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درخواستهای الزم برای رسیدن به قله ایمان
ق ّوت ،را ِه رسیدن به عزت

مقدمات رسیدن به ق ّوت

خودبرتربینیِ ،
آفت عزت

ُعجب ریشه کبر
کبر فقط مخصوص خدای متعال است
نسبت عزت با کبر
فروتنی باطنی
ارتباط عزت ظاهری با
ِ
ارتباط بین عزت درونی و احترام به دیگران
مؤمن عاشق عبادت است
خودپسندی ،آفت بندگی
تفاوت عجب با خشنودی بابت داشتن توفیق عبادت
بشارت خداوند به گنهکاران
ضرورت خویشتنبانی جهت مقابله با عجب

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
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در جلســات قبــل معلــوم شــد کــه
مؤمــن در ســیر بــه مقاصــد انســانیت
کــه در قل ـهی ایمــا ِن کامــل و یقیــنِ
برتــر و دســتیابی بــه زیباتریــن و
باشــکوهترین نیــات و اعمــالترســیم
شــده ،بایــد بــه فضــل پــروردگار
متعــال بــا تکیــه بــر مقصــد آفرینــش
و هماهنگــی فکــر و اخــاق و عمــل
انســان بــا هــدف خلقــت و آفرینــش،
برنامهریــزی کنــد و در ایــن مســیر
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حرکــت کنــد .در ایــن مســیر پنــج
مســئله اساســی مــورد نیــاز مــا اســت
کــه بایــد آنهــا را بهدســت بیاوریــم.
در کنــار هریــک از اینهــا آفتــی
مطــرح اســت .مــا ایــن پنــج مــورد را
میخواهیــم؛ البتــه بیآفــت.

ِ
ِ
روزی وسیع
درخواست
.1
جملــه اخیــری کــه خوانــدم ،بــه
همیــن نکتــه اشــاره دارد .در فــراز
ــع
اول فرمــودَ « :و أَ ْغنِنِــی َو أَ ْو ِس ْ
َع َلــی فِــی رِزْقِــک»؛ انســان هــم
ازنظــر امکانــات جــاری زندگــی
نیــاز بــه کســی نداشــته باشــد ،و هــم
ازنظــر روحیــه ،غنای نفســانی داشــته
باشــد .ایــن مرتبــه بــا درخواســت
رزق واســع از خــدای متعــال تکمیــل
میشــود بــرای اینکــه انســان در
محیــط زندگــی راحتتــر باشــد و
دســتش بــه کارهــای مختلــف خیــر
گشــوده باشــد.
آفــت روزی وســیع «نظــر» اســت؛
اینکــه انســان چشــمش دنبــال
داراییهــای دیگــران باشــد.
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ِ
درخواست عزت
.2
درخواســت دوم ،درخواســت عــزت
اســتَ « :و أَعِزَّنِــی َو َل تَبْتَلِینّ ِــی
بِالْکبْـرِ»؛ خدایــا بــه مــن عــزت بــده،
امــا مــرا بــه کبــر و خودبزرگبینــی
مبتــا نکــن .جلســه گذشــته بــه
توفیــق الهــی مبانــی ایــن عــزت را
توضیــح دادیــم .جمعبنــدی مــا
(علیهالســام)
ایــن شــد عزتــی کــه امــام
در اینجــا درخواســت میکنــد و
بــه مــا هــم آمــوزش میدهــد کــه
از حضــرت حــق تبــارک و تعالــی
بخواهیــم ،درواقــع بــار یافتــن بــه
مقــام ع ـ ّزت و رفعــت باطنــی اســت
کــه آنهــم فقــط در اتصــال بــه
عزیــز مطلــق بــرای انســان فراهــم
میشــود .وقتــی باطــن ،روح و جــان
انســان ازطریــق افتقــار و طاعــت و
بندگــی و کوچکــی کردن در پیشــگاه
حضــرت حــق ،بــه خــدای عزیــز
متصــل شــد ،بنیــان عــ ّزت در جــا ِن
انســا ِن مؤمــن اســتوار میشــود.
اص ـ ً
ا ایــن درخواســت بــه آن بنیــان
و اســاس تعلــق میگیــرد.
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ایــن عــزت جلــوهای بیرونــی و
ظهــوری آفاقــی در پــی دارد؛ لــذا
مؤمــن در محیــط زندگــیاش بایــد
عزیزانــه زندگــی کنــد .خــدای
متعــال همیــن عــزت ظاهــری را نیــز
بــر مبنــای آن عــ ّزت باطنــی بــرای
انســان مؤمــن خواســته و فرمــوده
اســت« :وهلل العــزة و لرســوله و
المؤمنیــن؛» .مؤمــن بایــد درصــدد
فراهــم آوردن ایــن عــ ّزت باشــد؛
منتهــا در هــر محیطــی کــه زندگــی
میکنــد ،زیردســت و ذلیــل ایــن
و آن نباشــد .ازنظــر شــخصیتی
بهگونــهای باشــد کــه نتواننــد در او
نفــوذ کننــد و او را بازیچــه مقاصــد
خــود کننــد.
مؤمــن نــه بازیچــه نفســش میشــود،
نــه بازیچــه دســت ایــن و آن .خــدای
متعــال بــرای انســان مؤمــن چنیــن
چیــزی خواســته کــه جلســه قبــل
مفصــل توضیحــش را دادم.
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جملـهای باقــی مانــد و آن اینکــه ایــن
ع ّزتخواهــی در زندگــی اجتماعــی
و در زندگــی بــا دیگــران ،چگونــه
فراهــم میشــود؟ پاســخ آنکــه بــا
تحصیــل قــ ّوت فراهــم میشــود.
امشــب آقــای زمانــی آیــات خیلــی
مناســبی را تــاوت کردنــد ازجملــه
آیــه مشــهور « َوأَعِ ُّ
ــم َمــا
ــدوا ل َ ُه ْ
ـن رِبَـ ِ
ـاط
ـن ُقـ َّ
ـوة ٍ َومِـ ْ
اســتَ َط ْعتُ ْم مِـ ْ
ْ
ــون بِــهِ َعــدُ َّو َّ
ِ
الل ِ
َ
ال ْ َخيْــ ِ
ل ت ُْرهبُ
ـم؛ 1و هرچــه در تــوان داريــد
َو َعدُ َّو ُكـ ْ
از نيــرو و اســبهاى آمــاده بســيج
كنيــد تــا بــا ايــن [تــداركات] دشــمن
خــدا و دشــمن خودتان را بترســانيد».
خداونــد متعــال جامعــه مؤمنــان را به
تحصیــل ق ـ ّوت دعــوت میکنــد ،تــا
جایــی که دشــمنان در جامعــه مؤمنان
طمــع پیــدا نکننــد .آنقــدر بایــد قوی
شــوند و نیــرو داشــته باشــند کــه
دشــمنان خــدای متعــال در هــراس
باشــند و از اقداماتشــان بترســند .آیــه،
بحثــی اجتماعــی اســت و مثالــی کــه
زده ،در بــاب قــ ّوت نظامــی اســت،
1

