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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
ــَاِق، َو  ــی الْْخ ِ ــی َمَعال ِ ــْب ل َو َه

ــرِ«.  ــَن الَْفْخ ــی مِ ِ اْعِصْمن

درخواست های الزم برای 
رسیدن به قله  ایمان

ــه  ــد ک ــوم ش ــل معل ــات قب در جلس
مؤمــن در ســیر بــه مقاصــد انســانیت 
ــِن  ــل و یقی ــه ی ایمــاِن کام کــه در قل
برتــر و دســتیابی بــه زیباتریــن و 
باشــکوه ترین نیــات و اعمــال  ترســیم 
ــروردگار  ــل پ ــه فض ــد ب ــده، بای ش
متعــال بــا تکیــه بــر مقصــد آفرینــش 
و هماهنگــی فکــر و اخــاق و عمــل 
انســان بــا هــدف خلقــت و آفرینــش، 
ــیر  ــن مس ــد و در ای ــزی کن برنامه ری

ــج  ــیر پن ــن مس ــد. در ای ــت کن حرک
مســئله اساســی مــورد نیــاز مــا اســت 
ــم.  ــا را به دســت بیاوری ــد آنه ــه بای ک
آفتــی  اینهــا  از  هریــک  کنــار  در 
مطــرح اســت. مــا ایــن پنــج مــورد را 

بی آفــت. البتــه  می خواهیــم؛ 

1. درخواسِت روزِی وسیع

جملــه اخیــری کــه خوانــدم، بــه 
ــراز  ــاره دارد. در ف ــه اش ــن نکت همی
اول فرمــود: »َو أَْغنِنِــی َو أَْوِســْع 
ــم  ــان ه ــک«؛ انس ِ ــی رِْزق ِ ــی ف َعَل
ازنظــر امکانــات جــاری زندگــی 
نیــاز بــه کســی نداشــته باشــد، و هــم 
ازنظــر روحیــه، غنای نفســانی داشــته 
ــت  ــا درخواس ــه ب ــن مرتب ــد. ای باش
رزق واســع از خــدای متعــال تکمیــل 
انســان در  اینکــه  بــرای  می شــود 
ــد و  ــر باش ــی راحت ت ــط زندگ محی
ــر  ــه کارهــای مختلــف خی دســتش ب

ــد. ــوده باش گش

ــت؛  ــر« اس ــیع »نظ ــت روزی وس آف
دنبــال  چشــمش  انســان  اینکــه 

باشــد. دیگــران  دارایی هــای 
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2. درخواسِت عزت  

درخواســت دوم، درخواســت عــزت 
تَبْتَلِینِّــی  َل  َو  نِــی  أَعِزَّ »َو  اســت: 
بِالْکبـْـرِ«؛ خدایــا بــه مــن عــزت بــده، 
ــی  ــر و خودبزرگ بین ــه کب ــرا ب ــا م ام
مبتــا نکــن. جلســه گذشــته بــه 
ــزت را  ــن ع ــی ای ــی مبان ــق اله توفی
مــا  جمع بنــدی  دادیــم.  توضیــح 
ــام(  ــام )علیه الس ــه ام ــی ک ــد عزت ــن ش ای
و  می کنــد  درخواســت  اینجــا  در 
ــه  ــد ک ــوزش می ده ــم آم ــا ه ــه م ب
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح از حض
ــه  ــن ب ــار یافت ــع ب ــم، درواق بخواهی
مقــام عــّزت و رفعــت باطنــی اســت 
کــه آن هــم فقــط در اتصــال بــه 
ــم  ــان فراه ــرای انس ــق ب ــز مطل عزی
می شــود. وقتــی باطــن، روح و جــان 
ــت و  ــار و طاع ــق افتق ــان ازطری انس
بندگــی و کوچکــی کردن در پیشــگاه 
ــز  ــدای عزی ــه خ ــق، ب ــرت ح حض
ــّزت در جــاِن  ــان ع متصــل شــد، بنی
می شــود.  اســتوار  مؤمــن  انســاِن 
اصــًا ایــن درخواســت بــه آن بنیــان 

و اســاس تعلــق می گیــرد.

و  بیرونــی  جلــوه ای  عــزت  ایــن 
ظهــوری آفاقــی در پــی دارد؛ لــذا 
ــد  ــی اش بای ــط زندگ ــن در محی مؤم
خــدای  کنــد.  زندگــی  عزیزانــه 
متعــال همیــن عــزت ظاهــری را نیــز 
ــرای  ــی ب ــّزت باطن ــای آن ع ــر مبن ب
ــوده  ــته و فرم ــن خواس ــان مؤم انس
اســت: »وهلل العــزة و لرســوله و 
ــدد  ــد درص ــن بای ــن؛«. مؤم المؤمنی
فراهــم آوردن ایــن عــّزت باشــد؛ 
ــی  ــه زندگ ــی ک ــر محیط ــا در ه منته
می کنــد، زیردســت و ذلیــل ایــن 
شــخصیتی  ازنظــر  نباشــد.  آن  و 
ــد در او  ــه نتوانن ــد ک ــه ای باش به گون
ــه مقاصــد  ــد و او را بازیچ ــوذ کنن نف

ــد.  ــود کنن خ

مؤمــن نــه بازیچــه نفســش می شــود، 
نــه بازیچــه دســت ایــن و آن. خــدای 
ــن  ــن چنی ــان مؤم ــرای انس ــال ب متع
ــل  ــه قب ــه جلس ــته ک ــزی خواس چی

ــش را دادم. ــل توضیح مفص
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قّوت، راِه رسیدن به عزت 

