارا نیز هست و در برابـر خطـاي   ، دهد تشخیص می
کند و با مـدارا   شود و تندي نمی گران و خیانت آنان خشمگین نمیدی

گـردد و بـا رفـق و مـدارا      هـا مواجـه مـی    و شکیبایی بـا ناهنجـاري  
دادن وظیفـۀ خـود    تـرین راه را بـراي انجـام    آسیب خطرترین و کم کم

 کند. انتخاب می

 روي شیعیان واقعی در زندگی خود میانه
ی  «اقعی را حضرت، نشانۀ هشتم و نهم شیعیان و داً فـ نًـى   قَصـغ  

روي هنگـام برخـورداري و آبرومنـدي     میانـه «؛ »فَاقَۀٍوتَجملًا فی 
گونـه روش مؤمنـان    کننـد و ایـن   معرفی می» دستی هنگام تنگ

نمایند. در جامعـه برخـی     ممتاز را دربارة مسائل مالی توصیف می
و در دسـت و نیازمندنـد    بسیار ثروتمند، و در مقابـل برخـی تهـی   

باشـند. معمـوالً افـراد     رو می زندگی با مشکالت سخت مالی روبه
دسـت ناشـکیبایی    ثروتمند ولخرجی و اسراف، و افراد فقیر و تهی

کننـد و از کسـانی کـه بـه کمـک آنـان امیـد دارنـد، کمـک           می
روانـد و   خواهند؛ اما شیعیان واقعـی هنگـام ثروتمنـدي میانـه     می

ی، عفت و عزت نفـس خـود را   دستی با شکیبای هنگام فقر و تنگ
کنند و بـا   کنند و پیش دیگران حاجت خود را بازگو نمی حفظ می

 گذارند دیگران متوجه مشکالت آنان شوند. آبروداري نمی

 روي در زندگی مفهوم میانه. الف
روي و اعتدال، اصلی کلی است که در همۀ امور و کارها مطرح،  میانه

تفـریط بپرهیـزد.    و  ه باید از افـراط و استثناناپذیر است و انسان هموار
کنـیم   آنچه در مباحث پیشین بدان پرداختیم و دوباره بر آن تأکید مـی 

تفـریط   و  روي و حـد وسـط بـین افـراط     این است که اعتدال و میانه
روي  خـوردن زیـاده   مـثالً اگـر فـردي در غـذا    ، مفهومی کمی نیست

بسـیار   خـورد و در مقابـل فـردي    کنـد و چهـار پـرس غـذا مـی      مـی 
توان گفـت اعتـدال و    شود، نمی اشتهاست و با اندکی نان سیر می کم
روي در غذاخوردن حد وسط کمی بین آن دو، یعنی خـوردن دو   میانه

روي در کسب درآمد، اگر فردي روزانـه   پرس غذاست، یا دربارة میانه
اش از هزار تومان  یک میلیون تومان درآمد دارد و فردي درآمد روزانه
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روي در کسـب درآمـد، بـه     توان گفت کـه میانـه   کند، نمی نمی تجاوز
میلیـون   کسب حد وسط کمی بین آن درآمد، یعنی کسب روزانـه نـیم  

باشـد، یـا اگـر فـردي روزي دوازده سـاعت درس       تومان درآمـد مـی  
کند و روزي یک سـاعت درس   خواند و در مقابل، فردي تنبلی می می
خوانـدن، شـش    تدال در درستوان گفت حد وسط و اع خواند، نمی می

خواندن است. دربارة عبادت نیـز اگـر فـردي افـزون بـر       ساعت درس
خواند و در مقابل، فردي  نمازهاي واجب، نمازهاي مستحبی را نیز می

روي در عبادت به این اسـت کـه    توان گفت میانه خواند، نمی نماز نمی
 خوانیم.ما نیمی از نمازهاي واجب و نیمی از نمازهاي مستحبی را ب

روي و حد وسط را در کارها و امور گوناگون بـه   کل اگر میانه در
حد وسط کمی تفسیر کنیم، در بسیاري موارد به خطا و اشـتباه دچـار   

شویم. حد وسط، امري نسبی، و در موارد گوناگون متفاوت اسـت.    می
تفریط آن براي ما مشـخص   و  پس در هر رفتاري نخست باید افراط

انیم حد وسط آن را تعیین کنیم؛ بنابراین هرگاه در هر کـار  گردد تا بتو
توان به حد مطلوب و میانـۀ آن   تفریط آن روشن شد، می و  حد افراط
 و  برد، یا با توجه به آنکه نسبت حد وسط در هر رفتار با افـراط  کار پی

تفریط در آن، تضایف است؛ مانند رابطۀ تضایفی که بـین پـدربودن و   
اگر با دلیل عقلی یا شرعی، حـد مطلـوب در کـاري    پسربودن هست، 
شود. ابـوت و   تفریط در آن کار نیز مشخص می و  معین گردید، افراط