 .انفال.60 :

ولــی دســتور خــدای متعــال شــامل
فراهــم کــردن هــر ق ّوتــی بــرای
جامعــه مؤمنــان میشــود؛ اعــم
از قــ ّوت فکــری ،قــ ّوت اعتقــادی،
قــ ّوت فرهنگــی ،قــ ّوت علمــی،
قــ ّوت اجتماعــی ،قــ ّوت اقتصــادی
و قــ ّوت نظامــی .بخــش اخیــرش
بــه مناســبت بحــث ،برجســتهشــده،
وگرنــه همــهی وجــوه قــ ّوت را
دربرمیگیــرد.

مقدمات رسیدن به ق ّوت
تمــام ابعــاد قــ ّوت بــه دو نقطــه
ق ـ ّوت در زندگــی اجتماعــی مؤمنــان
برمیگــردد :یکــی در قــ ّوت بیــن
مؤمنــان بــر محــور اخــ ّوت اســت؛
هرچــه اتصــال درونــی بیــن مؤمنــان
قویتــر و عمیقتــر باشــد ،جامعــه
ایمانــی قویتــر خواهــد بــود همــان
چیــزی کــه قــرآن بــا آیــه «إِن َّ َمــا
َ
ــو ٌة؛ 2درحقيقــت
ال ْ ُمؤْ مِن
ُــون إ ِخْ َ
مؤمنــان باهــم بــرادر هســتند» تعریف
کــرده اســت .دوم اینکــه جامعــه
2

 .حجرات.10 :
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مؤمنــان بــا ســاحت والیــت الهــی،
ـی خــدا مرتبــط باشــند .بــه
امــام و ولـ ّ
ن ترتیــب میشــود گفــت اســباب
ای ـ 
قــ ّوت بــرای آنهــا فراهــم اســت.
بایــد در فراهــم آوردن وجــوه ایــن
توانمنــدی همــکاری کنند کــه فرمود:
3
ـوى؛
« َوتَ َعا َونُــوا َع َلــى الْبِــ ِّر َوالتَّ ْقـ َ
و در نيكــوكارى و پرهيــزکارى بــا
يكديگــر همــكارى كنيــد» .همــکاری
کننــد تــا در بخشهــای مختلــف
بــه قــ ّوت و تــوان الزم برســند .در
زندگــی فــردی هــم همینطــور
اســت .یعنــی یــک نفــر مؤمــن کــه
شــما هســتید ،بایــد عزتخــواه
باشــید و از خــدای متعــال عــزت
بخواهیــد .گفتیــم کــه دعــای صــادق
دعایــی اســت کــه پیوســتش عمــل
و اقــدام داشــته باشــد .میگویــی:
«أعِزَّنِــی» ســهمی کــه خــدای متعــال
بــرای اقــدام و تــاش خــودت قــرار
داده ،میشــود دســتور کار زندگــی
شــما کــه از جملــه عزتخواهــی و
در جســتجوی عــزت بــودن اســت.
3

