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صمیمانــه ایــام پُربرکــت و پُرنــور 
دهــه ذیحجــه، روزهــای خدایــی، 
روزهــای برگــزاری مناســبت بــزرگ 
بین الملــل اســامی یعنــی حــج را بــه 
ــران  ــرادران و خواه ــزان، ب ــه عزی هم
ــدوارم  ــم. امی ــرض می کن ـــ ع تبری
ــن روزهــا و  ــرکات ای ان شــاءاهلل از ب
ــیم. ــته باش ــر داش ــره واف ــب ها به ش

تقویت بُنیه توحیدی مؤمنین

ــن مناســبت ها  ــام جــزء بهتری ــن ای ای
بــرای مراقبــت اســت. بــه لطــف 
امثــال  و  دعاهــا  اذکار،  از  خــدا 
ــی روشــنی  ــا پیشــنهادهای خیل این ه
وجــود دارد کــه عمــده هــم تقویــت 
ــت. از  ــن هس ــدی مؤمنی ــه توحی بنی
امیرالمؤمنیــن  از  کــه  تحلیل هایــی 
آن  تــا  شــده  روایــت  (علیه الســام) 

ــد  ــه توحی ــهادت ب ــه ش ــی ک بخش
از فرشــته مقــّرِب حــق،  هســت، 
ــا  ــل شــده، این ه ــل نق ــاب جبرئی جن
ــدی  ــه توحی ــت بُنی ــرای تقوی ــه ب هم

ــن  ــژه ای ــه کاروی ــت ک ــن هس مؤمنی
ــن  ــه از ای ــام اســت. ان شــاءاهلل هم ای
برداشــت های  ایــن  از  توجهــات، 
لطــف  بــه  نــاب  و  عالــی 
باشــیم. بهره منــد  حــق  حضــرت 

ســمت  بــه  می رویــم  هــم  بعــد 
شــب و روز عرفــه و شــب و روز 
جــزء  کــه  قربــان  ســعید  عیــد 
ــه  ــام ده ــبت های ای ــن مناس بزرگتری
ذیحجــه اســت. امیدواریــم ان شــاءاهلل 
بــا آمادگــی از ایــن فرصت هــای 
کنیــم. اســتفاده  بتوانیــم  الهــی 

عرفــه  دعــای  بــه  ایــام  ایــن 
سیدالشــهداء )علیه الصلوةوالســام( مراجعــه 
بــرای  کنیــم،  برداشــت  کنیــم، 
ــر  ــی دیگ ــم. یک ــان روان کنی خودم
از درخشــان ترین ادعیــه توحیــدی 
)ســام اهلل علیهم اجمعین(  طاهریــن  ائمــه 
ــاجدین ( ــه سیدالس ــای عرف ــن دع ای

ــیه  ــه عرش ــه نوری ــام) در صحیف علیه الس

ــین( ــام حس ــه ام ــای عرف ــت. دع اس
علیه الســام) بیشــتر شــناخته شــده اســت 

ولــی آن خیلــی کار دارد. امــا دعــای 
ــی  ــم خیل ــه ه ــه مبارک ــه صحیف عرف
فوق العــاده اســت. از طوالنی تریــن 
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خــوش  و  صحیفــه  دعاهــای 
ــد،  ــژه در حم ــه وی ــن، ب مضمون تری
ــز  ــا حیرت انگی ــن دع ــق ای ــًا اف واقع
ــت،  ــگفت انگیز اس ــًا ش ــت حقیقت اس
ــد  ــم و بهره من ــه کنی ــاء اهلل مراجع ان ش
شــویم. بــه ویــژه ایــن کــه در دعــای 
) سیدالســاجدین  حضــرت  عرفــه 
معرفــت  در  بابــی  یـــ  علیه الســام) 

امــام گشــوده شــده کــه آن هــم 
ــای  ــایی اســت، جــزء ویژگی ه تماش
ــی  ــن بخش ــه، ای ــای عرف ــن دع همی
حجــت  بــه  مربــوط  کــه  اســت 
ــت. ــام) اس ــر (علیه الس ــام عص ــدا و ام خ

منظومه ی مکارم االخالق

رســیدیم بــه بخشــی کــه امــام ســجاد 
(علیه الســام) یـــ منظومــه ای از ویژگی ها 

را در ایــن کهکشــان صحیفــه و در 
ــا را  ــان این ه ــکارم، آن چن ــور م مح
ــا  ــر بن ــه اگ ــده ک ــم چی ــار ه در کن
ــه  ـــ کســی شــخصیت او ب باشــد ی
ــخصیت  ــود، ش ــته ش ــاح« آراس »ص
او بــه »حلیة الصالحیــن« و بــه »تقــوا« 
زینــت داده بشــود؛ ایــن زیــور، زینت 
و زیبایــی چــه چیزهایــی هســتند کــه 

ــه  ــودش ب ــرای خ ــا را ب ــد این ه بای
ــد.  ــم کن ــال فراه ــدای متع ــف خ لط

حضــرت در ایــن جــا یـــ فهرســت 
خیلــی جالبــی دارنــد، یـــ فهرســت 
نوزده گانــه و بــه عــاوه یـــ بخــش 
پایانــی هــم دارد. مــا از ایــن فهرســت 
بــه لطــف خــدای متعــال تــا بــه حــال 
هشــت نکتــه  را عــرض کردیــم و 
ــم  ـــ توضیحــات مختصــری تقدی ی
خــدا  امیــد  بــه  امــروز  کردیــم. 
ــم. ــرض می کنی ــدی را ع ــوارد بع م

صالح و زینت تقوا

ــلِّ  ــمَّ َص ــت؛ »اللَُّه ــن اس ــوان ای عن
ــٍد َو آلِــهِ، َو َحلِّنِــي  َعَلــى ُمَحمَّ
أَلْبِْســنِي  َو  الِِحيــَن،  الصَّ بِِحْليَــةِ 
زِينَــَة الُْمتَّقِيــَن...« ماحظــه هــم 
روی  بحــث  عمدتــًا  می فرماییــد 
و  اســت  زیبایی شناســی  محــور 
خداونــد تبــارک و تعالــی شــخصیت 
یـــ  را  متّقــی  صالــح  انســان 
می خواهــد،  دل نــواز  شــخصیت 
یعنــی تودل بــرو باشــد، خوشــگل 
ــن آراســتگی  ــی، ای ــن زیبای باشــد. ای
مربــوط بــه چهــره ظاهــری و لبــاس 
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ــوط  ــت، مرب ــا نیس ــری و این ه ظاه
بــه حلیــه صــاح و زینــت تقــوا 
اســت کــه یـــ فهرســت بســیار 
جالــب آن ایــن جــا مطــرح می شــود.

ــن  ــه انســان مؤم ــه می شــود ک چگون
در  حضــورش  می شــود،  دلپســند 
اســت،  دلخــواه  خانــواده  محیــط 
اجتماعــی  محیــط  در  حضــورش 
فعالیت هــای  در  اســت،  دلخــواه 
اســت،  پســند  مــورد  اجتماعــی 
فطرت هــا  بــا  اســت،  پســندیده 
ــا  ــد، ب ــرار کن ــاط برق ــد ارتب می توان
برقــرار  ارتبــاط  می توانــد  دل هــا 
کنــد، می توانــد بــه عمــق شــخصیت 
ــأله  ــون مس ــد، چ ــل بزن ــب پ مخاط
ــت. ــه اس ــن گون ــت ای ــور و زین زی

ــا در  ــن ویژگی ه ــا ای ــودش ب اوالً خ
ــف  ــرد، کِی ــرار می گی ـــ بهشــتی ق ی
می کنــد. اولیــن کســی کــه از زیبایــی، 
از آراســتگی، از زینــت لــذت می بــرد 
خــود شــخص آراســته اســت. شــما 
وقتــی بــه ظاهــر خودتــان می رســید، 
یـــ لبــاس مرتبــی تن تــان می کنیــد، 
ــد،  ــم می کنی ــان را منظ ــر و وضع ت س
ــف  ــا کِی ــن ج ــه ای ــی ک ــن کس اولی

خــود  می بــرد  لــذت  و  می کنــد 
ــران.  ــم دیگ ــد ه شــخص اســت، بع
ــا زیســت  ــره زیســت م چــون باالخ
ــارک  ــد تب ــی اســت و خداون اجتماع
دلپســند  مؤمــِن  انســاِن  تعالــی  و 
می خواهــد، یعنــی شــخصیتی کــه 
ــا او، در  ــه ب ــم در مواجه ــران ه دیگ
ــا او، این هــا هــم احســاس  زیســت ب
خــوب و مطبــوع داشــته باشــند.

