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دینداری عاشقانه و 
دینداری خودخواهانه

عشق و خودخواهی، دو واژه بیگانه از 
یکدیگرند؛ یکی بر خود تمرکز دارد و در 
چاه خواسته های شخصی افتاده و دیگری از 
خود فراتر رفته و به دنیایی بزرگ تر دست 
یافته است. انسان ها را بر اساس این دو 
واژه می توان به »مهرورز« و »خودخواه« 
تقسیم کرد و حتی دینداران نیز از این قاعده 
مستثنی نیستند؛ برخی بهره مند از دینداری 
عاشقانه و مهرورزانه اند و برخی دیگر »مالک« دینداری 
خودخواهانه. دیندار عاشق، فردی است که خداوند را بر 
اساس شناخت و محبت می پرستد و درس مهرورزی را از 
خداوند می آموزد؛ او برای سعادت معنوی و مادی دیگران 
دست به کار است و این کار خود را عبادتی الهی می داند.
از سوی دیگر، دیندار خودخواه، دین را برای خود و برای 
رسیدن به خواسته های شخصی خود می خواهد و حتی 
خدمات دینی و اجتماعی او نیز رنگی خودخواهانه دارد 
و نه رنگی الهی و البته به کار بردن واژه دیندار برای چنین 
افرادی، نه بر اساس حقیقت، بلکه بر اساس رفتار ظاهری 
است. بزرگان دین، از یک سو عشق و محبتی وافر و بی شائبه 
به خداوند داشتند و از سوی دیگر برخوردار از مهرورزی 
بی نظیر و الهی نسبت به انسان ها و حتی حیوانات و گیاهان 
بودند. آنها به صراحت به ما فرموده اند که اگر می خواهید 
از لطف خداوند برخوردار باشید، باید به انسان ها و دیگر 

آفریده های خداوند مهرورزی  و به آنها نیکی کنید.
افرادی است که دشمن  درباره  مهرورزی،  استثنای  تنها 
مهرورزی اند و این، هم عقالنی است و هم دینی زیرا اگر 
بخواهیم محبت و مهرورزی را گسترش دهیم و همگان را 
از آثار ارزشمند آن بهره مند کنیم، چاره ای جز مبارزه با موانع 
مهرورزی نداریم و الزم است که دشمنان »عشق«؛ یعنی 
خودپرستان را از ظلم و آزار دیگران بازداریم و البته این 
اقدام دو مرحله دارد؛ مرحله نخست آن است که با نرم خویی 
همراه با عقالنیت آنها را به محبت و عشق ورزی دعوت کنیم 
تا شاید دل هایشان نرم شود و فطرت الهی و انسانی شان به 
جوشش دربیاید و به جمع مهرورزان درآیند و در مرحله 
دوم و پس از لجبازی و سنگدلی، تنها راه چاره، مبارزه در 
راه عشق و عدالت است که می توان آن را »جنگ عشق و 
خودپرستی« نامید. اوج این جدال همیشه نابرابر را می توان 
در حماسه عشق کربال به تماشا نشست. امام حسین)ع( که 
او را به حق »امام عاشقان« نامیده اند، برای بیعت نکردن با 
انسانی ناپاک و خودپرست مانند یزید و تایید نکردن دینداری 
دروغین و خودخواهانه بنی امیه، از شهر مدینه خارج می شود 
و برای آگاه سازی مردم به مکه می رود و از آنجا به سوی 
کربال روانه می شود. اگرچه آن حضرت به علم الهی و نیز به 
فراست و هوش ذاتی خود می دانست که اعتمادی بر کوفیان 
بی وفا نیست، برای اتمام حجت و عمل به وظیفه دینی و نیز 
جاودانه کردن دینداری عاشقانه در دل های پاک و مهرورز، 
خود و عزیزانش را در زمین »کرب و بال« وارد عرصه ای به 

