
 

  
  
  
  

 يمقرآن کر باور از منظر يريگ در شکل انسان ي روانيها يژگيوتأثير 
  »ينيخودبرترب«د بر يکأبا ت

1٭)حسینی(سید محسن میري   
گيري فرد و  کان در تعين هويت انسان و شکلترين ار  يکي از مهم،طور خاص باور و اعتقاد آدميه معرفت و ب: دهيچک

بـه حـتم   . هاي فراواني از منظرها و نيز از جهات مختلف بوده اسـت       اجتماع است که از ديرباز مورد توجه و پژوهش        
معرفتي از عوامل و علل گونه که در برخي از امور تأثيرگذار است،  ، همانهاي ديگر همانند ساير پديده باورهاي انساني

 ابعاد آن مورد توجه قرار داده ٴبا همه ثيرپذيري معرفت راأاري و تذثيرگأ اين ت،ن کريمآ قر.پذيرد معرفتي نيز اثر ميو غير 
هاي اين تعامل را براي دستيابي انـسان بـه سـعادت و     و ضمن بيان فرايندها و روندهاي اين تعامل، هنجارها و بايسته     

 را ـ ثيرگذار بر باور از ديدگاه قرآن کريمأ عوامل تنکاتي مقدماتي، برخيضمن بيان اين مقاله . کمال بيان فرموده است
هـاي اسـالمي سـازي     رو است كه يکي از راه آن اهميت از اين دست از مباحث، از    . رسد  برمي» تکبر«مورد   کيد بر أبا ت 

 و اهـل  Ｂ  پيـامبر مند و جامع دربارهٴ هنجارهاي باور بر اساس قرآن کـريم و سـنت          اي سامان  علوم، طراحي نظريه  
  . استＤ بيت

  .، عوامل غيرمعرفتي)ربكت(معرفت، باور، خودبرتربيني : ها كليدواژه
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠/٨/٨٩: پذيرش ١٥/٧/٨٩: دريافت.  العالميهＢ پژوهشگاه بين المللي جامعه المصطفي  استاديار٭



 ۱۳۸۹ پياپي ششم،زمستان ،دوم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،
٦٦ 

  مقدمه
کـه بـدون موضـوع و       اسـت    ياموراز   ، از عناصر مقوم آن    يکيبه عنوان   باور  ز  ين معرفت و 

ز ال اؤسـ ن يبنـابرا . گيرنـد   و بدون ارتباط با آن شـکل نمـي       ابندي ينمو تعين    تحقق   ،قمتعلَّ
اسـت در  كاوشـي  ن که ي ضمن ا ،ز و چه کس   يال از معرفت به چه چ     ؤسيا  موضوع معرفت   

 چرا که ؛ز هستين خود معرفت نيتحقق و تععلت و سبب  ال ازؤ، سمورد موضوع معرفت
 لحاظ به باوراگر  حال .رديگ يم شکل ني و باور ي اساسا معرفت  ، در کار نباشد   ياگر موضوع 

: گيـرد  امـر تعلـق مـي   به چهـار   انسانباور توان گفت  ي مد،گيرمورد توجه قرار    آن   موضوع
  .وند متعال و خدا)اعم از طبيعت و غير آن (ر مخلوقاتيسا ، جامعه،خود

يـت  ن هوين ارکـان در تعـ  يتـر   از مهـم  يکي ،يآدمات  و اعتقاد ها  باوربا توجه به اين که      
 از ي فراوانـ يهـا  شرباز مورد توجه و پـژوه   ياز د و   فرد و اجتماع است      يريگ انسان و شکل  

ـ ا طبعا   بوده است گوناگون   يمنظرها ي تـا چـه انـدازه در         انـسان  يباورهـا حقيقـت كـه     ن  ي
ـ  و نيرامـون يط پي، محـ ي انـسان  و اجتمـاع يات فردي مختلف ح يها عرصه ز تعـاملش بـا   ي

ـ بـه مـوازات ا   اگرچـه  .نمايد گذار است، مهم و قابل تأمل مي      ريثأت،  خداوند ن يـ ن بحـث، ا ي
ثر أمتـ و امـده  يد ني پديگر در خأل ديها يدهر پدي همانند سا، خودٴز به نوبه  يموضوع که باور ن   

، به همان اندازه بايـد در جـاي خـود مـورد توجـه و برسـي        استياز عوامل و علل وجود  
  .قرارگيرد
 موجوديبه اين نکته توجه داشت که انسان         بايد   ،باورار بر   ذثيرگأدر بررسي علل ت   البته  

 ازنهـا   تواقعيـت  بـا  مواجههدر و برخوردار باشد  شناخت  ٴقوهاز   ست که فقط   ني ساحتي تک
 همچـون سـاحت عـاطفي،       ،هـاي ديگـري    سـاحت  ،اينافزون بر    بلکه   ؛بهره گيرد قوه  اين  

ـ     شناخت که هم در  احساسي و ارادي نيز دارد        .ارنـد ذگ ميريثأو هم بـاور انـسان بـه امـور ت
ترجمـه و   ( بيرونـي و  فيزيکي   شرايط   همچون ،بيرون از وجود انسان    ،عناصر ديگري  همچنين

 هـاي  دانـسته شـوند تـا     مـي کاربه نيز دست  )١٧٣ ـ  ١٧١ ص ،٥ ج؛٢١٧ ص ،٦ج  ،تفسير نهج البالغه
ـ  و ويژگي وارد را دريابند و آن را از رنگ و بو    تازه در سـرزمين ذهـن    ،ثر کـرده أهاي خود مت

، تنهـا  بـاور گيـري   لشـک  براي بررسي جامع نـسبت بـه        نتيجه اين که   ١.بومي کنند  ،شخص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به کلي ناديده نقش عوامل معرفتي  که بود خواهد اي گونه به آيا و است اندازه چه تا تأثير اين آيا که اين . 1
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 ها کفايـت   استنتاجات و استدالل   ٴپرداختن به مباحث محتوايي، قوانين منطق صوري و نحوه        
  .گفته نيز پرداخت ش بلکه بايد به ابعاد پي،کند نمي

شـايد  را بررسيم، ار ذثيرگأ برخي از اين عوامل ت،سربستهه اجمال و  اگر بخواهيم ب  حال  
  ١:ف را برآورده کندن هدفهرست اجمالي ذيل بتواند اي

و هـر کـدام در سـنين     تفـاوت آن در زن و مـرد   با لحاظ  ،عواطف و احساسات انساني   
 از کودکي تا بزرگسالي و پيري، و تفاوت آن در افراد شهري و روستايي، در افـراد          ،مختلف

، گـري  مشاغلي همچـون نظـامي    تا  فرهنگي   يا نرم و     داراي مشاغل فيزيکي سخت و دشوار     
 يکدنـدگي و    ؛هـا  توهمـات و وسوسـه     ؛وضـعيت اقتـصادي   ؛   چوپـاني   و اني، باغب قضاوت

