


 

 

 

 

 

 

 

 

 محمدباقر ولدان و محمد حسين صاعد رازي

  ١٣٩٩فروردين 

   



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مطلع:

هاي حكومت امام زمان (عج) كه در روايات بر آن تصريح شده و رهبر ها و مأموريتترين ويژگياز برجسته

رهبر انقالب در سخنراني . گستري و برقراري عدل و قسط استاند، عدالتانقالب نيز مكرر بر آن تأكيد نموده

يكي مواسات و همدلي را به عنوان  ١٣٩٩فروردين  ٢١تلويزيوني به مناسبت والدت حضرت امام زمان (عج) در 

  را در شرايط حاضر مورد تأكيد جدي قرار دادند:هاي عدالت و جامعه مهدوي از جلوه

رمضان در پيش است. ماه رمضان، ماه  هاي الزمي است كه بايستي انجام بگيرد؛ بخصوص كه ماهيكي از كار«

اي در كشور به انفاق است، ماه ايثار است، ماه كمك به مستمندان است؛ چه خوب است كه يك رزمايش گسترده

ي خوشي كه اين اگر اتّفاق بيفتد، خاطره براي مواسات و همدلي و كمك مؤمنانه به نيازمندان و فقراوجود بيايد 

ها و خواهد گذاشت. ما براي اينكه ارادتمان به امام زمان ثابت بشود، بايستي صحنهها را از امسال، در ذهن

ي قسط و ي مهدوي، جامعهي مهدوي را خودمان به وجود بياوريم كه عرض كرديم، جامعههايي از جامعهجلوه

بايستي ما در  ها راي مواسات و برادري است؛ ايني علم است، جامعهي عزّت است، جامعهعدل است و جامعه

  ».كندزندگي خودمان تحقّق ببخشيم، به قدر امكان خودمان؛ اين ما را نزديك مي

در جهت ايجاد آگاهي، گفتمان سازي و انگيزه بخشي نسبت به اين امر » پويش مساوات«در اين راستا الزم است 

به طور عملي » كمك مؤمنانهرزمايش همدلي و «خطير در جامعه و در ميان همه اقشار ايجاد شود و در پي آن 

براي تحقق اين امر الزم است ساز و كارهاي الزم فراهم گردد و راهبردهاي تحقق هر يك پيش  صورت گيرد.

  بيني شود.

   



  مفهوم شناسي:. ١

  مواسات:

انسان كمك  است؛ بطوري كه ى امورهمراهى كردن و كمك كردن به برادر مؤمن در همه به معناي واساتم

با  طبق اين معنا مواسات )٣١/٠٦/١٣٨٦اي، (آيت اهللا خامنهرا وظيفه بداند.  آبروئى و فكرى، مالى، جسمانى

 (همان)مساوات فرق دارد و به معناي  برابرى نيست.

مواسات يعنى به يكديگر يارى رساندن, به عبارت ديگر, شريك كردن ديگران در نتيجه و حاصل تالشهاى خود. 

ر آدمى عقل, علم, ثروت و آبرو و اعتبارى دارد, درست است كه مالك آنهاست, اما بايد با آنها خالهاى فردى اگ

و شكافهاى اجتماعى را پر كند و بدين ترتيب, هر لحظه در حال گره گشايى از مردم و جامعه باشد و با اين كار, 

  )١٧٦، شماره ١٣٧٥مظاهري، حسين، پاسدار اسالم، (.براى خود رشد روحى و تكامل معنوى و تزكيه باطنى كسب كند

هاي مختلف معني هاي ديگران در موقعيتعنوان توانايي درك علت واكنششناسي، همدلي بهدر روان همدلي:

شود. در مباني اسالمي نيز از بخشد و باعث ارتباطات مثبت با ديگران ميشود كه روابط اجتماعي را بهبود ميمي

عمل  بر اساس اين معنا .شودعنوان مفهوم نزديك به همدلي ياد ميط و عمل خير با ديگران بههمكاري، ارتبا

شناسي ترين معنا را با مفهوم همدلي از ديدگاه روانشود كه نزديكخير، تعاون، همكاري، عدل و انصاف تاكيد مي

بر  )شناسي و مباني اسالميبررسي تطبيقي مفهوم همدلي از منظر روان(ياري قلي و بهادري خسروشاهي،  .دارد

  اين اساس مواسات و همدلي معنايي نزديك به يكديگر دارند.

همه چيز را به نفع ديگران از خود جدا كردن(ازخودگذشتگي)، (آيت اهللا خامنه به معناي در اصطالح  »ايثار« ايثار:

 ،»ايثار«در مقابل )  ٤٠ص  ١٣٧٦اي اهللا خامنهاست. (آيت نديدن و به حساب نياوردن خود) ٨٩ /٠٩ /١٠اي 

ايثارگري به معناي اختيار ) ١٣٨٩ /٠٩ /١٠اي اهللا خامنه(آيت.است كه همه چيز را براي خود خواستن است »استئثار«

) و انكار خود و دخالت ندادن نفس در محاسبات نيز معني ٣٨:٦٧،ج١٣٦٣و انتخاب چيزي بر غير آن (طباطبايي

  )٢٥ /٢، ٢٠٠٨است.(الخامنئي، شده 

و ديگر راههاي مورد نياز گفته  فقيران به خدا راه يا چيزي ديگر در مال به اعطاي اصطالحاً نفاقا انفاق:

  )٣٢٣، ص ١(فرهنگ معارف اسالمي، ج .شودمي



  :قرآن و سنتمواسات و همدلي در  اهميت و جايگاه .٢

و سيره اهل بيت عليهم السالم بر آن مواسات و همدلي از اموري است كه تأكيدات فراواني در آيات و روايات 