وسعت یک تاریخ همیشه زنده کرد.
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درختی که میوه داشته باشد، از دست 
دیگران در امان نیست؛ همان گونه که 
مهاجمان به قطار در حال حرکت 
سنگ می زنند، نه قطاری که ایستاده 
است. درخت پربار زندگی حسینی 
به قدری ارزشمند و پربرکت است 
که خناسان و دین ربایان سال هاست 
کمر همت به قطع آن بسته اند ولی 
به مشیت الهی این نور هر روز پر فروغ تر و این شور 
هر ساله فراگیرتر می شود. آنچه هشدار است، آلوده 
شدن لوح زرین مهر حسینی به شبهه ها و ویروس هایی 
است که جان و دل محبان آقا را مکدر کرده و تا زمان 
رسیدن به پاسخ آن، روزهای تلخی را سپری می کنند. 
از این رو، توصیه می شود خانواده ها آمادگی کافی برای 
پاسخگویی به پرسش های فرزندان در این باره در خود 
ایجاد کنند. خواندن کتاب های فاخر مانند حماسه حسینی 
شهید مطهری، آگاهی از تاریخ حسینی، شرکت در 
جلسات و محافل بصیرت افزایی مساجد، حسینیه ها 
و تکایا و نیز یافتن کانال ها و گروه ها معتبر در فضای 
مجازی مانند گروه های مرتبط با مرکز ملی پاسخگویی 
به سواالت دینی، از جمله پیشنهادهای چیرگی بر این 
مشکل است. شایسته است خانواده ها فضای گفت وگو 
را در این زمینه ایجاد کرده و زمینه را با طرح سوال و 
فضای روانی برای دریافت پاسخ و اندیشیدن درباره 
آنها فراهم کنند و از هرگونه توهین و برچسب زنی به 

پرسشگر خانه بپرهیزند.

تنبلی، تله تالش
تنبلی ناشی از نشستن های طوالنی به ویژه پای رسانه های 
نوینی مانند تلفن همراه و فضای مجازی،  سبب شده نسل 
نو از شرکت در برنامه های ارزشمند مانند هیئت ها باز 
بماند. در این شرایط، برخی خانواده ها با سرزنش کردن 
قصد تغییر شرایط را دارند و برخی دیگر با رفتارهای 
حساب نشده مثل ممنوع کردن امکان استفاده از این 
ابزارها. واقعیت ماجرا این است که روش های منفی 
برای رسیدن به عملکرد مثبت بی فایده است. فرزندان 
ما زمانی که علت شرکت در مراسم را درک کنند و 
مکان های پیشنهادی برای شرکت را نیز بپسندند، حضور 
پررنگ تری خواهند داشت. همچنین حضور فرزندان با 
گروه های همسال در مراسم، زمینه مساعدتری فراهم 
خواهد کرد. می توانید از طریق هماهنگی با خانواده هایی 
که در طول سال با آنها ارتباط دارید و فرزندانی هم سن 
و همراه با فرزند شما دارند، امکان حضور را فراهم  
کنید. ساعت شرکت در برنامه نیز مهم است. بهتر است 
از همین سنین پایین بچه ها به بیرون ماندن از خانه تا 

نیمه های شب عادت نکنند تا بعدها برای آنها عادی 
بچه های  نکردن  یا  درباره شرکت کردن  تلقی شود. 
بزرگ تر خانه مانند جوان دانشجوی خود، روش  را 
تغییر دهید و ضمن بیان عاطفی قضیه)خیلی دوست 
دارم با من در مجلس همراهی کنی( یا )شب قبل در 
مراسم دعا کردم عالقه شما به شرکت در این مراسم 
بیشتر شود(، همدلی عاقالنه ای با او داشته باشید. ممکن 
است جوان شما با اصل شرکت مشکلی نداشته باشد 
ولی از برنامه مسجد محل، مداح و سخنران آن استقبال 
نکند. در این شرایط سعی نکنید نظر خودتان را به هر 
طریقی تحمیل کنید، بلکه با گفتن این جمله همراهی 
بهتری داشته باشید: »من به سلیقه شما احترام می گذارم 
ولی همین که در فضای محبان سیدالشهدا)ع( نفس 
بکشیم و به احترام آقا در مراسم ایشان شرکت کنیم، 
بسیار ارزشمند است.« همچنین می توانید از جوان خود 
بخواهید شما را به مراسم ببرد و برای برگشتن شما را 
همراهی کند.  این کار گامی در بهره برداری و نزدیک 

شدن به محافل حسینی است.

