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ِ
الرحیم
الر َ
حمن ّ
بِسم اهلل ّ

گاهی انسان عاقل میبیند که دچار انحرافات اعتقادی شده است  ،با وجود اینکه عقل دارد در جهت باطل قرار گرفته
است !
از جمله عواملی که باعث انحراف گروهی از مردم میشود ،یا یکی از عوامل عدم تصحیح عقاید تکبر است !
گاهی عقل و علم هست و تکبر هم هست و به واسطه همین رذیله انسان به حق نمیرسد .
تعریف تکبر :
حالتیست که در آن فرد خودش را باالتر از دیگران میبیند و اعتقاد به برتری خود از دیگران دارد و ازاین حالتی که دارد
احساس آرامش میکند.
بنابراین تکبر از سه عنصر تشکیل شده :
 – 1برای خود شان و مقامی قائل شدن.
 2برای دیگری هم شان و مقامی قائل شدن.
 -3شان و مقام خود را باالتر از مقام و شان دیگری دانستن.
مثال  :فردی عباداتی دارد و به این عبادات مینازد و خودش را برتر و بزرگوار میبیند  ،این عُجب است یعنی خود بزرگ
بینی  ،تفاوت عُجب و تکبر در این است که در عجب  ،فرد خود را با کسی مقایسه نمیکند اما خودش را بزرگ میبیند ،
و این هم از گناهان بزرگ شمرده میشود.
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وقتی فرد دچار عُجب شود خدا به مالئکه محافظ این فرد دستور میدهد که او را به حال خودش رها کنند که زمین
بخورد  ،زیرا زمین خوردنش ضرر کمتری نسبت به عُجب او دارد ،خدا به مالئکه میگوید که او را به حال خودش رها
کنید نه اینکه به انحراف بکشانید!
بسیاری از کارهایی که ما میکنیم از توفیق و فضل الهیست  ،درست است که انسان با اختیار و اراده ی خودش کاری را
انجام میدهد اما توفیق انجام آن را خدا میدهد  ،و وقتی که انسان به حال خودش رها بشود ،قطعاً به گناه میفتد  ،و
وقتی که زمین میخورد ،مقام و عظمتی که برای خودش تصور کرده بود از هم میپاشد و میبیند او که خودش را انسان
با تقوایی میدید به زمین خورده ،و این زمین خوردن برای او بهتر از عُجب است .
ضدِ صفتِ کِبر  ،تواضع است ! یعنی فردی که شکسته نفسی دارد  .حال تکبر چیست ؟ دقیقاً نقطه ی مقابل تواضع.
تکبر اقسامی دارد  ،در یک تقسیم بندی به سه قسم تقسیم میشود:
تکبر در مقابل خدا.
تکبر در مقابل اولیا و انبیای الهی.
تکبر در مقابل دیگران.

 -1تکبر در مقابل خدا :
مشخصاً این بدترین نوع تکبر است و در طی تاریخ افراد مختلفی در مقابل خدا ایستاده اند و ادعای ربوبیت داشتند.

لى()42
فَ َق َال أَنَا َربُّ ُك ُم أاْل أَع َ
و گفت :من پروردگار برتر مشا هستم)42( .
نازعات 22

ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
اه َاما ُن َعلى الطِّ ِ
اْ ََ ىل
َو قَ َال ف أر َع أو ُن يَأَيُّ َها الأ َم ََلُ َما َعل أم ُ
ت لَ ُكم ِّم أن إََِله َغ أريِى فَأ أَوق أد ِىل يَ َ
ني فَ أ
َ
ِ
صرحا لََّلى أَطَّلِع إِىل إََِلهِ
ِ
ني()83
م
وسى َو إِن َْلَظُنُّهُ م َن الأ َكاذبِ َ
َأ ً َ
ُ
ُ َ
َ
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فرعون گفت :اى مهرتان ،من براى مشا خداىي ْز خود منىشناسم .اى هامان ،براى من آْر بپز و طارمى بلند بساز،
مگر خداى موسى را ببينم ،كه دروغگويش پندارم)83( .
قصص 33
گاهی شکل تکبر به خدا به این شکل است که فرد خدا و قرآن را یافته  ،و فهمیده که این کالم خداست  ،اما مثال یک
آیه از قرآن را که میبیند میگوید این آیه باطل است ! حکم خدا را یافته اما میگوید با عقل جور در نمیاد!

