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صفحه ۸
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۲۷ شوال ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۷۶

انسان های فخرفروش گرایش به دنیا و 
زینت های آن دارند و از آخرت غافل بوده 
و بلکه اعراض می کنند. از نظر قرآن، از 
آثار بسیار خطرناک فخرفروشی اعراض 

از آخرت است.

براساس آموزه هاي اســام، خداوند متعال طي 
آیات متعددي، تفکر »فقر طبیعت« را باطل دانسته 
و ریشه همه بدبختي ها و پدیده فقر را نه در کمبود 
 امکانات و خســت طبیعت، بلکه در اعمال زشت

 و ظالمانه انسان ها مي داند. 

در آیات قرآن مصادیق بسیاری برای تفاخر بیان شده که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: 
تفاخر به باغ و بوستان، تفاخر به جمعیت زیاد خانواده و خویشان و قبیله، تفاخر به فرزند بویژه 
پســران، تفاخر به قدرت،ثروت و مال، تفاخر به مردگان و بزرگان و ســران مرده، تفاخر به 

نیاکان، موقعیت اجتماعی، نعمت و مانند آنها.

نفی دینداری با نظر شخصی
قال االمام الصــادق)ع(: »خصلتین مهلکتین: تفتی الناس 

برأیک، او تدین بما التعلم«
امام صادق)ع( فرمــود: از دو خصلت مهلک بپرهیزید: 1- به رای 
خود فتوا دهی 2- ندانسته بر حسب نظر شخصی خود، چیزی را جزء 

دین به حساب آوری؟ )1(
_________________________________

1- بحاراالنوار، ج 75، ص 252

حجت امام صادق)ع( بر ابوحنیفه
یک روز ابوحنیفه خدمت امام صادق)ع( آمد تا از آن حضرت استفاده 
کرده و ســخنی بشنود، در این هنگام امام صادق)ع( خارج می شد در 

حالی که عصایی در دست داشت و بر آن تکیه کرده بود.
ابوحنیفه گفت: ای پســر رســول خدا! شما که هنوز به آن سن و 
سال نرسیده ای که به عصا نیازمند باشی. قال: »هوکذلک ولکنها عصا 
رسول اهلل اردت التبرک بها« حضرت فرمود: آری چنین است. ولی این 
عصا، عصای رســول خدا)ص( اســت، و من برای تیمن و تبرک آن را 

به دست گرفته ام.«
ابوحنیفه با شنیدن این سخن با شتاب نزدیک حضرت رفت و گفت: 
می خواهم آن را ببوسم. امام صادق)ع( با آرنج مبارکش مانع او شد، و 
فرمود: به خدا سوگند به یقین می دانی که این پوست و گوشت و موی 
بدن من، پوســت و گوشت و موی رسول خدا)ص( است، ولی تو آن را 

نمی بوسی و حال می خواهی عصای رسول خدا)ص( را ببوسی؟! )1(
___________________

1- بحاراالنوار، ج 47، ص 28

اوصاف شیعه
پرسش:

از منظر امام صادق)ع( سیمای یک شیعه حقیقی و راستین 
چه اوصاف و شاخص هایی دارد؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سوال به شــش مورد از اوصاف و 
شاخص های شیعیان حقیقی شــامل: 1- دانش طلبی و تفقه در دین 
2- کوشش و تالش بسیار 3- تواضع و فروتنی 4- صداقت و امانت داری 
5- یکدلی و یــک زبانی 6- انطباق ظاهر و باطن پرداختیم. اینک در 

بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
7- پذیرش سخن حق

از توصیه های مفضل بن عمر به جماعت شیعه این بود که می گفت 
از امام صادق)ع( شنیدم که می فرمود: از سخن حقی که به شما گفته 
می شود خشمگین نشوید و به اهل حق آنگاه که شما را آشکارا به آن 
فراخوانند کینه نورزید زیرا مومن از حق هرگاه به آن فراخوانده شــود 

برآشفته نمی شود.)بحاراالنوار، ج 75، ص 382(
8- پرهیز از تحقیر دیگران

مفضل بن عمر نقل می کند؛ از امام صادق)ع( شنیدم که می فرمود: 
فقیران شــیعه آل محمد صلی اهلل علیه وآلــه را تحقیر و جفا نکنید.

)بحاراالنوار، ج 75، ص 382(
9- آنچه برای خود می پسندید برای دیگران بپسندید

امام صادق)ع( به مفضل فرمود: تو را به شــش خصلت ســفارش 
می کنم که آنان را به شیعیان من برسانی. گفتم آنها کدامند ای سرور 
من. حضرت فرمود: اینکه آنچه برای خود می پسندی برای برادر دینی 

خود نیز بپسندی.)همان، ج75، ص 250(
10- ضعیف نوازی

ســدیر صیرفی بر امام صادق)ع( وارد شــد در حالی که گروهی از 
اصحاب نزد آن حضرت حضور داشــتند. امام فرمود: ای سدیر شیعیان 
ما پیوسته مورد عنایت و حفاظت الهی و پوشیده از گزند و دید دشمن 
و مصون از گناه هســتند. تا زمانی که نسبت به خود و آنچه مربوط به 
آنان و آفریدگارشــان اســت خوش بین باشند و نیت هایشان در رابطه 
با امامانشــان درست باشد و به برادران دینی خود نیکی کنند و برای 
برآوردن خواسته های ضعیفانشان به آنان مراجعه نمایند و نیازمندانشان 

را صدقه دهند.)همان، ج65، ص153(
11- وفای به عهد

بکر از امام صادق)ع( نقل می کند که فرمود: قطعا از میان شیعیان 
خود کسی را که به عهد و پیمان خود بسیار وفادار باشد دوست می داریم.