 .مائده.2 :
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عــ ّزت ،تأمینکننــدهی حیــات طیّبــه
اســت و مؤمــن بــرای عزیــز شــدن
بایــد قــوی شــود؛ چنانکــه در محــور
اجتماعــی توصیــه خــدای متعــال بــه
فراهــم کــردن قــ ّوت اســت .لــذا
مؤمنــان بایــد دنبــال فراهــم آوردن
قــ ّوت برونــد .بــه همیــن نســبت
مؤمــن نیــز بایــد در جســتجوی
عــ ّزت باشــد و در مســیرش بایــد
قــ ّوت را فراهــم کنــد.
شــما بــرای اینکــه در برابــر دیگــران
خــوار و کوچــک نشــوید ،بایــد
جســمتان قــوی و ســالم باشــد.
ضمــن اینکــه امانــت خــدای متعــال
اســت .بــا تغذیــه درســت ،ورزش و
برنامهریــزی آن را قــوی نگــه داریــد.
هفتــه پیــش خدمت یکــی از بــزرگان
و خوبــان شــرفیاب شــدم .ایشــان
تقریبــ ًا  ۹۶سالشــان اســت ،ولــی
باطــراوت و بانشــاط و ســالم بودنــد.
قامــت برافراشــته و بــدون خمیدگــی
داشــتند .از هــوش و حافظــه بســیار
قــوی برخــوردار بودنــد .گفتنــد :اگــر
بخواهیــد ،میتوانیــم در بــاال رفتــن و
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پاییــن آمــدن از پلههــا بــا همدیگــر
مســابقه بدهیــم! ســپس گفتنــد :مــن
هیچوقــت ورزش و برنام ـهی مرتــب
را رهــا نکــردم .از شــاگردان برجســته
امــام راحــل عظیمالشــأن اســت .امــام
هــم همینطــور بودنــد و رهبــر نیــز
همینطــور هســتند .بــرای داشــتن
جســم قــوی برنامهریــزی کنیــد.
بنابرایــن «أعِزَّنِــی» برنامــه
میخواهــد .فقــط بــا گفتــن درســت
نمیشــود .درخواســت از خــدای
متعــال بایــد صادقانــه باشــد .نشــان
صدقــش ،برنامهریــزی و اقــدام
بــرای تأمیــن عــزت اســت کــه یــک
راهــش قــ ّوت و ســامت جســمانی
اســت .ایــن را دســتکم نگیریــد.
ق ـ ّوت فکــری هــم ع ـ ّزت م ـیآورد.
فکــر قــوی کــه تحصیــل دانــش
مفیــد در امتــدادش اســت ،باعــث
عــزت میشــود.

6

قـ ّوت اقتصــادی کــه قبـ ً
ا دربــارهاش
صحبــت کردیــم ،ازجملــه اســباب
عــزت اســت .خــدای متعــال دوســت
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دارد مؤمــن از جهــت اقتصــادی
قــوی باشــد .وقتــی قــوی شــد ،عزیــز
میشــود.
اگــر شــما از خــدای متعــال عــزت
میخواهیــد ،عــزت در گــرو قــ ّوت
اســت و قــ ّوت هــم در همــهی
ســاحتها ،از فکــر و جســم و
اخــاق و عمــل و مهــارت اســت .در
هــر زمینـهای کــه الزم اســت ،انســان
قــوی باشــد.

خودبرتربینیِ ،
آفت عزت
حضــرت بالفاصلــه آفــت عــزت را
مطــرح میفرماینــدَ « :و َل تَبْتَلِینّ ِــی
بِالْکبْــرِ»؛ از تــو عــزت میخواهــم،
ولــی مــرا بــه کبــر مبتــا نکــن .کبــر
یعنــی خــود را در نســبت بــا دیگــران
بــزرگ دیــدن،ترجمــه فارســیاش
خودبرتربینــی و خودبزرگبینــی
اســت .در دعــای هشــتم مفصــل
دربــارهاش مباحثــه کردیــم؛ لــذا
اینجــا نمیخواهیــم تفصیــل دهیــم.
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ُعجب ریشه کبر
ریشـهی کبــر ُعجــب اســت و مرحله
بعــدش خودبزرگبینــی و خــود
را بــه رخ دیگــران کشــیدن اســت.
ایــن طــرف عجــب و آن طرفــش
تکبــر اســت .هرچنــد شــخص
خودبزرگبینــی را اظهــار نکنــد،
امــا پوشــیده نمیمانــد و دائــم در
رفتــار ،نــگاه و اخــاق انســا ن نمــود
میکنــد .تــا قبــل از اینکــه ظهــور و
بــروز پیــدا کنــد ،کبــر اســت .وقتــی
ظهــور و بــروز پیــدا کــرد و بــه رخ
ایــن و آن کشــید و دیگــران را تحقیــر
کــرد ،میشــود تکبــر.

کبر فقط مخصوص خدای متعال
است
کبــر خیلــی خطرنــاک اســت؛ چــون
فقطوفقــط مخصــوص خــدای
متعــال اســت .اگــر کســی در ایــن
وادی وارد شــود ،گویــا دارد بــا
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی وارد
منازعــه میشــود .خــودش فرمــود:
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ِ
«الكبريــا ُء رِدائــي؛ 4كبريــا ،رداى
مــن اســت» .بــرای مــن اســت و
بــه هیچکــس در عالــم نمیآیــد.
«المتکبــر» از اوصــاف اختصاصــی
پــروردگار متعــال اســت.

نسبت عزت با کبر
عــزت ـ بــر اســاس توضیحــی کــه
جلســه گذشــته دادم ـ ریشــهاش
معرفــت نفــس و خودشناســی اســت
و ریشـ ه کبــر ،جهل و جهالت اســت.
معلــوم میشــود انســان متکبــر خــود
را نشــناخته اســت .گاهــی انســان در
اتصــال بــه عزیــز مطلــق احســاس
قــدرت میکنــد و قــدرت و ق ّوتــش
را از آ ِن او میدانــد .در نســبت بــا
حضــرت حــق ایــن عــزت را در خود
کشــف میکنــد .منشــأ ایــن عــزت،
توحیــد و معرفــت نفــس و معرفــت
اهلل اســت .امــا اگــر یــک قــدم آن
طرفتــر بــرود ،منشــأش جهــل
و شــرک میشــود .ریشــه اینکــه
4
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انســان بــه اعتبــار نفســانیتش خــود را
برتــر از دیگــران میبینــد ،جهالــت
اســت و خــودِ ایــن وضعیــت ،شــرک
اســت.

و دیگــران نســبتی برقــرار میکنــد و
در آن قســمت ،کفــه شــخصیت خــود
را ســنگین میبینــد و دیگــران را
چیــزی بهحســاب نمــیآورد.