جملــه ای باقــی مانــد و آن اینکــه ایــن 
ــی  ــی اجتماع ــی در زندگ عّزت خواه
ــه  ــران، چگون ــا دیگ ــی ب و در زندگ
ــا  ــه ب ــخ آنک ــود؟ پاس ــم می ش فراه
تحصیــل قــّوت فراهــم می شــود. 
ــی  ــات خیل ــی آی ــای زمان ــب آق امش
ــه  ــد ازجمل ــاوت کردن ــبی را ت مناس
ــا  ــْم َم وا لَُه ــدُّ ــهور »َوأَعِ ــه مش آی
ــاِط  َ ــْن رِب ةٍ َومِ ــوَّ ــْن ُق ــتََطْعتُْم مِ اْس
 ِ َعــُدوَّ اهللَّ الَْخیْــِل تُْرهِبُــوَن بِــهِ 
ُكــْم؛1 و هرچــه در تــوان داریــد  َوَعُدوَّ
ــیج  ــاده بس ــب های آم ــرو و اس از نی
کنیــد تــا بــا ایــن ]تــدارکات[ دشــمن 
خــدا و دشــمن خودتان را بترســانید«. 
خداونــد متعــال جامعــه مؤمنــان را به 
ــا  تحصیــل قــّوت دعــوت می کنــد، ت
جایــی که دشــمنان در جامعــه مؤمنان 
طمــع پیــدا نکننــد. آن قــدر بایــد قوی 
ــه  ــند ک ــته باش ــرو داش ــوند و نی ش
ــراس  ــال در ه ــدای متع ــمنان خ دش
باشــند و از اقداماتشــان بترســند.  آیــه، 
بحثــی اجتماعــی اســت و مثالــی کــه 
ــت،  ــی اس ــّوت نظام ــاب ق زده، در ب

. انفال: 60.  1

ــامل  ــال ش ــتور خــدای متع ــی دس ول
فراهــم کــردن هــر قّوتــی بــرای 
اعــم  می شــود؛  مؤمنــان  جامعــه 
ــادی،  ــّوت اعتق ــری، ق ــّوت فک از ق
علمــی،  قــّوت  فرهنگــی،  قــّوت 
ــادی  ــّوت اقتص ــی، ق ــّوت اجتماع ق
و قــّوت نظامــی. بخــش اخیــرش 
بــه مناســبت بحــث، برجســته  شــده، 
را  قــّوت  وجــوه  همــه ی  وگرنــه 

دربرمی گیــرد.

مقدمات رسیدن به قّوت

تمــام ابعــاد قــّوت بــه دو نقطــه 
قــّوت در زندگــی اجتماعــی مؤمنــان 
برمی گــردد: یکــی در قــّوت بیــن 
ــت؛  ــّوت اس ــور اخ ــر مح ــان ب مؤمن
هرچــه اتصــال درونــی بیــن مؤمنــان 
ــه  ــد، جامع ــر باش ــر و عمیق ت قوی ت
ــود همــان  ایمانــی قوی تــر خواهــد ب
ــا  ََّم ــه »إِن ــا آی ــرآن ب ــه ق ــزی ک چی
درحقیقــت  إِْخــَوٌة؛2  الُْمْؤمِنُــوَن 
مؤمنــان باهــم بــرادر هســتند« تعریف 
کــرده اســت. دوم اینکــه جامعــه 

. حجرات: 10.  2
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ــی،  ــت اله ــاحت والی ــا س ــان ب مؤمن
امــام و ولــّی خــدا مرتبــط باشــند. بــه 
ایــن  ترتیــب می شــود گفــت اســباب 

ــت.  ــم اس ــا فراه ــرای آنه ــّوت ب ق

ــن  ــوه ای ــم آوردن وج ــد در فراه بای
توانمنــدی همــکاری کنند کــه فرمود: 
ــَوی؛3  ــرِّ َوالتَّْق ِ ــی الْب ــوا َعَل »َوتََعاَونُ
و در نیکــوکاری و پرهیــزکاری بــا 
یکدیگــر همــکاری کنیــد«. همــکاری 
کننــد تــا در بخش هــای مختلــف 
ــند. در  ــوان الزم برس ــّوت و ت ــه ق ب
همین طــور  هــم  فــردی  زندگــی 
ــه  ــن ک ــر مؤم ــک نف ــی ی اســت. یعن
عزت خــواه  بایــد  هســتید،  شــما 
باشــید و از خــدای متعــال عــزت 
بخواهیــد. گفتیــم کــه دعــای صــادق 
ــل  ــتش عم ــه پیوس ــت ک ــی اس دعای
و اقــدام داشــته باشــد. می گویــی: 
نـِـی« ســهمی کــه خــدای متعــال  »أعِزَّ
بــرای اقــدام و تــاش خــودت قــرار 
داده، می شــود دســتور کار زندگــی 
ــی و  ــه عزت خواه ــه از جمل ــما ک ش
ــت.  ــودن اس ــزت ب ــتجوی ع در جس

. مائده: 2.  3

ــه  ــات طیّب ــده ی حی ــّزت، تأمین کنن ع
ــدن  ــز ش ــرای عزی ــن ب ــت و مؤم اس
بایــد قــوی شــود؛ چنان کــه در محــور 
اجتماعــی توصیــه خــدای متعــال بــه 
فراهــم کــردن قــّوت اســت. لــذا 
ــم آوردن  ــال فراه ــد دنب ــان بای مؤمن
قــّوت برونــد. بــه همیــن نســبت 
جســتجوی  در  بایــد  نیــز  مؤمــن 
عــّزت باشــد و در مســیرش بایــد 

ــد. ــم کن ــّوت را فراه ق

شــما بــرای اینکــه در برابــر دیگــران 
بایــد  نشــوید،  کوچــک  و  خــوار 
باشــد.  ســالم  و  قــوی  جســمتان 
ضمــن اینکــه امانــت خــدای متعــال 
ــه درســت، ورزش و  ــا تغذی اســت. ب
برنامه ریــزی آن را قــوی نگــه داریــد. 
هفتــه پیــش خدمت یکــی از بــزرگان 
و خوبــان شــرفیاب شــدم. ایشــان 
تقریبــًا ۹۶ سالشــان اســت، ولــی 
باطــراوت و بانشــاط و ســالم بودنــد. 
قامــت برافراشــته و بــدون خمیدگــی 
ــیار  ــه بس ــوش و حافظ ــتند. از ه داش
قــوی برخــوردار بودنــد. گفتنــد: اگــر 
بخواهیــد، می توانیــم در بــاال رفتــن و 
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ــر  ــا همدیگ ــا ب ــدن از پله ه ــن آم پایی
ــد: مــن  ــم! ســپس گفتن مســابقه بدهی
هیچ وقــت ورزش و برنامــه ی مرتــب 
را رهــا نکــردم. از شــاگردان برجســته 
امــام راحــل عظیم الشــأن اســت. امــام 
ــز  ــر نی ــد و رهب هــم همین طــور بودن
ــتن  ــرای داش ــتند. ب ــور هس همین ط

ــد.  ــزی کنی ــوی برنامه ری ــم ق جس

برنامــه  نِــی«  »أعِزَّ بنابرایــن 
ــا گفتــن درســت  می خواهــد. فقــط ب
خــدای  از  درخواســت  نمی شــود. 
ــد. نشــان  ــه باش ــد صادقان ــال بای متع
اقــدام  و  برنامه ریــزی  صدقــش، 
بــرای تأمیــن عــزت اســت کــه یــک 
ــّوت و ســامت جســمانی  راهــش ق
اســت. ایــن را دســت کم نگیریــد. 

