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ــی در  ــل اخالق ــه رذای ــانه ازجمل ــالت فخر فروش ــا و تعام رفتاره
روابــط میان فــردی اســت کــه قدمتــی بــه گســره  ی تاریــخ بــر 
دارد. ایــن نــوع رفتارهــا کــه در هــر عــر و فرهنگــی منودهــای 
ــه عنــر  ــه و ب ــی یافت ــی داشــته اســت، در عــر حــارض گســرش فراوان متفاوت
ــی،  ــط فامیل ــط خانوادگــی، رواب ــن، رواب ــط زوجی ــراد )رواب ــط اف ــی در رواب مخرب
روابــط شــهروندی، روابــط قومیت هــا و...( تبدیــل شــده اســت. نظــر بــه آلودگــی 
جامعــه  ی عــر نــزول بــه ایــن رذیلــه اخالقی-اجتامعــی و کارآمــدی قــرآن کریــم، 
به عنــوان نســخه  ی شــفابخش الهــی در تغییــر ایــن فرهنــگ ناپســند بــه فرهنــگ 
مســاوات، بــرادری، تواضــع و فروتنــی، پژوهــش حــارض بــه روش توصیفی-تحلیلی، 
ــن نتیجــه  ــه ای ــه و ب ــم پرداخت ــرآن کری ــدگاه ق ــه بررســی عوامــل تفاخــر از دی ب
دســت یافته اســت کــه در رهیافــت قرآنــی، تفاخــر در عوامــل متعــدد بینشــی و 
گرایشــی ریشــه دارد. عوامــل بینشــی هامننــد مالــک حقیقــی پنداشــن انســان، 
ــادی،  ــای م ــمردن برخورداری ه ــا، ارزش ش ــی دنی ــه زندگ ــن او ب ــدود دانس مح
دامئــی دانســن نعمت هــا و عوامــل گرایشــی همچــون حــب مــال، حــب جــاه و 
مقــام، حــب حســب و نســب، عزت طلبــی و تفوق طلبــی زمینــه  ی فخرفروشــی را 

ــد. ــاد می کنن ــرد ایج در ف

واژگان کلیدی: 
تفاخر، فخر فروشی، برتری جویی، 

اخالق در قرآن، تکاثر.
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1. بیان مسئله
در عــر حــارض به ویــژه دهه هــای اخیــر، بــا پیرفــت علــم و صنعــت و در پــی آن بــاال رفــن ســطح 
رفــاه اجتامعــی و ثــروت عمومــی از یــک ســو و افزایــش ارتباطــات و تأثیــر و تأثــرات فرهنگــی میــان جوامــع 
از ســوی دیگــر، افــول بســیاری از ارزش هــای اخالقــی و رس بــرآوردن انبوهــی از رذایــل اخالقــی در جوامــع 
انســانی مشــاهده می شــود. رشــد فنــاوری و صنعــت در کنــار فوایــد قابل توجــه، مــرات و آســیب هایی را 
هــم بــرای بــر به ویــژه در حــوزه  ی فرهنــگ و اخــالق در پــی داشــته اســت. انســان دوره  ی مــدرن، هــر چــه 
ــازی می  کنــد و  ــذا احســاس بی  نی ــر می  شــود؛ ل ــر و مغرورت ــوم را درمی نــوردد، متکربت بیشــر عرصه هــای عل
خــود را از آموزه هــای وحیانــی بــرای بهــر زیســن و تعالــی بی نیــاز می دانــد. چنیــن احساســی برآمــده از 
اومانیســم و انســان محوری اســت، تفکــری کــه غایــت آن، بهره منــدی هــر چــه بیشــر انســان از متــاع دنیــا 
و لذت هــای آن اســت. دیدگاهــی کــه همــه  ی ارزش هــا، ضــد ارزش هــا، هنجارهــا و ناهنجاری هــا را حــول 
ــاع  ــر از مت ــدی بیش ــی  ای، بهره من ــن جهان بین ــد. در چنی ــف می کن ــادی او تعری ــع م ــان و مناف ــور انس مح
دنیــا ارزش تلقــی می  شــود و بهره منــدان موقعیــت اجتامعــی برتــر و واالتــری دارنــد. افــراد جامعــه بــه ایــن 
ــان نعمــت، شــأن و منزلتــی حقیقــی قائــل  ــرای صاحب ــه دیــده  ی احــرام می  نگــرد و همــگان ب متنّعــامن ب
هســتند؛ درنتیجــه، آحــاد مــردم در تکاپــو بــرای رســیدن بــه امکانــات مــادی برمی  آینــد و رســیدن بــه آنهــا را 
مایــه  ی افتخــار و موفقیــت می داننــد. در چنیــن فضایــی کــه برتــری انســان ها بــر اســاس میــزان بهره منــدی 
ــد  ــش می  یاب ــدت افزای ــادی به ش ــای م ــه نعمت ه ــات ب ــر و مباه ــود، تفاخ ــن می ش ــات تعیی ــان از مادی آن
و متــام روابــط میان فــردی )روابــط زوجیــن، روابــط خانوادگــی، روابــط همســایگان، روابــط فامیلــی، روابــط 

ــد. ــرار می ده ــا و...( را تحت الشــعاع ق ــط قومیت ه ــکاران، رواب هم
ــه ایــن ناهنجــاری اجتامعــی بــوده  ــز مبتــال ب ــه اینکــه جامعــه  ی جاهلــی عــر نــزول نی ــا عنایــت ب ب
ــه  ــو معــارف شــفابخش خــود )یونــس،57( توانســته اســت ایــن فرهنــگ اشــتباه را ب و قــرآن کریــم در پرت
فرهنــگ مقابــل آن )فرهنــگ مســاوات، برابــری، ایثــار، گذشــت، فروتنــی، تواضــع و خــود کمر بینــی( تبدیــل 
کنــد، می تــوان اطمینــان داشــت کــه بــا تحلیــل آیــات قــرآن کــه برنامــه  ی هدایــت پیامــرب اســالم)ص( بــرای 
خــروج بریــت از همــه  ی مصادیــق تاریکــی بــه ســوی نــور بــوده اســت )ابراهیــم، 1(، بتــوان عوامــل ایــن 

ــه منــود. ــرای برون رفــت از آن ارائ ــت، راهــکاری ب ــه  ی اخالقی-اجتامعــی را شناســایی کــرد و درنهای رذیل

2. پیشینه  ی تحقیق
در جسـتجوهای انجام شـده، چهـار مقالـه دربـاره  ی موضـوع تفاخر به دسـت آمد که عبارتنـد از: مقاله  ی 
»تفاخـر در قـرآن کریـم« از محمدرضـا آرام، پژوهش »تفاخـر، بیرق پرزرق  و برق جاهلیت« از رضوان شـهری، 
مقاله  ی »تفاخر: خودسـتایی و فخرفروشـی بر یکدیگر« از سـید عبدالرسـول حسـینی زاده و مقاله  ی »نسخه  ی 
قـرآن حکیـم بـرای درمـان تفاخـر« از علی رضـا کوهـی. در میان کتـب روانشناسـی و کتب اخالقـی، کتابی که 
منحراً به این موضوع پرداخته باشـد، یافت نشـد؛ اما روانشناسـان گاهی در میان مباحث مربوط به اختالالت 
رفتـاری و اخالق پژوهـان در ضمـن سـخن از رذیلـه  ی اخالقـی تکـرب، بـه موضـوع فخرفروشـی و راه های درمـان آن 
به اختصار پرداخته اند )نک: طوسـی، 1360، ص 177؛ فیض کاشـانی، ج 6، ص 235؛ نراقی، 1381، ج 1، ص 442،(. در 
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آثـار پیشـین، علی رغـم تالش  هایی که انجام شـده اسـت، آیـات مرتبط با ایـن موضوع به طور کامـل جمع آوری 
نشـده و دسـته بندی منسـجمی از آنهـا ارائـه نگردیـده اسـت. برجسـته ترین تفـاوت پژوهـش حـارض بـا آثـار 
پیشـین آن اسـت کـه ایـن مقاله، با تحلیل محتوای آیـات، نحوه  ی تأثیرگذاری هر یک از عوامل در شـکل گیری 
ایـن رذیلـه  ی اخالقی-اجتامعـی را تبییـن می کنـد. عـالوه بـر آثـار یادشـده، دو پایان نامـه  نیز در ایـن موضوع 
نـگارش یافتـه اسـت؛ یکـی بـا عنوان »عوامل تفاخـر و راهکارهای رفـع آن از منظر قرآن کریم« نوشـته  ی امید 
قربانخانـی و دیگـری بـا عنـوان »عوامـل و آثـار تفاخـر از منظـر قـرآن و حدیـث« نوشـته  ی خدیجـه االزمنـی 
جهان  آبـاد. در بیـان نسـبت ایـن جسـتار بـا دو اثـر مذکـور باید گفـت، مقاله  ی حـارض برگرفتـه از پایان نامه  ی 
اول بـه قلـم نگارنـده اسـت کـه تنهـا بـر بخـش عوامـل تفاخـر از آن اثـر متمرکزشـده اسـت و به اجـامل آنهـا 
را بـا حفـظ رویکـرد ارائـه می کنـد؛ امـا پایان نامـه  ی دوم رویکـرد متفاوتـی بـه عوامـل دارد و آنها را بر اسـاس 
خاستگاهشـان، بـه دو بخـش فـردی و اجتامعـی تقسـیم می کنـد، درحالی کـه در ایـن مقاله، عوامل بر اسـاس 
ماهیتشـان به بینشـی و گرایشـی تقسـیم شـده اند. عالوه بر این، پژوهش حارض، قرآن را منبع خود قرار داده 
اسـت؛ لـذا از ایـن نظـر ذیـل پژوهش های تفسـیر موضوعی دسـته بندی می شـود؛ امـا پایان نامـه  ی دوم، منبع 

خـود را اعـم از قـرآن کریـم قـرار داده و از احادیـث نیـز در کنـار قرآن بهره برده اسـت.

