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امام علی(ع):

« احذر الکبر فانه راس الطغیان و معصیهالرحمن »

از تکبر بپرهیزید که سرآغاز طغیانها و معصیت و نافرمانی خداوند رحمان است»!
(غررالحکم)2609 ،
تلفن					021-42507018 :

			
ارتباط با ما:

آواي قرآن

عاقبت تكبر
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گفـت« :پـروردگارا! مـرا تـا روزى كـه انسـانها
برانگيختـه مىشـوند مهلـت ده!»()79
از آيات فوق درمييابيم كه:
اوالً ،ابليس وجود خدا را قبول داشته؛
ثاني ًا ،به قيامت هم معترف بوده؛
ثالث ًا ،قدرت خدا را هم ميدانسته است؛
ي آن آگاهيهـا بـه
ولـي كبـر نگذاشـته كـه تمامـ 
عمـل تبديـل شـود.
پيامبـر اسلام(ص) فرمودند كه حضرت موسـي(ع)

اسـت؛ يعنـي ميتوانـد با اختيـار خود پـاك و باتقوا
بـوده و يـا گناهـكار و آلـوده شـود .ابليـس در اثـر
عبـادت بـه مقـام فرشـتگان نائـل آمـده و در جمع
آنهـا واقـع شـده اسـت ،لـذا از ايـن بـاب و بـا توجه
بـه قانـون تغليـب در زبـان عربي با جمع فرشـتگان
بهعنـوان مالئكـه مـورد خطاب قـرار گرفته اسـت و
دسـتور داده شـده كه به آدم سـجده كند ،ولي كبر
مانـع انجام ايـن امـر ميگردد.
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َف َأن ْظِ ْرنـ 
گفـت« :مـن از او بهتـرم؛ مرا از آتش آفريـدهاى و او
را از گل!» ()76
فرمـود« :از آسـمانها (و صفـوف مالئكه) خارج شـو،
كـه تو رانـده درگاه منـى! ()77
و مسـلّماً لعنـت مـن بـر تـو تـا روز قيامـت خواهد
بـود! ()78

ابليـس را ديـد و از او پرسـيد از گناهـي خبر بده كه
چـون بنـدهاي مرتكـب آن شـود ،تـو بـر او مسـلط
نفسـه:
خواهـي شـد .شـيطان گفـت« :اذا َ
أعج َبتـ ُه ُ
وقتـي كـه بنـدهاي خـود را بـزرگ ديـد( »....اصـول

(بقـره)34/
و (يـاد كـن) هنگامـى را كـه بـه فرشـتگان گفتيم:
«بـراى آدم سـجده و خضوع كنيد!» همگى سـجده
كردنـد؛ جز ابليس كه سـر باز زد ،و تكبـر ورزيد( ،و
بـه خاطـر نافرمانـى و تكبرش) از كافران شـد.
در آيـه  50سـوره كهف آمده اسـت كـه ابليس جن
بوده اسـت .جن همچون انسـان موجـودي دوبعدي

کافـی ،بـاب الکبـر ،ج  ،2حدیـث شـماره )1

بنابراین:
 -1تكبـر موجـود مختار را از مقام فرشـتهاي به كفر
ميكشاند.
 -2ايـن صفـت سـبب ميشـود كـه شـيطان بـر
انسـان مسـلط شـود.
درنتیجـه كبر در وجـود ابليس هـم علم به
توحيـد و هـم علـم بـه معـاد را از كارآيـي
بازداشـته اسـت .ايـن واقعـه نشـانگر اين
مطلب اسـت كـه چهبسـا از مرحلـه جهل
بـه درآييـم و حقايقـي را بدانيـم؛ ولـي
بـا وجـود اميالـي چـون كبـر علـم مـا به
عمـل درنيايـد و بهـرهاي از علـم نصيـب
ما نگـردد.

