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 عوامل انحراف عقیده)تکبر(

 پایگاه اطالع رسانی باقر پور کاشانی

kashani.com-http://bagherpoor 

 

 

 ِبسِم اهلل الرّحَمن الرّحیم

 

 در جهت باطل قرار گرفتهه است ، با وجود اینکه عقل دارد میبیند که دچار انحرافات اعتقادی شدگاهی انسان عاقل 

 است !

 ! یا یکی از عوامل عدم تصحیح عقاید تکبر است میشود، از جمله عواملی که باعث انحراف گروهی از مردم

 . نمیرسدگاهی عقل و علم هست و تکبر هم هست و به واسطه همین رذیله انسان به حق 

 تعریف تکبر :

و ازاین حالتی که دارد  داردبیند و اعتقاد به برتری خود از دیگران میفرد خودش را باالتر از دیگران  در آن که ستحالتی

 .احساس آرامش میکند

 :بنابراین تکبر از سه عنصر تشکیل شده 

 .برای خود شان و مقامی قائل شدن – 1 

 .قائل شدنبرای دیگری هم شان و مقامی  2

 باالتر از مقام و شان دیگری دانستن.شان و مقام خود را  -3

خود بزرگ  یعنیجب است ودش را برتر و بزرگوار میبیند ، این عُخمثال : فردی عباداتی دارد و به این عبادات مینازد و 

ما خودش را بزرگ میبیند ، خود را با کسی مقایسه نمیکند ا، فرد جب و تکبر در این است که در عجب بینی ، تفاوت عُ

 و این هم از گناهان بزرگ شمرده میشود.
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جب شود خدا به مالئکه محافظ این فرد دستور میدهد که او را به حال خودش رها کنند که زمین وقتی فرد دچار عُ

خودش رها  ،خدا به مالئکه میگوید که او را به حال جب او داردبخورد ، زیرا زمین خوردنش ضرر کمتری نسبت به عُ

 !کنید نه اینکه به انحراف بکشانید

کاری را درست است که انسان با اختیار و اراده ی خودش  ، بسیاری از کارهایی که ما میکنیم از توفیق و فضل الهیست

 به گناه میفتد ، و ود، قطعاًو وقتی که انسان به حال خودش رها بش ، را خدا میدهدانجام آن اما توفیق  دانجام میده

و میبیند او که خودش را انسان  داز هم میپاش بود مقام و عظمتی که برای خودش تصور کرده د،وقتی که زمین میخور

 جب است .این زمین خوردن برای او بهتر از عُ ،وبا تقوایی میدید به زمین خورده 

 .مقابل تواضع نقطه ی قیقاًحال تکبر چیست ؟ د.   فردی که شکسته نفسی داردیعنی ، تواضع است ! بر کِ صفتِ ضدِ

 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.

 

 تکبر در مقابل خدا :  -1

 .ستاده اند و ادعای ربوبیت داشتندو در طی تاریخ افراد مختلفی در مقابل خدا ای مشخصاً این بدترین نوع تکبر است

 

َعألىَ   (42) فَ َقاَل أَنَا َربُُّكُم اْلأ

 (42و گفت: من پروردگار برتر مشا هستم. )

 22نازعات 

 

ِقدأ ىِل يَاَهاَماُن َعلَى الطِّنِي فَ  ى َفَأوأ ِِ ُت َلُكم مِّنأ ِإََلٍه َغريأ ََ  ىل  َو قَاَل ِفرأَعوأُن يَأَي َُّها الأَمََلُ َما َعِلمأ ْأ    ا
 (83َْلَظُنُُّه ِمَن الأَكاِذِبنَي)   َو ِإن    َأطَِّلُع ِإىَل ِإََلِه ُموسىَ    َصرأًحا لَََّلى  
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شناسم. اى هامان، براى من آْر بپز و طارمى بلند بساز،  ، من براى مشا خداىي ْز خود منىفرعون گفت: اى مهرتان
 (83مگر خداى موسى را ببينم، كه دروغگويش پندارم. )