نســبت خیلــی نزدیکــی بیــن عــزت
و کبــر اســت .اگــر وجاهــت
اجتماعــی و جایــگاه و امکانــات و
پــول و قدرتــی کــه در اختیــار انســان
اســت ،بــا عــزت باطنــی و روحانــی
و حقیقــی دستشــان در دســت هــم
قــرار گرفــت ،شــخص از ابتــا بــه
آفــت کبــر در امــان میمانــد .اگــر
عــزت ظاهــری مســتظهر شــد بــه
عــزت باطنــی و عــزت باطنــی
پشــتوانهاش قــرار گرفــت ،شــخص از
ابتــا بــه آفــت کبــر و خودبرتربینــی
در امــان میمانــد .امــا اگــر ایــن
پشــتوانه را نداشــته باشــد ،در معرض
خودبرتربینــی و خودبزرگبینــی
قــرار میگیــرد .اگــر چنــد نفــر
مقابلــش تعظیــم کننــد و یــک عــده
برایــش شــعار دهنــد و بــه او احتــرام
بگذارنــد ،خــراب میشــود و خــود را
گــم میکنــد .در ذهنــش بیــن خــود

ایــن نقط ـهای اســت کــه انســان بــه
خودبرتربینــی و کبــر مبتــا میشــود.
امــا اگــر عــزت ظاهــری بــه عــزت
باطنــی متصــل بــود کــه عــزت باطنی
حاصــل خودشناســی و ارتبــاط بــا
عزیــز مطلــق اســت ،نــه در برابــر
طمــع خــم میشــود و نــه در برابــر
تهدیــد ،اســتوار و محکــم اســت.
اگــر اســباب عــزت ظاهــری بــرای
انســان فراهــم شــود ،ولی پشــتوانهای
از عــزت باطنــی کــه معرفــت باطنی و
معرفــت نفــس اســت ،نداشــته باشــد،
درمعــرض کبــر قــرار میگیــرد.
وقتــی بــه کبــر دچــار شــد ،ســاقط
میشــود .اساســ ًا کبــر بــه چهــرهی
احــدی نمیآیــد ،مخصوصــ ًا وقتــی
جلــوه میکنــد و آدمیــزاد حالــت
خودبرتربینــی بــه خــودش میگیــرد،
قیافــهاش بســیار خنــدهدار میشــود؛
چــون اصــ ً
ا بــه او نمیآیــد .فقیــر

OfoghHa.ir

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

مطلقــی کــه ســراپایش نیــاز و ضعــف
همهجانبــه اســت ،وقتــی قیافــه
خودبرتربینــی و تکبــر بگیــرد ،خیلــی
خنــدهدار میشــود! در عیــن حــال
معلــوم میشــود در چالــش باطنــی،
مغلــوب نفســش شــده و باطنــ ًا لــه
شــده اســت .لــذا حضــرت بالفاصلــه
پــس از درخواســت عــزت فرمــود از
تــو میخواهــم مــرا از افتــادن بــه
دام کبــر نگــه داری« :وال تبتلینــی
بالکبــر» .یعنــی متناســب بــا عزتــی
کــه بــه مــن میدهــی ،بــه مــن
ظرفیــت بــده.

فروتنی
ارتباط عزت ظاهری با
ِ
باطنی
در جمــات بعــدی امــام
بــه ایــن مســئله اشــاره میکنــد و
میگویــد بــه مــن اصــ ً
ا عــزت
ظاهــری نــده ،مگــر اینکــه بــه همــان
انــدازه بــه مــن فروتنــی و ذلــت
باطنــی بدهــی .اینهــا باهــم تنظیــم
میشــود .مثــل دو کفــه تــرازو
اســت کــه باهــم متــوازن باشــد.
(علیهالســام)

چــون اگــر ایــن کفــه پایینتــر بــرود
و ســنگینتر شــود ،همزمــان جنبــه
باطنــی و ذلــت در برابــر پــروردگار
متعــال در انســان فراهــم نشــود
و خودشناســی بیشــتر بــه همــان
انــدازه برایــش فراهــم نشــود ،ایــن
معادلــه بههــم میریــزد .وقتــی
بههــم ریخــت ،شــخصیت فــرد
ک ً
ال منکــوس میشــود .واقعــ ًا خــدا
بــه انســان رحــم کنــد! چیزهایــی از
دیگــران دیدیــم کــه انســان شــاخ
درمـیآورد .نکنــد روزی بخواهیــم از
احــواالت خودمــان شــاخ دربیاوریــم!
باالبرهایــی هســت کــه از آهنهــای
خیلــی بــزرگ و مــوادِ بســیار ســنگین
ســاخته شــده و تــا  ۱۰یــا  ۲۰طبقــه
بــاال میبــرد تــا در ســاختمان کار
بگذارنــد .اگــر در ساختمانســازی،
باالبــر ،وزنــه را بــاال میبــرد و
تــاب برنمــیدارد و نمیانــدازد و
نمیافتــد بهخاطــر ایــن اســت کــه
پشــتوانهاش اهرمــی اســت کــه آن را
محکــم نگــه داشــته اســت .اگــر بیــن
ایــن اهــرم کــه پشــتوانه اســت بــا آن
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بــاری کــه دارد بــاال میبــرد ،ذرهای
تناســب بههــم بخــورد ،وزنــه تــاب
برمــیدارد و برمیگــردد و میافتــد
و چــه خســارتهایی درســت
میکنــد .کــم نبودنــد افــرادی کــه
افتادنــد و خیلیهــا را نیــز انداختنــد
ی افــراد خســارت و ضربــه
و بــه خیلـ 
زدنــد .لــذا در جملــه بعــدی کــه
بعــدا ً میخوانیــم حضــرت فرمــود:
اگــر بــه مــن در بیــن مــردم رفعتــی
دادی ،بــه انــدازهاش ذلــت باطنــی
بــه مــن کرامــت کــن کــهتــراز و بــا
همدیگــر هماهنــگ شــود وگرنــه بــه
کبــر تبدیــل میشــود.

