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چکیده
در بینش موحدان ،رابطه «خلق» با «خالق» ،رابطه «عیال اهلل» بودن است و بندهای نزدد او
محبوبتر است که مظهر بیشتری از لطف و خدمت به «عیال اهلل» باشد .کم توجهی بزه موولزه
خدمت و خدماترسانی از آسیبهای عمده مشهود در جامعه کنونی بشر است کزه سزبب بزروز
مشکالت فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصزادی در میزان خلزق و «خزانوار الهزی» شزده اسزت.
خدمترسانی از منظر کالمی ،تفسیری ،فرهنگی ،اقتصادی و غیر آن ،قابز ژزهوهش اسزت و از
امور ژسندیدهای است که هر انسانی فطرتاً تمای به انجام آن دارد؛ گرچه روش و نوع اجرای آن
نسبت به افراد متفاوت است.
این مواله رویکردی است آسیبشناسانه به موضوع خدمت رسانی با تکیه بر قرآن و سزننان
گوهر بار ائمه اطهار(ع) است که ناب ترین نکتهها را در معرفی و تبیین موانع خدمترسانی ارائه
کرده اند .در این مواله ،ضمن طرح آیات و روایات و بیانات دانشمندان؛ موانع و آسیبهای عرصه
خدمت رسانی مورد ژهوهش قرار گرفت و سرانجام این نتیجه به دست آمد که که برخی عوام
درونی مانند ضعف معرفتی و برخی عوام بیرونی مانند ثروتاندوزی ،مانع راه خدمترسانیاند.
واژههای کلیدی :قرآن ،روایات ،خلق ،خدمت ،خدماترسانی ،آسیب.
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مقدمه
از منظر اعتوادی ،رابطه آفریدهگان با آفریننده ،رابطه «عیالاهلل» بودن است و آنان،
مح ظهور صفات حسنای «محب و لطیف» الهی هستند و محبوبترین انسانها ندد
او ،ژر لطفترینشان به بندگان اویند .همانگونه که عواملی ،موجب توویت روحیه
خدماترسانی به خلق اویند؛ متأسفانه ،عواملی آسیبرسان به این شجره طیبه شده و
جامعه بشری را از سلوک در مسیر نی به «محبت الهی» محروم میسازند .خداوند
فرمود« :الْنَلْقُ عِیَالِی ،فَأَحَبُّهُمْ إِلَیَّ أَلْطَفُهُمْ بِهِمْ وَ أَسْعَاهُمْ فِی حَوَائِجِهِمْ (حر
عاملی3403،ق  ،ج 166 :36و کلینی3423 ،ق ؛ ج :)206 :1آفریدهگان «عیال» و خانوار
منند که محبوبترین آنان ندد من ،ژر لطفترین به ایشان و کوشاترین در رفع نیازها و
(خدمت) به آنان هستند».
بر این اساس ،انسان ها به علت مسئول بودن در قبال یکدیگر ،موظف به خدمت
رسانی به یکدیگرند .از طرفی ،به لحاظ این که بودن جامعه بشری ،یک واحد به هم
ژیوسته است ,همه ملدمند از به هم خوردن تعادل آن جلوگیری نمایند .لذا عدم توجه
به تأمین نیازها و کوتاهی در انجام خدمترسانی به موقع ،موجب به خطر افتادن کیان
جامعه میشود .سرشت و طبع اوّلی انسانها,پ ،تمای به کمک به یکدیگر داشته و
دلبسته خیررسانی به همدیگرند ،اما در این مسیر ممکن است آسیب هایی او را از این
لطافت و لطف کردن مانع شود .در این نوشتار تالش میشود بعضی از این آسیبها از
منظر قرآن و احادیث اه بیت علیهم السالم مورد کنکاش قرار گیرد.
 .1مفهوم شناسی ﻭﺍژﻩ خدمت
واژه خدمت و مشتوات آن به طور مستویم در قرآن کریم نیامده است ،اما به معنای
آن به شیوه های منتلف اشاره شده است .بر این اساس ،در کالم الهی ،در موام توصیه
و اهمیت خدمت رسانی به مردم ،از واژه هایی مانند احسان ،اکرام ،انفاق ،انعام ،ایثار،
تعاون ،صدقه ،رحمت ،قرض و ...استفاده شده است.
«خدمت» اسم مصدر از «خدم» است و به معنای ژرستاری و تعهد ،انجام عملی از
سر بندگی و دلسوزی برای کسی است( .دهندا3161 ،ش ،ذی واژه خدمت) در فرهنگ
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معین واژه «خدمت» و «خدمتگدار» چنین معنی شده است« :خدمت» یعنی کارکردن
برای کسی ،بندگی ،چاکری کردن ،کار ،ماموریت ،هدیه ،سالم ،تعظیم ،و. ...
«خدمتگدار» یعنی نوکر ،مهربان ،مشفق ،مستندمی که در ادارات و موسسات به
خدمات کوچک مشغول است( .معین3132 ،ش« )133:خادم» به شنصی گفته می شود
که به قومی و یا گروهی از روی دوستی خدمت میکند (طریحی3162 ،ش ،ج.)22: 6
با توجه به آنچه که اه لغت آوردهاند «خدمت» به معنای بندگی ،کنیدی و کار کردن
برای کسی از روی دوستی است.