3. تفاخر
تفاخـر از ریشـه ی »فخـر« گرفته شـده اسـت کـه در اصـل بـه معنـای بزرگـی اسـت. در فرهنـگ عـرب، بـه 
درخـت خرمـای تنـاور »نخلـه فخـور« می گفته انـد و فخـور را بـر کسـی اطـالق می کرده اند کـه مناقب خـود را 
بـرای خودمنایـی برمی شـمرده اسـت )جوهـری، 1376، ج 2، ص 779(؛ ازایـن رو، تفاخـر بـه معنـاى فخر فروخن، 
خودبزرگ بینـى، به خودبالیـدن، خودسـتایى در صفـات )ابن منظـور، 1414، ج 5، ص 49(، مباهـات بـه مـكارم و 
مناقبـى چـون اصـل  و نسـب و ماننـد آن اسـت )فیومـی، 1414، ج 2، ص 464( و ادعـاى عظمـت و بزرگـى و 
رشافت را در هر دو بعد صفات نفسـانی همچون علم و صفات خارج از نفس همچون ثروت شـامل می شـود 
)مصطفـوی، 1430، ج 9، ص 39(؛ لـذا سـخن برخـى کـه تفاخر را رصفاً مباهات به مسـائلی خارج از نفس انسـان، 
از قبیـل مـال و جـاه و اوالد دانسـته اند )راغـب اصفهانـی، 1374، ص 627؛ طوسـی، 1360 ش، ص 177(، بـه نظر 

صحیـح منی آید.
ــا  ــی دنی ــف زندگ ــد، در وص ــوره  ی حدی ــه  ی 20 س ــار در آی ــا یک ب ــم، تنه ــرآن کری ــر در ق واژه  ی تفاخ
به کاررفتــه اســت؛ امــا هم خانــواده آن، واژه  ی »فخــور« کــه ناظــر بــه رفتــار ناپســند فخرفروشــی اســت، 4 
بــار در ســوره های نســاء، 36؛ هــود، 10؛ لقــامن، 18 و حدیــد، 23 آمــده اســت؛ همچنیــن از همیــن ریشــه، 
واژه  ی »فّخــار« یک بــار در ســوره  ی الرحمــن آیــه 14 به کاررفتــه کــه بــه گل خشــک و پخته شــده معنــا شــده 
اســت و در وجــه نام گــذاری آن گفته شــده گویــا بــا زبــان حــال، بــر ســایر خاک هــا، بــه ســبب پختــه شــدن 

ــوی، 1430، ج 9، ص 39(. ــد )مصطف ــر می فروش فخ
تفاخـر بـه معنایـی که گذشـت و در اموری که ذکر شـد، تفاخر ناپسـند اسـت؛ اما گاهـی تفاخر، ممدوح 
و امری پسـندیده به  شـامر می  رود و آن هنگامی اسـت که به تجلیل از شـخص و تعریف از او به سـبب مقام 
ممتـازی اشـاره دارد کـه آن مقـام، شایسـته  ی تفاخر کـردن اسـت )مصطفـوی، 1430، ج 9، ص 39(، هامن  طور 
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کـه امیراملؤمنیـن علـی)ع( می فرماینـد: »بایـد بـه همت هـای واال، پایبنـدی بـه عهـد و پیامن هـا و کوشـش در 
بخشـندگی و بزرگـواری فخـر فروخـت؛ نـه بـه اسـتخوان های پوسـیده و خصلت هـای پسـت و نکوهیـده« 
)آمـدی، 1410، ص 798(. در روایـات، موضوعاتـی دیگـری چـون عبودیـت، مناز آخر شـب، یـأس از مال مردم، 
والیـت امئـه  ی اطهـار و... شایسـته  ی تفاخـر ذکرشـده اند )نـک: محمـدی ری شـهری، 1379، ج 9، ص 4556(. 
البتـه منظـور از ایـن  روایـات ایـن نیسـت کـه کسـانی که بـه این اوصـاف آراسـته اند، به سـبب امور مـادی و 
دنیـوی، بـر دیگـران برتری جویـی کننـد و بـر ایشـان تفاخـر مناینـد، بلکـه منظـور آن اسـت کـه مـالک صحیح 
برتـری و ارزشـمندی عنـوان شـود و افـراد بداننـد که چه اموری شایسـته مباهـات کردن هسـتند. نتیجه آنکه 
می تـوان گفـت تفاخـر بـه اعتبـار موضوع مـورد فخرفروشـی، به تفاخـر ممدوح و مذموم قابل تقسـیم اسـت 

)حسـینی زاده، 1388، ج 7، ص 672( و در ایـن پژوهـش، تنهـا از تفاخـر مذمـوم بحـث می شـود.

4. عوامل تفاخر
عوامــل جمــع عامــل و عامــل بــه معنــای آن کــس یــا آن چیــزی اســت کــه کار، رویــداد یــا چیــزی را بــه 
وجــود مــی آورد یــا در بــه وجــود آمــدن آن نقــش دارد )انــوری، 1382، ج 5، ص 4959(؛ بنابراین، عامــل واژه ای 
مشــرک اســت کــه هــم بــه معنــای علــت تامــه آمــده کــه موجــب تحقــق یــک پدیــده می شــود و هــم بــه 
معنــای علــت زمینه ســاز اســت کــه بســر تحقــق یــک پدیــده را ایجــاد می کنــد )ســجادی، 1375، ص 523(. 
در ایــن پژوهــش، منظــور از عوامــل، هــامن علــل زمینه ســاز اســت؛ زیــرا بــه ســبب اینکــه اراده  ی انســان، 
ــار برشــمرده می شــود،  ــرای یــک رفت جــزء آخــر علــت تامــه در رفتارهــای ارادی اوســت، متــام عللــی کــه ب
تنهــا زمینه ســاز بــروز آن رفتــار هســتند و نــه ایجادکننــده  ی آن؛ ازایــن رو، عواملــی کــه در ایــن جســتار بــرای 
ــه  ــردد، بلک ــر منی  گ ــار منج ــن رفت ــاد ای ــه ایج ــی ب ــدام به تنهای ــود، هیچ ک ــمرده می ش ــر برش ــه  ی تفاخ رذیل
ــل تفاخــر در دو  ــح، عوام ــن توضی ــا ای ــد. ب ــار را فراهــم می کنن ــن رفت ــروز ای ــه  ی ب ــی زمین ــدام به نوع هرک

حــوزه  ی بینشــی و گرایشــی بررســی می شــود.

4.1. عوامل بینشی تفاخر
ــر  ــد و نظ ــرش، دی ــدا،1372، ج 3، ص 4594(، نگ ــرت )دهخ ــی، بصی ــای بینای ــه معن ــت ب ــش در لغ بین
)انــوری، 1382، ج 5، ص 1190( اســت و بــر اســاس همیــن، مقصــود از »عوامــل بینشــی تفاخــر«، نگرش هایــی 
بــه اجــزاء هســتی، خالــق هســتی، هــدف هســتی، چیســتی هســتی، کیفیــت هســتی و امــوری از این  دســت 
اســت کــه زمینــه  ی رفتار هــای فخرفروشــانه را فراهــم می کننــد. بینش هــا و نگرش هــای انســان از مهم تریــن 
عوامــل تأثیرگــذار بــر رفتــار و عملکــرد او هســتند. هــر انســانی آن گونــه کــه می اندیشــد، عمــل می کنــد؛ 
ازایــن رو، عوامــل بینشــی نگرش هایــی نســبت بــه هســتی و اجــزای آن هســتند کــه زمینــه  ی رفتارهــای تفاخر 

آمیــز را در فــرد ایجــاد می کننــد.
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4.1.1. مالک حقیقی پنداشنت انسان
ــکار  ــا ان ــت ی ــد، در غفل ــش بدان ــی دارایی هــا و امکانات ــک حقیق ــه انســان خــود را مال ــداره ک ــن پن ای
مالکیــت مطلــق پــروردگار نســبت بــه عــامل هســتی ریشــه دارد و زمینه ســاز طغیــان و رسکشــی او در برابــر 
خالــق و مخلــوق اســت. بی تردیــد، فخرفروشــی یکــی از رذایــل اخالقــی اســت کــه در ایــن نگــرش اشــتباه 
ریشــه دارد، هامن  طــور کــه قــرآن کریــم گفتــار باغــدار متنعمــی را کــه بــه دارایی هایــش غــرّه شــده و بــر 
ــا  ــِه َو ُهــَو یُحــاِورُُه أَنَ ــُه َثَــٌر َفقــاَل لِصاِحِب رفیقــش تفاخــر می کــرده اســت، چنیــن نقــل می کنــد: »َو كاَن لَ
ــَرُ ِمْنــَك مــاالً َو أََعــزُّ نََفــراً« از پنــدارى حكایــت  ــا أَكْ ــَرُ ِمْنــَك مــاالً َو أََعــزُّ نََفــراً« )کهــف، 34(. تعبیــر »أَنَ أَكْ
مى كنــد كــه او داشــته و بــه ســبب آن از حــق منحــرف گشــته اســت؛ چــون گویــا خــود را در آنچــه خــدا 
ــود؛  ــش ش ــد مزاحم ــس منى توان ــد، هیچ  ک ــه او اراده كن ــه در آنچ ــده ك ــرف دی ــرده، مطلق  الت روزی  اش ك
درنتیجــه، معتقــد شــده كــه به راســتی مالــك آنهــا اســت و ایــن پنــدار تــا آنجــا در او قــوت یافتــه کــه فراموش 
كــرده خــدا ایــن امــالك را بــه وى متلیــك كــرده اســت و اکنــون بازهــم مالــك حقیقــى هــامن اســت. همچنیــن 
اختــالف دو وصفــى كــه در آیــه  ی پیشــین آمــده اســت؛ یعنــى وصــف کــردن ملــك او از زبــان خداونــد بــه 
ایــن تعبیــر كــه: »َجَعلْنــا ِلََحِدِهــا َجنََّتْیــِن...« )هــامن، 32( و وصــف خویشــن از ســوی آن شــخص بــه اینكه: 
ــا اینكــه ممكــن بــود در اوىل بفرمایــد: »كان الحدهــام  ــراً« )هــامن، 34(، ب ــزُّ نََف ــَك مــاالً َو أََع ــَرُ ِمْن ــا أَكْ »أَنَ
جنتــان« )یــى از آن دو نفــر دو قطعــه بــاغ داشــت(، بــه همیــن حقیقــت برمى گــردد کــه شــخص مذكــور 
جــز خــودش، كــى را منى دیــده و پــروردگارش را كــه او را بــر حظــوظ مــادى اش مســلط كــرده و بــه نفــراىت 
كــه ارزانــی اش داشــته عزتــش بخشــیده، کامــل فرامــوش كــرده و بــا چنیــن درىك بــوده كــه بــه رفیقــش گفتــه 