  شده است:

  مواسات در قرآن:

را به رعايت اين قانون و به كاربندى آن  مؤمنان ،و در آيات زيادى تأكيد فراوان داردقرآن كريم به ((مواسات))  

  :در اين جا بعضى از آنها را يادآور مى شويم ،توصيه كرده است، در تمامى صحنه هاى فردى و اجتماعى

اين كتابى است  )٣تا ١(بقره، ؛ »هدى للمتقين الذين يومنون بالغيب و يقيمون الصلوه و مما رزقناهم ينفقون« -

ايم انفاق داده روزيشانو نماز مى گزارند و از آنچه  آورندميكه پرهيزگاران را راهنماست: آنان كه به غيب ايمان 

  .مى كنند

اقامه نماز و انفاق.  ،ان را با نشانه هايى معرفى مى كند: ايمان به غيبخداوند متعال پرهيزگار ،در اين آيه شريفه

كند آرى, متقى كسى است كه از نعمتهايى كه خداوند سبحان بدو عطا فرموده انفاق و ديگران را در آنها سهيم مى

  :به قول سعدى

  نيم نانى گرخورد مرد خدا

  بذل درويشان كند نيم دگر

همسايگان و ، اقوام وخويشان ،بلكه هميشه نيم نگاهى هم به مردم و اجتماع ؛تمن, خودگرا و خودبين نيسؤم

  .نزديكان دارد

) هر مالدارى از مال خود نفقه ٧طالق، (؛»لينفق ذوسعه من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا« -

  .دهد و كسى كه تنگدست باشد از هر چه خدا به او داده است نفقه دهد

حتى آن كس كه خود ، توصيه مى كند كمك به ديگرانقرآنى هر كس را به اندازه وسع و توانى كه دارد به  آيهاين 

فرمايد: اگر امام صادق(ع) مى .مستحق است و ديگران به او كمك مى كنند بايد چشم از همنوعان خود برندارد



 ،وسعى ندارى و نمى توانى شام خود را با ديگران تقسيم كنى بايد با دعا و اظهار همدردى با بينوايان و گرفتاران

 .نوعى اظهار همدردى است ،خود ،حس ديگرگرايى خود را بروز دهى. اندوه و درد فقيران و گرفتاران را داشتن

ديگر گرفتار و يا غصه دار است او هم بايد اندوهگين و غصه دار باشد و اين نشانه  مسلمان اگر مسلمانى بشنود

  .مواسات است

يت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم واليحض على طعام المسكين أرأبسم اهللا الرحمن الرحيم « -

ه نام خداى بخشاينده ب ؛»فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون الذين هم يرإون و يمنعون الماعون

مهربان, آيا آن را كه روز جزا را دروغ مى شمرد ديدى, او همان كسى است كه يتيم را به اهانت مى راند و مردم 

آنان كه ريا مى  ،پس واى بر آن نمازگزارانى كه در نماز خود سهل انگارند ،را به طعام دادن به بينوا وا نمى دارد

  .ورزندكنند و از دادن زكات دريغ مى 

خداوند متعال در اين سوره مباركه (ماعون) مجموعه اى از عناصر انسان ساز همچون تكريم يتيم, اطعام مسكين, 

 ،اقامه نماز و دادن زكات را با لحن اعجاب آورى, يادآور مى شود. مواسات و ديگرگرايى در اين سوره كوچك

را در پيش چشم  همدلي و كمك به انسان هاى از درياي ،موج مى زند. چند آيه مختصر با لحن و خطابى عجيب

ميدان آزمايشى  ،همگان مى گشايد و احساس غيرت و نوع دوستى را برمى انگيزاند. يتيمان و مسكينان هر جامعه

براى متموالن و ثروتمندان در انفاق و رسيدگى محترمانه و شرافتمندانه اند كه هر كس به اقامه نماز و پرداخت 

  .باشد, بى گمان بدان قيام خواهد كردزكات, معتقد 

الذين يكنزون الذهب و الفضه والينفقونها فى سبيل اهللا فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم « -

كسانى  )٣٥و ٣٤توبه، (»فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم النفسكم فذوقواما كنتم تكنزون

روزى كه در آتش جهنم  ،را كه زر و سيم مى اندوزند و در راه خدا انفاقش نمى كنند به عذابى دردآور بشارت ده

گداخته شوند و پيشانى و پهلو و پشتشان را با آن داغ كنند, اين است آن چيزى كه براى خود اندوخته بوديد, 

  .حال طعم اندوخته خويش را بچشيد

زيان فردى آن براى  ،نتايج بسيار زيان بارى براى فرد و اجتماع دارد ،و انفاق نكردن آن اندوختن مال و ثروت

با اين كردار زشتش روح خويش را به ضيق و تنگى  ،مى ورزد خساستخود آن كسى است كه مال را اندوخته و 



و هر لحظه خود را به خدا دچار مى كند و از رشد و بالندگى باز مى دارد. انسانى كه آفريده شده تا تكامل يابد 

نزديك سازد و با انفاق و بخشش به لطافت روحى و تزكيه درونى دست يابد اكنون با خست و تنگ چشمى به 

تجمالت و زر و زيور نمى  ،مرحله اى رسيده كه فقط اندوخته هايش را مى شمرد و به هيچ چيز جز طال و نقره

  .انديشد و همين است معناى از خود بيگانگى

فقيرى  ،مى توانست مسكينى را دستگيرى كند ،اين است كه اين طال و نقره و مال و ثروت ،ا زيان اجتماعى آنام