اما در اصطالح  ،به هر کار شایسته و نیکی گویندکه به مردم سود رساند و در جهت
کمک و حمایت و راه اندازی کار مردم باشد .این اصطالح در قرآن و حدیث معنای عام و
گسترده ای داشته و هر نوع کار خیر و نیکی در هر بعدی از ابعاد همچون فرهنگی،
معنوی و اقتصادی و  ...را شام می شود (برجی3132 ،ش)33:؛ و به هر کاری که کسی
برای دیگری و یا دستور دیگری یا به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه صورت دهد ،خواه
با مدد باشد یا بدون مدد ،خواه رسمی یا غیر رسمی خدمت گویند( .جعفری لنگرودی،
3163ش  ،ج )3303 :1و از سوی دیگر ،خدمترسانی در اصطالح عرف اجتماعی ،به
معنی ابراز همدردی ،همبستگی ،همکاری ،همگامی و کمک به افراد و خانوادههایی است
که به نوعی گرفتار نیازمندی و نارسایی اقتصادی ،فرهنگی و  ...در تامین زندگی روزانه
خود هستند( .غفاری و آژگان3133 ،ش)6:
 -2مهم ترین آسیبهای خدمترسانی
 .1-2ضعف معرفت :انسانی که در بینش و معرفت به خود و مبدأ هستی به این جایگاه
اعتوادی نرسیده باشد که «هرچه دارد ،داده خالق است» و در نهایت «آن خالق ،وارث
همه چید» در این عالم است و «این انسان ،امانتدار و جانشین» در مصرف است :ءَامِنُواْ

بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنفِوُواْ مِمَّا جَعَلَکمُ مُّسْتَنْلَفِینَ فِیه (حدید :)6 /به خدا و ژیامبرش ایمان
آورید ،و از اموالى که خدا شما را در آن جانشین خود قرار داده انفاق کنید؛ ژس
براى کسانى از شما که ایمان آورده و انفاق کردهاند ،ژاداش بدرگى خواهد بود.
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و فرمود :وَ مَا لَکمُ أَلَّا تُنفِوُواْ فىِ سَبِی ِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض (حدید :)30/و
شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمىکنید؟ در حالى که میراث آسمان ها و زمین منصوص
خداست [و کسى مالک حویوى چیدى نیست]""

و از طرفی ،وجود طبعیت «ژرخواه و حریصِ» تربیت نشدهاش؛ این انسان ،از خدمت و
اعانت و دستگیری دیگران تعل ورزیده و امساک میکند.
بین این معرفت و آن خدمت و ایثار و گذشت در اَشکال منتلف ،رابطه معناداری
برقرار است؛ هر اندازه باور معرفتی شدیدتر باشد ،روحیه خدمت باالتر و بالعکس .لذا
قرآن و فرهنگ اه بیت(ع) اصرار دارند تا بشر توجه ژیدا کند که همه چید داده و رزق
اوست:
«وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِوُونَ»(بوره )1 /و فرموده است« :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَنْفِوُوا مِنْ طَیِّباتِ
ما کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْأَرْض»(بوره :)266 /اى اه ایمان! از ژاکیدههاى آنچه [از
راه داد و ستد] به دست آوردهاید ،و آنچه [از گیاهان و معادن] براى شما از زمین بیرون

آوردهایم" .و در گدارش از طبیعت خاکی و ملکی اش فرموده است« :قُ ْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ
خَدائِنَ رَحْمَةِ رَبِّی إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ وَ کانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً(اسرا :)300/بگو :اگر
شما مالک خدائن رحمت ژروردگار من بودید .در آن صورت( ،به خاطر تنگ نظرى)
امساک مىکردید ،مبادا انفاق ،مایه تنگدستى شما شود و انسان تنگ نظر است»!
«قتور» از ماده «قتر» بر وزن «قت » به معنى امساک در خرج کردن است و از آنجا
که «قتور» صیغه مبالغه است معنى شدت امساک و تنگ نظرى را مىرساند( .مکارم،
3161ش  ،ج)103 :32
بنابراین ،انسان دلبسته به دنیا همیشه به دنبال منافع شنصی خود بوده و به
نیازهای همنوعان خود ،توجه و نظری نکرده و از انجام مسئولیت انسانیاش ،غاف مانده
و در خدمت کردن سستی میورزد.
.2-2دلبستگی شدید به دنیا :کسانی که به دنیا دل بستهاند و همه امکانات را برای
خود میخواهند ،تمای خدمت به دیگران نداشته و از خود هدینه نمیکنند .خداوند در
مورد دلبستگان و غرقشدگان در «محبت زندگی دنیا» میفرماید« :الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ
الْحَیاةَ الدُّنْیا عَلَى الْآخِرَةِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِی ِ اللَّهِ وَ یَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِکَ فِی ضَاللٍ بَعِیدٍ
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(ابراهیم)1 /؛ همانها که زندگى دنیا را دوست دارند و بر آخرت ترجیح مىدهند و
(مردم را) از راه خدا بازمىدارند و آن را کج و منحرف مىطلبند؛ آنان در گمراهى دور و
درازى هستند».
