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Abstract  

Pride and arrogance arising from it, is one of the serious problems in the field of ethics 

and behavior that causes issues in human social relations. Therefore, it is recommended 

to avoid it in various ways. However, according to the evidence, some religious 

propositions not only consider arrogant behavior as good, but also emphasize its 

necessity. The present study tries to explain the philosophy of arrogance in the position 

of proof, and to clarify its logical impact on the rightness and wrongness of arrogant 

behavior. Then, by examining the evidence of the permissibility and impermissibility of 

arrogance, it is aimed to determine the scope of using arrogance in moral principles. The 

research method is analytical-documentary and the data indicated that the philosophy 

of arrogant behavior has a direct effect on its correctness and incorrectness. The 

relationship between pride and arrogance is not an absolute relationship between the 

public and the private, but rather the relationship between the public and the private as 

a continuum. 
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 تکبر یآن بر حسن و قبح فعل تأثیرتکبر و  ۀفلسف

 1یفرانک بهمن

 چکیده

س  یکیکبر و تکبر منبعث از آن،  ست که روابط اجتماع  ۀحوز یجد یهابیاز آ سان ر  یاخالق و رفتار ا ا دچار  ان

نه   ینید هایگزاره یشده است. لکن برخ   هیاره توص واز آن به انحاء مختلف هم زیپرهجهت  نی. بددنماییمشکل م 

  نییدف تبهدارد با  یآن دارند. پژوهش حاضررر سررع  ضرررور بر  دیکأبلکه ت ،دانندیم کویتنها رفتار متکبرانه را ن

سف  قیدق سپس با   تکبر در مقام ثبو  روش  یآن را بر حسن و قبح فعل  یمنطق تأثیرتکبر در مقام اثبا ،  ۀفل سازد.  ن 

  سررازد. روپ پژوهش نیرا مع یاسررتفاده از تکبر در اصرروال اخالق ۀجواز و عدم جواز تکبر، گسررتر دالیل یبررسرر

سناد -یلیلتح ست و داده  یا ست که فل  حاکی هاا ستق  رتأثیرفتار متکبرانه بر حسن و قبح آن   ۀسف از آن ا   ؛دارد میم

 بلکه رابطه عموم و خصوص من وجه است. ،ستیعموم و خصوص مطلق ن ۀتکبر و تفرعن رابط ۀرابط نیبنابرا

 .، حسن، قبحتفرعنکبر، تکبر،  کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه  

حسن و  امور، شناخت یو نادرست ی. درستپردازدیق معلم اخال یادینبن هایپرسشۀ به استدالال دربار فلسفه اخالق

دو  اصالح موجب تبیین و یادین،. پرسش از مسائل بندهدیم یلرا تشک یاخالق یلفضا یو شر و بازشناس یرخ قبح،

 ی.د: فرا اخالق و اخالق هنجارگردیم ینظر ۀحوز

 یاریبس ن و قبحیشینی، حسبه صور  پ نندتوایم گیرندیقرار م یکه توسط فلسفه اخالق مورد بررس یمسائل اخالق

نگامی ه، اخالق هنجاریبه عنوان ، ما یرامونپ یاخالق ۀمعنا که ساختار شکل گرفت دینسازند. ب معیناز رخدادها را 

 مقام ثبو  بنابراین در .گردددقیق فعل اخالقی و زوایای آن میشناخت  منجر به گذر کند فلسفۀ اخالق یاز صافکه 

 کمک فراوان خواهد رساند. ی،موقع هایگیرییمر تصمدافراد به 

 میتهس یاره شاهد مشکال  و منازعا  پرشماروهم است. یانسان ۀدر جامع یجد یروان یهابیاز آس یکی تکبر

 تیرعا ،ینید یهاپرتکرار در گزاره یهاهیاز توص یکی لذاطرف است؛ یکی از  تذللو گاه  تکبرکه منشاء آن، گاه 

، مورد رددگرفتاری سوء که موجب طرد از درگاه الهی نیز میعنوان  تکبر به . در مقابل،استفتار و رفتار گ تواضع در

سبب خشم خدا و دشمنى خلق گردد و اصالً نفعى بر آن  رایخوى است ز نیترتکبّر، زشت»: استگرفته  قرار ینه

 رفتارکه جامعه را به سمت  یراه حل افتنی تیجهدرن .(680 – 673 ،ص2 ،ج1611 ،ی)آقا جماال خوانسار« مترتّب نشود

 انکار است. رقابلیغ یکند، ضرورت تیهدادور از تکبر و تذلل ه متواضعانه ب

دیث ح مانند در برخی شرایط دارند، تکبرورزی داللت بر جواز یا ضرور  ثیاحاد از یبرخ گرید اما از سویی

 ق،1121،ینیمشک ( «در مقابل متکبر عباد  است دنیتکبر ورز»؛ «ةٌر عبادَبِّکَتَالمُ عَالتکبّر مَ» پیامبر)ص( که فرمودند:

 ؛«رَأَيْتُمُ الْمُتَوَاضِعِينَ فَتَوَاضَعُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُتَکَبِّرِينَ فَتَکَبَّرُوا لَهُمْ إِذَا»یا  )578ص ،1675 ی،زدی ی؛ صابر172-171 ص

 «دیینما در قباال آنان متکبرانه رفتار د،یدیو هر گاه متکبران را د دیع کنآنان تواض یبرا د،یدیهرگاه متواضعان را د»

ورام بن  .؛ رک633ص ،1 ج م،1317 نراقی،« )ٌ رَأَيْتُمُ الْمُتَکَبِِّرِينَ فَتَکَبَِّرُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَِّ ذَلِكَ مَذَلَِّةٌ و صغار وَإِذَا»و  (همان)

است؟ تفاو  با وجود موضوع واحد  متفاو  دو حکم این ر چراییداال مبنایی ؤ. س(201ص ،1ج ق،1110 ،فراس یاب

ین رفتار به نحوی که اولی زشت تر ،دیث چیست که منجر به دو حکم متناقض گردیده استاحا این دو دسته تکبر در

 کبر ای؟ آمبتنی بر چیست رفتار متکبرانه حسن و قبحتر این است که سؤاال کلی و دومی عباد  شمرده شده است؟

 حسن یا قبح دو موار رندگیکدیبا  متمایز کبر و تکبر ایست؟ تکبر، کبر نیز نیکو حُسنموارد در است و  تکبرساوق م

بدون شرط و  جواز آن ای، آنیکو باشد و تکبر در برخی موارد متمایز از تکبر کبر چنانچه ؟هم هستندمتفاو  از  آنها

 زمرۀا در لحاظ شده که آن ر تکبر جوازدر  یوداتیق ایشرط برشمرد الب یمطلقه یایآن را از قضا توانیمطلق است و م

 .استانجام گرفته یلیتحل -یحاضر با روپ اسناد پژوهش دهد؟یم مشروطه قرار ۀدیمق یایقضا
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 مفهوم شناسی. 1

 معانی باب تفعّل . 1-1

، «کسّرته فتکسّر»، «نبّهته فتنبّه» مانند 1مطاوعه( 1 شود:رساندن معانی زیر استفاده می در زبان عربی، از باب تفعل برای

 اتخاذ( 2؛ (518، ص1ج م،2011 عظیمه، .)رک (را دارد بیشترین استعماالاین مورد ) «أدّبته فتأدّب»و « علّمته فتعلّم»

م ا سنامجد ر یعنی« تسنّم المجدَ»معنا که دستش را بالش خود کرد.  نیبه ا« اتخذه وسادة» یعنی« توسّد ذراعَه: »مانند

« تهجُّد: »مانند یو دور اجتناب( 6؛ قرار گرفت یمجد و بزرگ یبر بلندا یعنیداد و بر آن نشست  )کوهان شتر( قرار

 یعنی فتکلّ( 1؛ (یسختترک حرج )تنگنا و یعنیترک إثم )گناه(، تحرُّج  یعنیترک هجود )خواب(، تأثُّم  یعنی

صبرکرد و  اریو بس کرد شهیصبر پ یعنی« تصبَّر»؛ انندآن، مبه  دنیرس برای رنجو  یفعل و تحمل سختکسب به  لیتما

 یبرا عنا اغلبم نیکاربرد ا«. تکرّم»و « تشجّع»و « تجلَّد» ن؛یکرد و همچن یبردبار ی،و با سخت دیحلم ورز یعنی« تحلَّمَ»

داللت  :ریجتد( 5 .استرفتهبه کار ن «جهل و قبح و بخل و امثاال آن»مثل  یاست و در موارد خوبو  کیصفا  ن

م را عل یعنی« تحفّظت العلم»آب را جرعه جرعه خوردم و  یعنی« تجرّعت الماء»کند بر حصوال فعل مره بعد مره یم

 . (57، ص1637 ؛ مازندرانی، 6752، ص8ج ق،1128 ناظرالجیش، .)رک حفظ کردم مسئلهبه  مسئله

اب افتعاال، اتخاذ در ب این باب در افعاال، الزم است:نکا  برای فهم معانی  این دقت در ،با توجه به معانی باب تفعّل

در ؛ (103، ص1ج ،1635 ،استرآبادیالدینرضی. )رک آیدی نمیمتعد یل به معناهمواره به نحو الزم و در باب تفعّ

 فعل الزم ۀمنزل به یفعل متعد در همین موضع است کهباشد.  یاره متعدول، همندارد اتخاذ در باب تفعّ یلزوم نتیجه

شفا  ابینان شخصکه  هنگامیمخاطب ندارد.  یمفعوال برا یتداع ایذکر و  یبرا یغرضدر این موضع، گردد. متکلم یم

محقق شد.  تیؤر بیان کند،خواهد یبلکه م ؛ستیاست ن دهیچه د نکهیا انیب یغرض و ،«دمید» :دیگرفته باشد و بگو

 نکته نهفته است.  نایدو نوع اتخاذ در  نیا تفاو 

در معنای  لکن، رودمیفعل مطاوَع در معنای خود بکار  (1در باب تفعّل وجود دارد:  یدگاه در معنای مطاوعهسه د

؛ (161، ص2ق، ج1125 صبان،رک. ) شوداثرپذیری با فعل مطاوِع بیان می وجود ندارد؛ بنابرایناثرپذیری  آن معنای

