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سیری در مباحث جلسات قبل
دست مؤمن همواره به دعا بلند است
ظاهربینی ،دلیل تفاخر
آسیبها و پیامدهای تفاخر
خطری که داشتههای معنوی را نیز تهدید میکند
تفاخر حماقت است
پرهیز پیامبر از تفاخر
تنها جایی که پیامبر فخرفروشی کردند
جایی که افتخار کردن موضوعیت دارد
فخرفروشی ممدوح و مذموم در خانواده
بهترین مفاخره
امان از بیظرفیتی!
اهمیت موازنه ظاهر و باطن
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افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

َّ
ل َع َلــی ُم َح َّم ٍ
ــم َصــ ّ ِ
ــد َو
«الل ُه َّ
ِ
ــاس
آلِــهَِ ،و َل ت َْر َف ْعنِــی فِــی النَّ
َد َر َجــ ًة إ ِ َّل َح َط ْطتَنِــی عِنْــدَ ن َ ْف ِســی
مِثْ َل َهــاَ ،و َل ت ُْح ِ
ث لِــی عِــ ّزا ً
ــد ْ
ــت لِــی ذِلَّــ ًة
َظاهِــراً إ ِ َّل أَ ْحدَ ثْ َ
بَ ِ
اطنَــ ًة عِنْــدَ ن َ ْف ِســی ب ِ َقدَ رِ َهــا».
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از بحــث جلســه گذشــته در فهرســت
پنجگانــه از امــور اساســی کــه در
کنــار هریــک آفــت و آســیبی هــم
مطــرح شــد ،موضــوع تحصیــل
و فراهمســازی معالــی اخــاق
مطــرح شــد .عــرض کردیــم
انســان مؤمــن دســتور کار جــدی
همیشــگی دائم ـیاش عبــارت اســت
از تحصیــل معالــی و مــکارم اخــاق؛
یعنــی کرامــات اخالقــی؛ آنهــم در
عالیتریــن ســطح ممکنــش .مبانیاش
را عــرض کردیــم و معلــوم شــد

مؤمــن بهــره ویــژهاش از عالــم ایــن
اســت کــه عمــرش بــه تصویرســازی
درونــی و باطنــی خــودش مطابــق
بــا نقشــه الهــی و بــا تأســی بــه
ولــی کامــل ،یعنــی پیامبــر اعظــم
و اهلبیــت عصمــت و طهــارت
(علیهمالســام) طــی میشــود .دائــم
شبیهســازی درونــی بــه ســاحت
(علیهمالســام)
قــدس نبــوی و ائمــه هــدی
را دنبــال میکنــد و یــک راه بیشــتر
نــدارد و آن ،ایــن اســت کــه باطــن
مؤمــن بــه مــکارم االخــاق آراســته
شــود .خداونــد تبــارک و تعالــی
ایــن را بــرای مــا خواســته و یکــی
ـن اهللُ
أح َسـ َ
«أح ِسـ ْ
ـن َکمــا ْ
از معانــی ْ
إلَیـ َ
ـک؛ 1نیکــی کــن همانگونــه کــه
خداونــد بــه تــو نیکــی کــرد» ،همیــن
اســت .همانطــور کــه خداونــد
«ص َّو َر ُك ْم
تبــارک و تعالــی طبــق آیــه َ
ــم؛ 2شــما را
َف َأ ْح َس َ
ــن ُص َو َر ُك ْ
صورتگــرى كــرد و صورتهايتــان
را نيكــو آراســت» تصویــر ظاهــری
شــما را زیباســازی کــرد ،از شــما
1
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خواســته بــه همیــن ترتیــب صفحــه
درونــی وجودتــان را کــه در
اختیارتــان اســت ،زیباســازی کنیــد.
معلــوم هــم شــد کــه رفتارهــای
ظاهــری مــا در ســاحت اخــاق
ظاهــری و جوارحــی نیــز از اهمیــت
بســیار زیــادی برخــوردار اســت.
همــان کــه گاهــی بــه حســن خلــق
تعبیــر میشــود و زیرمجموعــه
مــکارم االخــاق تعریــف میشــود.
ایــن بحثــی بــود کــه گذشــت.