ــَرُ ِمْنــَك مــاالً َو أََعــزُّ نََفــراً« )طباطبایــی، 1417، ج 13، ص 309(. اســت: »أَنَــا أَكْ
ایـن هامننـد درك و فهمـى اسـت كـه قـارون را واداشـت تـا بـه كسـانی كـه نصیحتـش مى كردنـد )كـه از 
ـا أُوتیُتُه َعىل  ِعلْـٍم ِعْندی «  داشـن مـال زیـاد خرسـندى مكـن و با آن به دیگران احسـان كن!( بگویـد: »قاَل إِنَّ
)قصـص، 78(. ایـن جملـه پاسـخى اسـت كـه قـارون در جواب گفتـار مؤمنیـن از قومش و نصیحت هـاى آنان 
داد؛ چـون اسـاس گفتـار ایشـان بـر ایـن معنـا بـود كـه آنچـه وى از مـال و ثـروت داشـته، خـدا بـه او داده و 
احسـان و فضـى از خـدا بـوده و خـود او اسـتحقاق آن را نداشـته اسـت؛ پـس واجب اسـت كه او هـم با این 
نعمـت خـداداد خانـه  ی آخـرت را طلـب كند و آن را در راه احسـان به مردم انفاق مناید و با تكرب و اسـتعالء و 
طغیـان در زمیـن فسـاد بـر پا نکند؛ اما قارون در پاسـخ آنان، این اسـاس را تخطئه كرد و گفـت: آنچه من دارم 
احسـان خدا نیسـت و بدون اسـتحقاق به دسـتم نیامده، بلکه همه این ها در اثر علم و كارداىن خودم جمع 
شـده اسـت؛ پـس مـن از میـان همه  ی مـردم، اسـتحقاق آن را داشـته ام )سـید قطـب، 1412، ج 5، ص 2712(؛ 
زیـرا راه جمـع آوری مـال را بلـد بـودم و دیگـران بلـد نبودنـد و هنگامی  که آنچه به دسـتم آمده به اسـتحقاق 
خـودم بـوده؛ پـس خـود مـن، مسـتقل در مالكیـت و ترف در آن هسـتم و هر چـه بخواهـم مى توانم بكنم  

)طباطبایـی، 1417، ج 16، ص 77(.
ــم و دانــش خــود و  ــوع رسکشــی را کــه انســان نعمت هــای الهــی را برآمــده از عل ــن ن ــم ای ــرآن کری ق
ــوع بــر را  ــه، 1424، ج 6، ص 87(، بلکــه ن ــد، مختــص قــارون ندانســته )مغنی اســتحقاق شــخصی  اش بدان
ــا أُوتیُتُه  مبتــال بــه چنیــن غفلتــی می دانــد: »َفــإِذا َمــسَّ اْلِنْســاَن ُضٌّ َدعانــا ثـُـمَّ إِذا َخوَّلْنــاُه نِْعَمــًة ِمنَّــا قــاَل إِنَّ
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َعــىل  ِعلـْـٍم بَــْل ِهــَی ِفْتَنــٌة َو لِكــنَّ أَكَْرَُهــْم ال یَْعلَُمــونَ« )زمــر، 49(. عالمــه طباطبایــی دربــاره  ی تعبیــر »عــى 
علــٍم« می گویــد: ســازگار بــا ســیاق آیــه آن اســت كــه معنــاى »عــى علــٍم«، )عــى علــٍم ِمّنــى( باشــد؛ یعنــى 
مــن ایــن مــال را بــا علــم و هــر و خربگــى خــودم بــه دســت آورده ام و راه جمــع كــردن ثــروت را مى دانســتم 

)طباطبایــی، 1417، ج 17، ص 274(.

4.1.2. محدود پنداشنت انسان به زندگی دنیا
مــرگ را پایــان کار انســان دانســن و او را محــدود بــه زندگــی دنیــا در نظــر گرفــن، موجــب غفلــت از 
باارزش تریــن اســتعدادها و ظرفیت هــای او می شــود. اســتعدادهایی کــه به منظــور ســلوک معنــوی در 
انســان بــه ودیعــه نهــاده شــده اند و او بــا شــکوفا کــردن آنهــا می توانــد ســیر ملکوتــی خــود را طــی کــرده و 
بــه باالتریــن مراتــب قــرب الهــی دســت یابــد. از آنجــا کــه تکمیــل ایــن ســلوک معنــوی کــه از عــامل دنیــا آغــاز 
می شــود پــس از مــرگ محقــق می شــود، اعتقــاد بــه نابــودی انســان بــا مــرگ بــه معنــای غفلــت از ایــن بعــد 
از وجــود انســان و نادیــده گرفــن اســتعدادهای او و تنــزل دادنــش از موجــودی ملکوتــی بــه موجــودی مادی 
اســت؛ موجــودی کــه متــام همتــش رســیدن بــه متــاع دنیاســت. درواقــع بــا فرجــام پنــداری مــرگ، هدف هــا 
و آرمان هــای انســان در حــد عــامل ناســوت ذلیــل می شــود و درنتیجــه چنیــن شــخصی کــامل خــود را در دنیــا 
می جویــد و طبعــاً از بهره منــدی بیشــر از نعمت هــای دنیــا احســاس موفقیــت می کنــد. چــون افــق آمــال 
چنیــن فــردی محــدود بــه دنیاســت، موفقیــت در رســیدن بــه متــاع دنیــا را موفقیتــی حقیقــی می پنــدارد لــذا 

بــه ایــن موفقیــت و نعمت هــای حاصــل از آن افتخــار می کنــد.
در همیــن راســتا قــرآن کریــم در داســتان باغــدار فخرفــروش، پنــدار او را چنیــن حکایــت می کنــد »َو مــا 
ــاَعَة قاِئـَـًة« )کهــف، 36( و نشــان می  دهــد کــه عــدم اعتقــاد به حسابرســی قیامــت ســبب گردیــد  أَظُــنُّ السَّ
کــه او نظــام ارزش گــذاری انســانی را مبتنــی بــر بهره منــدی از متــاع دنیــا تصــور کنــد و لــذا برتری مــادی خود 
بــر دوســتش را برتــری حقیقــی تلقــی کــرده و بــه آن مباهــات کنــد.1 همچنیــن قــرآن به رصاحــت ازجملــه 
ویژگی هــای افــراد فخرفــروش را بی ایامنــی نســبت بــه آخــرت بیــان می کنــد و آن را پنــداری می دانــد کــه 
ســبب می شــود افــراد حتــی اعــامل نیــک را نیــز بــا انگیــزه برتری جویــی و رســیدن بــه ارجمنــدی دنیــوی 

انجــام دهنــد:
»إِنَّ اللَّــَه ال یُِحــبُّ َمــْن كاَن ُمْختــاالً َفُخــوراً* الَّذیــَن یَْبَخلُــوَن ... َو الَّذیــَن یُْنِفُقــوَن أَْموالَُهــْم رِئــاَء النَّــاِس 
ــْیطاُن لَــُه َقرینــاً َفســاَء َقرینــاً ﴿﴾ َو مــا ذا َعلَْیِهــْم لَــْو  َو ال یُْؤِمُنــوَن ِباللَّــِه َو ال ِبالَْیــْوِم اْلِخــر َو َمــْن یَكُــِن الشَّ

آَمُنــوا ِباللَّــِه َو الَْیــْوِم اْلِخــِر َو أَنَْفُقــوا ِمــاَّ َرزََقُهــُم اللَّــُه َو كاَن اللَّــُه ِبِهــْم َعلیــاً« )نســاء، 39-36(
در توضیـح آیـات رشیفـه گفته شـده اگر خداى تعاىل در تفسـیر جملـه »إِنَّ اللَّـَه ال یُِحبُّ َمـْن كاَن ُمْختاالً 
َفُخـوراً« فرمـوده: »الَّذیـَن یَْبَخلُـوَن...«، »َو الَّذیـَن یُْنِفُقـوَن أَْموالَُهـْم رِئـاَء النَّـاِس...« بـا ایـن توضیـح روشـن 

1- )َو ارْضِْب لَُهـْم َمثَـالً رَُجلَیْـِن َجَعلْنـا ِلََحِدِهـام َجنَّتَیْـِن ِمـْن أَْعنـاٍب َو َحَفْفناُهام ِبَنْخٍل َو َجَعلْنـا بَیَْنُهام َزرْعاً()َو كاَن لَـُه َثٌَر فَقاَل لِصاِحِبِه َو ُهـَو یُحاِورُُه أَنَا 
ـاَعَة قامِئَـًة َو لَـِنْ رُِدْدُت إىِل  َربِّی َلَِجَدنَّ  أَكْـَرُ ِمْنـَك مـاالً َو أََعـزُّ نََفـراً ﴿﴾ َو َدَخـَل َجنَّتَـُه َو ُهـَو ظالٌِم لَِنْفِسـِه قاَل مـا أَظُنُّ أَْن تَبیَد هـِذِه أَبَداً ﴿﴾ َو ما أَظُنُّ السَّ

َخیْـراً ِمْنها ُمْنَقلَباً()کهف، 32 و 36-34(
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مى سـازد كـه ایـن دو گـروه در معـرض دو صفـت خیـالء )بـه معنـای تکـرب( )راغـب، 1374 ش، ص 304( و 
فخرفروشـی هسـتند )طباطبایـی، 1417، ج 4، ص 355( لـذا از آیـات رشیفـه اسـتفاده می شـود کـه اختیـال و 
تکرب سـبب بخل ورزی و فخرفروشـی سـبب انفاق ریاکارانه اسـت؛ اما این دو، علت مشـرکی دارند که زمینه 
بخل ورزی را در شـخص بخیل و زمینه انفاق ریاکارانه را در شـخص فخرفروش ایجاد می کند و آن عدم ایامن 
بـه خـدا و قیامـت اسـت، )سـید قطـب، 1412، ج 2، ص 660( هامن  طـور که آیه »َو مـا ذا َعلَْیِهْم لَـْو آَمُنوا...« 
با اسـتفهامى که متضمن تأسـف اسـت مى فهامند که اعامل ایشـان ناىش از نداشـن ایامن به خدا و روز جزا 

اسـت )طباطبایـی، 1417، ج 4، ص 355(.
عـالوه بـر ایـن، درباره  ی تفاخر اشاره  شـده در سـوره  ی تکاثر کـه برخی قبائل عرب در مسـابقه  ی مباهات 
بـه کـرت نفـرات، کارشـان بـه جایـی رسـید کـه حتی بـه کـرت قبـور مردگانشـان نیـز فخرفروشـی می کردند 
)طربسـی، 1372، ج 10، ص 811؛ مـاوردی، بی تـا، ج 6، ص 311؛ مـکارم شـیرازی، 1374 ش، ج 27، ص 275(، 
قـرآن کریـم می فرمایـد: »كَالَّ لَـْو تَْعلَُمـوَن ِعلْـَم الَْیقیـِن« )تکاثـر، 5(؛ یعنی اگر شـام به آخرت ایامن داشـتید و 
بـا علم  الیقیـن آن را مى دانسـتید، هرگـز بـه رساغ ایـن امور منى رفتید و به این مسـائل باطـل تفاخر و مباهات 
منى كردیـد )مـکارم شـیرازی، 1374، ج 27، ص 275؛ طباطبایـی، 1417، ج 20، ص 351(. از بررسـی فـوق روشـن 
مى شـود كـه یـى از عوامـل اصـى تفاخـر، ایامن نداشـن به حسابرسـی اخـروی و کیفـر و پاداش الهی اسـت.

