بخش دوم

در مسیر

یادآوری
الزمه رسیدن به کمال و سعادت است شناختیم ،و
در سال گذشته ،برخی از قدمهایی را که
ٔ
برای برداشتن آن قدمها تالش کردیم .این قدمها که در پنج بخش ارتباط با خدا ،خود ،خانواده،
جامعه و خلقت قرار میگیرند ،برخی از آنها عبارت بودند از :رعایت احکام و حدود الهی ،توکل
بر خدا ،محبت و دوستی نسبت به خدا و دوستان او ،توجه به علم و علم آموزی ،برنامه  ریزی در
زندگی و. ...
امسال ،قدم های دیگری به سوی کمال و پیشرفت برمی داریم و از خدای مهربان می خواهیم که
ما را در این مسیر یاری فرماید.
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قرائت

سوره منافقون 63

ترجمه

و هنگامى که بخشى از خيانتها و کجروىهايشان آشکار گردد و به آنان [از طرف مؤمنان]
گفته شود :بياييد تا پيامبر خدا براى شما از خدا آمرزش بخواهد ،سرهايشان را [از روى
انکار و تکبر] برمىگردانند ،و آنان را مىبينى که از گوينده آن سخن روى برمىتابند و
تکبرکنان از پذيرفتن سخن او خوددارى مىکنند5 .
ّ
براى آنان يکسان است چه برايشان آمرزش بخواهى يا برايشان آمرزش نخواهى .خدا
هرگز آنان را نخواهد آمرزيد ،زيرا آنان فاسقند و خدا مردم فاسق را هدايت نمىکند و به
راه سعادت و بهشت نمىبرد6 .
اينان همان کسانىاند که [به قوم و قبيله خود] مىگويند :به مؤمنان مهاجری که نزد
رسول خدايند و او را يارى مىکنند انفاق نکنيد تا از [از شدت فقر دلسرد شده و از]
اطراف او پراکنده شوند [و به وطن هاى خود باز گردند] و او نتواند بر ما حکمرانى کند.
آنان چنين مىگويند در حالىکه گنجينههاى آسمانها و زمين از آن خداست و هرگاه
بخواهد ،ياران پيامبر را توانگر مىکند ،ولى منافقان اين حقيقت را درنمىيابند7 .
مىگويند :اگر[از این سفر جنگی] به مدينه بازگرديم ،قطعاً محترم های قوم [منافقان]،
ذليل ها [يعنى پیامبر و مهاجران در هر مقام] را از آنجا بيرون خواهند کرد ،و حال آنکه
ع ّزت ،همه از آن خدا و پيامبرش و مؤمنان است ،اما منافقان نمىدانند8 .
ّ
اى کسانى که ايمان آوردهايد ،مبادا اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا [اطاعت و
فرمانبرى از او] بازدارند که به ورطه نفاق درخواهيد افتاد ،و کسانى که چنين کنند ،آنانند
زيانکاران9 .
و بخشى از آنچه را که به شما ارزانى داشتهايم انفاق کنيد ،پيش از آنکه يکى از شما
را مرگ فرارسد و بگويد :پروردگارا ،چرا مرگ مرا اندکى به تأخير نينداختى؟ در اين
صورت صدقه مىدادم و از شايستگان مىشدم10 .
اين درخواست پذيرفته نمىشود ،زيرا هنگامى که اجل کسى فرارسيد ،هرگز خدا آن را
به تأخير نمىافکند ،و خدا به آنچه مىکنيد آگاه است11 .
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زّ ت ن��ف
ع�� س
یکی از مهمترین قدمها در مسیر کمال ،تقویت عزت نفس است .عزت از صفاتی است که قرآن
کریم بیش از  ٩٥بار خداوند را بدان توصیف کرده است .معصومین بزرگوار این صفت را از
ارکان فضایل اخالقی دانستهاند که اگر در وجود ما شکل بگیرد ،مانع بسیاری از زشتیها خواهد
شد.
این درس را به شناخت این صفت اختصاص میدهیم تا با آگاهی بیشتر ،برای کسب این
فضیلت بکوشیم.
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ع ّزت و ذلّت