دست مؤمن همواره به دعا بلند
است
هرچــه بــر مــا میگــذرد ،و هرچــه
فرصــت انســان در ایــن عالــم کمتــر
میشــود ،نیازمــان بــرای تحصیــل
مــکارم و معالــی االخــاق بیشــتر و
بیشــتر میشــود .تالشهــای مــا
اگــر قریــن لطــف و فضــل و عنایــت
پــروردگار متعــال نباشــد ،بــه جایــی
نمیرســد .لــذا مؤمــن بــا همــهی
وجــودش از خداونــد تبــارک و تعالی
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تقاضــای توفیــق و کمکخواهــی
ــب لــی» معنایــش
میکنــدَ « .ه ْ
همیــن اســت .اص ـ ً
ـب
ا کلم ـهی « َهـ ْ
لــی» از زبــان مؤمــن نمیافتــد .اگــر
فرزنــد بخواهــد ،از خــدای متعــال
میخواهــد .ذریــه طیّبــه بخواهــد،
ـب
از خــدای متعــال میخواهــدَ « :هـ ْ
ً 3
ــن لَدُ ن َ
ْــك ُذ ِّريَّــ ًة َطيِّبَــة؛
لِــي م ِ ْ
از جانــب خــود فرزنــدى پــاك و
پســنديده بــه مــن عطــا كن» .همیشــه
رحمــت الهــی را طلــب میکنــد
ــن
ــب لَنَــا م ِ ْ
و میگویــدَ « :و َه ْ
لَدُ ن ْـ َ
ـك َر ْح َمــ ًة؛ 4و از جانــب خــود
رحمتــى بــر مــا ارزانــى دار» .همیشــه
میگویــد بــه مــن بــده .دســتش
بــه ســؤال در پیشــگاه غنــی مطلــق
همیشــه بلنــد اســت .دســت ظاهــر و
دلــش دائــم در ســاحت دعــا اســت.
مؤمــن باطنــش همیشــه اینطــور
اســت و چشــم امیــدش بــه خــدای
متعــال اســت .همــواره توقع ســؤال و
درخواســت و الحــاح و اصــرار دارد.
ایــن حــال دائــم و همیشــگی انســان
3
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اســت کــه دســتور کار جــدی و
برجســته انســان مؤمــن اســت و
هیچوقــت از او جــدا نمیشــود.

مؤمــن اســت .در ظاهــر اگرچــه در
حــال فعالیتهــای گوناگــون اســت،
ولــی باطن ـ ًا حالــت دعــا از او گرفتــه
نمیشــود .در ظاهــر هــم هــر وقــت
کــه وقتــش پیــش آیــد ،در خلــوت و
جلــوت دســتش بــه ســاحت قــدس
ربوبــی بلنــد اســت .ایــن حالــت
گدایــی و درخواســت و ســؤال،
پیــش خــدای متعــال محبــوب اســت.
در دعــای نورانــی ســحرهای مــاه
رمضــان هــم همیــن مســئله مطــرح
ـم إِنِّــی أَ ْسـ َ
شــده اســتَّ :
ـأل ُ َ
ک
«الل ُهـ َّ
ک ب ِ َأ َحبِّ َهــا إِلَیْ َ
ــن َم َســائِل ِ َ
ــک َو
مِ ْ
ــک َحبِیبَــ ٌة َّ
ُکلُّ َهــا إِلَیْ َ
ــم إِنِّــی
الل ُه َّ
أَ ْسـ َ
ک ب ِ َم َســائِل ِ َ
ـأل ُ َ
ک ُک ِّل َهــا؛ خدایــا
از تــو درخواســت مىکنــم بــه حــق
محبوبتریــن حاجتــى کــه بــرآوردهاى،
درصورتىکــه تمــام حاجتهایــی
کــه بــرآوردهاى ،محبــوب اســت.
خدایــا پــس درخواســت مىکنــم بــه
حــق تمــام حاجاتى کــه بــرآوردهاى».

ــب
هنگامــی کــه میگوییــمَ « :ه ْ
لِــی َم َعالِــی الْخْ ـ َ
ـا ِ
ق» ،عالیتریــن
ســطوح خلــق و اخالقیــات را از
خــدای متعــال میخواهیــم .ولــی
در کنــارش عرضــه میداریــمَ « :و
ا ْع ِ
ـن ال ْ َفخْ ـرِ» ،مــرا از فخــر
ص ْمنِــی مِـ َ
حفــظ کــن .امــام (علیهالســام) در اینجــا
بهطــرز بســیار دقیقــی از آســیبی
کــه حتــی میتوانــد ســالکان کــوی
مــکارم االخــاق و معالــی اخــاق
را زمینگیــر کنــد ،پردهبــرداری
میکننــد .حتــی کســی را کــه در
مســیر تحصیــل عالیتریــن درجــات
و زیباییهــای اخالقــی و داشــتههای
معنــوی اســت نیــز تهدیــد میکنــد.

عالیتریــن ســؤال بعــد از
توحیــد و والیــت ولــی کامــل،
تحصیــل اخــاق و معالــی اخــاق

فخــر ،یعنــی انســان داشــته خــود را
بــه رخ دیگــران بکشــد .تفاخــر در
بــاب تفاعــل اســت .بین فرزنــدان آدم

