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ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
آلِــهِ، َو َل تَْرَفْعنِــی فِــی النَّــاِس 
ــی  ــَد نَْفِس ــی عِنْ ِ ــًة إِلَّ َحَطْطتَن َدَرَج
مِثَْلَهــا، َو َل تُْحــِدْث لِــی عِــّزاً 
ـًة  َـّ أَْحَدثْــَت لِــی ذِل إِلَّ  َظاهِــراً 
بَِقَدرَِهــا«. نَْفِســی  عِنْــَد  بَاِطنَــًة 

سیری در مباحث جلسات قبل

از بحــث جلســه گذشــته در فهرســت 
پنجگانــه از امــور اساســی کــه در 
ــم  ــیبی ه ــت و آس ــک آف ــار هری کن
تحصیــل  موضــوع  شــد،  مطــرح 
اخــاق  معالــی  فراهم ســازی  و 
کردیــم  عــرض  شــد.  مطــرح 
انســان مؤمــن دســتور کار جــدی 
همیشــگی دائمــی اش عبــارت اســت 
از تحصیــل معالــی و مــکارم اخــاق؛ 
ــم در  ــی؛ آن ه ــات اخاق ــی کرام یعن
عالی تریــن ســطح ممکنــش. مبانی اش 
را عــرض کردیــم و معلــوم شــد 

ــن  ــم ای ــژه اش از عال مؤمــن بهــره وی
اســت کــه عمــرش بــه تصویرســازی 
ــق  ــودش مطاب ــی خ ــی و باطن درون
بــا نقشــه الهــی و بــا تأســی بــه 
ــم  ــر اعظ ــی پیامب ــل، یعن ــی کام ول
طهــارت  و  عصمــت  اهل بیــت  و 
دائــم  می شــود.  طــی  )علیهم الســام( 

ســاحت  بــه  درونــی  شبیه ســازی 
قــدس نبــوی و ائمــه هــدی )علیهم الســام( 
ــتر  ــک راه بیش ــد و ی ــال می کن را دنب
ــن  ــه باط ــت ک ــن اس ــدارد و آن، ای ن
ــکارم االخــاق آراســته  ــه م ــن ب مؤم
شــود. خداونــد تبــارک و تعالــی 
ــی  ــته و یک ــا خواس ــرای م ــن را ب ای
از معانــی »أْحِســْن َکمــا أْحَســَن اهللُ 
ــه کــه  ــَک؛1 نیکــی کــن همان گون إلَی
خداونــد بــه تــو نیکــی کــرد«، همیــن 
خداونــد  کــه  همان طــور  اســت. 
َرُکْم  تبــارک و تعالــی طبــق آیــه »َصوَّ
را  شــما  ُصَوَرُکــْم؛2  َفَأْحَســَن 
صورتگــری کــرد و صورت هایتــان 
ــری  ــر ظاه ــت« تصوی ــو آراس را نیک
شــما را زیباســازی کــرد، از شــما 

1  . قصص: ۷۷. 

2  . تغابن: ۳.



3

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــن ترتیــب صفحــه  ــه همی خواســته ب
در  کــه  را  وجودتــان  درونــی 
ــد.  ــازی کنی ــت، زیباس ــان اس اختیارت

معلــوم هــم شــد کــه رفتارهــای 
ظاهــری مــا در ســاحت اخــاق 
ظاهــری و جوارحــی نیــز از اهمیــت 
بســیار زیــادی برخــوردار اســت. 
ــق  ــه حســن خل ــه گاهــی ب همــان ک
زیرمجموعــه  و  می شــود  تعبیــر 
ــود.  ــف می ش ــاق تعری ــکارم االخ م
گذشــت.  کــه  بــود  بحثــی  ایــن 

دست مؤمن همواره به دعا بلند 
است 

ــه  ــذرد، و هرچ ــا می گ ــر م ــه ب هرچ
فرصــت انســان در ایــن عالــم کمتــر 
می شــود، نیازمــان بــرای تحصیــل 
ــتر و  ــاق بیش ــی االخ ــکارم و معال م
مــا  تاش هــای  می شــود.  بیشــتر 
اگــر قریــن لطــف و فضــل و عنایــت 
پــروردگار متعــال نباشــد، بــه جایــی 
ــه ی  ــا هم ــن ب ــذا مؤم ــد. ل نمی رس
وجــودش از خداونــد تبــارک و تعالی 

کمک خواهــی  و  توفیــق  تقاضــای 
معنایــش  لــی«  »َهــْب  می کنــد. 
همیــن اســت. اصــًا کلمــه ی »َهــْب 
ــان مؤمــن نمی افتــد. اگــر  ــی« از زب ل
ــال  ــدای متع ــد، از خ ــد بخواه فرزن
می خواهــد. ذریــه طیّبــه بخواهــد، 
ــْب  از خــدای متعــال می خواهــد: »َه
ــًة؛3  ــًة َطیِّبَ يَّ ــَک ُذرِّ ــْن لَُدنْ ــي مِ ِ ل
از جانــب خــود فرزنــدی پــاک و 
پســندیده بــه مــن عطــا کن«. همیشــه 
الهــی را طلــب می کنــد  رحمــت 
مِــْن  لَنَــا  »َوَهــْب  می گویــد:  و 
ــب خــود  ــًة؛4 و از جان ــَک َرْحَم لَُدنْ
رحمتــی بــر مــا ارزانــی دار«. همیشــه 
می گویــد بــه مــن بــده. دســتش 
ــق  ــی مطل ــگاه غن ــؤال در پیش ــه س ب
همیشــه بلنــد اســت. دســت ظاهــر و 
دلــش دائــم در ســاحت دعــا اســت. 
مؤمــن باطنــش همیشــه این طــور 
ــه خــدای  ــدش ب اســت و چشــم امی
متعــال اســت. همــواره توقع ســؤال و 
درخواســت و الحــاح و اصــرار دارد. 
ایــن حــال دائــم و همیشــگی انســان 

3  . آل عمران: ۳۸.