ز  تقليد و تبعيت از سنت گذشتگان و نيٴروحيه؛ ر آنلجاجت ناشي از خلق و خوي و يا غي 
هاي فرهنگي حـاکم بـر روح       الگوها و چارچوب   در جامعه؛ نه   نهادي  آداب و رسومِ   ؛زندگان

هـا يـا    خودخواهي؛ ها  حب و بغض؛ به گناه آن طهارت روح و يا آلودگي     ناخودآگاه زمانه؛ 
ـ  م بي؛شده ن اهداف از قبل تعيي    ؛ديگرخواهي ي هـا  ؛ عقـده هـا و اميـال    خواسـته ؛دهاها و امي
 طلبـي،  جـاه ،  سادت، غرور  همچون ح  ،هاي اخالقي و رواني    تموقعي؛  کودکيدر  فروخورده  

 فاعـل  ٴاجهـه  موٴنحـوه  ؛هـاي خـوب اخالقـي و روانـي      و در نقطه مقابل آن ويژگي  شهوت،
 اشـتباهات سيـستماتيک فاعـل     ؛ خطـاي حـواس    ؛شناسايي در هنگام معرفت بـه موضـوع       

هـاي    تخـيالت و تـداعي معـاني   ؛شناسايي به دليل نقص عضو يا بيماري جسمي يا روانـي        
حـالي و    سرحالي يا بي وي خاص رواني و جسمي، همچون درد جسميها حالت؛  منطق بي

 توانـايي حافظـه در      ؛تـام بـه موضـوع و يـا اجمـالي           توجه   ؛ گرسنگي يا سيري   ؛افسردگي
: ک.بـراي تفـصيل برخـي از ايـن مـوارد ر     (... يادآوري اطالعات بـه هنگـام مواجهـه بـا موضـوع و           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 در بحث بايد که است موضوعي نه، برود يا دست مطابق با واقع از معرفت به گرفته شود و در نتيجه اميد

 معرفـت  امکـان  مطمئنـا  کـه  اسـت  اين پاسخ و پرداخت شناسي فلسفي بدان   معرفت در» معرفت امکان«
 عوامـل  آن تأثير تحت نکهآ بدون معرفت، نادرستي و درستي تشخيص معيار و رود  نمي دست از حقيقي

اسـت، موضـوعي     حـد  چه تا شناخت اين اينكه محدودهٴ   اما .داشت خواهد وجود انسان در گيرد، قرار
 .گيرد مي قرار بحث مورد آنجا در است که

اي اسـت   ند؛ بلکه صرفا سياهها اند و نه از آفت تداخل و تکرار مصون  مانع و مطمئنا نه جامع   موارد اين . 1
  .ي ورود در بحثبراي آمادگ
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تأثير گناه بر معرفـت در فـصلنامه    ؛٦ و ج٥ ج،ترجمه و تفسير نهج البالغه  ؛٢٧٧-٢٦١ص   ،شناسي در قرآن    معرفت
  )١٣٨٧ ،٣٠، شماره مفيد

پي توان    مي گفته، بحث را در دو جهت      يشان باور و امور پ    ي تعامل م  يسدر خصوص برر  
  :گرفت

ـ ابنـد، تعم  ي   مي ريي تغ ،يندآ  مي دي پد ير چه عوامل  يثأباورها چگونه و تحت ت     .الف ا يـ ق ي
در ؟ گذارنـد   ميريثأر خود تين که باورها چگونه و تا چه حد بر غ     يز ا يشوند و ن    مي فيتضع

افتد   ميايگونه که در عالم واقع اتفاق افتاده و  آنـ ن تعامل  ي ايندهايها و فرآين بحث روندا
  .شود  ميفين و توصييتبـ 

 ان معنـ ين فـوق بـد  ييتب چيست؟ مطمئنا  ن تعامل ي مربوط به ا   يها هنجارها و ارزش  . ب
هـا   يـن تعامـل  را در ايز؛  مطلوب و معقول است،افتد  مين روند اتفاقيست که هرچه در ا ين

ن يت ايا عدم مطلوبيت يار است و مطلوبذرگيثأز تيها ن يت از محدوديز برخي ن انسان و ٴاراده
 از باورهـا بـه   ياريبـس . ز نوع انتخاب و اراده انـسان يها و ن يت دارد به محدوديتعامل بستگ 

ـ آم ي، مطالب مغالطه  دي، رسوبات تقل  يسونگر کي از   يريرپذيثأل ت يدل  يهـا  يز، خودخـواه  ي
 .نديرموجهت و صدق ندارند و غ     ي از معقول  يا بهره ...خواسته و ي نا ها ي، جهالت عامل انسان 

و چـه بايـدها و     د چگونـه باشـد      ي با ،ر امور يان باور و سا   يتعامل م بايد بررسيد كه    ن  يبنابرا
  .وجود دارد، موجه و صادق يي معقولباورهايابي به  نبايدهايي در دست

ـ   ي باستان ي، آثار حکما  يالبته در کتب آسمان   هنجارها  ن  يا  يهـا  يـز نوشـته   خر و ن  أو مت
بـه عنـوان   به تـازگي   ي ول؛مورد توجه بوده است...  ويشناس دانشمندان علم اخالق و روان    

يي هـا   و دانـش ،گرفتـه اسـت   قـرار تحقيق  و يمورد بررسنيز   يا رشته يانژه و م  ي و يموضوع
به  يشناس جامعهو )  ذهنٴفلسفه(  نفسٴ، اخالق، فلسفهيشناس ، روان يشناس همچون معرفت 

 يت بشر به سـو    ين راهنما جهت هدا   يتر م به عنوان مهم   يقران کر در اين ميان    . اند  ميدان آمده 
ندها و يان فراي ابعاد آن مورد توجه قرار داده و ضمن ب        ٴن تعامل را با همه    ي ا ،کمال و سعادت  

 و  انسان به سعادتيابي  دستين تعامل را براي ا يها يستههنجارها و با   ،ن تعامل ي ا يروندها
 ي بـرا يدگاه و الگو به عنوان مقدمـه ا       ين د ي به ا  يابي دست به حتم    .ان فرموده است  ي ب ،کمال

 بـه  ي بشر و گامي و معنويشرفت مادي در روند پ ي بس مهم و اساس    ي کار ، آن يتحقق عمل 
نوشـتار  اين  ادامهٴ آنچه در . و موعود خواهد بودي آرمانٴ بهتر و همسو با جامعه ي جهان يسو
قرآن منظر ار بر باور از ذ تاثيرگمفهوم باور و نيز بررسي تکبر به عنوان عاملي يرسبرآيد،  مي
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  . عرصه استني در اي قرآنيها يسته بايان برخيبسرانجام م و يکر

   از منظر سنت عقلي ـ اسالميي باورشناس مفهوم
ه  باور عبارت از يک حالت رواني خاصي است که به لحاظ رواني ب، اسالمي در سنت عقليِ  

 و  استدهد که فالن گزاره درست        مي  مثال اطمينان  ؛دهد  مي  اطمينان شخص در مورد چيزي   
  .يا فالن موضوع از فالن ويژگي برخوردار است