بنوت متضایفین هستند؛ یعنی مفهوم ابوت و پدري با مفهوم بنـوت و  
شود. پدر، کسی است که پسر دارد و پسـر، کسـی    پسري فهمیده می

آیـد؛   دسـت مـی   زمان بـه  ف هماست که پدر دارد و فهم اطراف تضای
یعنی چنان نیست که ما یکی از طـرفین تضـایف را بـدون دیگـري     
بشناسیم. موضوع بحث ما نیز چنین است؛ وقتی حد وسط هر کـار را  

 وتفریط در آن کار را شناخته باشیم. شناسیم که افراط می

روي و حد  جانبه به مقولۀ میانه ضرورت نگاه همه. ب
 وسط در رفتار

، اهداف گوناگون، و فراتر از آنها، هدفی غایی و نهایی دارد کـه  انسان
وي اسـتعدادها و   ،باشـد. همچنـین   الهـی مـی   آن هدف نهایی، قرب 

کارگیري همـۀ آنهـا و رفتارهـاي     هاي گوناگونی دارد که با به توانایی
تعیـین   ،رو ازاین. یابد تواند به آن هدف متعالی دست  گوناگون خود می
الك ارزش در مسـائل اخالقـی اسـت، در رفتـاري     حد وسط، که مـ 

ها و استعدادها نادرست  کردن دیگر رفتارها، توانایی خاص بدون لحاظ

 ،رو است. انسان، جز قوة عاقله و عقل قواي دیگـري نیـز دارد؛ ازایـن   
گـاه بـراي    نباید فقط درس بخواند و بـه کـار دیگـري نپـردازد و آن    

انسان افـزون بـر آنکـه قـوه     خواندن حد وسط کمی لحاظ کند.  درس
مفکره و عاقله دارد، و باید به تحصیل علم و شناخت حقایق بپـردازد،  
از عواطف و احساساتی مانند محبت و عشق، نفرت، خوف و رجا نیـز  
برخوردار است و باید همۀ وظایف خود، ازجملـه مبـارزه بـا دشـمن و     

دهـد.   کفار و حمایت و رسیدگی به مستضعفان و محرومان را انجـام 
پرداختن به کاري مانند تحصیل علم، که مطلـوب و ارزشـمند اسـت،    
نباید او را از دیگر وظایفش باز دارد و سبب شود دربارة دیگر وظـایف  

مثالً نباید تحصیل علم او را از عبادت بازدارد؛ ، و قوایش کوتاهی کند
فرسا داشته باشد و  زمینۀ تحصیل علم تالش طاقت زیرا اگر انسان در

اما به عبـادت اهمیتـی ندهـد، روح     ،ه مدارج باالي علمی دست یابدب
اش دسـت نیافتـه    اي از انس با خدا ندارد و به هدف اصـلی  وي بهره

است. درواقع علم، مقدمه و ابزار رسیدن به تعالی و هدف غایی اسـت  
آورد و اگر انسـان در کنـار تحصـیل     و زمینۀ رشد انسان را فراهم می

فایـده   و تعالی روحش نپردازد، علمش نافرجام و بـی علم، به معنویات 
فرماید:  دربارة نسبت بین علم و خشیت از خدا می است. امام صادق

رِم    الْمعرِفَۀِ  شُعاع  والْعلْم  میرَاثُ الْعلْمِ، الْخَشْیۀُ« نْ حـ مـانِ، والْإِیم قَلْبو
ه     لَا یکُونُ عالماً وإِنْ شَقَّ الْخَشْیۀَ الشَّعرَ فی متَشَابِهات الْعلْـمِ. قَـالَ اللـَّ

الْعلَماء  وآفَۀُ) 28(فاطر:  »إِنَّما یخْشَى اللَّه منْ عباده الْعلَماء«  عزَّ وجلَ:
ـ    والْعصبِیۀُأَشْیاء: الطَّمع والْبخْلُ والرِّیاء  ثَمانیۀُ دحِ والْخَ الْمـ ب حـو ضو

     الْأَلْفَـاظ د ائـی تَـزْیِینِ الْکَلَـامِ بِزَوف التَّکَلُّفو هیقَتقلُوا إِلَى حصی ا لَمیمف
تا،  (مجلسی، بی» الْحیاء منَ اللَّه والافْتخَار وتَرْك الْعملِ بِما علموا وقلَّۀُ
ر الهــی بــیم و تــرس از عــذاب و کیفــ)؛ 52، ح 11، ب 52، ص 2ج 

آورد علم و دانش اسـت و کسـی کـه از بـیم و تـرس       میراث و دست
اگرچـه در  ، بهره شد، عالم و دانشـمند (حقیقـی) نیسـت    محروم و بی