 ؛(33، ص2ج ق،1122 ،عباسرک. ) است انجام کار شده ۀادفعل مطاوَع در غیر معنای خود بکار رفته و تبدیل به ار .2

های مختار فعل مطاوَع در معنای خود بکار رفته در مفعوالاست،  فرقکه مفعوال مختار دارد و غیر آن  میان افعالی .6

ا مَفَ هُرتُسَّکَ»مانند مثاال های غیر مختار استعماال تواند اثر را بپذیرد یا نپذیرد. در مفعوالمی مختار مفعوال لکناست و 

الزم مطاوع  مطاوع و ،، یعنى مفعوال اثر فعل فاعل را قبوال نکندنگیرد صور اگر مطاوعه زیرا است.  نادرست« رَسَانکَ

 . (77، ص1ج ،1617 حسینی تهرانی،) شودباشند، زیرا کالم دروغ مینیک ماده  از است که

                                                           
سپس این مفعول،  ،کندکه فاعلِ فعل اول، اثری را بر روی مفعول خود ایجاد می بدین صورتمیان دو فعل،  ۀمطاوعه عبارت است از رابط .1

 .پذیردفاعل فعلِ دوم شده و این اثر را می



  76  / فرانک بهمنیتکبر یآن بر حسن و قبح فعل ریتکبر و تأث ۀفلسف 

 

 کِبر و تَکَبُّر. 1-2

 یعل دالُّی حیالکاف و الباء و الراء أصل صح: »آورده است ،در جلد پنج کتاب خویش ،کبردر بیان معنای فارس ابن

 .(151، ص5 ، جتای)ابن فارس، ب کندیم یاست که داللت بر خالف کوچک یکاف و باء و الراء اصل ؛«خاِلف الصِّغَر

( را به عنوان 11)نور/ « کِبرَه یلَّوَتَ» هیو آ است معنا کرده« کار ۀبخش عمد» ،«معظم االمر»را به « کبر»در ادامه  وی

ابن منظور، )اند معنا کرده یکبر را به عظمت و بزرگنیز منظور  نباو  ةيالنهادر  ریاست. ابن اث نمودهشاهد مثاال ذکر 

 . (110، ص1، ج1617 ر،یابن اث 121، ص5ج ،تایب

آن را  یبرخ یحت ؛(171، ص1610 ،یطوس نیرالدینص) است یاله درگاه بوغضمو  رذیالنه رفتارهای تکبر از

مرتبه  کیبا شرک در آن را و ( 281، ص1ج ،1618، یهی؛ ابش251-256، ص1680 ،یغزال)دانند می لیرذا ریمنشأ سا

 . (211، ص1103 ه،یجَوز می؛ ابن ق261َق، ص1101،یماورد) اندنهاده

در  .ندادر جداسازی آنها اعماال ننمودهاند و دقتی و کبر را همسان گرفتهتکبر  فیتعربسیاری از بزرگان اخالق  

 .(18ص ،1615 ا،یزکر ) آنان است ریو تحق دنیو خوار د گرانیدانستن خود از د اند: تکبر برترتوصیف تکبر آورده

 یاگاه به عمل  و شودیکبر و تکبّر گاه به حالت نفسانى گفته م :تکبر آورده است فیدر تعرنیز  ینراق یمال مهد

بینی خود برتر از حاکی چگونگی نشستن، برخاستن و سخن گفتن شخص ،به عنوان مثاالى از آن است؛ که ناش رفتاری

؛ 680، ص1م، ج1317 السعادا ، جامع رک.) نامندیتکبّر م یزاعماال و حرکا  را ن ینا یان است،اطراف نسبت به وی

 (. 112، ص1، ج1675 ،یلاردبی ؛ مقدس11ص ،2ج ، 1677،مکارم شیرازی

چه کبر درونی خود را در فعل و قوال اظهار نماید و تکبّر ورزد، چه آن را  ؛با این ویژگی را نیز متکبِر گویندانسان 

)ریاکاری یا تالپ برای رفع وجودی آن( اظهار ننماید و تکبّر نورزد. بنابراین متکبّر ممکن است دارای دو ی به هر دلیل

 باشد.حالت اختفاء و اظهار نسبت به کبر نفسانی خویش 

 ؛نداکیبه هم نزد یدر معن «و استکبار رتکب ،کِبر»است:  معنا کرده گونه نیرا ا« و تکبر کبر»ۀ راغب در مفردا  واژ

که انسان معنا  بدین ؛شودیم متصفبه آن صفت  د نسبت به سایرین،خو دنیاست که انسان با بزرگ د یکبر حالت

به نوعی کبر و تکبر  انیم وی .(137صتا، یب ،ی)راغب اصفهان ندیبیمو ارزشمندتر بزرگتر  دخو ریرا از غ دوجود خو

او  بزرگانی که کبر و تکبر را متف داند.داند و آنها را مترادف نمیلذا معانی آنها را نزدیک هم می ؛قائل است تفاو 

اال و اقواال که به صور  افع ،یاند و تکبر را به ثمرا ِ آن امرِ باطندانسته یو حالت نفسان یکبر را امر باطناند، دیده

 ی،مجلس؛ 718، ص6، ج1618 ،غزالی ؛233، ص1ج ق،1107 ی،راغب اصفهان. )رک انددهاطالق کر شود،یظاهر م

 . (680، ص1م، ج1317، ینراق؛ 136، ص70ق، ج1106

را بر هر یک از  عهمطاوکه مطاوعه و تدریج را پذیرفته است.  اندتکبّر را در باب تفّعل دانسته کبر و قوال به تفاو 
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 د.نابیانگر پذیرپ اثر فعل از فاعل فعل دیگر است. بنابراین افعاال مطاوعه ناظر به آثار افعاالاحتماال  باال حمل کنیم 

 رفتهیپذ را نیزاثر آن  ویاتفاق افتاده،  دیزبر  کبر،فعل  نکهیاست که عالوه بر ا معنا نیا یایگو «دٌیز کَبَّرَتَ» پس عبار 

توان  یمدادن، ن حیجز با توض رسدمینشد و به نظر  افتیمطاوعه  یمعنا انیب دقیقی برای اسلوب یفارساست. در 

داده  حیتوض دی، لکن بااست «کبر ورزید دیز» ،«دٌیزکبَّرَ تَ»نمود. لذا هر چند ترجمه  انیب یمطاوعه را در فارس قتیحق

  است.کبر  اثر از فاعل فعل رپیپذ د،یز کبر ورزیدنشود که مراد از 

توان کبر و تکبّر را هم معنا دانست و در گزارههای علمی یکی را جایگزین بنابراین با نگاه دقّی به هیچ وجه نمی

خص تکبّر شود و آثار کبر در حاال  و رفتار شدیگری نمود. نفس انسان فاعل فعل کبر است و به آن متکبِر گفته می

 است که مطاوعه از فاعل کبر است.

آن  ۀبر ثمراست و تک ینفسان یو حالت یباطن یکبر امر ؛آورده است خود را در تعریف قدقی نکتهنیز این  غزالی

، 1688 نراقی، .رک ؛718ص ،6ج ،1680 ی،)غزال یابدیاست که به صور  افعاال و گفتار بروز و ظهور م یامرِ باطن

ی کدیگر جدا کرده است. بدین ترتیب کبر حالتاین توصیف، حد و مرز کبر و تکبر را معین و آنها را از ی .(280ص

ین ااما تکبر حالتی خارجی و وصفی برای رفتار، بنابر ؛بنابراین دارای انواع است .درونی و وصفی برای نفس است

و به  توان کبر و تکبر را از یکدیگر بازشناختدر تعریف، می یقدقنکته با این  مشکک بوده و دارای مراتب است.

 ک به شکلی مستقل پرداخت. واکاوی هر ی

 انواع کبر. 1-3

 مانند صورى ایمادّى  ایهر نقطه کماال و قوّ  معنوى  بدین جهت .دارد یتیهو لیو تذل یدر فقر شناخت شهیکبر ر

بب و پندارى س الىیحتّى خ ایو  «روانیدوستان، شاگردان و پ یپرشمار»و « ماال»، «قوّ  و قدر » ،«ىیبایز»، «سَبنَ»

، 62-65/کهف .رک) (215–261ص ،1ج ،1671 ،یکاشان ضی) ف گرددچنین فردی میو تکبر  ینیخودبرترب

 .(10/میابراه ،17مومنون/، 56انعام/ ،10غافر/ ، 71- 75صاد/ ،78- 71قصص/، 68نساء/ ،111اعراف/

ر کبر و د تفاو  ر،یکه تفاو  در انواع ز یدر حال ؛اندرا ذکر کرده ریانواع زتکبر  برای یکتب اخالق یبرخ

  از انواع کبر برشمرده است. را ریاست؛ لذا پژوهشگر انواع ز یسطوح کبرورز

که  یه نحوکند، ب تیّاست که انسان ادّعاى الوه نینوع کبر است. حالت اوال آن ا نیبدتر که تکبر در برابر خدا( 1

)مکارم  انینفرعو مانند فرعون و د،یدعو  نمامردم را به بندگى خود  کندیبلکه سعى م داند،یتنها خود را بنده خدا نمنه 

 حالت. (135-131، ص70ج ،ق1106 ،ی؛ مجلس722، ص6ج ،1618 ،یغزال)  و( 11 – 16؛ 11ص ،2ج ،1677 رازى،یش

خود  صیتشخ و کنندیاز خداوند اطاعت نم نانیا .است سیکنندگان از ابل یرویو پ سیدوم کبر در برابر خدا، کبر ابل

 یبرحکم الهبه جهت کبر در برا سیممکن است بر پروردگار اشکاال کنند. ابل یحت شمرند؛یبرم یم الهرا برتر از حک
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براى بشرى که از گِلى خشک و برگرفته از لجنى متعفّن و  هرگزمن »که امر به سجده بر انسان کرده بود، گفت: 

  .(12اعراف/«)و او را از گِل اىدهیز آتش آفرمن از او بهترم، مرا ا» ؛(66)حجر/ «سجده نخواهم کرد دى،یآفر رنگرهیت

بخواهد از  که انددینوع از کبر، شخص خود را باالتر از آن م نی: در ایو فرستادگان اله امبرانیتکبر نسبت به پ (2