قَ َال ََل أَ ُكن ِْلسج َد لِب َش ٍر خلَ أقتَه ِمن ص ألص ٍال ِّمن َحٍإ َّمسنُ ٍ
ون()88
أُ َ َ ُ
أ
َ َ أ َ أ
گفت :من براى بشرى كه از گ خشك ،از جلن بويناك آفريدهاى سجده منىكنم)88( .
حجر 33
شیطان نگفت من خدا هستم اما تکبر به دستور خدا ورزید !

ك قَ َال أَنَا َخ أري ِّمأنهُ َخلَ أقتَ ِىن ِمن نَّا ٍر و َخلَ أقتَهُ ِمن ِط ٍ
ني()24
ك أَََّل تَ أس ُج َد إِ أذ أ ََم أرتُ َ
قَ َال َما َمنَ ََ َ
َ
خدا گفت :وقىت تو را به سجده فرمان دادم ،چه چيز تو را از آن بازداشت؟ گفت :من از او هبرتم ،مرا از آتش
آفريدهاى و او را از گِ )24( .
اعراف 12

 -2تکبر در مقابل انبیا و سفرای الهی :
فرد یافته که او سفیر و نماینده ی الهیست  ،و کالمش کالم خداست  ،اما فرد جلوی این کالم می ایستد ،آن را
نمیپذیرد و یا نقد میکند  ،این تکبر است !

فَ َقالُواأ أَ نُ أؤِم ُن لِبَ َشَريأ ِن ِمثألِنَا َو قَ أوُم ُه َما لَنَا َعابِ ُدو َن()24
و گفتند :آيا به دو انسان كه مهانند ما هستند و قومشان بندگان ما بودند ،اميان بياورمي؟ ()24
مومنون 24
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گاهی این افراد به دلیل موقعیت خود تکبر میورزیدند  ،مانند ابو جهل که به جهت ثروت و دارایی خودبه پیامبر تکبر
میورزید و میگفت تو یتیم عبداهلل هستی ،چه داری که من مرید تو بشوم  ،من از تو باالترم و جایگاهی دارم و مطیع تو
نمیشوم!

 -3تکبر در برابر توده ی مردم :
شخصی هست که خود را از همه باالتر میبیند و دیگران را در مقایسه با خودش پست میبیند  ،لذا به هیچکس حقی
نمیدهد و خود را نسبت به همه ی افراد مُحِق میداند.
مثال  :ثروت دارد و توقع دارد همه ی مردم جلوی او خم و راست بشوند و او را تکریم کنند.

اسباب تکبر :
تمام اسباب تکبر به اینجا بر میگردد که انسان کمالی برای خود متصور میشود ،وبر اثر حب ذات بیش از حد  ،خودش را
از دیگران بزرگتر میپندارد .
مرحوم فیض کاشانی اسباب کبر را در  4چیز خالصه کرده :
اسباب دینی  :علم و عمل
اسباب دنیوی  :اصل ونسب  -زیبایی  -قوت و قدرت  -مال  -فزونی مرید و اطرافیان
*تکبر  2ریشه دارد :
عُجب – کینه  -حسد  -ریا
عجب  :خود بزرگ بینی بدون مقایسه با دیگران .
کینه  :داشتن عداوت دیگری در دل و منتظر فرصت مناسب برای ابراز آن .
حسد  :مایل باشد نعمتی که صالح فرد است از او گرفته شود.
ریا  :طلب منزلت در نزد مردم به وسیله افعال عبادی .
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عالئم فرد متکبر :
در معراج السعاده صفحه  242توضیحی در این باب آمده که :
قسمتی به عمل بر میگردد و قسمتی به نیت و افکار فرد.
-1اگر در مسئله ای از مسائل گفتگو میکند اگر حق به زبان ایشان جاری شود و آنچه او گفته مطابق واقع نباشد اگر
قبول حق از ایشان و اعتراف به آن سنگین باشد این فرد متکبر است.
 -2برایش سنگین باشد که دیگران بر ا و مقدم بنشینند و در وقت راه افتادن مضایقه نداشته باشد که عقب همه راه
برود.
-3پیش گرفتن در سالم کردن برایش گران باشد .
 -2عدم اجابت دعوت فقیر  ،عدم اجابت حاجت رفقا و خویشاوندان .
 -5گران بودن در پوشیدن جامه های کهنه و درشت .
 -6با زیر دستان ( کنیز  ،غالم ،کارگر) برایش سخت باشد که سر یک سفره بنشیند و مجالست داشته باشد.
اگر کسی ولو ذره ای ازین نشانه ها را در خودش دارد بداند که رگه هایی از تکبر را دارد.