 33قصص 

اما مثال یک ، و فهمیده که این کالم خداست  ، فرد خدا و قرآن را یافتهگاهی شکل تکبر به خدا به این شکل است که 

 !را یافته اما میگوید با عقل جور در نمیاد حکم خدا ! آیه از قرآن را که میبیند میگوید این آیه باطل است

َتُه ِمن َصلأَصاٍل مِّنأ حََ قَاَل َلَأ َأُكن ْل ِ  ُجَد لَِبَشٍر َخَلقأ ُنوٍن)سأ  (88ٍإ مَّسأ

 (88كنم. ) اى سجده منى گفت: من براى بشرى كه از گ  خشك، از جلن بويناك آفريده

 33حجر 

 ! شیطان نگفت من خدا هستم اما تکبر به دستور خدا ورزید

ُجَد إِ  َََك َأَلَّ َتسأ َتُه ِمن ِطنٍي) ذأ أََمرأُتَك قَاَل أَنَا َخريأ قَاَل َما َمَن َتىِن ِمن نَّاٍر َو َخَلقأ  (24مِّنأُه َخَلقأ

دادم، چه چيز تو را از آن بازداشت؟ گفت: من از او هبرتم، مرا از آتش  خدا گفت: وقىت تو را به سجده فرمان
 (24اى و او را از ِگ . ) آفريده

 12اعراف 

 

 تکبر در مقابل انبیا و سفرای الهی : -2

، آن را ، اما  فرد جلوی این کالم می ایستد المش کالم خداست کفرد یافته که او سفیر و نماینده ی الهیست ، و 

 ! ، این  تکبر است نمیپذیرد و یا نقد میکند

 (24فَ َقاُلواأ أَ نُ ؤأِمُن لَِبَشَريأِن ِمثأِلَنا َو قَ وأُمُهَما لََنا َعاِبُدوَن)

 (24بياورمي؟ ) و گفتند: آيا به دو انسان كه مهانند ما هستند و قومشان بندگان ما بودند، اميان

 24مومنون 
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ثروت و دارایی خودبه پیامبر تکبر گاهی این افراد به دلیل موقعیت خود تکبر میورزیدند ، مانند ابو جهل که به جهت 

م و مطیع تو من از تو باالترم و جایگاهی دار که من مرید تو بشوم ،چه داری هستی ،میورزید و میگفت تو یتیم عبداهلل 

 !نمیشوم

 

 : تکبر در برابر توده ی مردم -3

لذا به هیچکس حقی  ، شخصی هست که خود را از همه باالتر میبیند و دیگران را در مقایسه با خودش پست میبیند

 ق میداند.حِنمیدهد و خود را نسبت به همه ی افراد مُ

 و او را تکریم کنند. ثروت دارد و توقع دارد همه ی مردم جلوی او خم و راست بشوند: مثال 

 

 اسباب تکبر :

ش را خود، وبر اثر حب ذات بیش از حد  ،متصور میشود ردد که انسان کمالی برای خودتمام اسباب تکبر به اینجا بر میگ

 .از دیگران بزرگتر میپندارد 

 :  کردهچیز خالصه  4را در اسباب کبر فیض کاشانی مرحوم 

 اسباب دینی : علم  و عمل

 رافیانفزونی مرید و اط  -مال   - قوت و قدرت   -زیبایی  -اصل ونسب  اسباب دنیوی : 

 ریشه دارد : 2کبر ت*

 ریا -حسد  - کینه – جبعُ

 .زرگ بینی بدون مقایسه با دیگران عجب : خود ب

 . 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

 . وسیله افعال  عبادیلت در نزد مردم به زریا : طلب من
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 عالئم فرد متکبر :

 توضیحی در این باب آمده که : 242صفحه  معراج السعادهدر 

 .قسمتی به نیت و افکار فرد و  دقسمتی به عمل بر میگرد

اگر در مسئله ای از مسائل گفتگو میکند اگر حق به زبان ایشان جاری شود و آنچه او گفته مطابق واقع نباشد اگر -1