توانهاى سازنده اى را از قوه به فعل درآورد و خالصه خالهاى  ،استعدادهايى را رشد دهد ،را به نوايى برساند

 .مانده و گندابى را به وجود آورده است بسيارى را در درون اجتماع پر كند, اما اينك در گوشه اى راكد

عذابى  ؛اين گونه افراد را به شديدترين وجهى به عذاب قيامت بشارت مى دهد ،خداوند متعال در اين آيه شريفه

  .كه دردناك و رسواكننده است

  مواسات در سنت:

در اين خصوص  ائمه اطهار عليهم السالم نيز بسيار مورد تأكيد بوده است. پيامبران و مواسات و همدلي در سنت

  امام خميني ره ميفرمايد:

 وسيله است، مستقل مقصود خود آنكه بر عالوه كه عليهم، اللّه سالم عظام، انبياء و شرايع بزرگ مقاصد از يكى«

 اجتماع و است، عقيده توحيد و كلمه توحيد باشد،مى فاضله مدينه تشكيل در تام دخيل و بزرگ مقاصد پيشرفت

 مدينه خراب و االنسان بنى فساد مستلزم كه است، تعدى ارباب ظالمانه تعديات از جلوگيرى و امور مهامّ در

 و نفوس وحدت سايه در مگر نگيرد انجام است، فردى و اجتماعى مصلح كه بزرگ، مقصد اين و. است فاضله

 بنى نوع كه شوند طورى به جامعه افراد و ظاهرى، و باطنى صفاى و قلبى صداقت و اخوّت و الفت و همم اتحاد

 و كوششها تمام و باشد، منزله به افراد و باشد شخص يك منزله به جمعيت و دهند، شخص يك تشكيل آدم

 اگر و زند چرخ است، فرد و جمعيت صالح كه عقلى، عظيم مهم يك و الهى بزرگ مقصد يك حول هاسعى

 طريقه اين بر كه مللى و طوايف تمام بر كنند غلبه شد، پيدا طايفه يك يا نوع يك بين در اخوّتى و مودّت چنين

 روشن خوب مطلب آن، عظيمه فتوحات و اسالم جنگهاى تاريخ خصوصا تواريخ، به مراجعه از چنانچه. نباشند

 مساعى و بوده مسلمين بين در وحدت و اتحاد اين از اىشمه چون الهى، قانون اين طلوع اوايل در كه شود،مى



 سلطنتهاى به زمانى اندك در و كردند، بزرگى فتوحات چه كمى مدت در بوده، نوعا نيّات تخليص به مشفوع آنها

 پايانبى جمعيتهاى و گران لشكرهاى بر كم عده با و كردند غلبه بوده، روم و ايران آن عمده كه زمان، آن بزرگ

. إخوة المؤمنون إّنما نصّ به و فرمود اجرا اوّل صدر در مسلمين بين اخوّت عقد اسالم پيغمبر و. شدند غالب

 )٣١٠و  ٣٠٩: ص حديث، چهل (امام خميني ره، شرح  .»شد برقرار مؤمنين تمام بين اخوّت

  كه از معتبرترين كتاب روايي شيعه است ذكر شده است:  كافىكتاب  در

 برادرانى همچون يكديگر با و بورزيد تقوا«: فرمودمى يارانش به كه شنيدم) ع( صادق امام از گويد عقرقوفى

 يكديگر ديدار به. نماييد دوستى هم با و بپيونديد يكديگر به و باشيد يكديگر ياور خدا راه در باشيد، خوشرفتار

 ،»الكفر و االيمان كتاب« ،١٧٥ ص ،٢ ج كافى، اصول (».داريد نگه زنده را آن و كنيد بحث ما امر در و برويد

 )١ حديث ،»التعاطف و التراحم باب«

 و كردن يارى و يكديگر به پيوستن در مسلمانان كه است شايسته«: فرمود كه كندمى روايت) ع( صادق امام از و

 خبر آنان از جل و عز خداوند كه باشند همچنان تا بكوشند هم به نسبت مهربانى و نيازمندان با مواسات و محبت

 باب« ،»الكفر و االيمان كتاب« ،١٧٥ ص ،٢ ج كافى، اصول(» .اندمهربان يكديگر با مؤمنان« كه خويش قول به داده

 )١٤ حديث ،»التعاطف و التراحم

 برادرانى و نماييد مهربانى و خوشرفتارى و باشيد داشته پيوند يكديگر با«: فرمودند) ع( صادق امامهمچنين 

 االيمان كتاب« ،١٧٥ ص ،٢ ج كافى، اصول(» .است داده فرمانتان جل و عز خداى كه گونه همان باشيد، نيكوكار

  )٢ حديث ،»التعاطف و التراحم باب« ،»الكفر و

  مواسات در سيره اصحاب پيامبر (ص): 

پيامبر بزرگ اسالم(ص) اصحاب و ياران خود را به گونه اى تربيت كرده بود كه به قانون  داستان ابوذر: -

مواسات شديدا پاىبند بودند. يكى از آن اصحاب, حضرت ابوذر بود. وى غيرت دينى شگفتى داشت و 

 گرسنگى فقيران و سيرى و اسراف زراندوزان و ثروتمندان را برنمى تافت تا جايى كه در اين راه حتى

بر سر حاكمان ستمگر هم فرياد مى زد و خوردن را بر كامشان تلخ مى كرد. قبل از آن كه او را به ((ربذه)) 

تبعيد كنند پيش عثمان آوردند. ابوذر ديد درهم و دينار فراوانى نزد خليفه است. پرسيد: عثمان, اينها 