4  . همان: ۸.
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ــه در  ــر اگرچ ــت. در ظاه ــن اس مؤم
حــال فعالیت هــای گوناگــون اســت، 
ولــی باطنــًا حالــت دعــا از او گرفتــه 
نمی شــود. در ظاهــر هــم هــر وقــت 
کــه وقتــش پیــش آیــد، در خلــوت و 
ــه ســاحت قــدس  جلــوت دســتش ب
ربوبــی بلنــد اســت. ایــن حالــت 
ســؤال،  و  درخواســت  و  گدایــی 
پیــش خــدای متعــال محبــوب اســت. 
در دعــای نورانــی ســحرهای مــاه 
ــرح  ــئله مط ــن مس ــم همی رمضــان ه
ــَألَُک  ــی أَْس ِّ ــمَّ إِن شــده اســت: »اللَُّه
ــَک َو  ــا إِلَیْ ــائِلَِک بَِأَحبَِّه ــْن َمَس مِ
ــی  ِّ ــمَّ إِن ــٌة اللَُّه ــَک َحبِیبَ ــا إِلَیْ ُکلَُّه
ــا  ــا؛ خدای ــائِلَِک ُکلَِّه ــَألَُک بَِمَس أَْس
ــه حــق  ــم ب ــو درخواســت می  کن از ت
محبوبتریــن حاجتــی کــه بــرآورده ای، 
حاجت هایــی  تمــام  درصورتی کــه 
کــه بــرآورده ای، محبــوب اســت. 
خدایــا پــس درخواســت می کنــم بــه 
حــق تمــام حاجاتی کــه بــرآورده ای«.

از  بعــد  ســؤال  عالی تریــن 
کامــل،  ولــی  والیــت  و  توحیــد 
ــاق  ــی اخ ــاق  و معال ــل اخ تحصی

اســت کــه دســتور کار جــدی و 
انســان مؤمــن اســت و  برجســته 
نمی شــود.  جــدا  او  از  هیچ وقــت 

ظاهربینی، دلیل تفاخر

»َهــْب  می گوییــم:  کــه  هنگامــی 
ــن  ــَاِق«، عالی تری ِــی الْْخ ِــی َمَعال ل
از  را  اخاقیــات  ســطوح خلــق و 
خــدای متعــال می خواهیــم. ولــی 
»َو  کنــارش عرضــه می داریــم:  در 
اْعِصْمنـِـی مـِـَن الَْفْخــرِ«، مــرا از فخــر 
ــام )علیه الســام( در اینجــا  ــن. ام ــظ ک حف
از آســیبی  به طــرز بســیار دقیقــی 
ــوی  ــالکان ک ــد س ــی می توان ــه حت ک
ــاق  ــی اخ ــاق و معال ــکارم االخ م
پرده بــرداری  کنــد،  زمین گیــر  را 
می کننــد. حتــی کســی را کــه در 
ــن درجــات  ــل عالی تری مســیر تحصی
و زیبایی هــای اخاقــی و داشــته های 
ــد.  ــد می کن ــز تهدی ــوی اســت نی معن

ــی انســان داشــته خــود را  فخــر، یعن
ــر در  ــد. تفاخ ــران بکش ــه رخ دیگ ب
بــاب تفاعــل اســت. بین فرزنــدان آدم 
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ــوده اســت. یکــی  همیشــه مفاخــره ب
ــه  ــت ک ــی اس ــت  ترین حاالت از زش
ممکــن اســت بیــن بچه هــای آدم 
ــن  ــم از ای ــرآن کری ــرد. ق ــکل بگی ش
مطلــب در ســوره مبارکــه حدیــد، در 
ضمــن وضعیت هایــی کــه انســان 
ــاد  ــا دارد، ی ــی دنی ــه زندگ ــبت ب نس
»اْعَلُمــوا  می فرمایــد:  و  کــرده 
ــٌو  ــٌب َولَْه ــا لَعِ نْیَ ــاُة الدُّ ــا الَْحیَ ََّم أَن
ــٌر  ــْم َوتََكاثُ ــٌر بَیْنَُك ــٌة َوتََفاُخ َوزِينَ
ــَواِل َوالْْوَلدِ؛5 بدانیــد کــه  ِــي الْْم ف
ــازی و  ــت ب ــا در حقیق ــی دنی زندگ
ــی  ــش و فخرفروش ــرگرمی و آرای س
شــما بــه یکدیگــر و فزون جویــی 
در امــوال و فرزنــدان اســت«. انســان 
می شــود  تفاخــر  گرفتــار  زمانــی 
ــه مغــز زیســت دنیایــی توجــه  کــه ب
نکنــد و فقــط بــه پوســت و ظاهــرش 
توجــه کنــد. اگــر کســی مبتــا باشــد 
ــا و از باطنــش  ــات دنی ــه ظاهــر حی ب
ــدی اســت،  ــات اب کــه آخــرت و حی
غافــل باشــد، یــا هنــوز در دوران 
نوجوانــی و مشــغول لهو و ســرگرمی 
و لعــب و لهــو اســت. وقتــی بچه هــا 

5  . حدید: ۲۰.