ــت،  ــری اس ــث فط ــًا بح ــن کام ای
بحــث زیبایی شناســی، بحــث بســیار 
ــل  ــد در محاف ــه بای ــت ک ــی اس عال
بگیــرد. قــرار  مداقّــه  مــورد  مــا 

ــوند  ــه وارد می ش ــن زاوی ــام از ای ام
مطــرح  را  فهرســت  ایــن  بعــد 
ــل  ــه مث ــن منظوم ــد ای ــد. بای می کنن
ــم گیر در  ــی چش ــِد خیل ـــ گردنب ی
شــخصیت انســان مؤمــن آویختــه 
ــد  ــه باش ــه آویخت ــن گون ــد، ای باش
ــورد  ــد، م ــورد پســند کن ــه آن را م ک
پســند فطــرت خــودش، مــورد پســند 
فطــرت مؤمنیــن و مورد پســند خدای 
ــندد  ــق بپس ــرت ح ــه حض ــال ک متع
پســندش  را  آن  کامــل  اولیــای  و 
دوســتش  قالــب  ایــن  در  کننــد، 
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بخواهنــد.  را  آن  باشــند،  داشــته 

فهرست منظومه ی 
مکارم االخالق

ایــن  الَْعــْدِل«  »بَْســِط  اول: 
عدالــت.  و  عــدل  گســترداندن 

دوم: »َو َكْظِم الَغيِْظ« مدیریت خشــم. 

ــوش  ــَرةِ« خام ِ ــاءِ النَّائ ــوم: »إِْطَف س
فتنه هــا.  و  دعواهــا  آتــش  کــردن 

چهــارم: »َو َضــمِّ أَْهــِل الُْفْرَقــةِ« 
هــم  بــه  و  کــردن  ضمیمــه  و 
رســاندن افــراد و گروه هایــی کــه 
و  کردنــد  پیــدا  جدایــی  هــم  از 
گرفتــار تفرقــه و تشــتّت شــدند. 

پنجــم: »َو إِْصــَاِح َذاِت الْبَيِْن« و این 
کــه بیــن افــرادی کــه گرفتــار تفرقــه 
ــم  ــه ای ه ــاح ریش ـــ اص ــدند ی ش
بکنــد و ریشــه تفرقه هــا و اختافــات 
در  مخصوصــًا  آن هــا،  بیــن  در  را 
دارای  کــه  گروه هایــی  و  جوامــع 
بــا  ویــژه  و  نزدیـــ  نســبت های 
ــواده،  ــل ارحــام، خان هــم هســتند مث
مثــل افــراد یـــ جمــع مؤمــن، جمــع 

ــهر،  ـــ ش ــی ی ــل اهال ــتانه، مث دوس
یـــ تشــکیات، هرچــه کــه هســت. 

ششــم: »َو إِْفَشــاءِ الَْعارَِفــةِ« و منتشــر 
کــردن زیبایی هــا. »افشــاء العارفة« 
در  افشــاگری  و  آشکارســازی 
امــور  زمینــه  در  زمینــه ای؟  چــه 
ایــن  کــه  »افشــاء العارفة«  نیـــ. 
»افشــاء«  کلمــه  مــا  کلمــات  در 
ایــن  یعنــی  ســام هــم هســت. 
می پســندد  متعــال  خــدای  را 
کــه انســان مؤمــن منتشــر کننــده 
ــا،  ــن، زیب ــتذهن، مستحس ــور مس ام
دلخــواه، مطلــوب خــدای متعــال، 
چیزهــای خــوب را منتشــر کنــد، 
اخــاق خــوب را، مطالــب خــوب را. 

هفتــم: »َو َســتْرِ الَْعائِبـَـةِ« و پوشــاندن 
بدی هــا. و انســان صالــِح متّقی هنرش 
ــا و مســتور  در آشکارســازی خوبی ه
ــت.  ــا اس ــتی ها و بدی ه ــردن زش ک
ــی از  ــاف خیل ــب. برخ ــدر جال چق
تصورهایــی کــه بعضی هــا دارنــد. 

ــی  ــةِ« یعن ــِن الَْعرِيَك ــتم: »َو لِي هش
نــرم.  طبــع  داشــتن  مایمــت، 
ــت.  ــت اس ــای طبیع ــه معن ــه ب عریک
ــی  ــن نرم خوی ــة« ای ــن العريك »و لي
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کــه مــن جلســه گذشــته یـــ مقــدار 
مفصــل در ایــن زمینــه توضیــح دادم. 

ــِض  امــام می رســیم بــه نهــم: »َو َخْف
الَْجنـَـاِح« ایــن نهــم ویژگی اســت. از 
همیــن جــا ایــن بحــث را ان شــاءاهلل 
خدمت تــان تقدیــم کنیــم و ببینیــم که 
ســهم مــا از ایــن مجلــس چه هســت.

فروتنی و تواضع

ترکیــب  یـــ  »خفض الجنــاح« 
خیلــی بدیعــی اســت کــه قــرآن کریم 
پســندیده  بســیار  موضــوع  بــرای 
ــب  ــن ترکی ــع از ای ــی و تواض فروتن
ــض  ــب »خف ــد، ترکی ــتفاده می کن اس
ــع  ــه تواض ــرآن کلم ــاح«. در ق الجن
کلمــه  ایــن  روایــات  در  نیامــده. 
اســتفاده شــده ولــی در قــرآن نــه. در 
ــر  ــی از تعابی ــه فروتن ــع ب ــرآن راج ق
ــی از آن  ــده. یک ــتفاده ش ــری اس دیگ
تعابیــر ایــن ترکیــب اســت »خفــض 
الجنــاح«. حــاال ماحظــه کنیــد بــاِل 
ایــن پرنده هــا وقتــی کــه می خواهنــد 
ــاح  ــت خفض الجن ــد حال ــرود بیاین ف
ــع  ــان را جم ــی بال ش ــد، یعن می کنن
ــن و  ــد پایی ــد بیاین ــا بتوانن ــد ت می کنن

ــرم  ــی گ ــد خیل ــه می خواهن ــی ک وقت
را  بچه هایشــان  مثــًا  صمیمانــه  و 
ــال  ــر ب ــا را زی ــد این ه رســیدگی کنن
ــت.  ــت اس ــن حال ــد، ای ــر بگیرن و پ
ــه ایــن حالــت می گوینــد »خفــض  ب
گفــت  می شــود  کــه  الجنــاح« 
فروتنــی  از  اســت  ترکیبــی  یـــ 
محبــت. و  تکریــم  بــا  آمیختــه 