متشابهات علم که فهم آن بر همه آشکار نیست موشکاف باشـد (در  
بینی را داشته باشـد)، زیـرا خداونـد     علم و دانش نهایت دقت و باریک

ــوده:  ــدگان«فرم ــانی از او    از بن ــان رب ــا دانشــوران و عالم ــدا تنه خ
آفت و زیان براي علما و دانشمندان هشـت چیـز اسـت:    ». ترسند می

طمع و آزداشتن؛ بخل؛ ریا و خودنمایی؛ تعصب و عدم پذیرش حق و 
راستی و درستی ازروي هـوا و خـواهش نفـس؛ عالقـه بـه مـدح و       

ت آن ستایش خـود؛ فـرورفتن و اندیشـیدن دربـارة آنچـه بـه حقیقـ       
انداختن خویش در آراستن سخن به الفاظ زاید؛  اند و به زحمت نرسیده
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ــی و      ــدا و فخرفروش ــی خ ــت و بزرگ ــدك از عظم ــرم ان ــا و ش حی
 دانند. نکردن به آنچه می عمل؛ و خودنازیدن به

گرچه تحصیل علم و عبادت خداوند هر دو ارزشمندند؛ اما انسان 
بایـد بـه تـأمین معـاش و      جز آنها وظایف دیگري نیز دارد؛ ازجمله به

اش بپردازد و صحیح نیست که نیمی از وقـتش   زندگی خود و خانواده
را صرف تحصیل علم و نیم دیگر آن را صرف عبـادت کنـد و بـراي    
تأمین مخارج زندگی خود نکوشد و سربار دیگـران باشـد. همچنـین    

وگوي با آنها و تأمین  انسان باید به تربیت فرزندان و معاشرت و گفت
نیازهاي عاطفی و احساسی آنها بپردازد. اگـر انسـان همـۀ وقـتش را     

یابد، اما سبب  صرف تحصیل علم کند، به مدارج علمی واال دست می
شود دیگر قوا و وظایف انسان معطل بماند و دربارة آنها کوتاهی و  می

 تفریط شود.

روي به رعایت اعتـدال و تـوازن بـین     تفسیر میانه. ج
 ها قوا و توانایی

کل، اعتدال و حد وسط در زندگی این اسـت کـه انسـان از قـوا و      در
ابزارها، مانند چشم، گوش، دست، پا و مغز، قواي روحـی، عواطـف و   

دست آورد.  اي استفاده کند که رضاي خداوند را به گونه احساساتش به
هــا و  پـس مــالك، رعایـت اعتــدال و حـد وســط در همـۀ ظرفیــت    

ی حـد    استعدادها و همۀ قواي جسمی  و روحی است، نه رعایـت کمـ
وسط در یکی از قوا و غفلت از دیگر قوا و وظایف. در مقام یک اصل 

کردن همۀ قوا و توازن بـین   کلی، اعتدال در زندگی به معناي متعادل
که در حد الزم به همۀ آنهـا   اي گونه دادن وظایف است، به آنها و انجام

ی نیـز ا   پرداخته شود. آن عتـدال و حـد وسـط شـکل     گاه در امور کمـ
فرد ثروتمند، متناسب با ثروت و درآمـدش مقـداري را    ،مثالً. گیرد می

اگر همۀ مال  ،بنابراین. به خویشان، دوستان، فقرا و دیگران انفاق کند
اش چیـزي بـاقی نگذاشـت و     خود را انفاق کرد و براي خود و خانواده

کرده، و اعتدال هایش محتاج دیگران شد، افراط  خود براي تأمین نیاز
وي نباید از انفـاق   ،در احسان و انفاق را رعایت نکرده است. همچنین

طلبـی و حـرص، فقـط در اندیشـۀ      مالش خودداري ورزد و بـا افـزون  
اندوزي باشد و خوي دنیاپرستی را در خود پدید آورد و رشد دهـد،   مال

یا به تعبیر علماي اخـالق، بخیـل نباشـد تـا از احسـان و انفـاق، آن       
را در اختیـار دیگـران قـرار دهـد،      بخشی از مالش که وظیفه دارد آن 

 خودداري ورزد.