بــه جوانــی می رســند، دنبــال زیبایــی 
ــه  ــی، چ ــئله ی زیبای ــد و مس می افتن
در چهــره و چــه در لبــاس، برایشــان 
خیلــی موضوعیــت پیــدا می کنــد. 
ایــن حالــت هســت تــا تقریبــًا جوانی 
ــداری  ــد و مق ــر بگذارن ــت س را پش
می شــوند.  میانســالی  دوران  وارد 
ــر می رســد.  ــه تفاخ ــت ب ــد نوب بع
اگــر چیــزی از مواهــب و زینــت دنیــا 
بهره منــد شــدند، آن را بــه رخ دیگران 
تفاخــر  و  فخرفروشــی  می کشــند. 
عمدتــًا مربــوط بــه ســنی اســت کــه 
ــن  ــی از ای ــای گوناگون ــی بهره ه آدم
ــه  ــی ب ــرده. وقت ــم ک ــا فراه جهت ه
بزرگســالی رســید، نوبــت تکاثــر 
گل  تــازه  حرصــش  و  می شــود 
ــذا در جــاده زیاده  خواهــی  ــد. ل می کن
اوالد  و  امــوال  در  زیاده طلبــی  و 
مالــش  می خواهــد  هــم  می افتــد. 
را زیــاد کنــد و هــم فرزندانــش. 

ــازی دوران  ــه از ب ــرا ک ــن ماج کل ای
ــر  ــا تکاث ــود ت ــروع می ش ــی ش کودک
ــش  ــری، دوران ــی در پی و زیاده خواه
ــل  ــت مث ــت؛ درس ــاه اس ــی کوت خیل
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ــارد؛  ــاران می ب ــار ب ــه در به ــی ک وقت
»َکَمثَــِل َغیْــٍث أَْعَجــَب الُْكفَّــاَر 
نَبَاتُــُه؛6 چــون َمثـَـل بارانــی اســت که 
کشــاورزان را رســتنی آن ]بــاران[ بــه 
شــگفتی انــدازد«. البتــه منظــور کفــار 
نیســتند، بلکــه منظــور کشــاورزان 
اســت. بــه کشــاورز کافــر نیــز گفتــه 
می شــود، از ایــن جهــت کــه دانــه را 
ــون  ــد. چ ــی می کن ــاک مخف ــر خ زی
اســت.  پوشــاندن  به معنــای  کفــر 
نَبَاتُــُه«،  الُْكفَّــاَر  پــس »أَْعَجــَب 
شــگفتی  بــه  کشــاورز ها  یعنــی 
در  و  می کارنــد  دانــه ای  می آینــد. 
ــی آورد  ــر م ــر ب ــد و س ــار می روی به
رخ  زمیــن  ســطح  در  جنبشــی  و 
ْت  ــزَّ ــر قــرآن: »اْهتَ ــه تعبی می دهــد. ب
َزْوٍج  ُکلِّ  مِــْن  َوأَنْبَتَــْت  َوَربَــْت 
درمی  آیــد  جنبــش  بــه  بَهِیــٍج؛7 
نــوع  هــر  از  و  می کنــد  نمــو  و 
می رویانــد«.  نیکــو  ]رســتني های[ 
ــم؛  ــاد داری ــا زی ــن تجربه ه ــا از ای م
ــاد  چــون پیرامــون مــا کشــاورزی زی
اســت و چنیــن چیــزی را دائمــًا 

6  . همان.

7  . حج: ۵.

ــبز  ــن سرس ــه زمی ــم. یک دفع می بینی
هــم  کشــاورز  خــود  می شــود. 
ــان  ــت در هم ــد. درس ــب می کن تعج
لحظــه کــه بــه شــگفتی آمــده، پاییــز 
ا ثُــمَّ  می رســد و »َفتَــَراُه ُمْصَفــرًّ
يَُكــوُن ُحَطاًمــا؛8 ســپس ]آن کشــت[ 
خشــک شــود و آن را زرد بینــی، 
ــان زرد  ــود«. ناگه ــاک ش ــگاه خاش آن
می شــود و تمــام می شــود. حطــام 
ــا و  ــه برگ ه ــت ک ــی اس ــرای زمان ب
گیاهــان خشــک می شــوند و زیــر 
دســت و پــا می ریزنــد و حالــت 
خــس و خاشــاک پیــدا می کننــد. 
اگــر کســی گرفتــار لهــو و لعــب 
و زینــت و تفاخــر و تکاثــر شــد، 
پیــری  تــا  کودکــی اش  فاصلــه 
ــز  ــا پایی ــار ت ــک به ــه ی ــل فاصل مث
و زمســتان بیشــتر نیســت. انســان 
و  شــد  پاییــز  می بینــد  ناگهــان 
ــا  ــش از دنی ــید و نصیب ــری فرارس پی
چیــزی جــز گرفتــاری و عــذاب 
و بیچارگــی نیســت. از اینجــا بــا 
چــون  مــی رود،  خالــی  دســت 
ــا  ــد ب ــا را نمی توان ــدام از اینه هیچ ک

8  . حدید: ۲۰.
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ــط  ــن طــرف فق ــرد. از ای خــودش بب
می شــود.  منتقــل  او  بــا  حســرت 

ایــن آیــه قرآنــی تکان دهنــده اســت. 
ــا  ــی )اعلی اهلل مقامه الشــریف( آن را ب شــیخ بهای
ســن انســان تطبیق داده و از ابتکارات 
ایشــان اســت. شــیخ بــا   نــگاه دقیقــش 
ــا  ــد ب ــق می کن ــًا تطبی ــد کام می گوی
عمــر آدمیــزاد و دوران کودکــی و 
نوجوانــی و جوانــی و بزرگســالی 
هــم  واقعــًا  می دهــد.  پوشــش  را 
همین طــور اســت و انســان نــگاه کــه 
ــرش،  ــاظ ادوار عم ــه لح ــد، ب می کن
تطبیقــش خــوب جــواب می دهــد بــا 
نکتــه ای کــه ایشــان برداشــت کــرده. 