ظاهربینی ،دلیل تفاخر
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همیشــه مفاخــره بــوده اســت .یکــی
از زشــتترین حاالتــی اســت کــه
ممکــن اســت بیــن بچههــای آدم
شــکل بگیــرد .قــرآن کریــم از ایــن
مطلــب در ســوره مبارکــه حدیــد ،در
ضمــن وضعیتهایــی کــه انســان
نســبت بــه زندگــی دنیــا دارد ،یــاد
کــرده و میفرمایــد« :ا ْع َل ُمــوا
أَن َّ َمــا ال ْ َحيَــا ُة ُّ
ـو
الدن ْيَــا لَعِـ ٌ
ـب َول َ ْهـ ٌ
َوزِينَــ ٌة َوتَ َف ُ
ــر
ــر بَيْنَ ُك ْ
ــم َوت ََكاثُ ٌ
اخ ٌ
َ ِ5
ـوا ِل َوالْ ْولد؛ بدانيــد كــه
فِــي الْ ْمـ َ
زندگــى دنيــا در حقيقــت بــازى و
ســرگرمى و آرايــش و فخرفروشــى
شــما بــه يكديگــر و فزونجويــى
در امــوال و فرزنــدان اســت» .انســان
زمانــی گرفتــار تفاخــر میشــود
کــه بــه مغــز زیســت دنیایــی توجــه
نکنــد و فقــط بــه پوســت و ظاهــرش
توجــه کنــد .اگــر کســی مبتــا باشــد
بــه ظاهــر حیــات دنیــا و از باطنــش
کــه آخــرت و حیــات ابــدی اســت،
غافــل باشــد ،یــا هنــوز در دوران
نوجوانــی و مشــغول لهو و ســرگرمی
و لعــب و لهــو اســت .وقتــی بچههــا
5
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بــه جوانــی میرســند ،دنبــال زیبایــی
میافتنــد و مســئلهی زیبایــی ،چــه
در چهــره و چــه در لبــاس ،برایشــان
خیلــی موضوعیــت پیــدا میکنــد.
ایــن حالــت هســت تــا تقریبـ ًا جوانی
را پشــت ســر بگذارنــد و مقــداری
وارد دوران میانســالی میشــوند.
بعــد نوبــت بــه تفاخــر میرســد.
اگــر چیــزی از مواهــب و زینــت دنیــا
بهرهمنــد شــدند ،آن را بــه رخ دیگران
میکشــند .فخرفروشــی و تفاخــر
عمدت ـ ًا مربــوط بــه ســنی اســت کــه
آدمــی بهرههــای گوناگونــی از ایــن
جهتهــا فراهــم کــرده .وقتــی بــه
بزرگســالی رســید ،نوبــت تکاثــر
میشــود و حرصــش تــازه گل
میکنــد .لــذا در جــاده زیادهخواهــی
و زیادهطلبــی در امــوال و اوالد
میافتــد .هــم میخواهــد مالــش
را زیــاد کنــد و هــم فرزندانــش.
کل ایــن ماجــرا کــه از بــازی دوران
کودکــی شــروع میشــود تــا تکاثــر
و زیادهخواهــی در پیــری ،دورانــش
خیلــی کوتــاه اســت؛ درســت مثــل
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وقتــی کــه در بهــار بــاران میبــارد؛
ل َغيْ ٍ
« َك َمثَــ ِ
ــب ال ْ ُك َّفــا َر
ــث أَ ْع َج َ
نَبَاتُـ ُه؛ 6چــون َمثَــل بارانــى اســت كه
كشــاورزان را رســتنى آن [بــاران] بــه
شــگفتى انــدازد» .البتــه منظــور کفــار
نیســتند ،بلکــه منظــور کشــاورزان
اســت .بــه کشــاورز کافــر نیــز گفتــه
میشــود ،از ایــن جهــت کــه دانــه را
زیــر خــاک مخفــی میکنــد .چــون
کفــر بهمعنــای پوشــاندن اســت.
ــب ال ْ ُك َّفــا َر نَبَاتُــ ُه»،
پــس «أَ ْع َج َ
یعنــی کشــاورزها بــه شــگفتی
میآینــد .دانــهای میکارنــد و در
بهــار میرویــد و ســر بــر مــیآورد
و جنبشــی در ســطح زمیــن رخ
َّت
میدهــد .بــه تعبیــر قــرآن« :ا ْهتَ ـز ْ
ج
ــت َوأَن ْبَتَ ْ
َو َرب َ ْ
ــن ُك ِّل َز ْو ٍ
ــت م ِ ْ
7
بَهِ
يــج؛ بــه جنبــش درمىآيــد
ٍ
و نمــو مىكنــد و از هــر نــوع
[رســتنيهاى] نيكــو مىرويانــد».
مــا از ایــن تجربههــا زیــاد داریــم؛
چــون پیرامــون مــا کشــاورزی زیــاد
اســت و چنیــن چیــزی را دائمــ ًا
6

6
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 .همان.
 .حج.۵ :

