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»َو أَْغنِنِــی َو أَْوِســْع َعَلــی فِــی 
رِْزقِــک، َو َل تَْفتِنِّــی بِالنََّظــرِ، َو 
نِــی َو َل تَبْتَلِینِّــی بِالْکبْــرِ، َو  أَعِزَّ
ِــی  ــْد عِبَاَدت ــک َو َل تُْفِس ِــی لَ َعبِّْدن
ــی  ــاِس َعَل ــرِ لِلنَّ ــِب، َو أَْج بِالُْعْج
 ، ــِنّ ــُه بِالَْم ــَر َو َل تَْمَحْق ــِدی الَْخی ی
َو َهــْب لِــی َمَعالِــی الْْخــَاِق، 
الَْفْخــرِ«. مِــَن  اْعِصْمنِــی  َو 

اهمیت و ارزش آسیب شناسی  
نعمت ها

در جلســات گذشــته گفتیــم پنــج 
ــی  ــه عبارت ــا ب ــی ی ــته اساس خواس
راهبــردی در ایــن بخــش مطــرح 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــار ه ــده و در کن ش
ــم  ــش ه ــی، آفت ــته های اساس خواس
ــن  ــه و ایم ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
ــم درخواســت  ــت ه ــدن از آن آف مان
شــده اســت. یــادآوری شــد کــه اگــر 
آسیب شناســی  جریــان  در  انســان 
غفلــت کنــد، آنچــه از فضیلت هــا 
معــرض  در  می کنــد،  فراهــم 

حتــی  و  اســت  رفتــن  دســت  از 
ــا  ــوان نعمــت ی ــه عن گاهــی آنچــه ب
فضیلــت بــه دســت آمــده، بــه نقمــت 
ــار  ــذا در کن ــد. ل ــد ش ــل خواه تبدی
فضیلت هــا،  و  نعمت هــا  شــناخت 
آفت هــا  و  آســیب ها  شــناخت 
هــم موضوعیــت دارد تــا انســان 
ــیر و  ــالمی س ــکل س ــه ش ــد ب بتوان
ــد. ــد برس ــه مقص ــد و ب ــلوک کن س

ــه  ــت ک ــم اس ــدری مه ــب به ق مطل
حضــرت در کنــار ایــن پنــج خواســته 
بــرای  کــه  راهبــردی  و  اساســی 
ــه کمــال ضــرورت  رســیدن مؤمــن ب
دارد، بالفاصلــه در محــور هــر کــدام 
ــد و از  ــرح می کن ــز مط ــش را نی آفت
ــت  ــات و مصونی ــال نج ــدای متع خ
ــا  ــم تمن ــیب را ه ــت و آس از آن آف
می کنــد. اول مســئله ی غنــا و ثــروت 
بــود کــه بــا وســعت در رزق تکمیــل 
شــد: »َو أَْوِســْع َعَلــی فـِـی رِْزقـِـک«. 
آفتــش هــم عبــارت بــود از نظــر: »َو 
ــش  ــه توضیح ــرِ« ک ــی بِالنََّظ ِّ َل تَْفتِن
ــی َو َل  ِ ن ــا دوم: »َو أَعِزَّ ــت. ام گذش
ــزت  ــن ع ــه م ــرِ«؛ ب ــی بِالْکبْ ِّ تَبْتَلِین
ببخــش، ولــی مــرا بــا کبــر آزمایــش 
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ــی از  ــوان یک ــه عن ــزت ب ــن. ع نک
پــس  اساســی،  درخواســت های 
کــه  می شــود  مطــرح  ثــروت  از 
به معنــای دقیق تــر ضمیمــه شــدن 
امکانــات بیرونــی بــه امکانــی درونــی 
اســت؛ زیــرا مــال و امکانــات امــری 
ــری  ــزت ام ــا ع ــت، ام ــی اس بیرون
درونــی و مرتبــط با شــخصیت انســان 
ــت  ــم ذل ــش ه ــه مقابل ــت. نقط اس
اســت. اینجــا انســان مؤمــن در مســیر 
ــانیت، از  ــد انس ــه مقاص ــتیابی ب دس
خــدای متعــال عــزت می خواهــد.

معنای لغوی و اصطالحی عزت 

عــزت از بحث هــای درازدامــن اســت 
ــای  ــی و بحث ه ــات فن ــه مالحظ ک
و  شــخصیت  روانشناســِی  دقیــق 
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــی دارد. طبیع تربیت
ــل  ــه تفصی ــم ب ــن بخــش نمی توانی ای
بپردازیــم، امــا به طــور اختصــار چنــد 
ــم. ــرض می کنی ــدی را ع ــه کلی نکت

درخواســت عــزت از خــدای متعــال 
ــی  ــن در موقعیت ــخصیت م ــی ش یعن
قــرار گیــرد کــه در دســترس دیگــران 

بــه  نگیــرد.  قــرار  تحقیــر  بــرای 
صخره هــای بلنــد کــه ارتفــاع دارد و 
ــز  ــرد، عزی ــوذ ک ــه آن نف ــود ب نمی ش
خیلــی  ســنگ های  می گوینــد. 
ــوذ  ــزی نف ــا چی ــه آنه ــه ب ــخت ک س
ــی  ــت عــزت معرف ــا صف ــد، ب نمی کن
عــزت،  معنــای  پــس  می شــوند. 
ــود  ــه نمی ش ــت ک ــری اس نفوذناپذی
ــانی  ــد. انس ــوذ کن ــزی در آن نف چی
ــت  ــندیده اس ــخصیتی پس ــر ش از نظ
کــه بافــت و ســاخت شــخصیت 
او  روانــی  و  اندام هــای روحــی  و 
باشــد  گرفتــه  شــکل  به گونــه ای 
کــه از منــزل شــخصیتی او را مرتفــع 
قــرار دهــد؛ یعنــی شــخصیت رفیعــی 
ــاول  ــه دســت تطــاول و چپ باشــد ک
ــل  ــد و عوام ــخصیت او نرس ــه ش ب
بیرونــی در محیــط شــخصیتی او نفوذ 
ــی  ــی بســیار خوب ــن ویژگ ــد. ای نکنن
ــدای  ــت. خ ــان اس ــس انس ــرای نف ب
ــت  ــا صف ــی را ب ــس آدم ــال نف متع
عــزت می پســندد؛ یعنــی نفوذناپذیــر، 
هیبــت. و  باصالبــت  و  محکــم 