)همان، ج66، ص 397(
12- پرهیز از کمک به حاکمان ستمگر

مســعدبن صدقه گوید: از امام صادق)ع( درباره گروهی از شــیعه 
پرسیدم که در کارهای سالطین وارد می شوند و برای آنان کار کرده و 
مالیات جمع می کنند و به آنان یاری می رســانند. حضرت فرمود: آنان 

شیعه نیستند.)همان، ج14، ص 63(
13- جلب محبت برای اهل بیت)ع(

امام صادق)ع( به عبداالعلی فرمود: به شیعیان سالم و رحمت خدا را 
ابالغ کن و بگو: امام به شما فرمود: خدا رحمت کند بنده را که مودت و 
دوستی مردم را به سوی خود و به سوی ما جلب می کند. بدین ترتیب 
که آنچه را آنان می شناســند و خوب می دانند اظهار می دارد و آنچه را 
آنان خوش نمی دارند و بد می شمرند در برابر آنان انجام نمی دهد.)پایگاه 

راسخون، 96/4/25(
همچنین آن حضــرت به اصحاب خود می فرماید: بــرای ما)خاندان 
اهل بیت)ع(( زینت باشید و مایه ننگ و عار ما نباشید.)مشکاهًْ االنوار، ص 67(

14- پرهیز از دشمن تراشی
مفضل از قــول امام صادق)ع( نقل کرده که فرمود: چگونه آنان از 
شیعیان ما به شمار می روند، در حالی که درباره ما با دشمنانمان به نزاع 
و ستیزه گری برمی خیزند تا جایی که دشمنی آنان را بیشتر می سازند.

)پایگاه راسخون، 96/4/25(
15- پرهیز از ظلم به مردم

امام صادق)ع( ضمن سفارشــات خود به عبداهلل بن جندب فرمود: 
ای پســر جندب! به شــیعیان ابالغ کن و به آنها بگو!: آن کسی که به 
مردم ظلم و ستم کند، پیرو و شیعه ما نیست.)تحف العقول، ص 314(

16- عیب جویی از خود و پذیرش انتقاد دیگران
امام صادق)ع( فرمود: سودمندترین چیز به حال انسان این است که 

پیش از تذکر دیگران عیب خود را بجوید.)همان، ص 385(
همچنین در باب پذیــرش انتقاد دیگران می فرماید: محبوب ترین 
دوستانم آن کسی است که عیوب مرا به من تذکر دهد و هدیه نماید.

)بحاراالنوار، ج75، ص 249(

یکی از رفتارهای نابهنجار اجتماعی، تفاخر و فخرفروشــی با 
استفاده از ظرفیت ها و امکانات چشم پرکنی است که موجب تحقیر 
یا احساس تحقیر در دیگران است. نویسنده در مطلب حاضر علل 
و آثار این پدیده ضدارزشی اجتماعی را بر اساس آموزه های قرآن 

تبیین کرده است. 
***

تفاخر، خیالبافی انسان های حقیر
تفاخر از ریشه فخر است. واژه فخر به معنای چیز برتر و برازنده است. از 
همین رو، عرب به نوعی ریحان خوشبو »فاخور« می گوید. به ظرف سفالی 
که آهنگی پس از ضربــات از آن بیرون می آید، فّخار می گویند. همچنین 

به خرده الماسی که برای شیشه بری استفاده می شود، تفاخر می گویند. 
با توجه به ریشه های واژه می توان گفت هر چیزی که نوعی برتری ذاتی 
در خوشــبویی یا ســر و صدا یا تیزی و مانند آنها دارد و دیگران را متوجه 
به خود می کند، به عنوان فخر مطرح اســت. بر همین اساس، تفاخر نوعی 
نمایش و نمایاندن چنین امری به حق یا ناحق است. این گونه است که الف، 
مباهات، بالیدن، خودستایي کردن، سخن اغراق آمیز گفتن، به رخ کشیدن، 

رجز خواندن، باتکبر راه رفتن، بادکردن و مانند آنها را تفاخر می گویند.
در آیــات قرآن، »فخر« به معنــای مباهات کردن در اموری مانند مال 
و مقام)مفــردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 627 ، »فخر«(. و نیز 
خود را بزرگ وانمود کردن به کار رفته است.)لســان العرب، ج 10، ص 198، 

»فخر«.( و به انسان فخرفروش و تفاخرکننده »فخور« می گویند.
از نظر قرآن، »فخور« گرفتار خیالبافی و تخیل باطلی نسبت به خود و 

داشــته هایش است. از این رو واژه »مختال« به معنای خیال بافی و تخیل 
کردن باطل در کنار »فخور« به کار رفته )نســاء، آیه 36؛ لقمان، آیه 18؛ 
حدید، آیه 23( تا این معنا تبیین شــود که انســان خیالباف بر خالف حق 
و واقع، برای خود جایگاه و ارزشــی را قائل اســت که حق نیست. از این رو 
بر اســاس تخیالت واهی و باطل رفتارهایــی را بروز می دهد که داللت بر 