ارتباط بین عزت درونی و
احترام به دیگران
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بیــن عــزت باطنــی مــا بــا عــزت
ظاهــری و حرمــت شــخصیت
دیگــران نســبت بســیار جالبــی
برقــرار اســت .انســان هرچــه در
باطــن خــود بیشــتر احســاس عــزت
میکنــد ،بــرای بنــدگان خــدا عـ ِ
ـزت
بیشــتری قائــل خواهــد بــود .هرچــه
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ازنظــر باطنــی بیشــتر بــرای خــود
حرمــت و عــزت پیــدا میکنــد ،بــه
همــان نســبت بنــدگان خــدا در نــگاه
او عزیزتــر میشــوند .نتیجــه ایــن
اســت کــه بیــن ما بــا خــدا و بنــدگان
خــدا رابطــه فروتنــی و احتــرام
و خاکســاری برقــرار میشــود.
بهجــای اینکــه انســان مبتــا بــه کبــر
شــود ،بــه تواضــع مبتــا میشــود
و ایــن پیشبرنــده اســت .هرچــه
عــ ّزت ظاهــری چنیــن انســانی
بیشــتر شــود بــه همــان نســبت بــه
فروتنــی و تواضعــش نیــز افــزوده
میشــود .لــذا مــردم هیچوقــت از
مواجــه شــدن بــا یــک انســان عزیــز
کــه البتــه دارای نیــرو و امکانــات
نیــز هســت ،احســاس ذلــت
نمیکننــد .اگــر انســان در برابــر
کســانی احســاس ذلــت کنــد بــه ایــن
معناســت کــه رفتــار و نــوع برخــورد
و پوشــش و نــوع خــوراک و مســکن
آنهــا بهگونــهای بــوده کــه دیگــران
در برابــر آنهــا احســاس کمبــود و
ذلــت کردنــد ،ایــن یعنــی راه را
اشــتباه رفتــه اســت .انســان مؤمــن
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بهگونــهای زندگــی میکنــد کــه
دیگــران در برخــورد بــا او احســاس
کرامــت و شــخصیت میکننــد ،نــه
اینکــه شخصیتشــان خُ ــرد شــود .مــرز
ایــن دو بســیار دقیــق و حســاس
اســت.

مؤمن عاشق عبادت است
حضــرت فرمودنــدَ « :و َعبّ ِدْ نِــی لَــک
َو َل تُ ْف ِســدْ عِبَا َدتِــی بِال ْ ُع ْج ِ
ــب».
تعبیــر « َعبّ ِدْ نِــی» اینجــا تعبیــر بســیار
زیبایــی اســت .معنایــش ایــن اســت
ِ
لطیــف تســلی ِم
کــه مــرا بــه مقــام
ِ
محــض کامــلِ مطلــق در برابــر
خــودت برســان .یــک معنایــش ایــن
اســت .در قــرآن کریــم هــم از ایــن
تعبیــر اســتفاده شــده کــه حضــرت
موســی بــه فرعــون گفــت :بــه گــردن
مــن منــت میگــذاری .بنیاســرائیل
را تســخیر کــردی ،تمــام حیثیــت
و زندگیشــان را تســلیم خــودت
کــردی ،اختیــار را خــودت گرفتــی
و تــو خدایــی میکنــی و اینــان
بندههــای تــو هســتند.
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معنــای دیگــری نیــز دارد کــه
مــن بهحســب ترکیــب و ســیاق
جمالتــی کــه داریــم و شــیوهای
کــه امــام (علیهالســام) دارنــد ،معنــای
دوم را اینجــا میپســندمَ « .عبّ ِدْ نِــی»
بــه تناســب عبادتــی کــه بعــد دارد
معنــا میشــود یعنــی خدایــا مــن را
از عبــادت پرشــور ،عاشــقانه و متوفــر
در پیشــگاه خــودت بهرهمنــد کــن.
در روایــت هســت کــه مؤمــن بــه
مقــام عشــق بــه عبــادت میرســد،
بهگونــهای کــه آن را عاشــقانه در
آغــوش میگیــرد .وقتــی انســان
محبــوب خــود و فرزنــد عزیــز خــود
را در آغــوش میگیــرد چــه حســی
دارد؟ میگویــد مــن نســبت بــه
ِ
عبــادت خــدای متعــال بــه چنیــن
حــال خوشــی برســم کــه بــا عبــادت
خــدای متعــال رابطــه عاشــقانه
داشــته باشــم ،جلوههــای بندگــی
حــق در زندگــی مــن فــراوان باشــد و
مشــتاقانه بــا عبــادات برخــورد کنــم.
نمــاز ،ذکــر و تــاوت قــرآن و روزه
همــه عاشــقانه باشــند ،طــوری کــه
انســان وقتــی دارد انجــام میدهــد،
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لــذت ببــرد .قــرآن کریــم دربــاره
ـر ٌة؛ 5و
نمــاز میفرمایــد« :إِن َّ َهــا ل َ َكبِيـ َ
بهراســتى ايــن [كار] گــران اســت».
بــرای برخــی ســنگین اســت نمــاز
بخواننــد.
حــج یکــی از عبادتهایــی اســت
کــه مؤمــن عاشــقش اســت .بعضــی
همـهی عمــر در تمنــای حــج هســتند
و عاشــقانه بــه زیــارت خانــه خــدا
نــگاه میکننــد .شــاخص تمنــای
حــج ،ایمــان صــادق اســت .در
مــاه مبــارک رمضــان دائــم بگوییــد:
«اللهــم ارزقنــی حــج بیتــک
الحــرام فــی عامــی هــذا و فــی
کل عــام» در همــهی نمازهــا و در
همــهی حــاالت ایــن را از خــدای
متعــال بخواهیــد .اصــ ً
ا دل مؤمــن
در گــرو کعبــه اســت .در همــهی
نمازهــا و برنامههــای عبــادیاش
بهســمت قبلــه قــرار میگیــرد و بــه
همیــن انــدازه دلــش بــرای «بیــت
اهلل» مـیرود و واقعـ ًا دلــش در خانــه
خــدا اســت.
12
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ِ
درخواست بندگی
.3
بیــن مــن و عبــادت خــودت نســبت
محکــم و اســتوار و قــوی برقــرار
کــن .چــه درخواســت خوبــی! اگــر
انســان از خــدای متعــال بخواهــد،
همیــن امــر زندگــی او را متفــاوت
میکنــد .چنانچــه بیــن مــا و
جلوههــای بندگــی در ســاحت
قــدس ربوبــی ایــن ارتبــاط برقــرار
شــود ،اصــ ً
ا زندگــی مــا عــوض
میشــود .مثــ ً
ا بــا ســجده عشــق
کنــی و دیگــر نخواهــی بلنــد شــوی.
ایــن بایــد برایــت مــزه کــرده باشــد.
مــزه و شــیرینی زندگــی و عبــادت را،
آنهــم در جلوههــای خاصــش بــه
مــن بچشــان ،بهطوریکــه وقتــی بــه
ســجده مـیروم ،دیگــر نخواهــم بلند
شــوم .وارد نمــاز میشــوم ،دوســت
داشــته باشــم تمــام نشــود.
نمازهایــی کــه مــا میخوانیــم باعــث
شرمســاری اســت .قبــل از اینکــه
شــروع کنیــم میخواهیــم تمــام
شــود ،حواســمان بــه تمــام شــدن
اســت .انســان هنــوز بــه ســجده
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نرفتــه ،میخواهــد بلنــد شــود .مــن
نمــاز جماعــت را نمیگویــم ،در
نمــاز جماعــت بایــد مالحظ ـ ه مــردم
ضعیــف شــود .مؤمــن بایــد واقعــ ًا
نســبت بــه بندگــی خــدای متعــال
ِ
مجــذوب
عطــش داشــته باشــد.
تــاوت قرآن شــود و دوســت داشــته
باشــد از ایــن صفحــه بــه آن صفحــه
و از ایــن آیــه ســراغ آیــه بعــد بــرود.
ایــن حــس میشــود « َعبّ ِدْ نِــی» کــه
انــواع و اقســام وجــوه عبــادات را در
بــر میگیــرد.