گيرد؛  را پيش ميمواضع مختلفي  ،و موضوعات ها گزارهدر مواجهه با انسان به لحاظ رواني  
  :بدين ترتيب

يا  اعم از منطقيـ به هر دليلي ي، ا  يا گزارهانسان در مواجهه با آن موضوعگاه  .يقين. ۱
اي که گويي اين مطلب همچون روز براي او روشن است  گونهرسد؛ به  يقين ميبه  ـ  غير آن

در . نامنـد   مـي جـزم  ايـن حالـت روانـي را اصـطالحاً    . دهـد   نمـي  و هيچ احتمـال خالفـي     
ي در يقين بـالمعني      يک :ياد شده است  جا  کم دو     دست شناسي اسالمي از اين ويژگي     معرفت

هنگامي کـه  جهل مركب؛ يعني  و ديگري در    )جزم و باور قطعي با واقعيت     تطابق  (االخص  
از هم خبر است و  از واقعيت بيهم  ، و فاعل شناسايي،اين يقين و جزم با واقع تطابق ندارد  

 ؛٣٤٢ ــ  ٣٤١ ، ص اسـاس االقتبـاس   ؛  ٥١ ص   ١٤٠٤،  برهان شفا  ؛٣٥١ -٣٥٠ ،ص١ج ،المنطقيات( .جهل خود 
 ،شرح برهان شـفا   ؛  ٤١ ص ،١ ج از دوم بخش ،رحيق مختوم در شرح حكمت متعاليه      ؛٣٢٣ص ،١ج ،شرح منظومه 

 )٥٢ ـ ٥١  و نيز ص٤٣ -٤١ص
 به قطعيت و باور يقينـي  اي، موضوع يا گزاره اگرچه ما نسبت به   ،حالتاين   در   .ظن. ۲
احتمال خالف گزاره مورد بـاور     در ظن،    .م گمان قابل توجهي به درستي آن داري       ،ايم دهنرسي

ديگـر،  بـه عبـارت    .کند  نمي اين احتمال به هيچ روي با اولي برابري   ٴ ولي درجه  ،دهيم  مي را
در ايـن  . اسـت % ۱۰۰تر از  نو پايي% ۵۰ احتمال باالتر از ٴدرجه، حالتي است كه در آن       ظن

، امـا   ايم دهرسي  آن محتواي آن گزاره و صدق     از باور به  اي   ن که به درجه   در عين اي   ،وضعيت
 ٣٤١ ص ،اساس االقتباس ؛٥١ ص ١٤٠٤ ،شفا برهان( .دهيم  ميتر احتمال کذب نيز فاي ضعي با درجه

  )٣٩٩ ص ،١ج ،شرح منظومه؛ ٣٤٢ ـ
انـسان بـه همـان انـدازه کـه احتمـال       در آن،  است که يا يت روان ي شک وضع  . شک .۳
ن دو طرف ي بيحيداند و ترج  مي لز محتم يدهد، نادرست بودن آن را ن       مي ز را يک چ ي يدرست

جـاب  يک از دو طرف سلب و ا      ي چي به ه  ي انسان اعتقاد  ،يتين حالت و وضع   يدر چن . ستين
  )١٢ص  ،١، جشرح االشارات و التنبيهات( . استيز منتفي باور نبنابراين مسئلهٴ. ندارد



 ۱۳۸۹ پياپي ششم،زمستان ،دوم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،
٧٠ 

  )٩، صاديالمنطق فيروزآب(. قرار دارد در مقابل ظن است و% ۵۰احتمال کمتر از  .وهم. ۴
 شامل نوع اول و نيـز بـسياري از مـوارد   تنها   ،ايم ن مقاله مراد کرده   آنچه ما از باور در اي     

  ١.شک و وهم رانه  ؛شود  مينوع دوم

   غربٴيف باور از منظر فلسفهتعر
آن ٴ  در خصوص باور و رابطـه يبحث و بررس، ز دست کم از زمان سقراطي غرب ن  ٴدر فلسفه 

 (201c-202d) افالطون در محاوره تئـاتتوس . شمندان قرار داشته استيبا معرفت مورد توجه اند    
 بـه عنـوان    معاصـر در غـرب  ٴدورهتا آن زمان   دهد که از      مي اي ارائه   از معرفت گزاره   تعريفي

 ٴلفهؤاين تعريف، داراي سه م )Moser, 1993, p.509( .تعريف معيار از معرفت شناخته شده است
ب عنصر باور بـه  ين ترتيبد. )Belief( ؛ باور)Truth( ؛ صدق)Justification( توجيه: اساسي است 

 کـه  ين است که مادامي ا، آنيشود و معنا  مي معرفت مطرحي اساسٴلفهؤ از سه م  يکيعنوان  
ـ  بـه    ييباور فاعل شناسـا    ـ  معرفـت ن   ،رديـ ک گـزاره تعلـق نگ     ي  ز شـکل نخواهـد گرفـت      ي

)Schwitzgebel, 2010 از باور در اينجا نيز همچنان ويژگي روانـي   و مراد )٩٦-٩٢، ص معرفت شناسي
بـاور بـه عنـوان    ،  قطع نظر از اين که اين تعريف را بپذيريم يـا نـه             با   .فاعل شناسايي است  

بـاور   غـرب    ٴدر فلسفه  .ويژگي رواني فاعل شناسايي در کنارصدق و توجيه قرارگرفته است         
  .شود  نمي شک و وهمشاملگيرد و همچون فلسفه اسالمي  مي صرفا يقين و ظن را در بر

  يمباور از منظر قرآن کر
بـه  دهنده  ٴ عوامل شکل بارهيم در  پرسش از قرآن کر    ين که بحث ما در واقع نوع      يبا توجه به ا   

ـ تعرآن را لسوفان ي است که فيگفته مفهوم يش پي است و باور به معنا هاباور انـد،   كـرده ف ي
 ي بـه نـوع    ، باشند ي مفهوم ا باور معادلِ   که ب  ييها  يا واژه  افتن واژه ي يد تالش فراوان برا   يشا

 و پاسـخ بـه      ي بررسـ  ين بهتر است بـرا    يبنابرا. باشدم  يبر قرآن کر  معنا  ل  يا تحم يف و   تکلّ
 ين مفهومي چنيم در چه موارديم که قرآن کريش ببر يگونه پ  ني بحث را ا   ، مقاله يال اصل ؤس

 افزون بر   ي،ريگين نوع پ  يا .است ييزهاي چه چ  ،آن ار بر ذرگيثأو عوامل ت   را مورد نظر داشته   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موضوعات يا و هستند ها گزاره صرفا باور متعلق آيا که اين و چيست تصديق با باور اين رابطه که اين.  1
 بحـث  بـا  عـدم ارتبـاط    دليل به ولي است؛ مهم هايي شوند و برخي مباحث ديگر، نکته       مي شامل نيز را