 فرد متکبر است. قبول حق از ایشان و اعتراف به آن سنگین  باشد این

ایقه نداشته باشد که عقب همه راه ضادن مبرایش سنگین باشد که دیگران بر ا و مقدم بنشینند و در وقت راه افت -2

 .برود

 .پیش گرفتن در سالم کردن برایش گران باشد -3

 .عدم اجابت حاجت رفقا و خویشاوندان ، عدم اجابت دعوت فقیر  -2

 .گران بودن در پوشیدن جامه های کهنه و درشت   -5

 .با زیر دستان ) کنیز ، غالم ،کارگر( برایش سخت باشد که سر یک سفره بنشیند و مجالست داشته باشد -6

 دارد. ااگر کسی ولو ذره ای ازین نشانه ها را در خودش دارد بداند که رگه هایی از تکبر ر

 

 مفاسد تکبر چیست ؟

 :ه درون دینی کسانی که متکبر هستد ، محبت خدا نسبت به این بندگان کمتر میشوداز نگا

َأَلُم َما ُيِسرُّوَن َو  َرَم َأنَّ اللََّه يَ  َْ َأِلُنوَن ِإنَُّه ََل يُ ََل  بِ َما يُ  َتكأ  (48يَن)بُّ الأُمسأ

دوست ندارد. سازند و او متكبان را  دارند و چه چيز را آشكار مى داند كه چه در دل پنهان مى به راسىت كه خدا مى
(48) 

 23 لحن

 

 ! و فراعنه ، مانند کفر ابلیس این تکبر اگر مراقبت نشود کار را به شرک و کفر میرساند
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ُجُدواأ َلَ َو ِإذأ قُ لأنَ  بَ   ِإبأِليَس َأبَ  َدَم َفَسَجُدواأ ِإَلَّ ا لِلأَمَلئَكِة اسأ َتكأ  (82َو كَاَن ِمَن الأَكاِفرِيَن) َو اسأ

و به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده كنيد. مهه سجده كردند ْز ابليس، كه سرباز زد و برترى ْست. و او از كافران 
 (82د. )بو 

 32بقره 

 

وال میبرد ،در نگاه س کم خدا را زیرحر میکند ، یک وقت کسی اکفر معانی مختلفی دارد ، یک وقت کسی خدا را انک

میکشاند اما  فرکق گناه نیز انسان را به لمط درون دینی بردن یک حکم خدا زیر سوال ، بردن کل دین زیر سوال است ،

 این کفر عملیست ، نه اعتقادی.

 ! پس کفر فساد اولیست که حاصل از تکبر است

اگر کسی  خودش را از  شود از علم و دانش ،دارد این است که انسان محروم می هفساد دومی که  برای انسان به همرا

همه باالتر بداند به خودش اجازه نمیدهد که کتاب کسی دیگر را بخواند یا پای صحبت کسی دیگر بنشیند و به مطلب 

 .، و این توقف باب علم است کسی دیگر فکر کند

 .واهر و برادر در ارث و میراثاز مفاسد دیگر این است که سر چشمه ی بسیاری از گناهان است ، مثل خوردن حق خ

مجادله ،  بسیاری از مجادله هایی که صورت میگیرد ،به دلیل این است که انسان خودش را باالتر از طرف مقابل میداند

 !زیر چتر حق نمیرودچراکه فرد خود نوعی گناه است ، 

 .میروند گاهی به دنبال فزونی مال به هر طریقیو گاهی اوقات انسان بخاطر تکبرش دچار حرص میشود ، 

 الرَِّذيَلةَ.ُي ْظِهرُ ُالتََّكب ُّرُ 
 تکبر گناه و رذیله رو آشکار میکند

 (523حدیث غررالحکم )

از فسادهای ذیگر تکبر این است که باعث تنفر و پراکندگی مردم از شخص متکبر میشود ،چون مردم از آدم متکبر 

 .از آنها بدانند خوششان نمیاید  و دوست ندارند انسان های دیگر در مقابل آنها کبر بورزند و خودشان را باالتر 
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ُُالنَّاِسَُذلُُعََلىُتََكب َّرَُُُمَنُْ
 ر بورزد بر مردم ذلیل میشودکبکسی که ت