4.1.3. متایز دانسنت ارزش انسان ها
بدیهــی اســت کــه ابنــاء بــر در آفرینش  شــان، از جهــات گوناگــون )رنــگ، زبــان، قومیــت، ملیــت و...( 
بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد؛ امــا هیچ کــدام از ایــن تفاوت هــا بــه معنــای ارزشــمندتر بــودن عــده ای از عــده  ی 
دیگــر نیســت. درواقــع، انســان ها در آفرینش  شــان، از جهــت ارزشــی متایــزی بــا یکدیگــر ندارنــد. بــا وجــود 
ــژاد و قومیــت خــود و برخــی  ــه ن ــراد بســیاری ب ــخ شــاهد آن اســت کــه در گذشــته و حــال، اف ــن، تاری ای

ویژگی هــای مــادرزادی تفاخــر کــرده و می کننــد کــه فــرد بــرای کســب آنهــا تالشــی نکــرده اســت.
ــت  ــلامنان خیان ــت مس ــه در امان ــد ک ــل می کن ــی را نق ــار یهودیان ــم گفت ــرآن کری ــور، ق ــن منظ بدی
یِّیــَن َســبیلٌ« )آل عمــران، 75( و نشــان می دهــد کــه ایــن طایفــه  ی  ــوا لَْیــَس َعلَْینــا ِفــی اْلُمِّ می کردنــد: »قالُ
خیانــت کار خــود را اهــل كتــاب و غیــر خــود را امــى و ىب ســواد مى خواندنــد؛ لــذا هنگامی  کــه می گفتنــد: 
ــل  ــر بنی ارسائی ــدارد ب ــل حــق ن ــر بنى ارسائی ــه غی ــود ك ــن ب ــش ای ــد؛ معنای ــا ســبیى ندارن ــر م ىب ســوادها ب
مســلط شــود؛ زیــرا معتقــد بودنــد -هــم چنان کــه امــروز هــم همیــن عقیــده را دارنــد- تافتــه   ی جدابافتــه  ای 
هســتند کــه در درگاه خــداى متعــال، احــرام و كرامتــى مختــص بــه خــود دارنــد )قرشــی، 1377 ش، ج 2، ص 
116( و لــذا خداونــد نبــوت، كتــاب و حكومــت را بــه ایشــان اختصــاص داده اســت و هیــچ قــوم دیگــری 
منى توانــد چنیــن امتیــازاىت داشــته باشــد )طباطبایــی، 1417، ج 3، ص 261(. بــر اســاس همیــن عقایــد باطــل، 
برخــی از یهودیــان و مســیحیان چنــان بــه نــژاد خــود متکــرب بودنــد کــه ورود غیــر خودشــان بــه بهشــت را 
ــَة إاِلَّ َمــْن كاَن ُهــوداً أَْو نَصــارى « )بقــره، 111(. ایشــان  ــْن یَْدُخــَل الَْجنَّ ــوا لَ نیــز محــال می دانســتند: »َو قالُ
در ایــن میــزان از نژادپرســتی متوقــف مناندنــد، بلکــه خــود را به منزلــه  ی فرزنــدان و دوســتان خــدا معرفــی 
ــاُؤه ...« )مائــده، 18(. البتــه یهودیــان بــراى  می کردنــد: »َو قالَــِت الَْیُهــوُد َو النَّصــارى  نَْحــُن أَبْنــاُء اللَّــِه َو أَِحبَّ
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خــدا، فرزنــد حقیقــى قائــل نیســتند و آن گونــه کــه بیشــر مســیحیان، مســیح را فرزنــد خــدا مى داننــد، خــود 
را فرزنــد خــداى متعــال منى داننــد؛ لــذا در آیــه  ی رشیفــه، منظورشــان ایــن اســت كــه بــا نوعــى مجازگویــى، 
رشافتــى بــراى خــود براشــند )فخــر رازی، 1420، ج 11، ص 329( و بیــان کننــد کــه مــا بــه هــامن میــزان کــه 
پــران در نظــر پــدران محبــوب و مقرب انــد، در درگاه الهــی محبــوب و مقربیــم )بغــوی، 1420، ج 2، ص 
32؛ آلوســی، 1415، ج 3، ص 271(؛ بــه همیــن ســبب گفته شــده عطــف واژه  ی »احبــاؤه« بــر كلمــه  »أبنــاء 

ــه  ی عطــف تفســیر اســت )قرشــی، 1377 ش، ج 3، ص 43(. اللــه«، به منزل
ــک: بقــره، 80؛  ــه آن اشــاره شــده اســت )ن ــات متعــددی، ب ــان کــه در آی ــر نژادپرســتی یهودی عــالوه ب
ــر  ــد تفاخ ــژادی مانن ــی ن ــری از فخرفروش ــوارد دیگ ــم م ــرآن کری ــه، 6(، ق ــران، 24؛ جمع هــامن، 94؛ آل عم
اعــراب و فرعونیــان را بیــان می کنــد. اعــراب چنــان بــه اصــل و نــژاد و زبــان خــود غــرّه بودنــد کــه اگــر قــرآن 
ــْو نَزَّلْنــاُه َعــىل  بَْعــِض اْلَْعَجمیــَن* َفَقــَرأَُه َعلَْیِهــْم  بــر غیــر عــرب نــازل می شــد، از آن رسبــاز می زدنــد: »َو لَ
ــِه ُمْؤِمنیــَن« )شــعراء، 198-199(. نژادپرســتى و تعصب هــای قومــى ایشــان به  انــدازه  ای شــدید  ــوا ِب مــا كانُ
بــود كــه مانــع از پذیــرش چنیــن قرآنــی مى شــد )مــکارم شــیرازی، 1374 ش، ج 15، ص 351(. فرعونیــان نیــز 
ــر  ــه سویشــان مبعــوث کــرد، در براب ــه حــق ب ــرای دعــوت ب ــد موســی)ع( و هــارون را ب هنگامی کــه خداون
ایشــان، بــه برتــری ظاهــری قومشــان بــر قــوم آن دو تفاخــر کردنــد و بــه خاطــر ایــن پنــدار غلــط کــه خــود 
ــلْنا ُمــوىس  َو أَخــاُه هــاُروَن  ــمَّ أَرَْس را قــوم برتــر می دانســتند، از ایــامن بــه پیامــربان الهــی رسبــاز زدنــد: »ثُ
یْــِن  ِبآیاتِنــا َو ُســلْطاٍن ُمبیــٍن ﴿﴾ إىِل  ِفْرَعــْوَن َو َمالَئِــِه َفاْســَتكَْبُوا َو كانـُـوا َقْومــاً عالیــَن ﴿﴾ َفقالُــوا أَ نُْؤِمــُن لَِبَشَ

ِمْثلِنــا َو َقْوُمُهــا لَنــا عاِبــُدوَن« )مؤمنــون، 47-45(.
ــی اســت کــه  ــز دانســن انســان ها در آفرینــش از جهــت ارزشــی، عامل نتیجــه آنکــه متفــاوت و متامی
منجــر بــه توهــم برتــری عــده ای بــر عــده دیگــر می  شــود و نهایتــاً بــه ابــراز ایــن پنــدار غلــط، در گفتــار و 

ــد. ــه می انجام ــای متفاخران رفتاره

4.1.4. ارزش شمردن امکانات
ازجملــه پندارهــای نادرســت نســبت بــه امکانــات، ارزش شــمردن آنهــا اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه انســان 
گــامن کنــد مــالک ارزش گــذاری افــراد، میــزان بهره منــدی ایشــان از نعمت هاســت، به گونــه ای کــه هرچقــدر 
فــردی از امکانــات بیشــری برخــوردار باشــد، نشــانه  ی آن اســت کــه او انســان شایســته تر و بــا فضیلت تــری 
اســت. در قــرآن کریــم، ضمــن بیــان احــوال تفاخر پیشــگان، بــه ایــن انــگاره  ی اشــتباه اشــاره شــده اســت؛ 

به عنــوان منونــه، گفتــار فرعــون در حیــن تفاخــر بــر موســی)ع(، حاکــی از ایــن اشــتباه محاســباتی اســت:
»َو نــادى  ِفْرَعــْوُن فــی  َقْوِمــِه قــاَل یــا َقــْوِم أَ لَْیــَس لــی  ُملْــُك ِمــْرَ َو هــِذِه اْلَنْهــاُر تَْجــری ِمــْن تَْحتــی  أَ 
َفــال تُْبــِرُوَن ﴿﴾ أَْم أَنـَـا َخْیــٌر ِمــْن هــَذا الَّــذی ُهــَو َمهیــٌن َو ال یـَـكاُد یُبیــُن ﴿﴾ َفلَــْو ال أُلِْقــَی َعلَْیــِه أَْســِورٌَة ِمــْن 

َذَهــٍب أَْو جــاَء َمَعــُه الَْمالئِكـَـُة ُمْقَتِنیــَن« )زخــرف، 53-51(.
منطــق موســی)ع( از یک ســو و معجــزات گوناگونــش از ســوی دیگــر و بالهایــى كــه بــر رس مــردم مــر 
فــرود آمــد و بــه بركــت دعــاى موســی)ع( برطــرف شــد از ســوى ســوم، تأثیــر ژرفــی بــر محیــط گذاشــت و 
افــكار توده هــاى مــردم را نســبت بــه فرعــون متزلــزل ســاخت و متــام نظــام مذهبــى و اجتامعــى آنــان را 
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زیــر ســؤال بــرد. اینجــا بــود كــه فرعــون بــا سفســطه بازى و مغلطــه كارى مى خواســت از نفــوذ موســی)ع( 
در افــكار مــردم مــر جلوگیــری کنــد )ابن عاشــور، بی تــا، ج 25، ص 267(؛ لــذا دســت بــه دامــن ارزش هــاى 
پســتى شــد كــه بــر آن محیــط حاكــم بــود و خــود را بــا ایــن ارزش هــا، بــا مــوىس مقایســه کــرد تــا برتــرى 