ــی آورد.  ــّزت م ــّوت فکــری هــم ع ق
فکــر قــوی کــه تحصیــل دانــش 
مفیــد در امتــدادش اســت، باعــث 

می شــود.  عــزت 

قــّوت اقتصــادی کــه قبــًا دربــاره اش 
ــباب  ــه اس ــم، ازجمل ــت کردی صحب
عــزت اســت. خــدای متعــال دوســت 

اقتصــادی  جهــت  از  مؤمــن  دارد 
قــوی باشــد. وقتــی قــوی شــد، عزیــز 

می شــود. 

ــزت  ــال ع ــدای متع ــما از خ ــر ش اگ
ــّوت  ــرو ق ــزت در گ ــد، ع می خواهی
همــه ی  در  هــم  قــّوت  و  اســت 
و  جســم  و  فکــر  از  ســاحت ها، 
اخــاق و عمــل و مهــارت اســت. در 
هــر زمینــه ای کــه الزم اســت، انســان 

ــد. ــوی باش ق

 خودبرتربینی، آفِت عزت

ــزت را  ــت ع ــه آف ــرت بافاصل حض
مطــرح می فرماینــد: »َو َل تَبْتَلِینِّــی 
ــم،  ــزت می خواه ــو ع ــرِ«؛ از ت بِالْکبْ
ولــی مــرا بــه کبــر مبتــا نکــن. کبــر 
یعنــی خــود را در نســبت بــا دیگــران 
ــی اش  ــه فارس ــدن،  ترجم ــزرگ دی ب
خودبزرگ بینــی  و  خودبرتربینــی 
اســت. در دعــای هشــتم مفصــل 
لــذا  کردیــم؛  مباحثــه  دربــاره اش 
ــم. ــل دهی ــم تفصی ــا نمی خواهی اینج
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ُعجب ریشه  کبر

ریشــه ی کبــر ُعجــب اســت و مرحله 
خــود  و  خودبزرگ بینــی  بعــدش 
ــت.  ــیدن اس ــران کش ــه رخ دیگ را ب
ایــن طــرف عجــب و آن طرفــش 
شــخص  هرچنــد  اســت.  تکبــر 
نکنــد،  اظهــار  را  خودبزرگ بینــی 
امــا پوشــیده نمی مانــد و دائــم در 
رفتــار، نــگاه و اخــاق انســان  نمــود 
ــور و  ــل از اینکــه ظه ــا قب ــد. ت می کن
بــروز پیــدا کنــد، کبــر اســت. وقتــی 
ــه رخ  ــرد و ب ــدا ک ــروز پی ظهــور و ب
ایــن و آن کشــید و دیگــران را تحقیــر 

ــر. ــود تکب ــرد، می ش ک

کبر فقط مخصوص خدای متعال 
است

ــاک اســت؛ چــون  کبــر خیلــی خطرن
خــدای  مخصــوص  فقط وفقــط 
ــن  ــی در ای ــر کس ــت. اگ ــال اس متع
بــا  دارد  گویــا  شــود،  وارد  وادی 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی وارد 
ــود:  ــودش فرم ــود. خ ــه می ش منازع

»الِکبریــاُء رِدائــي؛4 کبریــا، ردای 
مــن اســت«. بــرای مــن اســت و 
بــه هیچ کــس در عالــم نمی آیــد. 
ــی  ــاف اختصاص ــر« از اوص »المتکب

ــت. ــال اس ــروردگار متع پ

نسبت عزت با کبر

ــه  ــی ک ــاس توضیح ــر اس ــزت ـ ب ع
ریشــه اش  ـ  دادم  گذشــته  جلســه 
معرفــت نفــس و خودشناســی اســت 
و ریشــه  کبــر، جهل و جهالت اســت. 
معلــوم می شــود انســان متکبــر خــود 
را نشــناخته اســت. گاهــی انســان در 
ــاس  ــق احس ــز مطل ــه عزی ــال ب اتص
ــش  ــدرت و قّوت ــد و ق ــدرت می کن ق
را از آِن او می دانــد. در نســبت بــا 
حضــرت حــق ایــن عــزت را در خود 
ــزت،  ــن ع ــأ ای ــد. منش ــف می کن کش
ــد و معرفــت نفــس و معرفــت  توحی
ــدم آن  ــک ق ــر ی ــا اگ ــت. ام اهلل اس
جهــل  منشــأش  بــرود،  طرف تــر 
اینکــه  و شــرک می شــود. ریشــه  

. حافــظ اســماعيل، الترغيــب و الترهيــب،   4
ص563. ج3، 
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انســان بــه اعتبــار نفســانیتش خــود را 
ــت  ــد، جهال ــران می بین ــر از دیگ برت
اســت و خــودِ ایــن وضعیــت، شــرک 

اســت. 

