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بهار  0011ـ رمضان  0001ـ شماره پنجم

عزتنفسدرآموزههایاسالمی
فرجالله میرعرب

*

مقدمه

خدای متعال ،انسان را موجود محترم و گرامی آفریده است؛ از این رو او باید عزت نفس خسود را
که از پایههای اساسی شخصیت است ،حفظ کند .عسزت نفس  ،مایسه آزادگسی و وا یسی ه ست
است .عزت ندان هرگز به ذلت ،خواری و رذالت تن ن یدهند و سرمایه شرافت و آزادگسی خسود را
با هیچ قی تی معامله ن یکنند .برای فهم اه یت عزت نف و ارزش جان انسان ،ه ین ب کسه
اهلبیت ه واره مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح دادهاند .شجاعت ،نترسیدن از مرگ
و اعت اد به نف  ،از نشانههای عزت نف و بنسدگی خسدا ،خداترسسی ،دل بریسدن از خیسر خسدا،
حقمداری و صداقت ،از عوامل عزت نف هستند .ط عورزی ،اظهار نیاز بسه مسردم ،رفتارهسای
جاهالنه و انجام کارهای فوق توانایی نیز از عوامل خدشهدار شدن عزت است.
الف .معنای عزت نفس

عزت از عبارت «أرض عزاز» که به معنای زمین محکم و نفوذناپذیر است ،گرفته شده 1و با توجه
به لغت و مسوارد کساربرد آن در قسرآن ،بسه معنسای نفوذناپسذیری ،و
تفسوق و برتسری اسست 2.شسهید
مطهری میگوید« :از نظر اسالم ،مؤمن بایسستی حالست مناعست نبلنسدنظری و بلنسدطبعی و
احساس شرافت نسرافرازی و ارج ندی داشته باشد که از آن تحت عنوان عزت نف تعبیر شسده
* عضو هیئت عل ی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1حسین بن مح د راخب اصفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص ۳۳۳؛ فضل بن حسن طبرسی؛ مجمعالبیان؛ ج ،۱
ص .۷۰۴
 .2روحالله مح دعلینژاد ع ران و پی ان ک الوند؛ «مفهومشناسی تطبیقی عزت نف
انسانگرا»؛ فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی؛ ص .۵

در قرآن و روانشناسی
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است» 1.بر اساس روایات ،سربلندی و ارزشمند دانستن خود ،شجاعت ،ایسهتادگی در راه حهق،
اتکا به خود در نیازها و پرهیز از اظهار نیاز به دیگران و  ،...مؤلفههای معنایی عزت نفس هستند.
ب .اهميت عزت نفس

عزت نفس و ارزش دادن به شخصیت خود ،از نظهر اسهالم بسهیار مههم اسهت؛ چنانکهه ههیچ
مسلمانی حق ندارد خود را ذلیل دیگران کند .امام تادق فرموده است:

ِ
ِ
ِاّللِ َفو َ ِ
ِ
َ
ِ ِ َ
اّللِ
ور ُ ِكَُ َوه َ
ضِإلَىِال ُمؤم ِِْ ُأ ُم َ
إ و هَ َ و
اِوِلَمِيُ َف ِّوضِإلَيهِأ َِيكُلو َ ِ َذلليَلِ،أ َِملاِ َتس َ
لم ُ ِ ه َ َ
2
ِ
ِ ِِ ِ ِِ
ِِ ِ
ِع ِزيلزا َِو ََِل َِيكُلو ُ ِ َذ ِلليَلِ؛
َىِي ُق َ
يَِِْ،فال ُمؤم ُْ َِيكُو ُ َ
ولِ:و ه َِّللِالع وز ُة َِوِل َْ ُسوله َِوِلَ ُمؤمن َ
َت َعال َ
خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده ،اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل شهود؛
مگر نشنیدهای که خدای تعالی میفرماید :عزت از آن خهدا و رسهولد و مهؤمنین اسهت
پس ،مؤمن عز یز است و ذلیل نیست.