 .پردازيم حاضر به آنها نمي
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 بـا عنـصر   يا ي که به گونـه  قرآنيها شود که عموم واژه  ميموجب، ب فوق ي از آس  يريشگيپ
رند يمورد توجه قرار گ) نانياطم و  مان، کفر، جحد  يا،  نيقيظن، علم،   مانند  (اند    باور مرتبط 

يـه   آي مفهـوم  داللـت يولـ است،  ذکر نشدهن دست ي از اييها ي که در آنها واژهز موارديو ن 
  ١.رديز مورد توجه قرار گيشود ن  مي است که به بحث مربوطيا گونه به

 بـه  کينزد اي و يقطع يِروان و يقلب اعتقاد از  عبارت ،ن بحث يا در باور ازبنابراين مراد   
  که بتوان  يا گونه به ؛است يخاص يژگيو به يموضوع نبودن اي بودن متصف به نسبت ي،قطع

 ب الـف  کـه  دارم بـاور  مـن «: کـرد  انين شکل ب  يبه ا را   »است ب الف«ن  ينماد ٴگزارهمثالً  
  ».است

مـن   «،»اسـت  مـن  يروبرو کتاب نيمن باور دارم که ا    « همچون   ييها يب گزاره ن ترت يبد
من باور دارم کـه  «  ،»دارم را کار نيا ييمن باور دارم که توانا« ،»دارد وجود باور دارم که خدا  

مـن بـاور دارم کـه       « ،»است آشنا يفارس زبانبا   يدارم که فالن  من باور   « ،»دارد هدف جهان
مورد نظـر مـا خواهنـد        ق باور ينها تماما از مصاد   يا مانند و »ستين صادق سخنش در يفالن
 صـادق  که نيا از اعم ؛است مربوطه يروان حالت صرفا باور از ما مرادكه   است روشن .بود

  .شود  ميزين کاذب يباورها شامل ما بحث نيبنابرا. نه اي باشد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واژهٴ کـريم،  قـرآن  در رفتـه  کار به مفاهيم ميان بتوان گفت در  شايد،قرآنيدرعين حال با بررسي مفاهيم      .  1
  زيـرا  باشـد؛  تـر  نزديک) يقين به قريب يا و يقيني باور البته(باور   به ها واژه ساير از يقين سپس و ايمان
 تـرس  و خـوف  رفتن ميان از و نفس آرامش و سکون،  امنيت معناي به لغت در که است »امن«از   ايمان

 روانـي  حالت نوعي بر داللت  که )١٥٠ ص ،١ ج ،الكريم القرآن كلمات في التحقيق مصطفوي،(ت  اس
 است آن است، رفته کار  به انسان و باور  اعتقاد مورد در کريم قرآن در ايمان که اين دليل و دارد انسان در
 ميان از را) ضوعمو يا گزاره (خود متعلق به نسبت اضطراب و دودلي و ترديد و شک هرگونه ايمان که
 در (چيـزي  تصديق معناي به اين بر افزون  ايمان .آورد  مي انسان براي را رواني امنيت و اطمينان و برد مي

 ؛ الجـوهري، ٥٦: ق ١٤١٤ ؛ الخليـل، ١٣/١٢: ق ١٤٠٥ منظـور،  ابـن (اسـت   رفتـه  کار  به) تکذيب برابر
 رواني پيوند از عبارت ايمان گفت نتوا  مياساس اين بر. )١٥٧ صفحه ،٢ جلد ،تسنيم ؛ ٥/٢٠٧١: ١٩٩٠

، ١٣٨٤آملـي،     جـوادي (. اسـت  گرفتـه  تعلـق  بـدان  ايمـان  کـه  اسـت  موضـوعي  بـا  انسان نفس ميان
ٍّلنعلم من يؤمن باآلخرة ممن هو منها ىف شـك﴿است   شک با تعارض در و مقابل در  نيز ايمان  )٢٧٩ ـ٢٧٧ ص َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُّ ََ ُ َ َِ﴾ 

 :غير آن  هم و رفته کار  در خصوص امور مطابق با واقع به       هم قرآن، در انايم واژه. )٢١آيهٴ   سورهٴ سبأ، (
ِامل تر اىل الذين اوتوا نصيبا من الكتـٰب يؤمنون باجلبت و﴿ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َِ َ ً ََ ُ َّ َ ََ ِالذين ءامنوا بالبـٰطل  و...﴿ .)٥١سورهٴ نساء، آيهٴ  (﴾ّالطـٰغوت َ ِ ِ َ َ َّ

فروا باهللا اولـٰئك هم اخلـٰرس و ُكَ
ِ ُِ ُ َ َُ َّربنـا ﴿: است گزاره صورت به ارائه قابل ايمان). ٥٢سورهٴ عنكبوت، آيهٴ     (﴾ونِ َ

َءامنا بام انزلت و َ َّ ِ ِاتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشـٰهدين َ ّ َ ََ َُّ َ ََّ   ).٥٣سورهٴ آل عمران، آيهٴ  (﴾َ



 ۱۳۸۹ پياپي ششم،زمستان ،دوم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،
٧٢ 

يعني ديـدگاه قـرآن کـريم       مقاله،   به بيان بحث اصلي      ،اکنون که مراد از باور روشن شد      
 انـسان بـر   هـاي روانـي   بيني يا تکبر به عنـوان يکـي از ويژگـي    ر و نقش خودبرتر   ثيأ ت بارهٴدر

  ١.پردازيم مياو  گيري باور شکل

  تکبر يستيچ
، ص ١٠  ج،التحقيق في كلمات القـرآن الكـريم  ( .استو اظهار آن   خود  بزرگ دانستن    ،در لغت تکبر  

 زيرا حقيقتـي نامتنـاهي اسـت کـه هـيچ      ؛ست اجا ه اين ويژگي در مورد خداوند روا و ب )١٩
ِّالسلـٰم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب﴾﴿ محدوديت و ضعف و فتوري براي او متصور نيست   ّ َ ُ َُ َ ُُ َ ُ ُُ ُ َِّ َِ. 