برايم بياورند تا به هر نحوى  هزار دينار است, منتظرم همين مقدار ديگر هم ١٥٠چيست؟ عثمان گفت: 

كه خواستم مصرف كنم! ابوذر گفت: تو بايد اينها را خرج مردم كنى و فقر عمومى را با آنها برطرف 

سازى, و سپس ادامه داد: كار تو بسيار متفاوت با كار پيامبر(ص) است, چون شبى من و سلمان به حضور 

, سالم كرديم, حضرت جواب فرمود اما به ما پيامبر(ص) رسيديم, ديديم حضرت بسيار ناراحت است

تعارف نكرد, مجبور شديم خداحافظى كنيم, صبح فردا رسول خدا به دنبال ما آمد و عذرخواهى كرد و 

فرمود: ديشب ده درهم نزد من بود و من مى ترسيدم فقيرى بى شام محتاج اين ده درهم باشد و من 

 .بخوابم و اين پولها نزد من بماند

اين روش تو و آن هم روش پيامبر(ص)! عثمان براى آن كه پاسخ ابوذر را داده باشد به ((كعب االحبار)) 

(يهودى تازه مسلمان شده كه آيات و رواياتى فرا گرفته و آخوند دربارى شده بود و حديث جعل مى 

ل داشته باشد, كرد) گفت: آيا اگر كسى خمس و زكات مالش را بدهد اما باز خمره هاى زيادى از پو

اشكال دارد؟ كعب االحبار گفت: نه, چون حق واجبش را كه خمس و زكات است, داده است. در اين 

هنگام, حضرت ابوذر برآشفت و با عصايى كه در دست داشت محكم بر فرق كعب االحبار كوبيد و 

مان كرد و گفت: تو گفت: اى يهودىزاده, تو اكنون مى خواهى قرآن را تفسير كنى. سپس ابوذر رو به عث

الذين يكنزون الذهب والفضه والينفقونها فى «چگونه از اين آيه شريفه قرآن مى گذرى كه مى فرمايد: 

 ».سبيل اهللا فبشرهم بعذاب اليم

هيچ گاه در  ،انسانى كه در نظام تربيتى اسالم قرار گرفته باشد در مواسات داستان ابو ايوب انصاري: -

به تدريج خود را به پيش مى راند تا جايى كه به نقطه اوج مى رسد و  يك نقطه متوقف نيست بلكه

چيزى را هم كه خود شديدا به آن نيازمند است به ديگران مى بخشد, اين آيت قرآنى وصف اين گونه 

و ديگران را بر خويش ترجيح مى دهند  ؛»و يوثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصه«افراد است كه: 

 .مند باشندهرچند خود نياز

ن نزول اين آيه گفته اند: روزى ((ابوايوب انصارى)) با زن و بچه و اثاثيه در كنار كوچه نشسته أدر ش

بود: پيامبر اكرم(ص) از آن جا عبور مى كردند, پرسيدند: ابوايوب! چرا اين جا نشسته اى؟ گفت: اى 

در كوچه بمانند براى ما ننگ است ولى  پيامبر خدا! خانواده اى از مهاجران, مكانى نداشتند من ديدم اگر

 .در اين جا بود كه آيه فوق نازل شد .اگر ما در كوچه بمانيم براى ما افتخار است



 :امام خميني (ره)مواسات در انديشه 

  نويسند:امام خميني ره در خصوص لزوم مواسات بين مسلمين مي

 موجب آنچه است معلوم و اخوّت و مودّت و يكديگر به نيكويى و مواصلت و دوستى به مأمورند مسلمين« 

 بين در تفرقه و بگسلد را اخوّت و مواصلت عقد اين آنچه و است، مرغوب و محبوب شود، معانى اين ازدياد

 اگر موبقه كبيره اين كه است واضح پر و. اوست بزرگ مقاصد مخالف و شرع صاحب مبغوض اندازد، جمعيت

 درخت بدواند، جمعيت در فساد ريشه و شده عداوت و بغض و حسد و كينه موجب جمعيتى، بين در شود رايج

 سست را ديانت پايه و كند، گسسته را جامعه اتحاد و وحدت و نمايد، برومند و كند ايجاد آنها در دورويى و نفاق

] حفظ[ براى است الزم ديندارى غيور مسلم هر بر پس .گردد افزوده آن قبح و فساد بر جهت اين از و. كند

 احكام و جمعيت و وحدت نگهبانى و مسلمين حوزه نگهدارى و نفاق از دين اهل نوع و فساد از خود شخص

 كنون تا نخواسته خداى اگر و نمايد، قبيح عمل اين از نهى را آنها و كند] حفظ[ رذيله اين از را خود اخوّت، عقد

 استحالل و استرضاء صاحبش از فساد، عدم و امكان صورت در و كند، توبه آن از ،]بوده[ زشت عمل اين داراى

 قلب در را اتحاد و وحدت و صداقت ريشه و نموده، را خطيئه اين ترك و كرده، استغفار او براى اال و نمايد،

 اللّه و. باشد اسالم چرخ در دخيله اجزاى از يكى و آيد شمار به جامعه صالحه اعضاى از تا كرده، كشت خود

 )٣١١: ص حديث، چهل شرح » (.الرّشاد سبيل إلى الهادى

  :. انواع مواسات٣

مواسات و همدلي منحصر در عرصه اقتصادي نيست، بلكه بسياري در بسياري از  امور نياز به مواسات و همدلي 

  است:

   :مواسات در عرصه اقتصاد و معيشت

سرمايه داري غرب است. در اين خصوص نسخه مساوات در عرصه اقتصاد، نسخه اسالم و در برابر ديدگاه نظام 

  مقام معظم رهبري مد ظله العالي مي فرمايند:



ى بين دهد. آن پيشرفت اقتصادى كه فاصلهاسالم به ملتها رفاه و پيشرفت اقتصادى همراه با عدالت اجتماعى مى«

غربى براى مردم دنيا  ى اقتصادى كه امروز كشورهاىطبقات مردم را زياد كند، مورد نظر اسالم نيست. آن نسخه

برد و به قيمت ضعيف شدن و كند و رونق اقتصادى را باال مىدهند كه طبقاتى را مرفّه مىپيچند و ارائه مىمى

پسندد. رفاه اقتصادى همراه با شود؛ اين را اسالم نمىجامعه تمام مى فقير شدن و زير فشار قرار گرفتن طبقاتى از

اي، آيت اهللا خامنه.(»آيددست مىى اسالم بهو همراه با روح برادرى، باز در سايه عدالت، همراه با روح مواسات

١٢/٠٣/١٣٧٨(  

  اهتمام به امور فقرا و ضعفا و مواسات با آنان، در ديدگاه اقتصادي اسالم يكي از ويژگي هاي مهم مسلمانان است:

جتماعى و نظام عادالنه در محيط جامعه است، اى، از راه استقرار عدالت اعالج فقر به شكل اصولى در هر جامعه«

اندازى به حقوق ديگرانند، نتوانند ثروتى را كه حقّ همگان است، به سود خود مصادره تا كسانى كه اهل دست

ى سنگينى بر دوش دارند. ى خود وظيفهى دولتى و حكومتى است؛ اما مردم هم به نوبهكنند. اين يك وظيفه

شود منتظر ماند تا پذير است؛ اما نمىمدّت و بتدريج امكاناعى فقط در بلندمدّت و ميانهاى اجتماجراى برنامه

ى خودِ هاى اجتماعى به ثمر برسد و شاهد محروميت محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود. اين وظيفهبرنامه

بدانند.  موظّف به مواساتتوانند در اين راه تالش كنند. همه بايد خود را ى كسانى است كه مىمردم و همه

ميهن و محروم را با دردها و محروميتها و مشكالت هاى مسلمان و هماى از خانوادهيعنى هيچ خانواده مواسات

ى ها دراز كردن. امروز اين يك وظيفهرسانى به سوى آنها رفتن و دست كمكخود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آن

ى انسانى هستند؛ اما براى مسلمانان، كه داراى وجدان و اخالق و عاطفههايى است ى انسانجهانى براى همه

  )١٥/٠٩/١٣٨١اي، آيت اهللا خامنه.(»ى دينى استى اخالقى و عاطفى است، يك وظيفهعالوه بر اينكه يك وظيفه

  مواسات در عرصه سالمت: 

تالش كنند و در اين فداكارنه و ايثارگرانه سالمت يعني همه با هم در جهت سالمتي عمومي مواسات در عرصه 

رعايت حال همه افراد بشود و به كسي ظلم نشود و اال منجر به افتادن در منجالبي است كه  غرب در آن  ،امر

هاي كشورها ها و دستكشي ماسكمصادرهبه مصاديقي همچون گرفتار شده است. چنانكه مقام معظم رهبري 

ها و به جان هم ها و خالي كردن قفسهروپايي و آمريكا، هجوم مردم به فروشگاهي برخي كشورهاي اوسيلهبه



افتادن براي چند دستمال توالت، صف كشيدن مردم براي خريد اسلحه، معالجه نكردن بيماران سالمند و خودكشي 

  در اين خصوص فرمودند:  اشاره فرمودند و  افراد به علت ترس از كرونا

ي حاكم بر ي طبيعي فلسفهفرهنگ و تمدن غرب محصول خود را نشان داد كه اين نتيجه (كرونا)در اين ماجرا«

  )٢١/٠١/١٣٩٩(آيت اهللا خامنه اي، ». خدايي استگرايي و غالباً بيتمدن غربي مبتني بر فردگرايي و مادي

  مواسات در عرصه معنويت: 

اين نرم شدن و نزديك چنانكه در ماه مبارك رمضان  شود؛فضاي معنوي باعث پيوند دلها با يكديگر مي اساساً

بايد تالش كرد با همدلي در اين راستا  )٠٦/٠٨/١٣٨٣اي، (آيت اهللا خامنهشدن دلها به يكديگر محسوس است. 

بسترهاي معنوي گسترش يابد تا در سايه آن همدلي و مساوات بيشتر شود. بنابراين معنويت با  ،بيشترو همكاري 

  ات رابطه دو سويه خواهند داشت.همدلي و مساو

  در عرصه مديريت: مواسات 

يكي از عرصه هاي مهم مساوات عرصه مديريت است و موفقيت منوط به آن است. مقام معظم رهبري در اين 

  خصوص مي فرمايند:

خواهد ما با يكديگر اختالف داشته ما بايد به آينده اميدوار باشيم و اين اميد را در مردم ايجاد كنيم. دشمن مى«

باشيم؛ ولى ما بايد به صورت قاطع به دشمن تفهيم كنيم كه ترفندهاى او مؤثر نيست و در جمهورى اسالمى، 

يك اصل بدانيم و براى بايد پارچگى را واقعاً ، براى مسئوالن يك اصل است. اين وحدت و يكهمدستى و همدلى