بنابراین همه رفتارهایی که سبب خواری و کوچک شدن مؤمن نزد دیگهران شهود ،ممنهوع اسهت؛
ولی رفتارهای تعاونی متقابل و یاریخواهی مرسوم در جامعهه انسهانی ،خهارج از محهدوده ایهن
حدیث است.
اهمیت عزت نفس و ارزش جان انسان تا آنجاست که اهلبیت همواره مهرگ بها عهزت را بهر
زندگی با ذلت ترجیح دادهاند؛ چنانکه حضرت سیدالشهدا فرمود« :موت ِِف ِ
ىِعلزِ َخيلْ ِِملِْ
َ
ح ٍ
ياة ِِفىِ ُذ اِل؛ 3مرگ در عزت ،بهتر از زندگی در خواری است».
َ
نشانههای عزت نفس
 .1شجاعت

انسانی که برای خود ارزش قائل است ،هرگز با سکوت در مقابل افکار و رفتارهای باطهل و ضهد
ارزش ،خود را ذلیل نمیکند .از همین روست که امام علهی فرمهوده اسهت« :اَلشو لجاع ُ ِ
ِعلزِ
َ
حاضِْ،اَلجبِْ ُذل ِ
ِ
ِظاهِْ؛ 4شجاعت عزتی است آماده ،ترس ذلتی است آشکار».
ُ ُ
انسان شجاع همواره رفتاری عاقالنه ،مؤدبانه و در مسیر حق دارد و در شرایطی نیز تقیهه میکنهد و
 .1مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،22ص .816
 .2محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب االحكام؛ ج  ،6ص .179
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،44ص .192
 .4عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصییف غررالحكم و دررالكلم؛ ص .259
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افکار و رفتارهایی را که ممکن است براید خطرآفرین باشد ،پنهان میکند.
 .2نترسيدن از مرگ

انسان عزیز و کسی که برای خود ارزش الهی قائل است ،از مرگ در راه هدف متعهالی و دفهاع از
ارزشهای الهی هراسی ندارد .امام حسین به عنهوان الگهوی جمهع ایهن تهفت واال فرمهوده
تِعَىِسبي ِ ِ َنيل ِ ِال ِع ِ ِ
ِ
َ
لقِ،
است« :لَي َس َِشأ َ
لز َِواحيلاءِال َح ِّ
ِّ
نىِشأ ُ َِمْ َِي ُ
خافِال َمو َتِ،ماِأه َو َ ِال َمو َ َ
ِ ِ
َلِحياة ِ
ِخال َدةِ؛ 1مقام و منزلت من همانند کسی که از مرگ میترسهد،
لَي َسِال َمو ُتِف َِسبي ِ ِالع ِّزِا َ َ
نیست .مرگ در راه عزت و احیای حق چقدر پید من آسان است .مرگ در راه عزت ،چیزی جهز
حیات جاودانه نیست».
 .3اتکا به خود در رفع حاجات
َ
ْ
ْ
ُ
َ
بنا بر آیات قرآن ،انسان موجودی است که ضعیف آفریده شده است« :خلق اْلن ُ
سان ضذعيفا» 2و
ِ ِ
ُ
َ
ُ
3
َ
ذن ْال ِع ْل ِذم ِإ َّال قلذيال» و بهرای رفهع
علمد برای رفع نیازهاید نیز اندک اسهتَ « :و مذا أوتيذت ْم ِم

حاجات ،محتاج غیر است .حال چنین موجودی برای جبران کمبود ،چگونه باید رفع نیهاز کنهد
آیا باید خود را بشکند و به هر شکل ممکن رفع نیاز کند قرآن و روایهات بهه مهؤمن اجهازه ذلیهل
شدن ندادهاند و او برای رفع نیاز نباید عزت نفس خود را خدشهدار کند؛ چنانکهه رسهولخدا
ِ
عز ِةِاِلن ُفس؛ 4حاجتهای خود را با حفهظ عهزت نفهس بهرآورده
فرموده است« :اُطَُبُواِال َحوائ َجِ ِب و
سازید».