فروتنی همراه با تکریم و محبت

ــن  ــردم ای ــل ک ــدار تأم ـــ مق ــن ی م
ایــن  کــه  کــردم  اســتنباط  طــور 
ــه در  ــاح« ک ــض الجن ــب »خف ترکی
قــرآن آمــده و امــر می کنــد کــه 
ــما  ــرای ش ــم ب ــه اش را ه ــاال آی ح
ــی  ــوع فروتن ـــ ن ــن ی ــم، ای می خوان
اســت، منتهــا گویــا نــه بــه هــر 
ــم  ــی کــه در آن تکری ــی، فروتن فروتن
ــه  ــی ک ــی کس ــت. یعن ــت اس و محب
در برابــرش خفــض جنــاح می کنیــم، 
می کنیــم،  احتــرام  را  طــرف  هــم 
می کنیــم.  محبــت  او  بــه  هــم 
یعنــی محبــت و گرمایــی هــم در 
می گوینــد  ایــن  بــه  هســت.  او 
هــم  آیاتــش  »خفض الجنــاح«. 
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قــرآن کریــم هســت. دو جــا در 

ــر  ــه پیغمب ــاب ب ــال خط ــدای متع خ
»و  می گویــد  اکرم)صلی اهلل علیه وآله وســلم( 
اخفــض« خیلــی تعبیــر لطیفــی اســت 
»َو اْخفـِـْض َجناَحــَك لَِمــِن اتَّبََعــَك 
ــم  ــر عال ــه رهب ــَن1« ب ــَن الُْمْؤمِني مِ
خلقــت و رئیــس امــت اســامی، آن 
ــی  ــر کس ــه دیگ ــت کل ک ــم ریاس ه
ــًا  ــدارد. تکوین ــود ن ــر از او وج باالت
در عالــم خلقــت، تشــریعًا در محیــط 
ــر از او کــه  امــت، کســی دیگــر باالت
ــه  ــاب ب ــال خط ــدای متع ــت. خ نیس
پیامبــرش چقــدر روشــن فرمــان 
َجناَحــَك  اْخفِــْض  »َو  می دهــد 
الُْمْؤمِنيــَن«  اتَّبََعــَك مِــَن  لَِمــِن 
مؤمنــی  انســان های  ایــن  دربــاره 
ــو  ــه ت ــد، ب ــو تبعیــت می کنن کــه از ت
ــی  ــو همراه ــا ت ــد و ب ــان آوردن ایم
قــرار  تــو  امــر  تحــت  می کننــد، 
می گیرنــد، خفــض جنــاح داشــته 
بــاش. یعنــی ایــن فروتنــی آمیختــه با 
تکریــم و محبــت را نســبت بــه آن هــا 
ــان  ــال فرم ــدای متع ــن. خ ــال ک اعم
َجناَحــَك«  اْخفِــْض  »َو  می دهــد 

 1

 آیه 215 سوره شعراء

ــاش.  ــه ب ــور مواج ــن ط ــا ای ــا آن ه ب
ــاب  ــت؟ خط ــه کیس ــاب ب ــن خط ای
اســت. عظیم الشــأن  پیامبــر  بــه 

فروتنی و خاکساری در برابر 
والدین

دربــاره  کــه  دیگــری  مــورد 
»خفض الجنــاح« در قــرآن کریــم 
اســتفاده شــده، دربــاره فرزنــد نســبت 
بــه پــدر و مــادر اســت. آیــه اش هــم 
ــاز  ــض« ب ــت »و اخف ــان اس خاطرت
ــر اســت. »َو  ــر اســت. ام ــن تعبی همی
ــَن  لِّ مِ ــذُّ ــاَح ال ــا َجن ــْض لَُهم اْخفِ
ــدار  ـــ مق ــا ی ــن ج ــة2ِ« ای ْحَم الرَّ
مطلــب اوج گرفتــه اســت. ایــن جــا 
هــر چــه می شــود ایــن بال هــای 
فروتنــی و خاکســاری خــودت را 
در برابــر پــدر و مــادر کوچـــ کــن 
ــه  ــةِ« ک ْحَم ــَن الرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاَح ال »َجن
ایــن برخاســته از آن محبــت توســت.

ــم  ــم تکری ــه ای کــه مــن گفت آن جمل
ــودش را  ــه خ ــن آی ــت در ای و محب
نشــان می دهــد. یعنــی آن هــم در 
کلمــه ذّل هســت، هــم در کلمــه 

2  آیه 24 سوره اسراء
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ــدواژه  ــن دو کلی رحمــة اســت. در ای
آمــده »َو اْخفِــْض لَُهمــا َجنــاَح 
ــْل َربِّ  ــةِ َو ُق ْحَم ــَن الرَّ لِّ مِ ــذُّ ال
ــراً«  ــي  َصغي ــا َربَّيان ــا َكم اْرَحْمُهم
ــدای  ــن خ ــه دام ــم دســت ب ــد ه بع
متعــال بگیــر و بــرای آن هــا دعــا 
کــه  هم چنــان  خدایــا  کــه  کــن 
ــن  ــی م ــن در کودک ــادر م ــدر و م پ
قــرار  خودشــان  لطــف  مــورد  را 
ــم  ــا رح ــه آن ه ــم ب ــو ه ــد، ت دادن
ــا  ــا َكم ــْل َربِّ اْرَحْمُهم ــن. »َو ُق ک
ــه  ــان ک ــم چن ــراً« ه ــي  َصغي َربَّيان
ــد،  ــت کردن ــن را تربی ــی م در کودک
گرفتنــد. پرشــان  و  بــال  زیــر 

هــم خــودت در برابــر آن ها خاکســار 
بــاش، فروتنــی و کوچکــی کــن، 
ــبت  ــت نس ــب رحم ــرای جل ــم ب ه
ــن  ــه دام ــادر، دســت ب ــدر و م ــه پ ب
ــزء  ــدد ج ــر. مج ــال بگی ــدای متع خ
آیــات کریمــه قــرآن اســت. می دانیــد 
همیــن خصوصیــت  دو جــا  هــر 
ــی  ــن دوم ــًا در ای ــت، مخصوص هس
کــه مســأله پــدر و مــادر اســت.

فروتنی و خاکساری کلید 
موفقیت است

ــمت  ــد ِس ــه می خواه ــی ک ــر کس ه
ســمت  باشــد،  داشــته  رهبــری 
مربیگــری داشــته باشــد، پیشــوای 
یـــ جماعتــی باشــد و بخواهــد بــه 
ــه  ــد ب ــد، بای ــل کن منطــق وحــی عم
ــر  ــه پیامب ــوی ک ــندیده نب ــیره پس س
اعظــم بــه آن مأمــور بــود و بــه 
ــل  ــه  آن عم ــم ب ــکل ه ــن ش بهتری
ــل  ــیره عم ــن س ــه ای ــد ب ــرد، بای ک
بتوانــد در کار رهبــری،  تــا  کنــد 
ــق  ــت دیگــران موف ــت و مدیری هدای
ــی و خاکســاری اســرار  باشــد. فروتن
موفقیــت اســت. انســان بایــد نســبت 
بــه آن هــا خفــض جنــاح داشــته 
ــردن  ــم گ ــش ه ــه مقابل ــد. نقط باش
ــاال  فــرازی و تکبــر اســت، طاقچــه ب
گذاشــتن و منــم منــم کــردن و این هــا 
ــر نقطــه مقابلــش اســت.  اســت، تکب
شــاید در بیــن صفــات زشــت کمتــر 
چیــزی بــه پــای تکبــر برســد. خیلــی 
ــْض  ــح و زشــت اســت. »َو اْخفِ کری
ْحَمــةِ«. لِّ مـِـَن الرَّ لَُهمــا َجنــاَح الــذُّ
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مبنای تواضع و فروتنی مبتنی بر 
منطق توحید است