ــن عــزت  ــی نزدیکــی بی نســبت خیل
وجاهــت  اگــر  اســت.  کبــر  و 
اجتماعــی و جایــگاه و امکانــات و 
پــول و قدرتــی کــه در اختیــار انســان 
ــا عــزت باطنــی و روحانــی  اســت، ب
ــم  ــت ه ــان در دس ــی دستش و حقیق
ــه  ــا ب ــخص از ابت ــت، ش ــرار گرف ق
ــر  ــد. اگ ــان می مان ــر در ام ــت کب آف
ــه  ــد ب ــتظهر ش ــری مس ــزت ظاه ع
باطنــی  عــزت  و  باطنــی  عــزت 
پشــتوانه اش قــرار گرفــت، شــخص از 
ابتــا بــه آفــت کبــر و خودبرتربینــی 
در امــان می مانــد. امــا اگــر ایــن 
پشــتوانه را نداشــته باشــد، در معرض 
خودبزرگ بینــی  و  خودبرتربینــی 
نفــر  اگــر چنــد  قــرار می گیــرد. 
ــده  ــک ع ــد و ی ــم کنن ــش تعظی مقابل
برایــش شــعار دهنــد و بــه او احتــرام 
بگذارنــد، خــراب می شــود و خــود را 
ــن خــود  ــش بی ــد. در ذهن گــم می کن

ــد و  ــرار می کن و دیگــران نســبتی برق
در آن قســمت، کفــه شــخصیت خــود 
را  دیگــران  و  می بینــد  ســنگین  را 

چیــزی به حســاب نمــی آورد. 

ــه  ــه انســان ب ــن نقطــه ای اســت ک ای
خودبرتربینــی و کبــر مبتــا می شــود. 
ــه عــزت  ــر عــزت ظاهــری ب ــا اگ ام
باطنــی متصــل بــود کــه عــزت باطنی 
ــا  ــاط ب ــی و ارتب ــل خودشناس حاص
ــر  ــه در براب ــت، ن ــق اس ــز مطل عزی
ــر  ــه در براب ــود و ن ــع خــم می ش طم

ــد، اســتوار و محکــم اســت.  تهدی

ــرای  ــری ب ــزت ظاه ــباب ع ــر اس اگ
انســان فراهــم شــود، ولی پشــتوانه ای 
از عــزت باطنــی کــه معرفــت باطنی و 
معرفــت نفــس اســت، نداشــته باشــد، 
می گیــرد.  قــرار  کبــر  درمعــرض 
ــاقط  ــد، س ــار ش ــر دچ ــه کب ــی ب وقت
ــره ی  ــه چه ــر ب ــًا کب ــود. اساس می ش
ــی  ــًا وقت ــد، مخصوص ــدی نمی آی اح
جلــوه می کنــد و آدمیــزاد حالــت 
خودبرتربینــی بــه خــودش می گیــرد، 
ــده دار می شــود؛  ــه اش بســیار خن قیاف
ــر  ــد. فقی ــه او نمی آی ــًا ب ــون اص چ
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مطلقــی کــه ســراپایش نیــاز و ضعــف 
قیافــه  وقتــی  اســت،  همه جانبــه 
خودبرتربینــی و تکبــر بگیــرد، خیلــی 
ــال  ــن ح ــود! در عی ــده دار می ش خن
ــی،  ــش باطن ــود در چال ــوم می ش معل
ــه  ــًا ل ــده و باطن ــش ش ــوب نفس مغل
شــده اســت. لــذا حضــرت بافاصلــه 
پــس از درخواســت عــزت فرمــود از 
ــه  ــادن ب ــرا از افت ــم م ــو می خواه ت
دام کبــر نگــه داری: »ول تبتلینــی 
ــی  ــا عزت ــی متناســب ب ــر«. یعن بالکب
کــه بــه مــن می دهــی، بــه مــن 

ــده. ــت ب ظرفی

ارتباط عزت ظاهری با فروتنِی 
باطنی

در جمــات بعــدی امــام )علیه الســام( 
ــد و  ــاره می کن ــئله اش ــن مس ــه ای ب
می گویــد بــه مــن اصــًا عــزت 
ظاهــری نــده، مگــر اینکــه بــه همــان 
انــدازه بــه مــن فروتنــی و ذلــت 
ــم  ــم تنظی ــا باه ــی. اینه ــی بده باطن
کفــه  تــرازو  دو  مثــل  می شــود. 
اســت کــه باهــم متــوازن باشــد. 

چــون اگــر ایــن کفــه پایین تــر بــرود 
ــه  ــان جنب ــود، هم زم ــنگین تر ش و س
ــروردگار  ــر پ ــت در براب ــی و ذل باطن
نشــود  فراهــم  انســان  در  متعــال 
و خودشناســی بیشــتر بــه همــان 
ــن  ــود، ای ــم نش ــش فراه ــدازه برای ان
وقتــی  می ریــزد.  به هــم  معادلــه 
فــرد  شــخصیت  ریخــت،  به هــم 
ــدا  ــًا خ ــود. واقع ــوس می ش کًا منک
ــی از  ــد! چیزهای ــه انســان رحــم کن ب
ــاخ  ــان ش ــه انس ــم ک ــران دیدی دیگ
درمــی آورد. نکنــد روزی بخواهیــم از 
احــواالت خودمــان شــاخ دربیاوریــم! 

ــای  ــه از آهن ه ــی هســت ک باالبر های
خیلــی بــزرگ و مــوادِ بســیار ســنگین 
ســاخته شــده و تــا 1۰ یــا 2۰ طبقــه 
بــاال می بــرد تــا در ســاختمان کار 
ــازی،  ــر در ساختمان س ــد. اگ بگذارن
و  می بــرد  بــاال  را  وزنــه  باالبــر، 
و  نمی انــدازد  و  برنمــی دارد  تــاب 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــد به خاط نمی افت
پشــتوانه اش اهرمــی اســت کــه آن را 
محکــم نگــه داشــته اســت. اگــر بیــن 
ایــن اهــرم کــه پشــتوانه اســت بــا آن 
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ــرد، ذره ای  ــاال می ب ــه دارد ب ــاری ک ب
ــاب  ــه ت ــم بخــورد، وزن تناســب به ه
برمــی دارد و برمی گــردد و می افتــد 
درســت  خســارت هایی  چــه  و 
ــه  ــرادی ک ــد اف ــم نبودن ــد. ک می کن
ــد  ــز انداختن ــا را نی ــد و خیلی ه افتادن
و بــه خیلــی  افــراد خســارت و ضربــه 
زدنــد. لــذا در جملــه بعــدی کــه 
ــود:  ــرت فرم ــم حض ــداً می خوانی بع
ــی  ــردم رفعت ــن م ــه مــن در بی اگــر ب
ــی  ــت باطن ــدازه اش ذل ــه ان دادی، ب
بــه مــن کرامــت کــن کــه  تــراز و بــا 
همدیگــر هماهنــگ شــود وگرنــه بــه 