ویره ختیک پای نمدهموی اسمت 


رسممدآزادگممانچمم مممیدانممد  





ک م ن م هممردردراامیممددواسممت 

مممویارادردمنمممدآزمکمممن  


ع



کاینسی راینگممرهورسواسمت 

ازنفمسدونمجمونپمروین  

5



در فرهنگ و سبک زندگی اهلبیت



بهرآورده نشهدن نیهاز بسهیار ارزشهمندتر از آن اسهت کهه

 .1جمعی از محققان؛ موسوعه کلمات االمام الحسین ؛ ص .360
 .2نساء.28 :
 .3اسراء.85 :
 .4ابوالقاسم پاینده؛ نهجالفصاحه؛ ص .218
 .5سایت گنجور؛ دیوان اشعار پروین اعتصامی؛ کمان قضا.
https://ganjoor.net/parvin/divanp/mtm/sh115
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برآورده شدن آن موجب خدشهدار شدن عزت نفس آدمی شود؛ چنانکهه امهام علهی فرمهوده
ِْطََ ِب ِ
هاِإلىِ َغ ِيِْا َِهَه؛ 1تحمهل بهرآورده نشهدن حاجهت آسهانتر از
حاج ِ ِاَه َو ُ ِِم َ
استَ « :ف ُ
وتِال َ
عرضه کردن آن نزد افراد ناشایست است».
گروهی از انصار نزد پیامبر رفتند و عر کردنهد« :ای رسهولخدا! بهرای حهاجتی نهزد شهما
آمدهایم  ...حاجت ما این است که در پیشگاه پروردگارت ،بهشهت را بهرای مها ضهمانت کنهی».
پیامبر سرش را به زیر افکند ،سپس عصاید را چند بار بهه زمهین زد و سهرش را بلنهد کهرد و
فرمود« :با یک شرط چنین ضمانتی را برای شما میکنم .از هیچ کس هجز خدا چیزی را تقاضها
نکنید» .آنان تعهد دادند در زندگی از احدی تقاضا نکنند و بر این عهد پایبند ماندند تها آنجها کهه
اگر یکی از آنان در سفر بود و سواره حرکت میکرد و تازیانهاش به زمین میافتاد؛ پیهاده میشهد و
تازیانهاش را بر میداشت یا اگر یکی از آنان در کنار سفره دستد به آآ نمیرسهید ،خهودش بهر
2
میخاست و ظرف آآ را بر میداشت.
شدزدید جل ا
مینجملمتومن ممب  
ک





چوننبیندمر قانبشد پوست  


َ َّ
َ
واروعاشآشدک "ذل َمن ممب" 
َ
َ
ند"ع َّ َممنق َنمب"زنمداناوسمت 3



عوامل تحقق عزت نفس

محقق شدن عزت نفس ،نیازمند عواملی است که عبارتند از:
 .1بندگی خداوند

مؤمنی که میدانهد عهزت و شکسهتناپذیری ،مخصهوص خداسهت؛ آن را در اتصهال بهه خهدا
جستجو میکند .رسولخدا در این باره فرموده اسهتِِ« :إ و َِربوكُم َِي ُقو ُلِكُ و َِيو ٍمِ َأنَاِال َع ِز ُيزِ َف َمِْ
َأراي ِ
ِالد َاري ِِْ َفَيُ ِط ِ ِال َع ِزيز؛ 4پروردگارتان هر روز ندا میدهد هکه ای بندگان من! عزیهز فقهط
ِع وز و
َ َ
من هستم؛ پس هر کس عزت دو جهان را میخواهد ،مرا اطاعت کند».
 .1محمد بن حسین شهریف الرضهی؛ نهجالبالغفه؛ تصهحیح تهبحی تهالح؛ حکمهت66؛ محمهدباقر مجلسهی؛
بحاراالنوار؛ ج  ،73ص .62
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج ،4ص.21
 .3سایت گنجور؛ مثنوی معنوی؛ دفتر پنجم ،بخد  ،77بیت .1943
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar5/sh77

 .4فضل بن حسن طبرسی؛ مجمعالبیان؛ ج  ،8ص .629
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با توجه به معنای عزت و ویژگی حضرت حهق ،عزیهز بهودن خهدا بهه معنهی بینیهازی او از ههر
موجود ،برتری مطلق و پیروزی او بر همه ضهد خداهاسهت .مهؤمن ههم کهه عهزت خهود یعنهی
ارزشمندی و بلندی و برتری افکار و جایگاه خود را در قالب اندیشه الهی میخواهد ،میداند کهه
َ
لز َِوِ
ِع و
ِاّلل ُِسلب َحانَ ُه َ
باید مطیع خدای متعال باشد؛ چنانکه امام علی فرموده استَ « :مِْأ َطا َ ه َ َ
ف؛ 1هر که خدا را اطاعت کند ،عزت یابد و قوی شود» .امام در سهجده نمهازش نیهز ایهن
َق ِو َِ
ِ
ِ
َکِعبدا َِوكفلىِ ِبلىِ َفخلْاِ َا ِتَكلو َ ِِللىِ
چنین راز و نیاز میکرد« :ا ِلهىِكفىِ ِبىِع َزاِ َا ِاَكو َ ِل َ
َر َباِ؛ 2خداوندا! برای من این عزت بس که بنده تو باشم و این افتخار مرا بس که تهو پروردگهار مهن
باشی».
سجدهکنی پیااوعم