زیاده روی های زیانبار
برخی خانواده ها به قدری در برنامه های معنوی مرتبط 
با محرم زیاده روی می کنند که فرصت همراهی دیگر 

اعضای خانواده را می گیرند، مثل مادری که تمام کارهای 
یک حسینیه را تنهایی به دوش می کشد و مجالی برای 
ورود دیگر اعضای خانواده به ویژه نوجوانان و جوانان 
فراهم نمی کند. همچنین برخی خانواده ها بدون توجه 
به ظرفیت و محدودیت حضور فرزندان خود، اصرار 
دارند در تمام برنامه های خانگی و محلی ایام محرم و 
صفر شرکت کنند و هیج کدام را از قلم نمی اندازند. این 
مشارکت های افراطی، برای فرزندان پیام های مناسبی 
ندارد. آنها چنین زیاده روی را به پای عشق نمی نویسند، 
بلکه نوعی سلیقه فردی تعریف می کنند که سبب شده 
والدین قابلیت اولویت گذاری را از خود نشان ندهند. 
از این رو، هماهنگ با فرهنگ اهل بیت)ع( اعتدال در 
شرکت و نیز توجه به سایر نیازهای فرزندان را از یاد نبریم 
تا شاهد همراهی و فرهنگ پذیری اطرافیان خود باشیم.

ناهماهنگی شیدایی و پیدایی
پدری را تصور کنید که بسیار از محبت حسینی سخن 
می گوید و خود را وقف برگزاری و فعالیت در محافل 
کرده است. این شیدایی ستودنی است ولی زمانی که 
همین پدر، بدترین رفتارها را در ارتباط با همسر، وظایف 
خانگی محول شده به وی و نیز فرزندان خود داشته 
باشد و رفتارهایی پیدا و پنهان همراه با اذیت و دردسر 

از خود بروز دهد، فرزندان بین شیدایی و پیدایی پدر 
دچار تعارض می شوند و نمی توانند راهی روشن برای 
چیرگی بر چندگانه بودن چنین رفتارهایی در خود ببینند. 
این تردیدهای فکری و عاطفی به مرور سبب کاهش 
شیدایی در آنها می شود و چه بسا مسیری متفاوت را 

در آنها رقم می زند.

بدگویی های ناهمگون
 شب قبل بچه ها همراه شما به یک مجلس حسینی 
از سخنرانی، مداحی، برخورد خوب  پاگذاشته اند و 
برگزارکنندگان مراسم و نیز پذیرایی محفل لذت برده اند. 
این خوشایندی سرمایه ای است که آنها را برای تکرار آن 
تشویق می کند. اگر در چنین شرایطی، یکی از والدین 
لب به بدگویی از رفتارهای خرد عوامل برنامه داشته 
باشد یا به راحتی از اسرار شخصی آنها صحبت کند، 
پیداست که شوقی برای تکرار باقی نخواهد ماند. تنها 
مراسم  اهالی  متهم شدن  فراهم می شود،  ذهنیتی که 
حسینی به شخصیتی ریاکارانه است که فرزندان شما 
به ویژه اگر نوجوان و جوان باشند، به شدت از آن بیزار 
می شوند. مراقب اظهارنظرهای خود درباره مراسم و دست 
اندرکاران آن باشیم و خوبی های دیگران را بازگو کنیم 

و دنیای ذهنی امنی را برای اهل خانه به وجود آوریم.
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پول با همه فراز و فرودهایی که در زندگی با آن داریم، هنوز برای 
افراد زیادی به تفکری روشن تبدیل نشده است. گروهی صحبت از 
پول را شرم آور می دانند و عده ای دیگر چیزی جز پول نمی شناسند. 
از نگاه دین و روان شناسی صحبت های زیادی درباره پول شده که 