نکته مهم در آیه آن است که محبت شدید به دنیا ،به گونهای انسان را منحرف
میکند که هر راه خدایی را و خداژسندانه را میبندد و حتی دیگران را از آن منع می
کند و هر چه را که چهره «آن سویی» و آخرتی داشته باشد ژذیرا نمیشود مگر در
مواردی که تأمین کننده و توویت کننده «تعلوات خاطرش» باشد:
«هَأَنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِوُواْ فىِ سَبِی ِ اللَّهِ فَمِنکُم مَّن یَبْنَ ُ وَ مَن یَبْنَ ْ فَإِنَّمَا
یَبْنَ ُ عَن نَّفْسِهِ (سوره محمد  :)13 /شما همان [مردمى] هستید که براى انفاق در راه
خدا فرا خوانده شدهاید .ژس برخى از شما بن مىورزند ،و هر کس بن ورزد تنها به
زیان خود بن ورزیده ».و یا در آیه دیگر در توصیف متکبران و فنرفروشان میخوانیم:
«الَّذِینَ یَبْنَلُونَ وَ یَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُنْ (نساء :)16/آن ها کسانى هستند که بن
مىورزند ،و مردم را به بن دعوت مىکنند».
انفاق میتواند جهت خدمترسانی به رزمندگان در جهاد (نک :قرشی3166 ،ش،
ج )203 :30و یا به صورت زکات در خدمت به فویران و درماندگان و غیره (نک :فیض
کاشانی ،ج )13 :2تحوق یابد .شاید این تعبیر در تفسیر «انفاق در راه خدا» زیباست« :و
الصحیح انه یشم

ک

ما فیه للّه رضا ،و للناس صالح بجهة من الجهات؛ (مغنیه،

3424ق ،ج )30 :6تفسیر درست آن است که «انفاق در راه خدا» هر نوع تالشی را که
در مسیر جلب خشنودی الهی بوده و بهگونهای خیر و صالحی را برای مردم بهدنبال
داشته باشد را در بر میگیرد».
.5-2وسوسههای شیطان :بدون تردید شیطان نوش بسدایی در ایجاد دگرگونی در
بینش و گرایش انسانها داشته و همواره به دنبال به انحراف و انحطاط کشاندن او است.
لذا فرد می تواند با شناخت وسوسه های شیطان و جدیت در میدان مبارزه با او ،مورد
عنایت و حمایت الهی قرار گرفته و بر ابلیس ژیروز گردد .درباره عملکرد شیطان بحث
فراوان است .لذا منتصر به چند نکته اشاره میشود:
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وسوسههای تنریبی شیطان ،در همه ابعاد نظری و عملی و گفتاری ساری و جزاری
است .از جمله وسوسه های شیطان ،ممانعت از کار خیر و خدماترسانی و گرهگشزایی از
مشکالت دیگران است .او برای جلوگیری از خدمت ،از بهانههای مناسب با همان عرصزه
استفاده میکند .در این درباره در قزرآن کزریم آمزده اسزت« :الشَّزیْطانُ یَعِزدُکُمُ الْفَوْزرَ وَ
یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ (بوره :)263 /شزیطان،
شما را (به هنگام انفاق )،وعده فور و تهیدستى مىدهزد و بزه فحشزا (و زشزتیهزا) امزر
مىکند؛ ولى خداوند وعده «آمرزش» و «فدونى» به شزما مزىدهزد و خداونزد ،قزدرتش
وسیع ،و (به هر چید) داناست».
از امام صادق علیه السالم روایت اسزت کزه :در ایزن آیزه ،دو وعزده از خزدا و دو وعزده از
شیطان است .اما دو وعده خدا ،مغفرت و آمرزش گناهزان ،و زیزادت در رزق و روزى اسزت و
دو وعده شیطان ،فور و فحشاء( .طبرسی3162 ،ش  ،ج)623 :2
از دیگر نیرنگهای شیطان ،دخالت در عرصه الواء «کلمات» به شزک گفتزاری و یزا
نوشتاری و یا اشکال دیگر است« .کلمات» ،در حوزه خدمات آموزشی ،ژهوهشی ،رسزانه
ها و تبلیغات و غیره نوش آفرین است .تأثیر مثبت و منفی عمیق «کلمات» صادره از هر
فرد بر دل و روان مناطبان ،امری بدیهی اسزت« .کلمزات» ،از ژزر کزاربردترین ابزدار در
زندگی بشری است .بدین سبب ،شیطان دشمن قسزم خزورده انسزان ،از آن در تنریزب
روابط بین او و خدایش یا همنوعانش ،بیشترین بهره را مزیگیزرد .از ایزن رو ،ژروردگزار
مهربان به بندگان خود هشدار میدهزد تزا در دام شزیطان در عرصزه انتوزال «کلمزات»
یعنی :ژیام آوران محبت یا عداوت ،رشد یا هالکت ،هزدایت یزا گمراهزی و خزالی کزردن
عرصه خدمت یا حضور گرم در آن ،گرفتار نشوید که اگر موفق شزود ،روابزط گزرم بزین
شما را فاسد؛ و روح بغض و دشمنی و تنفزر را جزایگدین رشزته روحیزه خزدمترسزانی،
محبت ،دوستی و دلدادگی به یکدیگر خواهد کرد .در کالم نورانی قزرآن مزیخزوانیم« :وَ
قُ ْ لِعِبادی یَوُولُوا الَّتی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّیْطانَ یَنْزدَ ُ بَیْزنَهُمْ إِنَّ الشَّزیْطانَ کزانَ لِلْإِنْسزانِ
عَدُوًّا مُبیناً (اسراء ،)21 /به بندگانم بگو :سننى بگویند که بهترین باشد! چرا که (شیطان
به وسیله سننان ناموزون) ،میان آن ها فتنه و فساد مزىکنزد همیشزه شزیطان دشزمن
آشکارى براى انسان بوده است»! آری ،سنن و قول می توانزد «بهتزرین از نظزر محتزوا،
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بهترین از نظر طرز بیان ،و بهترین از جهت توأم بودن بزا فضزائ اخالقزى و روش هزاى
انسانى» باشد( .مکارم3161 ،ش  ،ج)326 :32
.9-2بخل و حرص :بن و حرص از صفات رذیلهای هستند که مورد نکوهش عو و
شرع می باشد و آدمی را از هر کار خیر و شایستهای محروم میسازد .این صفات باعث
امساک و ژرهید از خدمترسانی شده و خلق و خوی کریمانه و شوق به خدمت را از
انسان می زداید.
