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ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
ـاِس  آلِــهِ، َو َل تَْرَفْعنِــی فِــی النَـّ
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 

شرط پیش برنده بودن عزت

ــه  ــه جلس ــی ک ــه نوران ــن جمل در ای
گذشــته بــه اختصــار معنــا شــد، امــام 
)علیه الســام( عــزت ظاهــری و رفعــت 

ــت  ــو ذل ــی را در پرت ــأن اجتماع ش
باطنــی و ظرفیــت درونــی طلــب 
اگــر  کــه  معلــوم شــد  می کننــد. 
ــوازن  ــان ت ــن انس ــر و باط ــن ظاه بی
می توانــد  انســان  باشــد،  برقــرار 
ــد.  ــور کن ــامت عب ــه س ــیر ب در مس
ــزد،  ــم بری ــه ه ــوازن ب ــن ت ــر ای اگ
بــه ایــن معنــا کــه باطــن انســان 
ــد  ــد و نتوان ــرش نباش ــر ظاه یاریگ

کنــد،  پشــتیبانی  انســان  از ظاهــر 
ایــن تعــادل بــه هــم می خــورد. 
ــد از  ــن کســی نمی توان درنتیجــه چنی
ایــن مســیر بــه ســامت عبــور کنــد. 

هــر مقــدار که رفعــت شــأن اجتماعی 
و عــزت ظاهــری و درجــات دنیایــی 
ــم  ــد و رق ــش بیای ــان پی ــرای انس ب
ــن  ــه از باط ــرض اینک ــا ف ــورد، ب بخ
انســان پشــتیبانی شــود، بــرای او 
ــرای او  ــًا ب ــت، ثانی ــر اس اوالً بی خط
ــن عــزت  ــرا ای ــده اســت. زی پیش برن
در برابــر فشــار هایی کــه معمــوالً 
ــرون  ــی از بی ــان در زندگ ــرای انس ب
صیانــت  و  حفــظ  می شــود،  وارد 
ــه  ــد بازیچ ــه بخواه ــد از اینک می کن
ایــن رفعــت و  ایــن و آن شــود. 
عــزت زمینه ســازی می کنــد بــرای 
اینکــه چنیــن کســی بهتــر بــرای 
راهگشــایی  خــدا  بنــدگان  ســایر 
کنــد. عــزت از ایــن جهــت تســهیلگر 
حیــات طیّبــه اســت. البتــه بــا فــرض 
نظــر  از  درونــی  پشــتوانه  اینکــه 
معرفــت نفــس و خشــوع داشــته 
ــورت در راه  ــن ص ــه در ای ــد ک باش
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ــرای انســان نعمــت  خــدای متعــال ب
می شــود.  محســوب  عظمایــی 

ــت  ــر ذل ــری ب ــزت ظاه ــه ع چنانچ
باطنــی و خشــوع باطنــی غلبــه کــرد، 
ــادل  ــورد. تع ــم می خ ــه ه ــادل ب تع
ــر  ــی دیگ ــورد، زندگ ــم خ ــه به ه ک
حیــات طیّبــه نیســت و همیــن عــزت 
ــقوط و  ــل س ــود عام ــری می ش ظاه
مبتــا شــدن بــه تکبــر و خودشــگفتی 
ــدازد  ــف می ان ــه تکل ــه انســان را ب ک
و در روابــط مــا بــا دیگــران اختــال 
ــای  ــرد به ج ــن ف ــد. ای ــاد می کن ایج
اینکــه بــا ایــن عــزت محبــوب شــود، 
ــا اعتبــار و مــال و  منفــور می شــود. ب
آبــرو و مقامــی کــه خــدای متعــال بــه 
او داده، به جــای اینکــه در صــراط 
دام  بــه  کنــد،  حرکــت  مســتقیم 
شــیطان می افتــد و خــود ایــن اســباب 
ســقوطش می شــود. لــذا آنچــه در 
اینجــا مطرح شــد، درخواســت بســیار 
ــم  ــه گفتی ــی اســت. اینک ــیار مهم بس
ــر  ــدون تکب ــزت ب ــو ع ــا از ت خدای
می خواهــم، یعنــی عــزت، رفعــت 
شــأن، جایــگاه اجتماعــی، آبــرو، 

ــات و مــال کــه اســباب عــزت  امکان
ظاهــری اســت، همــه را بــا ظرفیــت 
ــم.  ــو می خواه ــی از ت ــی و درون باطن
ــیطان و  ــزت، دام ش ــن ع ــه ای وگرن
ــد.  ــد ش ــن خواه ــقوط م ــث س باع
لــذا حضــرت در تعبیــر خیلــی بلندی 
فِــی  تَْرَفْعنِــی  َل  »َو  می فرمایــد: 
ــَد  ِــی عِنْ ــًة إِلَّ َحَطْطتَن ــاِس َدَرَج النَّ
ــدازه  ــان ان ــه هم ــا«؛ ب ــی مِثَْلَه نَْفِس
کــه بــه مــن درجــه و رتبــه و اعتبــار 
ــی،  ــق می ده ــن خل ــی در بی اجتماع
درون  در  مــرا  انــدازه  همــان  بــه 
ــده.  ــرار ب ــوار ق ــن و خ ــودم فروت خ
بــرای مــن هیــچ عــزت ظاهــری بــه 
وجــود نیــاور، مگــر آنکــه همراهــش 
ذلــت باطنــی در مــن بــه وجــود آور. 

تواضع، یکی از کلیدهای مهم 
خوشبختی 

ــِی  ــارف اخاق ــیعی در مع ــاب وس ب
اســام در محــور ارتباطــات اجتماعی 
گشــوده شــده، تحــت عنــوان تواضــع 
کلیدهــای  و  عناصــر  جــزء  کــه 
ســعادت و خوشــبختی اســت. واقعــًا 
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خوشــبختی  کلیدهــای  از  یکــی 
ــیار  ــی بس ــط اجتماع ــت. در رواب اس
و  گرفتــه  قــرار  تجلیــل  مــورد 
دربــاره اش خیلــی گفتگــو شــده. 