اســتفاده  تفاخــر  کلمــه  از  اینجــا 
ــر  ــم فخ ــه ه ــم ب ــت. دائ ــده اس ش
می فروشــند. مفاخــره، هــم زبانــی 
ــی.  ــم عمل ــاری و ه ــم رفت اســت، ه
ــه رخ  مثــل بچه هــا داشــته خــود را ب
می گوینــد  و  می کشــند  همدیگــر 
اســت،  این جــوری  بابایــم  مــن 
اســت.  این جــوری  مــادرم  مــن 
همین طــور  هــم  بزرگ تر هــا 
ــان  ــا زب ــا ب ــی وقت ه ــتند. خیل هس

تــو  و  دارم  چــه  مــن  می گوینــد 
ــا  ــر ب ــنین باالت ــداری. در س ــه ن چ
رخ  بــه  و  داشــته ها  آشکارســازی 
کشــیدنش تفاخــر می کننــد. مثــل 
ــارون  ــاره ق ــم درب ــرآن کری ــه ق آنچ
می گویــد: »َفَخــَرَج َعَلــی َقْومِــهِ 
ــا تمــام زینــت خــود  ـِـهِ؛9 ب فـِـي زِينَت
شــد«.  ظاهــر  قومــش  برابــر  در 
ــرد  ــارج ک ــی خ ــش را وقت زینت های
ــه  ــردم را ب ــد، م ــت ش و وارد جمعی
اعجــاب آورد. نعمتــی را کــه خــدای 
متعــال داده، خیلــی برجسته ســازی 
ــرون  ــکلی بی ــه ش ــد و آن را ب می کنن
می آورنــد کــه بــه رخ دیگران کشــیده 
شــود. حــاال یــا در وســیله نقلیــه 
ــی  ــاس و زینت آالت ــا در لب ــت ی اس
 .... و  همــراه  تلفــن  گوشــی  یــا 

آسیب ها و پیامدهای تفاخر 

در روایــت داریــم کــه تفاخــر در 
ــت.  ــت اس ــن حماق ــادی عی ــور م ام
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( می فرمایــد: »ل 

9  . قصص: ۷۹.
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ُحمــَق أعَظُم مـِـن الَفْخــرِ؛10 حماقتی 
ــر از فخرفروشــی نیســت«. اگــر  باالت
ــه  ــته هایش را ب ــد داش ــی بخواه کس
ــودش  ــم خ ــد، ه ــران بکش رخ دیگ
ــش  ــون حماقت ــد ـ چ ــیب می بین آس
بــه  و  می شــود  تشــدید  دائمــًا 
ــا  ــبه ارزش ه ــد در محاس ــای دی خط
مبتــا می شــود کــه او را بــه جاهــای 
بــه  هــم  و  ـ  می بــرد  خطرناکــی 
چــون  می زنــد؛  آســیب  دیگــران 
طــرف مقابــل را تحقیــر می کنــد و بــه 
ــژه  ــد؛ به وی شــخصیتش آســیب می زن
ــته  ــادی نداش ــره ی م ــال و به ــر م اگ
خــودش  دیگــران  تحقیــر  باشــد. 
مصیبــت عظمایــی اســت؛ هــم بــرای 
کــه  تحقیرکننــده  شــخص  خــود 
فخرفروشــی کــرده و هــم برای کســی 
ــورت  ــر ص ــه او تفاخ ــبت ب ــه نس ک
ــک  ــخصیتی ی ــت ش ــه. از جه گرفت
نــوع اهانــت محســوب می شــود؛ 
به خصــوص کــه خیلــی از افــراد 
ــتند.  ــخصیت هس ــف ش ــار ضع گرفت

10  . آمدی، غرر الحكم، حدیث 

.1۰6۵۵

جهــت  بــه  دارایــی  نمایــش 
افــراد  می شــود  باعــث  تفاخــر، 
تحقیــر شــده اند.  احســاس  کننــد 
ــخصیت  ــی و ش ــای اخاق ــذا فض ل
ــد.  ــب می کن ــل را تخری ــرف مقاب ط

خطری که داشته های معنوی را 
نیز تهدید می کند

ــم، در  ــه گفتی ــی ک ــا مطالب ــا اینج ت
محــور دارایی هــای دنیایــی بــود. 
می خواهنــد  اینجــا حضــرت  امــا 
ــادآوری  ــا ی ــه م ــری را ب ــر دیگ خط
کننــد کــه داشــته های معنــوی را هــم 
بــه خطــر می انــدازد؛ حتــی اگــر 
از جنــس معالــی االخــاق باشــد. 