 )٢٤/٠٣/١٣٦٨اي، (آيت اهللا خامنه. »گذارى كنيم و از اختالفات بگذريمآن سرمايه

  مواساتي بايد ها و نبايدها. ٤

  در عرصه مواسات و همدلي بايد اموري رعايت شوند:

   . احتراز از روحيه مصرف گرايي و تجمل:٤,١



گذارد ها و فقرا رسيدگى كنيد. يكى از عواملى كه نمىبه همسايه«اين خصوص مي فرمايند: مقام معظم رهبري در 

گرايى و تجّمل در جامعه است. ى مصرفدست كسانى كه توانايى كمك دارند، به يارى فقرا دراز شود، روحيه

يشتر مصرف كردن، براى جامعه بالى بزرگى است كه ميل به مصرف، روز به روز در آن زياد شود و همه به ب

هاى مُد و هر چيز تازه براى وسايل زندگى و تر پوشيدن و دنبال نشانهتر خوردن، متنوّعبيشتر خوردن، متنوّع

رود و از مصرف شدن در جايى ها هدر مىتجمّالت آن رفتن، تشويق شوند. چه ثروتها و پولهايى كه در اين راه

 )١٥/٠٩/١٣٨١اي، (آيت اهللا خامنه »ماند!ردم است، بازمىكه موجب رضاى خدا و رفع مشكالت جمعى از م

  رعايت اقتضائات: . ٤,٢

  براي ايجاد يكپارچگي در عرصه مواسات بايد به اقتضائات هر استان و هر شهري توجه كرد:

توان راه ايجاد وحدت و يكپارچگى، بسته به وضعيت سياسى هر استان، با استان ديگر متفاوت است و نمى«

شود. در جاى جمعه، مسئله حل مىى واحدى را ارايه كرد. مثلًا در بعضى جاها، از طريق تماس شما با امامنسخه

شود. و در استان ديگر، با كوتاه آمدن شما در مقابل ديگر، با ميانجيگرى شما بين چند نفر از علما، مشكل حل مى

شود. بايد در تمام مدتى كه مردم اين شور و هيجان مى كسى كه فرضاً تا حدودى از او نگرانى داريد، مسئله حل

  )١٩/٠٣/٦٨اي، آيت اهللا خامنه.(»ها تالش و كوشش كنيدبين آن را دارند، براى ايجاد قاعده و پايه براى همدلى

  . همدلي در همه سطوح؛ به ويژه سطوح باالي تشكيالتي:٤,٣

د؛ اما در تشكيالت الزم است اين امر در سطوح باالتر همدلي در همه سطوح الزم است كه كار به خوبي پيش رو

اگر بخواهيم از لحاظ تشكيالتى «به طور ويژه وجود داشته باشد. مقام معظم رهبري در اين خصوص مي فرمايند: 

  ».همكارى در سطوح باال امكان نداردو  كارها سامان بگيرد و كار اجرايى دسته جمعى انجام شود، جز با همدلى

 :و به دور از ريا و منتالهي نيت  و اسالم. همدلي بر محور ٤,٤
همدلي بايد به دور از هر گونه هواي نفس و ريا و قصد منت باشد و اال اثربخش نبوده و بلكه آثار سوئي به دنبال 

 خواهد داشت. بلكه اين همدلي بايد بر محور تعاليم اسالم و نيت خالصانه باشد.

 

  



  راهكارهاي ايجاد پويش مواسات:راهبردهاي و . ٥

ايجاد يك گفتمان عمومي براي مواسات و همدلي است كه نياز به آگاهي بخشي،  مقصود از پويش مواسات،

  اهي و انگيزه عمومي پيش بيني شود:انگيزه بخشي دارد. بنابراين بايد راهبردها و راهكارهايي براي ايجاد اين آگ

  از طريق روحانيت و معلمان و اساتيد و عموم مردم. ارتقاي بينش و تقويت انگيزه افراد .٥,١

براي جوانان با استفاده از قالب هاي هنري داستاني و  ،تبيين آثار فردي و اجتماعي مواسات .٥,٢

 نقاشي و ... .

  ايجاد بسترهاي گفتماني در فضاي مجازي با پشتيباني قوي براي تشكيل پويش مواسات. .٥,٣

  ها:نهمندي از بستر صدا و سيما و رسابهره .٥,٤

يكى از چيزهايى كه الزم است مردم براى خود در عرصه مواسات « مقام معظم رهبري مي فرمايند: 

هاى تبليغاتى و دستگاه با فقرا وظيفه بدانند، اجتناب از اسراف است. در اين راستا به طور ويژه

گرايى ى خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرفبايد وظيفه -ويژه صدا و سيمابه -فرهنگى

ى الزم گرايى سوق ندهند؛ بلكه در جهت عكس، مردم را به سمت قناعت، اكتفا و به اندازهو تجمّل

گرايى، جامعه را دهند. مصرف روى و اسراف دعوت كنند و سوقمصرف كردن و اجتناب از زياده

اى كه مصرف آن از توليدش بيشتر باشد، در ميدانهاى مختلف شكست آورد. جامعهاز پاى درمى

(آيت اهللا ها بزنيم. خواهد خورد. ما بايد عادت كنيم مصرف خود را تعديل و كم كنيم و از زيادى

  )١٥/٠٩/١٣٨١اي، خامنه

 تقويت فرهنگ انفاق .٥,٥

ي مبارزه با فقر است. در جامعه ايجاد پويش ترين راهكارها دريكي از كليدي» نفاقا«ي تقويت روحيه

قائل » حقي براي محرومان«اي رشد يابد كه هركس در اموال خود اسالمي اين روحيه بايد به گونه