پاسخ به يك اشكال
شـايد ايـن اشـكال بـه ذهن آيـد كه مطالـب گفته
شـده درخصـوص ابليـس اسـت و نميتـوان آنهـا
را درخصـوص انسـانها عموميـت داد .در جـواب
ميگوييـم:
اوالً ،ابليـس همانند انسـان موجودي دوبعدي اسـت؛
يعنـي هـم انسـان و هـم ابليـس كـه از اجنه اسـت،
ميتواننـد بـا انتخـاب و اختيار خود رشـد كـرده يا
دچـار لغـزش شـده ،سـقوط كنند.
ثانيـاً ،آيـات قـرآن هميـن مضاميـن را دربـاره
انسـانها نقل ميكنـد( :أَ َف ُكلَّما جا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ـول ب ِما
اسـ َت ْك َب ْرت ُْم َففَريقـاً َك َّذبْت ُْم َو َفريقاً
ال تَ ْهوى أَنْف ُُس ُـك ُم ْ

تَ ْق ُت ُلون)(بقـره87/) آيا چنين نيسـت كـه هر زمان،
پيامبـرى چيـزى بر خلاف هواى نفس شـما آورد،
در برابـر او تكبـر كرديـد (و از ايمـان آوردن بـه او
خـوددارى نموديـد)؛ پس عـدهاى را تكذيب كرده،
و جمعـى را بـه قتل رسـانديد؟
روي سـخن آيـه بـا انسانهاسـت .عامـل روي
گردانـدن از انبيـاء و مقاتلـه بـا آنـان كبـر
ا نسا نها سـت .
كبـر تـا آنجـا انسـان را پيـش ميبـرد كـه نهتنهـا
انبيـاء را نميپذيـرد؛ بلكه آنان را دروغگو پنداشـته
و بـه كشـتار آنان ميپـردازد.

صفحه اخالق و موعظه را هر روز در «آوا» بخوانید

ایمیلfarhangiava@gmail.com :

عالج تكبر
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انسـان بايـد بنگـرد كه از چه چيز آفريده شـده اسـت! ( )5از يك آب
جهنده آفريده شـده است()6
امیرمؤمنـان(ع) در جهـت علاج تکبـر میفرماینـد« :فرزنـد آدم را با
فخرفروشـي چـه كار؟ او كـه در آغـاز نطفـهاي گنديـده و در پايـان
مـرداري بدبـو اسـت .نـه ميتواند روزي خويشـتن را فراهـم كند و نه
مـرگ را از خـود دور نمايـد( ».نهجالبالغـه /حكمـت )454

و نيـز ميفرماينـد « :فخرفروشـي را كنار بگذار ،تكبـر و خودبزرگبيني
را رهـا كـن ،به ياد قبـرت (مرگ) بـاش( ».نهجالبالغه /حكمـت )398

جنبـه نظـری علاج تكبـر ،توجه به منشـأ دنيويه و سـرانجام پسـت
آدمـيدر دنياسـت .امـا جنبه عملـی آن تواضع اسـت.
از راههاي عملي ارزنده براي مبارزه با كبر ،تواضع است.
در روايات معصومين (عليهمالسلام) به تواضع بسـيار سـفارش شـده
و راههايـي براي ايجاد آن معرفي گشـته اسـت.
ازجملـه امـام صـادق(ع) فرمودنـد« :از تواضـع اين اسـت كه شـخص
در نشسـتن بـه پاييـن مجلـس راضـي باشـد ،به هـر كـه برميخورد
سلام گويـد ،مـراء را ترك كنـد ،هرچند كه حق با او باشـد ،دوسـت
نداشـته باشـد بـه تقوا سـتوده شـود( ».اصول کافـی ،بـاب تواضع ،ج
 ،2حدیث شـماره )6
مـراء بـه معنـي خودنمايـي در بحـث و بـه رخ كشـيدن خويـش در
مجـادالت اسـت .گاهـي هـدف از بحث اثبـات برتري علميو تسـلط
آگاهـي خـود اسـت .ايـن حالـت را مـراء مينامند.
امـام(ع) ميفرماينـد :اگـر در بحثـي حـق هـم با شـما باشـد؛ ولي به
حالـت مـراء درآمـده اسـت ،آن را تـرك گوييـد تـا به صـورت عملي
بـا زمينـه كبـر و خودخواهـي مبـارزه نموده باشـيد .اعمالـي از قبيل
پذيـرش دعـوت فقرا ،همنشـيني و مجالسـت با بيچارگان ،همسـفره
بـودن بـا زيردسـتان ،مواسـات و هماهنگي پوششـي با مـردم ازجمله
دسـتورات عملـي معصوميـن(ع) براي مبـارزه با كبر اسـت.