تأملی درباره آن خواهیم داشت.
1. پول وسیله است، نه هدف. پول وسیله ای است برای رسیدن به 
هدف های مهمی مانند تعالی معنوی، موفقیت، تربیت شایسته فرزندان 
و داشتن آرامش و آسایش مناسب در مسیر زندگی هدفمند. پول، پلی 
است برای زندگی بهتر، نه اینکه تمام زندگی روی پول برنامه ریزی 
شود. وقتی هدف درستی از پول درآوردن داشته باشیم، تمام مسیر آن 
هموار و لذت بخش خواهد بود ولی زمانی که پول را برای فخرفروشی 
و هزینه کردن در راه گناه بخواهیم، جز حسرت نصیب ما نخواهد 
شد. داشتن پول مقدمه ای برای رسیدن به تعالی است. از این رو، در 
روایات دینی آمده  که دارایی و بی نیازی مالی، یاری دهنده نیکویی 
برای پرهیزکاری است. یادمان باشد کارهای معنوی زیادی با پول 
قابل انجام هستند، مثل انفاق، تشکیل خانواده و درامان ماندن از ربایش 
ایمان، زیارت، دستگیری از نیازمندان آبرومند جامعه و کارهای خیریه 
ماندگار. وقتی می شود با پول، دل های زیادی را به دست آورد و 
گره های فراوانی را گشود، پس با فرصتی شگفت انگیز روبرو هستیم.
2. تالش برای به دست آوردن پول پاک، یکی از عبادت های مهم 
شمرده شده است. رزق حالل با کوشش به دست می آید و این 
تالش خود یکی از عبادت های مهم است. کسانی که برای تامین 
نیازهای خود و خانواده شان و نیز به دست آوردن خودکفایی شخصی 
و ملی برای بی نیاز شدن از دیگران تالش می کنند، در زمره مجاهدان 
راه خدا شمرده شده اند و پاداش های معنوی کنار پاداش های مادی 

کوشش به آنها تعلق خواهد گرفت. 
3. در قرارهای کاری الزم است حتما درباره پول آن صحبت شود. 
این مساله هنوز به عنوان یک موضوع شرمساری در نظر گرفته 
می شود و ما به راحتی درباره آن صحبت نمی کنیم. آموزه های دینی 
به ما یاد می دهند حتما قبل از شروع هر کاری و نیز معامله، شرایط 
و مبالغ الزم را به صراحت بیان کنید تا کسی دچار زیان نشود و 
افراد در تصمیم گیری برای پذیرش یا رد آن کار اختیار و آگاهی 

کافی داشته باشند.

4. اگر از کسی پول گرفتید یا به کسی پول دادید، حتما رسید داشته 
باشید. این نکته در بزرگ ترین آیه قرآن تصریح شده است. بارها 
تجربه کرده ایم یا از تجربه های دیگر باخبر شده ایم که مراعات نکردن 
چنین قانون زیبایی، ضررها و حسرت های فراوانی رقم زده است.

5. قرض دادن از صدقه دادن بهتر است. وقتی قرض می دهیم، حرمت 
اشخاص بهتر حفظ می شود و پس از برگشت پول، امکان تکرار آن 
به فرد دیگری وجود دارد. همچنین قرض دادن، زمینه تالش را در 

دیگران از بین نمی برد،  بلکه آن را چندبرابر می کند.
6. اهل ایمان کم هزینه اند و پرفایده. مومنان به خوبی قادرند وسوسه 
خریدهایی که ضرورتی برای آن نیست را کنترل کنند. برپایه یافته های 
روان شناسی، اگر افراد موفق شوند وسوسه خرید کردن را در خود 
مدیریت کنند، به خوبی خواهند توانست نسبت به دیگر وسوسه ها 

هم از خود توانایی نشان دهند. چیرگی بر وسوسه خرید کردن، 
مقدمه ای برای رشد شخصیتی است. قناعت)صرفه جویی(، ثروت 