خودستایی، تکبر، به رخ کشیدن و مانند آنها دارد.
فخرفروشــی و تفاخر از سوی انســان هایی انجام می گیرد که تخیالت 
واهی شــان در گام نخســت نوعی حقارت را در آنــان زنده می کند و خود 
را در برابــر دیگــران حقیر می یابند؛ زیرا به داشــته های خود توجه ندارند 
و باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایســه می کنند. این گونه 
است که برای جبران احساس کمبودها به بزرگ نمایی »داشته ها« یا »شبه 
داشته« هایی رو می آورند که در اختیار دارند. تاکید بر شبه داشته ها از آن رو 
که بســیاری از اموری که از سوی فخرفروش، بزرگ نمایی و به رخ کشیده 
می شــود، داشته های واقعی فرد نیست، بلکه به تعبیر قرآن، زینت زمین یا 
زندگی دنیوی است، به طوری که قابل انتقال به زندگی اخروی نیست؛ چرا 
که انســان تنها چیزی را با خود می برد که جزو ذات او شده باشد. خداوند 
نَْیا َوالَْباقَِیاُت  درباره »شبه داشته ها« می فرماید: الَْماُل َوالَْبُنوَن ِزیَنه الَْحَیاه الُدّ
الَِحاُت َخْیٌر ِعْنَد َربَِّک ثََوابًا َوَخْیٌر أََماًل؛ مال و پسران زیور زندگی دنیایند  الَصّ
و نیکي هــای ماندگار، از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید نیز 

بهتر است.)کهف، آیه 46(
از نظــر قرآن آنچه کــه فرعون و قارون دارند و بــه دیگران بدان فخر 
می فروشند، زینت دنیا و یا زینت زندگی دنیوی است: و موسی گفت: پروردگارا 
تو به فرعون و اشرافش در زندگی دنیا زیور و اموال داده ای پروردگارا تا خلق 

را از راه تو گمراه کنند. )یونس، آیه 88(
البته مســلمان باید از زینت های دنیوی برای دنیا استفاده کند و خدا 
حرام نکرده  اســت)اعراف، آیه 32(؛ اما باید توجه داشت اینها داشته های 

حقیقی انسان نیست و نمی توان به آن فخر فروخت. 
خداوند در جایی دیگر با توجه به فخرفروشی اهل خیال بافی، به انسان ها 
هشــدار می دهد که حتی به شــبه داشــته ها دل نبندند، بلکه باید دنبال 
دارایی های حقیقی باشند که همان باقیات صالحات است. خدا می فرماید: 
ْم إاَِلّ فِي ِکَتاٍب ِمْن َقْبِل أَْن  َما أََصاَب ِمْن ُمِصیَبه فِي الْْرِض َواَل فِي أَنُْفِســکُ
نَْبَرأََها إَِنّ َذلَِک َعلَی اهلَلّ یَِسیٌر  لَِکْیاَل تَأَْسْوا َعلَی َما َفاتَُکْم َواَل تَْفَرُحوا بَِما آتَاُکْم 
َواهلَلّ اَل یُِحُبّ ُکَلّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر ؛ هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفس های 
شما به شما نرسد، مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم، در کتابی است. 
این کار بر خدا آسان است؛ تا بر آنچه از دست  شما رفته اندوهگین نشوید 
و به ســبب آنچه به شما داده اســت ، شادمانی نکنید و خدا هیچ خیالباف 

خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد.)حدید، آیات 22 و 23(
در این آیات بیان شــده که انســان های خیالباف فخرفروش نسبت به 
زینت های دنیوی واکنش های ناروا دارند و گمان می کنند که داشــته های 
آنان مال آنان است. پس گل و گیاه و اسب و گاو و گوسفند و زر و سیم و 
مانند آن، زینت دنیا و زمین بوده و در نهایت نیز باید گفت آنها زینت زندگی 
دنیوی است، نه زینت انسان و نه زینت دایمی که ماندگار و در آخرت نیز 
با او باشد. همچنین این زینت ها دارایی ها و داشته های انسان نیست که با 
تالش خودش به دست آمده باشد، بلکه داشته هایی است که خداوند به او 
داده اســت. از همین رو خداوند می فرماید: َوَما بُِکْم ِمْن نِْعَمه َفِمَن اهلَلّ ؛ هر 
چه از نعمت دارید از خدا است.)نحل، آیه 53( پس نباید همانند قارون فکر 
کرد و گمان کرد که با علم اقتصاد و مانند آن کسب دارایی کرده است: َقاَل 
إِنََّما أُوتِیُتُه َعلَی ِعلٍْم ِعْنِدي؛ قارون گفت: من اینها را نتیجه دانشی که داشتم 
فراهــم آوردم. )قصص، آیــه 78( در حالی که باید گفت همه این نعمت ها 
همانند نقمت ها از آزمایش های الهی اســت تا انسان در کوره آزمون نشان 
دهد تا چه اندازه بهره مند از ظرفیت های الهی است: چون انسان را آسیبی 
رســد ما را فرا میخواند؛ سپس چون نعمتی از جانب خود به او عطا کنیم 

می گوید: تنها آن را به دانش خود یافته ام؛ نه چنان است ، بلکه آن آزمایش 
کوره آتش است؛ ولی بیشترشان نمی  دانند.)زمر، آیه 49(

خداوند درباره زینت های دنیوی می فرماید: َواْعلَُموا أَنََّما أَْمَوالُُکْم َوأَْوالُدُکْم 
فِْتَنه؛ و بدانید که اموال و فرزندان شــما فقط برای آزمایش شدن هستند. 