موارد جواز تكبر

تكبـر بهعنـوان يـك صفت نفسـاني همـواره مذموم اسـت؛ اما
در پـارهاي موارد تنها رفتار متكبرانه مجاز شـمرده شـده اسـت.
 -1كافـر :همانطـور كـه بـراي مؤمـن بايد خاضـع شـد ،در برابر كافر
ِنين :عـزت براي خدا و
بايـد تعـزز كـردَ « :و ِ َّلِ الْعِـ َّز ُة َو ل َِر ُسـول ِ ِه َو لِلْ ُم ْؤم َ
رسـول مؤمنين اسـت( ».منافقون)8 /
 -2فاسـق :امیرمؤمنـان(ع) فرمودنـد« :پيغمبـر اكرم(ص) بـه ما امر
فرمودنـد بـا اهـل معصيـت ،با چهـره در هـم كشـيده مواجه شـويم».
(وسائلالشـیعه ،کتـاب االمـر بالمعـروف ج ،11ص  ،413ح)1
 -3متكبـر :پيغمبـر اكـرم(ص) فرمودنـد« :هـرگاه به اهـل تواضع از
امـت من رسـيديد ،با ايشـان فروتنـي كنيد ،هـرگاه بـه تكبركنندگان
رسـيديد ،با ايشـان تكبر نماييد؛ زيرا تكبرتان بر آنها سـبب خواريشـان
ميگـردد( ».جامعالسـعاده)
البتـه اين امر رسـول اكرم(ص) به آن معنا نيسـت كه انسـان
خـود را باالتـر از ديگران -ولـو نامبردگاني كه نبايـد براي آنها
تواضع كـرد -ببيند.