 پرهیز مؤمن از اسراف
کند و  روي نمی اسراف و زیادهخود   مؤمن ثروتمند در مخارج شخصی

سـازد.   قیمـت فـراهم نمـی    براي لذت خود غذاهاي رنگارنگ و گران
رسیدن به لذت خیـالی  انسان باید در حد نیاز، غذا فراهم آورد و براي 

خوردن در مدت چند دقیقه صرف غـذا، درپـی غـذاهاي رنگارنـگ و     
 ،هاي درجـۀ دو تهـران   گران نباشد. بنده شنیدم که در برخی رستوران

هاي درجۀ  هزار تومان است و در رستوران هزینۀ یک وعده غذا هشتاد
شود چنین غذاي  تر است. چگونه انسان حاضر می هم گران یک از آن

که در کشور، فقرا و نیازمندانی هستند که هزینۀ  انی بخورد، درحالیگر
غذاي آنها در سال شاید به اندازة هزینۀ یک روز بعضی از ثروتمندان 
است؟! چگونه انسان هزینۀ گزافی را خرج یـک وعـده غـذاي خـود     

دهـد در همسـایگی او یـا میـان دوسـتان و       کند و اهمیـت نمـی   می
از تأمین نیازهاي اولیه و ضروري خـود   خویشانش کسانی هستند که

توانند براي فرزند خود لباس تهیه کنند. در آغـاز سـال    عاجزند و نمی
تواننـد بـراي فرزنـد خـود لبـاس مدرسـه و کتـاب و         تحصیلی نمـی 

 التحریر فراهم سازند. لوازم
میلیـون تومـان اســت،    بـراي کسـی کــه درآمـد روزانـۀ او یــک    

توانــد روزي  آیـد. او مـی   نمـی  هشـتادهزار تومـان پـولی بـه حسـاب     
پانصدهزار تومان خرج زندگی خود کند و بقیه را کنـار بگـذارد. ولـی    
صرف ایـن مقـدار پـول بـراي تـأمین نیازهـاي روزمـره، اسـراف و         

ی بـراي او حـد وسـط بـه      زیاده حسـاب   روي است؛ گرچه از نظر کمـ
در تهیـۀ  قدري که بدن نیاز به غذا دارد، غذا خورد و نه  آید. باید به می

روي و اسراف کرد و نه در خوردن آن، وگرنه فرد، مریض و  غذا زیاده
شـود. افـراد ثروتمنـد بایـد در حـد معقـول        نماي مـردم مـی   انگشت

هاي روزانۀ خود را تهیه، و بخشـی از درآمدشـان را صـرف     نیازمندي
رسیدگی به خویشان و فقرا و نیازمندان کنند. البته هزینۀ افـراد بـراي   

نواده و فرزندانشان باید متناسب با شأن آنان در جامعه باشـد؛  خود، خا
ــد نیازهــا و مخــارج خــود و    ــا شأنشــان بای ــان متناســب ب یعنــی آن

 وابستگانشان را فراهم آورند.

 دستی آبروداري شیعیان واقعی هنگام تنگ
ویژگی نهم شـیعیان واقعـی، آبرومنـدي     در بیان نورانیِ امیرمؤمنان

واستن کمـک از دیگـران اسـت. اگـر هزینـۀ      دستی و نخ هنگام تنگ
زندگی فردي در ماه پانصدهزار تومان بود تا بتواند نیازهاي ضـروري  
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هزار تومـان بـود،    اش را تأمین کند؛ اما درآمد او دویست خود و خانوده
گـردد، آن شـخص    اش نیز تأمین نمی که با آن نیمی از هزینه زندگی

النفس و ناشـکیبا باشـد و از    فآید. حال اگر او ضعی حساب می فقیر به
کوشـد بـا درخواسـت کمـک از دوسـتان و       مند نباشد، می توکل بهره

اش را تـأمین   کردن و گرفتن وام مخـارج زنـدگی   خویشان یا با قرض
گـذارد و   کند. طبیعی است او با ایـن کـار از آبـروي خـود مایـه مـی      

نسـت از  گرداند؛ اما اگر نتوا شخصیت خود را در نظر دیگران حقیر می
اش را تأمین کند و تسـلطی بـر نفـس خـود      راه حالل مخارج زندگی

کنـد و اگـر وضـعیت     نداشت، از راه حرام، نیازهاي خود را برطرف می
کنـد. امـا فـرد داراي     خواري و اختالس مـی  براي او فراهم شد، رشوه

، ارزش ایمـان و  بیـت  یافتـه در مکتـب اهـل    ایمان قوي و پرورش
دسـتی و فقـر،    رو هنگام تنـگ  رك کرده است؛ ازاینارتباط با خدا را د

کنـد و حتـی    بـرد و آبـروداري مـی    عرض حاجت نـزد غیرخـدا نمـی   
گذارد دیگران به فقر و نیاز او پی ببرند. خداونـد در شـأن چنـین     نمی

ــه ال « فرمایــد: کســانی مــی ــبِیلِ اللّ ــی ســرُوا ف صینَ أُحــذ ــراء الَّ للْفُقَ
ف     یستَطیعونَ ضَرْباً  نَ التَّعفـُّ مـ یـاءلُ أَغْن الْجاهـ مهبسحضِ یی األَرف

  رٍ فَإِنَّ اللّـهنْ خَیقُوا مما تُنْفإِلْحافاً و ئَلُونَ النّاسسال ی میماهبِس مرِفُهتَع
یملع [سهمی از صدقات] براي نیازمندانی است که )؛ 273(بقره: » بِه

جستن روزي] در زمـین سـفر کننـد؛ [ولـی]      در راه خدا نتوانند [براي
داري توانگر پندارد. آنان را به نشـان   سبب خویشتن نادان، ایشان را به 

اصرار چیزي نخواهنـد، و هـر مـالی     شناسی، از مردم به شان می چهره
 که انفاق کنید، همانا خدا بدان داناست.