بهره هــای مــادی و ظاهــری، مواهــب 
الهــی اســت کــه نصیــب برخی شــده 
اســت. در مــورد علــم و تخصــص و 
ــار و ... نیــز همین طــور  اخــاق و ایث
خداونــد  فضــل  از  همــه  اســت؛ 
ــی انســان حــظ و  متعــال اســت. وقت
ــوی  ــور معن ــه در ام ــره  الهــی را ک به
نصیــب او شــده، بــه رخ دیگــران 
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می شــود.  آســیب  دچــار  بکشــد، 

بارهــا و بارهــا از نزدیــک دیــده ام کــه 
افــراد دارایــی معنــوی خــود را به رخ 
ــازی  ــًا جانب ــیده اند. مث ــران کش دیگ
کــه بخشــی از ســامتی خــود را 
در راه اعتــای کشــور و دفــاع از 
اســام تقدیــم کــرده بــود، مبتــا بــه 
ــه رخ  ــرد ب ــروع ک ــده و ش ــر ش فخ
ــد آن  ــا بودی ــما کج ــه ش ــیدن ک کش
ــر  ــم؟! اگ ــه بودی ــا جبه ــه م ــی ک وقت
کســی از فضیلــت جهــاد و ایثــار 
و جانبــازی بهره منــد نشــد، چیــز 
داده؛  دســت  از  را  بزرگــی  بســیار 
ــودش از  ــه خ ــی ک ــه کس ــا اینک ام
فضیلــت بهره منــد شــده، بخواهــد 
اعمالــش  بکشــد،  رخ  بــه  را  آن 
ــی رود.  ــود می شــود و از دســت م ناب

اخــاق  معالــی  در  فخرفروشــی 
خــودش یــک خلــق مذمــوم و کریــه 
ــاق  ــی االخ ــط معال ــه محی ــت ک اس
بــه  می کنــد.  کثیــف  و  آلــوده  را 
ــرض  ــد و در مع ــیب می زن ــا آس آنه
خطــر قــرار می دهــد. چنیــن کســانی 
ــر  ــای باالت ــدد بهره ه ــوالً درص معم

و واالتــر نخواهنــد بــود. توقــف 
ــوالً  ــه معم ــر اینک ــاوه ب ــد، ع می ده
نفرت انگیــز اســت. آدم هایــی کــه 
بــه داشته هایشــان فخــر می کننــد، 
بــه لحــاظ روانشــناختی در مناســبات 
اجتماعــی تولیــد نفــرت می کننــد. 
ــاس  ــا احس ــب از اینه ــه مخاط جامع
بــدی پیــدا می کنــد و ایــن احســاس 
تقویــت می شــود کــه  دائــم  بــد 
می شــود.  نفرت انگیــز  خــودش 
ندیده ایــم؛  کــم  را  نمونه هایــش 
بگیریــد  خانــواده  محیــط  از 
فعالیت هــای  و  کار  محیــط  تــا 
اجتماعــی. از قدیــم بــوده، حــاال 
ــه مراقبــت دارد. ــاز ب هــم هســت. نی

تفاخر حماقت است 

ــادی  ــور م ــا در ام ــی نه تنه فخرفروش
امــور  در  بلکــه  اســت،  حماقــت 
ــت اســت. چــرا؟  ــز حماق ــوی نی معن
طــرف  رخ  بــه  را  چیــزی  چــون 
می کشــی کــه بــرای خــودت نیســت؛ 
عطیــه ای الهــی اســت در اختیــار تــو. 
اتفاقــًا انســان وقتــی بیشــتر دارد، 
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متواضــع  و  فروتــن  بیشــتر  بایــد 
می کنــد  احســاس  چــون  باشــد؛ 
مســئولیتش بیشــتر اســت. اگــر مثــًا 
ــق داده  ــن توفی ــه م ــال ب ــدای متع خ
بــه فــان اخــاق مزیــن باشــم، ایــن 
خــودش نعمــت اســت و نعمــت 
شــکر می خواهــد. نعمــت بــه رخ 
کشــیدنی نیســت. اگــر کســی گمــان 
ــد  ــیدن می توان ــه رخ کش ــا ب ــد ب  کن
دیگــران را هــم از معنویــات بهره منــد 
کنــد، اشــتباه فکــر کــرده اســت؛ 
چــون جــز نفــرت چیــزی را اضافــه 
ــدار  ــرد. اگــر قصــدش بی نخواهــد ک
کــردن و متوجــه کــردن طرف باشــد، 
ــد.  ــد ش ــه نخواه ــه این گون ــد ک بدان

پرهیز پیامبر از تفاخر 

پیامبــر عزیزمــان کــه بــر قلــه مــکارم 
ــد،  ــاق بودن ــی االخ ــاق معال االخ
بــا  معــراج  شــب  در  می فرمایــد: 
ــل  ــه مراح ــا ب ــم ت ــل می رفتی جبرئی
اذان  جبرئیــل  رســیدیم.  خــاص 
صــف  فرشــته ها  همــه ی  گفــت. 
ــد.  ــدا کردن ــن اقت ــه م ــیدند و ب کش

ــر؛  ــد: »ول فخ ــوراً فرمودن ــپس ف س
نمی کنــم«.  آن  بــه  فخــری  ولــی 

ــور  ــواره این ط ــان هم ــر عزیزم پیامب
را  فضیلتــی  چنانچــه  بودنــد. 
بافاصلــه  می کردنــد،  نقــل 
نــدارد.  فخــری  اینکــه  می گفتنــد 
ــه  ــد ک ــم دارن ــهوری ه ــه مش جمل
ــِد آَدَم  ــیُِّد ُول ــا َس ــد: »أن می فرماین
ــدان  ــرور فرزن ــن َس ــَر؛11 م ول َفخ
آدم هســتم، ولــی فخــری بــه آن 
نــدارد؟  فخــری  چــرا  نمی کنــم«. 
ــدا  ــف خ ــی و لط ــه اله ــون عطی چ
اســت؛ منتهــا بایــد مــن شــما ها 
را باخبــر می کــردم؛ زیــرا چیــزی 
ــما ها  ــه ش ــق ب ــن دارم، متعل ــه م ک
اســت.  شــماها  رشــد  زمینــه  و 
نیســت.  افتخــاری  ولــی  بدانیــد، 