رفتني و وابـسته   انمي ا در مورد انسان که موجودي ضعيف، محدود و از ام)٢٣سورهٴ حشر، آيـهٴ     (
به هزاران عامل بيروني است که با تغيير هر يک از آنها ممکن است اصل هستي او به خطر                 

کماالت سعادت و شود که مانع   مي به هيچ وجه جا ندارد و از رذايل اخالقي محسوب،بيفتد
َ ٰلك َكذ﴿ .گردد  مي دنيوي و اخروي   ّ يطبع اهللاُ عيل كل قلب متكرب جبار﴾ِ َ ِّ َ ُ ٍَ َ َ ُُ َِ َ ِّ َقيـل ﴿ )٣٥ سورهٴ غافر، آيـهٴ ( .ٰ

َادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى املتكربين ِّ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ َّ ُُْ ْ ََ َِ ِ َ َ   )٧٢ سورهٴ زمر، آيهٴ( .﴾ُ
خود را از کند و در اين مقايسه       مي ديگران مقايسه  انسان خودبرتربين يا متکبر خود را با      

 نفوذ کـالم و  ، موقعيت اجتماعي، جسماني همچون زيبايي، قدرت  (ها   آنان در برخي ويژگي   
عبـادت،   ، علـم، ... يا سـازماني يـا  ٢اي له امکانات، پيوندهاي خانوادگي يا قبي     ،مال ،تصميم

 ن ماننـد آ  وان و ااحترام مردم يا ترس آنها از او، وجود پيروان و ياران فر           ،  سابقه در کار خير   
کنـد و بـه همـين دليـل بـر        ميبيند و از اين داوري و قضاوت خود احساس آرامش   مي برتر

به و نيز رفتار خود  در ذهنآگاهانه ا ناآگاهانه يست و بلکه اين احساس را     ا حفظ آن کوشا  
 در آنانحفظ حريم و اظهار کوچکي  ،يژه واحترامِ همچون لزوم ،اتي از ديگران توقعصورت
صدر نشستن و تقدم ديگران بـراي   بر ادناپذيري و حتا نوع نگاه و سخن گفتن،    انتق ،برابر او 

 ص ،٢ج، اخالق در قرآن؛ ٢٥٢-٢٦٩ ص ٦ ج ،المحجة البيضا في تهذيب االحياء( .دهد  مي بروز،سالم به او
  )٤٨ ـ ٤٣

 ؛رديگ  نمي شکلي عاديها و انسان مردم به نسبتتنها لزوما  ،هيروح نياكه است گفتني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا در اينجا قابل پيگيري است؛ اگرچه م ملي سازماني و، گروهي اين بحث هم در شکل فردي و هم شکل.  1
 .کنيم براي رعايت اختصار، بيشتر بر وجه فردي آن تکيه مي

 .توان رابطهٴ ميان تکبر و خودبرتربيني را با سنت پرستي مورد توجه قرار داد و از همين نکته مي.  2
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َقال املال و﴿ :صورت گرفته است   زيخداوند ن  و به  Ｄ اينسبت به انب  بلکه   َ ِ ُ من قومه َ ِلئن   و٭...َِ َ

ِاطعتم برشا مثلكم انكم اذا خلـٰرسون ِ ِ َِ ً َُ َّ ُ ً َ ََ ُ ٰثم ارسلنا موسـى و﴿ )٣٤  ـ ٣٣ات سورهٴ مؤمنون، آي( ﴾َ َ ََّ َاخـاه هــٰرون  ُ ُ َ

ِبـآيـٰتنا و ُسلطـٰن مبني  ِ َ اىل فرعون ٭ٍُ َ ِ ِ
ِمال وٰ َ َه فاستكربوا و َ َ َ ًكانوا قوما عالني ِ . )٤٦ ـ  ٤٥، آيات مؤمنونسورهٴ ( ﴾َ

ٰفقال انا ربكم االعىل﴿ َ ُ َُ ُّ َ   )٢٤آيهٴ  سورهٴ نازعات،( .﴾ََ
 توان گفت افـزون  ، مي اي در انسان   نانهبي ر واقع يابي علل پيدايش چنين روحيه غي      شهدر ري 

. اسـت  جـب ع يا بيني خودبزرگ،  ترين عامل  ياساس،  ديگر عوامل بسياري و ١حسد کينه، بر
؛گيـرد  صـورت  ديگـران  و خـود  بين اي مقايسه لزوما که آن بي ،بيني خودبزرگيعني   ،جبع 

 خود، بين فرد خودبزرگ ،باشد نداشته وجود ديگري شخص ،فرد خود از غير اگر حتي يعني
. نگـرد   مـي  تحـسين  و اعجـاب  آنها با  به بيند و نسبت    مي خوب و بزرگ را خود کارهاي و
 البتـه ايـن   )٤٨ ـ  ٤٣ ص ،٢ج، اخـالق در قـرآن  ؛ ٢٥٢-٢٦٩ ص ٦ ج ،المحجة البيـضا فـي تهـذيب االحيـاء    (

 خودشـيفتگي  و خودمحـوري  ،احساس خودخواهي  از ثرأمت خود ٴنوبه نيز به  بيني خودبزرگ
محور هم خـود را محـور و اسـاس          فرد خودخواه و خود   . است خواهي حقيقت برابر فرد در 

اين فرد با در اختيار داشتن و يا احساس کـاذب تملـک     حالتي چنين در ٢.داند  مي  چيز همه
رسـد کـه اوال يـا ديگـران از ايـن امکـان            مي به اين باور  ) همچون قدرت و زيبايي   ( ،چيزي
 و ثانيا سبب ايـن  ،هاي او قرار دارند    ويژگي تر از  ينياي پا  ، در مرتبه  و يا اگر دارند    ندا  محروم

  . نه عاملي ديگر،ست اخود او  بالمنازعي و برتريِهمه شايستگ
  :فرمايد قرآن کريم دربارهٴ قوم عاد که دچار اين ويژگي بودند، چنين مي

ِفاما عاد فاستكربوا ىف﴿ َ ٌَ ّ َ ِّاالرض بغري احلق و َ َ ِ َِ َ َقالوا من اشد منا قوةً او مل يروا ان اهللاَ الذى خلقهم هو اش ِ َ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ َُّ َ ََّ ّ َُّّ َ َ ََ ُّد ِ

َّمنهم قوةً و ُ ُ حدون ِ َ َكانوا بـآيـٰتنا جي ِ ِ  خشن و جنگجو بودند کـه   يمردمان آنان   )١٥سورهٴ فصلت، آيهٴ    ( ﴾ُ
، يمـال  يهـا  ييتوانـا  ستند و از نظـر    يز  مي مني »حضرموت « در ناحيه  »احقاف «در سرزمين 

 يها تيشرفداشتند و از پ   خود  مگنان   ه  نسبت به  ي آشکار يها ي برجستگ ، و مانند آن   يدفاع
 گر هاى آنان جلوه ي و قصرها و قلعهبرخوردار بودند که در شهرسازنيز  يا کننده يره خيتمدن
 ؛ شـوند يني خـودبرترب يمـار يها سبب شده بود که دچار ب يها و برجستگ ييااين توان .شد  مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َلتجدن اشد الناس عد﴿: ٨٢ سورهٴ مائده، آيهٴ   . 1 ِ ّ َّ َ ََ َ ََّ َ ٰوةً للذين ءامنوا اليهود و ِ ََ َُ َّ َذين ارشكوا وَّال ِ َ ُلتجدن اقرهبم مودةً للذين ءامنوا  َ َ ََ َ ُ َ ََ َّ ََّ َ َِ َّ ِ

ٰالذين قالوا انا نصـٰرى ذ ََ ّ ِ َ ٰلك بان منهم قسيسني و َّ ُّ ِ ِ َّ َ ًرهبانا و ِ ِاهنم ال يستـكربون ُ َ َ ُ َّ َ﴾. 
 .است خودخواهي است، شکل گيري باور صادق و معرفت مانع که ترين عنصري بنابراين محوري . 2
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 )٢٣٧، ص ٢٠ ج، تفسير نمونه(. ديگر برتر ببينند که خود را از مردمان يا گونه به