 اوال :کبر خود داشتند یگروه از مستکبران، سه بهانه برا نیا. (685، ص1ج ،م1317، ی)نراق اطاعت کند یفرستاده اله

 نیا .(17مؤمنون/) «م؟یاوریب مانیما به دو انسان که همانند خودمان هستند، ا ایآ» :یبا رسوالن اله یجسمان یهمانند

 ،نمودندیم زین یبه تمرّد و سرکش غیبلکه تبل ،کردندینم یرویآوران خداوند متعاال پ امیمتکبران نه تنها خودشان از پ

 «دیکار هست انیز نیقیبه  دیو اگر از بشرى همانند خودتان اطاعت کن: »گفتندیم نیریاز قوم نوح که به سا یمانند برخ

چرا ما خدا را  شوند؟یچرا فرشتگان بر ما نازال نم» مالئک با آنان: ایخدا  میدوم عدم ارتباط مستق .(61)مؤمنون/

نوع  نیا. (255، ص2، ج1611 ،ی)غزال (21)فرقان/ «بزرگى کردند انیو طغ دندیآنها درباره خود تکبّر ورز م؟ینیبینم

 امیلذا پ ؛گرددیم امبرانیبه پ مانیمانع ا اشانیکبر درون ای رایز ؛و حق است مانیا رپیدر برابر پذ یکبر، مانع بزرگ

نان را موجب دعو  آ رپیو اعتراف به پذ امبرانیپ تیبه سبب غلبه کبر، اقرار به حقان ایو  رندیپذینم زیآنان را ن

اف اند از قبوال و اقرار به آن استنکبرده یپ یآوران اله امیدعو  پ تیکه به حقان ودوج نیلذا با ا ؛دانندیخود م یخوار

 .ورزندیم

متکبّر  رایز ؛ددگریبه مخالفت با خداى سبحان منجر م تیگونه کبر در نها نی: اگرید یهاتکبر در برابر انسان (6

شان در باطل ن یو سع هیرا توج شیسپس رفتار نادرست خو ،یدداراز قبوال آن خو ،شنودیوقتى حقّ را از کسى م

. (31، صق1103 ،یکاشان ضی؛ ف255-251، ص2، ج1611، ی؛ غزال678، صتایب ،ی)محاسب کندیمدادن طرف حق 

 یو برترى محض، مختصّ خداوند است، انسان متکبّر در واقع با صفا  خداوند هماورد یعزّ  و بزرگ نیعالوه بر ا

 . (287ص ،1688 ،ی؛ نراق681ص ،1ج ،1317 ،ی)نراق و در تقابل است دکنیم

 مراتب تکبر . 1-4

و چگونگی  تفاو  در رفتارکه دلیل تفکیک این مراتب به  اندمراتب زیر را برای کبر ذکر کرده از محققانبرخی 

  .گرددر بازمیبروز کب

، 1ج ،م1317 ی،؛ نراق216-212 ص ،2ج ،1611 ی،ل)غزاتکبر ورزد  هم در رفتاردر گفتار و  فرد متکبر هم .1

 در این مرتبه کبر و تکبر مساوق یکدیگرند. .(687-681ص

یز کبر و تکبر در این مرتبه ن .)همان(رفتاری متکبرانه دارد  اماکند، . فرد متکبر در گفتار کبر خود را آشکار نمی2

اگر چه به دالیلی متکبر بدون ادعای زبانی  ،جود داردزیرا مطابق با کبر درونی، تظاهرا  خارجی و ؛مساوق هستند

 دهد. فقط در رفتار تکبر خود را بروز می
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اما  ،کبر درونی است دارایین شکل است که فرد ه اشود و آن ب. نوع دیگری از تکبر نیز در جامعه مشاهده می6

 ،شودمی یوارد مجلسوقتی مثاال  ایرب ؛گیردبه جهت ریاکاری و کسب برخی منافع، ظاهری متواضعانه به خود می

 شود. تواضع ظاهری دراز درون ناراحت می ،نشیند؛ اما اگر حاضران دستش را نگیرند و او را باال نبرندجلوی در می

او را  گیرد تا دیگران ستایشش کنند وزیرا فرد خود را در ظاهر دست پایین میاین مرتبه ناشی از کبر درونی است؛ 

در این مرتبه مساوق  کبر و تکبربنابراین، متناسب با کبر نیست،  یهر چند ظاهری، رفتار ،ز آنجا که تواضعباال ببرند. ا

منطقی شد، به لحاظ متکبرانه داشته بانیستند. چنانچه چنین فردی در برخی مواقع رفتار متواضعانه و در برخی مواقع رفتار 

 .مفهوم عام کبر است است که بین آنها برقرار خصوص مطلقو عموم  رابطۀ

 خطاوقوع  یضعو ین. در چننداشته باشدکند در رفتار و گفتار تکبر میتالپ متکبر اما  ،وجود دارد کبر در دال. 1

 یبتواند کبر درون یهال یقبا توف ،تکبر عدم بروزمجاهده در  یلاست که به دل یارو احتماال بس استقبل  ۀکمتر از دو مرتب

در این مرتبه با تفاو  مبنایی  .(687-681، ص1ج ،م1317ی،؛ نراق216-212، ص2ج ،1611 ی،)غزال کند یلزا یزرا ن

زیرا کبر وجود  ت؛اسنسبت به مرتبۀ قبل در عدم بروز رفتار متکبرانه، رابطۀ میان کبر و تکبر عموم و خصوص مطلق 

گاهی  ،خص زایل نگردیده استبنابراین محتمل است تا زمانی که حالت درونی کبر اصالح نشده و از وجود ش ،دارد

 در رفتار نمود یابد. 

 گیردبلکه به دالیل خارج از ذا ، به عنوان وظیفه، فرد رفتار متکبرانه را در پیش می ؛. کبر در درون فرد نیست5

 .تاس تکبرمفهوم عام  که مطلق استعموم و خصوص  ۀرابط در این صور  رابطۀ کبر و تکبر، (8همین مقاله/)

 قبح مطلق تکبر. فلسفۀ 2

یکدیگر االمر مساوق که کبر و تکبر را در نفس ، استداللشان بر این مبناستدانندکسانی که تکبر را به نحو مطلق قبیح می

 و بالعکس. ردداللت خواهد کقبح تکبر نیز  بر، کندمیکه داللت بر قبح کبر  دالیلیتمام  ؛ در نتیجهدکننیتصور م

 . محرومیت از هدایت2-1

بستر  یاگر کسلکن  ،(50)طه/(یءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدکُلَّ شَیْ رَبُّنَا الَّذی أَعْطى) هستند یاله تیهدامشموال موجودا   همه

فَاِنَّ اللَّهَ »: گردداز هدایت الهی محروم میعناد ورزد،  یعیتشر تیدر برابر هدا ایرا نابود کند  ینیتکو تیرشد و هدا

 . (8)فاطر/ «شاءیَمَنْ  یهْدیَوَ  شاءُیَمَنْ  ضِلُّیُ

، رددگگردانی از آیا ، که منجر به محرومیت از هدایت الهی مینماید یکی از عوامل رویقرآن کریم تصریح می 

 کنند،یى مبه ناحق ادّعاى بزرگ نیزودى کسانى را که در روى زمبه» ؛«تَکَبَّروُنَیَ نَیالَّذ یَاتِیسَاَصْرِفُ عَنْ آ»تکبر است: 

در آیۀ دیگری نیز خبر از مهر نهادن بر قلب متکبر  .(111)اعراف/  «خواهم ساخت گردانیخود، رو ا یبه( آ مانی)ااز 

شقاو ( مهر ) یاگونه خدا بر دال هر متکبر خود کامه نیا »؛ «جَبَّارٍ مُتَکَبِّرٍ قَلْبِ کُلِّ عَلَى اللَّهُ یَطْبَعُ لِکَکَذَ»: دهدمی
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مسلم است قلبی که توسط خداوند مهر خورده است، به امکان  .(65)غافر/ «[شودیبا سعاد  خود دشمن م ه]ک زندیم

چرا که انسان  ؛(211ص ،ق1106صدوق،  خیش )رک. گرددعام دیگر هدایت نخواهد شد و هرگز وارد بهشت نیز نمی

دردناک محرومیت متکبر از هدایت الهی دارد اشاره به حقیقت  برخی از ایا  قرآنای از ایمان ندارد. متکبر هیچ بهره

 .(7لقمان/؛ 10ف/اعرا ؛10؛ احقاف/176)رک. نساء/

اَلحِرصُ » ند:ااند. از جمله روایت پیامبر اکرم که فرمودهکید قرار دادهواقعیت را با بیانی دیگر مورد تأ روایا  نیز این

شریف ) «ى فرورفتن در گناهانندهازهیحرص و تکبّر و حساد ، انگ»؛ «نوبِالذُّ وَالکِبرُ وَالحَسَدُ دَواعٍ إِلَى التَّقَحُّمِ فِى

 نبُتُیَفِى السَّهلِ واَل نبُتُیَإِنَّ الزَّرعَ »فرمایند: که می امام کاظم)ع( ی ازو روایت (671حکمت  ،511ص ق،1111 الرضی،

لَ التَّواضُعَ آلَهَ العَقلِ جَعَ عمُرُ فى قَلبِ المُتَکَبِّرِ الجَبّارِ، ألِنَّ اللّهفِى الصَّفا فَکَذلِکَ الحِکمَهُ تَعمُرُ فى قَلبِ المُتَواضِعِ واَل تَ

است که حکمت، در  نینه بر سنگ سخت و چن د،یروهموار مى نیزم رزراعت د»؛ «وَجَعَلَ التَّکَبُّرَ مِن آلَهِ الجَهلِ

هل قرار ج لهیعقل و تکبر را وس لهیواضع را وسى متکبر. خداوند متعاال، تهانه در دال ردیگهاى متواضع جاى مىدال

 همگی داللت بر هدایت ناپذیری و محرومیت متکبر از هدایت دارند. .(631ص ،1682ابن شعبه حرانی،) داده است

ر د ،نمایندهنگامی که عز  نفس را طلب می در دعای مکارم االخالقهمین دلیل امام سجاد)ع( ه محتمل است ب

 پروردگارا! به من عز  نفس و بزرگواری روح»:؛ نیّ بالکبرو اَعزَّنی و التَبْتَلی»: کننداز کبر می اعالم اعراض ادامه،