)انفال، آیه 28(
به هر حال، تخیالت واهی، این احســاس را در این افراد زنده می کند 
که کمبودهای خود را بزرگ بیابند و برای جبران آن داشــته هایی را بزرگ 
می کنند تا برجسته نمایی شده و بر دیگران فخر فروشند و آن حقارت نفسانی 
و احســاس درونی خود را به فخر و بزرگی و برتری تبدیل کنند؛ این گونه 
است که با سرو صدا و برترنمایی داشته ها و شبه داشته ها تالش می کنند تا 
فخر بفروشند و خود را برتر نشان دهند. پس تفاخر تالش انسان های حقیر 
و خیالبافی است که گرفتار خودپسندی شده و احساس حقارت خود را با 
برترسازی داشته ها و شبه داشته ها نهان می کنند تا خود را برتر نشان دهند.

آثار تفاخر و فخرفروشی
تفاخر یک نابهنجاری رفتاری در اجتماع از سوی برخی از افراد خیالباف، 
حقیر و خودپسند است. این افراد برای اینکه نوعی برترسازی داشته باشند، 
به هر چیزی چنگ می زنند و رفتارهای ناروا و زشتی را در پیش می گیرند 
که خود از نظر اجتماعی آسیب هایی به دنبال دارد. در آیات قرآن آثاری برای 
تفاخر؛ این نابهنجاری رفتار اجتماعی بیان شده که برخی از آنها عبارتند از:

1- اعراض از آخرت: انسان های فخرفروش گرایش به دنیا و زینت های 
آن داشته و از آخرت غافل بوده و بلکه اعراض می کنند. از نظر قرآن، از آثار 
بســیار خطرناک فخرفروشی اعراض از آخرت است. فخرفروشی که در پی 
مباهــات به زینت های دنیوی می رود و همه همت و اهتمام خود را مبذول 
دنیا و زینت های زندگی دنیوی می کند، گرفتار اعراض از یاد خدا و آخرت 
می شــود. )تکاثر، آیات 1 و 2( پس لهو به دنیا او را از آخرت دور ســاخته و 

گرایش به آخرت را از دســت می دهد؛ چرا که »الهاء« به معنای گرایش به 
»لهو«، و »لهو« به معنای گرایش به چیزی است که هوای نفس به آن دعوت 
کند. )مجمع البیان، ج 9 - 10، ص 811( شکی نیست که هواهای نفس دنبال 
آخرت نیســت، بلکه دنبال زینت های دنیوی و آرامش و آسایش آن است. 
اصوال انسانی که گرفتار اعراض از آخرت می شود، گرفتار فجور و بی تقوایی 
و بی مباالتی در رفتارهای اجتماعی و زندگی می شــود.)قیامت، آیات 1 تا 
5( بنابراین، باید توجه داشــت که تفاخر سرانجام بدی را برای شخص رقم 

می زند و او را از قوانین و شریعت و عمل بدان دور می کند.
2- بخل ورزی: انســان فخرفروش به ســبب آنکه اصالت را به دنیا و  
زینت های آن می دهد به جمع و تکاثر اموال توجه بسیاری داشته و از هرگونه 
انقاقــات و صدقات پرهیز می کند. از ایــن رو خداوند از پیامدهای تفاخر و 
فخرفروشی را بخل ورزی در مال و ثروت و کمک به دیگران دانسته است. 

)نساء، آیات 36 و 37؛ حدید، آیات 23 و 24(.
3- دعوت به بخل: فخرفروش نه تنها خود اهل بخل است بلکه دیگران 

را نیز به این صفت و رفتار زشت دعوت می کنند  و مانع انجام خیر از سوی 
دیگران می شوند.)همان(

4- تکبر: فخرفروش در دل، کبر و بزرگی را برای خود تخیل می کند 
و صفت تکبر در وی پدید می آید و در رفتار اجتماعی در قالب های گوناگون 
بــروز و ظهور می کند. از ایــن رو در نوع راه رفتن ، تکبر دارد و از تواضع به 

دور است.)لقمان، آیه 18(
5- عجب و خودشیفتگی: فخرفروش گرفتار خودپسندی و عجب 
است و داشته های خویش را چنان برتر می داند که برتری دیگران دیگر به 
چشم نمی آید. این گونه است که در دام فریب و غرور می افتد و رفتاری از 

روی عجب و غرور از خود بروز می دهد.)همان(
6- اعراض از حق: اهل تفاخر از حق اعراض می کنند و تحت تاثیر حق 
و برهان های آن قرار نمی گیرند. از این رو تالوت آیات قرآن برای فخرکنندگان 
به امکانات مادی و موقعیت اجتماعی خود بی تاثیر است و هیچ گونه تاثیری 
از قــرآن و مواعظ و پندهای آن نمی گیرند؛ بلکه با اعراض از آن، رفتارهای 

زشت خود را ادامه می دهند. )مریم، آیه 73(
7- کتمان فضل الهی: فخرفروش مغرور به داشته های خود بر اساس 
علم خویش نه تنها فضل الهی را نســبت به خود کتمان می کند و بلکه هر 
چه دارد را به خود و توانایی خود نسبت می دهد؛ و از فقر ذاتی خود غافل 