 توجه به خود و    و   دليل خودخواهي  هب متکبر . نتايج ويرانگري دارد   ، اين کبر  طبيعي است 
 را خـود  زيرا ؛دارد را ديگران بر سلطه و مهم هاي موقعيتكردن   قبضه در سعي ،خود منافع

تـا بـه گمـان خـود        اسـت؛   حـرص    ويژگـي منفـي ديگـر او      . بينـد  مي ديگران از تر شايسته
هـاي فـراوان و بـا     از دست دادن فرصـت     . حفظ کند  ،زدور  مي که بدان تکبر  را  دستاوردهايي  

جنگ و خونريزي بـه       تنهايي و از دست دادن دوستان و همراهان،        ،ارزش فردي و اجتماعي   
، برانگيختن حس کينه و حـسد و حـس انتقـامجوي     ١دليل تکبرهاي فردي و قومي و نژادي      

 ،٢، ج اخالق در قرآن  ( . است  از نتايج خودبرتربيني   يهمگي بخش ... وديگران به دليل تحقيرشان     
  )٤٧ص

  تكبر و معرفت
انسان  .ت بهتر و کمال استي به وضع  يابي ت انسان جهت دس   ي بزرگ برا  ي سد ٴ به مثابه  تکبر

ـ  واقعي از عظمـت و بزرگـ  يل آن کـه فهـم درسـت   يدل هن بيب يفته و خودبزرگ خودش  هـاي  تي
 مهـم جهـان     يها يتظرف طبعا از    ،ش ندارد ي خو ي وجود يها يتز محدود ي خود و ن   يرامونيپ
ز از يـ و ن  خـود ي گسترش وجودي از آنها و افزودن آنها به خود برايريگ ي بهره برا يرامونيپ

 لي تبد ي آب ٴماند و به برکه     مي  غافل ،ي گسترش وجود  ي خود برا  ٴ بالقوه يها ها و جنبه   يتظرف
 در كنـد و  مـي  محـروم  يانوس شـفاف و خروشـان هـست   يشود که خود را از اتصال به اق      مي

 نتوانستند ،ي روحيمارين بيل اي که به دليبسا دانشمندان. شود حبس مي خود يها يتمحدود
 يابيـ  ن موجب شد که خود و جامعه را از دستيو اتعامل كنند شمندان همدوره خود   يبا اند 

ـ يب بزرگ ي و خود  خودمحور .شرفت محروم کنند  يبه کمال و پ    ـ  ٴ بـه مثابـه  ين بـان و   يـده ک دي
يي کـه بـا   هـا  کنـد کـه معرفـت     مـي مي تنظـ  يا گونـه  ي فـرد را بـه      ادراکـ  يمجار،  کننده کنترل

دا نکننـد و  ي ورود به ذهن و روح او را پ        ٴ اجازه ،اند   در تعارض  يي فاعل شناسا  ينيب خودبزرگ
 ييها ين معرفتکند که چن  ميريرد و تدبيگ ميسيطرهٴ خود  را چنان تحت     ي ادراک ياساسا قوا 

ٍ تتىل عليه ءايـٰتنا وىل مستكربا كان مل يسمعها كان ىف اذنيـه وقـرا فبـرشه بعـذاب ِاذا و﴿: يندرا نشنود و نب    َ ُ َ َ َ َِ ِّ َ ُ َ ًَ َ َ ُِ َِ ُ ّ ََّ َ َ َ ُ َُ ًِ ٰ ٰ
  )٧سورهٴ لقمان، آيهٴ ( ﴾َاليم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِان فرعون عال ىف االرض و﴿ . 1 َ ِ َ ََ َِّ ُجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبـح ابناءهم و ِ ُ ِّ ً َ ََ َ ً َ َ ََ َُ َ َُ ِ ِ ِ َِ ُ ِيستحيى نساءهم انه كان من املفسدين َ ِ ِ ُِ َ ُ َُ َّ َ َ َ﴾ 

فروا من قومه ما نر﴿ )٤سورهٴ قصص، آيهٴ    ( َ فقال املأل الذين كَ ِ ِ َِ َّ ََ َ ُ َ ّ ٰك اال ََ ِ ِ برشا م َ
ً َ َّ ٰك اتبعك اال َما نر َثلنا وَ ِ َ َ َ َّ ِ الذين هم اراذلنا بـادى  َ ُِ َ َُّ َ

ِما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كـٰذبني َّالرأى و ُِ َ ُ َُّ ُ َ َ ٍٰ َ َ  )٢٧سورهٴ هود، آيهٴ  (﴾َ
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 ، تكبر،کنترل دروني کافي نباشد  کيفي و کمي پيدا کند و فزونيِ،و هرگاه براهين و آيات
طبـق  ، دارد کـه شـکل حـداقلي آن    فيزيکي وامـي ور و سانسبه جلوگيري  فاعل شناسايي را  

سورهٴ ( شنيدن و جامه به خود پيچيدن براي نديدنبراي نكردن گوش در دست   ،آياتبرخي از   
 مسخربه ت و )٢٧سورهٴ هود، آيهٴ (انبيا پايه بودن پيروان   بر دون   و وارد کردن اتهام مبني     )٧نوح، آيهٴ   

. اسـت منـان  ؤو شکل حد اکثري آن نيز قتل و اسارت م، آنو مانند  ) ٣٨سورهٴ هود، آيهٴ    ( نگرفت
  )٤سورهٴ قصص، آيهٴ (

ـ  در مقابـل تمـام دال  ، اگر در روح انسان راسخ و مـستقر گـردد  يژگين و يا ل روشـن و  ي
ــٰدلون ىف ﴿: باشـد امور ن يتر يهي اگر بدي حت؛کند  ميستد و آنها را انکار   يا  مي محکم ُ َالـذين جي ِ َ َّ َ

ِءايـٰت اهللا بغري َ ِ َ سلطـٰن اتـٰهم كرب مقتا عند اهللا وِ ً َِ َ َُ ُ ُ َ َعند الذين ءامنوا كـذ ٍ ََ َ َّ ٍ ٰلـك يطبـع اهللاُ عـىل كـل قلـب متكـرب  ِ ِّ َ ُ ََ َ ُُ َِ َ ِّ ٰ
ّجبار ِّسارصف عن ءايـٰتى الذين يتكربون ىف االرض بغري احلق و﴿ )٣٥سورهٴ غافر، آيهٴ ( ﴾َ ََ ِ َِ َ َِ ِ َّ َ ََ َُ ََّ ِ ِ ٍان يروا كل ءاية ال َ َِ َ ََ َّ ُ 

ِيؤمنوا هبا و ِ ًان يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال ُ ََ َ ُّ َ َ َُ ِ ِ ًان يروا سبيل الغى يتخـذوه سـبيال و َِّ ََ َ َ َ َُ ِ َِّ َّ ٰلـك بـاهنم كـذبوا  ذ َ َ ُ َّ َ ِ