ــال  ــدای متع ــود خ ــت خ ــز صف عزی
نیــز اســت و از اسماءالحســنی اســت. 
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معمــوالً هــم صفــت عــزت و کرامــت 
ــرد و خطــاب  ــرار می گی ــار هــم ق کن
ــا  ــم: »ی ــال می گویی ــدای متع ــه خ ب
ــم«. معلــوم می شــود  ــا کری ــز ی عزی
خیلــی بــه هــم نزدیــک هســتند. 
نــص کالم الهــی نیــز بیــان مــی دارد: 
ُة  َة َفلِلَّــهِ الْعـِـزَّ »َمــْن َکاَن یُرِیــُد الْعـِـزَّ
َجِمیًعــا؛]۱[ هــر کــس ســربلندی 
از  یکســره  ســربلندی  می خواهــد، 
آِن خــدا اســت«. اگــر کســی اراده 
می خواهــد،  عــزت  و  دارد  عــزت 
بدانــد کــه عــزت از آِن خــدا اســت. 
ُة َجِمیًعــا«، یعنــی عــزت  »َفلِلَّــهِ الْعـِـزَّ
ــروردگار  ــه پ ــش ب ــه ی مراتب ــا هم ب
متعــال اختصــاص دارد. در ایــن آیــه 
ــر  ــت؛ اگ ــی اس ــت لطیف ــه دالل کریم
ــز  ــد از عزی ــد، بای ــزت می خواهی ع
مطلــق عــزت را دریافــت کنیــد.

در ســوره منافقــون نیــز می گویــد 
ــوند،  ــه ش ــن وارد مدین ــی منافقی وقت
ــه فرودســت  ــزان طبق ــزرگان و عزی ب
بیــرون  آنجــا  از  را  فرومایــه  و 
ــزُّ  ــنَّ الَْع ــرد: »لَیُْخرَِج ــد ک خواهن
آن کــه  قطعــًا  ؛]۲[  الَْذلَّ مِنَْهــا 
را  زبون تــر  آن  اســت،  عزتمندتــر 

ــا  ــرد«. ام ــد ک ــرون خواه ــا بی از آنج
ــزت از آِن  ــه ع ــد ک ــان نمی دانن منافق
 ِ خــدا و پیامبــر و مؤمنــان اســت: »َوِلَّ
ُة َولَِرُســولِهِ َولِْلُمْؤمِنِیــَن َولَِکــنَّ  الْعـِـزَّ
ــی[  ــوَن؛]۳[ و]ل ــَن َل یَْعَلُم الُْمنَافِقِی
ــر او  ــدا و از آِن پیامب ــزت از آِن خ ع
ــن  ــن ای ــت، لیک ــان اس و از آِن مؤمن
خداونــد  نمی  داننــد«.  دورویــان 
ــی  ــز عل ــه عزی ــی ک ــارک و تعال تب
االطــالق اســت، عــزت را بــرای 
مؤمنــان می خواهــد و قبــل از مؤمنــان 
بــرای آن حقیقــت بزرگــی می خواهــد 
ــم هســت،  کــه هرچــه ایمــان در عال
ذیــل ایمــان او تعریــف می شــود.

 

طاعت، عزت می آورد

کســی کــه بــا خــدای متعــال نســبت 
دارد، یعنــی بــا عزیــز نســبت دارد؛ لذا 
ــن  ــت. بنابرای ــد اس ــزت بهره من از ع
رســول خــدا و مؤمنــان عزیز هســتند؛ 
چــون بــه خــدای عزیــز ایمــان دارند. 
ــارک  ــق تب ــرت ح ــا حض ــه ب هرچ
ــت،  ــق اس ــز مطل ــه عزی ــی ک و تعال
ــودش  ــا خ ــب ب ــبت دارد، متناس نس
می شــود. بهره منــد  عــزت  از 
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ــی  ــارک و تعال ــد تب ــن خداون بنابرای
ــرای مؤمــن می خواهــد و  عــزت را ب
مؤمــن را در وضعیــت عــزت نفســش 
ــا دیگــران و  می پســندد. در نســبت ب
ــه  ــر، چگون ــان کف ــوص جری به خص
ــالق،  ــی االط ــز عل ــد از عزی می توانی
عــزت دریافــت کنیــد؟ راهــش ذلــت 
در برابــر حــق تبــارک و تعالی اســت؛ 
یعنــی حالــت خاکســاری، تســلیم 
ــدای  ــر خ ــار در براب ــال و انکس انفع
ــه برکــت ایمانــش  ســبحان. مؤمــن ب
ــر  ــز، نفســش در براب ــه خــدای عزی ب
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی، 
فرودســت و  و  خاضــع و خاشــع 
ذلیــل و کوچــک و ضعیــف و  ناتــوان 
ــل:  ــای کمی ــر دع ــه تعبی ــود. ب می ش
»ُمنَْکِســراً ُمْســتَقِیًا ُمْســتَْغفِراً ُمنِیبــًا؛ 
گذشــت،  جویــای  دل،  شکســته 
بازگشــت کننده«.  آمــرزش،  طالــب 
و  خوضــوع  نســبت  بــه  مؤمــن 
انکســار و ذلتــش در برابــر حــق 
ــز  ــه عزی ــت ک ــی اس ــارک و تعال تب
می شــود.  بهره منــد  عــزت  از  و 
اســت. کلــی  قاعــده  یــک  ایــن 