می شود و برای خود غنای ذاتی قائل است. )نساء، آیات 36 و 37(
8- کفر: بی گمان شکر با ایمان و کفران با کفر ارتباط تنگاتنگی دارد. 
کســانی که اهل کفران نعمت هستند از جمله فخرفروشان گرفتار کفر نیز 
هســتند. از نظر قرآن از آثار تفاخر این اســت که این دسته افراد در زمره 
کافران قرار می گیرند و کفران نعمت در ایشــان به کفر می انجامد.)کهف، 

آیات 34 و 37(
9- محرومّیت از محّبت خدا:  محرومّیت از محّبت خداوند، از آثار 
تفاخر است. پس اهل فخرفروشی نمی بایست انتظار محبت الهی و محبوب 
شدن در نزد او را داشته باشند.)نساء، آیه 36؛ لقمان، آیه 18؛ حدید، آیه 23(

10- محرومّیت از نصرت: تفاخر، موجــب محرومّیت از نصرت خدا 
می شــود. لذا شخص در هنگام مشکالت یار و یاوری نخواهد داشت.)کهف، 

آیات 34 و 35 و 42 و 43؛ قصص، آیات 76 تا 81(.
11- نابودی: فخرفروشی به ثروت و مال فراوان خود، موجب نابودی آنها 
می شود؛ چنانکه قارون این گونه گرفتار شد.) قصص ، آیات  76 و 78 و 79 و 81( 
خداوند به اهل تفاخر هشــدار می دهد که تبدیل شــدن بوستانهای زیبا و 
حاصلخیز به کویری خشک و بی حاصل، نتیجه کفر و فخر و مباهات است.

)کهف، آیات 34 تا 40(.
12- هواپرستی: فخرفروشی و در پی مباهات بودن، موجب گرایش به 
لهو و بازماندن از اهداف مهم و در یک کلمه هواپرستی به جای خداپرستی 
می شــود)تکاثر، آیات 1 و 2(؛ زیرا »الهاه کذا« یعنی او را مشغول ساخت و 

از امر مهمتر بازداشت. )مفردات، ص 748، »لهی«(
13- پوچی تفاخر: انسان ها وقتی به روز حسابرسی می رسند، در آن 
هنگام درمی یابند که کارهایشان براساس تفاخر، هیچ ارزشی نداشته و پوچ 

و باطل بوده است.)تکاثر، آیات 1 تا 4(.
14- توهمات باطل: انسان های فخرفروش گرفتار خیالبافی و توهماتی 
هســتند که ایشان را از حق و راست دور می کند. اینان گمان می کنند که 
همیشه در ثروت و قدرت خواهند بود و هرگز عذابی نمی شوند.)سباء، آیات 

34 و 35(.
15- بدمســتی: از دیگر  آثار افکار و رفتار فخرفروشــان بدمستی و 
فرحناکی است که به آنان دست می دهد و در حالت اتراف به هر کاری دست 

می زنند تا بدمستی خود را نشان دهند.)همان؛ قصص، آیات 76 تا 79(.
16- کیفر اخروی: تفاخرفروشی موجب خشم و کیفر الهی در دنیا و 

آخرت است.)تکاثر، آیات 4 تا 6؛ قصص، آیات 76 تا 79(
مصادیق تفاخر

انســان ها به امور بسیاری تفاخر می کنند که در بیشتر موارد یا زینت و 
داشته انسان نیست، یا اگر باشد زینت زندگی دنیوی است و ارزش ندارد که 

انســان بدان دلبسته شود؛ زیرا انسان برای ابدیت آفریده شده و باید کاری 
کند که ابدیت او در مزرعه دنیا آباد شــود. در آیات قرآن مصادیق بسیاری 
برای تفاخر بیان شده که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: تفاخر به باغ و 
بوستان )کهف، آیات 32 و 34(، تفاخر به جمعیت زیاد خانواده و خویشان 
و قبیله)تکاثــر، آیات 1 و 2(، تفاخر به فرزند بویژه پســران)کهف، آیه 34؛ 
ســباء، آیه 35(، تفاخر به قدرت)کهف، آیــات 32 و 34؛ فصلت، آیه 15؛ 
زخرف، آیات 51 و 52(، تفاخر به ثروت و مال)کهف، آیه 34؛ قصص، آیات 
76 و 79؛ ســباء، آیه 35(، تفاخر به مردگان و بزرگان و سران مرده)تکاثر، 
آیات 1 و 2(، تفاخر به نیاکان)بقره، آیه 200؛ مؤمنون، آیه 101(، تفاخر به 
موقعیــت اجتماعی)توبه، آیه 19؛ مریم، آیه 73(، تفاخر به نعمت)هود، آیه 

10؛ حدید، آیه 23( و مانند آنها.
عوامل تفاخر اجتماعی

فخرفروشی دارای علل و عواملی است که از جمله آنها می توان به موارد 
زیر اشاره کرد: 

1. بهره مندی از نعمت:  برخورداری از نعمت ها این توهم و خیالبافی را 
ایجاد می کند که خداوند به این شخص عنایت دارد یا این شخص به تعبیر 
عوام از دماغ فیل افتاده اســت. از همین رو ثروت و قدرت و دیگر نعمت ها 