بــا اجازه تــان یـــ تعمیقــی بــه بحــث 
کنیــم، یـــ مقــدار ریشــه بــه بحــث 
بدهیــم و آن عبــارت اســت از این که 
مبنــای خفض جنــاح و مبنــای تواضع 
ــه لحــاظ هستی شناســی  ــی ب و فروتن
کامــًا مبتنــی بــر منطــق توحیــد 
برکــت  از  موّحــد  انســان  اســت. 
جهان شناســی،  یـــ  بــه  توحیــد 
هستی شناســی، خودشناســی و دیگــر 
می رســد.  یـــ  درجــه  شناســِی 
ایــن  و  شــناخت  ایــن  حاصــل 
معرفــت وقتــی منعکــس می شــود 
در رفتــار ایــن آدم می شــود فروتنــی. 
ــت. ــًا آن جاس ــی  دقیق ــه فروتن ریش

کنیــد یـــ کســی  شــما تصــور 
دارای جهان بینــی توحیــدی باشــد، 
ــام  ــد تم ــد می بین ــگاه می  کن ــدام ن م
ــر  ــت در براب ــه هس ــه ک ــم هرچ عال
ــلیم  ــع و تس ــال خاض ــروردگار متع پ
و فروتــن، در برابــر عظمــت او ناچیز 
ــت.  ــر اس ــر و حقی ــدک و صغی و ان
ــت  ــم هس ــن عال ــه در ای ــه ک هرچ
ــر  ــر« در براب ــدک صغی ــٍر عن »کل کبی

ــاب  ــه حس ــزی ب ــال چی ــدای متع خ
ــه  ــه هم ــش ب ــن نگاه ــد. ای نمی آی
ــد  ــه می بین ــه ک ــت. آن چ ــم اس عال
اســت. حــق  حضــرت  کبریــاء 

جهان بینی توحیدی

بــه قــول روایتــی کــه داریــم فرمــود 
ــا  ــد تنه ــى«، می بین ــاء رداي »الكبري
بزرگــی  ایــن  کبریــا،  رداء  ایــن 
فقــط بــه خــدای متعــال می آیــد، 
ــرت  ــه حض ــط ب ــن فق ــام. ای والس
حــق می آیــد، بقیــه کــی هســتند، 
هیچ ابــِن  هیچ ابــِن  هســتند؟  چــه 
هیچ ابــِن هیچ ابــِن هیــچ. فقیرابــِن 
چــه  فقیــر.  فقیرابــِن  فقیرابــِن 
ــد؟  ــه دارن ــان چ ــتند؟ از خودش هس
ــدارد.  ــم ن ــن عال کســی چیــزی در ای
در تمــام مراتــب هســتی همیــن طــور 
اســت، از ایــن جهــت هیــچ فرقــی بــا 
ــدای  ــه خ ــه ک ــد، هرچ ــم نمی کنن ه
متعــال آفریــده. ایــن رداء کبریــاء فقط 
ــا و  ــر تنه ــت و تکب ــه اوس ــق ب متعل
تنهــا صفــت حق تعالــی اســت، در آن 
جــا اســت کــه جــزء اسماءالحســنی 
ــال  ــاره خــدای متع ــط درب اســت، فق
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اســت والســام. از دیگــران اصــًا در 
طبع شــان،  در ســازه وجودی شــان، 
اصــًا  خلقتی شــان،  ســاختار  در 
آن هــا  بــه  چیــزی  چنیــن  ایــن 
تکبــر  کــه  فقیــر  بــه  نمی آیــد. 
نمی آیــد، آن چیــزی کــه ذاتــًا از فقــر 
ــت. ــه اس ــن گون ــده، ای ــاخته ش س

خودشناسی منطبق بر حقیقت 
وجودی

ــان  ــه جه ــگاه ب ــن ن ــما ای ــاال ش ح
را تصــور کنیــد، بعــد نــگاه بــه 
ــن  ــم در ای ــودش را ه ــودش، خ خ
بــه  نــگاه  می بینــد،  بی کرانــه 
خــودش هــم بــه همیــن ترتیــب 
اســت. یـــ خودشناســی منطبــق 
بــر حقیقــت وجــودی اش اســت، 
پیشــگاه  در  اســت.  حالــش  ایــن 
تعالــی  و  تبــارک  حــق  عظمــت 
ســرش پاییــن اســت. نســبت بــه 
اســت،  همین طــور  هــم  دیگــران 
ــران  ــم دیگ ــه می گویی ــی ک ــن جای ای
یعنــی دیگــران از ســایر انســان ها 
ــره  ــتند و باالخ ــراف او هس ــه اط ک
در ایــن زیســت اجتماعــی او بــه 

مناســبت زندگــی اجتماعــی بــا آن هــا 
ــه دیگــران  محشــور اســت. نســبت ب
ــدی  ــگاه توحی ــت آن ن ــه برک ــم ب ه
ــایر  ــت. س ــی اس ــگاه تکریم دارای ن
انســان ها پیــش او مکــّرم هســتند، 
و  احتــرام  یـــ  دارنــد،  جایــگاه 
اعتبــاری دارنــد. ایــن جــا یـــ 
تحلیــل هــم وجــود دارد، آن تحلیــل 
ــوظ اســت. ــه جــای خــودش محف ب

نگاه توحیدی نسبت به دیگران

از امــام ســجاد )علیه الصلوةوالســام( نقــل 
ــر  ــاال خاط ــم ح ــن ه ــه ای ــده ک ش
اســت.  خــوب  باشــد  نازنین تــان 
یکــی از علمــای زمــان حضــرت 
دســتگاه  آن  دربــارِی  علمــای  از 
طاغــوت بــه نــام ُزهــری پیــش امــام 
ــه و  ــاع زمان ــام( از اوض ــجاد )علیه الس س
روزگار گلــه می کنــد و ایــن کــه 
بــه مــن اقبــال نمی شــود و مثــل 
ایــن کــه همــه بــا مــن ســر ناراحتــی 
پیــش  می کنــد  گلــه ای  دارنــد، 
حضــرت. امــام )علیه الســام( آن جــا یـــ 
ــد. ــه او می کن ــا ب ــت توصیه ه فهرس

شــما  کــه  می گوینــد  حضــرت 
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ــران  ــا دیگ ــاط ب ــودت را در ارتب خ
بــه  محاســبه  در  کــن.  محاســبه 
ــرت  ــیم«. حض ــبر و تقس ــده »س قاع
ــی  ــر کس ــه ه ــانند ک ــن را می رس ای
ــوی از  ــه می ش ــا او مواج ــو ب ــه ت ک
تــو بهتــر اســت. هــر کســی کــه تــو 
بــا او مواجــه می شــوی یــا ایــن 
ــی  ــا می گوی ــت ی ــو اس ــر از ت بزرگت
او حســناتش از مــن بیشــتر اســت، یــا 
ــی  ــت می گوی ــو اس ــر از ت ـ ت کوچ
ایــن گناهانــش کمتــر اســت، یــا هــم 
ســن و ســال تــو اســت، ایــن هــم در 
ــی  ــن فضاهــا اســت کــه می گوی همی
مــن بدی هــای خــودم را می دانــم 
ــی از  ــن اطاع ــه او م ــع ب ــا راج ام
ــدارم.  ــه ن ــی اش ک ــای پنهان خوبی ه
چــه می دانــم شــاید او بیــن خــودش 
و خــدای متعــال یـــ چیزهایــی 
محاســبه  ایــن  در  بنابرایــن  دارد. 
ــن  ــتند. همی ــر هس ــن بهت ــه از م هم
می کنــد. اثبــات  او  بــرای  قاعــده 

قاعده نگاه تکریمی نسبت به 
اطرافیان

دســتگاه  ایــن  بــه  کســی  اگــر 
ــران  ــا دیگ ــاط ب ــباتی در ارتب محاس
مجهــز شــد، دیگــر قیافــه نمی گیــرد. 
نــگاه  آن  هستی شناســی،   نــگاه  آن 
توحیــدی بــه عالــم، بــه خــودش، بــه 
محیــط پیرامونــی، ایــن نــگاه فنــی در 
نســبت خــودش با ســایرین، ایــن آدم 
دیگــر در ارتبــاط بــا دیگــران خودش 
نمی کشــد،   آن  و  ایــن  رخ  بــه  را 
بــرای خــودش قیافــه نمی گیــرد، 
بــرای خــودش مــدام منزلــت و شــأن 
باالتــری و چیــزی قائــل نیســت. 