مسمجد دهمد 





ایک وو وارگشمت ایزیمرقمدمچمو وریما 3





امام حسن مجتبی نیز درباره ارتباط میان عزت نفهس و اطاعهت از خهدا فرمهوده اسهتِ « :إ َذاِ
4
ِع ِزاِ ِبَل ِ ٍ
َىِعز َِطاع ِ ه ِ
صي ِ ه ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لز َِو َِجل ؛
ِع و
ِاّلل ِِإل ِّ َ َ
ِعش َيْة َِوِ َهي َب ِ ِب ََل ُِسَ َطا ِ َفاخ ُْجِمِْ ُذ ِّل َِمع َ َ
ِاّلل َ
َأ َري َت َ َ َ

اگر خواستار عزت بدون داشتن قوم و خوید ،و طالب شهکوه بهدون سهلطنت هسهتی ،از ذلهت
نافرمانی خدا به سوی عزت اطاعت او حرکت کن».
اندازهمعشوق مودعم

ایعاشآ یچاره بینوازچ ویری 

عاشمآ  
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زیباییپروان  اندازهشمباسمت  




 .2تقوا و خداترسی

تقوا ،پوششی است که انسان را از آلودگی حفظ میکند؛ زیرا تقوا به معنای حفهظ و نگههداری از
هر چیزی است که به انسان ضرر و زیان برساند .تقوا و نگهداری نفس ،موجب سرافرازی انسهان
میشود ،راه را به او نشان میدهد و او را بزرگ و ارجمند میکند؛ چنانکه پیامبر اکرم فرمهوده
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصییف غررالحكم و دررالكلم؛ ص .184
 .2محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ج  ،2ص .420
 .3سایت گنجور؛ مولوی؛ دیوان شمس ،غزلیات ،غزل شماره .44
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh44

 .4محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ج  ،1ص .169
 .5سایت گنجور؛ مولوی؛ دیوان شمس ،غزلیات ،غزل شماره .2627
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2627
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ِ
َ
َ َ
ِ
ِاّلل َِع وز َِو َِج وِ؛ 1هر که میخواهد بها عزیزتهرین مهردم
استَ « :مِْأ َر َايِأ َِيكُو َ ِأ َع وزِالنواِِ َفَ َيتوق ه َ َ
باشد ،خداترس و اهل تقوا باشد».

سریرعم ودآن ماکآسمتان مودی 2

گممرمزمانم سمرافرازداشممتیوع یم  




چشد لآع ی جهانشودحماف

ک  ردروونهدرویمسکنت ر اک 3







 .3دل بریدن از غيرخدا

خدا ،منشأ عزت است و غیر او هر چه دارد ،از اوست .بنابراین دل بریدن از غیر خدا و امید بستن
ؤم ِْ ِ
به او ،سبب عزت مؤمن خواهد بود؛ چنانکه امام تادق فرموده استِ « :عزِالم ِ
ِإسلتغنا ُ ُِ
ُّ ُ
اِ؛ 4عزت مؤمن ،بینیازی او از مردم است».
َع ِِْال َن ِ ِ
لقمان حکیم برای تربیت فرزند خود ،او را به انقطاع از دنیا و غیر خدا فرا خوانده و فرموده اسهت:
ِ
ِ ِ
«فِّ ِأريتِأ ِ َتجم ِ
ِ
ِوالصلدي ُقو ِ
ِالدنياِ َف َ
ِع وز ُّ
َ َ
َ َ
يلاء ِّ
اقط َِط َمع َ ِم وماِف ِأيدفِالنواِِ،فِّن َ
وماِبَ ََِِاِلنب ُ
ِ ِ 5
ماِبََ ُغواِ ِب َقط ِ َِط َمعهم؛ اگر خواهان آنی که همه عزت این جهان را داشته باشی ،از آنچه در دست
َ
مردم است ،قطع طمع کن که پیامبران فقط به سبب قطع طمعشان به آنچه میبینی ،رسیدند».
عمم


زآدموا لممیس ممرمی ممواننشممانا 7

6
وآن نممدگانا  
آناوسممت  ک
ک



 .4حقمداری

از آنجا که خدا ،حق است و تمام عزت از ِآن اوست ،هر که با حق باشد و برای منافع انهدک دنیها
حق را رها نکند ،عزیز خواهد بود و تن به ذلت نخواهد.