زمینه  تفاخر در افراد را موجب می شود. )هود، آیه10؛ حدید، آیه 23(.
2. ثروت زیاد:  کثرت مال، از عوامل تفاخر برای انسان است و او را به 
ســمت ظلم به خود و دیگران سوق می دهد و رفتارهای متکبرانه را سبب 
می شــود.)کهف، آیات 34 و 35( خداوند در این زمینه به رفتارهای قارون 
اشــاره می کند و می گوید، همین دارایی های بسیار و ثروت قارونی موجب 
شــده بود تا برای فخرفروشی نمایشی از ثروت خود ارائه دهد و مردم را به 
خود مجذوب کند تا جایی که مردمان آرزوی قارون شــدن داشته باشند. 
)قصص، آیات 76 و 79( این افراد بر این توهم هستند که اگر مشکلی باشد 
برای دیگران خواهد بود و خداوند آنان را به سبب آنکه دوست دارد و ثروت 

و قدرت داده عذاب نمی کند.)سباء، آیه 35(
3- جهل و نادانی: جهالت، ریشه برترنمایی و تفاخر و مسابقه رقیبان در 
کسب مال و مقام است، به طوری که نمایشی از تفاخر در رفتن به قبرستان 
و بازخوانی شمار نیاکان و جایگاه آنان یک امر عادی و شیوه برترنمایی در 

این افراد است.)تکاثر، آیات 1 تا 5(
4- دنیا:  زندگی دنیوی و دنیا، مایه فخرفروشی بعضی انسانها به یکدیگر 

است. این افراد آنچه زینت دنیا و یا زندگی دنیوی است را به خود منسوب 
کرده و بدان می نازند.)حدید، آیه 20(

5- ریا: خودنمایی و ریا، بستر تفاخر در افراد انسان است و از همین رو در 
آیات قرآن از ریا پرهیز داده شده است تا کسی گرفتار خیالبافی و فخرفروشی 

نشود. )نساء، آیات 36 تا 38(
6 - قدرت زیاد: قدرت زیاد همانند ثروت زیاد، زمینه تفاخر بر دیگران 

است.) کهف، آیات 32 و 34؛ فصلت، آیه 15؛ زخرف، آیه 51(  
7- کثرت فرزند:  کثرت فرزندان، زمینه تفاخر برای دنیاگرایان است. 

)کهف، آیات 34 و 35؛ سباء، آیه 35( 
8 - همراهی شیطان:  همراهی شیطان با آدمی، منشأ فخرفروشی 
است و باید از چنین دوست و همراهی اجتناب کرد. )نساء، آیات 36 تا 38( 

موانع و درمان تفاخر
برای رهایی از این بیماری اجتماعی باید موانع تفاخر را شــناخت و با 
ایجاد و تقویت آن در خود و دیگران به پیشگیری و نیز درمان این بیماری 
اجتماعی اقدام کرد. مهم ترین موانع در ایجاد و نیز درمان تفاخر عبارتند از:
1- احسان:  احســان به والدین، خویشــاوندان، یتیمــان، مساکین، 
همسایگان، در راه ماندگان و بردگان، مانع تفاخر در انسان و نیز درمان این 

بیماری در صورت ایجاد آن است. )نساء، آیه 36( 
2- ایمان به آخرت: ایمان به آخرت، مانع تفاخر و درمان آن اســت. 

)تکاثر ، آیات  1  و  5  و 6(
3- توّجه به حسابرسی در قیامت:  توّجه به حسابرسی در روز قیامت، 
مانع تفاخر و نیز درمان این بیماری اجتماعی است؛ زیرا کسی که به آخرت 
توجه دارد، از زینت های دنیوی تنها برای آخرت اســتفاده می کند نه برای 

تفاخر.)همان، آیات1و 8(
4- توّجه به فرجام پیشینیان: توّجه به فرجام پیشینیان، از موانع 
تفاخراســت و برای همین برای عبرت و درمان آن نیز گزارش هایی در باره 
آنان در قرآن آمده است و در روایات تأکید فراوان به زیارت اهل قبور شده 

تا مایه عبرت شود. )قصص، آیه 78؛ فصلت، آیات 15 و 16(
5- توّجه به قدرت خدا: توجه به قدرت خدا و ناتوانی خویشتن، زمینه 
پرهیز از تفاخر و نیز درمان این بیماری است. )قصص، آیات 78؛ فصلت، آیه 

15؛ حدید، آیات 22 و 23( 
6 - توّجه به کیفر: توّجه به کیفر آخرتی، مانع برتری نمایی و تفاخر در 

افراد انسانی است. )تکاثر، آیات 1 تا 4(
7- توّجه به منشــأ پیدایش:  توّجه انسان ها به منتهی شدن همه 
نژادهــا به پدر و مادر واحد، ازمیان برنده تفاخرهای خیالی آنان می شــود.