جمع اضداد در وجود انسان

ایــن قاعــده در محیــط  انعــکاس 
خیلــی  مؤمــن  انســان  شــخصیتی 
جالــب اســت. در شــخصیت مــا 
یــک بخــش فرودســت داریــم و 
ــه بخــش  یــک بخــش فرادســت. البت
فرادســت هــم خــودش دارای مراتبــی 
ــش  ــگاه، بخ ــک ن ــا در ی ــت؛ ام اس
ــن اعضــا  ــه همی ــم ک جوارحــی داری
ــش  ــن بخ ــت. ای ــا اس ــوارح م و ج
ــا اســت کــه  فرودســت شــخصیت م
ــن  ــب ای ــت ترین مرات ــه پس ــا را ب م
عالــم متصــل می ســازد کــه دنیــا 
ــا  ــت. از اینج ــافلین اس ــفل الس و اس
از  مــا  نــدارد.  وجــود  پســت تر 
ــان  ــدن و اعضــا و جوارحم ــق ب طری
ــه  ــتی ک ــب هس ــت ترین مرات ــه پس ب
ــویم.  ــد، متصــل می ش ــا باش ــن دنی ای
اصــاًل دنیــا یعنی پســت و فرودســت؛ 
منتهــا قــرآن کریــم بــرای اینکــه 
ــد،  ــت کن ــا را راح ــه ی م ــال هم خی
فرمــود اینجایــی کــه شــما اآلن در آن 
واقــع شــدید، از نظــر مراتــب عالــم، 
ــدارد. در  ــر از اینجــا وجــود ن پایین ت
ــمَّ  ــد: »ثُ ــم می فرمای ــن ه ــوره تی س
ــافِلِیَن؛]۴[ ســپس  ــَفَل َس ــاُه أَْس َرَدْدنَ
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او را بــه پســت  ترین ]مراتــب[ پســتی 
بازگردانیدیــم«. ایــن بخش فرودســت 
بخــش  اســت.  مــا  شــخصیت 
فرادســت شــخصیت مــا بخشــی 
ــم«  ــن تقوی ــی احس ــه »ف ــت ک اس
ــا  ــْد َخَلْقنَ ــت: »لََق ــده اس ــده ش آفری
ــٍم؛]۵[  ــِن تَْقِوی ــي أَْحَس ِ ــاَن ف اْلِنَْس
انســان را در نیکوتریــن  به راســتی 
و  زیباتریــن  آفریدیــم«.  اعتــدال 
عالی تریــن  و  خوشــگل ترین 
ــت  ــا، روح اس ــخصیت م ــش ش بخ
کــه خداونــد تبــارک و تعالــی آن 
می دهــد  نســبت  خــودش  بــه  را 
و می فرمایــد: »نََفْخــُت فِیــهِ مِــْن 
ــاِجِدیَن؛]۶[  ــُه َس ــوا لَ ــي َفَقُع ُروِح
از روح خــود در آن دمیــدم، پیــش 
ــما  ــد«. روح ش ــجده درافتی ــه س او ب
ــه  ــت. ب ــال اس ــأ اع ــه م ــل ب متص
تعبیــر مولــوی: »مــا ز باالییــم و بــاال 
می رویــم«. قــرآن هــم می فرمایــد: 
َّــا إِلَیـْـهِ َراِجُعــوَن؛]۷[ مــا  ِ َوإِن َّــا ِلَّ »إِن
ــوی او  ــه س ــتیم و ب ــدا هس از آِن خ
ــه  ــان لطیف ــن هم ــم«. ای ــاز می گردی ب
قدســی و ملکوتــی اســت. باالتــر 
ــت  ــری اس ــم دیگ ــوت، عوال از ملک
ــه  ــوت ک ــم اله ــه عال ــد ب ــا برس ت

ــت. روح  ــگفت انگیزی اس ــب ش مرات
ــت. ــم اس ــه آن عال ــوط ب ــان مرب انس

جســم و روح در کنــار هــم قــرار 
یــا  آقــا  می شــود  و  می گیــرد 
خانــم فالنــی کــه شــما باشــید. 
ــمَّ  ــد: »ثُ ــه می فرمای ــه ک ــه کریم آی
َفتَبَــاَرَك  آَخــَر  َخْلًقــا  أَنَْشــْأنَاُه 
آن  از  الَْخالِقِیــَن؛]۸[  أَْحَســنُ   ُ الَّ
ــاد  ــازه اي ایج ــش ت ــس آن را آفرین پ
ــه  ــي ک ــت خدای ــزرگ اس ــم. ب کردی
اســت«،  خلق کننــدگان  بهتریــن 
ــان  ــت انس ــارک اهلل، خلق ــل از تب قب
می کنــد؛  بیــان  اول  نقطــه  از  را 
تکویــن  دارد  کــه  مرحله به مرحلــه 
ــرد در  ــکل می گی ــد و ش ــدا می کن پی
عوالــم نــوزادی تــا تمــام اندام هایــش 
ــل  ــه کام ــا ک ــود. اندام ه ــل می ش کام
ــا  ــْأنَاُه َخْلًق ــمَّ أَنَْش ــود: »ثُ ــد، فرم ش
ــود  ــن موج ــا در ای ــگاه م ــَر«. آن آَخ
ــم.  ــا می کنی ــری را انش ــش دیگ آفرین
ُ أَْحَســُن  ســپس فرمــود: »َفتَبـَـاَرَك الَّ
الَْخالِقِیــَن«. اینجــا خــدای متعــال بــه 
خــودش تبریــک می گویــد. خــودش 
را بــه احســن الخالقیــن توصیــف 
می شــود  معلــوم  پــس  می کنــد؛ 
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احســن المخلوقیــن را ســاخته اســت. 
»َفتَبَــاَرَك  می گوینــد  بعضی هــا 
ُ« بــه »أَنَْشــْأنَاُه َخْلًقــا آَخــَر«  الَّ
برمی گــردد؛ یعنــی بــه روح. روح بــه 
ــوی و بخــش فرادســت  ــت عل حقیق
ــود. ــوط می ش ــان مرب شــخصیت انس

ال«  »تبــارك  می گوینــد  بعضــی 
ــفل و  ــع اس ــب بدی ــه ترکی ــوط ب مرب
اعــال اســت. واقعــًا هــم حیرت انگیــز 
ــان  ــما کاًل از خودم ــن و ش اســت. م
حقیقتــًا  انســان،  هســتیم.  غافــل 
اســت.  شــگفت انگیزی  موجــود 
ــا  ــال ب ــود اع ــن موج ــه در ای چگون
ــت؟ ــده اس ــده ش ــم تنی ــفل در ه اس

این هــم مطلــب دقیــق و دلنشــینی 
هــم  اول  مطلــب  البتــه  اســت. 
هــر  بــه  اســت.  شــیرین  بســیار 
ــه خــودش  ــال ب ــب خــدای متع ترتی
مبارک بــاد می گویــد. اگــر انســان 
متوجــه ایــن مطلــب باشــد کــه 
بــه  او،  آفرینــش  بابــت  خداونــد 
خــودش تبریــک گفتــه، عوالمــی 
می شــود.  گشــوده  پیش ِرویــش 
ــی  ــرمایه گذاری عجیب ــه س ــن چ ببی

شــما  وجــود  در  متعــال  خــدای 
ــتیم،  ــل هس ــا غاف ــا نه تنه ــرده؟ م ک
ــود  ــت در وج ــمان نیس ــاًل حواس اص
مــا چــه خبــر اســت. قــرآن در جــای 
ــُکْم  ــي أَنُْفِس ِ ــد: »َوف ــر می فرمای دیگ
أََفــَا تُبِْصــُروَن؛]۹[ و در خــود شــما. 
ــا  ــما ت ــد؟«. ش ــر نمی بینی ــس مگ پ
ــگاه  ــد. ن ــان را ندیده ای ــاال خودت ح
نکرده ایــد ببینیــد مــا در وجــود شــما 
چــه کرده ایــم. بــا چشــم بــاز خودتان 
ــت  ــاب معرف ــا ب ــد. اینج را ندیده ای
ــی  ــه یک ــود ک ــوده می ش ــس گش النف
از ابــواب گســترده پیــش ِروی انســان 
اســت. تمــام معــارف دیگــر بــر پایــه 
معرفــت نفــس اســت کــه بــه مقصــد 
می رســد و ســود می بخشــد. اگــر 
ــید،  ــس رس ــت نف ــه معرف ــان ب انس
ــاز  ــش ب ــت اهلل برای ــرای معرف راه ب
هــم  معارفــی  ســایر  و  می شــود 
ــارف  ــی آورد، مع ــت م ــه دس ــه ب ک
ســودمند می شــود. چنانچــه معرفــت 
نفــس حاصــل نشــود، راه انســان بــه 
ــت  ــته اس ــی بس ــت اله ــوی معرف س
ــت اهلل  ــاالی معرف ــب ب ــه مرات ــا ب ی
ــایر  ــه س ــر اینک ــالوه ب ــد. ع نمی رس
ــی آورد،  ــه دســت م ــه ب ــی ک چیزهای
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ــد؛  ــود نمی بخش ــه او س ــم ب ــا ه آنه
اگــر نگوییــم کــه ضــرر می زنــد.