میبینیــم .یکدفعــه زمیــن سرســبز
میشــود .خــود کشــاورز هــم
تعجــب میکنــد .درســت در همــان
لحظــه کــه بــه شــگفتی آمــده ،پاییــز
ــم
ــرا ُه ُم ْص َفــ ًّرا ثُ َّ
میرســد و « َفتَ َ
يَ ُكـ ُ
ـون ُح َطا ًمــا؛ 8ســپس [آن كشــت]
خشــك شــود و آن را زرد بينــى،
آنــگاه خاشــاك شــود» .ناگهــان زرد
میشــود و تمــام میشــود .حطــام
بــرای زمانــی اســت کــه برگهــا و
گیاهــان خشــک میشــوند و زیــر
دســت و پــا میریزنــد و حالــت
خــس و خاشــاک پیــدا میکننــد.
اگــر کســی گرفتــار لهــو و لعــب
و زینــت و تفاخــر و تکاثــر شــد،
فاصلــه کودکــیاش تــا پیــری
مثــل فاصلــه یــک بهــار تــا پاییــز
و زمســتان بیشــتر نیســت .انســان
ناگهــان میبینــد پاییــز شــد و
پیــری فرارســید و نصیبــش از دنیــا
چیــزی جــز گرفتــاری و عــذاب
و بیچارگــی نیســت .از اینجــا بــا
دســت خالــی مــیرود ،چــون
هیچکــدام از اینهــا را نمیتوانــد بــا
8
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خــودش ببــرد .از ایــن طــرف فقــط
حســرت بــا او منتقــل میشــود.
ایــن آیــه قرآنــی تکاندهنــده اســت.
شــیخ بهایــی (اعلیاهللمقامهالشــریف) آن را بــا
ســن انســان تطبیق داده و از ابتکارات
ایشــان اســت .شــیخ بــا نــگاه دقیقــش
میگویــد کامــ ً
ا تطبیــق میکنــد بــا
عمــر آدمیــزاد و دوران کودکــی و
نوجوانــی و جوانــی و بزرگســالی
را پوشــش میدهــد .واقعــ ًا هــم
همینطــور اســت و انســان نــگاه کــه
میکنــد ،بــه لحــاظ ادوار عمــرش،
تطبیقــش خــوب جــواب میدهــد بــا
نکت ـهای کــه ایشــان برداشــت کــرده.
اینجــا از کلمــه تفاخــر اســتفاده
شــده اســت .دائــم بــه هــم فخــر
میفروشــند .مفاخــره ،هــم زبانــی
اســت ،هــم رفتــاری و هــم عملــی.
مثــل بچههــا داشــته خــود را بــه رخ
همدیگــر میکشــند و میگوینــد
مــن بابایــم اینجــوری اســت،
مــن مــادرم اینجــوری اســت.
بزرگترهــا هــم همینطــور
هســتند .خیلــی وقتهــا بــا زبــان
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میگوینــد مــن چــه دارم و تــو
چــه نــداری .در ســنین باالتــر بــا
آشکارســازی داشــتهها و بــه رخ
کشــیدنش تفاخــر میکننــد .مثــل
آنچــه قــرآن کریــم دربــاره قــارون
ــر َج َع َلــى َق ْومِــهِ
میگویــدَ « :ف َخ َ
فِــي زِينَتِــهِ؛ 9بــا تمــام زینــت خــود
در برابــر قومــش ظاهــر شــد».
زینتهایــش را وقتــی خــارج کــرد
و وارد جمعیــت شــد ،مــردم را بــه
اعجــاب آورد .نعمتــی را کــه خــدای
متعــال داده ،خیلــی برجستهســازی
میکننــد و آن را بــه شــکلی بیــرون
میآورنــد کــه بــه رخ دیگران کشــیده
شــود .حــاال یــا در وســیله نقلیــه
اســت یــا در لبــاس و زینتآالتــی
یــا گوشــی تلفــن همــراه و ....

آسیبها و پیامدهای تفاخر
در روایــت داریــم کــه تفاخــر در
امــور مــادی عیــن حماقــت اســت.
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) میفرمایــد« :ال
9

 .قصص.۷۹ :
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ُحمــقَ َ
أعظ ُم مِــن ال َفخْ ـرِ؛ 10حماقتى
باالتــر از فخرفروشــى نيســت» .اگــر
کســی بخواهــد داشــتههایش را بــه
رخ دیگــران بکشــد ،هــم خــودش
آســیب میبینــد ـ چــون حماقتــش
دائمــ ًا تشــدید میشــود و بــه
خطــای دیــد در محاســبه ارزشهــا
مبتــا میشــود کــه او را بــه جاهــای
خطرناکــی میبــرد ـ و هــم بــه
دیگــران آســیب میزنــد؛ چــون
طــرف مقابــل را تحقیــر میکنــد و بــه
شــخصیتش آســیب میزنــد؛ بهویــژه
اگــر مــال و بهــرهی مــادی نداشــته
باشــد .تحقیــر دیگــران خــودش
مصیبــت عظمایــی اســت؛ هــم بــرای
خــود شــخص تحقیرکننــده کــه
فخرفروشــی کــرده و هــم برای کســی
کــه نســبت بــه او تفاخــر صــورت
گرفتــه .از جهــت شــخصیتی یــک
نــوع اهانــت محســوب میشــود؛
بهخصــوص کــه خیلــی از افــراد
گرفتــار ضعــف شــخصیت هســتند.

8
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نمایــش دارایــی بــه جهــت
تفاخــر ،باعــث میشــود افــراد
احســاس کننــد تحقیــر شــدهاند.
لــذا فضــای اخالقــی و شــخصیت
طــرف مقابــل را تخریــب میکنــد.