در قرآن کریم آمده است« :إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعا؛ إِذا مَسَّهُ الشَّزر جَدُوعزا؛ وَ إِذا مَسَّزهُ
الْنَیْرُ مَنُوعاً ( معارج :)33-23 /به یوین ،انسان حریص و کم طاقت آفریزده شزده اسزت؛
هنگامى که بدى به او رسد بی تابى مىکند؛ و هنگامى که خوبى به او رسد مزانع دیگزران
مىشود (و بن مىورزد)».
رسول خدا (ص) فرمود :اه سناوت و بنشش ،به خداوند و مردم و بهشزت نددیزک
میباشد ،ولى بنی از خدا و مردم دور است و به جهزنم نددیزک (ابزنبابویزه3163 ،ش،
ج )32 :2روحیه بنشندگی موجب ژیدایش و ژرورش روحیه گذشت و ایثار و خدمت به
مردم شده و زمینه توویت ژیوند بین خلق و خالق میگردد .بزه همزین تناسزب ،روحیزه
بن  ،خشکاننده روحیه خدمات رسانی و آثار معنوی و مادی بنشش و سناوت است.
از امام همام حضرت رضا علیه السالم روایت است« :السَّنِیُّ یَأْکُ ُ طَعَامَ النَّاسِ لِیَأْکُلُوا
مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَنِی ُ لَایَأْکُ ُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّایَزأْکُلُوا مِزنْ طَعَامِزهِ؛ (مجلسزی3404 ،ق ،
ج :)360 :36اه سناوت از غذای مردم میخورند تا مردم از طعام آنان بنورنزد و اهز
بن از طعام و تغذیه مردم نمیخورند تا مردم از طعامشان ننورند».
در این حدیث مبارک ،این نکته قاب توجه است :اه جود و سنا به طرقی از جملزه
بهرهگرفتن از گذشت و خدمت رسانی دیگران ،در ژی زمینه سزازی در راسزتای خزدمت
رسانی و بنشندگی مانند اطعام دادن بیشتر به مردماند اما اه بنز و حزرص بزا بهزره
نگرفتن از اطعام و ایثار دیگران ،خواهان خشکاندن و از بین بردن روحیه گذشت هستند.
آیه 330سوره مبارکه آلعمران سرنوشت بنیالن را در روز رستاخید ،توضیح مىدهد:
« وَ الیَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْنَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَز ْ هُزوَ شَزرَ لَهُزم
سَیُطَوَّقُونَ ما بَنِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِيامَة وَ لِلَّهِ مِیراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیزر؛
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کسانى که بن مىورزند و آنچه را خدا از فض خویش به آنزان داده ،انفزاق نمزىکننزد،
گمان نکنند این کار به سود آن ها است بلکه براى آنها شر است بزدودى در روز قیامزت،
آنچه را نسبت به آن بن ورزیدند ،هماننزد طزوقى بزه گردنشزان مزىافکننزد و میزراث
آسمان ها و زمین ،از آن خداست و خداوند ،از آنچه انجام مىدهید ،آگاه است».
نهایت آن که ،انسان بنیلی که فوط در ژیله خود محصور و از نگاه مهر و خزدمت بزه
دیگران خود را بریده؛ شایسته لوبی است که امیرمؤمنزان دربزاره آنزان فرمزوده اسزت«:
بنی مروت ندارد»( .لیثى واسطى3166 ،ش)212 :
.1-2تکبر و فخر فروشی :رشد روحیه تکبر و فنرفروشی در فرد ،آثار منرّب فردی و
اجتماعی فراوانی به دنبال دارد .تکبر از کبر به معنی خود بدرگ بینی و خود را از
دیگران برتر دیدن است .لذا طبیعی است این چنین انسانی در موام خدمت رسانی نمی-
تواند وارد شود یا اگر اقدام کند ،خدمت صادقانه ننواهد بود.