خویــش را بــه ثبــوت رســاند )ابوحیــان، 1420، ج 9، ص 381(.
در داسـتان باغـدار فخرفـروش هـم قـرآن کریـم سـخنی را از او نقـل می کنـد کـه نشـان می دهـد او نیـز 
برخـورداری از امکانـات را ارزش تلقـی می کـرده اسـت: »َفقـاَل لِصاِحِبـِه َو ُهـَو یُحـاِورُُه أَنَا أَكْـَرُ ِمْنَك مـاالً َو أََعزُّ 
ـاَعَة قاِئَـًة َو لَِئْ رُِدْدُت إىِل  َربِّی َلَِجَدنَّ َخْیراً ِمْنها ُمْنَقلَباً« )کهف، 34 و 36(. شـخص باغدار  نََفـراً... َو مـا أَظُـنُّ السَّ
بـه سـبب آنکـه امکانـات دنیـوی را مـالک برتـری و ارزش گـذاری تلقـی می کرد، گـامن برد چـون در دنیـا متّنعم 
اسـت؛ پـس کرامـت و حرمتـی ذاتـی دارد )آلوسـی، 1415، ج 8، ص 262؛ فخـر رازی، 1420، ج 21، ص 463(؛ لـذا 
در دنیـا بـه ایـن بهره منـدی تفاخـر می کـرد و می پنداشـت اگـر آخرتی هم باشـد، او به سـبب همین اسـتحقاق 

توهمـی، در آنجـا هـم بهره منـد می شـود )صادقـی تهرانـی، 1365 ش، ج 18، ص 92(.
ــخ،  ــا مــردم خاصــی نیســت، بلکــه همــواره در طــول تاری ــژه ی ــن نگــرش اشــتباه مختــص دوره  ی وی ای
افــرادی کــه از نعمت هــا رسمســت و در لذائــذ مــادی غــرق بوده انــد، در برابــر دعــوت پیامــربان، راه کفــر را 
در پیــش گرفتــه )مغنیــه، 1424، ج 5، ص 128( و بــرای اثبــات محبوبیتشــان در درگاه الهــی و برتری شــان بــر 
ــا  ــٍة ِمــْن نَذیــٍر إاِلَّ قــاَل ُمْتَُفوهــا إِنَّ دیگــران، بــه دارایی هــای خــود تفاخــر کرده انــد: »َو مــا أَرَْســلْنا فــی  َقْریَ
بیــَن« )ســبأ، 34-35(. »إتــراف«  ِبــا أُرِْســلُْتْم ِبــِه كاِفــُروَن* َو قالُــوا نَْحــُن أَكْــَرُ أَْمــواالً َو أَْوالداً َو مــا نَْحــُن ِبَُعذَّ
بــه معنــاى زیــاده روى در تلــذذ از نعمت هــا اســت )ابن منظــور، 1414، ج 9، ص 17( و مرفــان از آنجــا كــه 
از مــال و اوالد برخــوردار بودنــد، مغــرور شــدند و می پنداشــتند كــه در درگاه خــدا احرامــى دارنــد )بیضــاوی، 
1418، ج 4، ص 249( و ایــن كرامــت و حرمــت را همیشــه خواهنــد داشــت )آلوســی، 1415، ج 11، ص 321(؛ 
بــه همیــن علــت، معنــاى كالم ایشــان ایــن اســت كــه مــا در درگاه خــدا كرامــت داریــم بــه ســبب آنكــه 
این همــه مــال و فرزنــد بــه مــا داده شــده اســت و همیشــه ایــن كرامــت را خواهیــم داشــت؛ پــس اگــر هــم 
عــذاىب باشــد، مــا معــّذب نخواهیــم بــود )طباطبایــی، 1417، ج 16، ص 578؛ زحیلــی، 1418، ج 22، ص 195(.
قـرآن کریـم رصیحـاّ ایـن اندیشـه را ابطال کرده کـه بهره مندی از امکانات ارزش اسـت؛ همچنین کسـانی 
را کـه گـامن می کننـد دارایی هـای دنیـا از جایـگاه واالی ایشـان در نزد پـروردگار و اراده الهی بـر نزول خیرات 
ُهـْم ِبِه ِمْن مـاٍل َو بَنیَن*  ا ُنِدُّ و بـرکات بـر ایشـان نشـان دارد، بـه نافهمی نسـبت داده اسـت: »أَ یَْحَسـُبوَن أَنَّ
نُسـاِرُع لَُهـْم ِفـی الَْخْیـراِت بَـْل ال یَْشـُعُروَن« )مومنـون، 56(. مفـران حکمـت الهـی در برخـورداری چنیـن 
افـرادی را تابـع سـنت امـالء و اسـتدراج در آیات »َسَنْسـَتْدرُِجُهْم ِمـْن َحْیُث ال یَْعلَُمـوَن َو أُْملی  لَُهـْم إِنَّ كَْیدی 
َمتیـٌن« )اعـراف، 182-183( دانسـته اند )طباطبایـی، 1417، ج 15، ص 39(. ازایـن رو، صاحـب امکانـات بودن، 
نه تنها ارزش نبوده و نشـان منزلت در درگاه الهی نیسـت، بلکه ممکن اسـت ناشـی از سـنن الهی نسـبت به 

بنـدگان مطـرودش باشـد )طیـب، 1387 ش، ج 9، ص 415؛ صادقـی تهرانـی، 1419، ج 19، ص 54(.
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4.1.5. دائی شمردن امکانات
از مصادیــق دیگــر نگــرش نادرســت بــه امکانــات کــه بــه فخرفروشــی منجــر می شــود، دامئــی دانســن 
ــا آن آرامــش می یابــد.  ــا را پایــدار می پنــدارد، دل بســته  ی آن می  شــود و ب آنهــا اســت. کســی کــه متــاع دنی
چنیــن فــردی بهره منــدی از دنیــا را بــرای خــود موفقیــت تلقــی می کنــد و ایــن احســاس موفقیــت خیالــی، 
زمینــه  ی بــروز رفتارهــای تفاخرآمیــز را در او ایجــاد می کنــد. قــرآن کریــم در رشح داســتان باغــدار فخرفــروش، 
بــا نقــل اســتبعاد او از نابــودی بــاغ، وجــود همیــن نگــرش غلــط در ذهــن او را متذکــر می شــود: »َو َدَخــَل 
َجنََّتــُه َو ُهــَو ظالـِـٌم لَِنْفِســِه قــاَل مــا أَظُــنُّ أَْن تَبیــَد هــِذِه أَبَــداً« )کهــف، 35( کــه عالمــه طباطبایــی در توضیح 

آن می گویــد:
 اینکــه قــرآن، كالم باغــدار را این طــور حكایــت كــرده كــه او گفتــه اســت: »مــا أَظُــنُّ أَْن تَبیــَد هــِذِه أَبَــداً« 
ــاغ ابــدا فــاىن منى شــود(؛ یعنــی  و چنیــن حكایــت نكــرده كــه او گفتــه باشــد: )هــذه ال تبیــد ابــدا- ایــن ب
ســخن باغــدار مبنــی بــر نابــودی نشــدن بــاغ، ناشــی از خصوصیتــی در بــاغ نبــوده، بلکــه ناشــی از توهــم و 

پنــدار خــودش بــوده اســت )طباطبایــی، 1417، ج 10، ص 311(.
انســان ها هنگامی کــه از محرومیت هــا بــه امکانــات می رســند، مصائــب و مشــکالت گذشــته را فرامــوش 
و آنهــا را بازگشــت ناپذیر تصــور می کننــد؛ لــذا گــامن دارنــد بهره هایشــان از دنیــا دامئــی اســت؛ درنتیجــه، از 
آن بهره مندی هــا شــاد و غــرّه می شــوند. ایــن شــادی و غــرور ناشــی از امکانــات، بــه شــهادت قــرآن کریــم، 
ــنَّ َذَهــَب  ــْتُه لََیُقولَ ــِئْ أََذْقنــاُه نَْعــاَء بَْعــَد َضَّاَء َمسَّ زمینه ســاز رفتارهــای تفاخرآمیــز در انســان اســت: »َو لَ
ــار او  ــه نعمت  هــای در اختی ــرد ک ــر درک مى ك ــورٌ« )هــود، 10(. انســان اگ ــِرٌح َفُخ ــُه لََف ــی إِنَّ ــیِّئاُت َعنِّ السَّ
زوال پذیــر اســت و منى تــوان بــه بقــاء و دوام آن اعتــامد کــرد، در ایــن صــورت، دیگــر در شــادی و رسمســتی 
غــرق منى شــد و درنتیجــه، زمینــه  ی فخــور بــودن در او زایــل می گشــت )طباطبایــی، 1417، ج 10، ص 157(.
 انسـان هایی کـه زندگـی دنیـا را دامئـی می پندارنـد، به تبـع آن، امکانـات و بهره مندی هـای دنیـا را نیـز 
دامئـی تصـور می کننـد. ازاین روسـت هنگامی  کـه حـرت هـود قـوم متمکـن و ثرومتنـد خـود را کـه بـراى 
خودمنایـى و تفاخـر بـر دیگـران بناهایـى بر نقـاط مرتفع كوه هـا و تپه ها مى سـاختند )مکارم شـیرازی، 1374 
ش، ج 15، ص 292(، انـذار می کـرد، بـه ایشـان فرمـود: »أَ تَْبُنـوَن ِبكُلِّ ریعٍ آیَـًة تَْعَبُثوَن ﴿﴾ َو تَتَِّخـُذوَن َمصانَِع 
لََعلَّكُـْم تَْخلُـُدوَن« )شـعراء، 128-129( و بـا تعبیـر »لعلكم تخلدون« ایشـان را تنبه داد که شـام این قرها را 
بدین جهـت مى سـازید كـه امیـد داریـد جاودانه مبانیـد و إال اگر چنین امیدى نداشـتید، هرگز دسـت به چنین 
كارهایـى منى زدیـد )طباطبایـی، 1417، ج 15، ص 300(. درنتیجـه، فخرفروشـی آنـان در توهـم پایـدار دانسـن 

امکاناتشـان ریشه داشـته است.