)حجرات، آیه 13( 
8 - عاقبت اندیشی: عاقبت اندیشی، مانع برتری نمایی و تفاخر بر دیگران 

می شود. )تکاثر، آیات 1 تا 3(
9- عبادت: عبادت خداوند و پرهیز از شرک، مانعی در برابر تفاخر است 

و برای درمان نیز باید از آن یاری گرفت. )نساء، آیه 36( 
10- عقیده به تقدیر و مشــیت خداوند: اعتقاد به تقدیر الهی در 
برخورداری و عدم برخورداری از امکانات، از عوامل بازدارنده تفاخر است؛ وقتی 
انسان بداند هر چه دارد از خدا و بر اساس تقدیر الهی است دیگر فخرفروشی 
نمی کنــد. )کهف، آیات  34  و  39؛ حدید، آیات  22  و  23(، همچنین اعتقاد 
به جریان امور بر وفق مشّیت خداوند، مانع از تفاخر به مال و فرزند و امور 
دیگر می شود. انسان باید بداند که داشته هایش بر اساس مشیت و حکمت 
الهی است و اوست که می دهد و می گیرد و نباید به داشته های خویش برای 

تحقیر دیگران سود جست و تفاخر و فخرفروشی کرد.)همان(

محمدرضا سلیمی

تفاخر؛غلبهتخیالتواهی

انسان ها به امور بسیاری تفاخر می کنند 
که در بیشــتر موارد یا زینت و داشته 
انسان نیست، یا اگر باشد زینت زندگی 
دنیوی اســت و ارزش ندارد که انسان 
بدان دلبسته شــود؛ زیرا انسان برای 
ابدیت آفریده شده و باید کاری کند که 

ابدیت او در مزرعه دنیا آباد شود.

 استغفار؛ فّک رهن نفس 
اگر بخواهیم چیزی را از کسی قرض یا امانت بگیریم، باید یا اعتبار 
داشته باشیم یا آن که چیزی را گرو بگذاریم. این گرو را در عربی رهن 
می گویند. رهان مقبوض، همان گرو ما در دســت دیگری است. حال 

این گرو یا فرشی است یا گوهری یا چیز با ارزش دیگری. 
ْقُبوَضهًْ« باید  خداوند در آیه 283 سوره بقره می فرماید این »رَِهاٌن َمّ
به عنوان »امانت« بماند تا کار تمام بشود و قرضی و مانند آن به صاحب 
مال برگردانده  و حق به حقدار »ادا« شود. آنگاه است که »فّک رهن« 
صــورت می گیرد. واژه فّک به معنای آزاد کردن چیزی از گرو و رهن 

در آیه 13 سوره بلد بیان شده است: َفُکّ َرَقَبهًْ؛ آزاد کردن برده ای.
بر اساس آموزه های قرآن، نفس انسانی در گرو و رهن اعمالش است. 
خداوند می فرماید: ُکُلّ نَْفٍس بَِما َکَسَبْت َرِهیَنهًْ؛ هر کسی در گروِ دستاورد 
خویش اســت.)مدثر، آیه 38( در جایی دیگر نیز می فرماید: ُکُلّ اْمِرٍئ 
بَِما َکَسَب َرِهیٌن؛ هر انسانی در گرو کارهای خود است. )طور، آیه 21(
پس این اعمال و کارهای ما، نفس و خودمان را گرو می گیرد و به 
عنوان رهن در اختیار خودش دارد. حال اگر این اعمال ما گناه و خطا 
باشد، ما در گرو گناهان خود خواهیم بود و به طور طبیعی گناه دست 

و پای آدمی را می بندد و اجازه عمل و عزم را از ما می گیرد.
در روایت است: مردی خدمت امیرالمؤمنین)ع( آمد و گفت: ای امیر 
مؤمنان من از نماز شب محروم شدم، علی)ع(فرمود: تو مردی هستی 
که گناهانت تو را به بند کشیده است.)بحاراالنوار، ج83، ص 127؛ ج 

87، ص 146 و 152(
انســان باید بداند که گناهان، قیدی ســنگین به دست و پای او 
اســت. همچنان که گناهان بوی بدی دارند که با استغفار می توان از 
شر آن رهایی یافت و خوش بو شد. در روایات آمده که گناهان بوی بد 
و نامطبوعی دارند که اهل بصیرت آن را استشــمام می کنند و متوجه 
می شوند. از این رو امیرمومنان علی)ع( می فرماید: تََعّطُروا بِاالسِتغَفاِر 
الَتَفَضحُکم َرَوائُح الُذنُوِب؛ خودتان را با استغفار خوش بو کنید تا بوی بد 
گناهانتان شما را رسوا نکند.)بحاراالنوار، ج 6، ص 22؛ ج 93، ص 278(.

 بر اســاس ســفارش پیامبر)ص( می توان با استغفار خود را از شّر 
قیود و رهن گناه آزاد کرد. ایشان در خطبه آخرین جمعه ماه شعبان 
وَها بِاْسِتْغَفارُِکْم؛  می فرماید: أَیَُّها الَنّاُس إَِنّ أَنُْفَسُکْم َمْرُهونَهًْ بِأَْعَمالُِکْم َفُفُکّ
 ای مردم جان های شما در گرو اعمالتان است پس آن را با استغفارتان 
آزاد کنید.)وسائل  الشیعهًْ، ج 10 ص 314؛ بحار االنوار، ج 96، ص 357(.

فقر؛ نتیجه رفتار انسان
از منظر آموزه های وحیانی آیا پدیده فقر منشأ طبیعی و ذاتی دارد، یا 
اینکه تحمیلی و عارضی است و به نوع، اخالق و عملکرد و کنش انسان ها 
برمی گردد. و تا افکار، اخالق و رفتارهای انسان اصالح نگردد و در مسیر 
رشــد و تعالی قرار نگیرد  فقر او از بین نمی رود؟ نوشــتار حاضر به نحو 

اجمال به این سؤال پاسخ می دهد.