در انتهای آیه :وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ال تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْسزاناً وَ بِزذِی الْوُرْبزى وَ
الْیَتامى وَ الْمَساکینِ وَ الْجارِ ذِی الْوُرْبى وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّزبی ِ وَ
ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُم؛ این جمله هشدار دهنده آمده است :إِنَّ اللَّهَ الیُحِزبُّ مَزنْ کزانَ مُنْتالًزا
فَنُورا (نساء)16 /؛ «که هر کس از فرمان خدا سرژیچى کند و به خزاطر تکبزر از رعایزت
حووق خویشاوندان و ژدر و مادر و یتیمان و مسکینان و ابزن السزبی و دوسزتان سزرباز
زند؛ محبوب خدا و مورد لطف او نیست و آن کس که مشمول لطف او نباشد ،از هر خیر
و سعادتى محروم است( ».مکارم3161 ،ش  ،ج )134 :1و حتی مزانع خزدمت در عرصزه
عبودیت حق تعالی و ابتال به بدترین نوع آسیب یعنی شرک در آن عرصه ریشه در تکبزر
و فنرفروشی دارد.
گواه بر این معنى ،روایتى است که در ذی این آیزه وارد شزده اسزت .یکزى از یزاران
ژیامبر مىگوید« :در محضرش این آیه را خواندم ،ژیامبر (ص) زشتى تکبر و نتزائج سزوء
آن را برشمرد به حدى که من گریه کردم ،فرمود :چرا گریه مىکنى؟ گفتم :من دوسزت
دارم لباسم ،جالب و زیبا باشد و مىترسم با همین عم جدء متکبران باشم .فرمود :نه تو
اه بهشتى و اینها عالمت تکبر نیست ،تکبر آن است که انسان در مواب حزق ،خاضزع
نباشد و خود را باالتر از مردم بداند و آن ها را تحویر کند (و از اداى حووق آنهزا سزرباز
زند)»( .نوری3403 ،ق ،ج)14 :32
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«منتال» از ماده «خیال» یعنی کسى که با «تنیالت» ،خود را بدرگ مزىژنزدارد ،و
به اسب «خی » گفته شده ،چون شزبیه متکبزران گزام بزر مزىدارد( .راغزب اصزفهانی،
3431ق  ،)104 ،و «فنور» از ماده «فنر» یعنی کسى که فنرفروشى مىکنزد« ،تفزاوت
میان این دو کلمه آن است که یکى اشاره به تنیالت کبرآلود ذهنزى دارد و دیگزرى بزه
اعمال تکبرآمید خارجى»( .مکارم3161 ،ش ،ج )132 :1نکته جالب توجه آن کزه چزون
تکبر و فنرفروشی با هم مالزمند در سه مورد استعمال این دو اسم در قرآن؛ همیشزه بزا
هم یاد شدهاند( .نساء ،16 /لومان ،33/حدید)21 /
منتال کسى است که به ثروت یا به هر امتیزاز دیگزر خزویش مغزرور اسزت و فنزور
کسى است که به این ثروت تظاهر مىکند و بر مردم دیگر فنر و تکبر مىفروشد .انسزان
با نعمتهایى که خداوند به او ارزانى داشته ،مىخواهد بر دیگران فنر فروشى کنزد و بزه
کمک آن دست سلطه به سوی دیگرى دراز کنزد .یکزى از عزوارض ایزن صزفت ناژسزند و
نکوهیده بن است .زیرا کسى که به مال خود مفزاخرت مزىکنزد و بزاد غزرور در سزرش
افتاده ،همواره بیم آن دارد که این مال نوصان یابزد یزا از دسزتش بزه در رود ،و شنصزیت
خود را از دست بدهد؛ ژس در حویوت حرص و آزمندى او به مال ،حرص و آزمندى اوست
به بواى زندگى و شنصیت خود .بنی خودژسند فنر فروش آن گاه که مىبینزد دیگزران
اموال خود را انفاق مىکنند و در ندد مردم شهرت و اعتبار فراوان کسب کردهاند ،آن هزا را
از انفاق باز می دارد تا آنان نید از شهرت و اعتبار محروم مانده ،همانند او شزوند .از ایزن رو
یکى از وظایفى که بنی براى خود قای شزده آن اسزت کزه نیکوکزاران را از انفزاق منزع
نماید( .مدرسى3166 ،ش ،ج )66 :2لذا در آیه بعدی ،در تفسیر «منتزال و فنزور» مزی-
خوانیم :الَّذِینَ یَبْنَلُونَ وَ یَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُنْ ِ وَ یَکْتُمُونَ مَا ءَاتَئهُمُ اللَّهُ مِزن فَضْزلِهِ وَ ...؛
[همان] کسانى که خود بن مىورزند و مردم را [نید] به بن فرمان مىدهند و آنچه را
که خداوند از فض خویش به آنان داده است ،نهان مىدارند و .»...