4.2. عوامل گرایشی تفاخر
گرایــش در لغــت، بــه معنــای میــل، خواهــش، رغبــت )دهخــدا، 1372 ش، ج 11، ص 16774( و متایــل 
)انــوری، 1382 ش، ج 6، ص 6104( اســت. بــر اســاس همیــن، منظــور از »عوامــل گرایشــی تفاخــر«، متایــالت، 
جهت گیری هــا و تعلقاتــی هســتند کــه بســر شــکل گیری رفتارهــای تفاخرآمیــز را ایجــاد می کننــد. از ســوی 
دیگــر، گرایش هــا و امیــال انســان بــه دو دســته کلــی قابل تقســیم هســتند: 1. گرایش هــای مــادی کــه رو بــه 
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ســوی امــور مــادی و دنیــوی دارنــد و غالبــاً زمینه ســاز تأمیــن نیازهــای مــادی انســان هســتند و حــب مــال، 
حــب مقــام، میــل بــه جنــس مخالــف، میــل بــه غــذا و... ازجملــه  ی آنهاســت؛ 2. گرایش هــای معنــوی کــه 
رو بــه ســوی امــور معنــوی دارنــد و از وجــوه ممیــزه  ی انســان و حیــوان به شــامر می آینــد. ایــن گرایش هــا 
بیشــر زمینه ســاز تأمیــن نیازهــای معنــوی هســتند و عبارتنــد از: زیبایــی دوســتی، عزت طلبــی، تفوق طلبــی، 

کامل جویــی و...
ــه در  ــتند ک ــته قابل بحــث هس ــن تقســیم بندی، در دو دس ــع ای ــز به تب ــر نی ــای گرایشــی تفاخ زمینه ه

ــه بررســی آنهــا پرداختــه می شــود. ادامــه ب

4.2.1. گرایش  های مادی
ــن نیازهــای  ــامل و تأمی ــن ع ــات در ای ــداوم حی ــا را به منظــور ت ــه از گرایش ه ــن گون ــال ای ــد متع خداون
مــادی انســان در طــول زندگــی، در وجــود او بــه ودیعــه نهــاده اســت )بالغــی نجفــی، 1420، ج 1، ص 262(؛ 
امــا ایــن امیــال هامن گونــه کــه زمینه ســاز تأمیــن نیازهــای مــادی انســان هســتند و می تواننــد بســر تکامــل 
او را فراهــم کننــد، درصورتی کــه کنــرل نشــوند و بــه افــراط کشــیده شــوند، زمینــه  ی پســت ترین رفتارهــا را 

در انســان ایجــاد کــرده و او را بــه رسکشــی در مقابــل خالــق و مخلــوق می کشــانند.
قـرآن کریـم ایـن امیـال را در میـان همـه  ی ابناء بر فراگیـر می  داند و آنهـا را مقتضی زندگـی دنیا عنوان 
ِة َو  َهـِب َو الِْفضَّ ـَهواِت ِمـَن النِّسـاِء َو الَْبنیـَن َو الَْقناطیـِر الُْمَقْنطَـرَِة ِمـَن الذَّ می کنـد: »ُزیِّـَن لِلنَّـاِس ُحـبُّ الشَّ
نْیـا َو اللَّـُه ِعْنَدُه ُحْسـُن الَْمِب« )آل عمـران، 14(.  َمِة َو اْلَنْعـاِم َو الَْحـرِْث ذلِـَك َمتـاُع الَْحیـاِة الدُّ الَْخْیـِل الُْمَسـوَّ
ایـن گرایش هـا عـالوه بـر اینکـه الزمـه  ی سـامان یافـن زندگـی انسـان هسـتند )بیضـاوی، 1418، ج 2، ص 8؛ 
ابن عاشـور، بی تـا، ج 3، ص 39(، بـرای هـدف عالی تری طرح ریزی شـده اند که عبارت اسـت از آزمایش انسـان 
)کهـف، 7(، شـکوفا شـدن اسـتعدادهایش و درنهایـت تعالی او )صادقـی تهرانـی، 1365 ش، ج 5، ص 58(؛ اما 
غفلـت از ایـن هـدف واال و افـراط در ارضـای ایـن امیـال، انسـان را بـه رفتارهای ناپسـند و مغایـر با تکاملش 
می کشـاند )فضل اللـه، 1419، ج 19، ص 54( کـه در ادامـه مـواردی از ایـن نوع گرایش ها بررسـی می شـود که 

زمینه سـاز رفتارهای تفاخرآمیز در انسـان هسـتند.

4.2.2. حب مال
دوســتی مــال و ثــروت ازجملــه امیــال مــادی اســت کــه در وجــود انســان بــه ودیعــه نهــاده شــده اســت. 
ایــن نعمــت الهــی کــه عامــل کار، تــالش اقتصــادی و تولیــد ثــروت اســت )بالغــی نجفــی، 1420، ج 1، ص 262(، 
اگــر کنــرل نشــود و در وجــود انســان بــه حاکمیــت برســد، انســان را وابســته و شــیفته  ی ثــروت می  کنــد و 
ــی فــرد از هــر چــه بیشــر  ــن وضعیت ــد. در چنی ــّدل می گردان ــدوزی مب ــه ثروت ان هــدف او را در زندگــی ب
داشــن ثــروت احســاس موفقیــت و افتخــار می کنــد و فزونــی امــوال خــود بــر دیگــران را عامــل برتــری خــود 
تلقــی می  منایــد )طربســی، 1372 ش، ج 8، ص 614(. بــه ســبب وجــود چنیــن گرایشــی اســت کــه همــواره در 
طــول تاریــخ، فخرفروشــان کــرت مــال را دســت آویزی بــرای برتری جویــی قــرار می داده انــد: »َو مــا أَرَْســلْنا 
فــی  َقْریَــٍة ِمــْن نَذیــٍر إاِلَّ قــاَل ُمْتَُفوهــا إِنَّــا ِبــا أُرِْســلُْتْم ِبــِه كاِفــُروَن ﴿﴾ َو قالُــوا نَْحــُن أَكْــَرُ أَْمــواالً َو أَْوالداً َو 
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بیــَن« )ســبأ، 34-35(. بــر اســاس همیــن گرایــش اســت کــه باغــدار فخرفــروش، فزونــی مــال  مــا نَْحــُن ِبَُعذَّ
و دارایــی خــود را عامــل برتــری خــود بــر دوســتش ذکــر می کنــد: »َفقــاَل لِصاِحِبــِه َو ُهــَو یُحــاِورُُه أَنَــا أَكْــَرُ 

ِمْنــَك مــاالً َو أََعــزُّ نََفــراً« )کهــف، 34(.
هامن طــور کــه اشــاره شــد، عالقــه بــه مــال و ثــروت، هنگامــی زمینه ســاز رفتارهــای تفاخر آمیــز و حتــی 
ــه افــراط کشــیده شــود، وگرنــه حــد متعــادل از حــب مــال، ضامــن  دیگــر رفتارهــای ناپســند اســت کــه ب
بقــاء و کــامل انســان اســت )ســید قطــب، 1412، ج 1، ص 373(. از همیــن رو، قــرآن، هــر کجــا حــب مــال 
را رسزنــش کــرده اســت، حــب شــدید و افراطــی آن را اراده کــرده اســت؛ به عنــوان منونــه، در ســوره  ی فجــر، 
ــه موجــب دورى از  ــوری می رســد ك ــه رشح ام ــد و ســپس ب ــان می کن ــر را بی ــوع ب ــه احــوال ن هنگامی ک
« )فجــر، 20(  خــدا و گرفتــارى در چنــگال مجــازات الهــى مى شــود، می فرمایــد: »َو تُِحبُّــوَن الْــاَل ُحبًّــا َجــاًّ
و یــا هنگامی کــه انســان را بــه ســبب بخــل ورزی رسزنــش می کنــد، عامــل ایــن رفتــار را دل بســتگی شــدید 
بــه ثــروت می دانــد: »إِنَّ اْلِنْســاَن لَِربِّــِه لَكَُنــوٌد ﴿﴾ َو إِنَّــُه َعــىل  ذلِــَك لََشــهیٌد ﴿﴾ َو إِنَّــُه لُِحــبِّ الَْخْیــِر لََشــدیٌد« 

)عادیــات، 8-6(.
ــه موجــودی  ــادل، انســان را ب ــروت و خــروج از حــد تع ــال و ث ــه م ــه دل بســتگی شــدید ب نتیجــه آنک
ــدوزی معطــوف می شــود. شــخصی کــه هدفــش  ــه ثروت ان ــش ب ــه متــام همت ــد ک ــّدل می کن ــب مب دنیاطل
ــت و افتخــار به حســاب مــی  آورد و  ــرای خــود موفقی ــال را ب ــروت اســت، کــرت م از زندگــی جمــع آوری ث

ــد. ــه می کن ــر آن تکی ــری، ب ــل برت ــوان عام به عن

4.2.3. حب جاه و مقام
ــاز  ــود، زمینه س ــیده ش ــراط کش ــه اف ــر ب ــه اگ ــت ک ــی اس ــر گرایش های ــام، از دیگ ــت و مق ــب پس ح
ــامع،  ــرش مســئولیت ها در اجت ــدال، ســبب پذی ــام در حــد اعت ــه مق ــه ب ــز اســت. عالق رفتارهــای تفاخرآمی
ــا هــدف حفــظ و ارتقــاء موقعیــت و درنتیجــه، بقــاء نظــام اجتامعــی می شــود؛  انجــام درســت وظایــف ب
امــا بالعکــس، دل بســتگی بســیار بــه جــاه و مقــام، عامــل بســیاری از رفتارهــای ناپســند ازجملــه فخرفروشــی 

ــار فخرفروشــانه شــود: ــد ســبب رفت ــه دو صــورت می توان ــه مقــام ب اســت. دل بســتگی ب
ــگاه،  ــه آن جای ــه   ب ــدت عالق ــی دارد و ش ــگاه و مقام ــرد جای ــی ف ــی. گاه ــت فاعل ــوان عل ــف. به عن ال
موجــب دل بســتگی او بــه مقامــش می شــود. در ایــن صــورت، شــخص آن موقعیــت را ارزش حقیقــی تلقــی 
و آن را ســبب برتــری خــود بــر دیگــران توهــم می کنــد. ایــن توهــم اشــتباه، هــامن بســر آلــوده ای اســت 
ــُة  ــد: »آفَ ــی)ع( می فرماین ــن عل ــن رو امیراملؤمنی ــرد. از همی ــکل می گی ــز در آن ش ــای تفاخرآمی ــه رفتاره ک
ــِة الَْفْخــر« )آمــدی، 1410، ص 279(. کســی کــه مقــام و ریاســتی دارد و بــه آن دل می بنــدد، کم کــم  الرِّئَاَس
آن موقعیــت را ارزش تلقــی می کنــد و درنتیجــه، آن را مایــه  ی برتــری و ارزشــمندی خــود می  پنــدارد و بــه آن 
افتخــار می کنــد. هــم چنانکــه فرعــون به منظــور برتری جویــی بــر حــرت موســی)ع(، بــه تاج وتخــت خــود 
متوســل شــد: »َو نــادى  ِفْرَعــْوُن فــی  َقْوِمــِه قــاَل یــا َقــْوِم أَ لَْیــَس لــی  ُملْــُك ِمــْرَ َو هــِذِه اْلَنْهــاُر تَْجــری ِمــْن 
تَْحتــی  أَ َفــال تُْبــِرُوَن ﴿﴾ أَْم أَنـَـا َخْیــٌر ِمــْن هــَذا الَّــذی ُهــَو َمهیــٌن َو ال یـَـكاُد یُبیــُن« )زخــرف، 51-52(. علــت 
دیگــری کــه نشــان می دهــد ریشــه  ی فخرفروشــی فرعــون و فرعونیــان، وابســتگی بــه جــاه و مقــام بــوده 
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اســت، اتهامــی اســت کــه در برابــر دعــوت موســی)ع( و هــارون، به ایشــان نســبت دادنــد: »قالُــوا أَ ِجْئَتنــا لَِتلِْفَتنا 
َعــاَّ َوَجْدنــا َعلَْیــِه آباَءنــا َو تَكـُـوَن لَكـُـَا الِْكْبِیــاُء ِفــی اْلَرِْض َو مــا نَْحــُن لَكُــا ِبُْؤِمنیــَن« )یونــس، 78(. منظــور 
از كربیایــى، ریاســت و حكومــت و گســرده شــدن قــدرت و نفــوذ اراده اســت و خواســته اند بگوینــد: شــام 
دو تــن، منظورتــان از دعــوت دینــى ایــن اســت كــه آن را وســیله قــرار دهیــد بــراى اینكــه طریقــه  ی مــا را كــه 
در رسزمینــامن مســتقر شــده، باطــل و ىب اعتبــار بســازید، طریقــه  ی جدیــدى كــه خودتــان مبتكــر آن هســتید، 
جایگزیــن طریقــه  ی مــا كنیــد و بــا اجــراى آن در میــان مــردم و همچنیــن ایــامن آوردن مــا بــه شــام و مطیــع 