   .«کنمبتال به کبر ن رامرحمت بفرما ولی م

 . عاقبت سوء و غضب الهی2-2

ز جمله: ا ؛عاقبت سوء برای متکبرین و غضب الهی نسبت به ایشان وارد شده است آیا  و روایا  متعددی مبتنی بر 

د و داند آنچه را مخفی می کننقطعا خداوند می»؛ «الْمُسْتَکْبِرِینَ یُحِبُّ لَا إِنَّهُ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ»

الهى به  ا یآبا  لىیدل چیآنانى که بدون ه. (26)نحل/ «داردیخداوند متکبّران را دوست نم دارند بدرستیکهآشکار می

اللَّهُ  طْبَعُیَ» گونه است که خداوند نیسخت مورد غضب هستند و بد مانیاهل ا ونزد خدا  جهیدر نت زند،یخیمجادله بر م

 نَیخالِدادْخُلُوا اَبْوابَ جَهَنَّمَ : »دیفرمایم( و 65)غافر/ «زندیبر دال هر متکبّر جبّارى مُهر م» ؛«کُلِّ قَلْبٍ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ یعَل

 دیمخلّد خواهآن  در کهیجهنم، در حالت یدر درها دیداخل شو»؛ (23و نحل/ 27)زمر/« نَیالْمُتَکَبِّر یفَبِئْسَ مَثْو هایف

قَاالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ » فرماید:که می 88در سورۀ اعراف آیۀ  .«است مقام تکبرکنندگان یبود، پس بد مقام

 . «کَارِهِینَ کُنَّا أَوَلَوْ قَاالَ نُخْرِجَنَّکَ یَا شُعَیْبُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَکَ مِنْ قَرْیَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنَالَ

دوزخ آگاه  اهلشما را از  ایآ»؛ «أاَل اُخبِرُکُم بِأَهلِ النّارِ؟ کُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ مُستَکبِرٍ»یامبر گرامی اسالم نیز فرمودند: پ

: اندنیز این حقیقت را بیان نمودهعلى)ع(  امام .(170، ص1، جق1103 فراهیدی،) «خوىِ خشنِ متکبّرنکنم؟ هر درشت

آقا جماال ) سبب خشم خدا و دشمنى خلق گردد و اصالً نفعى بر آن مترتّب نشود رایز ؛خوى است نیترزشت تکبّر»
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الجَبّارونَ اَبعَدُ : »اندگونه تبیین نمودهغضب الهی را اینام محمد باقر)ع( ام ( و680 – 673ص ،2ج ،1611 ،یخوانسار

 خی)ش «سرکشانِ متکبّر هستند امتیمردم ار خداوند عزّو جل در روز ق نیدورتر» ؛«امَهِیالق ومَیالنّاس منَ اهللِ عزُّ و جلَّ 

 . (188، ص1682 صدوق،

 . ابتال به خودفریفتگی و نافرمانی2-3

ت. قرآن و غرور توام اس احساس قدر  فراوان ی بااستکبار هیروحزیرا  ؛آثار وجودی کبر ابتال به غرور استیکی از 

 نیمناحق در زه امّا قوم عاد ب»؛ «... عَادٌ فَاسْتَکْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً فَأَمَّا» فرماید:کریم می

وَإِذَا قِیلَ » ( و در جای دیگری فرموده است:15)فصلت/ «ورزیدند و گفتند: چه کسى از ما نیرومندتر است؟!.... تکبّر

د: بیایید وهنگامى که به آنان گفته ش» ؛«لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَکْبِرُونَ

که  بینىو آنها را مى دهندهزا و غرور تکان مىتا پیامبر خدا براى شما طلب آمرزپ کند، سرهاى خود را از روى است

  .(5)منافقون/ «ورزندتو اعراض کرده و تکبّر مى از سخنان

ر از تکبر خویش را برتزیرا م ؛آوردشواهد فراوانی در قرآن وجود دارد که کبر و غرور زمینۀ نافرمانی را فراهم می

ز ا است؛ترین اندیشه و عمل متعلق به وی اندیشد درستاره میوداند که اوامر غیر خود را اطاعت نماید و همآن می

نگامى را که و یاد کن ه» ؛«وَإِذْ قُلْنَا لِلْماَلَئِکَۀِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إاِلَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ»جمله: 

 هبه فرشتگان گفتیم: براى آدم سجده و خضوع کنید! همگى سجده کردند؛ جز ابلیس که سرباز زد و تکبّر ورزید و ب

؛ «افِرِینَکَبَلَى قَدْ جَاءتْکَ آیَاتِی فَکَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَکْبَرْ َ وَکُنتَ مِنَ الْ» ؛(61)بقره/ «خاطر نافرمانى و تکبّرپ از کافران شد

-65؛ صافا /53)زمر/ «آرى، آیا  من به سراغ تو آمد، امّا آن را تکذیب کردى و تکبّر نمودى و از کافران بودى»

 .(87بقره/ ؛22؛ نحل/16-12؛ فاطر/61

 . تحقیر و استضعاف دیگران2-4

زند، از یب میویش آسکه به خ انسان متکبر همچنان است. گرانیدتحقیر کبران استضعاف و تم یهایژگیاز و یکی

ه استضعاف بدر قرآن خداوند زند. با تحقیر به دیگران نیز آسیب می الهی است وهدایت الهی محروم و مبتال به غضب 

بَرَکنَا  یِتغَرِبَهَاالَّمَشَرِقَ األَرضِ وَ مَ ستَضعَفُونَیُکاَنُوا  نَیو اَّورَثنَا القَومَ الَّذِ» کند:یاشاره م یانتوسط فرعون لیاسرائیقوم بن

 ظلم و ریزنج ریرا به آن قومِ به ضعف کشانده شده )ز نیپربرکت زم یهاها و مغربمشرق ( و167)اعراف/ «...هَایفِ

 ....«میواگذار کرد ستم(

یر لکن استضعاف در این موضع به معنای تحق ،استضعاف در متون دینی در معانی دیگری نیز بکار رفته است

 یله پرستگوسا مانعرون نتوانست هاکه یهنگام های قرآنی شاهد این مدعا هستند.داده ده است.حداکثری و سوء استفا

 هیآ مفهوم ؛(150)اعراف/«یقتُلُونَنیَو کادُوا  یإِنَّ القَومَ استَضعَفُونِ» گفت: یحضر  موس شود در پاسخ به ناراحتیقوم 
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بین استکبار و  سبا نیز به رابطۀ تضایفی 66یۀ در آ .ف من شداضعاستو  یناتوان ان موجبکه استکبار آن این است

 . (66)سبا/ «استَکبَرُوا.. نَیاستُضعِفُوالِلَّذِ نَیقاالَ الَّذِ» :استضعاف اشاره شده است

 بلکه ،ستیند مستکبر خو یهیناح رفتن مستکبر از نیاز ب همیشهراه خروج از استضعاف البته مبرهن است که 

 ستضعاف معرفتی و خودباوری توحیدمدارانه به ارتقاء یینش معرفتی و سیاسی خود بپردازندقادرند با رفع ا نیمستضعف

 :ندیگویبران ممستضعفان به مستک هیآ ۀشد که در ادام انیب لیدل نین نکته به ایا .خارج شوند نیمستکبر یاز سلطه و

فقط تضعاف اس جادیا ۀنیچرا که زم ؛تسین حیمستضعفان صح ادعایکه  یدر صورت ،«میما مؤمن بود دیاگر شما نبود»

رین این علت تام که با وجود مستکب استنیستند، ضعف معرفتی و اعتقادی، علت ناقصۀ ایجاد استضعاف  نیمستکبر

 گیرد. شده و استضعاف شکل می

 ،کشتندیم ائیل رابنی اسرفرزندان  انیفرعون نکهیااست.  ریتحق ،در کنار استضعاف ،رفتارهای دیگر مستکبران از

رفتار گر بیان ،ستندینگریم آنانبا چشم حقار  به  و کردندیم لیآنها را خوار و ذل، گرفتندیم زیزنان را به عنوان کن

 .(228-227، ص1ج ،1672، ی)طبرس قوم مستضعف است ریتحق و انیفرعونۀ مستکبران

« مِنه رٌیانَا خَ» ؛مال مشخص استکا واسطۀ استکبارپبه او سجده نکردن به  با نیز طانیشآدم توسط  تحقیر

، تمالک برتری گرفخود را  آتشین بودنکرد و  ینیخودب طانیش» :اندفرمودهباره  نیدر ا ینیخم امام .(12)اعراف/

 ریحقتو او را مورد  خاکی بودن آدم)ع( را متذکر شد پس ،شد وی و تکبّر یب خودپرستجاعجاب به نفس مو نیا

 . (113، ص1631 بهمنی، ؛78ص ،1688 ،ینیخم رک.) «قرار داد

لْأَرْضِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی ا»  :را نهی نموده است کردن مردم با حالت تکبر رقیتحلکن قرآن کریم 

عبار   یمعنا در ...«مگردان  یرواز مردم  ییاعتنا ی)پسرم!( با ب ؛(18)لقمان /« مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَاالٍ فَخُورٍ

 ،1671،  ی)قرش« النَّاسِ تهَاوُناً مِن کِبرٍ یخَدَّهُ: أَمَالَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَ صَعَّرَ»: سدینو یدر قاموس القرآن م یقرش« خَدَّهُ صَعَّرَت»

 .باحالت تکبر است ریتحق جهتبرگرداندن از مردم به  یرو یبه معنا ؛(128، ص1ج

و  نییتب ( درعصادق) ماما شمرند.برمی ینیرا استکبار و خودبزرگ ب دیگران ریامل تحقوعیکی از  زین ا یروا

، 2، جق1107 ،ینی)کل «یو حق را سبک بشمر یکن ریتکبر آن است که مردم را تحق» :دینفرمایتکبر م حیتوض

خود  هر کس»؛ «نَیرِ فَضالً فَهُوَ مِنَ المُستَکبِرأَنَّ لَهُ عَلَى اآلخَ رىیَمَن ذَهَبَ » فرمایند:و در حدیث دیگری می( 610ص

و به  ندیعرض کردم: اگر گنهکارى را بب»: دیگومى اثی. حفص بن غ«بداند، او از متکبران است گرانیرا بهتر از د