ِبـآيـٰتنا و ِكانوا عنها غـٰفلني ِ   )١٤٦سورهٴ اعراف، آيهٴ ( .﴾َ
قـت  يبـا حق آنـان را  ت  مخالفيعلت اصلبينان،    خودبزرگاز زبان   قرآن،   اتي از آ  يبرخ

دست  هب ،قت به دل و جان مخاطبيد و حقيورود معرفت جد چرا   اوال   :کند  مي انيگونه ب  ينا
 يا  در مرتبـه  آنـان  يهـا يارکه به اعتقاد و بـر اسـاس مع        ) پيامبر(گر  ي د يشخصو  نبوده   آنان

) نبي( او  که بايدافرا چرا ايو ثان، ابالغ شده است؟   قرار دارد آنان  ا مانند   ي آنان و تر از     پايين
كـه    ندارنـد ييگاه باالي جاي هستند که به لحاظ اجتماع  يمردمان ،اند ي کرده و همراه  يهمدل

،  روشـن يبـه شـکل   هـا     اعتراضن  يانباشد؟  ت آنان   يبرخالف شئون و موقع   وستن به آنها    يپ
َفقال املأل الذين كفرو﴿ :ل تکبر استيح به دلي در برابر معرفت صح  يريگ موضع ََ َ َّ َُ َ َا من قومه ما نـرَ ِ ِ َ ٰك  َِ

ّاال َبرشا مثلنا و ِ ِ
ً َ َّ ٰك اتبعك اال َما نر َ ِ َ َ َ َّ َّ الذين هم اراذلنا بادى الرأى و َ ِ ُِ ََّ ُ ُما نرى لكـم علينـا مـن فـضل بـل نظـنكم  َ َ ُ َُّ ُ َ َ ٍٰ َ ِ َ َ

  )٢٧سورهٴ هود، آيهٴ ( ﴾ِكـٰذبني
ـ اروان يپم و ي ما بود،امين پي اٴ آن است که اگر آورنده   سخنن  ي ا ي معنا ،بين ترت يبه ا  ن ي

 سخن شما را ،ستين نيم و اکنون که چنيرفتيپذ مي ،ن ما بودندأش يا هم از ما و  ي کسان ،فکر
 معرفـت و  ير پـا گذاشـتن محتـوا     يـ ن سـخن در واقـع ز      يا .ميکن  مي م و انکار  يدان  مي مردود
 ونـد  سـخن ندار  يا نادرستي و ي در درستين نقش ياست که کمتر   يعناصرت دادن به    يمحور

 ي پوشش ظاهر  ،شود  مي اني ب يا نب يتمام آنچه ظاهرا به صورت استدالل و محاجه با رسول           
  .موضوع است تا مخالفت آنان موجه جلوه کند
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ن است که چـون  يا ،باور درستقبول  از يرير آن در جلوگ يثأتکبر و ت  دربارهٴ  گر  ي د ٴنکته
ک شدن بـه آن     ي است که نزد   ف کرده يرا تعر خاصي  م  ي خود حر  يبرا کبر و خودخواه  فرد مت 
 ي که بـه او انتقـاد  يهنگام ، مخدوش شدن و در معرض زوال قرار گرفتن آن است         يبه معنا 

تش در معرض هجوم قرار گرفتـه     يکند که هو    مي  او احساس  ،شود  مي مير مستق يا غ يم  يمستق
دعوت با  . او رقم خواهد خوردي و شکست براينابود ،است که در صورت عدم دفاع از آن       

هجوم قرار گرفته و مخدوش هدف  ،يا  برکهتين هوياکند که     مي سا او احس  ،قتياو به حق  
در صدد مقابله  يموجه و يل معرفتيچ دليه ي ب،قتي خضوع در برابر حقيجا هشده است و ب

ـٰدلون ىف ءايــٰت ﴿: ايستد  ميقتيحقه يد و عليآ ميبر انکارحق به اشکال گوناگون     و ُ ِان الذين جي ِ َِ ََّ َّ

ّاهللا بغري سلطـٰن اتـٰهم ان ىف صدورهم اال ٍِ ِ ِِ ُِ ُ َ ُ َ ِكرب ما هم ببـٰلغيه ِ ِِ ُ   )٥٦سورهٴ غافر، آيهٴ ( ﴾ٌ
ـ اارضـاي    ي بـرا  ين افراد يچن ـ  ين وضـع  ي ـ  بـا تمـسک بـه دال       ،يت روان ل مختلـف و    ي

 ،محاق ببرند و با انواع اتهاماتبه  صادق را يکنند معرفت ها ي مي سعيغاتي تبليساز يانجر
كـه گويـا    ي  فرد مـستکبر  شرح روحيات    در   ، مدثر ٴسوره . خود را حفظ کنند    يلي تخ گاهيجا

 اين واقعيت تلـخ را گـزارش   )٢٢٨، ص ٢٥، جتفسير نمونـه () ي بوده است وليد بن مغيره مخزوم   
ـ ر مل و برنامهأ به ت،ميت قرآن کري مقابله با حقانيبراو  بود يمارين بيدچار ا او  . كند  مي  يزي
 اعـالم کـرد کـه   ، ت با پشت کردن به حق و استکبار از آن ياخت و در نها    پرد يز بازنگر يو ن 

َانه فكر و﴿: اند  ديگران به او آموختهامبر است کهي پٴقرآن کار ساحرانه  َّ ََّ ُ َّقدر  ِ َّ فقتل كيـف قـدر ٭َ ََ ُ ََ َ  ٭ِ
َّثم قتل كيف قدر  ََ ُ َُ َ ِ َ ثم نظر ٭َّ َ َّ َ ثم عبس و٭ُ َ َ َّ َبرس  ُ َ ثم ادبر و٭َ ََّ َ ّ فقال ان هـٰذا اال٭َكرب َاست ُ ِ ِ َ َسحر يؤثر  َ ُ ٌ ِان هــٰذا ٭ِ

ّاال َقول البرش ِ ََ   )٢٥ـ  ١٨ سورهٴ مدثر، آيات( ﴾ُ
يـابي   در دسترا هاي انسان  چگونه تکبر فرآيند فهم و توانايي   کهواقعيت  توضيح اين    در

موضوع را تا ابعاد ، ن و نافرماني ويس در قرآ بررسي داستان ابلي،کند ميبه واقع دچار خلل 
  ١.کند ميحد قابل توجهي روشن 

  او امتناع،کند ميامر   که خداوند او را به سجده در برابر انسان       يس هنگام يدر داستان ابل  
ـ ااو  اسـخ و پ کند  مي الؤ را س  ين نافرمان يل ا يخداوند از او دل   . ورزد  مي َقـال مـا ﴿ : اسـت ني