خطری که داشتههای معنوی را
نیز تهدید میکند
تــا اینجــا مطالبــی کــه گفتیــم ،در
محــور داراییهــای دنیایــی بــود.
امــا اینجــا حضــرت میخواهنــد
خطــر دیگــری را بــه مــا یــادآوری
کننــد کــه داشــتههای معنــوی را هــم
بــه خطــر میانــدازد؛ حتــی اگــر
از جنــس معالــی االخــاق باشــد.
بهرههــای مــادی و ظاهــری ،مواهــب
الهــی اســت کــه نصیــب برخی شــده
اســت .در مــورد علــم و تخصــص و
اخــاق و ایثــار و  ...نیــز همینطــور
اســت؛ همــه از فضــل خداونــد
متعــال اســت .وقتــی انســان حــظ و
بهــره الهــی را کــه در امــور معنــوی
نصیــب او شــده ،بــه رخ دیگــران
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بکشــد ،دچــار آســیب میشــود.
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و واالتــر نخواهنــد بــود .توقــف
میدهــد ،عــاوه بــر اینکــه معمــوالً
نفرتانگیــز اســت .آدمهایــی کــه
بــه داشتههایشــان فخــر میکننــد،
بــه لحــاظ روانشــناختی در مناســبات
اجتماعــی تولیــد نفــرت میکننــد.
جامعــه مخاطــب از اینهــا احســاس
بــدی پیــدا میکنــد و ایــن احســاس
بــد دائــم تقویــت میشــود کــه
خــودش نفرتانگیــز میشــود.
نمونههایــش را کــم ندیدهایــم؛
از محیــط خانــواده بگیریــد
تــا محیــط کار و فعالیتهــای
اجتماعــی .از قدیــم بــوده ،حــاال
هــم هســت .نیــاز بــه مراقبــت دارد.

بارهــا و بارهــا از نزدیــک دیــدهام کــه
افــراد دارایــی معنــوی خــود را به رخ
دیگــران کشــیدهاند .مثــ ً
ا جانبــازی
کــه بخشــی از ســامتی خــود را
در راه اعتــای کشــور و دفــاع از
اســام تقدیــم کــرده بــود ،مبتــا بــه
فخــر شــده و شــروع کــرد بــه رخ
کشــیدن کــه شــما کجــا بودیــد آن
وقتــی کــه مــا جبهــه بودیــم؟! اگــر
کســی از فضیلــت جهــاد و ایثــار
و جانبــازی بهرهمنــد نشــد ،چیــز
بســیار بزرگــی را از دســت داده؛
امــا اینکــه کســی کــه خــودش از
فضیلــت بهرهمنــد شــده ،بخواهــد
آن را بــه رخ بکشــد ،اعمالــش
نابــود میشــود و از دســت م ـیرود.

تفاخر حماقت است

فخرفروشــی در معالــی اخــاق
خــودش یــک خلــق مذمــوم و کریــه
اســت کــه محیــط معالــی االخــاق
را آلــوده و کثیــف میکنــد .بــه
آنهــا آســیب میزنــد و در معــرض
خطــر قــرار میدهــد .چنیــن کســانی
معمــوالً درصــدد بهرههــای باالتــر

فخرفروشــی نهتنهــا در امــور مــادی
حماقــت اســت ،بلکــه در امــور
معنــوی نیــز حماقــت اســت .چــرا؟
چــون چیــزی را بــه رخ طــرف
میکشــی کــه بــرای خــودت نیســت؛
عطیـهای الهــی اســت در اختیــار تــو.
اتفاقــ ًا انســان وقتــی بیشــتر دارد،
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بایــد بیشــتر فروتــن و متواضــع
باشــد؛ چــون احســاس میکنــد
مســئولیتش بیشــتر اســت .اگــر مث ـ ً
ا
خــدای متعــال بــه مــن توفیــق داده
بــه فــان اخــاق مزیــن باشــم ،ایــن
خــودش نعمــت اســت و نعمــت
شــکر میخواهــد .نعمــت بــه رخ
کشــیدنی نیســت .اگــر کســی گمــان
کنــد بــا بــه رخ کشــیدن میتوانــد
دیگــران را هــم از معنویــات بهرهمنــد
کنــد ،اشــتباه فکــر کــرده اســت؛
چــون جــز نفــرت چیــزی را اضافــه
نخواهــد کــرد .اگــر قصــدش بیــدار
کــردن و متوجــه کــردن طرف باشــد،
بدانــد کــه اینگونــه نخواهــد شــد.

پرهیز پیامبر از تفاخر
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پیامبــر عزیزمــان کــه بــر قلــه مــکارم
االخــاق معالــی االخــاق بودنــد،
میفرمایــد :در شــب معــراج بــا
جبرئیــل میرفتیــم تــا بــه مراحــل
خــاص رســیدیم .جبرئیــل اذان
گفــت .همــهی فرشــتهها صــف
کشــیدند و بــه مــن اقتــدا کردنــد.