ــود.  ــل می ش ــر تبدی کب

ارتباط بین عزت درونی و 
احترام به دیگران

ــزت  ــا ع ــا ب ــی م ــزت باطن ــن ع بی
شــخصیت  حرمــت  و  ظاهــری 
جالبــی  بســیار  نســبت  دیگــران 
برقــرار اســت. انســان هرچــه در 
باطــن خــود بیشــتر احســاس عــزت 
ــدگان خــدا عــزِت  ــرای بن ــد، ب می کن
بیشــتری قائــل خواهــد بــود. هرچــه 

ــود  ــرای خ ــتر ب ــی بیش ــر باطن ازنظ
ــه  ــد، ب ــدا می کن ــزت پی ــت و ع حرم
همــان نســبت بنــدگان خــدا در نــگاه 
او عزیز تــر می شــوند. نتیجــه ایــن 
اســت کــه بیــن ما بــا خــدا و بنــدگان 
احتــرام  و  فروتنــی  رابطــه  خــدا 
می شــود.  برقــرار  خاکســاری  و 
به جــای اینکــه انســان مبتــا بــه کبــر 
ــود  ــا می ش ــع مبت ــه تواض ــود، ب ش
و ایــن پیش برنــده اســت. هرچــه 
انســانی  چنیــن  ظاهــری  عــّزت 
ــه  ــبت ب ــان نس ــه هم ــود ب ــتر ش بیش
ــزوده  ــز اف ــش نی ــی و تواضع فروتن
می شــود. لــذا مــردم هیچ وقــت از 
مواجــه شــدن بــا یــک انســان عزیــز 
کــه البتــه دارای نیــرو و امکانــات 
ذلــت  احســاس  هســت،  نیــز 
برابــر  در  انســان  اگــر  نمی کننــد. 
کســانی احســاس ذلــت کنــد بــه ایــن 
معناســت کــه رفتــار و نــوع برخــورد 
و پوشــش و نــوع خــوراک و مســکن 
ــران  ــه دیگ ــوده ک ــه ای ب ــا به گون آنه
در برابــر آنهــا احســاس کمبــود و 
را  راه  یعنــی  ایــن  ذلــت کردنــد، 
ــن  ــان مؤم ــت. انس ــه اس ــتباه رفت اش
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کــه  می کنــد  زندگــی  به گونــه ای 
ــا او احســاس  دیگــران در برخــورد ب
ــه  ــد، ن ــخصیت می کنن ــت و ش کرام
اینکــه شخصیتشــان ُخــرد شــود. مــرز 
ایــن دو بســیار دقیــق و حســاس 

ــت. اس

مؤمن عاشق عبادت است 

حضــرت فرمودنــد: »َو َعبِّْدنـِـی لـَـک 
َو َل تُْفِســْد عِبَاَدتِــی بِالُْعْجــِب«. 
تعبیــر »َعبِّْدنـِـی« اینجــا تعبیــر بســیار 
زیبایــی اســت. معنایــش ایــن اســت 
ــلیِم  ــِف تس ــام لطی ــه مق ــرا ب ــه م ک
برابــر  در  مطلــق  کامــِل  محــِض 
خــودت برســان. یــک معنایــش ایــن 
ــن  ــم از ای ــم ه ــرآن کری اســت. در ق
ــرت  ــه حض ــده ک ــتفاده ش ــر اس تعبی
موســی بــه فرعــون گفــت: بــه گــردن 
ــرائیل  ــذاری. بنی اس ــت می گ ــن من م
را تســخیر کــردی، تمــام حیثیــت 
و زندگی شــان را تســلیم خــودت 
ــی  ــودت گرفت ــار را خ ــردی، اختی ک
اینــان  و  می کنــی  خدایــی  تــو  و 

بنده هــای تــو هســتند.

کــه  دارد  نیــز  دیگــری  معنــای 
ســیاق  و  به حســب  ترکیــب  مــن 
داریــم و شــیوه ای  جماتــی کــه 
کــه امــام )علیه الســام( دارنــد، معنــای 
ــی«  ِ ــندم. »َعبِّْدن ــا می پس دوم را اینج
ــد دارد  ــه بع ــی ک ــب عبادت ــه تناس ب
ــن را  ــا م ــی خدای ــود یعن ــا می ش معن
از عبــادت پرشــور، عاشــقانه و متوفــر 
ــن.  ــد ک ــودت بهره من ــگاه خ در پیش
ــه  ــن ب ــه مؤم ــت ک ــت هس در روای
ــد،  ــادت می رس ــه عب ــق ب ــام عش مق
به گونــه ای کــه آن را عاشــقانه در 
انســان  وقتــی  می گیــرد.  آغــوش 
محبــوب خــود و فرزنــد عزیــز خــود 
ــی  ــه حس ــرد چ ــوش می گی را در آغ
بــه  نســبت  مــن  می گویــد  دارد؟ 
ــن  ــه چنی ــال ب ــدای متع ــادِت خ عب
حــال خوشــی برســم کــه بــا عبــادت 
عاشــقانه  رابطــه  متعــال  خــدای 
داشــته باشــم، جلوه هــای بندگــی 
حــق در زندگــی مــن فــراوان باشــد و 
مشــتاقانه بــا عبــادات برخــورد کنــم. 
ــرآن و روزه  نمــاز، ذکــر و تــاوت ق
ــه  ــوری  ک ــند، ط ــقانه باش ــه عاش هم
ــد،  ــام می ده ــی دارد انج ــان وقت انس
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ــاره  ــم درب ــرآن کری ــرد. ق ــذت بب ل
ــَرٌة؛5 و  ــا لََکبِی ََّه ــد: »إِن ــاز می فرمای نم
ــت«.  ــران اس ــن ]کار[ گ ــتی ای به راس
ــاز  ــت نم ــنگین اس ــی س ــرای برخ ب