مواقِف امتحان فروتنی 

و  خفض الجنــاح  موضــوع  اساســًا 
ــع  ــو طب ــا ول ــال این ه ــع و امث تواض
انســان مؤمــن اســت، تجلیّــات او 
ــدرت اســت.  در موضــع رفعــت و ق
وقتــی بــه یـــ ریاســتی رســید، 
وقتــی بــه یـــ موقعیتــی رســید، 
ــید،  ــی رس ـــ امکانات ــه ی ــی ب وقت
ــید، آن  ــی رس ـــ اموال ــه ی ــی ب وقت
می شــود،  امتحــان  کــه  جاســت 
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ــف  ــن مواق ــال ای ــی م امتحــان فروتن
اســت، مــال ایــن موقعیت هــا اســت. 
ــا  ــا این ه ــتاد، ب ــد اس ــًا ش ــی مث وقت
ــد، حــاال شــده  ــار می کن ــه رفت چگون
مدیــر، رئیــس، بــا ایــن  کســانی 
ــه  ــتند چگون ــر او هس ــت ام ــه تح ک
ــد  ــه فرمودی ــد؟ ماحظ ــار می کن رفت
شــده  حــاال  اســت.  جاهــا  ایــن 
ــروت  ــدر ث ــان ق ــه ف ــًا کســی ک مث
ــده،  ــش ش ــال نصیب ــاءاهلل از ح ان ش
حــاال مثــًا یـــ آدم مطرحــی شــده، 
ایــن جاهــا اســت، از موضــع رفعــِت 
ــی  ــع خیل ــه تواض ــت ک ــدرت اس ق
اســت. شــیرین  و  دارد  حــاوت 

ــن  ــان مؤم ــع انس ــه طب ــن ک ــو ای ول
ــی اســت، طبعــش  ــه فروتن آراســته ب
ــق  ــد، طب ــان قواع ــق هم ــت، طب اس
تربیــت الهــی و توحیــدی، امــا تجلــی 
انســان های  در  متواضعانــه  رفتــار 
مؤمــن زمانــی اســت کــه شــأنی، 
جایگاهــی، منزلتــی، ریاســتی، مالــی، 
می کنــد.  پیــدا  قدرتــی  مکنتــی، 
می کنــد  جلــوه  بیشــتر  جــا  آن 
می دهــد. نشــان  را  خــودش  و 

طعم تواضع برابر است با طعم 
بندگی

)علی نبیناوآله وعلیه الســام(  عیســی  حضــرت 
بــود،  نشســته  اصحابــش  بیــن 
بنشــینید،  آقایــان می شــود  گفــت 
شــما  پاهــای  می خواهــم  مــن 
اصحــاب  دهــم.  شست و شــو  را 
گفتنــد  شــد،  گرفتــه  حال شــان 
اســت.  خــدا  پیغمبــر  ایشــان 
ــه،  ــت ن ــدند، گف ــب ش ــی منقل خیل
جــداً می خواهــم پاهــای شــما را 
ــن  ــم ای ــد می خواه ــورم. فرمودن بش
تبدیــل بشــود بــه یـــ فروتنــی، 
ـــ  ــه ی ــماها ب ــن ش ــم بی می خواه
خــب  بشــود.  تبدیــل  ســیره ای 
خداســت. پیامبــر  جایــگاه  آن 

بی تکّلــف  و  رفتارهــای صمیمانــه 
کجــا  بنشــینند،  کجــا  داشــتند. 
ــه  ــد، چگون ــه بیاین ــتند، چگون بایس
ــوند.  ــوار ش ــی س ــه َمرکب ــد، چ برون
شــما می بینیــد طبــع اولیــاء خــدا کــه 
ــم هســتند همــه اش  صدر نشــینان عال
سروســاده  بی تکلــف  امــور  بــا 
اســت. یعنــی مثــًا امــر دایــر بشــود 
ــا  ــود ی ــب بش ــوار اس ــن س ــه ای ک
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ــر  ــود. اگ ــر می ش ــوار قاط ــر، س قاط
ــن کــه حــاال  ــن ای ــر شــد بی ــر دای ام
ــن  ــاال ممک ــهر، ح ــردد درون ش در ت
اســت یـــ زمــان مثــًا بــرای جنــگ 
ــه  ــرود کاری ب ــد ب ــه می خواه و چ
ــر  ــادی اگ ــرایط ع ــم، در ش او نداری
امــر دایــر شــد کــه ســوار مثــًا قاطــر 
ــرت االغ  ــب حض ــا االغ، خ ــود ی بش
ــاب  ــن انتخ ــد. ای ــاب می کن را انتخ
ــزی را  ــن آن چی ــد م ــد می گوی می کن
کــه ســاده تر اســت انتخــاب می کنــم.

در لبــاس اســت، آراســته اســت ولــی 
ــا.  ــن چیزه ــت، در همی ــی اس معمول
ــر کاری را انجــام  ــه اســت ه در خان
می دهنــد، جــارو می زننــد، لبــاس 
ــه  ــد، چ ــت کنن ــذا درس ــویند، غ بش
کننــد. چیــزی ندارنــد، ایــن را ببینیــد، 
ســیره پیامبــر را بخوانیــد، ســیره اولیاء 
ــان  ــای شخصی ش ــد. کاره را بخوانی
می دهنــد. انجــام  را  خودشــان  را 

صاحــب ایــن دعــا امــام ســجاد 
ــره  ــه چه ــا ب ــام( آن وقت ه )علیه  الصلوةوالس

ــاال  ــل ح ــد، مث ــده نبودن ــناخته ش ش
می شــناخت.  کســی  چــه  نبــود، 
در  می کردنــد  ســعی  حضــرت 

کاروان هایــی  بــا  مســافرت ها 
ــند،  ــان را نمی شناس ــه ایش ــد ک برون
ــان  ــای خودش ــه کاره ــن ک ــرای ای ب
ــًا  ــد، ضمن ــام بدهن ــان انج را خودش
ــد.  ــت کنن ــه دیگــران خدم ــد ب بتوانن
ــی  ــدند غوغای ــناخته می ش ــی ش گاه
ــفرها،  ــن س ــی از ای ــد. در یک می ش
شــخصی نــگاه کــرد دیــد امام ســجاد 
ایــن  همســفرها  )علیه الســام( دارد بــه 

ــان را  ــی ایش ــد، وقت ــت می کن خدم
معرفــی کــرد همــه افتادنــد بــه پــای 
حضــرت. گفتنــد یابــن رســول اهلل 
شــما می خواهیــد مــا را جهنمــی 
کنیــد؟ حضــرت فرمودنــد نــه، اتفاقــًا 
ــم  ــن طــور مســتوری می آی ــن همی م
ــودم را  ــای خ ــم کاره ــم ه ــه بتوان ک
انجــام بدهــم، هــم بتوانــم بــه دیگران 
ــد. ــه بودن ــن گون ــم. ای ــت کن خدم

بعضی هــا پاییــن می نشــینند ولــی 
ناراحــت هســتند. ایــن اگــر ناراحــت 
هنــوز  می شــود  معلــوم  بشــود 
متواضــع نشــده، هنــوز کار دارد. ولــی 
تــا وقتــی کــه دیگــر بــرای او فرقــی 
ــا  ــیند ی ــس بنش ــدر مجل ــد، ص نکن
انتهــای مجلــس، فرقی بــرای او نکند، 
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ــن نشســتن  ــًا آن پایی ــن باطن بلکــه ای
ــه  را بیشــتر دوســت داشــته باشــد، ب
آن جــا کــه رســید، طعــم تواضــع را 
چشــیده اســت، آن وقــت اگــر کســی 
طعــم  چشــید،  را  تواضــع  طعــم 
ــان  ــن را یادت بندگــی را می چشــد. ای
باشــد ایــن چیــز عجیبــی اســت.