ــد:  ــه( فرمودن ــم )صلی اهلل علیه وآل ــر اعظ پیامب
»ُطوبــی لَِمــن تَواَضــَع لّل فــي َغيــرِ 
َمنَقَصــةٍ و أَذلَّ نَفَســُه فــي َغيــرِ 
ــی  ــال کس ــه ح ــا ب ــَكنَةٍ؛1 خوش َمس
ــی  ــال فروتن ــد متع ــرای خداون ــه ب ک
کنــد، بی آنکــه او را نقــص و کاســتی 
باشــد، و خــود را ذلیــل گردانــد 
بی آنکــه او را خــواری و مســکنت 
ــعادت کســی  ــه س ــد«. خــوش ب باش
کــه بــدون اینکــه کــم و کاســتی 
ــن و آن  ــه ای ــازی ب ــد، نی ــته باش داش
داشــته باشــد، نقصی در کارش وجود 
داشــته باشــد، تواضــع داشــته باشــد. 
ــت!  ــعادتمند اس ــدر س ــن آدم چق ای

گاهــی انســان بــه کســی نیــازی 
مالــی  یــا  کاری  نقــص  یــا  دارد 
دارد، لــذا بایــد در برابــر دیگــران 
راه  را  کارش  تــا  کنــد  فروتنــی 

. ورام ابــن ابــی فــراس، تنبيــه الخواطــر،   1
ص66. ج2،  

ــد  ــوی می فرمای ــت نب ــد. روای بیندازن
ــع  ــدارد، تواض ــازی ن ــه نی ــی ک کس
و  اســت  بهشــت  اهــل  می کنــد، 
بهشــتی  را  او  تواضــْع  نــوع  ایــن 
ــن  ــع در همی ــرد. در واق ــد ک خواه
دنیــا طعــم بهشــت را می چشــد. 

ــه در  ــی ک احســاس تواضــع و فروتن
ــد،  ــته باش ــق داش ــان عم ــان انس ج
ارزشــمند اســت. گاهــی گرفتاری هــا 
ــی  ــود و حت ــره می ش ــان چی ــر انس ب
شــخص را گرفتار یک  نــوع فروکاهی 
درونــی می کنــد کــه بــر اثــر آن، درون 
ــارت  ــت و حق خــودش احســاس ذل
می کنــد. چنیــن تواضعــی نه تنهــا 
بلکــه ضــررش  نــدارد،  فایــده ای 
خیلــی زیاد اســت و نشــانه خطرناکی 
هــم از جهــت شــخصیتی اســت. 

ــه آدم  ــت ک ــن اس ــش ای ــه مقابل نقط
دارد،  رفیعــی  اجتماعــی  جایــگاه 
فروتنــی  دیگــران  برابــر  در  امــا 
خیلــی  چیــزی  چنیــن  می کنــد. 
خــوب اســت. حضــرت دربــاره ایــن 
ــی از  ــی«. طوب ــد: »طوب ــراد فرمودن اف
ــجره ای  ــت و ش ــتی اس ــمای بهش اس
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روایــت  در  اســت.  بهشــت  در 
ــاه  ــه م ــم راجع ب ــوی ه ــهور نب مش
شــعبان، شــجره طوبــی آمــده کــه در 
ــه  ــی از آن ب ــه برکات ــعبان چ ــاه ش م
ــا  ــد. م ــان می رس ــا و مؤمن خانواده ه
ــم  ــم و می گویی ــی می کنی ــی معن گاه
ــا  ــی؛ ام ــن کس ــی چنی ــت ارزان بهش
خودمانــی اش  و  فارســی  تعبیــر 
خوشــا بــه حــال چنیــن کســی اســت. 

اگــر کســی از تواضــع بهره منــد شــد، 
از خــدای متعــال دوامــش را بخواهد. 
امــام صــادق )علیه الســام( در روایــت 
ــماءِ  ــي السَّ ــد: »إّن ف زیبایــی فرمودن
ــن  ــادِ، فَم ــِن بِالعِب َلي ــِن ُمَوكَّ مَلَكي
ــَر  ــن تََكبَّ ــاُه، و َم ــَع لّل َرَفع تَواَض
ــر  ــاُه؛2 در آســمان دو فرشــته ب َوضع
بنــدگان گماشــته شــده اند، پــس هــر 
ــد، او را  ــی کن ــرای خــدا فروتن کــه ب
بــاال برنــد و هر کــه تکبــر ورزد، او را 
پســت گردانند«. در آســمان دو فرشته 
هســتند که مأموریــت ویــژه ای درباره 
ــی  ــر کس ــد. اگ ــدا دارن ــدگان خ بن
تواضــع  متعــال  خــدای  به خاطــر 

. کلينی، الكافي، ج2، ص122.  2

ــان  ــته مأموریتش ــن دو فرش ــد، ای کن
ایــن اســت کــه بزرگــش کننــد و بــاال 
ببرنــد. اگــر تکبــر کنــد، مأموریتشــان 
ــد.  ــن بزنن ــه او را زمی ــت ک ــن اس ای

فروتنی در برابر این افراد 
زیباتر است

اســت  مطلــوب  بســیار  فروتنــی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــم دارد؛ ول ــر ه و اث
ــت.  ــر اس ــدا بهت ــدگان خ ــی بن برخ
مؤمنــان، به ویــژه کســانی کــه در 
هســتند،  رتبــه  صاحــب  ایمــان 
افزون تــری  فروتنــی  و  تواضــع 
داشــت.  بایــد  آنهــا  برابــر  در 

کســانی کــه ســابقه در اســام دارنــد 
ــان  ــتند، انس ــری هس ــن باالت و در س
ــد.  ــی کن ــا فروتن ــر آنه ــد در براب بای
مــورد خــاص الخاصــش، پــدر و 
ــد:  ــم می فرمای ــرآن ه ــادر اســت. ق م
ّل مـِـَن  »َواْخفـِـْض لَُهَمــا َجنـَـاَح الــذُّ
ْحَمــةِ َوُقــْل َرّب اْرَحْمُهَمــا َكَمــا  الرَّ
ــًرا؛3 و از ســر مهربانــی  َربَّيَانـِـي َصغِي
بــال فروتنــی بــر آنــان بگســتر و 

. إسرا: 24.  3
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بگــو پــروردگارا آن دو را رحمــت 
خــردی  در  مــرا  چنان کــه  کــن، 
پروردنــد«. در برابــر پــدر و مــادر 
بایــد خــاک باشــید. دو بــال مهربانــی 
ــر آنهــا پهــن کــن  خــودت را در براب
و عاشــقانه برایشــان از خــدای متعــال 
مقابــل  در  کــن.  رحمــت  طلــب 
معلــم نیــز بایــد تواضــع داشــت. 