بايد كاري بشود كه هركس خودش را موظف بداند كه انفاق كند. آن كساني كه بيشتر درآمد «باشد: 

، نسبت انفاق را بيشتر كنند. آن كساني كه كمتر درآمد دارند، باب را نبندند؛ به همان نسبت دارند

انفاق كنند... روح انفاق و نيكوكاري بايستي در جامعه توسعه پيدا كند و جزو ايمان مردم بشود و 

واقعاً براي  -» و في اموالهم حقّ للسّائل و المحروم« -هركس بنا را بر اين بگذارد كه در اموالش 



. (آيت اهللا ي اسالمي بايد اين را به عنوان يك فرهنگ دربياوريممحرومان حق قائل باشد... در جامعه

 )١٤/١٢/١٣٧٠اي، خامنه

واقعي خودمان » من«ماند و درحقيقت براي دهيم، براي ما ميهرچه در راه خدا مي«همه بايد بدانيم:  

ماند و مثل همه چيز ديگر داريم، درحقيقت براي ما نميميايم. هرچه براي خودمان نگه خرج كرده

. (آيت اهللا خامنه دنيا از بين خواهد رفت... هرچه از مال و ثروت دنيا داديد، براي شما خواهد ماند

  )٢٨/٠٤/١٣٦٨اي، 

  :طرح رزمايش همدلي و كمك مؤمنانه .٦

ونا نياز به يك حركت جهادي و خالصانه خاص كنوني و گرفتاري بسياري از مردم به تبعات ويروس كردر شرايط 

  براي  همدلي و كمك مؤمنانه به آنان است. در اين راستا راهبردها و راهكارهايي قابل برنامه ريزي است:

  :براي كمك تشكيل اجتماعات خانوادگي .٦,١

جوانان اجتماعات خانوادگى تشكيل دهند و «در اين خصوص مقام معظم رهبري فرموده اند: 

ى اوّل به مصرف فقرا و نادارهاى همان خانواده و افراد خانواده را جمع كنند و در درجهكمكهاى 

  ».كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته«؛ فاميل برسانند و اگر نيازى نبود، به فقراى ديگر رسيدگى كنند

اى واقعى كلمه پرورى و تن به كار ندادن، بلكه به معنهاى بسيارى هستند كه نه از روى تنخانواده 

ها كمك و به اين -كار مشكلى هم نيست -ها را شناسايى و پيدا كنيدمحروم و مستمندند. بايد اين

  )١٥/٠٩/١٣٨١اي، آيت اهللا خامنه.(»نماييد

  رساني عمومي به محرومان:كمكمواسات  وتشكيل اجتماعات براي  .٦,٢

  در اين خصوص مقام معظم رهبري فرموده اند: 

هاي مسلمان اي از خانوادهيعني هيچ خانواده مواسات د.بدانن مواسات را موظّف بههمه بايد خود «

ميهن و محروم را با دردها و محروميتها و مشكالت خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و و هم

دست كمكرساني به سوي آنها دراز كردن. امروز اين يك وظيفه جهاني براي همه انسانهايي است 

كه يك وظيفه داراي وجدان و اخالق و عاطفه انساني هستند؛ اما براي مسلمانان، عالوه بر اينكه 



اي، (آيت اهللا خامنه.ها و فقرا رسيدگي كنيد.اخالقي و عاطفي است، يك وظيفه ديني است. به همسايه

١٥/٠٩/١٣٨١(  

 تقويت سنّتهاي حسنه اسالمي همچون صدقه .٦,٣

در جامعه ما «نقش ُپررنگي در حل مشكالت نيازمندان ايفا كنند:  سّنتهاي حسنه اسالمي مي توانند

روز بيشتر شود. صدقاتي كه مردم بايد عادتِ كمك به ضعفا كه يك عادت اسالمي است، روزبه

ميدهند، اطعامهايي كه ميكنند و كارهاي بزرگي از قبيل وقف و حبس و امثال آنها كه انجام ميشود، 

ست. اين سنّتها به حيات اجتماعىِ طيّب كمك ميكند. لذا نبايد بگذاريد از سنّتهاي حسنه اسالمي ا

  )٢٩/٠٤/١٣٧٣اي، .(آيت اهللا خامنهدر جامعه تعطيل شود

رسد كه عموم ريشه كني فقر و رسيدگي مناسب به فقرا و محرومان تنها در صورتي به موفقيت مي

مسئوليت را متوجه دولت و نهادهاي ي مردم با سطوح مختلف اقتصادي وارد اين عرصه شوند و همه

وقتي كه مردم خود «: شودمي فراهم شرايط بهبود و اصالح يزمينه كه است حاكميتي نبينند. اينگونه 

.(آيت اهللا را در رفع گرفتارىِ مستضعفان و ضعفا و مستمندان سهيم بدانند، كارها اصالح ميشود

 )٢٩/٠٤/١٣٧٣اي، خامنه

  دولتي و غير دولتي براي تسهيل كمك رساني.هاي مشاركت همه دستگاه .٦,٤

   



  ي كتاب گام مؤمنانه در سنگر مواسات و همدليپرسش ها

 چيست؟مد ظله العالي مساوات از ديدگاه مقام معظم رهبري كامل معناي  .١

  . مواسات به معني مساوات است.١٠١

ى امور است؛ بطوري كه به معناي همراهى كردن و كمك كردن به برادر مؤمن در همه مواسات. ١٠٢