فروتنی شهد عبادت است

ــن  ــن بی ــرا م ــد چ ــرت فرمودن حض
شــماها شــیرینی عبــادت را نمی بینــم، 
ــن شــماها  ــادة« را بی ــاوت العب »ح
از  منظورتــان  گفتنــد  نمی بینــم. 
حــاوت عبــادت چیســت؟ حضــرت 
فروتنــی  »التواضــع؛  فرمودنــد: 
ــت.  ــادت اس ــهد عب ــن ش ــت«. ای اس
چــرا؟ چــون کامــًا بــا حــال بندگــی 
ایــن  می گویــد  می ســازد،  انســان 
کــه  خــودش  بــه  اســت.  بنــده 
ــم  ــن عال ــد در ای ــردد می بین برمی گ
اگــر بــا یـــ کلیــدواژه بخواهــد 
ــد«  تعریــف بشــود آن کلیــدواژه »عب
ــرم  ــر اک ــر از پیغمب ــا باالت اســت و م
کــه نداریــم، بــا »عبــد« معرفــی 
ــن  ــم مؤمنی ــد« ه ــا »عب ــود، ب می ش

بایــد بــه او شــهادت بدهنــد؛ »و 
اشــهد أّن محمــداً عبده و رســوله«. 

ــاح« را  ــض الجن ــه »خف ــن کلم ای
ــر  ــه خاط ــاءاهلل ب ــتان ان ش ــس دوس پ
ــی  ــت بزرگ ــی فضیل ــپارند. خیل بس
ــت.  ــداز اس ــی کار راه ان ــت، خیل اس
بــه انســان در زندگــی اجتماعــی 
شــرف می دهــد، محبــت دیگــران 
می کنــد،  جلــب  انســان  بــرای  را 
دل انســان ها را بــا انســان  همــراه 
می کنــد. آدم فروتــن محبــوب اســت. 

انسان فروتن محسود نیست

حضــرت امــام عســگری )علیه الســام( 
ــی  ـــ نعمت ــد ی ــد می خواهی فرمودن
را بــه شــما معرفــی کنــم؟ البتــه 
حــاال تعبیــر روایــی اش ایــن نیســت. 
ــم،  ــرض می کن ــن دارم ع ــن را م ای
یعنــی متــن روایــت ســؤال و جوابــی 
ــرار  ــادت ق ــورد حس ــه م ــت ک نیس
ــی  ــر نعمت ــان ه ــون انس ــد. چ نگیری
می شــود.  محســود  باشــد  داشــته 
باشــد  خوشــگل  داریــد؟  قبــول 
ــد  ــته باش ــول داش محســود اســت، پ
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محســود اســت، اعتبــار داشــته باشــد 
محســود اســت، مــورد حســادت 
ـــ  ــن ی ــد م ــرد. فرمودن ــرار می گی ق
ــه  ــی ب ــه کس ــم ک ــت می شناس نعم
حســادت  نمی بــرد،  رشـــ  آن 
ــع  ــم تواض ــد آن ه ــد. فرمودن نمی کن
ــُد  ــٌة َل يُْحَس ــُع نِْعَم ــت »التََّواُض اس
ــی  ــه وقت ــت ک ــی اس ــا3«. نعمت َعَليَْه
اســت. دارد راحــت  را  آن  انســان 

چشــم  آدم  را  دیگــر  نعمت هــای 
می خــورد، مــدام می بیننــد، مــدام 
انســان  اگــر  بــه چشــم می آیــد. 
ــت، در  ــاره اس ــد بیچ ــم بیای ــه چش ب
ــه  ــه ب ــن ک معــرض خطــر اســت. ای
ــه اش،  ــد، زیســت او، خان چشــم بیای
ــه  ــه اش، خاص ــیله نقلی ــش، وس تیپ
چالــه  درون  می انــدازد  را  طــرف 
غریــب.  و  عجیــب  چوله هــای  و 
می افتــد.  دنبالــش  چشــم  چــون 
چشــم زمیــن می زنــد، بــه خــاک 
حســد  چــون  می نشــاند.  ســیاه 
از  هــم  حســد  می کنــد،  تولیــد 
باطن شــان  کــه  آدم هایــی  باطــن 
معیــوب اســت انــرژی منفــی ســاطع 
3  بحار األنوار  ,  جلد۷5  ,  صفحه۳۷4

می کنــد، یقــه طــرف را می گیــرد، 
اســت. خطرناکــی  چیــز  خیلــی 

فرمودنــد حــاال یـــ نمعــت بــه شــما 
ــت  ــن نعم ــه ای ــم ک ــی می کن معرف
حســود نــدارد، چقــدر خــوب اســت. 
ــزی اســت.  ــن چی ـــ چنی تواضــع ی
نعمــت اســت ولــی بــه آن حســادت 
رفعــت  انســان  بــرای  نمی کننــد. 
ــه  ــرب ب ــان تق ــرای انس ــی آورد، ب م
پیشــگاه خــدای متعــال مــی آورد، 
بــرای انســان حــال بندگــی مــی آورد، 
ــت  ــی، صمیمی ــان بی تکلف ــرای انس ب
ــی آورد.  ــی م ــایی در زندگ و کارگش
بــرای انســان رفاقــت و اُنــس بــا 
چیــز  چــه  مــی آورد.  را  دیگــران 
ــال  ــه ح ــوش ب ــت. خ ــی اس عجیب
شــما کــه ایــن را داریــد، مخصوصــًا 
در مواقــع آن امتحان هــا ایــن را از 
ــد. از  ــتر بخواهی ــال بیش ــدای متع خ
ــد ــان کن ــه یاری ت ــد ک ــدا بخواهی خ
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خداوند از انسان متکبّر متنفر 
است

ــی  ــال از آدم های ــدای متع ــی خ خیل
بــدش  می گیرنــد  قیافــه  کــه 
ــی  ــر کس ــت. اگ ــر اس ــد، متنف می آی
قیافــه بگیــرد ماهــا هــم حال مــان بــه 
ــد،  ــدش می آی ــورد، آدم ب ــم می خ ه
حــاال ایــن طبــع اســت، طبــع فطــرت 
اســت. خــدای متعــال هــم از آن 
َك  ــدَّ ــْر َخ ــر اســت. »َو ل تَُصعِّ متنف
ـاِس َو ل تَْمــِش فِــي الْْرِض  لِلنَـّ
ــرَِق  ــْن تَْخ ــَك لَ َّ ــًا...4« ، »....إِن َمَرح
الْْرَض َو لـَـنْ تَبُْلــَغ الِْجبــاَل ُطوًل5«. 
ــت را  ــه پای ــت؟ هرچ ــر اس ــه خب چ
ــن  ــی زمی ــن بزن ــر روی زمی محکم ت
ــّد  ــًا ق ــود، مث ــکافته نمی ش ــه ش ک
ــی  ــور بکش ــن ط ــه ای ــم هرچ ــو ه ت
و ایــن گونــه راه بــروی، ایــن گــردن 
نمی رســد،  کــه  کوه هــا  بــه  تــو 
ــه  ــدر قیاف ــن ق ــت ای ــر اس ــه خب چ
ــن  ــور روی زمی ــن ط ــری؟ ای می گی
ــرو،  ــر راه ن ــا تکب ــی ب ــرح« یعن »م
ــًا«. ــى الرض مرح ــش ف »و ل تم

نقطــه مقابلــش »عبادالرحمــن« را 
4  آیه 18 سوره لقمان

5  آیه ۳۷ سوره اسراء

کنــد،  معرفــی  می خواهــد  خــدا 
ْحمــِن  الرَّ عِبــاُد  »َو  می فرمــود 
الَّذيــَن يَْمُشــوَن َعَلــى الْْرِض َهْونــًا 
َو إِذا خاَطبَُهــُم الْجاهُِلــوَن قالُــوا 
ــا  ــه نمی ایســتند ب ــدام ک ــامًا6«. م َس
ایــن و آن دعــوا کننــد. طبع شــان 
ایــن گونــه اســت. »إِذا خاَطبَُهــُم 
این هــا  بــا  دیگــران  الْجاهُِلــوَن« 
رفتارهــای جاهانــه می کننــد امــا 
نمی تواننــد ایــن آدم را عصبانــی کنند. 