ود ش دهیچه؟ فرمودند: هرگز هرگز! چه بسا که او آمرز درا از او بهتر بدان شتنیسبب بى گناهى و پاکدامنى خود، خو

، 8ج ،ق1107،ینی) کل« اما تو را براى حسابرسى نگه دارند، مگر داستان جادوگران و موسى)ع( را نخوانده اى؟

شرف و تبار و حسب و نسب و ثرو ، خود را برتر از  ه خاطر: مبادا بدهندحضر  علی)ع( هشدار می. (128ص
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 . (781، صق1111 ،یالرض فیشر) دیدانمحرومان و ضعفا را از خدا ب تیو علت فقر و محروم دیبدان گرانید

و  تهزاءکه منشاء اس کندبیان میشمارد و یمرا از عوامل غیبت براستهزاء وتمسخر  ،بتیدر مبحث غ یثان دیشه

این حقیقت را تایید  زیعلم اخالق ندانشمندان  از یبرخ .(21، صق1630،یثان دی)شه تکبر و استصغار است تمسخر،

 . (686، ص6، جتا ی، بی)مجتبو شمرندبرمی گرانیاستهزاء و تمسخر د دالیلاز را رانه مستکب یخو اند ونموده

 یهاتیاز اولو آنان تیو حفظ شأن و شخص گرانیمحترم است و احترام به د اریبس یاز آنجا که نفس انسانبنابراین 

که موجب یز نتکبر  .ال و مردود استقابل قبو ریغ دیرا دستخوپ تزلزال نما یمبان نیپس هر آنچه ا ،است یمعاشر  اسالم

 دارد.ن ینیخود برترب ۀاجاز کس چیو ه جایز نیستدر فرهنگ اسالم  ،گرددیمردم م تیو آزار و اذ گرانید ریتحق

 حُسن تکبر فلسفۀ. 3

 زم باشد.تواند در برخی شرایط پسندیده و حتی الهای دینی میاره ناپسند نیست و مطابق دادهوتکبّر بر خالف تصور رایج هم

. )رک اشدب واقف کامالً خودپ دالیل عمل همۀقی باید به القی مربوط است و بر اساس آن فاعل اخالفاعل اخ له بهئمساین 

 ای است که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.حُسن تکبّر دارای شرایط ویژه .(3، ص1100عبدال آبادی،

 . حفظ کرامت انسان3-1

وَلَقَدْ كَرَِّمْنَا : »دیفرمایدر نظر گرفته شده است. خداوند متعاال م نشیاز اصوال آفر یکیعنوان  کرامت انسان در قرآن به

فرزندان ما »( 70)اسراء/ «ضِيلً ََلَقْنَا تَفْبَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَِّيِِّبَاتِ وَفَضَِّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَِّنْ

را بر  و آنان میداد یروز شانیبه ا زهیپاک یزهایاز چ م،یبر نشاند ایو در یو آنان را در خشک م،یداشت یآدم را گرام

« یزۀارض عز»محکم و نفوذناپذیر است.  به معنای عز  در لغت. «میآشکار داد یخود برتر یهادهیاز آفر یاریبس

 انانسمانع مغلوب شدن  که است شکست ناپذیریحالت  ،اصطالحدر  که آب در آن راه نیابد. عز است زمینی 

ه ب دنیرس زیرا ؛ندیگومی زالوجودیو عز زیعز نیز ابیء کمیش به .(662، ص1ج ،1688راغب اصفهانی، ) ددگرمی

وبت، غلبه، صع ی چونگرید یمعان واژهاین  ی،ریصالبت و حالت شکست ناپذ یآن سخت است. با توجه به معنا

تص به آن، مخ یقیحق یز  به مفهوم قاهر و غالب بودن است و معناع .استعماال شده است نیز تیحم  ،ریغ ،یسخت

 .(10توبه/؛ 8؛ منافقون/10)فاطر/ «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا» فرماید:قرآن کریم می .جل است و عز یخدا

 که کندیم تیاز عز  مذموم حکا یگاهمشتقا  آن آمده است. قرآن و  «عزة»در قرآن بیش از صد بار واژۀ 

 ( و گاهی201)بقره/ «ثماإلة بِالعزِّ َذتهُأاهلل  قِتَّاِ هُلَ شليذا قإ وَ»است:  آنبرتافتن از  یرو و حق برابردر  یرینفوذناپذ

 العزةَ نَّإم هُولَقَ حزنكَيَفال» :بکار رفته ،که مختص خداوند است قاهر و غالب بودن یعنی ،ممدوح آن یعز  به معنا

که به  یابیرا ن یقوم»: من در برابر غیر حق( یا به معنای نفوذناپذیری انسان مؤ15یونس/) «مُيلالعَ عُيمالسَّ وَو هُ عاًيمجَ هللِ

 اند دوست بدارند؛ هرچندرا که با خدا و رسولش مخالفت کرده ینداشته باشند و کسا مانیا نیخدا و روز بازپس
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 . (58)مجادله/ «آنان باشند رهیعش ایبرادرانشان  ایپسرانشان  ایپدرانشان 

ه در ک آوردبه وجود میرا  یتیو شخص زندیجوهر عز  نفس به عنوان خلق برتر، ابتدا در روح انسان جوانه م

نگ س مؤمن از سنف»د: ن)ع( فرمویچنان که امام عل. است و غیر قابل نفوذ ریسازپ ناپذ ،یها و معاصبرابر وسوسه

و  ریدر برابر باطل و گناه، نفوذناپذبنابراین عالوه بر اینکه  .(617، ص1ج ،666ح البالغه،)نهج «خارا سخت تر است

هربان از دوستی با دشمنان خدای م نماید؛ لذا اوالًدر ارتباط با انسانهای دیگر نیز عز  خویش را حفظ می استوار است،

الَِّذِينَ »د: کننگیرند، رد میفرادی را که بندۀ خدا نیستند و دستورا  او را به سخره میابا دارد و تقاضای دوستی ا

ت آن گروه که کافران را دوس» ؛«ةَ فَإِنَِّ الْعِزَِّةَ لِلَِّهِ جَمِيعًاالْعِزَِّ عِنْدَهُمُ أَيَبْتَغُونَ ،يَتَِّخِذُونَ الْکَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

 ؛26توبه/ ؛ )رک.(163)نساء/ «عزّ  همه نزد خداست طلبند؟ینزد کافران عزّ  م ایآ ند،یو مؤمنان را ترک گو درنیگ

 :دیفرمایبا دشمنان خدا م یاز دوست یضمن نه ،یتی)ع( در روایعل رمؤمنانیام. (1؛ ممتحنه/57و 80؛ مائده/110نساء/

ت را دوس یچون هر کس مردم ؛یجز دوستان خدا کن یار کسا  را نثیدوست ای یمبادا دشمنان خدا را دوست بدار»

را از مصاحبت  تو» اند:امام جواد)ع( نیز فرموده .(2706 ، ح1611 )آقاجماال خوانساری، «شودیبدارد، با آنان محشور م

ش زشت راتو اث بایزهرآلود، برّاق است که ظاهرپ ز رىیاو همانند شمش رایدارم؛ زیو دوستى با افراد شرور بر حذر م

بنابراین شأن مومن باالتر از آن است که با چنین کسانی . (138، ص 71ق، ج1106 ،مجلسی) «و خطرناک خواهد بود

امام  یاز است.نقانع و نسبت به بندگان بیانسانی مؤمن  ثانیاًهر چند نزدیکان وی باشند، دوستی بورزد یا ارتباط گیرد. 

 ازىینعزّ  مؤمن در بى»اند:( و فرموده117و  116ق، ص1110آمدی،یمی)تم «ت عز  استقناع» علی)ع( فرمودند:

عز :»اندنیز فرموده امام صادق)ع( (103، ص72ج ق،1106،مجلسی) «است گرانیو طمع نداشتن به ماال و زندگى د

های ارزپ. دیگر اینکه (112، ص2م،ج1317)نراقی،«از مردم است. یازینیعز  مومن در ب ؛المؤمن استغنائه عن الناس

و  یاله نیهمان فرام ،حقیقتها در ارزپ نیای او حاکم است. و اجتماع یفرد یزندگ یهانهیزم ۀدر همالهی 

عالوه بر این انسان عزیز شأن خود را  است؛ نمودهالزام  هاآن تیرا به رعا انسانها، خداوند متعاالاست که  ییهاخواسته

از تقوا  هیچ عزتی باالتر» :دیفرمای)ع( میامام علانگاری نماید. کام الهی سهلداند که گناه کند و در احباالتر از آن می

را با  شیانگارد، خو یکه خودپ را بزرگ م یکس»اند: فرموده همچنین .(676، ص1، ج671ح البالغه،)نهج «نیست

به معنای عدم تواضع قایلین به حفظ عز  . (8760 ثیحد ،1611،ی)آقا جماال خوانسار« سازد ینم فیگناه خوار و خف

 اند در حالی که تواضع و ذلت دو مفهوم متباین هستند.در رفتار، رفتار متواضعانه را مساوق با ذلت گرفته

 . محافظت زنانه 3-2

 نیرکوتیاز ن یبرخ» :اندفرموده ی)ع(حضر  عل از دیگر موارد حُسن این وصف است. تکبر زن در مقابل نامحرم

را  گانهیمتکبر باشد، ب یزن چنانچه ؛مردان است، مانند: تکبر و ترس و بخلبرای اخالق  نیزنان، زشت ترهای صلتخ
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 یعلامام هم مضمون کالم  دیقرآن مج .(261 حکمت ،ق1111 ،یالرض فیشر) ... «وخواهد داد خود راه ن میبه حر

، در شما طمع دالن ماریکه ب دینگوئسخن  زیهوس انگ یابه گونه امبریزنان پ یا: »دیفرمایو م دینما یم دیکأرا ت )ع(

  .(62احزاب/) «دیسخن بگوئ ستهیو شا نیکوکنند، بلکه به هنگام سخن گفتن 

با توجه به تبیین امیرالمومنین در حدیث، مقصود از تکبر حفظ حریم در برابر مردان نامحرم و بیگانگان است. این 

تکبر ونه گردد. اینگمی بیگانهوجب محافظت وی در برابر زیرا م ؛شودیاز محسنا  زن شمرده م یتکبر و غرور چنین