و آري، مؤمنان و شیعیانِ واقعیِ برخوردار از عفت و عزت نفـس  
گذارنـد   کنند و نمـی  آبرو، مشکالت و فقر خود را از دیگران پنهان می

کنند و  اي با مردم سلوك می گونه کسی از زندگی آنها باخبر شود و به
پندارنـد آنـان ثروتمندنـد.     شوند که مـردم مـی   در بین آنان ظاهر می

هـایی دارد، مـثالً     دسـتی روش  داشتن فقـر و تنـگ   آبروداري و پنهان
درآمدش انـدك اسـت و نیازهـا و احتیاجـات او را برطـرف      کسی که 

دست  کند، اگر در سال به چهاردست لباس مناسب نیاز دارد، یک نمی
ها و حضـور در   کند و از آن لباس فقط براي مهمانی لباس نو تهیه می

کوشد آن لباس کمتر کثیف شـود و نـو    کند و می مجالس استفاده می
وآمدهاي عادي لبـاس سـاده و مسـتعمل     بماند؛ اما در خانه و در رفت

تواند در خانه که دور از چشم آشنایان و مـردم   پوشد. حتی وي می می
تواند براي خود لباس نو  دار بپوشد. حتی اگر او نمی است، لباس وصله

کند  تهیه کند، ظاهر همان لباس کهنه را با شستن و اتوزدن حفظ می
براي رفـع گرسـنگی و   کوشد  تا مشخص نشود او فقیر است. وي می
حجم مصرف کنـد   قیمت و کم تأمین نیاز ضروري خود غذاهاي ارزان

و همیشه مواد غذایی ارزشمند را در خانه ذخیره داشته باشد کـه اگـر   
مهمانی برایش رسید، بتواند متناسب با شـأن او غـذا بـرایش فـراهم     

قـر و  گونه آبروي او نزد مهمان محفوظ بماند و او متوجه ف آورد تا این
 اش نگردد. مشکالت معیشتی

انگیزة واالي شیعیان واقعی براي آبـروداري و حفـظ   
 شأن خویش

پس توصیۀ اسالم به مؤمنان، آبروداري است و کسانی کـه بـه ایـن    
شوند که اگر کسـی   کنند، چنان میان مردم ظاهر می توصیه عمل می

کـه   لیدرحـا . پندارد ثروتمندنـد  می ،با وضعیت زندگی آنان آشنا نباشد
بسا آنان به نان شبشان نیز محتاج هستند. البته آنان بـراي تـأمین    چه

 دست آورند. توانند درآمد کافی به کوشند، اما نمی روزي خود می
اسالم، حفظ آبـرو و شـأن و شخصـیت خـود را ارزشـی بـزرگ       

شـدنی اسـت. مـردم     کند و ارزش آن براي مردم نیز درك معرفی می
آوردن  دسـت  گـویی بـراي بـه    گـران و تملـق  اظهار فقر و نیاز نـزد دی 

داشـتن بـه مـال دیگـران را سـبک و خوارکننـده        اي نان و طمع لقمه
هـاي الهـی اعتقـاد     دانند. حتی کفار و کسانی که به خـدا و ارزش  می

خواهند مردم آنان را فقیر و  اند و نمی آبروشدن گریزان ندارند نیز از بی
منـان و شـیعیان واقعـی بـراي     اما انگیزة مؤ، حساب آورند زیردست به

تر از انگیزة دیگران اسـت. آنـان بـراي     آبروداري بسیار مقدس و قوي
کوشند، اما چون تدبیر و تقدیرات الهی را باور دارنـد،   کسب روزي می

گردد به صالح آنان است و  اند که آنچه از روزي نصیب آنان می برآن
ان قـرار دهـد.   بیند که بـیش از آن در اختیارشـ   خداوند مصلحت نمی

لحه     منْ  عبادي  نَّ منْ: «ِکه در حدیث قدسی آمده است چنان صـلَـا ی
نْ   عبادي  منْ  إِلَّا الْغنَى فَلَو أَفْقَرْتُه لَأَفْسده ذَلک وإِنَّ ا      مـ لحه إِلـَّ صـلَـا ی