 .6-2چشم داشت :خدمت رسانان واقعی کسانی هستند که برای خدمت به دیگران،
نه ژیش شرطی میگذارند که مانع از انجام خدمت گردد ،و نه چشم داشتی از آنان
دارند .توصیه بدرگان دین آن است که اگر در خدمت به دیگران با خداوند معامله کردید،
دیگر چشم انتظار ژاسخگویی و عرض تشکر و جبران آن از مردم نباشید و اجر خود را از
خداوند طلب کنید .مسلمانان مدینه مکرر به محضر ژیامبر اکرم (ص) شرفیاب میشدند
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تا اجر رسالت و هدایت رسول خدا (ص) را عطا نمایند و عرض تشکر و سپاسی داشته
باشند .آیه زیر نازل شد که رسول من بگو« :الأَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرى
لِلْعالَمِین (انعام)30/؛ در برابر این (رسالت و تبلیغ) ،ژاداشى از شما نمىطلبم! این
(رسالت) ،چیدى جد یک یادآورى براى جهانیان نیست» .چنین نعمت عمومى و
همگانى ،همانند نور آفتاب و امواج هوا و بارش باران است که جنبه عمومى و جهانى
دارد و هیچ گاه خرید و فروش نمىشود و کسى در برابر آن اجر و ژاداشى نمىگیرد.
(مکارم3161 ،ش ،ج )116 :2در قرآن کریم بعد از یادکرد خدمت بسیار بدرگ ذوالورنین
به برخی اقوام و مل  ،و با وجود «کار بسیار مهمى که انجام داده بود ،و طبق روش
مستکبران مىبایست به آن مباهات کند و بر خود ببالد ،و یا منتى بر سر آن گروه
بگذارد ،اما چون مرد خدا بود ،با نهایت ادب چنین اظهار داشت« :هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّی
(کهف)33 /؛ این از رحمت ژروردگار من است»( .همان ،ج )216 :32و در آغاز ،در ژاسخ
ژیشنهاد گرفتن دستمدد از آنان فرمود« :مَا مَکَّنىّ فِیهِ رَبىّ خَیر؛ آنچه ژروردگارم در
اختیار من گذارده ،بهتر است (از آنچه شما ژیشنهاد مىکنید)».
منّتگذاری و چشمداشت در قبال انجام خدمت ،از آسیبهایی جدی است که مزی توانزد
دامن خدمترسانان را آلوده نماید .لذا در معارف دینی به این آسزیب توجزه داده و از ابزتالی
به آن اخطار دادهاند .از امام باقر(ع) میخوانیم« :چیدی هدیه و عطا مکن بدین منظور کزه در
قبال آن مودار بیشتری طلب نمایی»( .مجلسی3401 ،ق  ،ج )344:36
چه بسا خدمتى در مرحله انگیده و صحنه عم  ،صحیح و با نیت الهی انجام ژزذیرد و
از لحاظ شک و قالب به شایستگى به فرجام برسد ولى ژس از اتمام  ،گرفتار آفت شده و
به ضد ارزش تبدی شود .مانند :بذرى که در زمین آماده ژاشیده مى شود و به محصول
دهى هم مىرسد؛ اما ژیش از بهره بردارى ،دچار آفت مىگردد .منزت ،نیشزى اسزت کزه
نوش خدمت را از بین مىبرد .خداوند ،ضمن فرمان به انجام صزدقه و انفزاق ،از هرگونزه
عملى که ارزش و مودار آن را نابود سازد نهى مىکند« :التُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى
(بوره)264 /؛ بنششهاى خود را با منت و آزار ،باط نسازید».
امام على(ع) خطاب به مالک و همه دولتمردان هشدار مىدهزد کزه مبزادا خزدمات
عمومى و فعالیتهاى مردمى را با منت آلوده سازند .میفرماید« :بپرهید که با نیکى خزود
بر رعیت ،منت بگذارى و یا آنچه کردهاى بدرگ شمارى یا آنزان را وعزدهاى دهزى و در
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وعده خالف آرى ،کزه منزت نهزادن ارج نیکزى را ببزرد» (نهزج البالغزه /نامزه .)21امزام
سجاد(ع) یکى از مکارم اخالق را ،خدمت بى منت دانسته و از خداونزد طلزب مزى کنزد:
«وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى یَدِیَ الْنَیْرَ وَ لَا تَمْحَوْهُ بِالْمَن (الصحیفه السجادیه /الدعاء)20؛ خزدایا
! خیر و نیکى (و خدمت) به مردم را به دست من روان ساز و آن را به منّت نهزادن تبزاه
مساز».
از حضرت امیرمؤمنان علی (ع) منوول است که« :أَحْیُوا الْمَعْرُوفَ بِإِمَاتَتِزهِ فَزإِنَّ الْمِنَّةةَ
تَهْدِمُ الصَّنِيعَة( .آمدی3430 ،ق ) 324:خدمات نیکو را بزه میرانزدنش احیزا کنیزد چزون
منت ،کار نیک و خیر را از بنیان منهدم میسازد».