از دیــر زمان صاحبــان قدرت و ثروت به اشــکال مختلف، با بیان 
فلسفه هاي گوناگون سعي کرده اند این باور را در اذهان مردم به وجود 
آورند که امکانات و منابع جامعه محدود و نیاز انسان ها نامحدود است. 
بنابرایــن بطور طبیعي عده اي از دسترســي به نیازمندي هاي زندگي 
محروم خواهند بود، و در اینجا پســندیده این خواهد بود که هر کس 
به هر آن چه طبیعت به او عطا کرده است راضي باشد و قبول کند که 
فقیر و گرسنه ماندن عده اي بهتر از فقر عمومي است. بنابراین، نه فقرا 
به دیده ظلم و خیانت به اغنیا بنگرند و نه اغنیا از حضور تهیدستان و 
محرومین آزرده خاطر گردند، چون مســابقه اي که یک جایزه بیشتر 
ندارد، تنها یک نفر کامیاب خواهد داشــت. )ظهور و سقوط لیبرالیسم، 

ترجمه عباس مخبر، ص 390-374(
براســاس آموزه هاي اسالم، خداوند متعال طي آیات متعددي، تفکر 
»فقر طبیعت« را باطل دانســته و ریشه همه بدبختي ها و پدیده فقر را 
نه در کمبود امکانات و خســت طبیعت، بلکه در اعمال زشت و ظالمانه 

انسان ها مي داند، و طي پنج مرحله آنها را بیان مي کند. 
مرحله اول: خداوند متعال وعده داده اســت که روزي هر جنبده اي 
را فراهم مي کند: »هیچ جنبده اي در زمین نیست مگر اینکه روزي او 
بر خداســت. او قرارگاه و محل رفت و آمدش را مي داند، همه این ها در 

کتاب آشکاري ثبت است. )هود-6(
مرحلــه دوم: خداوند به عنوان یک ســنت همیشــگي اعالم نموده 
اســت که به هیچ وجه از وعده خود تخلــف نمي کند )ان اهلل الیخلف 

المیعاد- رعد-31(
مرحله سوم: خداوند راه کسب روزي را نشان داده و به انسان ها پیام 
داده است که خزاین روزي همه به دست خداست و او اندازه روزي همه 

را مي داند. )حجر-19(
مرحله چهارم: به انسان ها خبر داده است هر آن چه براي زندگي الزم 

دارید به اندازه فراوان آماده است.
»خداوند همان کسي است که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان 
آبي فرستاد و با آن میوه هاي )مختلف( را براي روزي شما )از زمین( بیرون 
آورد... و از هر چیزي که از او خواستید )نیازمند بودید( به شما داد و اگر 
نعمت هاي خدا را بشمارید هرگز آنها را شماره نتوانید کرد. )ابراهیم-32(
مرحله پنجم: در این مرحله خداي متعال روشن ساخت که اگر گروهي 
به روزي خود نمي رسند و فساد و بدبختي به وجود مي آید، این نتیجه 
اعمال ناشایســت خود انسان هاست: »فساد در خشکي و دریا به خاطر 
کارهایي که مردم انجام داده اند آشکار شده است، خدا مي خواهد نتیجه 

بعضي از اعمالشــان را به آنها بچشــاند، شاید )به سوي حق( باز گردند. 
)روم- 41( بنابراین براســاس تعالیم اسالم و آموزه هاي وحیاني خداوند 
وعده کرده است روزي انسان ها و همه موجودات را تأمین نماید، وهرگونه 
کاستي و کمبود، ناشــي از اعمال و رفتار خود انسان هاست. در نتیجه 
فقر و تنگدستي گروهي از مردم نه به خست طبیعت بلکه به رفتار خود 
آنان یا گروهي دیگر مرتبط است و پدیده فقر نه حقیقتي ذاتي و حتمي 
بلکه پدیده اي عارضي و تحمیلي است و به عملکرد و کنش و رفتار خود 
انسان ها برمي گردد. بر همین اساس علي)ع( مي فرماید: »ما جاع فقیر 
اال بما منع غني« هیچ فقیري گرســنه نماند مگر آنکه توانگري از دادن 

حق او ممانعت کرد. )نهج البالغه، حکمت 320(
همچنین آن حضرت در جایي دیگر مي فرمایند:

»ان الناس ما افتقروا و ال احتاجوا والجاعوا و العروا االبذنوب االغنیاء« 
همانا مردم جز در اثر گناه ثروتمندان، فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه 

نمي شوند. )الحیاه، ج4، ص329(

خداوند وعده کرده است روزي انسان ها و همه موجودات 
را تأمین نماید، وهرگونه کاستي و کمبود، ناشي از اعمال و 
رفتار خود انسان هاست. در نتیجه فقر و تنگدستي گروهي 
از مردم نه به خســت طبیعت بلکه بــه رفتار خود آنان یا 
گروهي دیگر مرتبط است و پدیده فقر نه حقیقتي ذاتي و 
حتمي بلکه پدیده اي عارضي و تحمیلي است و به عملکرد 

و کنش و رفتار خود انسان ها برمي گردد.

بررسی علل و آثار فخرفروشی از دیدگاه قرآن