ــه  ــی ازجمل ــّی اله ــی و ول ــی اله مرب
بایــد  اســت کــه  افــرادی  دیگــر 
بــود.  متواضــع  برابــرش  در 

ریشه تواضع 

ــان  ــت انس ــه معرف ــی ب ــه فروتن ریش
برمی گــردد  متعــال  خــدای  بــه 
و  باشــد  فقــر  مقــام  در  اینکــه  و 
را هیچ ابــن هیچ ابــن هیــچ  خــود 
از  را  همــه  دارد،  هرچــه   بدانــد. 
ــی  ــال و نعمت ــروردگار متع ــل پ فض
بدانــد.  متعــال  خــدای  طــرف  از 
نمی توانــد  اصــًا  کســی  چنیــن 
بــا  مناســباتش  در  بــورزد.  تکبــر 
ــیرین  ــی و ش ــای خــدا، صمیم بنده ه

اســت؛ چنان کــه ســیره اولیــای خــدا 
همیــن بــوده. بــه قــول معــروف: 
»افتادگــی آمــوز اگــر طالــب فیضــی«. 

ــی از باطــن سرچشــمه  ــی وقت افتادگ
رفعــت  متعــال  خــدای  بگیــرد، 
را آن بــه آن بــرای صاحبــش رقــم 
خلــق  برابــر  در  هرچــه  می زنــد. 
خــدا و مؤمنــان فروتنــی می کنــد، 
در پیشــگاه خــدای متعــال عزیــز 
می گیــرد.  رتبــه  و  می شــود 

توصیــه  شــده کســی کــه باطنــش گیر 
اجتماعــی،  مواجهه هــای  در  دارد، 
ــان، تواضــع  ــا جامعــه مؤمن ــژه ب به وی
ــن  ــه ای ــد اینک ــه امی ــد ب ــه کن پیش
ــه باطــن او رســوخ  ــار ظاهــری ب رفت
کنــد. در بــاب زهــد و صبــر و حلــم 
ــًا  ــم. مث ــتوری داری ــن دس ــز چنی نی
لَــْم  »إِْن  گفته انــد:  حلــم  دربــاره 
ــْم؛4 اگــر بردبــار  تَُكــْن َحلِيمــًا َفتََحلَّ
ــاری وادار  ــه بردب ــود را ب ــتی خ نیس
ــی  ــاری ناش ــت بردب ــک وق ــن«. ی ک
ــت  ــی اس ــی و درون ــت باطن از ظرفی
کــه خــوش بــه ســعادت چنیــن 

. نهج البالغه، حكمت 198.  4
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کســی. امــا یــک وقــت شــخص 
زود  و  اســت  کم تحمــل  باطنــًا 
بایــد  آدم  ایــن  جــوش مــی آورد. 
خــودش را شــبیه افــراد حلیــم کنــد و 
رفتــار حلیمانــه بــه خــودش تحمیــل 
ــال  ــدای متع ــف خ ــه لط ــا ب ــد ت کن
در وجــودش نفــوذ کنــد. گاهــی 
ــه باطــن انســان  ــر ب ــت  از ظاه فضیل
ــر  ــم و صب ــس حل ــد. پ ــوذ می کن نف
ــفته  ــت آش ــد. اندرون ــن کنی را تمری
شــده، بــه خــودت تحمیــل کــن 
و زبانــت را نگهــدار، در وضعیــت 
ســخت از رفتــارت مراقبــت کــن و با 
ــا  ــی ب ــرق می کن ــگ. ف ــودت بجن خ
ــش دارد و  ــه از درون آرام ــی ک کس
ــنگ ها  ــه س ــت ک ــی اس ــل دریای مث
ــود  ــه وج ــوج ب ــد در آن م نمی توانن
ــوب  ــو آش ــدرون ت ــر ان ــد. اگ بیاورن
ــار و ســخن نابجــای  اســت و از رفت
دیگــران به هــم می ریــزی، رفتــار 
ــودت  ــه خ ــاران را ب ــران و بردب صاب
ــث  ــل باع ــن تحمی ــن. ای ــل ک تحمی
نفــوذ  تــو  باطــن  بــه  می شــود 
توفیقــش  متعــال  خــدای  و  کنــد 
کنــد.  کرامــت  بــه شــما  را هــم 

جمــع  حاصــل  حقیقــی  تواضــع 
معرفــت بــه خویشــتن و خشــوع 
ــت؛  ــال اس ــروردگار متع ــر پ در براب
همچنان کــه خودبزرگ بینــی نشــانه 
جهــل بــه خویشــتن و نچشــیدن 
ــروردگار  ــر پ ــوع در براب ــم خش طع
ــر انســان خــودش  ــال اســت. اگ متع
ــد.  ــن می افت را شــناخت، ســرش پایی
وقتــی انســان عظمــت پــروردگار 
خاشــع  کــرد،  درک  را  متعــال 
ــن  ــول چنی ــوع محص ــود. خش می ش
ــت.  ــن اس ــود مؤم ــباتی در وج مناس