خودپسندی ،آفت بندگی
اینجــا یــک خطــر وجــود دارد
بــرای کســانی کــه بــه ایــن معنایــی
کــه گفتیــم اهــل عبــادت و معاشــقه
بــا نمــاز و روزه و تــاوت قــرآن
هســتند .بــرای او بســیار لذتبخــش
اســت ،بعضــی افــراد بــه مســتحبات
اهتمــام دارنــد امــا درمعــرض یــک
خطــر قــرار میگیرنــد کــه ایــن
خطــر میتوانــد بهطــور کلــی آثــار
ایــن همــه منافــع زندگــیِ آمیختــه بــا
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عبــادت را از بیــن ببــرد بلکــه بــه
ضــد خــودش تبدیــل کنــد .آن خطــر
خودشــیفتگی اســت یعنــی ُعجــب.

تفاوت عجب با خشنودی بابت
داشتن توفیق عبادت
ُعجــب یعنی عبادت انســان در نظرش
بیایــد .ممکــن اســت بهنظــرش بیایــد
ایــن هدی ـ ه خداونــد متعــال بــه مــن
و عنایــت حــق و فضــل پــروردگار
متعــال دربــاره مــن اســت کــه شــهد
بندگــی خــود را بــه کام مــن ریختــه
اســت .ایــن حــال خوبــی اســت،
ایــن همــان شــکر اســت .امــا گاهــی
در نظــرش میآیــد کــه ایــن منــم
در چنیــن نمــازی هســتم ،ایــن منــم
کــه وقتــی مســجد مــیروم مســجد
رونــق پیــدا میکنــد .واقع ـ ًا عاشــقانه
بــه مســجد مــیرود امــا بــه خــود
میبالــد .جلوههــای بندگــی را بــه
خــودش نســبت میدهــد .وقتــی بــه
خــود نســبت داد ،ســاقط میشــود.
اگــر بــه خــدای متعــال نســبت
بدهــد ،باعــث پــرواز اســت و حالــت
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شــکر اســت .اتفاقــ ًا وقتــی ایــن
احســاس را داشــته باشــد ،حالــت
کرنــش و ســر بــه خــاک ســاییدنش
بیشــتر میشــود .میگویــد داری بــا
مــن چــه میکنــی و خــود را بیشــتر
در پیشــگاه خــدای متعــال خاکمــال
میکنــد؛ زیــرا اینهــا را اصــ ً
ا
از خــودش نمیبینــد .میبینــد
مــوال دارد بــه او میدهــد ،آنهــم
رایــگان .هیــچ اســتحقاقی در خــود
نمیبینــد .وقتــی خــود را نــگاه
میکنــد میبینــد بایــد او را خــط
بزننــد و اص ـ ً
ا بــه درد ایــن دســتگاه
نمیخــورد ،در دســتگاه الهــی اص ـ ً
ا
جایــی نــدارد .وقتــی بــه خــود نــگاه
میکنــد میفهمــد کــه اینهــا فضــل
خــدای متعــال دربــاره او اســت.
هرچــه فضــل بیشــتری بــه او برســد،
حالــت شــکر و خضــوع در پیشــگاه
خــدای متعــال بــه ایــن مناســبت
برایــش بیشــتر میشــود.
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بشارت خداوند به گنهکاران
ایــن خیلــی نقطــه حســاس و ظریــف
و خطرناکــی اســت .عمــده عملیــات
شــیاطین بــر قلــب انســانهای
مؤمــن ،ایجــاد ُعجــب اســت .مؤمــن
هرچــه فراهــم کــرده ،بــه ضــررش
میشــود و ســقوطش خطرناکتــر
میشــود .شــیاطین بــرای مؤمنــان
دامهــای بســیاری دارنــد؛ امــا آن
دامــی کــه بســیار خطرنــاک اســت
و در ســاقط کــردن انســان مؤمــن
از مراتــب بندگــی ،عجیــب عمــل
میکنــد ،عجــب اســت و بســیار
وحشــتناک اســت .لــذا حضــرت