حضــرت در جملــه مشــهور دیگــری 
کــه  تقســیم بندی هایی  می فرماینــد 
ــی  ــت مال ــراد هســت، از جه ــن اف بی
هیچ کــدام  قومــی،  و  اعتبــاری  و 
چــون  نمی شــود؛  فخــر  باعــث 

11  . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، 

ج۸، ص4۸.
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ــْم؛12  ِ أَتَْقاُک ــَد اهللَّ ــْم عِنْ »إِنَّ أَْکَرَمُك
نــزد  بی گمــان گرامی تریــن شــما 
شــما  پرهیزگارتریــن  خداونــد، 
ــز اســت کــه  اســت«. فقــط یــک چی
پیــش خــدای متعــال شــخص را 
گرامــی می کنــد، آن هــم تقــوا اســت. 
ــوا  ــوه تق ــته ترین وج ــی از برجس یک
انســان  اینکــه  از  اســت  عبــارت 
آراســته شــود بــه مرحلــه ای کــه 
هیــچ چیــزی را از آِن خــودش ندانــد؛ 
یعنــی خــودش را فقیــر مطلــق بدانــد. 

تنها جایی که پیامبر 
فخرفروشی کردند

پیغمبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( می فرمایــد: 
»الَْفْقــُر َفْخــرِی؛13 فقــر موجــب فخــر 
ــچ  ــودم را هی ــه خ ــت«. اینک ــن اس م
ــزی  ــچ چی ــب هی ــم و صاح نمی دان
ــت.  ــن اس ــر م ــث فخ ــم، باع نمی دان

ایــن روایــت غیــر از مرتبــه عرفانــی 
ــی  ــح دادم، حت ــه توضی ــی ک و باطن

12  . حجرات: 1۳.

13  . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، 

ج6۹، ص۵۵.

جنبــه ظاهــری هــم دارد. پیغمبــر 
اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( در زیســت عــادی، 
ــد و  ــی می کردن ــرا زندگ ــد فق همانن
غــذا  و  می پوشــیدند  آنهــا  مثــل 
می خوردنــد. از ایــن جهــت فقــر 
بــرای فقــرا آســان می شــود. بــر 
ــد  ــرت نمی خواه ــاس حض ــن اس ای
ــت؛  ــی اس ــز خوب ــر چی ــد فق بگوی
ــت  ــرای ام ــه ب ــر را ن ــرت فق حض
و نــه بــرای مؤمنیــن و نــه بــرای 
نخواســته.  دیگــری  هیچ کــس 

جایی که افتخار کردن 
موضوعیت دارد

یک جــا  در  فقــط  کــردن  افتخــار 
موضوعیــت پیــدا می کنــد و نقــل 
ــد؛  ــد می کن ــم آن را تأیی ــیره ه و س
اســت.  دشــمن  برابــر  در  آن هــم 
هنگامــی کــه رویــاروی یکدیگــر 
شــکل  معارضــه  صف هــای 
داشــته های  آن وقــت  می گیــرد، 
ــند. در  ــم می کش ــه رخ ه ــود را ب خ
ــه  ــد. در جبه ــم رجــز می خواندن قدی
اســام هــم بــرای طــرف مقابــل 
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داشــته های  و  می خواندنــد  رجــز 
می کشــیدند.  رخ  بــه  را  خــود 
و  علی اکبــر  حضــرت  کربــا،  در 
حضــرت قاســم رجــز خواندنــد. 
َعمــرو بــن ُجنــاده انصــاری نیــز 
»أَمیــرِی  خوانــد:  را  رجــز  ایــن 
ــن،  ــر م ــُر؛ امی ــَم اْلمی ــیٌْن َو نِْع ُحَس
حســین اســت و چــه نیکــو امیــری!«. 

فقــط در برابــر جنــگ روانــی دشــمن 
ســپاه  گرفتــن  روحیــه  بــرای  و 
فخرفروشــی  می تــوان  خــودی، 
کــرد. آنجــا جــواز داریــم داشــته های 
آن  بشــماریم.  یکی یکــی  را  خــود 
به جــای خــودش؛ در مقــام غلبــه 
غلبــه  هــم  هســتیم؛  خصــم  بــر 
ــم  ــی، ه ــه تبلیغات ــم غلب ــی، ه روح
غلبــه نــرم و هــم غلبــه ســخت. 
ــود  ــته های خ ــد داش ــق بای ــه ح جبه
ــد  ــا بتوان ــد ت ــه رخ بکش ــا ب را آنج
غلبــه کنــد؛ وگرنــه منفعــل می شــود. 