دعایی زیبا هنگام تعریف از 
انسان

و  تعریــف  برابــر  در  مــا  گاهــی 
تمجیــد دیگــران قــرار می گیریــم. 
آمــوزش  مــا  بــه  خــدا  اولیــای 
مــواردی  چنیــن  در  کــه  داده انــد 
ــراً  ــي َخيْ ِ ــمَّ اْجَعْلن ــم: »اللَُّه بگویی
ــر از  ــا مــا را بهت ــوَن؛ خدای ــا يَُظنُّ مِمَّ
آن کــن کــه می پندارنــد«. دربــاره 
ــرا  ــد، م ــان می کنن ــه گم ــن هرچ م
ــن  ــده. ای ــرار ب ــر ق ــر بهت ــا براب صده
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ــت.  ــت اس ــت ظرفی ــان درخواس هم
»َو اْغفِــْر لِــي َمــا َل يَْعَلُمــوَن؛5 
کــه  را  آنچــه  مــن  از  بیامــرز  و 
ــت  ــم هس ــی ه ــد«. چیزهای نمی دانن
به خاطــر  و  نمی دانــد  اینهــا  کــه 
ســتار بــودن تــو، خیــال می کننــد مــن 
ــودت  ــا خ ــتم. خدای ــی هس آدم خوب
ــو  ــت. ت ــر اس ــه خب ــه چ ــی ک می دان
ــن  ــای م ــه از ضعــف و بیچارگی ه ک
خبــر داری. خلوت هــا و رازهــای 
ــو هســت. چیزهایــی را  مــن پیــش ت
کــه آنهــا نمی داننــد، ببخــش. چقــدر 
دعــای قشــنگی اســت! دعــای تــوازن 
و تعــادل ظاهــر و باطــن اســت. 
ادامــه هــم عرضــه می داریــم:  در 
ــرا  ــوَن؛ م ــا يَُقولُ ــی بَِم ِ »َل تُواِخْذن
می گوینــد،  کــه  چیــزی  به خاطــر 
معنایــش  یــک  نکــن«.  مؤاخــذه 
احتمــاالً ایــن باشــد کــه مــن ممکــن 
ــرده  ــار ک ــوری رفت ــی ط ــت جای اس
ــی  ــا، ناش ــن تعریف ه ــه ای ــم ک باش
ــدون پشــتوانه حقیقــی  ــارِ ب از آن رفت
ــن  ــا را م ــد. اینه ــن باش ــِی م و درون
ــا  ــم. خدای ــتباه انداخت ــه اش ــودم ب خ

. همان، حكمت 100.   5

اشــتباهی  به خاطــر  نگیــر  مــرا 
ــردم.  ــت ک ــان درس ــن برایش ــه م ک

امتحان سخت شهرت

اگرچــه درخواســت عــزت به معنــای 
ــورداری از  ــی و برخ ــت اجتماع رفع
ــندیده  ــری پس ــری، ام ــات ظاه امکان
دربــاره اش  هــم  قبــًا  و  اســت 
کردیــم،  صحبــت  به تفصیــل 
امــا شــرط ذلــت باطنــی خیلــی 
معمولــی  مثــًا  اســت.  ســخت تر 
بــودن و مجهــول القــدر بــودن و 
ــی  ــش خیل ــدن، امتحان ــناخته مان ناش
بعضی هــا  اســت.  ســخت تر 
ــوی  ــی و معن ــِی علم ــای باطن بهره ه
ــتور  ــا مس ــد، ام ــادی دارن ــی زی خیل
ــی  ــتند و کس ــدر هس ــول الق و مجه
آنهــا  بــه  و  نمی شناســد  را  آنهــا 
ــرای  ــان ب ــن امتح ــد. ای ــا نمی کن اعتن
ایــن جماعــت خیلــی آســان تر از 
ــی اســت  ــرای آنهای امتحــان عــزت ب
و  اجتماعــی  رفعــت  دارای  کــه 
وجاهــت بیرونــی هســتند. مخصوصــًا 
آنهایــی کــه ابتائاتشــان فقــط در 
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ــا  ــهر ی ــل، ش ــواده، مح ــطح خان س
استانشــان نیســت. ایــن ابتائــات 
چنیــن  و  اســت  ســخت  خیلــی 
افــرادی بایــد دائــم دســت بــه دامــن 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی و در 
ــند.  ــی باش ــت باطن ــتجوی ظرفی جس

پــس امتحــان عزلــت و گوشه نشــینی 
ــودن  ــادی ب ــدن و ع ــول مان و مجه
در مناســبات اجتماعــی، به مراتــب 
آســان تر و عواقــب آن هــم بســیار 
فریــاد  بــه  خــدا  اســت.  کمتــر 
کســانی برســد کــه دچــار ایــن ابتــا 
ــا  ــه اینه ــتند. چنانچ ــش هس و آزمای
ــنگین  ــی س ــان خیل ــد، سقوطش بیفتن
ــا  ــا آنه ــرا عــده دیگــری ب اســت؛ زی
هــم  دیگــران  افتــادن  و  می افتنــد 
خیلــی وقت هــا گــردن اینهــا اســت. 

انســان وقتــی مطــرح شــود، شــهرتی 
محــل  جامعــه  در  کنــد،  پیــدا 
ــی در  ــرد و مرجعیت ــرار گی ــه ق توج
ذهنیت هــا پیــدا کنــد، مســئولیتش 
اگــر  می شــود.  ســنگین  خیلــی 
ــادی  ــای زی ــد، باه ــت  باش کم ظرفی
ــه  ــد. در زمان ــه روز جامعــه می آورن ب