ّمنـعك اال َ َ َ َ َتسجد اذ امرتك قال انا خ َ ُ َ ََ ََ َ َ ِ ٍري منه خلقتنى من نار وُ ِ َِ ََ ُ ِخلقته من طني ٌ ُ َ   )١٢ سورهٴ اعراف، آيهٴ( ﴾ََ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لحـاظ  ابلـيس بـه     همچـون  موجـوداتي  ولـي  اسـت،  انساني معرفت و انسان مورد در ما بحث اگرچه . 1
 .ندارند انسان با تفاوتي رذيلت خودبرتربيني، خاص طور به و اخالقي و نفساني هاي خصلت
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  :كند ميخود و انسان ميان  يا يسهس ابتدا مقاينجا ابليدر ا
  .ش باالتر باشدا ياست که شرافت و کمال وجوددرست  ي سجده تنها در برابر کس.۱
مـن از   و  ده شـده    يـ گـل آفر   از   رايز؛  تر است  ييناش از من پا    يشرافت وجود  ،انسان. ۲
  .آتش

  :نيبنابرا. ۳
  .ستيز ني جا،تر از من است ي و پست خاکيانسان که موجودبر   منٴسجده. الف

 نـه  ،آن موجود من هستممسجود باشد، ) سه من با آدم  يدر مقا ( ياگر قرار است کس   . ب
  . برخوردارميشتري بيفت وجودارا از شري ز؛آدم

بر او مغفول بماند و او  تي از واقعيابعاد قابل توجهكه شود  مي باعث ينجا تکبر ويدر ا
  : خطا در فهم و استدالل شودن لغزش و يچنددچار 

بـه انـسان     يو فروکاهـش   يوجهـ  يک ي دچار نگاه  ينيبيل تکبر و خودبرتر    به دل  اواوال،  
ن که تمـام  يگر ابعاد آن و سپس پنداشتن ايء و غفلت از د   ي به ش  يساحت يک و نگاه    شود  مي
 کـه از لمـس    يکورشخص  همانند  (انداز است     غلط ،ک وجه است  يهمان  در  ء  يت ش يهو

ٍمحـا ﴿ل بـدبو   گ انسان،يک وجه اگرچه .) است ناودان ،ليجه گرفته بود که ف    يل نت يخرطوم ف  َ َ
ـ ي فنفختُ«او گر يد وجه  ي ول ،است )٢٨حجر، آيهٴ    سورهٴ  ( ﴾َمسنون ِفـاذا ﴿:  اسـت »ين روحـ ه م َ

ُسويته و َُّ ُنفخت َ َ ِ فيه من روحى فقعوا له سـٰجدينَ ُ َ َ َ ُ ِ از وجـوه   يکـ يطان فقـط  يش )٢٩سورهٴ حجر، آيهٴ ( ﴾ِ
  . شديريگ يجهد و دچار خطا در نتيرا دماهيت انسان 

ثر در ؤ مـ ي مقـدمات معرفتـ  ياريبـس  از  ، خـود  يريگ يجهمحاسبه و نت  ند  يفرآاو در   ثانيا،  
ـ «، »اسـت وند ه خداي ناحن دستور ازيا«ن که يااز جمله    ؛غفلت کرد  يريگ يجهنت  ٴهمـه ه او ب

  را روايظلمـ هيچ  شاو به بندگان« ،»عالم استآنان و مصالح  ها    انسان مخلوقات از جمله  
م يتـسل «، »ن اسـت ياو ارحـم الـراحم  «، »ست ا برحکمت اويتمام افعال او مبتن «،  »دارد نمي

 ...و» سـت  اي حـد وجـود    يان و کمال و عظمت ب     يپا ي موجب سعادت ب   ،مطلق در برابر او   
 اسـت؛   ر و مصلحت  ي بر حکمت و خ    ين امر مبتن  ي قطعا ا  ، به بندگان کند   ين اگر امر  يابنابر
 ،قدماتن ميبا غفلت از ااش  استكباري يل خويدل هطان ب ي ش .ل آن را نداند   ي اگر بنده دل   يحت
 و يريـ گ يجـه  خـود منحـرف کـرد و دچـار خطـا در نت          ير اصـل  يمـس معرفـت را از     ند  يفرآ

ن احتمـال   يا يحت  برخالف ابراهيم در قضيهٴ ذبح فرزند به دستور خدا،         او . شد يريگ يمتصم
شتر يت او را در کمال بيزان ظرفين دستور او و م   ي با ا  استخداوند خواسته   شايد  که  نداد  را  
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َّالـذى ﴿: اسـت  التر و کماالت بـا ها ي به معرفتابي دست ،اساسا هدف خلقت ؛ زيرا   ديازمايب َ

َخلق املوت و ََ َ ٰاحليو َ َةَ ليبلوكم ايكم احسن عمالَ َ ُّ ََ ُ ََ َُ ُ ُ در خـود   ينافرمـان جه بـا  يدر نت )٢ سورهٴ ملك، آيـهٴ ( ﴾ِ
کمـال و  ر يمـس  از ادامـه  خـود را   نـه تنهـا    ، و تکبر  يل خودخواه يبه دل و  امر خداوند   برابر  
خود را فـراهم     سقوطو   انحطاط اتموجببلکه  كرد،  محروم   ، واالتر يگاهي به جا  يابي دست

َقـال فـاهبط منهـا فـام يكـون لـك ان تتكـرب فيهـا فـاخرج انـك مـن ﴿ :رانده شد هشت  ز ب ا وساخت   َِّ ِ َِ ََّ َُ ََ َ َ ََ َ َ َ ُ ِ َ

ِالصـٰغرين   .)١٣سورهٴ اعراف، آيهٴ ( ﴾ّ
ـ  ا ،فهيه شر يآدر   گريدجالب توجه   نکته   ـ  م ن اسـت کـه خداونـد      ي ـ    ي ي ان احـساس روان
 يمي مستقٴ رابطهي، ويجود وٴطه و مرتبهير شدن حيو حق کوچک شدن  بايو ينيب خودبزرگ

 يد راهيبا ي،گاه برتر در هستيو جا يدن به بزرگي رسينشان دهد که برا تا رقرار کرده استب
  .برگزيند را ينيب بزرگ و خودينيبرتربخودغير از 

ن نظـر کنـد و ذهـن و    يها و زمـ  توانست به ملکوت آسمان     مي  که يموجودروي،  به هر   
َّاو مل ينظروا ىف ملكوت السمـٰو﴿د نماي ياعلدر معارف را غرق   روحش   َ َِ َ ُ َ ِاالرض و ِ ٰت و َ َمـا خلـق اهللاُ  َ َ َ

ٍمن شىء   .آمد گرفتار يض خودخواهي در حضگونه نيا )١٨٥سورهٴ اعراف، آيهٴ ( ﴾ِ
  گيري نتيجه

براساس ديدگاه قرآن کريم خود برتر بيني يا تکبر نقش اساسي در شکل گيري باور انـساني                 
و بر اين اساس  .يابي انسان به واقعيت را با مشکالت جدي مواجه سازددارد و مي تواند دست

 .يکي از شروط الزم براي دستيابي به حقيقت و واقعيت پرهيز از خود برتر بيني است
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