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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  خودبيني عجب و -2
با هم پيوندي دارند ريشه اين كه من به  هانيا، هانيااين در واقع عجب است كه عجب داريم و تكبر و امثال 

به خود پسندي و بر تر بيني  گردديماين بر  دهميمو برتري خودم را بر ديگران نشان  فروشميمديگران فخر 
بيش از آنچه كه  پسندديمقع بينانه خودش را از چيزهايي است كه با هم ارتباط دارد. به طور غير وا هانيا

آنوقت خودش را  پسندديم هاتيواقعواقعيت دارد. اين يعني خود پسندي، به خاطر اينكه خودش را فراتر از 
و اين در مرتبه نگرش است بر اساس اين خودپسندي و خود برتر بيني آنوقت فخر  دانديمنسبت به ديگران برتر 
 .كنديمكه بيشتر در احوال و سكنات و اقوال هم ظهور و بروز پيدا  شوديمپيدا  فروشي و برتري جويي

  خودبيني  عوامل مؤثر در عجب و
 هابيآساي منشأ ابتالي به اين و نگرشهاي غير واقع بينانه هانگاه شوديمببينيد اين بحث از اينجا شروع  
آن ريشه اصلي در اينجا اين است كه كسي علم خود را ببيند يا هر قيمت ديگري كه دارد ولي علم را كه  شوديم
ولي آنچه كه  نديبيم دانديم. آنچه كه كنديميكي غفلت از جهل خودش  كنديمبيند از اين امور غفلت يم
يابي بكن بايد همه واقعيت را ببيند و حال اينكه اگر بخواهد كل شخصيت خودش را ارز كندينمتوجه  داندينم

. پس گاهي انسان يعني اين ريشه است ريشه داندينمو آن اندازه  دانديمهمه واقعيت اين است كه او اينقدر 
ولي اين بخشي از واقعيت بوده و  نديبيمت ديگري را معجب و اخالقهاي مذموم اين است كه اين علم يا هر نع

ي كه جهل او به بسياري از ي. اين از نكات اصلي است آن واقعيتهاكنديمغفلت  از بخش مهم واقعيتهاي ديگر
از علمش است هر چقدر هم علم داشته باشد از اين غفلت بكند  ترعيوسامور است كه اين جهل كه هست خيلي 

اين في حد نفسه تا يك  دانديمدر حدي است كه مسائل را  دانديميكي هم ارزش علمي كه دارد علمي كه 
خيلي ارزش دارد اين هم ارزش علمي كه دارا است جاهل است يعني بيش از  كنديمحدي ارزش دارد او خيال 

سوم غفلت از علوم ديگران و چهارم غفلت از عرضي بودن علم خود و  و ؛آن حدي كه از جهلش داراست
. ببينيد اين بحثهايي كه كنميمتي است كه من ارائه انتساب علوم بشري به خدا اين هم يك بحث تحليل روانشناخ

ب تحت عجب و غرور و تكبر و كبرو استكبار و و فخر فروشي و برتري جويي و عناوين مختلفي كه در كت
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در اين  هاانسانشناختي دارد كه بر اساس آن هاي فقهي دارد اين نظام رواناخالقي ما آمده و بخشي هم جنبه
. پايه قصه اين است كه كسي اساس عجب و غرور و تكبر و ادعاهاي گزاف و اوصاف درنيگيممسير قرار 

و از يك بينش و  شوديممذمومه و افعال و رفتارهاي نكوهيده اساسش از يك بنياد نگرشي غلطي شروع 
نكه به اي گردديماساس قصه بر  كنديمكه اين همه شاخ و برگهاي مذموم را توليد  شوديمنگرش غلطي شروع 

حالت مرضي  هانياكسي واقع بينانه خودش را ارزيابي نكند علت اصلي قصه در اينجا است البته گاهي تكبر و 
آن هم خيلي مورد بحث ما نيست ولي حداقل در بخش زيادي از اين موارد اساس آن بحثها به اينجا  كنديمپيدا 
نما و ارزيابي تام و كامل نيست و ناقص است ماميابي تكه كسي نگاه و ارزيابي او از خود يك ارز گردديمبر 

اين درست است اما وقتي اين  نديبيمكه كسي علم يا هر نعمتي كه در درستش است  شوديماين از اينجا شروع 
پس علم خويش را  كنديمرا ديد و از يك سلسه اموري كه در كنار او هست غافل شد آنوقت توليد خودپسندي 

واقع مسأله اين است كه علم بشر  دانمينمولي خيلي چيزها را  دانميماز اينكه من اين را  ضافه غفلتاكه ديد ب
و نسبت علم و  نديبينمو جهلش را  نديبيمدر كنار جهل بي پايان او قرار دارد. جهل به امور ديگر، علمش را 

اين است كه غفلت  اولش. پس شوديمجهلش را توجه ندارد اين علم است و آن هم جهل است آن هم نسبتش 
عامل اول اين است كه علمش را ديد غافل از اينكه جهل خود به  .م او به جهل خوداز جهل خود و نسبت عل

اينكه علمش چه  داندينمامور ديگر و نسبت اين علم به جهل را توجه ندارد. دوم اينكه حد و ارزش علمش را 
و چهارم جنبه ديني قوي دارد غفلت از اينكه  نديبينمگران را مقدار اثر دارد سوم اينكه علوم و امتيازات دي