مــا کــه متأســفانه ســلبریتی ها هــم بــه 
ــده اند،  ــه ش ــع اضاف ــای مرج گروه ه
می بینیــد کــه چــه مانورهایــی دارنــد 
ــد.  ــت می کنن ــی درس ــه اوضاع و چ
مثــًا  می کننــد  خیــال  بیچاره هــا 
ارائــه  کننــد،  را  جلوه هــا  فــان 
ــد. حــال آنکــه  ــوِور جمــع می کنن فال
اول بیچارگــی  و جــواب دادن  اســت. 
اگــر به خاطــر ظرفیــت ورزشــی، 
ــاص،  ــت خ ــک ظرفی ــا ی ــری ی هن
ــدان  ــی، ب ــرار گرفت ــه ق ــل توج مح
ــادی،  ــرد ع ــک ف ــه ی ــبت ب ــه نس ک
ــده.  ــر ش ــا براب ــئولیتت میلیون ه مس
ــت  ــواب درس ــا ج ــرای آنه ــد ب بای
کنــی. مگــر آســان اســت؟! اگــر خــدا 
ــو  ــاره ت عــزت و مرجعیــت داده، درب
ــو مراجعــه،  ــه ت ــد و ب گفتگــو می کنن
ــه رفتارهــای  حرفــت را می بیننــد و ب
انــدازه  تــو توجــه می کننــد، بــه 
توجهــی که هســت، مســئولیت داری. 

ــد  ــد، بع ــش را بده ــدا اول ظرفیت خ
از  ســر  وگرنــه  بدهــد؛  شــهرت 
عــده ای  درمی آوریــم.  ناکجاآبــاد 
و  می بریــم  خودمــان  بــا  هــم  را 



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

می دهیــم.  قــرار  تأثیــر  تحــت 

ــُد  ــْن َكاَن يُرِي ــد: »َم ــرآن می فرمای ق
ــهِ  ــا إِلَيْ ُة َجِميًع ــزَّ ــهِ الْعِ َة َفلِلَّ ــزَّ الْعِ
ــُل  ــُب َوالَْعَم يّ ــُم الطَّ ِ ــُد الَْكل يَْصَع
ــُروَن  ــَن يَْمُك ــُه َوالَِّذي ـِـُح يَْرَفُع ال الصَّ
ــيّئَاِت لَُهــْم َعــَذاٌب َشــِديٌد  السَّ
ــر  ــوُر؛6 ه ــَو يَبُ ــَك ُه ِ ــُر أُولَئ َوَمْك
می خواهــد،  ســربلندی  کــس 
خــدا  آِن  از  یکســره  ســربلندی 
ــوی او  ــزه به س ــخنان پاکی ــت.  س اس
ــه آن  ــته ب ــی رود و کار شایس ــاال م ب
رفعــت می بخشــد. و کســانی کــه بــا 
حیلــه و مکــر کارهــای بــد می کننــد، 
ــت و  ــد داش ــخت  خواهن ــی س عذاب
نیرنگشــان خــود تبــاه می گــردد«. 
به نظــرم عبــارت »َوالَِّذيــَن يَْمُكــُروَن 
ــيّئَاِت« مربــوط بــه کســانی اســت  السَّ
ــه عزت هــای ظاهــری را دســتمایه  ک
می دهنــد.  قــرار  مــردم  گمراهــی 
ــت  ــدید اس ــذاب ش ــا ع ــرای آنه ب
این طــور  روزگار  کــه  بداننــد  و 
و  فــراز  روزگار  چــرخ  نمی مانــد. 
فرود هایــی دارد. جایگاهــی امــروز 

. فاطر: 10.  6

فراهــم شــده، بایــد قــدر بداننــد، بــه 
ســجده بیفتنــد و آن را در خدمــت 
تقویــت باطــن خودشــان، توســعه 
خدمــات مهــرورزی و کارگشــایی از 
خلــق قــرار دهنــد. هســتند آدم هایــی 
کــه از عــزت و آبرویشــان بــرای 
خدمــت بــه مــردم و کارگشــایی 
وجودشــان  می کننــد.  اســتفاده 
پربرکــت.  و  نّفــاع  می شــود 

نکاتی درباره حسن عاقبت

ــا  ــام )علیه الســام( م ــد ام ــه بع ــا ب از اینج
را وارد فضــای دیگــری می کننــد کــه 
به نظــرم در یــک کلمــه اگــر بخواهــد 
خاصــه شــود، زیســت ســالم همــراه 
بــا حســن عاقبــت اســت. بــه کلمــه ی 
ســالم دقــت کنیــد. انســان ســالم 
زندگــی کنــد و ایــن ســامت کل 
ایــام عمــرش را پوشــش دهــد. ایــن 
عاقبــت.  حســن  همــان  می شــود 

کلمــات  و  کریــم  قــرآن  از  البتــه 
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــدا اس ــای خ اولی
ســامت عمومــی زندگــی، ریشــه اش 
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در ســامت تولــد اســت. انســان 
ــی  ــالم زندگ ــود، س ــد ش ــالم متول س
کنــد، ســالم بمیــرد و ســالم محشــور 
شــود. ایــن چیــزی اســت کــه شــما 
ــی  ــد تعال ــه بعــدی از خداون در جمل
توقــع می کنیــد: »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــی 
ــٍد، َو َمتِّْعنِــی  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
بُِهــًدی َصالِــٍح َل أَْســتَبِْدُل بِــهِ، 
َو َطرِيَقــةِ َحــٍقّ َل أَزِيــُغ َعنَْهــا، 
َو نِيــةِ ُرْشــٍد َل أَُشــك فِيَهــا، َو 
ْرنِــی َمــا كاَن ُعُمــرِی بِْذلَــًة  َعِمّ
ــرِی  ــإَِذا كاَن ُعُم ــك، َف ِ ــی َطاَعت ِ ف
ــك  ــی إِلَي ِ ــيَطاِن َفاْقبِْضن ــًا لِلشَّ َمْرتَع
َقبْــَل أَْن يْســبَِق َمْقتُــك إِلَــی«.