اینجــا میفرماینــدَ « :و َل تُ ْف ِســدْ
ِ
عِبَا َدتِــی بِال ْ ُع ْج ِ
عشــق
ــب» .مــن
بندگــی را از تــو میخواهــم؛ عشــق
مســجد رفتــن ،تــاوت قــرآن
را از تــو میخواهــم .امــا نکنــد
ســحرگاهان برخیــزم و بگویــم
تویــی کــه برخاســتی و همــه
خــواب هســتند ،گویــا فرشــتهها
بــه اســتقبال مــن آمدنــد .ایــن کار
ک ً
ال عبــادت را فاســد میکنــد .از
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عواملــی کــه عمــل انســان را هبــط
میکنــد و بــه ایــن انــدازه بســنده
نمیکنــد ،بلکــه ک ً
ال عمــل انســان را
دور میریــزد عالوهبــر اینکــه او را
ســاقط میکنــد.
در روایتــی امــام علــی
«ســيِّئَ ٌة ت َُســو ُء َ
ــر
فرمودنــدَ :
ك َخيْ ٌ
عِنْــدَ َّ
6
ٍ
ــن َح َســنَة تُ ْع ِجبُــك؛
الل ِ م ِ ْ
خطایــی کــه باعــث ناراحتــی تــو
شــود ،نــزد خداونــد از کار نیکــی
کــه باعــث عجــب تــو شــود ،بهتــر
اســت» .اگــر انســان گناهــی مرتکــب
شــود و بهخاطــر آن گنــاه بســوزد و
پشــیمان باشــد و توبــه کنــد ،خیلــی
بهتــر از ایــن اســت کــه حســنه یــا
عبادتــی انجــام بدهــد کــه دچــار
ُعجــب و خودشــگفتی شــود .ایــن
بیــان بســیار تکاندهنــده اســت.
روایتــی در اینبــاره از امــام صــادق
(علیهالســام) وارد شــده کــه حضــرت
(صلیاهللعلیهوآلــه)
از پیامبــر اعظــم
نقــل میکننــد« :يــا داوود! ب َ ِّشــرِ
بيــن َو أَن ِ
ال ْ ُمذن ِ
يقيــن».
الصدّ
ْــذرِ ِّ
َ
َ
(علیهالســام)

6

 .نهج البالغه ،حکمت.۴۳

ایــن روایــت بســیار زیبــا اســت.
خــدای متعــال بــه حضــرت داوود
(علینبیناوآلهوعلیهالســام) وحــی کــرد :بــه
گناهــکاران بشــارت بــده و صدیقیــن
َ
«قــالَ :كيْ َ
ــر
را بترســان.
ــف اُب َ ِّش ُ
ِ
ال ْ ُمذن ِ
يقيــن؟».
الصدّ
بيــن َو اُن ْــذ ُر ِّ
َ
َ
حضــرت داوود تعجــب کــرد و
گفــت :چگونــه ممکــن اســت
گنهــکاران را بشــارت دهــم و
صدیقیــن را بترســانم؟ صدیــق مقــام
اولیــا و انبیــا اســت .کمــی پایینتــر
از آن مربــوط بــه آنهــا اســت کــه
در قلههــا قــرار گرفتنــد .خداونــد
پاســخ داد« :قـ َ
ـال جــل جاللــه :يــا
ـن أَن ّــى أَ ْقبَـ ُ
ـل
ـر ال ْ ُمذنِبيـ َ
داُوو ُد! ب َ ِّشـ َ
التَّوبَــ َة َو اَ ْع ُفــو َعــنِ َّ
الذن ِ
ْــبَ ،و
أَن ِ
يقيــن أَ ْن ال يُ ْع ِجبُــوا
الصدّ
ْــذرِ ِّ
َ
ـس َعبْــدٌ أَن ِ
ْصبُـ ُه
ب ِ َا ْعمالِهِـ ْ
ـمَ ،فاِن َّـ ُه لَيْـ َ
ـاب ّال َه َلـ َ
ل ِ ْل ِحسـ ِ
ـك» 7.بــه گنهــکاران
بشــارت بــده ،زیــرا مــن توبــه را
ِ
بشــارت توبــه بــه آنــان
میپذیــرم.
بــده ،مــن از گنــاه آنهــا میگــذرم.
امــا چــرا صدیقیــن را بترســان؟
نکنــد بــا اعمالشــان گرفتــار عجــب
7
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و خودشــیفتگی شــوند .کاری کــه
انجــام داده ،بهنظــرش بیایــد .هیــچ
بنــدهای از بنــدگان مــن نیســت ،مگــر
اینکــه اگــر مبتــا بــه عجــب شــد،
هــاک میشــود.