   فكرى، مالى، جسمانى و آبروئى را وظيفه بداند. انسان كمك

  نان است.. مساوات به معناي ايثار و درك درد و رنج آ١٠٣

  . همه موارد.١٠٤

 چه رابطه اي بين معناي مساوات و همدلي وجود دارد؟ .٢

  . تقريبا به يك معنا بوده و مترادفند.١٠٥

  . معناي آنها با يكديگر ارتباطي ندارد.١٠٦

  معنا با هم متضادند.. اين دو ١٠٧

  . با يكديگر هم خانواده هستند. ١٠٨

 معناي انفاق و ايثار چيست؟ .٣

به  »ايثار«و  همه چيز را به نفع ديگران از خود جدا كردن(ازخودگذشتگي)به معناي  »انفاق«. ١٠٩

  شود.گفته مي هاي مورد نيازو ديگر راه فقيران به خدا راه دريا چيزي ديگر  مال اعطاي

  انفاق با ايثار به يك معنا و به معناي كمك به ديگران است.. ١١٠

به  »نفاقا«به معناي همه چيز را به نفع ديگران از خود جدا كردن(ازخودگذشتگي) و  »ايثار«. ١١١

  شود.گفته مي هاي مورد نيازو ديگر راه فقيران به خدا راه يا چيزي ديگر در مال اعطاي

  يچكدامه. ١١٢

 كدام است:يكي از آيات قرآن كه به بحث مساوات و همدلي پرداخته است  .٤

  )٢/الشعراء(اْلمُبِينِ الْكِتَابِ آياتُ تِلْكَ. ١١٣

  )٨/الزلزلة(يرَهُ شَرا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يْعمَلْ وَمَنْ. ١١٤

  )٣/البقرة(ينْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ َوِممَّا الصَّلَاةَ وَيقِيمُونَ بِالْغَيبِ يؤْمِنُونَ . الَّذِين١١٥َ



 َلا وََلكِنْ السُّفَهَاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَلَا السُّفَهَاءُ آمَنَ َكمَا أَنُؤْمِنُ قَالُوا النَّاسُ آمَنَ كَمَا آمِنُوا لَهُمْ قِيلَ وَإِذَا. ١١٦

  )١٣/البقرة(يعْلَمُونَ

 مساوات را توضيح دهيد.يكي از روايات ائمه اطهار (ع) در مورد اهميت و جايگاه  .٥

  .»اتقوا المعاصي في الخلوات، فان الشاهد هو الحاكم«. امام علي (ع): ١١٧

  ».به عهد و پيمان خود وفادار باشيد«پيامبر اسالم(ص): . ١١٨

  ».در اسالم ضرر زدن به ديگران جايز نيست«پيامبر اسالم (ص):  .١١٩

 برادرانى و نماييد مهربانى و خوشرفتارى و باشيد داشته پيوند يكديگر با«: فرمودند) ع( صادق . امام١٢٠

 .»است داده فرمانتان جل و عز خداى كه گونه همان باشيد، نيكوكار

  ؟آيا مساوات در سيره اصحاب پيامبر (ص) هم مورد توجه بوده است .٦

  . بله.١٢١

  . خير.١٢٢

  . فقط يك مورد بوده است.١٢٣

 صحيح  است. ١٢٣و  ١٢١گزينه . ١٢٤

 است:مساوات از ديدگاه امام خميني (ره) كداميك از جمالت زير مربوط به  .٧

  »امر به مساوات و همدلي از دستورات مهم اسالم است. « ١٢٥

 »اخوّت و مودّت و يكديگر به نيكويى و مواصلت و دوستى به مأمورند مسلمين. «١٢٦

  »ى امور استدر همه به معناي همراهى كردن و كمك كردن به برادر مؤمن مواسات. «١٢٧

 . هيچكدام١٢٨

 انواع مواسات را نام ببريد. .٨

  . مواسات در دين، مواسات در دنيا، مواسات در آخرت١٢٩

 . مواسات در روز و مواسات در شب١٣٠

  . مواسات در معيشت و اقتصاد، مواسات در سالمت، مواسات در معنويت، مواسات در مديريت١٣١

 مواسات در كردار و مواسات در دل.. مواسات در گفتار و ١٣٢



 

 نسخه اسالم در عرصه مواسات اقتصادي و معيشتي چه آفاتي در ديدگاه غرب را كنار ميزند؟ .٩

. مرفه شدن عده اي از مردم و ضعيف شدن و فقير شدن و زير فشار قرار گرفتن طبقاتى ديگر از ١٣٣

  جامعه.

 . ايجاد اختالفات و تفرقه بين مردم.١٣٤

  ديني و ال ابالي گري و عدم توجه به بايدها و نبايدهاي ديني.. بي ١٣٥

 . هيچ كدام١٣٦

 كداميك از بايدها و نبايدهاي مواسات است؟(صحيح ترين پاسخ را انتخاب كنيد) .١٠

  .رعايت اقتضائات١٣٧

 . همدلي در همه سطوح١٣٨

  . همدلي بر محور اسالم١٣٩

 . همه موارد١٤٠

 كدام است؟اد پويش مواسات از راهبردها و راهكارهاي ايج يكي .١١

  ورزش.١٤١

 كتابخواني. ١٤٢

  تقويت فرهنگ انفاق. ١٤٣

 هيچكدام. ١٤٤

  است؟از راهبردها و راهكارهاي اجراي طرح رزمايش همدلي و كمك مؤمنانه  كداميك .١٢

 .. تشكيل اجتماعات خانوادگي براي كمك١٤٥

 تقويت سنّتهاي حسنه اسالمي همچون صدقه. ١٤٦

  هاي دولتي و غير دولتي براي تسهيل كمك رساني.دستگاهمشاركت همه  .١٤٧

  . همه موارد١٤٨