ج اینکبروریاوعجیومستیاسمت 8

کراممما ومموانممدرحآپرسممتیاسممت  




 .1مسعود بن عیسی ابن ابیفراس؛ مجموعة ورام؛ ج  ،2ص .117
 .2سایت گنجور؛ غزلیات حافظ؛ غزل شماره .441
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh441

 .3همان ،غزل شماره.300
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh300

 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .148
 .5محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،13ص .420
ِ .6آن اوست :مال اوست.
 .7سایت گنجور؛ مولوی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر سوم ،بخد  ،39بیت .1080
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh39

 .8سایت گنجور؛ محمود شبستری؛ گلشن راز ،بخد.60
https://ganjoor.net/shabestari/golshaneraz/sh60
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ِ
لز؛
ِع وِ
ِعزيز ِِإَلَِ َذ ولِوََِلِ َأ َخلذ َِ ِبلهِ َذليل ِِإَلَ َ
ِالح وق َ
امام حسن عسکری فرموده است« :ماِتَ َْ َك َ
هیچ عزیزی حق را ترک نکرد ،مگر اینکه ذلیل شد و هیچ ذلیلی به حق عمل نکهرد ،مگهر اینکهه
عزیز شد».

1

حآپرسممتینن ممر مم غیممرمکممن  



کعبمم دیممدینگممدر مم دیممرمکممن 2


 .5صداقت

راستی و درستی ،شخصیت افراد را به خوبی نشان میدهد .امهام حسهین راسهتی و تهداقت
همهجانبه را مساوی با عزت دانسته و دروغ را موجب عجز و ذلهت انسهان معرفهی کهرده اسهت:
َلصد ُقِ ِعز َِوِالكذ ُب َِعجلزِ؛ 3تهدق و راسهتی ،عهزت اسهت و دروغگهویی ،نهاتوانی و زبهونی
«ا ِّ
است».
ریآصدق یماموزازآبصمافیدل  



راستی لمیآزادگمیزسمروچممن 4



آسيبها و موانع عزت
 .1طمع

تمایل شدید نفس از روی آزمندی و احساس کمبود را طمع میگو یند .اهل طمع ،سیری نهدارد.
امام باقر تنها راه حفظ عزت نفس را از بین بردن این تفت رذیله بیان کرده فرمهوده اسهتَ « :وِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ،وِاستَج َِب ِِع وزِال َيأ ِِِ ِببُع ِدِال ِه ومل ؛ 5بقها
ِ،وِاي َف ِ ُذ ولِالطو َم ِ ِ ِبع ِّزِال َيأِ َ
اطَُب َِب َق َاءِالع ِّزِ ِب ِِّ َماتَ ِالطو َم ِ َ
و تداوم عزت را با مرگ طمع طلب کن و خواری و پستی طمع را با نا امیدی از دیگران ،دفع کن و
عزت نا امیدی از دیگران را با بلندی همت به دست آور».
ابوذر غفاری ،شاگرد ممتاز پیامبر و امام علی بود .روزی عثمان در عصر خالفتد ،کیسه
پولی را به غالمد داد و گفت« :این کیسه را ببر و به ابوذر بده .اگر پذیرفت ،تو را آزاد میکنم».
 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحفالعقول؛ ص .489
 .2سایت گنجور؛ اوحدی؛ جامجم ،در باآ توبه.
https://ganjoor.net/ouhadi/jaamejam/sh82

 .3جمعی از محققان؛ موسوعه کلمات االمام الحسین ؛ ص .898
 .4سایت گنجور؛ غزلیات حافظ؛ غزل شماره .388
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh388

 .5حسین بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .286
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غالم ،کیسه را گرفت و خود را به ابوذر رسانید ،اما هر چه اترار کرد؛ ابوذر آن را نپذیرفت .غهالم
گفت« :آزادی من بستگی به پذیرش تو دارد .اگر این کیسه پول را نپذیری ،من آزاد نخواهم شهد».
ابوذر که بزرگمردی عزتمدار بود و حاضر نبود عزت خود را در برابر عثمهان کمرنهگ کنهد ،در
ِ ِ
ِفيه ِ
اِر َقى؛ اگهر آزادی تهو در گهرو ایهن کهار اسهت،
پاس غالم گفت« :إ ِكا َ ِف َيهاِعت ُق َ
کِ،فِّ و َ
بندگی من نیز در گرو آن است» .بدین سان عزت خود را به پول وافر عثمان نفروخت؛ با اینکهه در
1
آن زمان تهیدست بود و بسیار به آن پول نیاز داشت.
 .2اظهار نياز به مردم