درخواســت بســیار مهمــی اســت. 
ــم  ــو می خواه ــی از ت ــت صالح هدای
کــه بــه ضالــت تبدیــل نشــود. 
َطرِيَقــةِ  »َو  می فرمایــد:  بافاصلــه 
َحــٍقّ َل أَزِيــُغ َعنَْهــا«؛ حقــی را از تو 
می خواهــم کــه از آن منحــرف نشــوم 
و ثبــات قــدم داشــته باشــم. رشــدی 
کــه در آن شــک نداشــته باشــم. بعــد 
ــد: »َو  ــرح می کن ــی مط ــب جالب مطل
ْرنـِـی َمــا كاَن ُعُمــرِی بِْذلـَـًة فـِـی  َعِمّ

ــن در  ــر م ــی عم ــا وقت ــك«؛ ت ِ َطاَعت
ــرا  ــر م ــو باشــد، عم ــام طاعــت ت مق
طوالنــی کــن. امــا بــه محــض اینکــه 
عمــر مــن چــراگاه شــیطان شــد، 
بــه مــن مهلــت نــده و جانــم را 
بگیــر. نفســم را بگیــر قبــل از اینکــه 
گرفتــار عقوبــت و خشــم تــو شــوم. 

ــل  ــه در فص ــت ک ــی اس ــن مطلب ای
بعــدی مطــرح می شــود. حاصــل 
بیانــات  از  قســمت  ایــن  جمــع 
ــام(  ــاجدین )علیه الس ــید الس ــرت س حض
ــه نوعــی مکمــل و جمع بنــدی  کــه ب
جمــات قبلــی اســت، زندگــی ســالم 
ــت.  ــت اس ــن عاقب ــا حس ــراه ب هم
ســالم هــم اعــم از ســامت فکــری، 
ســامت روان، ســامت روح و جــان 
ــامت در  ــه س ــک کلم ــت. در ی اس
ــه ســامت در جســم. در  ــن و البت دی
دعــای جالبــی معصــوم می گویــد 
خدایــا قــّوت ظاهــری مــن کــه 
ــدن و شــنیدن و  ــارت باشــد از دی عب
حرکــت و ســامت جســمی، اینهــا را 
وارث مــن قــرار بــده. گاهــی انســان 
جــوارح  و  اعضــا  وارث  می شــود 
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ــتم،  ــن هس ــی م ــش؛ یعن و قّوت های
نمی بینــد،  دیگــر  چشــمانم  ولــی 
و  نمی شــنود،  دیگــر  گوشــم 
چنــد  بکنــم.  نمی توانــم  حرکتــی 
ــد.  ــور کنن ــرا جمع وج ــد م ــر بای نف

بــرای ایــن منظــور دعــای شــب نیمــه 
شــعبان خــوب اســت؛ همــان دعایــی 
ــمَّ  ــم: »اللَُّه ــش می گویی ــه در ابتدای ک
اْقِســْم لَنـَـا مـِـْن َخْشــيَتَِك َمــا يَُحوُل 
بَيْنَنَــا َو بَيْــَن َمْعِصيَتِــَك َو مِــْن 
ـِـهِ رِْضَوانَــَك   ــا ب ُِّغنَ ــا تُبَل َطاَعتـِـَك َم
َو مـِـَن الْيَقِيــِن َمــا يَُهــوُن َعَليْنـَـا بـِـهِ 
ــب  ــا، نصی ــا؛ خدای نْيَ ــاُت الدُّ ُمِصيبَ
ــل  ــای از ترســت آنچــه حای ــا فرم م
ــت  ــاه و معصی ــا و گن ــان م ــد می باش
ــرداري ات  ــت و فرمانب ــو و از طاع ت
ــاند.  ــت رس ــه رضوان ــا را ب ــه م آنچ
ــا  ــر م ــدازه ای کــه ب ــه ان ــن ب و از یقی
ــد«.  ــان کن ــا را آس ــای دنی مصیبت ه
بعــد می فرمایــد: »اللَُّهــمَّ أَْمتِْعنَــا 
ــا  ــا َم تِنَ ــا َو ُقوَّ َ ــَماعِنَا َو أَبَْصارِن بَِأْس
ــا؛7  ــَوارَِث مِنَّ ــُه الْ ــا َواْجَعْل أَْحيَيْتَنَ
ــه  ــردان ب ــد گ ــا را بهره من ــا م خدای
. شــيخ عبــاس قمــی، مفاتيــح الجنــان،   7

شــعبان. مــاه  اعمــال 

و  دیده هایمــان  و  گوش هایمــان 
نیرویمــان چنــدان کــه زنــده داري مان 
بــده«.  قــرار  مــا  وارث  را  آن  و 

در بیــن عــوام حســن عاقبــت ظاهری 
ایــن اســت کــه انســان مــورث اعضــا 
و جوارحــش شــود. روایــت هــم 
ایــن مطلــب را تاحــدودی تأییــد 
می کنــد و بــه مــا گفته انــد کــه از 
ــد؛  ــن  را بخواهی ــال همی ــدای متع خ
یعنــی در وضعــی عزیــز برویــم. 
ــت  ــا عافی ــراه ب ــی هم ــر طوالن عم
انســان  روزی  خــدا  ســامتی  و 
ــر  ــری باالت ــت بخی ــا عاقب ــد. ام بکن
ایــن اســت کــه وقتــی مــی روم، 
ــب ـ  ــد. قل ــامت باش ــه س ــم ب دین
در  ـ  وجــودی  حقیقــت  به معنــای 
پیشــگاه حضــرت حــق ســلیم باشــد. 