ــد. بخوانن

ــت  ــی اس ــی از عبادت های ــج یک ح
کــه مؤمــن عاشــقش اســت. بعضــی 
همــه ی عمــر در تمنــای حــج هســتند 
ــدا  ــه خ ــارت خان ــه زی ــقانه ب و عاش
تمنــای  می کننــد. شــاخص   نــگاه 
در  اســت.  صــادق  ایمــان  حــج، 
ــد:  ــم بگویی ــارک رمضــان دائ ــاه مب م
بیتــک  حــج  ارزقنــی  »اللهــم 
ــی  ــذا و ف ــی ه ــی عام ــرام ف الح
ــا و در  ــه ی نماز ه ــام« در هم كل ع
ــدای  ــن را از خ ــاالت ای ــه ی ح هم
ــن  ــًا دل مؤم ــد. اص ــال بخواهی متع
در گــرو کعبــه اســت. در همــه ی 
عبــادی اش  برنامه هــای  و  نماز هــا 
ــه  ــرد و ب ــرار می گی ــه ق به ســمت قبل
ــت  ــرای »بی ــش ب ــدازه دل ــن ان همی
اهلل« مــی رود و واقعــًا دلــش در خانــه 

ــت.  ــدا اس خ

5  . بقره: ۴5.

3. درخواسِت بندگی

بیــن مــن و عبــادت خــودت نســبت 
محکــم و اســتوار و قــوی برقــرار 
ــر  ــی! اگ ــن. چــه درخواســت خوب ک
ــد،  ــال بخواه ــدای متع ــان از خ انس
ــاوت  ــی او را متف ــر زندگ ــن ام همی
و  مــا  بیــن  چنانچــه  می کنــد. 
ســاحت  در  بندگــی  جلوه هــای 
ــرار  ــاط برق ــن ارتب ــی ای ــدس ربوب ق
ــوض  ــا ع ــی م ــًا زندگ ــود، اص ش
می شــود. مثــًا بــا ســجده عشــق 
کنــی و دیگــر نخواهــی بلنــد شــوی. 
ایــن بایــد برایــت مــزه کــرده باشــد. 
مــزه  و شــیرینی زندگــی و عبــادت را، 
ــه  ــش ب ــای خاص ــم در جلوه ه آن ه
ــه  مــن بچشــان، به طوری کــه وقتــی ب
ســجده مــی روم، دیگــر نخواهــم بلند 
ــوم، دوســت  ــاز می ش ــوم. وارد نم ش

ــود.  ــام نش ــم تم ــته باش داش

نمازهایــی کــه مــا می خوانیــم باعــث 
شرمســاری اســت. قبــل از اینکــه 
تمــام  می خواهیــم  کنیــم  شــروع 
ــدن  ــام ش ــه تم ــمان ب ــود، حواس ش
اســت. انســان هنــوز بــه ســجده 



13

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــن  ــود. م ــد ش ــد بلن ــه، می خواه نرفت
در  نمی گویــم،  را  جماعــت  نمــاز 
نمــاز جماعــت بایــد ماحظــه  مــردم 
ــًا  ــد واقع ــن بای ــود. مؤم ــف ش ضعی
ــال  ــدای متع ــی خ ــه بندگ ــبت ب نس
مجــذوِب  باشــد.  داشــته  عطــش 
تــاوت قرآن شــود و دوســت داشــته 
باشــد از ایــن صفحــه بــه آن صفحــه 
و از ایــن آیــه ســراغ آیــه بعــد بــرود. 
ــه  ِــی« ک ــود »َعبِّْدن ــن حــس می ش ای
انــواع و اقســام وجــوه عبــادات را در 

بــر می گیــرد.

خودپسندی، آفت بندگی

دارد  وجــود  خطــر  یــک  اینجــا 
ــی  ــن معنای ــه ای ــه ب ــرای کســانی ک ب
ــادت و معاشــقه  ــم اهــل عب کــه گفتی
بــا نمــاز و روزه و تــاوت قــرآن 
ــرای او بســیار لذت بخــش  هســتند. ب
ــه مســتحبات  اســت، بعضــی افــراد ب
ــک  ــرض ی ــا درمع ــد ام ــام دارن اهتم
خطــر قــرار می گیرنــد کــه ایــن 
ــار  ــی آث ــور کل ــد به ط ــر می توان خط
ایــن همــه منافــع زندگــِی آمیختــه بــا 

ــه  ــه ب ــرد بلک ــن بب ــادت را از بی عب
ضــد خــودش تبدیــل کنــد. آن خطــر 
ــب. ــی ُعج ــت یعن ــیفتگی اس خودش

تفاوت عجب با خشنودی بابت 
داشتن توفیق عبادت

ُعجــب یعنی عبادت انســان در نظرش 
بیایــد. ممکــن اســت به نظــرش بیایــد 
ایــن هدیــه  خداونــد متعــال بــه مــن 
ــروردگار  ــل پ ــق و فض ــت ح و عنای
متعــال دربــاره مــن اســت کــه شــهد 
بندگــی خــود را بــه کام مــن ریختــه 
ــت،  ــی اس ــال خوب ــن ح ــت. ای اس
ایــن همــان شــکر اســت. امــا گاهــی 
ــم  ــن من ــه ای ــد ک ــرش می آی در نظ
در چنیــن نمــازی هســتم، ایــن منــم 
ــی روم مســجد  ــی مســجد م ــه وقت ک
رونــق پیــدا می کنــد. واقعــًا عاشــقانه 
ــود  ــه خ ــا ب ــی رود ام ــجد م ــه مس ب
می بالــد. جلوه هــای بندگــی را بــه 
ــه  خــودش نســبت می دهــد. وقتــی ب
ــود.  ــاقط می ش ــبت داد، س ــود نس خ
نســبت  متعــال  بــه خــدای  اگــر 
بدهــد، باعــث پــرواز اســت و حالــت 
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شــکر اســت. اتفاقــًا وقتــی ایــن 
ــت  ــد، حال ــته باش ــاس را داش احس
ــه خــاک ســاییدنش  کرنــش و ســر ب
ــا  ــد داری ب ــود. می گوی ــتر می ش بیش
ــی و خــود را بیشــتر  مــن چــه می کن
ــال  ــال خاکم ــدای متع در پیشــگاه خ
اصــًا  را  اینهــا  زیــرا  می کنــد؛ 
می بینــد  نمی بینــد.  خــودش  از 
مــوال دارد بــه او می دهــد، آن هــم 
ــود  ــتحقاقی در خ ــچ اس ــگان. هی رای
نــگاه  را  خــود  وقتــی  نمی بینــد. 
می کنــد می بینــد بایــد او را خــط 
بزننــد و اصــًا بــه درد ایــن دســتگاه 
نمی خــورد، در دســتگاه الهــی اصــًا 
جایــی نــدارد. وقتــی بــه خــود نــگاه 
ــل  ــا فض ــه اینه ــد ک ــد می فهم می کن
خــدای متعــال دربــاره او اســت. 
هرچــه فضــل بیشــتری بــه او برســد، 
ــت شــکر و خضــوع در پیشــگاه  حال
خــدای متعــال بــه ایــن مناســبت 

برایــش بیشــتر می شــود.