 یهاحفظ عفاف و مصون ماندن از چشم یاست برا یو عاملکند تبدیل می ریرناپذیتسخ یاقلعه ان، آنها را بهدر زن

نیست نابراین روا ب .توجه به این نکته مهم است مدلوال قرآن و حدیث تکبر است نه کبر .شهیپ انتیخ یهاناپاک و قلب

یا چنین رفتاری را در خانواده با همسر، فرزندان یا محارم داشته  ودی خود را برتر از مردان بدانندزنان به لحاظ وج

 .استخویی در منزال از وظایف زنان بلکه حفظ ظرافت و نرم ؛باشند

انوده باشد. و خ تواند حفظ اسرار خانوادگی و محافظت از حرمت همسرمصداق دیگر تکبر در برابر بیگانگان می

زیرا به  ؛شایسته نیست زنان به جهت رابطۀ عاطفی با اقوام و دوستان، مسائل و مشکال  خانواده را به آنان منتقل نماید

محافظت  شوند و زنان برایمحسوب می بیگانهنوعی تمام افراد خارج از خانواده نسبت به مسائل زناشویی و درون منزال، 

ازد سدان، از چنین ارتباطاتی که موجبا  خواری و ذلت خود، همسر یا فرزندان را فراهم میاز شأن خود، همسر و فرزن

  شد  دوری نماید.ه ب

 . عامل دفاعی و هشداردهنده3-3

 د،یم برخورد کردکه با افراد متواضع از امتّ ید: هنگامنفرمو ص()امبریپ نیز پسندیده است. کبر در مقابل شخص متکبرت

ذلت  ینوع نیا رایز د؛یدر برابر آنان تکبّر کن زیشما ن د،یکه با متکبران مواجه شد یو هنگام دیاضع کندر مقابل آنان تو

موجب تثبیت ذهنیت تواضع در برابر افراد متکبر  .(201ص ،1ج ،ق1110، )حلّی آنان خواهد بود یبرا یو خوار

سفارپ شده است که در  رونی؛ از اهستندشود. این ذهنیت که از دیگران برتر نادرست آنان در مورد خودشان می

کنند. ناپسند را رها  یژگیو نیا به زشتی رفتار متکبرانه پی ببرند وگرفت تا  شیدر پ ایشانمانند  یرفتار متکبربرابر 

 یفروتن یوعتکبر در مقابل گردنکشان، خود ن» ؛«نهیبع هو التواضع نیالتکبر على المتکبر: »اندنیز فرموده )ع(یامام عل

 . (238ص ،20ج ق،1101 د،یالحد یابن أب ) «است

 ،ینیمشک) «در مقابل متکبر عباد  است دنیتکبر ورز»؛ «التکبّر مع المتکبر عبادة»شهید مطهری در توضیح حدیث 

 ،فرمایند تواضع در برابر متکبر تشویق وی به تکبر استمی )578ص ،1675 ی،زدی ی؛ صابر172-171ص ق،1121

 .(171 -158ص ،1675مطهرى،  .رک) دست کشدتکبّر  ازشود و تحقیر تا کرد ل او متکبرانه رفتار در مقاب پس باید

 ،یدیزب یطواس) است شدهشیستا یژگیو یدر مکان و زمان مناسب، نوع مناسب، ۀویتکبر به ش گریبه عبار  د
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تکبر  .(662ص ،21ج و 613ص ،11ج ،1615 ،یتهران یصادق) و عباد  در برابر خدا است( 162، ص7ج ،ق1111

کبر در ت، همچنان شمردن خدا در برابر مخلوقا  استبزرگ نوعی ،نفس نباشد یهوا خاطره ب اگر ،در برابر متکبر

 . (611، ص15ج ،ق1120 ،یراز نیفخرالد) است یشخص متکبر فروتن بربرا

 . حفظ شکوه اسالمی در برابر دشمن3-4

 در جنگ احد هنگامى که عملى ممدوح و پسندیده است. ،ص نشان دادنمقابل دشمن و بیگانه خود را موقّر و متشخ

فت، در مقابل دشمن راه مى ر انهغرورم و خاص یابودجانه با ژست ،ددناز سپاه اسالم بازدید مى کر (صامبر)حضر  پی

 ،ق1110 سار،یمحمد بن اسحاق بن ) راه رفتن در اسالم تقبیح شده جز در جبهه جنگ گونهد: این نحضر  فرمو

  .(8ص ،5ج ،ق1107 ،ینیکل ؛621ص

 زینتکبر  نیاند. ازهدر مبار نیمسلم ۀکه با جامع یخدا بر کسان یتکبر در برابر فاسق و فاجر که همسو است با خشم برا

خداوند متعاال امر فرموده با تمام قوا با  .یکبرورز ینه برا ،خداوند است یموضع برا نیتکبر در ا رایز ؛است ممدوح

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّۀٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ »: دشو انتیص یاسالم یو از مرزها او مبارزه دشمنان

آذوقه  از دیه بتوانو تا آن حد ک دیکن ایمؤمنان( در مقام مبارزه با آن کافران خود را مه ی( و شما )ا10)انفاال/ «وَعَدُوَّکُمْ ....

دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم  فیو تخو دیتهد یکرده برا نیز یو اسبان سوار یو آال  جنگ حا یو تسل

 .ردیگیو اطاعت از خداوند صور  م فهیانجام وظ یخداوند است و برا یاهلل و مبارزه برا یراهبرد بغض ف نیا .....« دیساز

هند تا دشمن فکر تجاوز به آنان را نکند و اگر در نشان د و پر هیبت شمن خود را قوىد برابردر مسلمانان الزم است 

و  شخصیت و خواندندمى دشمنانکه رزمندگان در مقابل  رجزهائی ترس مانع از پیشروی آنان گردد. ،مبارزه هستند

قبیل  این .دنقرار ده تأثیررقیب را مرعوب و تحت  مین دلیل بود کهه بهافتخارا  خود را به رخ دشمن مى کشیدند 

 جامعه به کار برده شده ای شیکه در ارتباط با محافظت از خو زین هیتق .استجپسندیده و بنیز خودستائى در این قبیل موارد 

 تواند بکار برده شود؛در چنین مواضعی می ،«(یوق»لیق، ذ1110منظور،)ابن است انتیحفظ و ص یبه معنا «یَوَقَ» ۀشیو از ر

 . (1621 ، ص1100فاضل یگانه و دیگران، .)رک معنا که تظاهرا  بیرونی با آنچه در درون است فرق داردبدین 

 نبيز دَلت: »سدینو یم دیمف خیش است، ادیجلسه ابن ز هنگام ورود به)س(  نبیحضر  زشاهد دیگر رفتار 

 زین یرطب خیدر تار« هاکمّا بِهَجهَوَ رُستُتَ يَهِ: »سدینو یو ابو مخنف م« متنکرة يو ه ابهايارذل ث هايو عل اديابن ز يعل

 بودندهرا گرفت یشانزنان و دختران دورادور ا در حالی که ندنشست یادر گوشهحضر  وقتی وارد شدند آمده که 

بار دوم هم  ؛حضر  پاسخ ندادند ست؟یزن ک نیا: »دیپرس ادیابن ز .(151و 117-115ص ،15 ج ق،1106 )مجلسی،

  .«آله و هیاهلل عل یبنت فاطمه بنت رسوال اهلل صل نبیهذه ز»از دختران جواب داد:  یکیار سوم ب ؛دیپاسخ نشن

ه که مجلس به تحقیر خاندان اسیر شده اهل بیت آراسته بود، پاسخی رفتاری بود ک ادیابن زاعتنایی بانو در برابر بی
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که ما  ییخدابرای  شیستا» سخن فرمودند: لذا در ابتدای ؛کردحقار  سلطنت آنان و عز  اهل بیت را گوشزد می

 دیگویم شود و فاجر دروغیکه فاسق رسوا م ی، به درستکردپاک  یدیداشت و ما را از پل یگرام امبرپیرا به وجود پ

 1.(216ص ،1ج ،1612،یطبر خیتار) «است مخصوص خدا شیست و ستاا از ما ریو او غ

 بحث و تحلیل . 4

 مساوق دانستن بطور مطلق قبیح نیست و کبرتسازد که مبرهن می دالیل فعلی، یبررسو  بازخوانی مفهوم کبر و تکبر

 واست  یابل خدشه جدقاطالق قبیح بر رفتار متکبرانه بطور مطلق،  ،و تکبر نادرست است. با توجه به فلسفۀ تکبر برک

 . ردیقرارگ دییمورد تا تواندینم

  . قبح تکبر به جهت کبر درونی4-1

)فرد  ر و متکبراز لفظ کب ای زین ثیو احاد ا یدر آ .به قبح مطلق تکبر در اغلب موارد ناظر به کبر است نیئلقا لیدال

کُلِّ قَلْبٍ مُتَکَبِّرٍ  یاللَّهُ عَل طْبَعُیَ»مانند:  ؛استفاده شده است و مورد مذمت قرار گرفته است حیطور صرکبر( به ۀملک یدارا

« نَیالْمُتَکَبِّر یفَبِئْسَ مَثْو هایف نَیادْخُلُوا اَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِد»( و 65)غافر/ «زندیجبّارى مُهر م کبّربر دال هر مت»؛ «جَبَّارٍ

ندازه و کسى که به ا شودیدانه خردال کبر در قلبش باشد وارد بهشت نم کیهر کس به اندازه »و ( 23و نحل/ 27)زمر/

أاَل اُخبِرُکُم بِأَهلِ النّارِ؟ » ( و 211ص ،ق1106صدوق،  خی)ش «شودینم شدر دلش باشد وارد آت مانیدانه خردال ا کی

، 1ج ،ق1103 ،یدی)فراه «خوىِ خشنِ متکبّرشما را از اهل دوزخ آگاه نکنم؟ هر درشت ایآ»؛ «کُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ مُستَکبِرٍ

بر خود  یبتناست که م مقصود یقرار گرفته است، تکبر و استکبار یچنانچه تکبر و استکبار مورد نه ای (170ص

 الَّذِی خَلَقهُمُ هُوَ أَمَّا عَادُّ فَاستَکُبَرُ وافِی الُأَرُضِ بِغَیُرِ الُحَقِّ وَ قَالُوا مَنُ أَشَدُّ مِنُّاقرُوَّۀً أَوَلَمُ یَرَوُا أَنَّ اهللَ»َمانند:  ؛باشد ینیبرترب