ــه  ــد ـ البت ــم ش ــه تقدی ــه ای ک مقدم
خــود ایــن مقدمــه بــه شــرح و بســط 
نیــاز دارد و خــودش از مقاصد اســت 
ــود.  ــده ب ــا پیش برن ــرای بحــث م ـ ب
ــم  ــه می خواه ــن مقدم ــاس ای ــر اس ب
عــرض کنــم انســان یــک بخــش 
اســفل در شــخصیتش اســت کــه 
بخــش جســمانی او اســت. یــک 
بخــش اعــال نیــز در وجــود او اســت 
کــه بخــش روحانــی او اســت. کنــار 
هــم قــرار گفتــن اینهــا اعجاب انگیــز 
علــی  امیرالمؤمنیــن  لــذا  اســت؛ 
ــَوی  ــَک انَْط ــود: »َو فِی ــالم( فرم )علیه الس

ــُر؛]۱۰[ دنیــای بزرگــی  ــُم الْْکبَ الَْعالَ
ــیار  ــر بس ــت«. تعبی ــه اس ــو نهفت در ت
تــو  وجــود  در  اســت.  عجیبــی 
ــت. ــده اس ــه ش ــر خالص ــم اکب عال

منطقه برزخی نفس انسان 

بیــن اســفل و اعــال منطقــه ای اســت 
شــخصیت   بــرزخ  به منزلــه  کــه 
و  دنیــا  بیــن  چنان کــه  اســت؛ 

ــام  ــی به ن ــه میان ــک مرتب ــرت ی آخ
بــرزخ وجــود دارد. قــرآن کریــم 
می گویــد:  تکان دهنــده   آیــه ای  در 
إِلَــی  بَــْرَزٌخ  َوَرائِهِــْم  »َومِــْن 
پشــاپیش  و  یُبَْعثُــوَن؛]۱۱[  یَــْومِ 
ــه  ــا روزی ک ــت ت ــی اس ــان برزخ آن
برانگیختــه خواهنــد شــد«. انســان 
وقتــی از ایــن دنیــا خــارج می شــود، 
ــا  ــه ت ــود ک ــرزخ می ش ــم ب وارد عال
قیامــت ادامــه دارد. ایــن بخــش میانی 
اســمش بــرزخ اســت؛ همان طــور 
کــه در کریمــه دیگــر می فرمایــد: 
ــاِن؛]۱۲[ در  ــْرَزٌخ َل یَبْغِیَ ــا بَ »بَیْنَُهَم
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــا برزخ ــان آنه می
ــه  ــد«. چنان ک ــاوز نکنن ــر تج همدیگ
و  بــرزخ  آخــرت  و  دنیــا  بیــن 
وضعیــت میانــی اســت، بیــن منطقــه 
اســفل شــخصیت مــا کــه جســمانیت 
و بــدن مــا اســت بــا بخــش روحانیت 
ــالی  ــش اع ــه بخ ــا ک ــخصیت م ش
شــخصیت مــا اســت، برزخــی وجــود 
دارد کــه اســمش نفــس اســت. عمــده 
ــرزخ  ــن ب ــا در ای ــات زندگــی م اتفاق
جهت گیــری  اگــر  می دهــد.  رخ 
شــما  شــخصیت  میانــی  بخــش 
ــداق  ــد، مص ــفل باش ــمت اس ــه س ب
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ــاَن  ــوید: »إِنَّ اْلِنَْس ــه می ش ــن آی ای
ــان  ــان انس ــرٍ؛]۱۳[ بی گم ــي ُخْس ِ لَف
ــه  ــه ب ــت«. چنانچ ــکاری اس در زیان
عکــس، جهت گیری شــخصیت شــما 
ــه ســوی اعــال باشــد، جهت گیــری  ب
مطلوبــی خواهــد بــود. منطقــه چالش 
و درگیــری بیــن عالــی و دانی، اســفل 
ــمانیت  ــت و جس ــال، و روحانی و اع
ــد:  ــاس گفته ان ــن اس ــر ای ــت. ب اس
ــل  ــن العق ــة بی ــس متجازب »والنف
و الهــوی«. منطقــه روحانیــت بــا 
ــده و  ــل نشــان گذاری ش ــه ی عق کلم
منطقــه جســمانیت بــا هــوا. »الهــوی 
ــه  ــافلین«. ب ــفل س ــی اس ــوی ال ه
هــوا هــم هــوا می گوینــد چــون 
ســقوط آزاد اســت و بــه ســمت 
اســفل الســافلین ســقوط می کنــد.

 

در برزخ تکلیف ما تعیین 
می شود

شــخصیت انســان نیــز در محیــط 
همــان  یــا  او  شــخصیت  بــرزخ 
تعییــن  کــه  اســت  نفســانیت 
ــا و  ــری انبی ــود. درگی ــف می ش تکلی
ــان  ــوت و جری ــان نب ــیاطین، جری ش