.5-2خروج از میانهروی :اسراف و خروج از اعتدال از جمله آسیبهایی که ممکن
است دامن هر رفتار و از جمله خدمترسانی را آلوده نماید .اسالم در همه برنامههاى
فردى و اجتماعى ،اص میانهروى را ژذیرفته و به ژیروانش سفارش کرده است و اسراف
و تبذیر را در ژیرامون خدمات و کارهاى خیر ژذیرا نیست؛ لذا باید از این صفت مذموم
در عرصه خدمت رسانیها اجتناب شود.
آفت اسراف و تبذیر در هر کجا که راه یابد ،تباهى آورده ،یک عمز را هزر چنزد کزه
مودس و ارزشمند باشد از اوج به حضیض آورده و چه بسا ،تبدی به ضد ارزش مىکند.
قرآن مجید ،ضمن تاکید و تشویق به انفاق و خزدمت بزه مزردم در عرصزه اقتصزادی
(سبأ )13 /و یاد کردن آ به عنوان عاملی جهزت «نیز بزه موزام ابزرار»(آلعمزران)32 /
معرفی کرده« ،عدم خروج از اعتدال و رعایت میانزهروی و ژایزداری بزر آن» را از صزفات
«عباد الرحمن» دانسته است (فرقان)66 /؛ و در موابز خزروج از اعتزدال و میانزهروی و
عدم ژایداری بر آن را نهی و مذمت فرده است« :وَ التَجْعَ ْ یَدَکَ مَغْلُزولَةةً إِلزى عُنُوِزکَ وَ
التَبْسُطْها کُ َّ الْبَسْط فَتَوْعُدَ مَلُوما مَحْسُورا (اسراء)23 /؛ هرگد دستت را بر گردنت زنجیزر
مکن [و ترک انفاق و بنشش منما] و بیش از حدّ (نید) دست خود را مگشزاى ،تزا مزورد
سرزنش قرار گیرى و از کار فرومانى»
در سننان معصومان علیهم السالم به آفات خدمترسانی و کارهای ژیشزگیرانه از آن
توجه دادهاند .از حضرت امیرمؤمنان(ع) روایت شده است« :إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً أَلْهَمَهُ
الِاقْتِصَادَ وَ حُسْنَ التَّدْبِیرِ وَ جَنَّبَهُ سُوءَ التَّدْبِیرِ وَ الْإِسْزرَاف (آمزدی3430 ،ق :)233 :هرگزاه
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خداوند به بندهای خواهان خیری شود او را به میانزهروی و نیکزویی در تزدبیر و گریزد از
ناهنجاری در تدبیر و زیادهروی ،الهام مینماید».
و در بیان نورانی دیگر ،حضرت علی(ع) در مزذمت و آثزار عزدم دقزت در میانزهروی
فرمودند« :مَنْ لَمْ یُحْسِزنِ الِاقْتِصَزادَ أَهْلَکَزهُ الْإِسْزرَافُ( .لیثزی3166 ،ش :)442 :آنزان کزه
اعتدال در امور را به نیکویی توجزه نکننزد؛ اسزراف موجزب هالکتشزان مزیشزود» .درد
اجتماعی امروز آن است که تندی و کندی در عرصه خدمت به همنوعزان حتزی در بزین
موحدان ،زمینهساز بروز نارساییها و انحرافات در عرصه اقتصاد و فرهنگ شده است.
.8-2حب ثروت اندوزی :در دین مبین اسالم ،بهرهبرداری صحیح از اموال و سرمایه
گذاری به شک مشروع و منطوی ،مورد توجه و تشویق است ولی ثروت و مالدوستی و
مالاندوزی مورد مذمت قرار گرفته و با این ژدیده مذموم به شدت مبارزه شده است.
روحیه ثروتاندوزی ،از موانع برجسته در عرصه خدماترسانی اجتماع انسانی و ایمانی
است.
در همین رابطه ،خداوند متعال در بر خورد با این ژدیده می فرماید« :یزا أَیُّهَزا الَّزذِینَ
آمَنُوا إِنَّ کَثِیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرهْبان َیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِ ِ وَ یَصُزدُّونَ عَزنْ سَزبِی ِ
اللَّه وَ الَّذِینَ یَکْنِدُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال یُنْفِوُونَها فِی سَزبِی ِ اللَّزهِ فَبَشِّزرْهُمْ بِعَزذابٍ أَلِزیم
(توبه :)14 /هان ای مومنان ،بی گمان بسیاری از زعما و علمزای یهزود و نصزاری امزوال
مردم را به باط می خورند و از راه خدا باز می دارند و آنزان کزه طزال و نوزره را ذخیزره
کرده و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند به عذابی دردناک بشارت ده».
فیض کاشانی در ذی آیه در حدیثی از امزام صزادق علیزه السزالم در بیزان «زکزات
باطن» آورده است« :فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِیکَ بِمَا هُوَ أَحْزوَجُ إِلَیْزهِ مِنْزکَ( .فزیض کاشزانی،
3432ق  ،ج :)143 :2خودت را از آنچه برادر دینزىات بزه آن نیازمنزدتر اسزت ،تزرجیح
نده»؛ بلکه آنچه را برادر دینىات به آن نیازمنزدتر از توسزت ،او را انتنزاب و تزرجیح ده.