مفاسد تکبر چیست ؟
از نگاه درون دینی کسانی که متکبر هستد  ،محبت خدا نسبت به این بندگان کمتر میشود:

ِ
ََل ََْرَم أ َّ
ين()48
َن اللَّهَ يَ أَلَ ُم َما يُ ِسُّرو َن َو َما يُ أَلِنُو َن إِنَّهُ ََل يُ ُّ
ب الأ ُم أستَ أكب َ
به راسىت كه خدا مىداند كه چه در دل پنهان مىدارند و چه چيز را آشكار مىسازند و او متكبان را دوست ندارد.
()48
نحل 23

این تکبر اگر مراقبت نشود کار را به شرک و کفر میرساند  ،مانند کفر ابلیس و فراعنه !
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ِ
َِّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين()82
َب َو أ
َو إِ أذ قُ ألنَا ل أل َملَئ َكة أ
أب َو كاَ َن م َن الأ َكاف ِر َ
استَك َ
يس أ َ
اس ُج ُدواأ َلَ َد َم فَ َس َج ُدواأ إَل إبأل َ
و به فرشتگان گفتيم :آدم را سجده كنيد .مهه سجده كردند ْز ابليس ،كه سرباز زد و برترى ْست .و او از كافران
بود)82( .
بقره 32

کفر معانی مختلفی دارد  ،یک وقت کسی خدا را انکار میکند  ،یک وقت کسی حکم خدا را زیر سوال میبرد ،در نگاه
درون دینی بردن یک حکم خدا زیر سوال  ،بردن کل دین زیر سوال است  ،مطلق گناه نیز انسان را به کفر میکشاند اما
این کفر عملیست  ،نه اعتقادی.
پس کفر فساد اولیست که حاصل از تکبر است !
فساد دومی که برای انسان به همراه دارد این است که انسان محروم میشود از علم و دانش  ،اگر کسی خودش را از
همه باالتر بداند به خودش اجازه نمیدهد که کتاب کسی دیگر را بخواند یا پای صحبت کسی دیگر بنشیند و به مطلب
کسی دیگر فکر کند  ،و این توقف باب علم است.
از مفاسد دیگر این است که سر چشمه ی بسیاری از گناهان است  ،مثل خوردن حق خواهر و برادر در ارث و میراث.
بسیاری از مجادله هایی که صورت میگیرد ،به دلیل این است که انسان خودش را باالتر از طرف مقابل میداند  ،مجادله
خود نوعی گناه است  ،چراکه فرد زیر چتر حق نمیرود!
گاهی اوقات انسان بخاطر تکبرش دچار حرص میشود  ،و گاهی به دنبال فزونی مال به هر طریقی میروند.

الرِذيلَةَ.
التَّ َكبُّرُُيظِْهرُُ َّ
تکبر گناه و رذیله رو آشکار میکند
(غررالحکم حدیث )523

از فسادهای ذیگر تکبر این است که باعث تنفر و پراکندگی مردم از شخص متکبر میشود ،چون مردم از آدم متکبر
خوششان نمیاید و دوست ندارند انسان های دیگر در مقابل آنها کبر بورزند و خودشان را باالتر از آنها بدانند .
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مَنُُْتَ َكبَّ ُرَُعَلَىُُالن ِ
َّاسُذَلُ ُ
کسی که تکبر بورزد بر مردم ذلیل میشود
(ج 42بحار ص  / 235غررالحکم حدیث )4123