شــدمنان در مقابلتــان، كربیایــی و عظمتــى در مملكــت كســب كنیــد )طباطبایــی، 1417، ج 10، ص 109(.
ب. به عنـوان علـت غایـی. گاهـی فـرد پسـت و مقامـی نـدارد؛ امـا عالقـه بـه مقـام و منزلـت برتـر، او را 
وا مـی دارد تـا به منظـور رسـیدن به چنیـن جایگاهی، بـه امکانات و بهره مندی هایش متوسـل شـود و با به رخ 
کشـیدن آنهـا جایـگاه و منزلـت خیالی خویـش را طلب کند، همچنان که فخرفروشـان با انفـاق ریاکارانه و به 
منایـش گذاشـن دارایی هایشـان، ایـن هـدف را دنبـال می کننـد: »...إِنَّ اللَّـَه ال یُِحبُّ َمـْن كاَن ُمْختاالً َفُخـوراً... 
الَّذیـَن یُْنِفُقـوَن أَْموالَُهـْم رِئـاَء النَّاِس َو ال یُْؤِمُنوَن ِباللَّـِه َو ال ِبالَْیْوِم اْلِخر...« )نسـاء، 36،38(. دو صفت اختیال 
-خیال زدگـى- و كـرت فخـر، از لـوازم عالقه منـدی بـه مـال و جـاه و افـراط در حـب آن دو اسـت و اگـر قرآن 
می  فرمایـد: خـدا مختـال و فخـور را دوسـت منى دارد، براى همین اسـت كه ایـن دو، خدا را دوسـت منى دارند؛ 

زیـرا قلبشـان وابسـته به غیر او اسـت )طباطبایـی، 1417، ج 4، ص 355(.
نتیجــه آنکــه دل بســتگی و حــب شــدید بــه جــاه و مقــام، بــه دو شــکل علــت فاعلــی و علــت غایــی، 

ــتند. ــز هس ــای تفاخر آمی ــاز رفتاره زمینه س

4.2.4. حب حسب و نسب
برخـورداری از حسـب و نسـب نیکـو ازجملـه نعمت هـای الهـی اسـت. رشافـت خانوادگـی از عواملـی 
اسـت که انسـان را از زشـتی های بسـیاری باز می  دارد و مانع تن دادن او به امور پسـت و ناپسـند می شـود. 
عالقه منـدی بـه رشافـت و افتخـارات اجـداد و نیـاکان، انسـان را بـه حفظ و پاسداشـت آنها سـوق می  دهد و 
بـا دوری از رذایـل، زمینـه  ی تعالـی انسـان را فراهم می گرداند؛ امـا همین حب ممدوح، هنگامی کـه به افراط 
کشـیده شـود، سـبب می گـردد فـرد افتخـارات نیاکانـش را رشافتـی ذاتی بـرای خود تلقـی کند و دچـار توهم 
برتـری حقیقـی بـر دیگران شـود و این توهم هامن طور که پیشـر اشـاره شـد، زمینه سـاز رفتارهـای تفاخرآمیز 
در انسـان می گـردد. از همیـن بـاب، در روایتـی از پیامـرب اکـرم)ص( نقل شـده اسـت: »آفَـُة الَْحَسـِب ااِلفِْتَخـار« 
)کلینـی، 1407، ج 2، ص 329(. گزارش هـای تاریخـی حاکـی از آن اسـت کـه بـر اسـاس همیـن حـب افراطـی، 
اعراب جاهلی پس از مراسـم حج، مجالى تشـكیل می دادند و به تفاخر به پدرانشـان و رشح امتیازات آنان 
می پرداختنـد و یـا در بازارهایـى همچـون بـازار عـكاظ، ذى املجـاز و مجنه كه تنهـا جاى دادوسـتد نبود، بلكه 
مركـز ذكـر افتخـارات نیـاكان بـود، جمع مى شـدند و بـا نقل افتخـارات اجداد، نیـاکان و قوم و قبیلـه خود، بر 
یکدیگر تفاخر می کردند )طربسـی، 1372 ش، ج 2، ص 529؛ سـید قطب، 1412، ج 1، ص 289؛ مکارم شـیرازی، 
1374 ش، ج 2، ص 64(. بـه فرمـوده  ی امـام باقـر)ع(، در مواجهـه بـا ایـن عـادت زشـت بـود کـه خداوند آیه  ی 
»َفـإِذا َقَضْیُتـْم َمناِسـكَكُْم َفاذْكُـُروا اللَّـَه كَِذكْرِكُـْم آباءَكُْم أَْو أََشـدَّ ِذكْـرا...« )بقره، 200( را نازل فرمـود و به آنان 
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دسـتور داد كـه به جـای ایـن كار )نادرسـت(، ذكـر خدا گوینـد و از نعمت هـاى بی دریغ خداونـد و مواهب او 
یـاد كننـد و بـا هـامن شـور و سـوز مخصـوىص كه در افتخـار و مباهـات به  پدران خـود در جاهلیت داشـتند، 

نعمت هـای الهـى را یـاد كننـد و بلكه بیشـر و برتـر )حویـزی، 1415، ج 1، ص 198(.
نتیجـه آنکـه عالقـه  ی افراطی به حسـب و نسـب و رشافت های خانوادگـی، توهم برتر بودن را در انسـان 

ایجـاد می  کنـد و به مـرور، بـه بـروز این توهـم در قالب گفتارهـا و رفتارهای تفاخرآمیز منجر می شـود.

4.2.5. گرایش  های معنوی
ایــن گونــه از گرایش  هــا، از مهم تریــن نعمت هــای الهــی و زمینه ســاز تعالــی و تکامــل انســان هســتند 
ــاده  ــه نه ــه ودیع ــوت، در وجــود او ب ــه ملک ــردن ب ــامل ناســوت و رو ک ــدن انســان از ع و به منظــور دل کن
شــده اند. بــا وجــود ایــن، در طــول تاریــخ، انســان های بســیاری بــا کوتــه بینــی خــود، ایــن امیــال را بــه امــور 
مــادی محــدود کــرده و در صــدد ارضــای آنهــا از راه امــور مــادی برآمده انــد. انســان هایی کــه زیبایــی را تنهــا 
محــدود بــه زیبایــی مــادی دیدنــد و تفــّوق را در برتــری مــادی خالصــه کردنــد و کــامل را در رســیدن بــه متاع 
دنیــا جســتجو منودنــد؛ درنتیجــه، امیالــی کــه بــا هــدف فــوز و رســتگاری در وجــود انســان قــرار داده شــده 
ــن  ــه از ای ــد. در ادامــه، دو منون ــی و هالکــت ایشــان گردی ــه انحــراف کشــیده شــد و عامــل بدبخت ــود، ب ب
گرایش  هــا بررســی می شــوند کــه بــه علــت منحــرف شــدن از مجــرای صحیــح، بــه رفتارهــای فخرفروشــانه 

ــد. منجــر می گردن

4.2.6. عزت طلبی
ــا احســاس کرامــت، حرمــت و منزلــت مــالزم  عزمتنــدی ازجملــه کــامالت وجــودی انســان اســت کــه ب
می شــود. بــر اســاس همیــن، عزت طلبــی نیــز نیــاز و گرایشــی فطــری اســت کــه به منظــور تعالــی انســان در 
وجــودش بــه ودیعــه نهــاده شــده اســت و علی رغــم معنــوی بــودن ماهیــت آن، غالبــاً افــراد بــرای ارضایــش 
ــرای کســب عــزت در انظــار دیگــران تــالش  ــا، ب ــه آنه ــا تفاخــر ب ــه اســباب مــادی متوســل می شــوند و ب ب
می  کننــد. ازجملــه  ی ایــن اســباب کاذب کــه در قــرآن بــه آن توجــه شــده، کــرت نفــرات و همراهــان اســت 
کــه در داســتان باغــدار فخرفــروش بــه آن اشــاره شــد: »َو كاَن لَــُه َثـَـٌر َفقــاَل لِصاِحِبــِه َو ُهــَو یُحــاِورُُه أَنـَـا أَكْــَرُ 
ِمْنــَك مــاالً َو أََعــزُّ نََفــراً« )کهــف، 34(. درواقــع، باغــدار یادشــده، بــه جــای اینکــه پــروردگار متعــال را منشــأ 
عــزت بدانــد و عزت طلبــی خــود را از مبــدأ و مجــرای حقیقیــش ارضــا کنــد، بــه اســباب مــادی متوســل شــد 
و تکــرب ورزیــد )ابــن عطیــه، 1422، ج 3، ص 516( و نهایتــاً بیشــر بــودن همراهــان خویــش را مایــه عــزت 