ک  ذَلـ هدلَأَفْس تُهأَغْنَی ؛ 108، ص 2ق، ج 1405 (احسـائی، » الْفَقْرَ فَلَو(
همانا میان بندگان من کسـی هسـت کـه جـز غنـا و تـوانگري بـه        
مصلحت او نیست و اگر او را به فقر مبـتال سـازم، آن فقـر فاسـدش     

گرداند و میان بندگان من کسی هست که جز فقر به مصـلحت او   می
نیازي و غنا او را فاسـد   نیاز و غنی گردانم، آن بی نیست و اگر او را بی

 گرداند. می
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سـر    دسـتی بـه   صالح برخی بندگان است که در تنگ بنابراین به 
گردند و در زمـین بـه    برند و اگر آنان ثروتمند شوند، از خدا غافل می

ی     «آورند:  فساد و تباهی روي می ا فـغَـولَب هبـادعقَ لالـرِّز طَ اللّهسب لَوو
رٍ ما ینَزِّلُ بِقَدنْ یلکضِ ویرٌاألَرصخَبِیرٌ ب هبادبِع إِنَّه ؛ 27(شوري: » شاء(

کرد، هرآینـه در زمـین    و اگر خداوند روزي را بر بندگان خود فراخ می
آرد؛  اي که بخواهد فـرو مـی   اندازه کردند ولیکن به ستم و سرکشی می

زیرا او به بندگان خویش آگاه و بیناست [که چگونـه و چنـد فراخـور    
 حالشان روزي دهد].

اما اگر برخی فقیـر باشـند، طاقـت و تحمـل فقـر را ندارنـد و از       
آینـد و دینشـان را    هاي نامشروع درپی تأمین زنـدگی خـود برمـی    راه

خواهند به وظایفشان عمل  اند و می گردانند. این افراد، مؤمن فاسد می
دسـتی را ندارنـد و    کنند، اما ایمانشان ضـعیف اسـت و طاقـت تنـگ    

، آنان غنی و ثروتمند باشـند تـا کماکـان بـه     داند خداوند مصلحت می
وظایف خود عمل کنند و به دنبال فسـاد و تبـاهی نرونـد و دینشـان     

 فاسد نگردد.
اما مؤمنی که ایمانش قوي است، در هیچ حـالتی از مسـیر حـق    

کشـاند و از   گردد و فقر یا غنا او را به طغیان و فساد نمی منحرف نمی
دارد. او به هرچه خداوند بـراي   ازنمیعمل به وظایف و تکالیف الهی ب

نیازي و توانگري.  او مقدر سازد راضی است، خواه فقر باشد و خواه بی
بـودن در برابـر اراده و تقـدیر     داشتن و تسلیم اثر ایمان واقعی، رضایت

دکُم   «فرمـود:   که امیرمؤمنـان  الهی است، چنان أَحـ جِـدلَـا ی    م طَعـ
م أَنَّ ما أَصابه لَم یکُنْ لیخْطئَه وما أَخْطَـأَه لَـم یکُـنْ    الْإِیمانِ حتَّى یعلَ

یـک از   یچ)؛ ه9، ح 52، ب 148، ص 69تا، ج  (مجلسی، بی» لیصیبه
شما طعم ایمان را نچشد، مگر آنکه بداند و بـاور داشـته باشـد آنچـه     

ندارد  خداوند مقدر کرده است از خوشی و ناخوشی به او برسد، امکان
که به او نرسد و آنچه از خوشی و ناخوشی از او بازداشته شده اسـت،  

 امکان ندارد که به او برسد.

 مؤمنان راستین و مقام تسلیم و صبر بر مشکالت
کسانی که ایمان و معرفت کاملی ندارند، اگر با فقر یا بیماري یـا هـر   

ري سـر  کنند و فغان و زا سختی دیگري مواجه گردند، ناشکیبایی می
که انسان باید به تقدیر خدا راضی باشد. همچنین  دهند؛ درصورتی می

ناشـکیبایی و شـکوه و زاري در برابـر مشـکالتی چـون بیمـاري یــا       
تنهـا مشـکلی را ازبـین     وکـار، نـه   خسارت و ضرر در تجارت و کسب

افزایـد و راهکـار عاقالنـه،     برد، بلکه بـر مشـکالت انسـان مـی     نمی
امـا بنـدگانی کـه از معرفـت     ، وضعیتی اسـت  داشتن در چنین آرامش

اند و بر ایـن   کامل و ایمان راستین برخوردارند، به تقدیر خداوند راضی
آورد به صالح آنان اسـت،   باورند که آنچه خداوند براي آنان پیش می

در برابـر   ،درنتیجـه . خواه رفاه و آسایش باشد و خواه بیمـاري و فقـر  
ز صمیم دل بـه آن راضـی هسـتند.    خواست و تقدیر الهی تسلیم، و ا

داننـد و   همچنین آنان نقـص، فقـر و بیمـاري را امتحـان الهـی مـی      
کوشند در این امتحان و آزمون سربلند گردند. خداوند دربـارة ایـن    می