ع ّزت به معنای «نفوذناپذیری» و «تسلیم نبودن» است 1.وقتی می گویند خداوند «عزیز» است ،معنایش
اراده او نفوذ نماید.
این است که کسی نمی تواند او را مغلوب کند و در ٔ
واژه «ذل ّت» درست مقابل «ع ّزت» قرار دارد و به معنای شکست پذیری و مغلوب و تسلیم بودن است.
ٔ
بنابر تعاریف فوق« ،انسان عزیز» کسی است که در برابر مستکبران و ظالمان و همچنین در مقابل
هوی و هوس خویش می ایستد ،مقاومت می کند و تسلیم نمی شود .او زیر بار عملی که روحش را آزرده
کند و او را حقیر و کوچک سازد ،نمی رود.
«انسان ذلیل» نیز کسی است که در برابر مستکبران و زورگویان تن به خواری می دهد و هر فرمانی را
می پذیرد؛ همچنین تسلیم هوی و هوس خویش می شود و هر کاری را که موافق هوی و هوس او باشد
انجام می دهد ،هر چند که آن کار روحش را به گناه آلوده کند.
اکنون باید ببینیم چگونه می توانیم صفت دوست داشتنی «ع ّزت» را در خود تقویت کنیم و از «ذلت
و خواری» دوری کنیم؟
تدبر کنید
ّ

در آیات زیر بیندیشید و راه دستیابی به «ع ّزت» را بیان کنید.
1ــ من کان ی ِ ِ ِ ِ
میعا…
َ َ ُ ُ
رید الع َّز َة فَللّٰه الع َّز ُة َج ً
2
ِ
هرکس ع ّزت می خواهد [بداند] که هرچه ع ّزت است ،از آن خداست.
ِ
وه ُهم َق َت ٌر وال ِذلَّـ ٌة
حسنُوا ُ
ره ُق ُو ُج َ
سنی و ِزیادة ٌ َوال ی َ َ
ذین َا َ
الح ٰ
2ــ ل َّل َ
چهره آنان
برای کسانی که نیکوکاری پیشه کردند ،پاداشی نیک و چیزی فزون تر است و بر
ٔ
3
غبارخواری و ذلت نمی نشیند.
ٍ ِ ِ
3ــ و الَّذین کَسبوا َّ ِ
ره ُق ُهم ِذلَّـ ٌة
الس ِ ّیـئات َج َزا ُۤء َس ِ ّیئَة ِبمثلها َو ت َ َ
َ َ َُ
4
چهره آنان غبار ذلت مینشیند.
آنان که بدی پیشه کردند ،جزای بد به
اندازه عمل خود میبینند و بر ٔ
ٔ
راه پیشنهادی قرآن برای رسیدن به عزت:
.......................................................................................
.......................................................................................
واژه «عزیز» را به جای «دوست داشتنی» و «گرامی» به کار می بریم .این معنا ،اگرچه با معنای اصلی واژه در زبان
١ــ معموال ً ما فارسی زبانانٔ ،
عربی و قرآن کریم ،متفاوت است ،اما ارتباط نزدیکی با آن دارد؛ زیرا هر انسانی افراد تسلیم ناپذیر را دوست می دارد.
آیه .27
یونس،
سوره
4ــ
		
آیه .26
3ــ
آیه 		.10
2ــ
ٔ
سوره یونسٔ ،
سوره فاطرٔ ،
ٔ
ٔ
ٔ
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بیشتربدانیم