فخرفروشی ممدوح و مذموم در 
خانواده

ــر  ــود فخ ــه می ش ــری ک ــای دیگ ج
کــرد، در مقابــل همســر اســت؛ شــما 
ــود  ــه وج ــن ب ــی م ــم بگوی ــه خان ب
خانــم  یــا  می کنــم.  افتخــار  تــو 
بگویــد اصــًا مثــل تــو لنگــه ای 
در عالــم وجــود نــدارد. مــن بــه 
وجــود نازنینــت افتخــار می کنــم. 
و  شــیرین  بســیار  مفاخــره،  ایــن 
اســت.  کمک کننــده  و  پیش برنــده 
زندگی تــان  در  می توانیــد  تــا 
باشــید.  داشــته  زناشــویی  فخــر 

زندگــی  در  محبــت  قتلــگاه  امــا 
ــت.  ــه اس ــر احمقان ــی، فخ خانوادگ
مثــًا شــوهر حســب یــا امــوال 
ــن  ــم بکشــد. ای ــه رخ خان خــود را ب
فخــر، زندگــی را تلــخ می کنــد و 
یــا  می ســوزاند.  را  ریشــه هایش 
مثــًا خانــم بخواهــد تحصیــات 
رخ  بــه  را  خــود  زیبایــی  یــا 
همســرش بکشــد. چنیــن چیــزی 
ــد.  ــک می کن ــت را خش ــه محب ریش
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بهترین مفاخره

ــن اســت  ــر ای ــه تفاخ ــن مرتب باالتری
ــه  ــن ب ــا م ــد: خدای ــه انســان بگوی ک
ــم!  ــار می کن ــو را دارم، افتخ ــه ت اینک
ایــن حالــت را خــدای متعال دوســت 
هیجــان  یــک  می پســندد.  و  دارد 
ــد  ــرای انســان پیــش می آی ــی ب عرفان
کــه انســان در خلــوت و جلــوت 
خــود بــه چنیــن حســی برســد. 
ــر  ــت. امی ــب اس ــم عجی ــش ه بازتاب
ــود  ــات خ ــام( در مناج ــان )علیه الس مؤمن
می داشــتند:  عرضــه  خداونــد  بــه 
ــّزا أن أُکــوَن  »إلهــي، َکفــی لــي عِ
ــرا  ــي َفخ ــی ب ــدا، و َکف ــَک َعب ل
ــرا  ــی، م ــا؛14 اله ــي َربّ ــوَن ل أن تك
همیــن عــّزت و ســرفرازی بــس کــه 
ــار  ــن افتخ ــتم و همی ــو هس ــده ت بن
مــن  خداونــدگار  تــو  کــه  بــس 
ــل و  ــن عق ــر عی ــن فخ ــتی«. ای هس
حکمــت و رشــد اســت. نقطــه مقابــل 
ــو  ــه ت ــت ک ــه اس آن فخــر احمقان
حتــی اگــر داشــته های معنــوی ات 
را بــه رخ یکــی از بنــدگان خــدا 
ــا  ــت؛ ت ــت اس ــن حماق ــی، عی بکش

14  . شیخ صدوق، الخصال، ص4۲۰.

چــه رســد بــه داشــته های مــادی ات. 

امان از بی ظرفیتی!

ــٍد َو آلـِـهِ،  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــًة  ــاِس َدَرَج ــی النَّ ِ ــی ف ِ َو َل تَْرَفْعن
ــا،  ــی مِثَْلَه ــَد نَْفِس ــی عِنْ ِ إِلَّ َحَطْطتَن
ــراً إِلَّ  ــّزاً َظاهِ ِــی عِ ــِدْث ل َو َل تُْح
ــَد  ــًة عِنْ ــًة بَاِطنَ َّ ــی ذِل ِ ــَت ل أَْحَدثْ
ــا  ــوات اینج ــا«. صل ــی بَِقَدرَِه نَْفِس
هــم کمک خواهــی اســت و هــم 
توجــه بــه رفعــت شــأنی اســت 
خداونــد  حقیقــی،  به معنــای  کــه 
ــرای محمــد و آل  ــی ب ــارک و تعال تب
محمــد )علیهم الســام( رقــم زده اســت. 

ــته  ــج خواس ــم یکــی از پن ــًا گفتی قب
ــت  ــزت اس ــردی، ع ــی و راهب اساس
کــه آن را در جــای خــودش مفصــل 
خــدای  گفتیــم  دادیــم.  توضیــح 
ــزت  ــن ع ــان مؤم ــرای انس ــال ب متع
ــد  ــم بای ــن ه ــود مؤم ــد. خ می خواه
از خــدای متعــال بــرای خــودش 
عــزت بخواهــد و اســباب عــزت 
ــش  ــوزه توان ــد در ح ــودش را بای خ
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فراهــم کنــد. اینجــا امــام ســجاد )علیــه 
ــری  ــی دیگ ــی فن ــب خیل ــام( مطل الس

می فرمایــد:  و  می کنــد  مطــرح  را 
ــًة  ــاِس َدَرَج ِــی النَّ ِــی ف »َو َل تَْرَفْعن
ــا«؛  ــَد نَْفِســی مِثَْلَه ـِـی عِنْ إِلَّ َحَطْطتَن
رفعــت  و  ظاهــری  عــزت  هیــچ 
ــن  ــری در بی ــه ظاه ــری و درج ظاه
ــه  ــر اینک ــده، مگ ــن ن ــه م ــردم ب م
ــی  ــن فروتن ــه م ــدازه ب ــان ان ــه هم ب
ــی.  ــی کرامــت کن و خاکســاری درون

اعتبــار  به معنــای  اینجــا  درجــه 
ظاهــری اســت کــه انســان بیــن 
مــردم در زیســت اجتماعــی خــودش 
پیــدا می کنــد. گاهــی انســان منزلــت 
در  جایگاهــی  و  رتبــه  و  مقــام  و 
ــهر  ــا ش ــه ی ــی، محل ــطح خانوادگ س
ــر  ــود ه ــد. حضــرت فرم ــدا می کن پی
درجــه ای از ایــن ارتفــاع را در محیــط 
اجتماعــی  زیســت  و  اجتماعــی 
بــه مــن دادی، معادلــش بــه مــن 
فروکاســتی درونــی را کرامــت فرمــا. 