وعِ  «فرماید:  آزمون بزرگ الهی می الْجـو فنَ الْخَوم ءبِشَی نَّکُملُولَنَبو
والِ ونَ األَمنَقْصٍ مابِرِینَ   و رِ الصـ رات وبشـِّ الثَّمـینَ إِذا  » األَنْفُسِ وذ الـَّ

 متْهۀٌأَصابیبصونَ مراجِع هإِنّا إِلَیو لّهقالُوا إِنّا ل     لَوات صـ هِملَـیع ک أُولئـ
 هِمبنْ رۀٌ ممحرونَوتَدهالْم مه کأُولئو هرآینه شـما  )؛ 155(بقره: » و
هـا   هـا و میـوه   ها و جـان  زي از بیم و گرسنگی و کاهش مالرا به چی

کـه چـون مصـیبتی [پیشـامد      آزماییم و شکیبایان را مژده ده، آنان می
سـوي او   ناخوشایندي] به ایشان رسد، گویند: مـا از آنِ خـداییم و بـه   

اند کـه درودهـا و بخشایشـی از پروردگارشـان بـر       گردیم. آنان بازمی
 یافتگان.  هاند را آنهاست و ایشان

اگر ما با کسی رابطۀ دوسـتانه، عمیـق و صـمیمی داشـتیم و او     
کنم تا دریابم که آیا ارتباط دوسـتانۀ   گفت که من شما را آزمایش می

شما واقعی و صمیمانه است، آیا انسان اظهـار نگرانـی و ناشـکیبایی    
کوشـد میـزان عالقـه و     کند؟ یا آنکه با حفـظ آرامـش خـود مـی     می

اثبات رساند تا در پرتو موفقیت در آن آزمون و اثبات  ا بهاش ر وفاداري
میزان محبت و وفاداري خود، به مطلوبش برسد و بیشـتر از منـافع و   

مند گردد؟ انسان موفـق، کسـی اسـت کـه در      فواید آن دوستی بهره
کوشـد در   کنـد و مـی   رویارویی با امتحان، آرامش خود را حفـظ مـی  

دسـت   که در آن امتحان توفیقی بـه امتحانش موفق گردد و پس از آن
دسـت   شود؛ زیرا با این موفقیت مزد زحماتش را به آورد، خوشحال می

کوشـد و   آموزي کـه بـراي فراگیـري علـم مـی      آورد؛ مانند دانش می
گاه که در  کند، و آن خوابی و رنج تالش علمی را بر خود هموار می بی

سیار خوشـحال  کنکور موفق شد و پاداش زحماتش را دریافت کرد، ب
 گردد. می

ها را ندارند و وقتی بـا   بهره از ایمان، تحمل سختی هاي بی انسان
کنند خداوند آنـان   شوند، تصور می ها و فقر مواجه می تنگناها، سختی

پندارنـد   را خوار گرداینده است؛ اما وقتی رفـاه و آسـایش دارنـد، مـی    
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ه    أَما اإلِنْسـا فَ«خداوند به آنان عنایت کرده است:  بـر تَاله ا ابـ نُ إِذا مـ
ه رِزقَـه      فَأَکْرَمه ونَعمه فَیقُولُ ربی أَکْرَمنِ لَیـع رفَقَـد تَاله ا ابـا إِذا مأَمو

گاه که پروردگـارش   اما انسان آن)؛ 16و15(فجر: » فَیقُولُ ربی أَهانَنِ
روردگـارم [چـون   او را بیازماید و گرامی دارد و نعمتش دهد، گویـد: پ 

داشت بودم] مـرا گرامـی داشـت؛ امـا چـون او را       شایستۀ این گرامی
اش را بر او تنگ سازد، گوید پروردگارم [به سبب این  بیازماید و روزي

 ابتالء] مرا خوار و زبون کرد.

 دانستن فقر و بال مؤمنان واقعی و موهبت
ویش، خـواه  اما افراد بـا ایمـان، تـدبیر و تقـدیر خداونـد را دربـارة خـ       

برخورداري از نعمت باشـد یـا حرمـان از آن، بـه خیـر و صالحشـان       
دانند و به آن راضی، و تسلیم خواست و ارادة خداوندند. برخی بـه   می

اند که همۀ تدبیرهاي خداوند را حتی آنجا که  اي از ایمان رسیده مرتبه
ند مان، دانند آیند، براي خویش موهبت می به بال و مصیبتی گرفتار می

گـذارد و اگرچـه دارو    بیماري که پزشک داروي تلخی در اختیار او می
تلخ است، اما چون در درمان او مؤثر است، او از پزشک تشـکر، و بـا   

کنـد. همـۀ تقـدیرها و تـدبیرهاي خداونـد       رضایت آن را مصرف می
اش اسـت، و   دربارة بندة خود، حاکی از لطف و محبت خدا درحق بنده