وقتی عبیداللّه بن زیاد به فرمان یزید حاکم کوفه شد ،عمربن سعد را که در آن روزها از
شخصیت های برجسته به شمار می آمد ،به کاخ خود دعوت کرد و پس از مذاکره ای طوالنی از
وی خواست که فرماندهی جنگ با امام حسین را بپذیرد .وی از این کار امتناع کرد .باالخره
ابن زیاد به وی وعده داد که اگر این فرماندهی را قبول کند ،پس از جنگ او را استاندار «ری»
نماید .در آن سال ها ،ری یکی از ثروتمندترین استان های حکومت بنی امیه بود .عمربن سعد باز
هم تردید داشت که تن به این معامله بدهد؛ آیا آخرت و عزتی را که میان مسلمانان دارد بفروشد و با
دالشهداء ذلیالنه به استانداری ری برسد؟ درنتیجه ،یک روز از ابن زیاد مهلت
سی ّ
ریختن خون ّ
خواست .شبی تا نزدیکی های صبح بیدار بود و با خود می اندیشید .باالخره گفت :فرماندهی را
می پذیرم و کاری می کنم که فرزند رسول خدا
تسلیم یزید شود و خونش بر زمین نریزد و من
هم به حکمرانی استان ری برسم.
صبح به مجلس ابن زیاد آمد و موافقت خود را اعالم کرد.
دالشهداء را درهم بشکند و امام
سی ّ
روز نبرد فرا رسید .او که دید نمی تواند عزت نفس ّ
نمی خواهد تسلیم یزید شود ،با امام جنگید و خشن ترین کارهایی را که کمتر انسانی در میدان جنگ
می کند مرتکب شد و بدین ترتیب ،ذلت و خواری در برابر یزید و عبیداللّه بن زیاد را به نهایت رساند.

راه های تقویت ع ّزت

سیره معصومین راه های زیر را برای تقویت عزت نفس بیان می کنند:
قرآن کریم و ٔ
1ــ شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک
اگر کاالی گران قیمتی ،مانند طال داشته باشیم ،اما ارزش و قیمت آن را ندانیم ،به آسانی فریب
می خوریم و آن را به بهای اندک می فروشیم .اما اگر ارزش آن را بدانیم ،آن را عزیز می شماریم و به
قیمت واقعی می فروشیم و بهای معادل آن را به دست می آوریم.
از همین رو خداوند جایگاه ما انسان ها را در خلقت بیان می کند و می فرماید :ما فرزندان آدم را
1
کرامت بخشیدیم… و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم.
آیه .٧٠
1ــ
سوره إسراءٔ ،
ٔ
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و خطاب به انسان فرموده:
1
ای فرزند آدم ،این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم.
همه آسمان ها و زمین برایش آماده کرده
خداوند به انسان
وعده دیدار داده و بهشتی به وسعت ٔ
ٔ
است .بهشتی که در آن انسان به هر آرزویی که تمنا می کند ،می رسد؛ حتی به آن زیبایی هایی که خودش
2
نمی شناسد و خدا می داند ،دست می یابد.
آیا بهایی ارزشمندتر از این به ذهن انسان خطور می کند؟ آیا کسی می تواند ادعا کند که می تواند بهای
باالتری را برای انسان فرض کند؟
امام علی می فرماید:
ِ
ِانَّه ل َ ِ ِ
بیعوها ِا ّل ِبها :همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست،
الج َّن َة فَال ت َ ُ
یس لَن ُفسکُم ث َ َم ٌن ا َّل َ
ُ َ
3
پس [خود را] به کمتر از آن نفروشید.
2ــ توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او
همه قدرت ها و ع ّزت هاست .او وجود
خدایی که خالق تمام هستی است ،سرچشمه و منبع ٔ
شکست ناپذیری است که هیچ کس توانایی ایستادن در برابر قدرت او را ندارد بنابراین ،هر کس به دنبال
عزت است ،باید خود را به این سرچشمه وصل کند.
امیرالمؤمنین علی در وصف انسان هایی که عزت خود را در بندگی خدا یافته اند می فرماید:
خالق جهان در نظر آنان عظیم است.
4
در نتیجه ،غیر خدا در چشم آنان کوچک است.
وقتی که انسان به چنین شناخت و ایمانی رسید ،به طور طبیعی تسلیم خدا می شود ،بندگی او را
می پذیرد و در مقابل غیرخدا عزیز و تسلیم ناپذیر باقی می ماند.
به همین جهت امیرالمؤمنین از ما می خواهد که:
بنده کسی مثل خودت نباش
ٔ
5
زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.
َشیاء ِل ِ
السنیة فی االحادیث القدسیة ،شیخ ُحرعاملی ،ص .362
َجل َک و َخلَق ُت َک ِلَجلی ،الجواهر ّ
1ــ َ
یابن َآد َمَ ،خ َلق ُۡت اال َ
2ــ قمر ،54 ،زخرف.71 ،
3ــ نهج البالغه ،حکمت .456
4ــ نهج البالغه ،خطبه .193
نامه .31
نامه امام به فرزند گرامی خود امام حسن ٔ ،
  5ــ نهج البالغه ،وصیت ٔ
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خود ارزیابی