ــر  ــت. اگ ــی اس ــیار عال ــب بس مطل
بخواهیــم ایــن بیــان امــام )علیه الســام( را 
در یــک کلمــه ترجمــه کنیــم، عبارت 

اســت از ظرفیــت؛ بــه همیــن معنایــی 
ــت.  ــده اس ــناخته ش ــا ش ــن م ــه بی ک
امــان از بی ظرفیتــی. بــه قــول حافــظ: 
»یــا رب روا مــدار گــدا معتبــر شــود، 
کــه گــر معتبــر شــود زخــدا بی خبــر 
شــود«. منظــورش همــان بی ظرفیتــی 
ــدارد،  ــت ن ــه ظرفی ــی ک ــت. کس اس
ــئولیتی،  ــی، مس ــی، قدرت ــی امکان وقت
یــا  تحصیلــی  مــدرک  ریاســتی، 
ــم  ــار توه ــرد، گرفت ــدا ک ــاری پی اعتب
ــی منکــوس می شــود.  و از نظــر باطن
ــار  یعنــی باطنــش برمی گــردد و گرفت
لــذا  می شــود.  باطنــی  اســتحاله 
ــن  ــه م ــت ب ــا اس ــر بن ــد اگ می گوی
عزتــی در ظاهــر بدهــی، به انــدازه اش 
در باطــن مــن فروتنــی و خاکســاری 
تواضــع کرامــت کــن تــا بیــن ظاهــر 
ــرار باشــد. اگــر  ــه برق و باطــن موازن
ایــن موازنــه بــه هــم بخــورد، ســقوط 
شــخص  می دهــد.  رخ  شــخصیتی 
ــود می شــود و هــم  هــم خــودش ناب
ــود.  ــده می ش ــده و ضربه زنن نابودکنن

کســی را خــدای متعــال جلوی چشــم 
مــا بــه قلــه رفعــت و اعتبــار رســاند، 
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ــقوط  ــی، س ــر بی ظرفیت ــی به خاط ول
ــجد،  ــک مس ــت ی ــام جماع ــرد. ام ک
ــود،  ــهر ش ــک ش ــه ی ــر امام جمع اگ
ــت  ــی ظرفی ــه لحــاظ باطن چنانچــه ب
ــات  ــودش نج ــم خ ــد، ه ــا او بیای ب
می توانــد  هــم  و  می کنــد  پیــدا 
ــا او  ــر باطــن ب ــا اگ ناجــی باشــد. ام
ــد، کار  ــرار نباش ــه برق ــد و موازن نیای
ــی و  ــقوط باطن ــود. س ــراب می ش خ
بعــد عــوارض ظاهــری رخ می دهــد 
ــش  ــن مثال ــد. م ــا می زن ــه لطمه ه ک
را از صنــف خودمــان بــه شــما گفتم، 
فــراوان  نظایــرش  و  اشــباه  ولــی 
یــادآوری  حضــرت  لــذا  اســت. 
ــد کــه شــما از خــدای متعــال  می کنن
ــد،  ــت بخواهی ــد؛ ظرفی ــه بخواهی چ
عمــق بخواهیــد کــه هرچــه بــه 
ــرای  ــری ب ــت ظاه ــدازه رفع ــر ان ه
شــما فراهــم شــد، بــه همــان انــدازه 
کنــد.  یــاری اش  باطنــی  ظرفیــت 

اهمیت موازنه ظاهر و باطن

خــدا آقــای  حائــری را رحمــت کنــد 
کــه مثال ســاز بــود. هــم حکیــم 
بــود و هــم اهــل تمثیــل. ایشــان 
می گفــت: باالبرهــا فــان مقــدار بــار 
را می تواننــد بــاال ببرنــد. چنانچــه 
ــود،  ــه ش ــار اضاف ــه آن ب ــداری ب مق
نگهــش  نمی توانــد  اهــرم  دیگــر 
یــا  می شــود.  واژگــون  و  دارد 
ــت  ــی دویس ــردار، گاه ــراد وزنه ب اف
اگــر  ولــی  برمی دارنــد،  را  کیلــو 
دویســت گــرم ـ کــه بــه چشــم 
شــود،  اضافــه  آن  بــه  ـ  نمی آیــد 
ــودش را  ــم خ ــود؛ ه ــون می ش واژگ
ــان را. ــم اطرافی ــد و ه ــود می کن ناب

ــر و باطــن مســئله  ــن ظاه ــه بی موازن
خیلــی اساســی اســت کــه اینجــا 
ــد.  ــرت آن را یــادآوری می کنن حض
خداونــد تبــارک و تعالــی مــا را حفظ 
کنــد و تواضــع درونــی و ظرفیــت را 
ــد  ــا بدهــد. حضــرت از خداون ــه م ب
رفعــت  به انــدازه  کــه  می خواهــد 
بیرونــی، تواضــع درونــی کرامــت 
ــر بیشــتر باشــد، عمــق  ــا اگ ــد. ام کن
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شــخصیت و ظرفیــت درونــی بیشــتر 
این طــور  خــدا  اولیــای  می شــود. 
ــا،  ــری آنه ــزت ظاه ــه ع ــد ک بوده ان
درونی شــان  ظرفیــت  یک صــدم 
ظرفیــت  اســت.  نمی شــده  هــم 
ــاری  درونــی آنهــا خیلــی بیشــتر از ب
اســت کــه بــه حســب ظاهــر بــه آنهــا 
داده  شــد. لــذا هرچــه عــزت ظاهــری 
اضافــه می شــد، هیــچ تأثیــری در 
نداشــت.  شخصیتی شــان  بافــت 
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