ــت.  ــه اس ــن منطق ــوت، در همی طاغ
جهت گیــری  می خواهنــد  انبیــا 
شــخصیت انســان ها بــه ســوی عقــل 
و روحانیــت و عالــم اعــال و خــدای 
ــت  ــیاطین و طواغی ــد. ش ــال باش متع
ــخصیت  ــری ش ــد جهت گی می خواهن
شــما بــه ســمت جســمانیت و عالــم 
اســفل و دنیــا باشــد. ایــن درگیــری، 
ــه  ــت. از نقط ــی اس ــری تاریخ درگی
اول ایــن چالــش و درگیــری برقــرار 
بــوده و ایــن چالــش را در شــخصیت 
مشــاهده  دائــم  هــم  خودتــان 
ــه  ــری چ ــن درگی ــا ای ــد. ام می کنی
ــه  ــی ک ــت می شــود؟ وقت ــی تثبی زمان
ــت  ــما از حال ــخصیت ش ــه ش عقرب
اضطــراب خــارج شــود. عقــرب 
ــراب دارد  ــا اضط ــا و قطب نم قبله نم
ــد؛  ــودش می چرخ ــواره دور خ و هم
ــد  ــی باش ــر در محیط ــًا اگ مخصوص
فلــزی  چیزهــای  پیرامونــش  کــه 
و آهنــی باشــد. حتــی گاهــی دور 
به جــای  و  می چرخــد  خــودش 
اینکــه جهــت نشــان بدهــد، حیــرت 
ــوب و  ــت آش ــد! حال ــت می کن درس
اضطــراب و لــرزش دارد. کـِـْی تعییــن 
تکلیــف می شــود؟ وقتــی قبلــه را 
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ــد:  ــم می فرمای ــرآن ه ــرد. ق ــدا ک پی
ـُة  الُْمْطَمئِنَـّ النَّْفــُس  أَیَّتَُهــا  »یَــا 
اْرِجعـِـي إِلـَـی َربِّــِک َراِضیـَـًة َمْرِضیًَّة 
ــي  ِ ــادِي َواْدُخل ــي عِبَ ِ ــي ف ِ َفاْدُخل
مطمئنــه،  نفــس  ای  َجنَّتِــی؛]۱۴[ 
ســوی  بــه  و خداپســند  خشــنود 
میــان  بازگــرد. و در  پــروردگارت 
بنــدگان مــن درآی و در بهشــت مــن 
ــه آنجــا برســد،  داخــل شــو«. اگــر ب
اطمینــان پیــدا می کنــد و بــه آرامــش 
می رســد. بــه نقطــه آرامــش کــه 
رســید، مســتقر و متمکــن شــد؛ یعنــی 
ــدای  ــوی خ ــه س ــری اش ب جهت  گی
متعــال شــد و آرام گرفــت، می شــود 
شــخصیت ســعادتمند و خوشــبخت. 
عکــس  جهــت  در  کامــاًل  اگــر 
ــی  ــت و مســتقر شــد؛ یعن ــرار گرف ق
جهت گیــری شــخصیتی او بــه ســمت 
دنیــا و نفســانیات و عالم اســفل شــد، 
ــقی  ــود و ش ــقاوت می ش ــار ش گرفت
اســت. بیــن حالــت ســعادت مســتقر 
ــی اســت  و شــقاوت مســتقر، وضعیت
ــی رود  ــمت م ــه آن س ــی ب ــه گاه ک
وضعیــت  برمی گــردد.  گاهــی  و 
وضعیــت  ایــن  دارد.  مضطربــی 
ــه  ــوز ب ــه هن ــرت ک ــراب و حی اضط

حالــت اســتقرار و تمکــن و اطمینــان 
نرســیده، وضعیــت بســیار خطرناکــی 
اســت. البتــه اینجا هــم مراتبــی دارد و 
بــه یــک وضعیــت نیســت. وضعیــت 
قبله نمــای  ســوگیری  بــه  میانــی 
شــخصیت شــما بســتگی دارد. بیشــتر 
بــه ســمت عالــم بــاال اســت یــا 
ــا  ــن اســت ی ــه ســمت پایی ــب ب اغل
ــب و  ــب عجی ــت؟ مرات ــاوی اس مس
غریبــی اســت و مراتب متنوعــی دارد.

ــت  ــه قیام ــوره مبارک ــد در س خداون
ــْومِ الْقِیَاَمــةِ  می فرمایــد: »َل أُْقِســُم بِیَ
ــةِ؛]۱۵[  اَم ــِس اللَّوَّ ــُم بِالنَّْف َوَل أُْقِس
ــوگند  ــت، و س ــه روز قیام ــوگند ب س
ــدار  ــدان بی ــه و وج ــس لوام ــه نف ب
]کــه رســتاخیز حــق  و مالمتگــر 
ــه  ــت ک ــی اس ــه حالت ــت[«. لوام اس
جهت گیــری بــه ســمت روحانیــت و 
بــاال اســت و شــخص خــودش را بــه 
خاطــر تمایالتــی کــه بــه ســمت دنیــا 
ــرزنش  ــانی دارد، س ــای نفس و هواه
ــش  ــرزنش معنای ــت س ــد. حال می کن
جهت گیــری،  کــه  اســت  ایــن 
اســت  ســعادتمندانه  جهت گیــری 
تــا در آن منطقــه مســتقر شــود و آرام 
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گیــرد. مؤمــن تــا بــه مرحلــه تمکــن 
ــد،  ــه نرس ــس مطمئن ــان و نف و اطمین
ــش از  ــد و خیال ــدا نمی کن آرامــش پی
ــاًل  ــود. اص ــت نمی ش ــودش راح خ
ــوان  ــم فراخ ــن عال ــا از ای ــان ت انس
آرامشــش  نمی گیــرد.  آرام  نشــود، 
در وقتــی اســت کــه فراخوانــش 
ــا النَّْفــُس  ــا أَیَّتَُه کننــد و بگوینــد: »یَ
ـِک  ـُة اْرِجعِــي إِلَــی َربِـّ الُْمْطَمئِنَـّ
ــوت  ــی دع ــًة«. وقت ــًة َمْرِضیَّ َراِضیَ
ــس  ــود. پ ــر راحــت می ش ــد، دیگ ش
تــا قبــل از اینکــه از ایــن عالــم 
ــام  ــه مق ــد ب ــوید، هرچن ــارج ش خ
ــر  ــاز خط ــید، ب ــیده باش ــان رس اطمین
چــون  می کنــد؛  تهدیــد  را  شــما 
ــام  ــًا در مق ــم و دائم ــام تصمی در مق
اســت  ممکــن  هســتید.  انتخــاب 
ــود.  ــراب ش ــه کار خ ــن لحظ آخری
اشــخاصی در آن مراتــب قــرار گرفتــه 
لغزیــده و  و در آخریــن لحظــات 
ــن  ــده اند. بنابرای ــقوط ش ــار س گرفت
تــا انســان از دنیــا خــارج نشــده، 
نبایــد دســت از مراقبــت  بــردارد.

