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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

 ٢٠١٦ دسمبر ١٤
  

 !غرور تکبر و
 

توسط اين اعمال  به آن مقام   اشرف مخلوقات شود وۀا شايست را انجام دھد تیتواند اعمال انسان در طول زندگی خود، می

واال دست يابد، ولی رسيدن به آن مقام واال  برای خود شرايطی دارد که عمده ترين صفات و شرايط را در تواضع ، 

 .توان دريافت نمايد  فروتنی ، افتادگی در برابر مخلوق هللا می

َّو ال تصعر خدک للناس و ال تمش فی األرض مرحا إن هللا ال يحب کل «:يد ی خاصی می فرمائن با زيباأقرآن عظيم الش ُ ُّ ِِّ ِ ُِ َ َ ََّ َّ َِّ ً َ َ ََ ِ ِ ِْ َْ ْ َْ َ َّ ُ

ٍمختال فخور ُ َ ٍ ْ قدم (بر مگردان، و در زمين مغرورانه راه مرو،) ّبه تکبر(و روى خود را از مردم ) ١٨/ لقمانۀسور(».ُ

 ).ا دوست نداردّزيرا خداوند ھيچ متکبر فخر فروشى ر) برندار

پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم حين مجالست با ديگران، چنان بوده که ھيچ فرقی با : سيرت نويسان می نويسند

کرد کدام يک از  ال میؤشناخت، س شد و پيامبر صلی هللا عليه وسلم را نمی ھا نداشته است و اگر کسی وارد مجلس می آن

ن ذکر گرديده است و انسان مغرور بارھا مورد مذمت أدر آيات متعدد قرآن عظيم الش» غرور «ۀشما پيامبر است؟ کلم

 .قرار گرفته است) ج(الھی 

برد خواه مال باشد، ، خواه  فريبد و در غفلت فرو می  ؛ به معناى ھر چيزى است که انسان را می)به ضم غين(»ُغرور«

 ).راغب اصفھانی(مقام باشد يا شھوت و شيطان 

طريحی، (چيزى است که ظاھر جالب و دوست داشتنى دارد ولى باطنش ناخوشايند، مجھول و تاريک است: »َغرور«

 ).۴٢١، صفحه ٣فخر الدين، مجمع البحرين، جلد 

َّغرة«و » ُغرور«ويا ھم   .به معنی فريب دادن و تطميع به باطل کردن است» ِ

ز ديگرى در انسان است و از لوازم و آثار آن جھل،  اصلى اين کلمه به معناى حصول غفلت به سبب تأثير چيۀريش

 . باشد می... فريب، نيرنگ ، نقصان، شکست و

 :نويسند  می» غرور«معنای اصطالحی  در کتب علم اخالق در

 انسان به آن  األمارة بالسوء؛ يعنى اطمينان و آرامش قلب نسبت به آنچه که با ھواى نفس موافق بوده و طبيعت »غرور«

 . تمايل داشته باشد

 آل ۀ سور ٢۴(تدرآي .ھاى شيطانى اند منشأ اين گرايش، جھالت يا وسوسه:  مفسرين بر اين امر متفق اند که ۀھم

دوزخ در (ھرگز آتش : اين روى گردانى به خاطر آن است که گفتند«: ، در مورد نکوھش غرور آمده است ) عمران



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

بستند، آنان را در دينشان مغرور  می) به هللا( آنچه ھمواره افتراء و دروغ رسد و جز چند روزى به ما نمی) روز قيامت

 ).کرده است

از پروردگارتان پروا کنيد، و ! اى مردم«: می فرمايد )  لقمانۀ سور ٣٣ تآي( ی خاصی درئن با زيباأقرآن عظيم الش

 ۀ و نه ھيچ فرزندى برطرف کنند کند از فرزندش دفع نمی)  از عذاب دوزخ را(بترسيد از روزى که ھيچ پدرى چيزى 

 هللا حق است، پس زندگى دنيا شما را نفريبد، و مبادا شيطان شما را ۀترديد وعد بی. پدر خويش است) عذاب(چيزى از 

 .)خدا مغرور کند) کرم و رحمت(به 

چرا، ولى شما خود : گويند میبا شما نبوديم؟ ) در دنيا(آيا ما : ای مؤمنان«: می فرمايد)  حديدۀ سور١۴ تآي(وباز ھم در 

خاموش شدن چراغ اسالم و نابودى (در بال و ھالکت افکنديد و به انتظار ) به سبب نفاق و دشمنى با هللا و رسول(را 

شما را فريفت، تا ) وبی اساس پايه، دور و دراز و بی(ى در ترديد بوديد و آرزوھا)  حقايقنسبت به(نشستيد و ) پيامبر

 .فريبنده، شما را فريب داد) شيطان(در رسيد و ) ابودى شمابه ن(فرمان خدا 

َيا أيھا الناس إن وعد هللا حق فال تغرنکم الحياة الدنيا وال « : می فرمايد)  فاطرۀ سور۵ (تن در آيأقران عظيم الش ََ ََ َ َ َ َ َْ ُّ ٌّ َُّ ْ ُ ُ َّ ََّّ ُُّ َ َ ِ َّ َ ْ ِ ُ َ

ُيغرنکم با الغرور ُ َ َّْ ِ َّ ِ ُ َّ ُ زندگی دنيا شما رانفريبد و آن شيطان فريبنده به خدا مغرورتان . ا حق استای مردم، وعدة خد( »َ

 ) .َنگرداند

ُقرآن کريم در پھلوی جھالت زندگی دنيا را يکی از عوامل غرور و فريب می داند و به انسان ھشدار می دھد تا متاع 

 .ِوزر و برقھای فريبنده اين جھان او را غافل نکند

ی مرتکب شده ايم گزنداھی در گر گبه عظمت خويش از خطا و غروری ا. يمتباھخطا و اشالھی ما انسان و مرتکب 

   !برای ما عفو فرما و ما را به راه راست بيرون و مبری از غرور و تکبر ھدايت نيکی کن

 

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

   جرمنی-و مسؤول مرکز کلتوری دحـــــق الره يـژيک افـغـانمــديـــر مطـالعات سـتراتــــ

  

  

 

 