ضرورت خویشتنبانی جهت
مقابله با عجب

16

عجــب محــل ابتــای جــدّ ی جامعــه
مؤمنــان اســت؛ لــذا در ایــن جهــت
بســیار خویشــتنبانی داشــته باشــند،
بایــد تقــوا و مراقبتشــان زیــاد باشــد.
البتــه طبــق آیــات کریمــه قرآنــی
ُعجــب ،هــم در محــور حســنات
اســت ،هــم در محــور ســیئات .ایــن
نیــز عجیــب اســت .یکــی از امــام
کاظــم (علیهالســام) دربــاره عجبــی کــه
باعــث فاســد شــدن عمــل میشــود،
پرســید .حضــرت فرمودنــد :درجاتــی
ــن
دارد؛ یکــی ایــن اســت« :أَ ْن يُ َزيَّ َ
ـرا ُه َح َســن ًا
ل ِ ْل َعبْــ ِد ُســو ُء َع َملِــهِ َفيَـ َ
ــن
ــب أَنَّــ ُه يُ ْح ِس ُ
َفيُ ْع ِجبَــ ُه َو يَ ْح َس َ
ُصنْع ـ ًا» .گاهــی بــرای انســان ،عمــلِ
بــدش تزئیــن داده میشــود و کار

بــدی کــرده ،ولــی کار بــد خــود
را خیلــی خــوب میبینــد .بــه
خــدا پنــاه میبریــم! خرابتــر از
ایــن وضعیــت نمیشــود تصــور
کــرد .قــرآن هــم میفرمایــد:
ــل َه ْ
« ُق ْ
ين
ــم بِالْخْ َســرِ َ
ــل نُنَبِّئ ُُك ْ
ـن َضـ َّ
أَ ْع َمـ ً
ـل َس ـ ْعيُ ُه ْم فِــي
ـال ال َّ ِذيـ َ
ال ْ َحيَــاة ِ ُّ
ــم يَ ْح َســبُ َ
ون
الدن ْيَــا َو ُه ْ
َ
ـم يُ ْح ِســن َ
ُون ُصنْ ًعــا؛ 8بگــو آيــا
أن َّ ُهـ ْ
شــما را از زيانكارتريــن مــردم آگاه
گردان��م؟ [آنــان] كســانى هســتند
كــه كوشششــان در زندگــى دنيــا
بــه هــدر رفتــه و خــود مىپندارنــد
كــه كار خــوب انجــام مىدهنــد».
برگردیــم بــه روایــت؛ حضــرت
ـن
ســپس فرمودنــدَ « :و مِنْ َهــا أَ ْن يُؤْ مِـ َ
اَل ْ َعبْــدُ ب ِ َربِّــهِ َفيَ ُمــنَّ َع َلــى اَ َّلل ِ َعـ َّز َو
َجـ َّ
ـل َو ِ َّل ِ َع َليْ ِــه فِيــهِ اَل ْ َمــنُّ » 9.یکــی
هــم ایــن اســت کــه بنــدهای ایمــان
بیــاورد و در دســتگاه الهــی ،اعمــال
صالــح و حســنات و عبــادات انجــام
دهــد و ســپس بــر خــدای متعــال
 .کهف۱۰۳ :ـ.۱۰۴
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منــت بگــذارد؛ درحالیکــه آنکــه
بایــد منــت بگــذارد ،خــدای متعــال
اســت.
روایــت جالــب دیگــری دربــاره
خودپســندی هســت کــه میفرمایــد:
دو کــس وارد مســجد میشــوند؛
یکــی مؤمــن و دیگــری فاســق.
چنــدی بعــد از مســجد خــارج
میشــوند ،درحالیکــه مؤمــن،
فاســق شــده و فاســق ،مؤمــن شــده!
آنکــه فاســق و گناهــکار بــود ،وقتــی
وارد مســجد شــد ،گفــت :وای بــر
مــن! کنــار خوبــان آمــدم ،نکنــد
بهخاطــر گناهــان مــن اینهــا عــذاب
شــوند؟! نکند اینهــا توفیقاتشــان را از
دســت بدهنــد؟! نکنــد حالوهــوای
ایــن مســجد خــراب شــود؟! حالــت
انکســار و ندامتــی کــه دارد ،باعــث
میشــود خــدای متعــال او را
ببخشــد .ایــن میشــود مؤمــنِ
صــادق و فرشــتهها لــذت میبرنــد.
امــا آن مؤمــن بــه مســجد رفــت و
بــا خــوداندیشــید کــه او بــه ایــن
مســجد رونــق داده اســت .وا مصیبتــا!
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در جماعــت و افاضــات و ســخنرانی
و مواعــظ مــا چــه اتفاقاتــی میافتــد؟
مؤمنــی اســت کــه میگویــد بــا
آمــدن مــن ،مســجد رونــق پیــدا کــرد
و اینهــا کــه اینجــا هســتند از دعــای
مــن بهرهمنــد میشــوند ،از عبــادت
مــن فیــض میبرنــد ،نــور عبــادت
مــن اینهــا را نیــز بهرهمنــد میکنــد.
همانجــا او را از دیــوان صلحــا
ی از مســجد
خــط میزننــد .وقتــ 
برمیگــردد ،فاســق برگشــته اســت.
مســئله عجــب بهانــدازهای حســاس
اســت کــه ممکــن اســت یکبــاره
انســان مؤمــن ،فاســق شــود .بســیار
مراقبــت نیــاز اســت .لــذا حضــرت
فرمــودَ « :و َعبّ ِدْ نِــی لَــک َو َل تُ ْف ِســدْ
عِبَا َدتِــی بِال ْ ُع ْج ِ
ــب».
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