صَِديُق
لَيْسَُ ِلمتَ َكبِّرُُ ُ
کسی که متکبر است دوستی ندارد
(غررالحکم حدیث)4162

تکبر سبب از دست دادن امکانات اجتماعی نیز مشود ،زیرا مردم حاضر به کمک کردن به شخص متکبر نیستند !
همانطور که پیشتر در باب اهمیت علم آموزی و فرا گیری علوم دینی در شکل گیری اعتقادات صحیح گفته شد  ،افراد
متکبر از آنجایی که خود را کامل و باالتر از همه میپندارند گمان میکنند که نیازی به علم آموزی ندارند  ،و میگویند ما
محب اهل بیت هستیم و نیازی به علم آموزی نداریم!
اما امام معصوم فرمودند که همان کاسب و تاجر محب هم اگر احکام کار خود را فرا نگیرد به گناه و ربا کشیده میشود.
فرد متکبر نیز چون به دنبال کسب علم نمیرود به اعتقاد سالم نمیرسد و دچار آفت هایی میشود که در دنیا هست ،
فردی که متکبر باشد درست از عقل خود استفاده نمیکند و به خود اجازه ی تفکر در کالم دیگران را نمیدهد و عقاید
خود را واکاوی نمیکند.
طلب علم و احکام بر هر کسی واجب است و وقتی انسان دنبال این مسائل نرود و از عقل خود در این جهات استفاده
نکند به سبب تکبر باعث میشود جهل جایگزین علم بشود.

اتُُالْع ْق ِلُُال ِ
ْكبْر ُ
شَ ُُّرُآفَ ِ َ
بدترين آفت عق کب است
(غررالحکم حدیث )1234
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عقل است که حجت انسان است و به وسیله ی همین عقل انسان به اسالم و قرآن میرسد وقتی این عقل فاسد شود ،
میشود شیطنت ! همان چیزی که معاویه داشت .
تکبر سبب مجادله در حق میشود  ،سوره ی قافر : 35

ِ
ند اللَّ ِه و ِع َ َّ ِ
ِ
ٍ
الَّ ِذ ِ ِ ِ ِ ِ
ك يَطأبَ ُع
ين ءَ َامنُواأ َك َذال َ
ين يُدلُو َن ىف ءَايَات اللَّه بغَ أري ُس ألطَان أَتَ ُئه أم َكبُ َم أقتًا ع َ َ
ند الذ َ
َ
اللَّهُ َعلى ُك قَ أل ِ
ب ُمتَ َك ِّب َْبَّا ٍر()83
َ
مهاهنا كه در آيات خدا بآنكه دليلى برايشان آمده باشد به جمادله برمىخيزند؛ (اين كارشان) خشم عظيمى نزد
خداوند و نزد آنان كه اميان آوردهاند به بار مىآورد؛ اين گونه خداوند بر دل هر متكب ْبارى ُمهر مىهند!»

درمان تکبر :
درمان تکبر دو راه علمی و عملی دارد :
علمی  :تفکر ! یک لحطه تفکر بهتر از  47سال عبادت است  ،انسان اگر در عظمت خداوند و حجج الهی تفکر کند آیا
میتواند در برابر خداوند تکبر کند ؟انسان در اصل خلقت خودش تفکر کند که از یک نطفه ی گندیده تشکیل شده آیا
این جای تکبر دارد؟ انسانی که به یک سرما خوردگی از پای می افتد آیا جای تکبر دارد ؟
عملی  :سعی کند افعال متواضعانه انجام بدهد  ،مثال متکبر دوست دارد اول به او سالم کنند  ،باید با این حس مقابله
کند و اول خودش سالم کند  ،دوست دارد باالی مجلس بنشیند  ،باید جلوی در بنشیند  ،با نفس خود مقابله کند !
در روایات ما آمده است که اگر میخواهید تکبر از بین برود سعی کنید لباس و غذای ساده استفاده کنید ،با همنشینان
معاشرت داشته باشید  ،صدر مجلس ننشینید  ،در سالم کردن مقدم باشید  ،سعی کنید از کسانی که متکبر هستند
فاصله بگیرید  ،چون معاشرت با این افراد این احساس را در انسان تقویت میکند.
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