بشارت خداوند به گنهکاران

ایــن خیلــی نقطــه حســاس و ظریــف 
و خطرناکــی اســت. عمــده عملیــات 
انســان های  قلــب  بــر  شــیاطین 
مؤمــن، ایجــاد ُعجــب اســت. مؤمــن 
ــررش  ــه ض ــرده، ب ــم ک ــه فراه هرچ
می شــود و ســقوطش خطرناک تــر 
می شــود. شــیاطین بــرای مؤمنــان 
دام هــای بســیاری دارنــد؛ امــا آن 
ــت  ــاک اس ــیار خطرن ــه بس ــی ک دام
و در ســاقط کــردن انســان مؤمــن 
ــل  ــب عم ــی، عجی ــب بندگ از مرات
می کنــد، عجــب اســت و بســیار 
وحشــتناک اســت. لــذا حضــرت 
تُْفِســْد  َل  »َو  می فرماینــد:  اینجــا 
عِبَاَدتِــی بِالُْعْجــِب«. مــن عشــِق 
ــم؛ عشــق  ــو می خواه ــی را از ت بندگ
قــرآن  تــاوت  رفتــن،  مســجد 
نکنــد  امــا  می خواهــم.  تــو  از  را 
بگویــم  و  برخیــزم  ســحرگاهان 
همــه  و  برخاســتی   کــه  تویــی 
خــواب هســتند، گویــا فرشــته ها 
ــن کار  ــد. ای ــن آمدن ــتقبال م ــه اس ب
از  می کنــد.  فاســد  را  عبــادت  کًا 
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ــط  ــان را هب ــل انس ــه عم ــی ک عوامل
ــنده  ــدازه بس ــن ان ــه ای ــد و ب می کن
ــل انســان را  ــد، بلکــه کًا عم نمی کن
دور می ریــزد عاوه بــر اینکــه او را 

می کنــد.  ســاقط 

)علیه الســام(  علــی  امــام  روایتــی  در 
ــٌر  ــوُءَك َخیْ ــیِّئٌَة تَُس ــد: »َس فرمودن
ــک؛ 6  ــنَةٍ تُْعِجبُ ــْن َحَس ِ مِ ــَد اهللَّ عِنْ
ــو  ــی ت ــث ناراحت ــه باع ــی ک خطای
ــزد خداونــد از کار نیکــی  شــود، ن
ــر  ــو شــود، بهت ــه باعــث عجــب ت ک
اســت«. اگــر انســان گناهــی مرتکــب 
ــاه بســوزد و  ــر آن گن شــود و به خاط
ــد، خیلــی  ــه کن پشــیمان باشــد و توب
ــا  ــنه ی ــه حس ــت ک ــن اس ــر از ای بهت
عبادتــی انجــام بدهــد کــه دچــار 
ــن  ــود. ای ــگفتی ش ــب و خودش ُعج
اســت.  تکان دهنــده  بســیار  بیــان 
ــادق  ــام ص ــاره از ام ــی در این ب روایت
)علیه الســام( وارد شــده کــه حضــرت 

)صلی اهلل علیه وآلــه(  اعظــم  پیامبــر  از 
ــرِ  نقــل می کننــد: »یــا داوود! بَشِّ
ّدیقیــَن«.  الصِّ أَنْــِذرِ  َو  الُْمذنِبیــَن 

6  . نهج البالغه، حکمت۴3. 

ایــن روایــت بســیار زیبــا اســت. 
ــرت داوود  ــه حض ــال ب ــدای متع خ
بــه  کــرد:  وحــی  )علی نبینا وآله وعلیه الســام( 

گناهــکاران بشــارت بــده و صدیقیــن 
ــُر  را بترســان. »قــاَل: َكیْــَف اُبَشِّ
ّدیقیــَن؟«.  الُْمذنِبیــَن َو اُنْــِذُر الصِّ
و  کــرد  تعجــب  داوود  حضــرت 
اســت  ممکــن  چگونــه  گفــت: 
و  دهــم  بشــارت  را  گنهــکاران 
صدیقیــن را بترســانم؟ صدیــق مقــام 
ــر  ــی پایین ت ــت. کم ــا اس ــا و انبی اولی
ــه  ــت ک ــا اس ــه آنه ــوط ب از آن مرب
در قله هــا قــرار گرفتنــد . خداونــد 
ــا  ــه: ی ــاَل جــل جال پاســخ داد: »ق
ــُل  ــی أَْقبَ ّ ــَن أَن ــَر الُْمذنِبی داُووُد! بَشِّ
ــِب، َو  نْ ــِن الذَّ ــو َع ــَة َو اَْعُف التَّوبَ
ّدیقیــَن أَْن ل یُْعِجبُــوا  أَنْــِذرِ الصِّ
َّــُه لَیـْـَس َعبـْـٌد أَنِْصبـُـُه  بَِاْعمالِهـِـْم، َفاِن
لِْلِحســاِب اّل َهَلــَک«.7 بــه گنهــکاران 
بشــارت بــده، زیــرا مــن توبــه را 
ــان  ــه آن ــه ب ــارِت توب ــرم. بش می پذی
ــذرم.  ــا می گ ــاه آنه ــن از گن ــده، م ب
بترســان؟  را  صدیقیــن  چــرا  امــا 
ــار عجــب  ــا اعمالشــان گرفت ــد ب نکن

7  . كلينى، اصول كافى، ج2، ص31۴.