گزیده اخبار داخلی و خارجی
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نهراسيدن در جنگ ارادهها
رهبـر معظـم انقلاب اسلامي در ديـدار ديشـب خـود بـا مسـئوالن نظام اسلامي به
تشـريح مواجهـه همهجانبـه جمهوري اسلامي و اسـتکبار جهانـي پرداختنـد و تأکيد
کردنـد در وراي همـه تهديـدات و بلوفها و ادعاهاي دشـمنان ملت ايـران« ،رويارويي
کنونـي ،برخـورد ارادههـا اسـت و چـون مـا ارادهاي قويتـر داريـم و بـه خـدا تـوکل
ميکنيـم ،انشـاءاهلل آينـده خوبـي در انتظـار ملت اسـت».
آنچـه از گذشـته بشـريت در دفتـر تاريـخ گـرد آمـده اسـت ،ميتـوان شـرح ماجـراي
مصـاف ارادههـا دانسـت! ارادههايـي درونـي کـه تلاش کردهانـد محيـط اجتماعـي را
مطابـق بـا فهـم و خواسـت خـود تغييـر دهنـد و جهـان را آنگونـه کـه خواسـتهاند بنا
نهنـد و دگرگـون کننـد! در آموزههاي اسلامي نيز نقـش همت و اراده آدمـي به منزله
نيروهـاي فعـال و اثرگـذار و تاريخسـاز ،مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت!
صحنـه مواجهـه چهـل سـاله جمهـوري اسلامي و نظـام اسـتکبار جهانـي را ميتوان
تجلـي عينـي مصـاف ارادههـا دانسـت کـه در عرصههـاي نظامـي ،امنيتـي ،سياسـي،
اقتصـادي و فرهنگـي خودنمايـي کرده اسـت .در ايـن مصاف از يک سـو رئیسجمهور
ديوانـهاي قـرار دارد کـه بـه هيـچ پيمـان و تعهـد بينالمللـي پايبنـد نيسـت و تلاش
دارد بـا زيادهخواهـي روزافـزون ،مناسـبات قـدرت را به نفـع خود رقم زنـد و جمهوري
اسلامي را مقهـور خـود کنـد و بـا حربـه تهدیـد و ارعـاب اراده ملـت ایران را سسـت
کننـد و از ديگـر سـو ملتي مسـتقل قرار دارد که چهـار دهه در برابـر زيادهخواهيهای
جبهـه گسـترده اسـتکبار جهانـي ايسـتاده و بـر حقـوق حقه خـود پافشـاري ميکند!
در مبانـي دينـي مـا ايـن اصل اساسـي مـورد توجـه و تأکيد قـرار گرفته اسـت که هر
کـس از خداونـد متعال بترسـد و در برابر او خشـوع و فروتني داشـته باشـد ،از آنچنان
ايمانـي برخـوردار خواهـد شـد کـه در برابر غير او ترس بـر دل راه نخواهـد داد که این
وضعیـت در پرتـو خودسـازی انقالبی ممکـن خواهد بود!
در ايـن ميـان بايـد مراقـب ترسـوهايي بـود کـه تـرس خـود را بـه ديگـران نيـز القـا
ميکننـد و گويـا مأموريـت دارنـد تـه دل ملـت را خالـي کننـد .در برابـر ايشـان بايـد
هوشـيار بـود و آنهـا را مهـار کـرد و اجـازه نـداد بـا در اختيـار گرفتـن تريبونهـاي
گوناگـون از جملـه فضـاي مجـازي ،بيمـاري ذاتـي خـود را به ديگـران سـرايت دهند!
رمضـان فرصتـي براي خودسـازي انقالبـي و تقويت ارادههـا و تمرين تسـليم و خضوع
در برابـر قـادر متعالي اسـت که دل بسـتن بـه او هرگونه رعب و تـرس را از قلب مؤمن
بيـرون خواهد کرد.
زمان گفتگوی رهبران عربستان و ایران فرا رسیده است
بـه گـزارش خبرآنالیـن ،سـید حسـین موسـویان وعبدالعزیـز صغـر طـی سـرمقالهای
در روزنامـه آمریکایـی نوشـتند :مـا بهعنـوان دو شـهروند و کهنـه سـرباز سیاسـت
خارجـی دو کشـور ایـران و عربسـتان ایـن مقالـه را مینویسـیم ،دو کشـوری کـه اکثر
آمریکاییهـا درگیـر جنـگ معنـوی فـرض میکننـد .درحقیقـت بعـد از چنـد دهـه
تقابـل نیابتـی و روابـط منجمـد بین دو کشـور مـا ،معتقدیم زمـان اسـتقرار یک صلح
پایـدار در منطقـه فرارسـیده اسـت.
تعطیلی مراکز در روز پنجشنبه
بـه گـزارش آرمـان ،طـرح تعطیلـی همـه مراکـز اداری ،آموزشـی و قضائـی در روز
پنجشـنبه اعلام وصـول شـد .علیرضـا رحیمـی در پایـان جلسـه علنی سهشـنبه یک
مـورد اعلام وصـول را قرائـت کـرد .بـر این اسـاس طـرح تعطیلی همـه مراکـز اداری،
آموزشـی و قضائـی در همـه اسـتانها و شهرسـتانها در روز پنجشـنبه بـه صـورت
عـادی اعلام وصول شـد.
پشت پرده تشدید فشار آمریکا بر ایران
پایـگاه آمریکایـی «کانتـر پانـچ» بـا انتشـار گزارشـی نوشـت :تمـام آنچه آمریـکا علیه
ایـران در جامعـه جهانـی عنـوان میکنـد ،بهانههایـی پـوچ اسـت و علـت اصلـی ایـن
تنشزاییهـا ،تـن نـدادن ایـران به خواسـتههای اسـتعماری آمریکا اسـت .در بخشـی