بخــش اول دســت کســی نیســت 
ــد،  ــال بخواه ــدای متع ــه خ و هرچ
همــان می شــود. البتــه مــا آرزوهایــی 
را  آرزو هایــش  انســان  و  داریــم 
ــم  ــال تقدی ــدای متع ــگاه خ ــه پیش ب
می کنــد. ولــی گاهــی امتحــان انســان 
در ایــن اســت کــه عمــرش طوالنــی 
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شــود و معادلــه ای کــه گفتیــم، دربــاره 
ــم بخــورد.  ــه شــکل دیگــری رق او ب
ــد،  ــی باش ــت اله ــه خواس ــا ک آنج
ــی و  ــزت باطن ــه او ع ــرش ب در براب
فتوحــات باطنــی و درجــات آســمانی 
ــه او،  می دهــد. از رهگــذر خدمــت ب
ــد.  ــدا می کنن ــرت پی ــش مغف فرزندان
و  بیمــاری  کــه  مــادری  و  پــدر 
وضعیــت ســخت دارنــد، اگــر خدای 
متعــال بــه آنهــا ظرفیــت باطنــی هــم 
ــت و  ــفره دار رحم ــد، س ــت کن کرام
مغفــرت الهــی شــده اند. فرزندانشــان 
آنهــا، بــزرگ و  بــا خدمــت بــه 
ســعادتمند می شــوند. چنیــن افــرادی 
ــعادتمند هســتند و  ــان س ــم خودش ه
ــم اســباب ســعادت و خوشــبختی  ه
ــا  ــًا بچه ه ــده ای، مخصوص ــرای ع ب
و عزیزانشــان شــده اند. بیماری هــا 
ــر، حکمــت   و ســختی های آخــر عم
ــه آن درخواســت و  الهــی اســت؛ البت
ــوظ،  ــودش محف ــای خ ــر ج آرزو س
امــا ایــن هــم حکمــت الهــی اســت. 
را  عاقبــت  حســن  کلمــه ی  لــذا 
صحیــح  چقــدر  اینجــا  نمی دانــم 
فانــی  اینکــه  می بریــم.  کار  بــه 

مــردم  دیــد  از  ُمــرد،  و  خوابیــد 
نشــانه ســعادت اســت؛ ولــی دســتگاه 
دارد.  دیگــری  محاســبات  الهــی 

مسئولیت سنگین پدر و مادر در 
قبال سالمت فرزند

بــا وجــود تمــام ایــن حرف هــا، 
ــارک و  ــد تب ــد از خداون ــان بای انس
تعالــی ســامت جامــع بخواهــد. 
ــامت  ــه در س ــع ریش ــامت جام س
لــذا  دارد.  وراثــت  و  والدت  و  ژن 
خیلــی  مــادر  و  پــدر  مســئولیت 
ــای  ــد رعایت ه ــت و بای ــنگین اس س
ــالم  ــد س ــا فرزن ــد ت ــف را بکنن مختل
بــه دنیــا بیایــد. گاهــی علی رغــم ایــن 
تدابیــر حکمــت دیگــری هســت، آن 
ــدارد. در  ــادر ن ــدر و م ــه پ ــی ب ربط
ــن حــال آن رزق دیگــری اســت.  عی
بــه  متعــال  خــدای  وقــت  یــک 
ــر و  ــاءاهلل صب ــد، ان ش ــی می ده کس
تحملــش را هــم بدهــد. بچــه ای کــه 
ــد  ــادر بای ــدر و م ــت، پ ــالم نیس س
ــان را  ــن عزیزش ــت ای ــری خدم عم
بکننــد. آن هــم حکمت دیگــری دارد. 
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مهم تــر از اینهــا ســامت باطنــی بچــه 
اســت. پــدر و مــادر ســهم عجیبی در 
ســامت  باطنــی فرزنــد دارنــد. ایمــان 
و ســامت فکــری آنهــا مؤثــر در 
والدت ســالم اســت. حال خــوری 
در  اقتصادشــان  بــودن  تمیــز  و 
ــر دارد.  ــی تأثی ــامت والدت خیل س

نقش مادر مهم تر است

در  مــادر  نقــش  آنکــه  عجیــب 
ــه  ــدر ب ــش پ ــا نق ــامت والدت ب س
ــت.  ــه نیس ــل مقایس ــه قاب ــچ وج هی
ــه احســان  قــرآن کریــم جایــی کــه ب
و  می کنــد  توصیــه  والدیــن  بــه 
اْلِنَْســاَن  يْنَــا  »َوَوصَّ می گویــد: 
ــه  ــان را ب ــانًا؛ و انس ــهِ إِْحَس بَِوالَِديْ
پــدر و مــادرش بــه احســان ســفارش 
کردیــم«، فــوری ســراغ مــادر مــی رود 
ــا  ــُه ُكْرًه ــُه أُمُّ ــد: »َحَمَلتْ و می گوی
ــُه  ــُه َوفَِصالُ ــا َوَحْمُل ــُه ُكْرًه َوَوَضَعتْ
ثََلثُــوَن َشــْهًرا؛8 مــادرش بــا تحمــل 
رنــج بــه او بــاردار شــد و بــا تحمــل 
رنــج او را بــه دنیا آورد و باربرداشــتن 

. احقاف: 15.  8

و از شــیرگرفتن او ســی مــاه اســت«. 
ــارداری و شــیردهی، تمــام  ــام ب در ای
ــادر گــره  ــه م ــی ب ظرفیت هــای درون
توانســته  کــه  مــادری  می خــورد. 
والدت  در  را  فرزنــد  حــق  باشــد 
ــت کــرده باشــد، حقــش  ســالم رعای
نســبت بــه فرزنــد قابــل مقایســه 
نیســت بــا حــق پــدر. مأموریــت پــدر 
ــًا ناظــر بــه ســامت اقتصــادی  عمدت
می شــود و البتــه چنــد مأموریــت 
ــودش  ــای خ ــا به ج ــه آنه ــر ک دیگ
ــی  ــش خیل ــادر نقش ــا م ــوظ، ام محف
زیــاد اســت؛ حداقــل ســه برابــر؛ 
زیــرا شــخصی بــه پیامبــر گفــت: بــه 
کــه احســان کنــم؟ حضــرت فرمــود: 
مــادر. ســپس ســه مرتبــه فرمــود 
ــذا در  ــدر. ل ــود پ ــد فرم ــادر و بع م
ــما را  ــدْر ش ــر پ ــتحب، اگ ــاز مس نم
ــریع تر  ــاز را س ــد نم ــرد، بای ــدا ک ص
بخوانیــد و زودتــر تمامــش کنید. ولی 
اگــر مــادر صــدا کنــد، بایــد نمــاز را 
بشــکنی. البتــه نمــاز مســتحبی؛ نمــاز 
واجــب را حــق نــداری بشــکنی. 