16

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

و خودشــیفتگی شــوند. کاری کــه 
ــچ  ــد. هی ــرش بیای ــام داده، به نظ انج
بنــده ای از بنــدگان مــن نیســت، مگــر 
ــد،  ــب ش ــه عج ــا ب ــر مبت ــه اگ اینک

می شــود. هــاک 

ضرورت خویشتن بانی جهت 
مقابله با عجب

عجــب محــل ابتــای جــّدی جامعــه 
ــن جهــت  ــذا در ای ــان اســت؛ ل مؤمن
بســیار خویشــتن بانی داشــته باشــند، 
بایــد تقــوا و مراقبتشــان زیــاد باشــد. 
ــی  ــه قرآن ــات کریم ــق آی ــه طب البت
ُعجــب، هــم در محــور حســنات 
اســت، هــم در محــور ســیئات. ایــن 
ــام  ــی از ام ــت. یک ــب اس ــز عجی نی
ــه  ــی ک ــاره عجب ــام( درب ــم )علیه الس کاظ
باعــث فاســد شــدن عمــل می شــود، 
پرســید. حضــرت فرمودنــد: درجاتــی 
ــَن  ــت: »أَْن یَُزیَّ ــن اس ــی ای دارد؛ یک
ــنًا  ــَراُه َحَس ــهِ َفیَ ِ ــوُء َعَمل ــِد ُس لِْلَعبْ
ــُن  ــُه یُْحِس َّ ــَب أَن ــُه َو یَْحَس َفیُْعِجبَ
ــًا«. گاهــی بــرای انســان، عمــِل  ُصنْع
بــدش تزئیــن داده می شــود و کار 

بــدی کــرده، ولــی کار بــد خــود 
بــه  می بینــد.  خــوب  خیلــی  را 
خــدا پنــاه می بریــم! خراب تــر از 
تصــور  نمی شــود  وضعیــت  ایــن 
می فرمایــد:  هــم  قــرآن  کــرد. 
»ُقــْل َهــْل نُنَبِّئُُکــْم بِالْْخَســرِیَن 
ــْعیُُهْم فـِـي  ــَن َضــلَّ َس ــاًل الَِّذی أَْعَم
نْیَــا َوُهــْم یَْحَســبُوَن  الَْحیَــاةِ الدُّ
ــا  ــو آی ــا؛8 بگ ــنُوَن ُصنًْع ــْم یُْحِس َُّه أَن
ــردم آگاه  ــن م ــما را از زیانکارتری ش
گردانــم؟ ]آنــان[ کســانی  هســتند 
کــه کوشش شــان در زندگــی دنیــا 
ــد  ــود می پندارن ــه و خ ــدر رفت ــه ه ب
کــه کار خــوب انجــام می  دهنــد«. 
حضــرت  روایــت؛  بــه  برگردیــم 
ســپس فرمودنــد: »َو مِنَْهــا أَْن یُْؤمـِـَن 
ِ َعــزَّ َو  اَلَْعبْــُد بَِربِّــهِ َفیَُمــنَّ َعَلــی اهلَلَّ
«.9 یکــی  ِ َعَلیـْـهِ فِیــهِ اَلَْمــنُّ َجــلَّ َو هلِلَّ
ــده ای ایمــان  ــه بن ــن اســت ک هــم ای
ــال  ــی، اعم ــتگاه اله ــاورد و در دس بی
صالــح و حســنات و عبــادات انجــام 
ــال  ــدای متع ــر خ ــپس ب ــد و س ده

8  . كهف: 103ـ10۴.

9  . كلينــى، اصــول كافــى، ج2، 

.3 1 3 ص
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منــت بگــذارد؛ درحالی کــه آن کــه 
ــال  ــت بگــذارد، خــدای متع ــد من بای

ــت.  اس

دربــاره  دیگــری  جالــب  روایــت 
ــد:  خودپســندی هســت کــه می فرمای
می شــوند؛  مســجد  وارد  کــس  دو 
فاســق.  دیگــری  و  مؤمــن  یکــی 
خــارج  مســجد  از  بعــد  چنــدی 
مؤمــن،  درحالی کــه  می شــوند، 
فاســق شــده و فاســق، مؤمــن شــده! 
آن کــه فاســق و گناهــکار بــود، وقتــی 
ــر  ــت: وای ب ــد، گف ــجد ش وارد مس
مــن! کنــار خوبــان آمــدم، نکنــد 
ــذاب  ــا ع ــن اینه ــان م ــر گناه به خاط
شــوند؟! نکند اینهــا توفیقاتشــان را از 
ــوای  ــد حال وه ــد؟! نکن ــت بدهن دس
ایــن مســجد خــراب شــود؟! حالــت 
ــث  ــه دارد، باع ــی ک ــار و ندامت انکس
را  او  متعــال  خــدای  می شــود 
مؤمــِن  می شــود  ایــن  ببخشــد. 
ــد.  ــذت می برن ــته ها ل ــادق و فرش ص
ــت و  ــجد رف ــه مس ــن ب ــا آن مؤم ام
ــن  ــه ای ــه او ب ــید ک ــود  اندیش ــا خ ب
مســجد رونــق داده اســت. وا مصیبتــا! 

در جماعــت و افاضــات و ســخنرانی 
و مواعــظ مــا چــه اتفاقاتــی می افتــد؟ 
مؤمنــی اســت کــه می گویــد بــا 
آمــدن مــن، مســجد رونــق پیــدا کــرد 
و اینهــا کــه اینجــا هســتند از دعــای 
ــادت  ــوند، از عب ــد می ش ــن بهره من م
ــادت  ــور عب ــد، ن ــض می برن ــن فی م
ــد.  ــد می کن ــز بهره من ــا را نی ــن اینه م
صلحــا  دیــوان  از  را  او  همان جــا 
خــط می زننــد. وقتــی  از مســجد 
ــت.  ــته اس ــق برگش ــردد، فاس برمی گ
ــاس  ــدازه ای حس ــئله عجــب به ان مس
ــاره  ــت یک ب ــن اس ــه ممک ــت ک اس
ــیار  ــود. بس ــن، فاســق ش انســان مؤم
ــذا حضــرت  ــت. ل ــاز اس ــت نی مراقب
فرمــود: »َو َعبِّْدنـِـی لـَـک َو َل تُْفِســْد 

بِالُْعْجــِب«. عِبَاَدتِــی 