ســپس فــورا ً فرمودنــد« :وال فخــر؛
ولــی فخــری بــه آن نمیکنــم».
پیامبــر عزیزمــان همــواره اینطــور
بودنــد .چنانچــه فضیلتــی را
نقــل میکردنــد ،بالفاصلــه
میگفتنــد اینکــه فخــری نــدارد.
جملــه مشــهوری هــم دارنــد کــه
میفرماینــد« :أنــا َســيِّدُ ُو ِ
لــد آ َد َم
خــر؛ 11مــن َســرور فرزنــدان
وال َف
َ
آدم هســتم ،ولــی فخــری بــه آن
نمیکنــم» .چــرا فخــری نــدارد؟
چــون عطیــه الهــی و لطــف خــدا
اســت؛ منتهــا بایــد مــن شــماها
را باخبــر میکــردم؛ زیــرا چیــزی
کــه مــن دارم ،متعلــق بــه شــماها
و زمینــه رشــد شــماها اســت.
بدانیــد ،ولــی افتخــاری نیســت.
حضــرت در جملــه مشــهور دیگــری
میفرماینــد تقســیمبندیهایی کــه
بیــن افــراد هســت ،از جهــت مالــی
و اعتبــاری و قومــی ،هیچکــدام
باعــث فخــر نمیشــود؛ چــون
11
ج ،8ص.48

 .محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار،
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َّ َ
َ
ــم؛
ــم عِنْــدَ الل ِ أتْ َقا ُك ْ
«إ ِ َّن أ ْك َر َم ُك ْ
بىگمــان گرامىتريــن شــما نــزد
خداونــد ،پرهيزگارتريــن شــما
اســت» .فقــط یــک چیــز اســت کــه
پیــش خــدای متعــال شــخص را
گرامــی میکنــد ،آنهــم تقــوا اســت.
یکــی از برجســتهترین وجــوه تقــوا
عبــارت اســت از اینکــه انســان
آراســته شــود بــه مرحلــهای کــه
هیــچ چیــزی را از آ ِن خــودش ندانــد؛
یعنــی خــودش را فقیــر مطلــق بدانــد.

جنبــه ظاهــری هــم دارد .پیغمبــر
اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) در زیســت عــادی،
هماننــد فقــرا زندگــی میکردنــد و
مثــل آنهــا میپوشــیدند و غــذا
میخوردنــد .از ایــن جهــت فقــر
بــرای فقــرا آســان میشــود .بــر
ایــن اســاس حضــرت نمیخواهــد
بگویــد فقــر چیــز خوبــی اســت؛
حضــرت فقــر را نــه بــرای امــت
و نــه بــرای مؤمنیــن و نــه بــرای
هیچکــس دیگــری نخواســته.

تنها جایی که پیامبر
فخرفروشی کردند

جایی که افتخار کردن
موضوعیت دارد

پیغمبــر اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) میفرمایــد:
ـر َفخْ ـرِی؛ 13فقــر موجــب فخــر
«ال ْ َف ْقـ ُ
مــن اســت» .اینکــه خــودم را هیــچ
نمیدانــم و صاحــب هیــچ چیــزی
نمیدانــم ،باعــث فخــر مــن اســت.

افتخــار کــردن فقــط در یکجــا
موضوعیــت پیــدا میکنــد و نقــل
و ســیره هــم آن را تأییــد میکنــد؛
آنهــم در برابــر دشــمن اســت.
هنگامــی کــه رویــاروی یکدیگــر
صفهــای معارضــه شــکل
میگیــرد ،آنوقــت داشــتههای
خــود را بــه رخ هــم میکشــند .در
قدیــم رجــز میخواندنــد .در جبهــه
اســام هــم بــرای طــرف مقابــل
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ایــن روایــت غیــر از مرتبــه عرفانــی
و باطنــی کــه توضیــح دادم ،حتــی