بســیار  بســیار  مــادر  مســئولیت 
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بــزرگ اســت و از آن طــرف حقــش 
نیــز بســیار بســیار بســیار عظیــم 
پــدر  مســئولیت  و  حــق  اســت. 
هــم بســیار بــزرگ اســت؛ منتهــا 
مــا اآلن در مقــام مقایســه گفتیــم. 

خیلــی  ســالم  والدت  بنابرایــن 
از  پدرهــا  ولــی  دارد.  اهمیــت 
ــل هســتند و  ســامت اقتصــادی غاف
ــواده  ــفره خان ــر س ــبهناک س ــان ش ن
والدت  ســامت  کــه  می آورنــد 
را خــراب می کنــد. مادرهــا ابتــا 
دارنــد؛  دیگــر  غفلت هــای  بــه 
ــا  ــری و بی توجهی ه ــای فک غفلت ه
شــیردهی.  و  بــارداری  ایــام  در 
ــی  حــاالت روحــی، فکــری و اخاق
تکمیــل  در  ایــام  ایــن  در  مــادر 
ــذارد.  ــر می گ ــد تأثی ــخصیت فرزن ش

اهمیت سالمت در والدت، مرگ 
و قیامت

ــه  آیاتــی کــه آقــای زمانــی امشــب ب
عیســی ابن  والدت  ایــام  مناســبت 
خواندنــد،  )علی نبینا وآله وعلیه الســام(  مریــم 

ناظــر بــه همیــن مباحــث بــود: »إِنـّـي 
ـِـي  ــاَب َوَجَعَلن ـِـَي الِْكتَ ِ آتَان ــُد اللَّ َعبْ
ــا  ــَن َم ــاَرًكا أَيْ ــي ُمبَ ِ ــا َوَجَعَلن نَبِيًّ
َكاةِ  ــَلةِ َوالــزَّ ُكنـْـُت َوأَْوَصانـِـي بِالصَّ
ا بَِوالَِدتـِـي َولَْم  َمــا ُدْمــُت َحيًّــا َوبـَـرًّ
ــَلُم  ــقِيًّا َوالسَّ ــاًرا َش ــي َجبَّ ِ يَْجَعْلن
ــوُت  ــْوَم أَُم ـِـْدُت َويَ ــْوَم ُول ــيَّ يَ َعَل
ــی  ِــَك عِيَس ــا َذل ــُث َحيًّ ــْوَم أُبَْع َويَ
ابـْـُن َمْريـَـَم َقــْوَل الَْحــّق الَّــِذي فِيــهِ 
ــه مــن  ــده خــدا ب ــم بن ــُروَن؛9 من يَْمتَ
ــرار داده  ــر ق ــرا پیامب ــاب داده و م کت
اســت. و هــر جــا کــه باشــم، مــرا بــا 
برکــت  ســاخته و تــا زنــده ام بــه نمــاز 
و زکات ســفارش کــرده اســت. و مــرا 
ــادرم نیکــوکار کــرده و  ــه م نســبت ب
زورگــو و نافرمانــم نگردانیــده اســت. 
و درود بــر مــن روزی کــه زاده شــدم 
ــه  ــرم و روزی ک ــه می می و روزی ک
ایــن  می شــوم.  برانگیختــه  زنــده 
اســت ]ماجــرای[ عیســی پســر مریــم 
ــه در آن  ــتی ک ــار درس ــان[ گفت ]هم
آیــات  چینــش  می کننــد«.  شــک 
ــامت در  ــت. س ــین اس ــی دلنش خیل
ــه انســان  ــرگ و روزی ک والدت، م

. مریم: 30ـ34.  9
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کســی  اگــر  می شــود،  برانگیختــه 
توانســت همــه ی ایــن مواقــف را 
ذیــل نــام ســام پــروردگار متعــال بــه 
ســامت باشــد، اهــل نجــات اســت. 

ــی  ــارک و تعال ــد تب ــدوارم خداون امی
ــع  ــامت جام ــش س ــف و کرم از لط
ــد.  ــزان بفرمای ــه ی عزی را روزی هم
ــتید؛  ــامت والدت داش ــداهلل س بحم
شــبانه روز بــرای پــدر و مادرتــان دعا 
ــان  ــی در قلبت ــًا وقت ــد. مخصوص کنی
والیــت اهل بیــت )ســام اهلل علیهم اجمعین( را 
ــت  ــامت اس ــان س ــن هم ــد. ای داری
ــد.  ــدرش را بدان ــان ق ــد انس ــه بای ک

ســامت در زندگــی را از خــدای 
ــامت  ــد س ــد و قواع ــال بخواهی متع
را در زیســت خودتــان رعایــت کنید. 
ــه  ــا ب ــد ت ــه بدهی ــان را ادام مراقبت ت
ــه  ــوید و لحظ ــص ش ــامت مرخ س
ــم  ــی مه ــد. خیل ــالم بروی ــرگ س م
ــامت را  ــن س ــان ای ــه انس ــت ک اس
ادامــه بدهــد تــا لحظــه ماقــات 
از  المــوت.  ملــک  حضــرت  بــا 
زبــان حضــرت سیدالســاجدین در 
ــرش را  ــرگ تی ــم م ــای ۴۱ گفتی دع

ــه و  ــا گرفت ــه ســمت م ــش ب از کمان
اســتثنا هــم نــدارد. تــا آن لحظــه بــه 
ــم  ــد ه ــد و بع ــی کنی ســامت زندگ
بــرزخ و مواقــف بعــدی کــه مواقــف 
ــور  ــامت عب ــه س ــت، ب ــختی اس س
کنیــد تــا قیامــت وقتــی کــه فراخــوان 
ــد.  ــالم برخیزی ــن س ــا دی ــود، ب می ش
انســان از خــدای متعال چنیــن چیزی 
ــان  ــاءاهلل روزی خودت ــد. ان ش بخواه
باشــد.  فرزندانتــان  و  خانــواده   و 
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