 

قاعده  مهم عزت

کــه  اســت  وقتــی  بــرای  عــزت 
جهت گیــری شــخصیت شــما بــه 
ســمت روحانیــت باشــد. اگــر در 
ــاس  ــر اس ــان ب ــا تصمیمت دوراهی ه
باشــد،  الهــی  رضــای  و  عقــل 
تأمین کننــده عــزت بــرای شــما اســت 
و بــه عزیــز کریــم ملحــق می شــوید. 
چنانچــه بــه ســمت نفســانیت کشــید 
و بخــش اســفل شــخصیت شــما 
ــود.  ــت می ش ــد، ذل ــح دادی را ترجی
ــا  ــاط ب ــت در ارتب ــزت و ذل ــذا ع ل
ــف  ــور تعری شــخصیت انســان این ط
عزیــز  از  اطاعــت  کــه  می شــود 
مطلــق بــرای شــما عــزت مــی آورد و 
خــروج از اطاعــت، در هــر مرحلــه ای 
کــه باشــد، قریــن ذلــت اســت؛ 
می کنــد. ســاقط  را  شــما  یعنــی 

هــر دفعــه ای کــه انســان گرفتــار گنــاه 
دایــره  از  و  می شــود  معصیــت  و 
اطاعــت و تقــوا خــارج  می شــود، 
ــد و یــک  یــک ســقوط اتفــاق می افت
ــه  ــزی ک ــا چی ــورد. تنه ــه می خ ضرب
بــه  بازگشــت  جبرانــش می کنــد، 
مقــام طاعــت بــا اســتغفار اســت. تــا 



12

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــا  ــکان بازگشــت ب ــس هســت، ام نف
ــه خــدای  ــتغفار اســت. ب ــه و اس توب
متعــال می گوییــم: مــن ایــن پایین هــا 
افتــادم، دســت مــرا بگیــر و بــاال ببــر.

بــر اســاس مطالبی کــه مطــرح کردیم، 
ــی  ــی«، یعن ِ ن ــم: »أَعِزَّ ــی می گویی وقت
مــرا در مقــام روحانیتــم مســتقر کــن 
ــری  ــده جهت گی ــق ب ــن توفی ــه م و ب
شــخصیتم بــه ســوی عالــم بــاال 
گرفتــار  اینجــا  بعضی هــا  باشــد. 
ــزت  ــئله ی ع ــف مس ــام در تعری ابه
دیگــری  جاهــای  از  و  می شــوند 
ســر در می آورنــد. پــس دقــت کنیــد 
ــت:  ــا طاع ــت ب ــاوی اس ــزت مس ع
»َمــْن یُریــُد العــّزه فالیطــع الَعزیــز«؛ 
ــردد،  ــزت می گ ــال ع ــه دنب ــی ک کس
بایــد از خــدای عزیــز اطاعــت کنــد.

 

مؤمن باید اسباب عزت ظاهری 
را نیز فراهم کند

بحــث مــا تــا اینجــا بــه ســیر انفســی 
ــی  ــیر آفاق ــا در س ــود؛ ام ــوط ب مرب
و زیســت اجتماعــی و در ارتبــاط 
ــًا  ــا لزوم ــان ها، آی ــایر انس ــا س ــا ب م

ــه  ــت عزیزان ــا زیس ــی ب ــزت باطن ع
ــخ  ــند؟ پاس ــم باش ــار ه ــد در کن بای
ایــن اســت کــه غالبــًا بــا هــم هســتند 
ــا هــم  و مطلــوب ایــن هســت کــه ب
ــر  ــا همدیگ ــی ب ــه گاه ــند. البت باش
نیســتند؛ مثــاًل مؤمنــی را می بینیــد 
ــا  ــده ی ــیده ش ــر کش ــه زنجی ــه ب ک
نیروهــای شــیطانی بــه حســب ظاهــر 
ــا در وضعیــت  ــد. ی ــه دارن ــر او غلب ب
مالــی  تنگنــای  و  ســخت  بســیار 
ــد.  ــی می کن ــت و زندگ ــار اس گرفت
قــرار گرفتــن در ایــن وضعیت هــا 
ــود؟ ــع می ش ــزت جم ــا ع ــه ب چگون

قبــل از پاســخ بــه ایــن پرســش دقــت 
کنیــد کــه مؤمــن به شــکل اضطــراری 
ــی  ــن حالت ــاری، در چنی ــه اختی و ن
قــرار می گیــرد. مثــاًل در درگیــری 
ــر  ــده و زی ــیر ش ــر اس ــه کف ــا جبه ب
زندگــی  در  یــا  افتــاده.  شــکنجه 
گوناگونــی  گرفتاری هــای  دنیایــی 
ــرای  ــت. ب ــرده اس ــره ک او را محاص
عزیزتریــن انســان های عالــم نیــز 
چنیــن اتفاقاتــی رخ می دهــد. خــدای 
متعــال بــرای ولــّی خــودش عــزت را 
ــل  ــری قاب ــزت ظاه ــا ع ــته، ام خواس
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دفــع و غصــب اســت. لــذا در زیارت 
ُ اُمَّــًة  عاشــورا می خوانیــد: »و لََعــَن الَّ
ــْم  ــْم َو اَزالَتُْک ــْن َمقامُِک ــْم َع َدَفَعتُْک
 ُ ــُم الَّ ــی َرتَّبَُک ــُم الَّت ــْن َمراتِبُِک َع
ــی  ــد مردم ــت کن ــدا لعن ــا؛ و خ فیه
را کــه شــما را از مقــام مخصوصتــان 
کردنــد شــما  دور  و  زدنــد  کنــار 
از آن مرتبه هایــی کــه خداونــد  را 
آن رتبه هــا را بــه شــما داده بــود«.

امــام صــادق )علیه الســالم( در روایتــی 
َض إلَــی  فرموده انــد: »إنَّ الَّ َفــوَّ
لَــم  و  ُکلَّهــا،  اُمــوَرُه  الُمؤمِــِن 
ْض إلَیــهِ أن یَکــوَن َذلیــًا، أ َما  یَُفــوِّ
ُة  تَســَمُع الَّ تَعالــی یَقــوُل: و لِّ العِزَّ
ــزاً و ل  ــوُن َعزی ــُن یَک ...؟ فالُمؤمِ
ــًا؛]۱۶[ خداونــد اختیــار  یَکــوُن َذلی
همــه ی کارهــا را بــه مؤمــن داده، امــا 
ــت  ــداده اس ــه او ن ــار را ب ــن اختی ای
ــنیده ای  ــر نش ــد. مگ ــل باش ــه ذلی ک
ــد: »و  ــال می فرمای ــد متع ــه خداون ک
ــس،  عــزت از آِن خــدا اســت ...«؟ پ
مؤمــن عزیــز اســت و ذلیــل نیســت«.