 .حجرات.۱۳ :
12
 .محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار،
13
ج ،69ص.55
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رجــز میخواندنــد و داشــتههای
خــود را بــه رخ میکشــیدند.
در کربــا ،حضــرت علیاکبــر و
حضــرت قاســم رجــز خواندنــد.
َعمــرو بــن ُجنــاده انصــاری نیــز
ایــن رجــز را خوانــد« :أَمیــرِی
ـم ا ْ
ـر؛ امیــر مــن،
ُح َســیْ ٌن َو ن ِ ْعـ َ
المیـ ُ
حســین اســت و چــه نیکــو امیــرى!».
فقــط در برابــر جنــگ روانــی دشــمن
و بــرای روحیــه گرفتــن ســپاه
خــودی ،میتــوان فخرفروشــی
کــرد .آنجــا جــواز داریــم داشــتههای
خــود را یکییکــی بشــماریم .آن
بهجــای خــودش؛ در مقــام غلبــه
بــر خصــم هســتیم؛ هــم غلبــه
روحــی ،هــم غلبــه تبلیغاتــی ،هــم
غلبــه نــرم و هــم غلبــه ســخت.
جبهــه حــق بایــد داشــتههای خــود
را آنجــا بــه رخ بکشــد تــا بتوانــد
غلبــه کنــد؛ وگرنــه منفعــل میشــود.
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فخرفروشی ممدوح و مذموم در
خانواده
جــای دیگــری کــه میشــود فخــر
کــرد ،در مقابــل همســر اســت؛ شــما
بــه خانــم بگویــی مــن بــه وجــود
تــو افتخــار میکنــم .یــا خانــم
بگویــد اصــ ً
ا مثــل تــو لنگــهای
در عالــم وجــود نــدارد .مــن بــه
وجــود نازنینــت افتخــار میکنــم.
ایــن مفاخــره ،بســیار شــیرین و
پیشبرنــده و کمککننــده اســت.
تــا میتوانیــد در زندگیتــان
فخــر زناشــویی داشــته باشــید.
امــا قتلــگاه محبــت در زندگــی
خانوادگــی ،فخــر احمقانــه اســت.
مثــ ً
ا شــوهر حســب یــا امــوال
خــود را بــه رخ خانــم بکشــد .ایــن
فخــر ،زندگــی را تلــخ میکنــد و
ریشــههایش را میســوزاند .یــا
مثــ ً
ا خانــم بخواهــد تحصیــات
یــا زیبایــی خــود را بــه رخ
همســرش بکشــد .چنیــن چیــزی
ریشــه محبــت را خشــک میکنــد.
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بهترین مفاخره
باالتریــن مرتبــه تفاخــر ایــن اســت
کــه انســان بگویــد :خدایــا مــن بــه
اینکــه تــو را دارم ،افتخــار میکنــم!
ایــن حالــت را خــدای متعال دوســت
دارد و میپســندد .یــک هیجــان
عرفانــی بــرای انســان پیــش میآیــد
کــه انســان در خلــوت و جلــوت
خــود بــه چنیــن حســی برســد.
بازتابــش هــم عجیــب اســت .امیــر
مؤمنــان (علیهالســام) در مناجــات خــود
بــه خداونــد عرضــه میداشــتند:
«إلهــيَ ،كفــى لــي عِ ـ ّزا أن أ ُكـ َ
ـون
َ
لــك َعبــدا ،و َكفــى بــي َفخــرا
أن تكـ َ
ـون لــي َربّــا؛ 14الهــى ،مــرا
هميــن ع ـ ّزت و ســرفرازى بــس كــه
بنــده تــو هســتم و هميــن افتخــار
بــس كــه تــو خداونــدگار مــن
هســتى» .ایــن فخــر عیــن عقــل و
حکمــت و رشــد اســت .نقطــه مقابــل
آن فخــر احمقانــه اســت کــه تــو
حتــی اگــر داشــتههای معنــویات
را بــه رخ یکــی از بنــدگان خــدا
بکشــی ،عیــن حماقــت اســت؛ تــا
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چــه رســد بــه داشــتههای مــادیات.

امان از بیظرفیتی!
َّ
ل َع َلــی ُم َح َّمـ ٍ
ـم َصـ ّ ِ
ـد َو آلِــهِ،
«الل ُهـ َّ
َو َل ت َْر َف ْعنِــی فِــی النَّـ ِ
ـاس َد َر َجــ ًة
إ ِ َّل َح َط ْطتَنِــی عِنْــدَ ن َ ْف ِســی مِثْ َل َهــا،
َو َل ت ُْحـ ِ
ـد ْ
ث لِــی عِــ ّزاً َظاهِــرا ً إ ِ َّل
ــت لِــی ذِلَّــ ًة ب َ ِ
اطنَــ ًة عِنْــدَ
أَ ْحدَ ثْ َ
ن َ ْف ِســی ب ِ َقدَ رِ َهــا» .صلــوات اینجــا
هــم کمکخواهــی اســت و هــم
توجــه بــه رفعــت شــأنی اســت
کــه بهمعنــای حقیقــی ،خداونــد
تبــارک و تعالــی بــرای محمــد و آل
محمــد (علیهمالســام) رقــم زده اســت.
قبــ ً
ا گفتیــم یکــی از پنــج خواســته
اساســی و راهبــردی ،عــزت اســت
کــه آن را در جــای خــودش مفصــل
توضیــح دادیــم .گفتیــم خــدای
متعــال بــرای انســان مؤمــن عــزت
میخواهــد .خــود مؤمــن هــم بایــد
از خــدای متعــال بــرای خــودش
عــزت بخواهــد و اســباب عــزت
خــودش را بایــد در حــوزه توانــش
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فراهــم کنــد .اینجــا امــام ســجاد
الســام) مطلــب خیلــی فنــی دیگــری
را مطــرح میکنــد و میفرمایــد:
« َو َل ت َْر َف ْعنِــی فِــی النَّـ ِ
ـاس َد َر َجــ ًة
إ ِ َّل َح َط ْطتَنِــی عِنْــدَ ن َ ْف ِســی مِثْ َل َهــا»؛
هیــچ عــزت ظاهــری و رفعــت
ظاهــری و درجــه ظاهــری در بیــن
مــردم بــه مــن نــده ،مگــر اینکــه
بــه همــان انــدازه بــه مــن فروتنــی
و خاکســاری درونــی کرامــت کنــی.
(علیــه