آیا تاکنون با کسی که عزت و کرامت شما رانادیده گرفته ،مواجه شده اید؟ چه عکس العملی نشان
داده اید؟

اسوه های عزت در برابر ستمگران

پیشوایان ما با تکیه بر بندگی خداوند و پیوند با او توانستند در سخت ترین شرایط ،عزت مندانه زندگی
کنند و هیچ گاه تن به ذلت و خواری ندهند.
برای مثال ،پیامبر اکرم
محاصره طاقت فرسای مشرکان مکه بود و جز حضرت
هنگامی که در
ٔ
ابوطالب و حضرت خدیجه و یارانی اندک و فقیر ،پشتوانه ای نداشت ،به بزرگان مکه که به او
وعده ثروت و قدرت و ریاست بر مکه می دادند ،فرمود :اگر اینان خورشید را در دست راستم و ماه را
ٔ
1
در دست چپم بگذارند ،از راه حق دست برنمی دارم و تسلیم نمی شوم.
نوه گرامی و عزیز آن حضرت ،امام حسین آنگاه که یزیدیان با بیش از سی هزار جنگجو ،ایشان
ٔ
را محاصره کردند و از او خواستند که زیر بار بیعت با یزید برود فرمود:
2
مرگ با عزت از زندگی با ذلت برتر است.
حضرت زینب  ،خواهر شجاع امام نیز پس از تحمل انبوه مصائب و سختی ،که یکی از آنها
جمله تحقیرآمیز عبید اللّٰه بن زیاد ،حاکم کوفه که گفت:
می تواند انسان را درهم شکند ،در پاسخ به ٔ
3
دیدی خدا چه بر سر خاندان شما آورد؟ با قدرت فرمود[ :در این واقعه] جز زیبایی ندیدم.

تمرین ایستادگی در برابر تمایالت پست

هر انسانی ،در درون خود ،گاه و بی گاه
با تمایالت و خواسته هایی روبه رو می شود،
که پاسخ مثبت دادن به آنها ،عزت نفس
را ضعیف می کند و انسان را به سوی
خواری و ذلت سوق می دهد.حال اگر
این پاسخگویی ادامه یابد ،خواری و ذلت انسان را احاطه می کند ،به طوری که در برابر هر خواست
سیره ابن هشام ،ج  ،1ص .256
1ــ ٔ
2ــ للهوف فی قتلی الطفوف ،سید بن طاووس حسنی ،ص .٢٢
3ــ همان ،ص .٣٥
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نامشروع درونی و بیرونی مقاومت نمی کند و به سرعت تسلیم می شود.
نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای پاسخ منفی دادن به این تمایالت گاه و بیگاه است .انسانی که در
این دوره سنی به سر میبرد ،هنوز به گناه عادت نکرده و خواستههای نامشروع در وجود او ریشهدار نشده
است و به تعبیر پیامبر اکرم  ،چنین کسی به آسمان نزدیکتر است .یعنی گرایش به خوبیها در او
قویتر است .بنابراین نوجوان ،بهتر از هر آدمی میتواند ایستادگی در برابر تمایالت منفی را تمرین کند و
عزت نفس خود را تقویت کند.