ــالم(  ــادق )علیه الس ــام ص ــه ام ــخصی ب ش
عرضــه داشــت: مگــر خــدای متعــال 

نمی فرمایــد: »ُقــِل اللَُّهــمَّ َمالِــَک 
الُْمْلــِک تُْؤتـِـي الُْمْلــَک َمــْن تََشــاُء 
ــْن تََشــاُء َوتُعِــزُّ  َوتَنْــِزُع الُْمْلــَک مِمَّ
َمــْن تََشــاُء َوتُــِذلُّ َمــْن تََشــاُء 
ـَک َعَلــی ُکلِّ  بِیَــِدَك الَْخیْــُر إِنَـّ
َشــْيءٍ َقِدیــٌر؛]۱۷[ بگــو: خدایــا، ای 
مالــک همــه ی موجــودات! بــه هر که 
خواهــی حکومــت می دهــی و از هــر 
کــه خواهــی حکومت را می ســتانی، و 
هــر کــه را خواهــی عــزت می بخشــی 
و  خــوار  خواهــی  را  کــه  هــر  و 
خیــری  هــر  می کنــی.  بی مقــدار 
ــر  ــو ب ــًا ت ــو اســت، یقین ــه دســت ت ب
هــر کاری توانایــی«.]۱۸[ پــس چطور 
خــدای متعــال بعضــی از مؤمنــان 
ــت  ــرده اســت؟ در وضعی ــل ک را ذلی
طاغــوت  فشــار  زیــر  و  ســخت 
ــه  ــتند ک ــه هس ــر چکم ــتند. زی هس
بــه حســب ظاهــر بدتــر از ایــن 
ــد:  ــرت فرمودن ــم. حض ــی نداری ذلت
ــط  ــن فق ــرای مؤم ــال ب ــدای متع خ
ــوارد  ــن م عــزت را خواســته و در ای
ــت.  ــده اس ــب ش ــن غص ــزت مؤم ع
ــع و  ــل دف ــری قاب ــزت ظاه ــس ع پ
غصــب اســت؛ چنان کــه بســیاری 
از اولیــای خــدا در رویارویــی بــا 
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ــی شــدند. کفــار دچــار چنیــن بالیای

ــزت  ــال ع ــد دنب ــواره بای ــن هم مؤم
ــرای او  ــت ظاهــری ب باشــد. اگــر ذل
ــت اضطــراری  ــد ذل ــد، بای ــش بیای پی
باشــد. مؤمــن ذلــت اختیــاری نــدارد.

تفاوت عزت ظاهری و عزت  
باطنی

ــد  ــه بای ــده ک ــک ســؤال دیگــر مان ی
ــت  ــن اس ــا ممک ــم: آی ــواب دهی ج
ــذا آن  ــه؛ ل ــود؟ بل ــب ش ــزت غص ع
جلــوی  )علیه آالف ولعنت والعــذاب(  نانجیــب 
آیــه  )ســالم اهلل علیها(  زینــب  حضــرت 
ــِک ...« را  ِــَک الُْمْل ــمَّ َمال ــِل اللَُّه »ُق
خوانــد. در وضعیتــی کــه ســر مطهــر 
ــا  ــوی بچه ه ــالم( جل ــهدا )علیه الس سیدالش
ــته  ــر بس ــه زنجی ــا ب ــود و خانم ه ب
ــتناد  ــه اس ــن آی ــه ای ــد. ب ــده بودن ش
کــرد کــه دیدیــد خــدا چگونــه شــما 
را ذلیــل کــرد؟ پاســخ ایــن اســت کــه 
خــدای متعــال بــرای مــا جــز عــزت 
را نخواســته، امــا طاغــوت زمــان 
ایــن عــزت را غصــب کــرده اســت.

یــک نکتــه بســیار شــیرین اینجــا 
هســت کــه اگــر مؤمــن بــه حقیقــت 
و برکــت ایمانــش بــه عــزت باطنــی 
دســت پیــدا کــرد، هیــچ شــرایطی از 
شــرایط ظاهــری نمی توانــد عــزت او 
ــل  ــرد. عــزت باطنــی، قاب را از او بگی
ــزی کــه  اخــذ و غصــب نیســت. چی
ــل اخــذ و غصــب اســت، عــزت  قاب
ظاهــری اســت. مالــش را می گیرنــد، 
قــرار  اقتصــادی  تنگنــای  در  را  او 
ــرار  ــد، در حصــر اقتصــادی ق می دهن
می دهنــد. ایــن چیزهــا در شــعب 
ابی طالــب یــا عصــر روز عاشــورا 
ــام  ــا ش ــراق ت ــرا از ع ــفر اس ــا س ی
ــل  ــری قاب ــزت ظاه ــاد. ع ــاق افت اتف
ــت  ــا تح ــت، ام ــب اس ــذ و غص اخ
حقیقــی  عــزت  شــرایطی  هیــچ 
نمی شــود؛  گرفتــه  او  از  مؤمــن 
را  آن  نمی توانــد  کســی  زیــرا 
ــال  ــدای متع ــه خ ــزی ک ــرد. چی بگی
بگیــرد. نمی توانــد  کســی  داده، 

ادامــه  در  )علیه الســالم(  صــادق  امــام 
فرمودنــد:  خوانــدم،  کــه  روایتــی 
»إنَّ الُمؤمـِـَن أَعــزُّ مـِـَن الَجبَــِل؛ لِنَّ 
ــاِوِل،  ــُه بِالَمع ــتََقلُّ مِن ــَل یُس الَجبَ
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ــهِ  ِ ــن دین ــتََقلُّ مِ ــُن ل یُس و الُمؤمِ
کــوه  از  مؤمــن  بَِشــيءٍ؛]۱۹[ 
ــا  ــوه ب ــرا از ک ــت؛ زی ــر اس نیرومندت
ــا  ــود، ام ــم می ش ــه ک ــات تیش ضرب
ــن  ــن مؤم ــیله ای از دی ــچ وس ــا هی ب
نمی تــوان کاســت«. بــا ابزارهــای 
و  می تراشــند  را  کــوه  مختلــف 
ــوه  ــا از ک ــن ابزاره ــا ای ــد. ب می کنن
از دیــن  امــا  چیزهایــی می کننــد، 
ــش  ــور عزت ــه مح ــن ک ــان مؤم انس
اســت، چیــزی کاســته نخواهــد شــد. 
زیــر شــکنجه بــرود، بــاز هــم مؤمن و 
عزیــز اســت. پیکــرش را قطعه قطعــه 
ــه  ــش را ب ــت. لباس ــز اس ــد، عزی کنن
در  اســت.  عزیــز  ببرنــد،  غــارت 
زنــدان قــرارش بدهنــد، بازهــم عزیــز 
اســت. مــا عزیزتــر از موســی ابن 
نداریــم. عالــم  ایــن  در  جعفــر 

ــری را  ــه ظاه ــت عزیزان ــن زیس مؤم
ــی  ــی قربان ــزت باطن ــظ ع ــرای حف ب
حســین  امــام  ماننــد  می کنــد. 
ــد  ــا یزی ــد: ب ــه او گفتن )علیه الســالم( کــه ب

بیعــت بکــن و بعــد راحــت در مدینــه 
وســایل  همه جــور  کــن.  زندگــی 
هــم  رفــاه  و  امکانــات  و  عــزت 