فراموش شده زندگی امروز است.
7. برای ورود پول به دنیای فرزندان  خود نیازمند برنامه و مهارت 
هستیم. کودکان امروز به دلیل قرار گرفتن در میدان های رسانه ای، 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند آموختن مهارت های الزم برای 
مدیریت لذت های ناشی از خرید و به دست آوردن قدرت تاخیر 
در رسیدن به خواسته های خود هستند. از حدود 9سالگی ورود پول 
به دنیای کودکان مناسب است که می توان همزمان با پول روزانه، 
پیشنهادهای مناسبی هم برای ذخیره سازی معتدل و استفاده بهینه از 
پول به آنها داد. هرقدر فرزندان ما بزرگ تر می شوند، بازه زمانی پول 
نیز گسترده تر می شود و در دوره نوجوانی اول می توان پول را به 

صورت هفتگی داد و در نوجوانی دوم به صورت ماهیانه و با واریز 
به کارت شخصی خودشان تا توانایی بیشتری برای این مدیریت به 

دست بیاورند و برای زندگی مالی آینده خود آماده شوند.
8. به جای پول، کاال هدیه بدهیم. این سفارشی تربیتی است که 
دالیل زیبایی هم برای آن وجود دارد. اگر قرار است در مناسبت هایی 
مانند عید نوروز یا تولد کودکان به آنها هدیه ای بدهیم، بهتر است کاال 
باشد، نه وجه نقد چون با این کار محبت بیشتری را اعالم کرده ایم. 
زمانی که کسی را دوست داشته باشید، برای شاد کردن او زمان 
بیشتری می گذارید و با شناخت تمایالت او و اختصاص زمان برای 
خرید هدیه مناسب با روحیات وی، چنین پیامی را مخابره می کنید. 
9. حرص در به دست آوردن پول، ویرانگر است. برخی افراد آنقدر 
به دنبال پول می روند که فرصت استفاده از آن و لذت داشتنش را 
تجربه نمی کنند. چنین معامله ای به صرفه نیست و هیچ منطقی از آن 
پشتیبانی نمی کند. هرقدر که پس انداز عاقالنه خوب است، انباشت 
حریصانه زیان آور خواهد بود. با اضافه کاری افراطی و چندشغله شدن 
برای به دست آوردن پول بیشتر، زندگی را به خطر نیندازیم. افراد 
زیادی بودند و هستند که به بهانه خوشبخت کردن خانواده، دچار 
افراط در این زمینه شدند و زمانی به پول زیاد رسیدند که خیلی از 
داشته های اصلی خود مانند سالمت روانی و نیز عشق را از دست 
دادند. به خاطر بسپاریم که برکت، جای کثرت را می گیرد. بارها به 
حال کسانی که با پول اندک زندگی آرام و آسایش مناسبی تدارک 
دیده اند، غبطه خورده ایم. راز این تفاوت، بسنده کردن به روزی ارزانی 
از سوی خداوند و هزینه کردن عمر و توان در دیگر درخواست های 
الهی است. چنین وارستگانی، لذت بیشتری از آنچه دارند می برند و 

فرصت استفاده از دستاوردهای مالی را خواهند داشت.
10. در اقتصاد هزینه ها را به دو قسمت هزینه های پایه و هزینه های 
مصرفی تقسیم می کنند. با کاستن از هزینه های مصرفی و مدیریت 
آن، می توان سرمایه گذاری های درست مادی و معنوی با پول 
در  که  پولی  گرفت.  نظر  در  آن  برای  افزوده  ارزش  و  داشت 
پیدا  ابدیت  گستره  به  ارزش افزوده ای  می شود،  راه خدا خرج 
می کند که با تمام پیشنهادهای اقتصادی موجود، متفاوت است. 
در سفارش های قرآنی هم آمده که با آنچه خداوند به تو داده، 

خانه ماندگار آخرت را بساز!

پول؛ خوب یا بد؟

10نکته دینی - روان شناختی درباره پول