درجــه اینجــا بهمعنــای اعتبــار
ظاهــری اســت کــه انســان بیــن
مــردم در زیســت اجتماعــی خــودش
پیــدا میکنــد .گاهــی انســان منزلــت
و مقــام و رتبــه و جایگاهــی در
ســطح خانوادگــی ،محلــه یــا شــهر
پیــدا میکنــد .حضــرت فرمــود هــر
درجـهای از ایــن ارتفــاع را در محیــط
اجتماعــی و زیســت اجتماعــی
بــه مــن دادی ،معادلــش بــه مــن
فروکاســتی درونــی را کرامــت فرمــا.
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مطلــب بســیار عالــی اســت .اگــر
بخواهیــم ایــن بیــان امــام (علیهالســام) را
در یــک کلمــه ترجمــه کنیــم ،عبارت
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اســت از ظرفیــت؛ بــه همیــن معنایــی
کــه بیــن مــا شــناخته شــده اســت.
امــان از بیظرفیتــی .بــه قــول حافــظ:
«یــا رب روا مــدار گــدا معتبــر شــود،
کــه گــر معتبــر شــود زخــدا بیخبــر
شــود» .منظــورش همــان بیظرفیتــی
اســت .کســی کــه ظرفیــت نــدارد،
وقتــی امکانــی ،قدرتــی ،مســئولیتی،
ریاســتی ،مــدرک تحصیلــی یــا
اعتبــاری پیــدا کــرد ،گرفتــار توهــم
و از نظــر باطنــی منکــوس میشــود.
یعنــی باطنــش برمیگــردد و گرفتــار
اســتحاله باطنــی میشــود .لــذا
میگویــد اگــر بنــا اســت بــه مــن
عزتــی در ظاهــر بدهــی ،بهانــدازهاش
در باطــن مــن فروتنــی و خاکســاری
تواضــع کرامــت کــن تــا بیــن ظاهــر
و باطــن موازنــه برقــرار باشــد .اگــر
ایــن موازنــه بــه هــم بخــورد ،ســقوط
شــخصیتی رخ میدهــد .شــخص
هــم خــودش نابــود میشــود و هــم
نابودکننــده و ضربهزننــده میشــود.
کســی را خــدای متعــال جلوی چشــم
مــا بــه قلــه رفعــت و اعتبــار رســاند،
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ولــی بهخاطــر بیظرفیتــی ،ســقوط
کــرد .امــام جماعــت یــک مســجد،
اگــر امامجمعــه یــک شــهر شــود،
چنانچــه بــه لحــاظ باطنــی ظرفیــت
بــا او بیایــد ،هــم خــودش نجــات
پیــدا میکنــد و هــم میتوانــد
ناجــی باشــد .امــا اگــر باطــن بــا او
نیایــد و موازنــه برقــرار نباشــد ،کار
خــراب میشــود .ســقوط باطنــی و
بعــد عــوارض ظاهــری رخ میدهــد
کــه لطمههــا میزنــد .مــن مثالــش
را از صنــف خودمــان بــه شــما گفتم،
ولــی اشــباه و نظایــرش فــراوان
اســت .لــذا حضــرت یــادآوری
میکننــد کــه شــما از خــدای متعــال
چــه بخواهیــد؛ ظرفیــت بخواهیــد،
عمــق بخواهیــد کــه هرچــه بــه
هــر انــدازه رفعــت ظاهــری بــرای
شــما فراهــم شــد ،بــه همــان انــدازه
ظرفیــت باطنــی یــاریاش کنــد.
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اهمیت موازنه ظاهر و باطن
خــدا آقــای حائــری را رحمــت کنــد
کــه مثالســاز بــود .هــم حکیــم
بــود و هــم اهــل تمثیــل .ایشــان
میگفــت :باالبرهــا فــان مقــدار بــار
را میتواننــد بــاال ببرنــد .چنانچــه
مقــداری بــه آن بــار اضافــه شــود،
دیگــر اهــرم نمیتوانــد نگهــش
دارد و واژگــون میشــود .یــا
افــراد وزنهبــردار ،گاهــی دویســت
کیلــو را برمیدارنــد ،ولــی اگــر
دویســت گــرم ـ کــه بــه چشــم
نمیآیــد ـ بــه آن اضافــه شــود،
واژگــون میشــود؛ هــم خــودش را
نابــود میکنــد و هــم اطرافیــان را.
موازنــه بیــن ظاهــر و باطــن مســئله
خیلــی اساســی اســت کــه اینجــا
حضــرت آن را یــادآوری میکننــد.
خداونــد تبــارک و تعالــی مــا را حفظ
کنــد و تواضــع درونــی و ظرفیــت را
بــه مــا بدهــد .حضــرت از خداونــد
میخواهــد کــه بهانــدازه رفعــت
بیرونــی ،تواضــع درونــی کرامــت
کنــد .امــا اگــر بیشــتر باشــد ،عمــق
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شــخصیت و ظرفیــت درونــی بیشــتر
میشــود .اولیــای خــدا اینطــور
بودهانــد کــه عــزت ظاهــری آنهــا،
یکصــدم ظرفیــت درونیشــان
هــم نمیشــده اســت .ظرفیــت
درونــی آنهــا خیلــی بیشــتر از بــاری
اســت کــه بــه حســب ظاهــر بــه آنهــا
دادهشــد .لــذا هرچــه عــزت ظاهــری
اضافــه میشــد ،هیــچ تأثیــری در
بافــت شخصیتیشــان نداشــت.
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