از ایـن گـزارش آمـده اسـت« :آمریـکا بـرای مقابله بـا ایـران ،دو تاکتیک را در دسـتور
کار قـرار داده اسـت :تاکتیـک اول فشـار آوردن بـر ایـران بـا هـدف اجبـار حکومت به
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تسـلیم در مقابـل خواسـتههای آمریـکا و کنار گذاشـتن طرحهـای ژئوپلیتیک خود در
منطقـه اسـت .دومیـن تاکتیـک نیـز در صورت شکسـت طـرح اول اجرا میشـود و آن
هـم اعمال فشـار سـنگین بـر مردم ایـران و تحریـک آنها به شـورش و برانـدازی نظام
از داخـل اسـت .در واقـع از زمـان انقالب ایران و پایـان حکومت محمدرضاشـاه پهلوی
کـه متحدی سـازگار برای واشـنگتن بـود ،آمریکا سیاسـت تغییر رژیم را بـا درجههای
مختلـف پیگیـری کـرده و بـه دلیـل حمایتهـای مردمی تاکنـون موفق نبوده اسـت.
پیام پمپئو به ایران از کانال عراق
بـه گـزارش فـارس ،منابـع آگاه مدعی شـدهاند «مایـک پامپئـو» ،وزیر خارجـه آمریکا
در سـفرش بـه بغـداد به «عـادل عبدالمهدی» ،نخسـتوزیر عـراق گفته که کشـورش
خواسـتار جنگ با ایران نیسـت .به نوشـته میدلایسـتآی ،او همچنین از نخسـتوزیر
عـراق خواسـته ایـن پیـام را بـه تهـران برسـاند که تنهـا چیزی کـه «دونالـد ترامپ»،
رئیسجمهـور آمریـکا میخواهـد یـک توافق هسـتهای جدید اسـت.
جاسوسی شرکت صهیونیستی از «واتساپ»
مدیـران پیامرسـان «واتـساپ» در اطالعیـهای از کاربـران خـود خواسـتهاند در
پـی هـک و نفـوذ گسـترده اخیـر ،نسـخه این اپلیکیشـن را ارتقـا دهند تـا اطالعات
و داشـتههای آنهـا از ایـن طریـق دچـار مشـکل نشـود .بـه گـزارش «دویچـه وله»
یـک نرمافـزار جاسوسـی کـه در شـرکت صهیونیسـتی «گـروه اناساو» سـاخته
شـده توانسـته اسـت بـا اسـتفاده از یـک حفـره امنیتـی در پیامرسـان واتـساپ
نرمافـزاری تجسسـی را روی تلفنهـا و دیگـر دسـتگاههایی کـه ایـن پیامرسـان
روی آنهـا نصـب شـده ،نصـب کـرده و اقـدام بـه جاسوسـی کنـد؛ امـا اقـدام ایـن
شـرکت صهیونیسـتی در نفـوذ و جاسوسـی از پرمخاطبتریـن پیامرسـانهای
جهـان از نـکات جالـب توجـه ایـن ماجراسـت.
اخبار کوتاه
* سـخنگوی کرملیـن بـا تاکید دوباره مقامات مسـکو بـر ضرورت حفظ برجـام ،یادآور
شـد کـه رئیـس جمهـوری روسـیه اطمینـان دارد کـه سیاسـت اعمـال فشـار آمریـکا
بـر ایـران هرگـز بـه نتیجـه نخواهـد رسـید و تنهـا باعث بـه بنبسـت رسـیدن اوضاع
میشـود.
* بـه گزارش تسـنیم بـه نقل از روسـیاالیوم ،مولود چـاووش اوغلو وزیـر خارجه ترکیه
بعـد از دیـدار بـا «نصـر الحریـری» ریاسـت هیئـت مذاکرهکننـدگان معارضان سـوری
از نزدیـک شـدن زمـان توافـق بـر سـر تشـکیل کمیتـه تدویـن قانـون اساسـی جدید
سـوریه خبر داد.
* وزیـر دفـاع موقـت آمریـکا در گفتوگویـی اختصاصی مدعی شـد که ایـران از لحاظ
فعالیتهـای سـایبری و دریایی ،تهدید بزرگی برای واشـنگتن محسـوب میشـود.
* نماینـده شـرکت ملـی نفـت در بـورس از عرضـه نفـت و میعانـات گازی در بـورس
در هفتـه آینـده خبـر داد و گفـت :بـه محـض اینکـه اطالعیه تنظیم شـود ،بر اسـاس
شـیوه نامـه سـال  ۱۳۹۸عرضـه نفـت در بـورس از سـر گرفته میشـود.
* بـه نقـل از العالـم ،پدافنـد هوایـی ارتش یمـن یک فرونـد هواپیمای  MQ1سـاخت
آمریـکا را کـه در حـال پـرواز بـر فراز یمـن بود ،منهـدم کرد.
* بـه گـزارش ایسـنا ،یـک مقـام مطلـع در سـازمان انـرژی اتمـی اعلام کـرد :اجرای
برنامههـای   مربـوط بـه توقـف برخـی تعهـدات کشـور در برجـام کـه در بیانیـه
شـورایعالی امنیـت ملـی بـر آن تاکیـد شـده آغـاز شـده اسـت.
* پلیـس امریـکا بـرای خارج کـردن حامیـان دولت ونزوئال ،به سـفارت این کشـور در
واشـنگتن دی .سـی یـورش بـرد که این اقـدام با محکومیت شـدید از سـوی کاراکاس
همراه شـد.
* «عباسـعلی کدخدایی» سـخنگوی شـورای نگهبـان در توئیتی اظهار داشـت :کلیات
طـرح اسـتانی شـدن انتخابـات قابـل قبـول اسـت؛ امـا شـیوههای اجـرای آن ابهاماتی
دارد .وی همچنیـن تأکیـد کـرد :در مـواردی حقـوق رأیدهنـدگان و نامزدهـا نادیـده
گرفتـه شـده و ناقض عدالـت انتخاباتی اسـت.