راجــع بــه پیامبــر عزیزمــان می گوینــد 
کــه حضــرت وقتــی راه می رفتنــد 
مثــل راه رفتــن کســی بــود کــه مثــًا 
در ســرازیری راه مــی رود، یعنــی روان 
ــور راحــت،  ــن ط ــد، همی راه می رفتن
تکبــر  از  نشــانه هایی  متواضعانــه. 
ندارنــد. امــا »يَْمُشــوَن َعَلــى الْْرِض 
َهْونــًا«،  »يمشــون« یعنی »يعيشــون« 
جمع بندی هــا.  از  بعضــی  طبــق 
یعنــی »يعيشــون علــى الرض«، 
یعنــی اصــًا زیست شــان زیســت 
همــراه،  بی تکلــف،  روان،  آســان، 
ــًا  ــت. اص ــی اس ــع و صمیم متواض
اســت،  گونــه  ایــن  زیست شــان 
روش زندگی شــان ایــن طــور اســت. 

6  آیه 6۳ سوره فرقان
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مواجهه ایدئولوژیک در برابر 
دستگاه کفر و استکبار 

ایــن جــا یـــ حاشــیه هــم بزنیــم. آن 
حاشــیه هــم ایــن اســت کــه آقــا جان 
خفــض جنــاح، تواضــع، فروتنــی 
آری. ذلــت و خــواری هرگــز. یعنــی 
همیــن پیامبــر کــه رفتــارش ایــن 
مؤمنیــن  برابــر  در  اســت؛  گونــه 
نوبــت  وقتــی  اســت،  متواضعانــه 
مواجهــه بــا کفــار و ســران کفــر 
ــت.  ــا نیس ــن خبره ــه ای ــد ن می رس
اســت،  على الكفــار«  »اشــداء 
»اعــزةٍ على الكافريــن« اســت. آن 
جــا نوبــت مواجهه هــا سخت رســان، 
و  عزت مندانــه  فرازانــه،  گــردن 
ــن  ــم ای ــه اش ه ــت. نکت ــا اس این ه
ــر؛  ــب دســتگاه کف ــه از جان اســت ک
کفــر  این جــا  وقتــی  مخصوصــًا 
ــر  ــتگاه کف ــان دس ــم منظورم می گویی
اســت نــه کافرهــای دم دســتی و 
پیــش پــا افتــاده ی شــهروند، نــه 
ــا  ــتند. آن ه ــزی نیس ــه چی ــا ک آن ه
ــذب  ــزی ج ــر چی ــًا اگ ــم اتفاق را ه
می کنــد همیــن فروتنی هــا جــذب 
ــر  ــتگاه کف ــور دس ــه منظ ــد. ن می کن
اســت.  اســتکبار  دســتگاه  اســت، 

بــا آن هــا مواجهــه بایــد مواجهــه 
باشــد.  متکبرانــه  و  عزت مندانــه 
ایــن را خــدای متعــال می پســندد. 

بــا دو کلیــدواژه؛ »اشــداء« و »اعــزه«. 
ــزةٍ  ــا اع ــار ي ــى الكف ــداء عل »اش
ــا  ــود این ه ــن7« فرم ــى الكافري عل
ــه  ــت، عزت مندان ــه اس ــردن فرازان گ
اســت. چــون آن چیــزی کــه دســتگاه 
کفــر درصــدد هســتند در ارتبــاط 
ــت و  ــد ذل ــل کنن ــن تحمی ــا مؤمنی ب
ــن در  ــر مؤمنی ــت و اگ ــواری اس خ
برابــر آن هــا عزت مندانــه رفتــار نکنند 
ــدای  ــوند و خ ــل می ش ــوار و ذلی خ
انســان های مؤمــن،  بــرای  متعــال 
خــواری و ذلــت را نخواســته اســت.

نحوه مواجهه با انسان های 
گردن فراز متکبّر

در جمــع مؤمنیــن هــم یـــ کســانی 
آدم هــای  این هــا  کــه  هســتند 
ــا  ــری هســتند. این ه ــراز متکب گردن ف
را چــه کار کنیــم؟ خــب آن کــه 
ــخص  ــه مش ــت ک ــر اس ــتگاه کف دس
اســت. ولــی در زیســت مؤمنانــه، در 

7  آیه 29 سوره فتح
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محیــط ایمانــی هــم شــخص از کنــار 
مــا عبــور می کنــد، بــه او ســام 
می کنیــم گردنــش را کــج می کنــد 
هــم  اگــر  تــازه  می شــود،  رد  و 
ــا  ــد، بعضی ه ــکان بده ــش را ت گردن
ــخت  ــان س ــی برای ش ــم حت ــن ه ای
ــد و  ــر دارن ــت تکبّ ـــ حال اســت. ی
ــت های  ــن ژس ــا ای ــد ب ــعی می کنن س
متکبرانــه کــه گاهــی بــه خاطــر 
ــر  ــه خاط ــی ب ــت، گاه ــان اس پول ش
حسدشــان اســت، من جــزء خانــواده 
کــذا و کــذا هســتم، گاهــی بــه خاطــر 
مثــًا موقعیــت و ریاست شــان اســت، 
ــت؛  ــان اس ــر علم ش ــه خاط ــی ب گاه
زمانــی کــه طــرف افتــاد درون فضای 
گرفــت  متکبرانــه  قیافــه  و  تکبــر 
ــه  ــد ب ــی می خواه ــه؟ یعن ــی چ یعن
دیگــران خــواری و ذلــت را بچشــاند 
دوســت  یعنــی  کنــد،  تحمیــل  و 
دارد دیگــران جلــوی او بشــکنند، 
ــه  ــا ب ــن ج ــت دارد. ای ــن را دوس ای
ــتگاه  ــن دس ــح و روش ــر صری ــا ام م
اولیــاء  اخــاق اســامی و ســیره 
ــن«. ــر للمتكبري ــت، »التكب ــن اس ای

رفتار متکبّرانه در برابر متکبّرین

فرمودنــد طبع شــما فروتنــی و خفض 
ــا  ــل ب ــه دو دلی ــا ب ــت، ام ــاح اس جن
ایــن آدم هــا متکبّرانــه روبــرو شــدید.