خود عالی و خود دانی

ریشه این تمایالت در وجود انسان چیست؟
ممکن است بپرسید ٔ
این سؤال مناسبی است که پاسخ آن میتواند راهگشای ما برای رسیدن به عزت و دوری از ذلت باشد.
حقیقت این است که انسان دارای دو دسته از تمایالت است:
اول :تمایالت عالی و برتر ،مانند تمایل به دانایی ،عدالت ،شجاعت ،حیا ،ایثار و ُحسن خلق ،که
ّ
مربوط به روح الهی و معنوی انسان هستند .ما با رسیدن به این تمایالت احساس موفقیت و کمال
می کنیم و از آنها لذت می بریم.
دوم :تمایالت دانی ،مانند تمایل به ثروت ،شهرت ،غذاهای لذیذ ،زیورآالت و رفاه مادی ،که مربوط
به بُعد حیوانی و دنیایی انسان است و وقتی به این تمایالت دست می یابیم ،از آنها لذت می بریم و
خوشحال می شویم .انسان ها به طور طبیعی به این قبیل امور میل دارند و عالقه نشان می دهند ،زیرا
الزمه زندگی در دنیا هستند و بدون آنها یا نمی توان زندگی کرد یا زندگی سخت و مشکل می شود.
اینها ٔ
تمایالت بُعد حیوانی در ذات خود بد نیستند ،اما نسبت به بُعد معنوی و الهی ،بسیار ناچیز و پایین ترند
و قابل مقایسه با آن تمایالت نیستند.
پس چه موقع این تمایالت بد می شوند؟
آنگاه که انسان ،این تمایالت را اصل و اساس زندگی قرار دهد و فقط در فکر رسیدن به آنها باشد
و از تمایالت الهی خود غافل بماند .حد و مرز توجه به این تمایالت را خدا می داند و خداوند با احکام
خود چگونگی بهره مندی از این تمایالت را مشخص کرده تا انسان بتواند در عین بهره مندی از آنها ،به
رشد و کمال واقعی خود برسد.
از این رو هر انسانی در درون خود با دو دعوت روبه روست :دعوت عقل و وجدان یا همان
حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ دهیم و فرصتی فراهم کنیم که
   لوامه» ،که از ما می خواهد در ّ
«نفس ّ
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تمایالت معنوی و الهی در ما پرورش پیدا کند و آن زیبایی ها وجودمان را فرا بگیرند.
دعوت دیگر ،دعوت هوی و هوس یا همان «نفس اماره» است که از ما می خواهد فقط به تمایالت
بُعد حیوانی سرگرم و مشغول باشیم و از تمایالت عالی و برتر غافل بمانیم.
انسانی که به هوی و هوس پاسخ مثبت می دهد و تسلیم می شود ،قدم در وادی ذلت گذاشته و از
مسیر رشد باز می ماند .پس از این مرحله است که وقتی در برابر ستمگران و قدرتمندان قرار گرفت،
زیر بار ذلت می رود و تسلیم خواسته های آنها هم می شود.
ِ
تمایالت ِ
پست درون خود شکستخورده
بنابراین ،کسی که در مقابل دیگران تن به ذلت میدهد ،ابتدا در مقابل
و تسلیم شده و سپس مغلوب زورگویان و قدرتمندان گردیده و تابع خواسته های آنان شده است.
تحقیقات نشان می دهد که اکثر مجرمان و گناهکاران افرادی فاقد عزت نفس هستند یا عزت نفس
بسیار پایینی دارند ،درحالی که اکثر انسان های مفید و نیکوکار جامعه دارای عزت نفس باالیی می باشند
و کمتر مرتکب گناه می شوند.
خودارزیابی

با توجه به آیات و احادیث و نکاتی که در درس آمده جاهای خالی را تکمیل کنید.
تسلیم و بندگی خداوند ← .............................
احساس حضور در پیشگاه خداوند ←  ........................و ........................
غفلت از خداوند ←  ........................و ........................
ع ّزت نفس ← حفظ پیمان با خدا و ........................
ذل ّت نفس ←  .............................و سستی در عزم و تصمیم
فقیری که دارای ع ّزت نفس باشد  ...............................نمی کند .گدا ،ابتدا
 ...............................و سپس گدایی می کند .جوانی که ع ّزت نفس دارد ،در برابر
 ...............................نمی شکند.
انسان عزیز در برابر  ....................................شکست ناپذیر و در برابر مردم
 ..............................است.
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