ما  از یو گفتند چه کس دندیتکبر ورز نیقوم عراد به ناحق در زم» ؛(15)فصلت/« ونَأَشَدُّ مِنهُمُ قُوَّۀً وَکَانُوا بِآیَاتِنَایَجُحَدُ

 ا یآ وستهیپندار( پ نیتر است؟ و)به خاطر ا یاز آنها قو دهیکه آنان را آفر یدانستند خداوندینم ایاست؟! آ رومندترین

م عاد نادرست قو یاوال خودشناس:کندیم معرفت شناسانه اشاره تیخداوند به سه واقع هیدر آ .«کردند یما را انکار م

ر که موجب نادرست و استکبا یخودشناس انیم یدوم داللت التزام ؛دانستندیم لیبدیب یکه به غلط خود را واجد قدرت

                                                           

ست که  نقل نیز )ره( ینیمام خماز ا یزیتأمل برانگ یماجرا .1 سفار  آمر  شده ا  دارید یبراکا مریآ ریسف  ،کایقبل از گرفتن 

ند بعد از چ در اتاق نبود وامام  دونشررمی وارد ی. وقتکنندمی ییراهنمامام را به سررمت اتاق ا ریسررف کنند.مراجعه میامام  با

ناگهان کجا  دیشما در اتاق بود گویندمیر رفت به امام یسف نکهیز ا. بعد اشود میدر برابر او بلند  ریسف  وارد شدند، امام  قهیدق

 رونیجره بشرردم از پن یلذا تا متوجه حضررور و ؛دیآیم کایآمر ریکه سررف یتو به من نگفت :)ره( فرمودند ینیامام خم ؟دیرفت

رابر ادوارد او در برابر ما بلند شود. امام در ب دم تا مآ ،او در اتاق نشسته بود   نکهیلذا بعد از ا ؛تا مبادا در برابر او بلند شوم  مرفت

ضر م  معمولیبا لباس  ی همشورو  ندهیشوارنادزه نما  شان  توجهی و تکبر در برابر ایگر بیکه بیان شوند یو بدون عمامه حا

 (.http://www.shabestan.ir/detail/News/424179بوده است )حاج مهدی توکلی، 
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د:  شده بودنکه به آن مبتال یکبر وجود خاطره شناسانه ب یهست یتیسوم انکار واقع و آنها شده است ینیخود برتر ب

لَا » :کندیاند اشاره مکرده یکه آن را مخف نیمستکبر یبه کبر درون زینحل ن ۀسور 26 یۀدر آ .«حَدُونَبِآیَاتِنَایَجوَکَانُوا »

و آشکار  نندک یم یآنچه را مخف داندیقطعا خداوند م»؛ «الْمُسْتَکْبِرِینَ بُّإِنَّهُ لَا یُحِ جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ

 . (26)نحل/ «داردیخداوند متکبّران را دوست نم که یدرستهب دارندیم

 در تکبر نیکو . مقصود لذاته نبودن کبر4-2

نجا که تکبر است و از آآن  تیبه رعا یرستگار یو وابستگ تواضع تیاهمدر قباحت رفتار متکبرانه،  لهئمس نیاول

تکبر دارند  یعلسن فکه داللت بر حُ یلیدالآید. ابتال به کبر پیش نمی پس محذور ،هدفمند منافاتی با تواضع ندارد

ا مساوق ، کبر و تکبر ریسن فعلحُ لیاز دال چکدامیه د؛یآ شیکه محذور تناقض پ دانندیکبر را مجاز نم چکدامیه

خاص مورد  یطیشرادر  یراهبرد موقت کیبلکه به عنوان  ،ستیموارد با کبر همراه ن یتکبر در برخ رایز ؛دانندینم

 .دیجویخاص به آن تمسک م طیاست که انسان در شرا لهیرفتار متکبرانه، ابزار و وس ساستفاده است. پ

خود  یتبدون آن که به نحو ذا ،پردازدیم گرانید ایاست که انسان به محافظت از خود  ییتکبر در جا یفعل حسن

در  وجود ندارد. لذا انسان تنها زیامر خالف واقع است، ن میفهمحذور کذب که ت نیرا برتر و باالتر بشمارد. بنابرا

گردد. تکبر بدون ن گرید یانسانها ریو استضعاف و تحق یرونحق دارد از تکبر استفاده کند که منتج به کبر د یموارد

و طرف ددر کتب اخالقی هنگامی که  ،عالوه بر این. است کوین یو در موارد اضطرار ستین حیکبر به طور مطلق قب

د کنروشن میرا  این حقیقتکه این نکته ، گرددبیان میطرف افراط تکبر و طرف تفریط تذلّل  ،شمرندتواضع را برمی

 چیه یشخو یابر یا در برابر دیگران داشته باشدذلت و انکسار را  تینها انسان که ستین نیا یتواضع و فروتنکه 

. بداندهل خود را برتر از جا مثال دانشمند در تخصصی که داردکه  طبیعی است رایز ؛دیگران قائل نباشدبر  یتیمز

طور هب معتقد نباشد که نیتر نداند. همچندر نزد خدا مقرب وبهتر  طور ذاتی،هب است که خود را اینتواضع  قتیحق

 یا دیگری خودعاقبت  آگاه ازکس  چیعاقبت امر است و ه برتری اریمع رایز ؛است انگریبر د یمستحق برتر ذاتی

 .(281، ص1688 )نراقی، شودن ریبرود و عابد صد ساله عاقبت به خ ایاز دن مانیکافر هفتاد ساله با امحتمل است . نیست

ضمن آنکه انسان، برخوردار از فیض سرمدی و دائمی الهی است، بنابراین شایسته است تمام کماال  را از لطف و 

 عنایت خدا بداند نه از ذا  خویش.

 اوت مفهومی و مصداقی کبر و تکبر. تف4-3

فس و حالت ن ملکۀکبر را که  اخالقی،و متون  ینید یگزارها ۀهم .نکته مهم دیگر تفاو  میان کبر و تکبر است

و طرد  یاست، نف ینیو خود بزرگ ب ینیخود برتر بکبر را که بر  یمبتناند و تکبر مذموم برشمرده ،یِ انسان استدرون

خاص.  بلکه همچنان که گفته شد، راهبرد و ابزاری است برای شرایط ،هدفمند مبتنی بر کبر نیست اما تکبر ؛ندیمانیم
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 به بیان منطقی کبر و تکبر مساوق نیستند و میان مصادیق آنها رابطۀ عموم و خصوص من وجه وجود دارد. 

 گیرینتیجه

راف از ه گناهان کبیره است که موجب انحکبر و تکبر دو جایگاه متفاو  دارند، کبر حالتی نفسانی است و از جمل

گردد، اما تکبر نوعی رفتار است که اگر منبعث از کبر باشد، قبیح است؛ و مسیر حق و محرومیت از رحمت الهی می

باشد  های خاصحفاظت از عز  انسانی و اسالمی در موقعیت اگر فقط در سطح رفتار بروز و ظهور یابد و مبنای آن

 به جهت« تکبر جایز است»رابطۀ کبر و تکبر، عموم و خصوص من وجه است و قضیۀ  ،. بنابرایننیکو و حَسَن است

 . استمشروطه  ییدهمق یایقضا ۀمجموعاست از در استفاده از تکبر لحاظ شده که  یوداتیق

لت تسلیم حق خصین اخاطر وجود ه اگر انسان بمستقیمی بر حُسن یا قبح آن دارد.  تأثیربنابراین فلسفۀ ظهور تکبر 

بت به دیگران نسهایی مشروط در موقعیتاما اگر  ؛کبیره شده است و برگشت به کفر می نماید مرتکب گناه ،نگردد

بلکه  ،و با زواال شرط به حالت تواضع بازگردد، به جهت امتثاال امر الهی نه تنها خارج از مجموعۀ کفر است تکبر ورزد

بت وجود دارد: تکبّر مث یدر مجموع سه کاربرد برا با تواضع قابل جمع است.این نوع از تکبر  .مستحق جزای خیر است

 .تیترب و محافظت ،حفظ عز 

موضوع از  ینتکبر در موارد مع سازد کهاین حقیقت را آشکار می ،مستندا  یلمقدس اسالم و تحل یند یهاگزاره

رف شباهت آثار، شود، به ص یکیار آن با کبر که آث ینو برفرض ا کبر باشد یا که از مستثن یننه ا خارج است؛کبر 

 آن را تحت شموال کبر درآورد. توانینم
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 منابع

 .قرآن کریم

 .نهج البالغه

 تهران، چاپ چهارم. تهران: دانشگاه .شرح بر غرر الحکم و درر الکلم (.1611. )محمد ،یآقا جماال خوانسار

 ةيآ مکتبة: محمد ابوالفضل، قم م،یمحقق ابراه. رح نهج البالغهش (.ق1101. )بن هبه اهلل دیعبد الحم د،یالحد یابن أب

  چاپ اوال.، یالنجف یاهلل المرعش

بعۀ المالح، مط ،یمکتبۀ الحلواندمشق:  .الرسوال ثیأحاد یجامع االصوال ف. )بی تا(. مبارک بن محمد ،یجزر ریابن اث

 .اوال اپچ ،انیمکتبۀ دار الب

، )ع(یآال عل (. صادق حسن زاده، قم:تحف العقوال عن آال الرسوال)ص. (1682حسن بن علی. ) ،یابن شعبه حران

 چاپ اوال.

 .اوال اپچ ی،مکتب االعالم االسالم :قم. اللغه سیمعجم مقاب. تا( ی)ب .ابن فارس، احمد بن فارس

 .بالمغر - دار المعرفۀ :رو یب. الجواب الکافی لمن سأال عن الدواء الشافی أو الداء والدواء ق(.1103. )هیجوز میبن قا

 .سوم اپدار صادر، چ :رو یب .لسان العرب .تا( ی)ب .محمد بن مکرم ابن منظور،

 چاپ دوم. ،دار الکتاب اإلسالمی :قم .غرر الحکم و درر الکلم(. ق1110. )تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد

، یقرآن یهاآموزه ی.کافباب کبر اصوال  ا یروا یشواهد قرآن(. 1632. )، حسن یخرقان ی:مهد دیس ،ییخدا

10(17 :)27-18. 