ــزت  ــما ع ــرای ش ــال ب ــدای متع خ
عزیــز  را  شــما  می خواهــد، 
نــداری  حــق  شــما  می خواهــد، 
ــوار  ــه خ ــی ک ــار کن ــکلی رفت ــه ش ب
ــواری و  ــون خ ــوی و او دارد اکن بش
ــد،  ــل می کن ــو تحمی ــه ت ــت را ب ذل
ــه نیســت، در  ــه ک ــن جــا دواطلبان ای
تواضــع رفتارهــا داوطلبانــه اســت. ما 
وقتــی کــه در برابــر دیگــران فروتنــی 
امــا  می کنیــم.  انتخــاب  می کنیــم 
ــی  ــخصی فروتن ــد ش ــا باش ــر بن اگ
متکبرانــه اش  رفتارهــای  آن  بــا  را 
ــه مــا تحمیــل کنــد، ایــن جــا چــه  ب
کار بایــد کــرد؟ ایــن جــا بــرای ایــن 
از شــخصیت خــودت  کــه شــما 
حفاظــت کنــی و عــّزت خــودت 
متکبرانــه  بایــد  کنــی  حفــظ  را 
ــر«.  ــر للمتكب ــی. »التكب ــورد کن برخ
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عدم تواضع در برابر انسان 
متکبّر 

ــر  ــخص متکبّ ــه ش ــر آن ک ــه خاط ب
بــرای  تواضــع  بشــود،  درســت 
متکبریــن ســّم اســت. یعنــی روز 
افزایــش  را  تکبّــر آن هــا  بــه روز 
زیادتــر  را  بادشــان  می دهــد، 
ــر آدم  ــما در براب ــه ش ــد. هرچ می کن
متکبّــر تواضــع کنیــد داریــد او را 
ــم  ــر او را ه ــد. اگ ــر می کنی بدبخت ت
بخواهیــد نبایــد در برابــرش فروتنــی 
کنیــد. هــم بــه خاطــر خودتــان، هــم 
ــر«.  ــر للمتكب ــر او. »التكب ــه خاط ب

وقت هــا  گاهــی  روایت هــا  ایــن 
ــر  ــًا دو نف ــت. مث ــگفت انگیز اس ش
اکنــون وارد ایــن جلســه شــدند یکــی 
حــاج آقــا فانــی اســت. منظــورم از 
ــه  ــد نیســت کــه حــاال ب حــاج آخون
ماهــا مثــًا می گوینــد حــاج آقــا، 
ــیم حــاج  ــه باش ــم نرفت ــر حــج ه اگ
ــی  ــی فان ــه، حاج ــد. ن ــا می گوین آق
ــه  ــا ک ــت. طلبه ه ــه دار اس ــی مای یعن
ــا هســتند. حــاال  ـ ال قب ــ ــا ی بیچاره ه
نوعــًا حاجــی فانــی وارد می شــوند، 
وارد  هــم  مؤمــن  انســان  یـــ 

این هــا  برابــر  در  شــما  می شــود. 
ــود:  ــد؟ فرم ــار می کنی ــه رفت چــه گون
ــر  ــاه8« اگ ــيٍّ لغن ِ ــَع لَِغن ــْن تََواَض »َم
ــی  ــی کذای ــر آن حاج ــما در براب ش
کــه مایــه دار اســت و مثــًا ثروتمنــد 
ــان  ــد و تواضع ت ــع کنی ــت، تواض اس
به خاطــر همیــن ثروتمندی او باشــد، 
فرمــود همــان جــا دو ســوم دین تــان 
مرخــص شــد و رفــت!!؟ ِشــرک 
اســت، چقــدر ایــن بــه دیــن انســان 
لطمــه می زنــد، معنایــش ایــن اســت.

ــی  ـــ آدم ــر ی ــان در براب ــر انس اگ
ــدار بودنــش بخواهــد  ــه خاطــر پول ب
ســوم  دو  فرمــود  کنــد،  فروتنــی 
ــی رود،  ــت م ــا از دس ــش آن ج دین
ــی  ــت. یعن ــی اس ــز عجیب ــی چی خیل
ــد  ــت بکش ــی زحم ــرود کل ــد ب بای
تــا دینــش را درســت کنــد. معنایــش 
ــه  ــا چ ــن آق ــر، ای ــت دیگ ــن اس ای
هــم  وقــت  آن  دارد.  مایــه  دارد؟ 
زمــان یـــ آقــای دیگــری هــم 
آمــده بــه قــول قدیمی هــا بــا آســتین 
ایــن  و  ژولیــده  قیافــه ای  و  پــاره 
یـــ کیســه ای هــم روی دوشــش 

,  صفحه8291  بحار األنوار  ,  جلد94  
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شــما  اصــًا  می آیــد  آن  اســت، 
نگاهــش هــم نمی کنیــد. »َعبَــَس 
ــى  *  ــاَءُه الْْعم ــى * أَْن ج َو تََولَّ
ــى9«  كَّ َو مــا يُْدريــَك لََعلَّــُه يَزَّ
ــاال  ــت. ح ــن کیس ــی ای ــه می دان چ
ــت. ــر اس ــت و فقی ــا اس ــون نابین چ

در برابــر آن کســی کــه در پیــش 
ــه  ــود و نســبت ب حضــرت نشســته ب
آن اعمــی، وقتــی آمــد نشســت ایــن 
ــرد. خــودش را  ــع ک خــودش را جم
ــًا  ــد مث ــرد. دیده ای ــع و جــور ک جم
ــا آدم هــای فرودســت و  گاهــی آدم  ب
این هــا مواجــه می شــود خــودش 
جــور  و  جمــع  خــرده  یـــ  را 
می کنــی  خیــال  فرمــود  می کنــد، 
ــه  ــر او ب ــًا فق ــارت مث ــن رفت از ای
او  شــاید  می کنــد؟  ســرایت  تــو 
ــگاه  ـــ جای ــال ی ــدای متع ــش خ پی
ویــژه ای داشــته باشــد. مگــر بــه ایــن 
چیزهــا اســت. امــا وقتــی آن شــخص 
ى10«  پــول دار آمــد »َفَأنـْـَت لـَـُه تََصــدَّ
گــردن کلفــت اســت، جلــوی او 
برمی خیــزی و احتــرام می کنــی، چــه 
خبــر اســت؟ ایــن هــم یـــ تبصــره 

9  آیات 1 الی ۳ سوره عبس

10  آیه 6 سوره عبس

ــن  ــم، ای ــرض کن ــتم ع ــود خواس ب
ــر  ــی »التكب ــی اســت. یعن ــز مهم چی
للمتكبريــن« یـــ قاعــده اســت.

خفض الجناح، ایجادکننده نظم 
مؤمنانه

ــی  ــارک و تعال ــد تب ــاءاهلل خداون ان ش
ــت  ــق کرام ــزان توفی ــه عزی ــه هم ب
کنــد و مــا ایــن چیــزی کــه در 
بــه  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  بیــان 
عنــوان ایجادکننــده نظــم مؤمنانــه 
ــاح،  ــی خفض الجن ــده یعن ــی ش معرف
خودمــان  هــم  را  ایــن  ان شــاء اهلل 
داشــته باشــیم، هــم در بیــن جامعــه، 
شــاگردان مان  و  دوســتان   بیــن  در 
ــی را  ــاح و فروتن ــض الجن ــن خف ای
ــج  ــن راه تروی ــم. بهتری ــج کنی تروی
انســان  خــود  اخــاق  در  هــم 
ــد  ــان می توان ــیره انس ــا س ــت. ب اس
بــزرگ  فضیلــت  ایــن  مــروج 
ــت »و  ــم هس ــش ه ــد، آن روایت باش
ــور11«  ــاح تنتظــم الم خفــض الجن
فرمودنــد  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
مرتــب  بــا خفض الجنــاح  کارهــا 

11   غرر الحكم : 4۳02.



21

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

مرتــب  رانندگی هــا  می شــود. 
مرتــب  کارگزاری هــا  می شــود، 
کاس  و  تحصیــات  می شــود، 
می شــود.  مرتــب  این هــا  و  درس 
می توانــد  را  چیــز  همــه  یعنــی 
ــد. ــی بده ــی و اله ــم طبیع ـــ نظ ی