ثروتاندوزی موجب بازدارندگی از انفاق و خدمت به همنوعان میشود و حتی می توانزد
مانع ادای خدمت در عرصه حووق واجب به همکیشان گردد؛ لذا در روایتی مزیخزوانیم:
«وَ لَا تَغْبِطْ أَحَداً بِکَثْرَةِ الْمَالِ فَإِنَّ مَعَ کَثْرَةِ الْمَالِ تَکْثُرُ الذنُوبُ لِوَاجِبِ الْحُوُزوقِ (مجلسزی،
3404ق ، ،ج)103 :3؛ بر احدی نسبت به فراوانی اموالش غبطه ننزور؛ چزون بزا فراوانزی
اموال ،نافرمانی نسبت به حووق واجب بسیار میشود».
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طبیعی است اگر اندوختن مال فراوان وحتی حالل در راستای خدمات رسانی ،واجب
و ضروری باشد؛ اما معلوم نیست که چنین انسانی توفیق عم به ایزن سزفارش ژیزامبر،
ژیدا کند که« :انّ اللَّه فرض على اغنیاء المسلمین فى اموالهم الودرَ الّذى یَسَزعُ فوزرائهم.
(سیوطی3404 ،ق ،ج)211 :1؛ خداوند ،در مزال مسزلمانانِ ثروتمنزد ،موزدارى را واجزب
کرده که کفاف فورا را بدهد».
در قرآن کریم در تحلی شنصیت ثروتاندوزان میخوانیم« :وَیْ ٌ لِکُز ِّ هُمَزدَةٍ لُمَزدَة؛
االَّذِی جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَه؛ یَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَه؛ کَال لَیُنْبَذَنَّ فِزی الْحُطَمَةة (همزده)1-3 /؛
واى بر هر عیبجوى مسنرهکنندهاى! همان کس که مزال فراوانزى جمزعآورى و شزماره
کرده؛ او گمان مىکند که اموالش او را جاودانه مىسازد»!
آیه ناظر به بدخلوان ثروتاندوزى است که مال را نه به عنوان یک وسیله ،بلکه بزه عنزوان
یک هدف مىنگرند ،و در جمع آورى آن هیچ قید و شرطى قائ نیستند ،از حزالل و حزرام و
تجاوز بر حووق دیگران ،از طریق شرافتمندانه و یا طریق ژسزت و رذیالنزه ،آن را جمزعآورى
مىکنند و آن نشانه عظمت و شنصیت مىدانند .آن ها مزال را بزراى رفزع نیازهزاى زنزدگى
نمىخواهند و به همین دلی  ،هر قدر بر اموالشان افدوده شود حرصشزان بیشزتر مزىگزردد و
گرنه مال در حدود معوول و از طرق مشروع نه تنها مذموم نیست ،بلکه در قرآن مجید گزاهى
از آن به عنوان «فض اللّه» تعبیر شزده ،آن جزا کزه مزىفرمایزد ... :وَ ابْتَغُزوا مِزنْ فَضْز ِ اللَّزه
(جمعه)30/؛ و از فض خدا بطلبید( ».مکارم3161 ،ش ،ج)263 :2
خالصه آن که کیفیت نگرش به مال و چگزونگی تعامز بزا آن تزأثیر مسزتویمی در
خدماترسانی در عرصههای منتلف اجتماعی دارد.
جمعبندی و نتیجهگیری
بدون تردید ،دین مبین اسالم ،بر حفظ کرامت و شنصزیت انسزان تاکیزد ورزیزده و
سعادت و خوشبنتیاش را در چارچوب خاصی که خداوند و ائمه اطهار(ع) ترسیم نموده
اند ،ارائه داشته ،وظایف انسانی و الهی فراوانی برایش مورر کرده است .در ایزن موالزه بزه
آسیبهای حوزه خدمت و خدماترسانی ژرداختزه شزده و نتزایج و رهیافزتهزای ذیز
بدست آمد:
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 برخی از آسیبهای مهم در زمینه خدمترسانی ،با تکیزه بزر آمزوزه هزای قزرآن وسنت مورد بررسی قرار گرفت تا ماهیت و اهمیت و جایگاه این فریضه اجتماعی ،روشزن
تر شود و آحاد جامعه به این سیره ژسندیده انسانی-اسالمی ،تشویق و ترغیب شوند.
 از مطالعه آیات و روایات چنین بر میآید که امزر خزدمترسزانی بسزیار موزدس ومحترم و دارای جایگاه و ارزش واالی دینی بوده و همواره انسانها به انجزام چنزین امزر
خطیری توصیه و نسبت به آسیبها و موانع خدمترسانی اخطار داده شزدند تزا افزراد
جامعه ،از خدمت کردن به خلق خدا ،با نیت الهی غفلزت نکزرده و در نتیجزه ،از «قزرب
الهی» و تکام معنوی محروم نمانند.
 و نتیجه نهایی آن که در مسیر «قرب الی اهلل» و تعالی بنشزی بزه جامعزه بشزری،معرفت و آگاهی به عوام ژیدایی روحیه خدمت و توویت و رشزد آن و اجتنزاب از علز
تضعیف و آسیب های آن مانند ضعف معرفت ،حب دنیزا و وسزاوس شزیطانی و  ...بسزیار
ضروری است.
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