یکی دیگر از عوامل از دست دادن عزت نفس ،دست نیاز دراز کردن بهه سهوی مهردم اسهت کهه
لو ِائ ِج ِِإلَلىِ
سبب خواری و سرافکندگی خواهد بود؛ چنانکه امام باقر فرموده استَ « :طَ ُ
َبِال َح َ
اِِاس ِت ََلب ِِلَ ِعزِوِمذهب ِ ِلَحي ِاءِوِاليأِ ِِمم ِ
النو ِ
اِف ِ َأي ِدفِالنو ِاِ ِِعز ِِلَ ُمؤ ِمْ؛ 2حاجت خواسهتن
ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ و
از مردم ،موجب سلب عزت خواهد شد و قطع امید ازآنچه در دسهت مهردم اسهت ،مایهه عهزت
مؤمن در دیند است».
مکنسمعدیادیمده مردسمتکمس  


گممراوواجممدار کنممدسممر ممرآر  


کمم  خشممندهپروردگارسممتو ممس 


وگرنمممم سممممرناامیممممدی خممممار 
3



مفضل بن قیس ،از یاران امام تادق بود .روزی نزد امام تادق رفت و مشهکالت خهود را
بیان کرد .امام تادق نیز به کنیز خود دستور داد کیسهای که محتهوی  400درههم بهود ،بهه او
بدهد؛ آنگاه به او فرمود« :با این پول زندگیات را بهبود بخد» .مفضل عر کرد« :منظور مهن
ِ
ِ
لکِ
اِِ ِبكُ َ ِحال َ
از بیان شرح حال خود ،درخواست دعا بود» .امام فرمودَ « :إياکِأ ِتُخب َِْالنَ َ
هو َِعَ َِيهم؛ 4از بازگو کردن همه شرح حال خود برای مردم ،پرهیز کن تا خوار نشوی».
َفتُ ِّ
این سخن حکیمانه ،زندگیساز اسهت؛ زیهرا افشها شهدن جزئیهات زنهدگی ،آبهروی مهؤمن را در
معر خطر قرار میدهد .افشا شدن اسرار فرد در جامعه ،ممکن است مهورد سوءاسهتفاده قهرار
گیرد و سبب سرافکندگی اعضای خانواده شود.
 .1محمدمهدی حائری؛ شجره طوبی؛ ج  ،1ص .75
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .148
 .3سایت گنجور؛ سعدی؛ بوستان ،بخد  ،12باآ پنجم در رضا.
https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab5/sh12

 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،47ص .44
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 .3رفتارهای جاهالنه

رفتار جاهالنه نیز عزت نفس و سربلندی انسهان را خدشههدار میکنهد؛ چنانکهه امهام علهی
فرموده است« :كَ ِ
مِمِْع ٍ
زيزِ َأ َذل ُوه َِجهَُ ُِه؛ 1چه بسیار عزیزی که نادانیاش او را خوار ساخت».
َ

 .4انجام کار فوق توانایی

ادعای نابجا و اقدام کردن به انجام کارهای فوق طاقت ،سبب بیارزش شدن انسهان نهزد دیگهران
میشود .از همین روست که رسولخدا فرمود« :لَيس ِِلَمْ ِءِ َأ ِِي ِ
له؛ سهزاوار نیسهت
لذ ولِنَف َس ُِ
َ َ
ُ
ضِ
لْ ُ
مؤمن خود را ذلیل کند» .از حضرت پرسیدند :چگونه خودش را ذلیل میکند فرمودَ « :يتَ َع و
اَِلِيُ ِطيقِ؛2خود را در معر کاری که از او ساخته نیست ،قرار دهد».
ِل َم َ
چنین رفتاری انسان را مجبور به معذرتخواهی میکند که در بیانی از امام تادق  ،از عوامهل
ِ
ِ
ِ ِ ِ
لهِ َقلا َل ََِلِ
خوار و ذلیل کردن خود آمده استََ « :ل َِين َبغ ِلَ ُمؤم ِِْ َأ ِيُذ ولِنَف َس ُهِ ُقَ ُت َِملاِيُلذ ُّلِنَف َس ُ
يلد ُخ ِِ ِفيملاِيعتل ِ
لذ ُر ِِمنلهِ؛ 3شایسههته نیسهت مهؤمن وارد کههاری شهود و رفتهاری کنههد کهه سههبب
ُ َ َ َ
َ
معذرتخواهی شود».
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