پنداشــت و بــه آن تفاخــر کــرد )صادقــی تهرانــی، 1365 ش، ج 18، ص 91(.
بـه تریـح قـرآن، برخـی دیگـر از افـراد، دوسـتی با دشـمنان خـدا را مایـه  ی عـزت خویش می داننـد و از 
ِ الُْمناِفقیَن ِبـأَنَّ لَُهْم َعذاباً أَلیـاً ﴿﴾ الَّذیَن یَتَِّخُذوَن  ایـن راه در پـی کسـب کرامت برای خویش هسـتند: »بَشِّ
الْكاِفریـَن أَْولِیـاَء ِمـْن ُدوِن الُْمْؤِمنیـَن أَ یَْبَتُغـوَن ِعْنَدُهُم الِْعـزََّة َفإِنَّ الِْعـزََّة لِلَِّه َجمیعاً« )نسـاء، 138-139(؛ لذا 
قـرآن بـا ایـن پنـدار باطـل بـه مقابلـه برمی  خیـزد )فخـر رازی، 1420، ج 11، ص 246( و کسـب عـزت از هـر 
مبدئـی غیـر از حـرت حـق را توبیـخ می کنـد )ابـن عطیـه، 1422، ج 2، ص 125( و بـا معرفـی منشـأ و مبدأ 
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حقیقـی عزمتنـدی، افـراد را بـه کسـب عـزت از آن منشـأ که خـدای متعال اسـت، تشـویق می کند: »َمـْن كاَن 
یُریُد الِْعزََّة َفلِلَِّه الِْعزَُّة َجمیعاً...« )فاطر، 10( )طربسـی، 1372 ش، ج 8، ص 128؛ قرطبی، 1364 ش، ج 14، ص 
328(. از دیـدگاه قـرآن، مبـادی دیگـر ارجمنـدی نه تنهـا عزت بخش نیسـتند، بلکه عامـل ذلت و خـواری افراد 
در فـردای قیامـت خواهنـد بـود: »َو اتََّخُذوا ِمـْن ُدوِن اللَِّه آلَِهـًة لَِیكُونُوا لَُهْم ِعـزًّا ﴿﴾ كَالَّ َسـَیكُْفُروَن ِبِعباَدتِِهْم 

ا« )مریم، 81-82( )سـید قطـب، 1412، ج 4، ص 2320(. َو یَكُونُـوَن َعلَْیِهـْم ِضـدًّ
نتیجـه آنکـه عزت طلبـی یکـی از اصیل تریـن گرایش  هـای انسـانی اسـت کـه بـرای تعالـی و رشـد معنوی 
انسـان، در وجـود او بـه ودیعـه نهـاده شـده اسـت؛ امـا غالبـاً افـراد برای ارضـای آن متوسـل به اسـباب مادی 
می شـوند، اسـبابی کـه بـه اشـتباه ارزش حقیقـی تلقـی می  شـوند و سـبب توهـم برتر بـودن در صاحبانشـان 

می گردنـد و نهایتـاً از ایـن طریـق، زمینـه  ی رفتارهـای تفاخرآمیـز را در افـراد ایجـاد می کننـد.

4.2.7. تفوق طلبی
ایـن فطـرت و جبلـت در هر انسـاىن اسـت كه به دنبـال كامىل مى گردد كه بـا داشـن آن، از دیگران ممتاز 
شـود و در میـان اقـران خـود، رشافت و كرامتى خاص را کسـب کنـد. از آنجا كه عامه  ی مردم، دل   بستگی  شـان 
بـه زندگـى مـادى دنیا اسـت، قهراً ایـن امتیاز و كرامت را در هـامن مزایاى زندگى دنیا، یعنـى در مال و جامل 
و حسـب و نسـب و امثـال آن جسـتجو مى كننـد و همـه  ی تـالش و تـوان خـود را در طلب و به دسـت آوردن 
آن بـه كار مى گیرنـد تـا بـا آن، به دیگران فخر بفروشـند و بلندى و رسورى كسـب كننـد، در حاىل كه این گونه 
مزایـا، مزیت هـاى موهـوم و خـاىل از حقیقـت هسـتند و ذره اى از رشف و كرامـت بـه ایشـان منى دهند و فرد 

را تـا مرحلـه  ی شـقاوت و هالكت پیش مى برند )طباطبایـی، 1417، ج 18، ص 489(.
قـرآن کریـم در ضمـن بیـان رسگذشـت تفاخرپیشـگان، بـه تأثیـر ایـن گرایـش در شـکل گیری رفتارهـای 
اُر اْلِخرَُة  فخرفروشـانه اشـاره دارد. در انتهـای داسـتان فخرفروشـی قـارون بـر قومـش آمـده اسـت: »تِلْـَك الـدَّ
نَْجَعلُهـا لِلَّذیـَن ال یُریـُدوَن ُعلُـوًّا ِفـی اْلَرِْض َو ال َفسـاداً َو الْعاِقَبـُة لِلُْمتَّقیـَن« )قصـص، 83(. مفـران با لحاظ 
جایـگاه آیـه  ی رشیفـه کـه بالفاصلـه پـس از ذکر داسـتان قـارون بیان شـده اسـت، آن را به عنـوان نتیجه گیری 
داسـتان قارون به شـامر آورده اند )مکارم شـیرازی، 1374 ش، ج 16، ص 177؛ قرشـی، 1377 ش، ج 8، ص 93(؛ 
بنابرایـن، بـه قرینـه  ی سـیاق می تـوان برتری جویـی یادشـده در آیـه را اشـاره بـه علل رفتـار قارون دانسـت و 

نتیجـه گرفـت کـه تفوق طلبـی  اش ازجملـه عوامل رسکشـی و تفاخـر او بوده اسـت.
فرعــون و رسان قــوم او از دیگــر تفاخر پیشــگانی هســتند کــه قــرآن بــه ایشــان اشــاره کــرده اســت کــه در 
مقابــل دعــوت حــرت موســی)ع( و هــارون تکــرب بــه خــرج دادنــد )زحیلــی، 1418، ج 18، ص 51( و بــا توهم 
خودبرتربینــی، بــه بهره هــای دنیــوی خــود مباهــات کردنــد. توهمــی کــه در میــل تفوق طلبــی ایشــان ریشــه 

داشــت و قــرآن کریــم بــا تعبیــر »َفاْســَتكَْبُوا َو كانـُـوا َقْومــاً عالیــَن« )مؤمنــون، 46( از آن حکایــت می کنــد.
در آیات دیگری نیز به این خودبرتربینی فرعونیان اشـاره شـده و حس تفوق طلبی ایشـان، ازجمله مهم ترین 
عللـی عنـوان شـده اسـت که ایشـان حرت موسـی)ع( را انـکار می کردنـد )آلوسـی، 1415، ج 10، ص 164( و در 
ا«  پـی آن بـا تفاخـر بـر حرت در صدد تحقیر ایشـان بودند: »َو َجَحُدوا ِبها َو اْسـَتْیَقَنْتها أَنُْفُسـُهْم ظُلْاً َو ُعلُوًّ
)منـل، 14(. ایـن انحـراف بـه انـدازه  ای در وجـود فرعـون شـدت گرفته بـود کـه او را به برتری جویـی بر خدای 
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متعـال نیـز کشـاند )صادقـی تهرانـی، 1365 ش، ج 30، ص 83( و خطـاب بـه مـردم گفـت: »أَنَا َربُّكُـُم اْلَْعىل « 
)نازعـات، 24(؛ بنابرایـن، قـرآن کریـم در توصیـف فرعـون، ایـن وصـف او را به عنوان مهم تریـن عامل طغیان، 

بـر دیگـر رذایلـش مقدم مـی دارد »إِنَُّه كاَن عالِیـاً ِمَن الُْمْسِفیـَن« )دخان، 31(.
درنتیجــه، تفوق طلبــی به عنــوان یکــی از گرایش  هــای اصیــل انســانی و یکــی از نعمت هــای الهــی، اگــر 
در امــور معنــوی بــه فعلیــت برســد، زمینــه  ی تعالــی انســان را فراهــم می کنــد؛ امــا بالعکــس، اگــر در امــور 
مــادی بــه فعلیــت برســد، بــه بــروز رفتارهــای ناپســند ازجملــه فخرفروشــی منجــر می گــردد و درنهایــت، 

هالکــت انســان را در پــی خواهــد داشــت.

نتیجه
1. بینش هـا و نگرش هـای انسـان از مهم تریـن عوامـل تأثیر گـذار بـر رفتـار و عملکـرد او هسـتند. هـر 
انسـانی آن گونـه کـه می اندیشـد، عمـل می کنـد و رفتارهایـش بـه سـویی سـیر می کننـد کـه گرایـش دارد؛ 
ازایـن رو، فخرفروشـی نیـز به عنـوان یـک رفتـار انسـانی، نتیجـه  ی مجموعـه ای از نگرش ها و گرایش ها اسـت.
2. از آنجــا کــه جامعــه  ی جاهلــی عــر نــزول، بــه فرهنــگ فخرفروشــی مبتــال بــوده اســت و قــرآن کریــم 
در پرتــو معــارف شــفابخش خــود توانســته ایــن فرهنــگ غلــط را بــه فرهنــگ مقابــل آن )فرهنــگ مســاوات، 
برابــری، ایثــار، گذشــت، فروتنــی، تواضــع و خــود کمر بینــی( تبدیــل کنــد، می تــوان بــا تحلیــل آیــات قــرآن 

کــه برنامــه  ی هدایــت بریــت اســت، عوامــل ایــن رذیلــه  ی اخالقی-اجتامعــی را شناســایی کــرد.
3. عوامــل بینشــی تفاخــر کــه قــرآن کریــم در خــالل داســتان های فخرفروشــان به آنها اشــاره کرده اســت، 
ــا، ارزش شــمردن برخورداری هــای  ــه زندگــی دنی ــد از: مالــک پنداشــن انســان، محــدود دانســن او ب عبارتن

مــادی و دامئــی دانســن نعمت هــا.
ــادی  ــای م ــف. گرایش  ه ــتند: ال ــیم هس ــی قابل تقس ــته کل ــه دو دس ــان ب ــال انس ــا و امی 4. گرایش  ه
 کــه رو بــه ســوی امــور مــادی و دنیــوی دارنــد و غالبــاً زمینه ســاز تأمیــن نیازهــای مــادی انســان هســتند؛
ــوان  ــان و حی ــزه  ی انس ــوه ممی ــد و از وج ــوی دارن ــور معن ــوی ام ــه س ــه رو ب ــوی ک ــای معن  ب. گرایش  ه

ــتند. ــه هس ــز دو گون ــر نی ــی تفاخ ــل گرایش ــیم، عوام ــن تقس ــع ای ــد. به تب ــامر می آین به ش
ــه گرایش  هــای مــادی و زمینه ســاز  ــام و حــب حســب و نســب ازجمل 5. حــب مــال، حــب جــاه و مق
ــوی  ــز از گرایش  هــای معن ــی نی رفتارهــای فخرفروشــانه هســتند و از ســوی دیگــر، عزت طلبــی و تفوق طلب

هســتند کــه در صــورت انحــراف، زمینــه  ی تفاخــر را ایجــاد می کننــد.
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