دستی مبتال  اش را به فقر و تنگ مهر و محبت بندهحتی خداوند ازسر 
مثابـه   سازد. در برخی روایات، فقر ستوده شده، و در برخی فقر بـه  می

روایـت شـده، در    شعار صالحان معرفی گردیده است. از امام صادق
إِذَا   یا موسى«آمده است که خداوند فرمود:  مناجات حضرت موسی

تأَیقْبِ  رقْـبِالً   الْفَقْرَ منَـى مالْغ تأَیإِذَا رینَ، وحالارِ الصعباً بِشرْحالً فَقُلْ م
  تُـهقُوبع لَـتجع ؛ 12، ح 263، ص 2، ج 1362(کلینـی،  » فَقُلْ ذَنْب(

اي موسی، هرگاه دیدي که فقر به تو روآورد، بگـو مرحبـا بـه شـعار     
گناهی است که  شایستگان و چون دیدي توانگري به تو روآورد، بگو

 در عقوبتش شتاب شده است.
اي  توانگري یا فقر براي مؤمنان عـاملی بـراي تربیـت و وسـیله    

تر دارند و  باخته فقر را خوش اما مؤمنان پاك، باشد براي تکاملشان می
گرفتاري به فقر و بال را نشانۀ محبت و عشـق خداونـد بـه خـویش     

رو،  . ازایـن کنند لمداد میرا رازي بین عاشق و معشوق ق دانند و آن  می
گذارند دیگران به فقر و تنگدسـتی   کوشند آن را پنهان کنند و نمی می

توانند از فقر، که موهبـت و   صورت بیشتر می ببرند؛ زیرا دراین آنان پی
اي الهی است، براي تکامل و تعـالی خـود بهـره برنـد. خداونـد       عطیه

فرمایـد:   ه آنـان مـی  باخته و ضرورت احسان ب دربارة این بندگان پاك
ی األَرضِ  « ونَ ضَرْباً فـیعتَطسال ی بِیلِ اللّهی سرُوا فصینَ أُحالَّذ لْفُقَراءل

ئَلُونَ       سـال ی میماه بِسـ مرِفُه تَعـ ف نَ التَّعفـُّ مـ یاءلُ أَغْنالْجاه مهبسحی
دانی اسـت کـه در   ها] براي نیازمن [صدقه)؛ 273(بقره: » النّاس إِلْحافاً

راه خدا نتوانند [براي جستن روزي] در زمین سفر کنند. [ولی] نـادان،  
داري تـوانگر پنـدارد. آنـان را بـه نشـان       ایشان را به سبب خویشـتن 

 اصرار چیزي نخواهند. شناسی، از مردم به شان می چهره
که  داشتن فقر از دیگران معناي لطیفی نهفته است. آنان در پنهان

انـد، فقیرگشـتن را نتیجـۀ محبـت و      رجه از معرفـت رسـیده  به این د
داننـد و   عنایت خداوند به خویش، و معاملۀ پرسودي بـا خداونـد مـی   

منـد شـوند آن را از    براي اینکه از اجر بیشتري در بارگـاه الهـی بهـره   
دارنـد. آنـان بـا آبـروداري و حفـظ ظـاهر، خـود را         دیگران پنهان می

کـه از تـأمین نیازهـاي     هنـد؛ درحـالی  د ثروتمند و توانگر نشـان مـی  
ضروري خود نیز عاجزند؛ اما براي رسیدن به مقـام قـرب و رضـوان    

کـس از رنـج و    خرنـد. البتـه هـیچ    ها را به جان می الهی همۀ سختی
ی  «خداوند فرمود:  ،رو سختی به دور نیست؛ ازاین خَلَقْنَا اإلِنْسانَ فـ لَقَد

دحتی افـراد  )ر سختی و رنج آفریدیمهرآینه آدمی را د) (4(بلد: » کَب .
ثروتمند و مرفه نیز از رنج و سختی به دور نیستند. رنج برخی در فقـر  
یا بیماري، رنج برخی در فراق عزیزان، و رنج برخی نیـز در بالهـاي   

ترین شـیوة رفتـار    آسمانی و طبیعی، مانند زلزله و سیل است. عاقالنه
اري اسـت؛ زیـرا چـون رفـاه و     ها، شکیبایی و بردب ها و رنج در سختی

اند و انسان موفق  هاي آزمایش انسان آسایش یا رنج و بال، همه زمینه
در آزمون الهی، کسی است که با شکیبایی و بردباري در برابـر فقـر،   

دهد، زمینـۀ خشـنودي خداونـد را     فراق عزیزان یا بالهایی که رخ می
واست و ارادة خداونـد  آورد و با رفتار خود ثابت کند که تسلیم خ فراهم 
 است.
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