 .ینیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ :تهران .ۀآداب الصال(. 1688) .روح اهلل ،ینیخم

 تهران: مفید. .ۀالعربی علوم .(1367).شمها،یطهران ینیحس

 تهران : ناصرخسرو. .النحو الوافی .ق(1122).حسن، عباس

 ی.دفتر نشر فرهنگ اسالم :د آرام، تهراناحم .ا یالح .(1680) .اخوان ،یمیحک

 .هیمکتبۀ فق :قم .النواظر نزهةالخواطر و  هیتنب .(ق1110).فراس یورام بن أب حلّی،

 یف ۀیبر کتاب الشافشرح  :الصرف والخط یعلم یف ةيمجموعة الشاف .(1381).احمد بن حسن نیفخرالد ی،جاربرد

 .بعالم الکتلبنان:  .یاثر ابن حاجب نحو فیالتصر

  . یقم: دارالکتاب اسالم .رهیگناهان کب .(1686).نیدعبدالحسیس ب،یدستغ

 ی.عجم دیزیابو :قاهره .عهیمکارم الشر یال عهیالذر .ق(1107) .بن محمد نیحس ،یراغب اصفهان

ی، نیحسیخسرو دغالمرضایس .مفردا  الفاظ قرآن قیترجمه و تحق .(1688. )بن محمد نیحس ،یراغب اصفهان
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 چهارم. اپ، چةيکتبة المرتضوم تهران:

صفت  یانجینقش م(. 1635) ی.مهد دیمطلق، س ینیحس ی:، عباس علانیهرات :عباس دیس ان،یساطور :حسن ان،یرضائ

 . 37-85 (:1)2، یروان شناخت یهااسالم و پژوهش .صفا  تکبر و حساد  نیحرص در رابطه ب

 .دار الکتب العلمیۀ :بیرو  .ۀ ابن الحاجبشرح شافیق(. 1635. )حسنمحمدبن ،یاسترآباد نیالدیرض

 .دارالحدیث:حمیدرضا شیخی، قم .منتخب الحکمه (.1682. )ری شهری، محمد

 قا یو تحق مطالعا  تهران: موسسه ،یم محمد داماد .االخالق بیتهذ .(1615) .بن دیبن حم یبن عد ییحی ا،یزکر

 .یفرهنگ

 ی.چاپ حروف قم: ناصر، .السالم هیعل نیامام حس خیتار :خیناسخ التوار (.1681ی. )سپهر، محمد تق

 .اوال اپچ ،هجر  :صالح، قم یصبح .البالغةنهج  (.ق1111. )نیمحمد بن حس ،یالرض فیشر

 للنشر. یدار المرتضو جا:یب .يةالربکشف (. ق1630ی. )بن عل نیالد نیز ،یثان دیشه

 .اوال اپچ ی،اسالم دفتر انتشارا : قم .األخبار یمعان (.ق1106. )صدوق خیش

 . صادق حسن زاده، تهران: ارمغان طوبی، چاپ اوال.ثواب االعماال و عقاب االعماال. (1682). صدوق خیش

 ی.اسالم غا یسازمان تبل :قم ،ی محالتیانصار محمدرضا .الحکم الزاهره(. 1675. )رضایعلی، زدی یصابر

 .المکتبۀ العصریۀ :رو یب ،یداود هنیعبدالحم .حاشیه الصبان(. ق1125ی. )صبان، محمد بن عل

 .دوم اپچ ی،فرهنگ اسالم :قم .القرآن بالقرآن ریتفس یالفرقان ف (.1615. )محمد ،یتهران یصادق

 انتشارا  ناصر خسرو. :تهران. رالقرآنیتفس یف انیمجمع الب(. 1672. )فضل بن حسن ی،طبرس

 .اساطیر :تهران نده،یپا مابوالقاس .تاریخ طبری(. 1612. )دیزیبن  ریمحمد بن جر ،یطبر

از  ستنیز یقالاخ یِمعرفت یِروانشناخت موانعِ(. 1100) .طاهره ی،عمران انیمحمّداکبر: بیا ، علی: آبادی،علیعبدال

 .21-7(:1)2،القی  اخالتأم ی)ع(،نگاهِ امام عل

 .ثیدار الحد :مصر .دراسا  ألسلوب القرآن الکریمم(. 2011. )عضیمه، محمد عبدالخالق

 ی، چاپ نهم.و فرهنگ یانتشارا  علم :تهران. سعاد  یایمیک (.1680دبن محمد. )محم ،یالغز

 .یو فرهنگ یتهران: انتشارا  علم .ینعلوم الد یاءاح .(1618). محمدبن محمد ی،غزال

 پژوهشهای. نقش آن در جواز و عدم جواز یو بازخوان هیتور تیماه (.1100فاضل یگانه، مسعوده: فرانک بهمنی. )

 .1611-1613(:1)17، فقهی

 .سوم اپچ ی،التراث العرب اءیدار اح: رو یب .بیالغ حیمفات .ق(1120). ابوعبداهلل محمد بن عمر ،یراز نیفخرالد

 ، چاپ دوم.مؤسسۀ دار الهجرۀ . قم:العینق(. 1103فراهیدی، خلیل بن احمد. )

 .نیالتابعه لجماعه المدرس یموسسه نشر اسالم :قم .اءیاإلح بیتهذ یف ضاءیالب ۀالمحج (.1671. )محمد ی،کاشان ضیف
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 یل.قم: چاپ محسن عق .محاسن االخالق یف یقالحقا .ق(1103)ی. مرتض ی،کاشان یضف

 یهاپژوهش ادیبن :مشهد .یاءاالح بیتهذ یضاءفیالب ةالمحجراه روشن ترجمه کتاب (. 1672 ) .محمد ،یکاشان ضیف

 .یاسالم

 هسیو مقا یکبر در منابع اسالم یمفهوم روان شناخت یبررس(. 1632. )میرح ی،وندکیردریم :ابوالفضل دی، سیقدوس

 . 35-86(:3)، ماهنامه معرفت .یفتگیآن با خودش

 .هیدارالکتاب االسالم :تهران. قاموس قرآن(. 1671) .اکبر ی، علیقرش

  ، چاپ اوال.حدیثمؤسسه دارال :محمدحسین درایتى، قم .الکافی اصوال(،ق1160) .کلینى، محمد بن یعقوب

 .چهارم اپچ ،ةياإلسالمدار الکتب  :تهران .یالکاف(. ق1107)عقوبیمحمد بن  ،ینیکل

 سوره. یتهران: موسسه علم .تکبر (.1688. )مهی، حک یماران

 . تهران:دانشگاه تهران.شرح فارسی کافیه ابن حاجب(. 1637بن محمدصالح. )مازندرانی، محمدهادی

 : چاپ افست.قم .نیو الد ایادب الدن ق(.1101. )بن محمد یعل ،یماورد

 : چاپ عبدالقادر احمد عطار.یرو ب .لحقوق اللّه يةالرعا. (تای)ب. حارث ی،محاسب

 و معارف خیدفتر مطالعا  تار: قم .(یو المغاز ریابن اسحاق)کتاب الس رۀیس (.ق1110. )ساریمحمد بن اسحاق بن 

 .اوال اپچ ،یاسالم

 . قم: دارالحدیث.میزان الحکمه(. 1681د. )محمدی ری شهری، محم

 .انتشارا  حکمت :جا یب .یعلم اخالق اسالم (.تا یب) .نیجالال الد دی، سیمجتبو

 احیاء التراث العربیه. :یرو ب .بحاراالنوار .م(1386ق/ 1106). محمدباقر ی،مجلس

 .دوم اپچ ،ۀیدار الکتب اإلسالم :تهران .شرح أخبار آال الرسوال یمرآۀ العقوال ف (.ق1101. )محمد باقر ،یمجلس

 ی.الهاد:قم .هیالمواعظ العدد ریتحر ق(.1121علی. )،ی اردبیلینیمشک

 .و هفتم ستیب اپچ ،انتشارا  صدراقم:  .در اسالم تیو ترب میتعل (.1675. )مطهرى، مرتضى

 اوال. ، چاپ(ع)طالب ابى بن على االمام قم: مدرسه .اخالق در قرآن (.1677. )ناصر رازى،یمکارم ش

 ، چاپ اوال.الخرسان للمطبوعا  مؤسسة بیرو : مقتل الحسین)ع(.ق(. 1121مقرم،السید عبدالرزاق. )

 جا.: بیقم .احکام القرآن یف انیالب زبدة (.1675محمد. ) احمدبن،یلاردبی مقدس

 :مصر –قاهره . ائدالفو لیالقواعد بشرح تسه دیالمسمى تمه لیشرح التسه (.ق1128. )وسفیمحمد بن  ش،یناظر الج

   .دارالسالم

 للمطبوعا . یموسسه األعلم :رو یب. ادا عجامع السم(. 1317) ی.د مهدممحمال ، ینراق

 . قم: آال طه. چاپ دوم.معراج السعاده(. 1688نراقی، مال احمد. )
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 ی.دریح رضایو عل ینویم یمجتب :تهران .یاخالق ناصر (.1610. )محمدبن محمد ی،طوس نیرالدینص

 :رو یب ،یریش یعل م. .تاج العروس من جواهر القاموس(. ق1111ی. )محمد مرتض دیس نیمحب الد ،یدیزب یاسطو

 .اوال اپچ ،عیو النشر و التوز للطباعةدار الفکر 

 .«تواضع-تکبر یاسالم اسیمق یابیساخت و اعتبار» (.1632. )، الهامیموسو :مژگان س،یآگاه هر ی:عباسعل ان،یهرات

 . 22-5 (:1) 21، نیو د شناسی روان

و  هیناسازگار اول یهارابطه روان بنه»(. 1631. )، محمدرضارزادهیجهانگ ؛ترکاشوند، جواد ؛یعل، عباسانیهرات

 . 80-16 (:1) 1، یروان شناخت یهااسالم و پژوهش .«تکبر یبا صفت اخالق یتیشخص یهایگژیو

 2 ،قیال  اخالتأم. «عباساز نگاه ابن یو اجتماع یفرد یقالسلوک اخ» (.1100پور، مرتضی و همکاران. )همتی

(1:) 27-52. 

https://www.pasokh.org/fa/Question/View/10761 

  

 