 (4123غررالحکم حدیث  /  235بحار ص  42ج)

 ُقِديصَُُِلم تََكبِّرُ  ُلَْيسَُ
 کسی که متکبر است دوستی ندارد

 (4162حدیث الحکمغرر)

 

 ! نیستند خص متکبرشمردم حاضر به کمک کردن به  زیرامشود ، نیز دن امکانات اجتماعیات دستکبر سبب از د

همانطور که پیشتر در باب اهمیت علم آموزی و فرا گیری علوم دینی در شکل گیری اعتقادات صحیح گفته شد ، افراد  

و میگویند ما  متکبر از آنجایی که خود را کامل و باالتر از همه میپندارند گمان میکنند که نیازی به علم آموزی ندارند ،

 !نداریممحب اهل بیت هستیم و نیازی به علم آموزی 

 .دواما امام معصوم فرمودند که همان کاسب و تاجر محب هم اگر احکام کار خود را فرا نگیرد به گناه و ربا کشیده میش

،  فرد متکبر نیز چون به دنبال کسب علم نمیرود به اعتقاد سالم نمیرسد و دچار آفت هایی میشود که در دنیا هست

و عقاید  استفاده نمیکند و به خود اجازه ی تفکر در کالم دیگران را نمیدهدفردی که متکبر باشد درست از عقل خود 

 کند.مینخود را واکاوی 

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.

ُاْلِكبْرُُاْلعَْقلُُُِآفَاِتَُُشرُُّ

 بدترين آفت عق  کب است

  (1234 حدیث الحکم غرر)
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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 ، 

 . همان چیزی که معاویه داشت ! میشود شیطنت

 : 35سوره ی قافر ، تکبر سبب مجادله در حق میشود 

ًتا ِعنَد اللَِّه َو عِ  ُسلأطَاٍن أَتَئُهمأ َكبُ  َن ىِف َءايَاِت اللَِّه ِبَغريأ ِدُلو الَِّذيَن يُ  نَد الَِّذيَن ءَاَمُنواأ َكَذاِلَك َيطأَبُع َمقأ
بَّاٍر) قَ لأِب ُمَتَكبِّ    ُك      َعلىَ اللَُّه  َْ83) 

خيزند؛ )اين كارشان( خشم عظيمى نزد  آنكه دليلى برايشان آمده باشد به جمادله برمى مهاهنا كه در آيات خدا ب
 « هند! ن گونه خداوند بر دل هر متكب  ْب ارى ُمهر مىآورد؛ اي اند به بار مى خداوند و نزد آنان كه اميان آورده

 

 درمان تکبر :

 دارد : راه علمی و عملیتکبر دو درمان 

سال عبادت است  ، انسان اگر در عظمت خداوند و حجج الهی تفکر کند آیا  47تفکر ! یک لحطه تفکر بهتر از  علمی :

از یک نطفه ی گندیده تشکیل شده آیا  هکدر اصل خلقت خودش تفکر کند  انسان؟میتواند در برابر خداوند تکبر کند 

 آیا جای تکبر دارد ؟ این جای تکبر دارد؟ انسانی که به یک سرما خوردگی از پای می افتد

، مثال متکبر دوست دارد اول به او سالم کنند ، باید با این حس مقابله عملی : سعی کند افعال متواضعانه انجام بدهد 

 ! کند و اول خودش سالم کند ، دوست دارد باالی مجلس بنشیند ، باید جلوی در بنشیند ، با نفس خود مقابله کند

د ،با همنشینان یگر میخواهید تکبر از بین برود سعی کنید لباس و غذای ساده استفاده کندر روایات ما آمده است که ا

د از کسانی که متکبر هستند ید  ، سعی کنید  ، در سالم کردن مقدم باشید ، صدر مجلس ننشینیشامعاشرت داشته ب

 .چون معاشرت با این افراد این احساس را در انسان تقویت میکند، د یفاصله بگیر
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