برایتــان فراهــم اســت. هیچ کــس 
ــدارد.  ــما ن ــه ش ــدی ب ــق تع ــم ح ه
امــا امــام فرمــود: »ل َوالِّ ل أُعطیُکــم 
لیــِل؛]۲۰[ بــه  بِیَــدي إعطــاَء الذَّ
و  ذلــت  دســت  ســوگند،  خــدا 
ــه شــما نمی دهــم«. چــون  خــواری ب
ایــن دســت اگــر بــه دســت تــو 
برســد، عــزت باطنــی مــن نابــود 
مــی روم،  قتلــگاه  بــه  می شــود. 
ــوند،  ــیر و آواره می ش ــواده ام اس خان
ولــی هیچ کــدام نمی توانــد ذلــت 
ــل  ــن تحمی ــن انســان مؤم ــه باط را ب
ــان  ــی اش همچن ــت باطن ــد. حقیق کن
هرچــه  بلکــه  می مانــد؛  عزیــز 
دشــواری های ظاهــری در مصــاف 
بــا جریــان کفــر بــه او تحمیــل 
ــر  ــودی اش عزیزت ــر وج ــود، گوه ش
ــه  ــاراً ک ــون اختی ــود؛ چ ــم می ش ه
ــه اســت. ــی نرفت ــن وضعیت ــای چنی پ

پــس مؤمــن در زیســت ظاهــری 
ــه اســت.  ــال زیســت عزیزان ــم دنب ه
َو  أَْغنِنِــی  »َو  کــه  گفتیــم  قبــاًل 
ِــک«، مثالــی  ِــی رِْزق ــی ف ــْع َعَل أَْوِس
از عــزت ظاهــری اســت. مؤمــن 
ــی  ــی رود و ابای ــروت هــم م ــال ث دنب
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عــزت  ادوات  اگــر  امــا  نــدارد. 
ظاهــری از او گرفتــه شــد ـ مثــل 
مثال هایــی کــه عــرض کردیــم ـ 
را  مؤمــن  نمی توانــد  هیچ کــدام 
ــی اش  ــزت باطن ــه ع ــد ک ــلیم کن تس
ــرار  ــال و ق ــدای متع ــت از خ را طاع
گرفتــن در والیــت الهــی اســت، 
ــت  ــد. تح ــت ده ــد و از دس بفروش
ــد. ــظ می کن ــرایطی آن را حف ــر ش ه

ــه ۳۱  ــی )علیه الســالم( در نام حضــرت عل
نهــج البالغــه جملــه بســیار قشــنگی 
دارد کــه می فرمایــد: »أکــرِم نَْفَســَک 
ـةٍ؛ خــود را از هــر  َعــن ُکلِّ َدنِیَـّ
پســتی ای برکنــار دار«. کلمــه ی اکــرم 
ــال  ــه مبت ــدار از اینک ــی ب ــی گرام یعن
َّــَک لَــن  بــه امــور پســت شــود. »َفإِن
ــَک  ــن نَفِس ــُذُل مِ ــا تَب ــاَض بِم تَعت
ــه از  ــر آنچ ــه در براب ــا؛ چراک عِرض
خــود می پــردازی، چیــزی بــه دســت 
نخواهــی آورد«. اگــر در ایــن معاملــه 
چیــزی از باطنــت را فروختــی، دیگــر 
ــه  ــپس آن جمل ــدارد. س ــن ن جایگزی
معــروف را فرمودنــد: »َل تَُکــْن َعبـْـَد 
ــّراً؛  ــَک الُّ ُح ــْد َجَعَل ــرَِك َو َق َغیْ
بنــده دیگــران مبــاش؛ در حالــی کــه 

ــده اســت«. ــو را آزاد آفری ــد ت خداون

ــوده  ــز فرم ــالم( نی ــادق )علیه الس ــام ص ام
اســت: »َمــن أراَد عـِـّزا بـِـا َعشــیَرةٍ، 
ــا  ِ ــًة ب ــاٍل، و َهیبَ ــا م ِ ــًی ب و غِن
ــةِ  ــن ُذلِّ َمعِصیَ ــْل مِ ــلطاٍن، َفْلیُنَق ُس
ِــهِ؛]۲۱[ هــر کــه  ــزِّ طاَعت ــی عِ الِّ إل
ــاری  ــل و تب ــه ای ــد بی آنک می خواه
داشــته باشــد، عزتمنــد باشــد و بدون 
ــد،  ــته باش ــی داش ــال و ثروت ــه م آنک
بی نیــاز باشــد و بــدون آنکــه قدرتــی 
داشــته باشــد، هیبــت و شــکوه داشــته 
باشــد، بایــد از خــواری معصیــت 
ــد«. ــّزت طاعــت او درآی ــه ع خــدا ب

بعــد  جلســه  بــرای  نکتــه  یــک 
ــزت  ــبت ع ــه نس ــد ک ــی می مان باق
ــی  ــا بحث ــود. ب ــه می ش ــر چ ــا کب ب
کــه تقدیــم کردیــم، کجــای ایــن 
نســبت  و  می گیــرد  قــرار  ماجــرا 
عــزت بــا تواضــع کــه ســفارش 
ــل  ــه فض ــت. ب ــت، چیس ــده اس ش
الهــی در جلســه آینــده بحثــش را 
می کنیــم. تقدیــم  شــما  خدمــت 
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 منابع و مآخذ
]۱[. فاطر: ۱۰.

]۲[. منافقون: ۸.

]۳[. همان.

]۴[. تین: ۵.

]۵[. همان: ۴.

]۶[. حجر: ۲۹.

]۷[. بقره: ۱۵۶.

]۸[. مؤمنون: ۱۴.

]۹[. ذاریات: ۲۱.

]۱۰[. حسین بن معین  الدین میبدی، دیوان 
امیر المؤمنین، ص۱۷۵.

]۱۱[. مؤمنون: ۱۰۰.

]۱۲[. رحمن: ۲۰.

]۱۳[. عصر: ۲.

]۱۴[. فجر: ۲۷ـ۳۰.

]۱۵[. قیامت: ۱ـ۲.

]۱۶[. شیخ طوسی،  تهذیب الحکام، ج۶، 
ص۱۷۹.

]۱۷[. آل عمران: ۲۶.

]۱۸[. این آیه و آیه بعدی، از جمله آیاتی 
است که در تعقیبات همه ی نمازها وارد 

شده است.

]۱۹[. شیخ طوسی،  تهذیب الحکام، ج۶، 
ص۱۷۹.

]۲۰[. شیخ مفید، إرشاد، ج۲، ص۹۸.

]۲۱[. شیخ صدوق، خصال، ص۱۶۹.