عرضي و ناپايدار است و از ناحيه خدا است. اين در واقع فرمول پيدايش اين صفات مذموم و افتادن در  اشهمه
اينطور است كه ارزيابي ناقص از  هافرمولكه اساس  ديآيماين وادي مذموم است كه در حقيقت به اين شكل در 

خويش اين ارزيابي ناقص از خويش به اين صورت است كه توجه به دارائي خويش بإضافه غفلت از ساير 
ه ك. دبا هم تصوير كامل از شخصيت ارائه بده توانديمساير موارد مربوط كه . موارد مربوط، كه چهار عامل شد

ي است سوم اينكه ديگران هم دارند چهار موارد اين است كه حد علم اين اندازه است دوم اينكه جهل او اينطور
خودپسندي و خود  شوديمنتيجه  هانياناپايدار و عرضي است. توجه به آن و غفلت از  هانياچهارم اينكه همه 

بيني ناصحيح است و دامنه اين خود برتر. آنوقت حاصل اين حاصل ارزيابي شوديممترتب  هانيابيني كه بر برتر
اين  شوديمپسندي غير صحيح براي او ايجاد و خود نديبيمكه خود را برتر  ودشيماز حاالت رواني شروع 
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بيني اول در درونش است كه عجب است كه بيشتر امر دروني است. آنوقت خود اين خودپسندي و خود برتر
يعني حالتهاي  ديآيمتكبر آنجا عجب و غرور است و بيشتر حالتهاي دروني است تكبر كه  كنديمتكبر را توجيه 

 .دهديمو نشان  كنديمدروني در روابط اجتماعي بروز كرده است و نسبت به ديگران برتري خودش را اعمال 

 ظاهري  هاي باطني واليه
حالتهاي  هانيااين تكبر بحثي است كه در واقع خودپسندي و خودبرتر بيني شده فخر فروشي و تحقير ديگران،  

اين گاهي در نوع عمل  كنديمسكنات انسان و روابط انسان با ديگران ظهور پيدا  تكبري است كه در حركات و
چيزي  ،. تكبر در واقع يعني ما دو تا اليه داريم حاصل آن غرورشوديمرفتار آدم است گاهي هم در بيان ظاهر 

ه جنبه باطني بيني است كت كه حالت عجب و غرور و خود برتراست كه داراي دو اليه است يك اليه باطني اس
 كنديمو تحقير  دهديمو خودش را برتر نشان  فروشديمكه فخر  كنديماست اين در اليه ظاهري هم بروز پيدا 

 يترعيوس. استكبار يك دامنه خيلي ديآيمدر سطوح كالن در بيايد به صورت طاغوت و مستكبر در  هانياالبته 
كه كما بيش با بحثهاي روانشناسي ارتباط دارد در واقع ما دارد. اين يك دستگاه تحويل مباحث اخالقي است 

اينجا ممكن است يك نوع تكبر يا غرور داشته باشيم كه روي يك نوع خصلتي يا مرضي و لجالجتي باشد و 
آن را كار نداريم. صفات  14نمل/»أَنْفُُسهُم اْستَيَْقَنتْها وَ  بِها جَحَدُوا وَ «ولي  دانديمرا  هانياممكن است همه 

گاهي حالت لجاجتي و گاهي از  هانيامذمومي عجب و غرور و تكبر و استكبار و تحقير ديگران و امثال 
هم كرد كه در حالت دوم در واقع اساس اين  اشمعالجه شوديمرا شناخت و  هاآنشروع شده كه بايد  ييهاشهير

يا خود پنداره ناقصي است. از خودش يك تصوير ناتمامي  دگرديمصفات به يك ارزيابي ناقص از خويش بر 
به دست آورده اين خود پنداري ناقص و ارزيابي ناقص روح ايم مسائل است و فرمول اين ارزيابي ناقص كه 

بعد اين مبدل  نديبينمولي تمام واقعيت را  نديبيممبناي اين صفات مذمومه هست اين است كه يك چيزي را 
نگرش و اليه دروني و باطني كه در اعماق روحش است اين يك، و دوم ظهور و بروز آن نگرش به يك  شوديم

تكبر گاهي نوع عمل اينطور است و نوع نشست و برخواست و تعاملش  شوديمدر رفتار و گفتار او است. اين 
به اين ارزيابي ناقص  . اين يك مقدمه اي در اينجا بود. چرا ماكنديمبا ديگران و گاهي هم كالمش ظهور پيدا 

اين ارزيابي ناقص را  نديگويمكه همه  هاهوس؟ حب ذات و خودخواهي است و آمدن هواها و ميشويممبتال 
و ما اين كار را در  كنديمخيلي كمك  هابحثپيشرفتهاي روانشناسي در تحليل اين  هابحث. در اين كنديمتوليد 
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استفاده كرد.  هاليتحلاز اين بحثهاي روانشناسي در  ميتوانيم. در علم اخالق خيلي مياندادهعلم اخالقمان انجام 
در تحليل متون و  هانيادرست است. از  هانياآنچه كه در روانشناسي است درست است ولي خيلي از  مييگوينم

مذمت شده  خصوص بهعالم در مورد  مينيبيماستفاده كرد. اين صفاتي كه ما اينجا  شوديمآيات و روايات خيلي 
مورد نهي قرار  خصوص به هانيابراي عالم بد است اين چند تا امر كه رواياتش آمده  هايبدضمن اينكه همه 

علماي دين اين امر مورد تأكيد  خصوص بههست ولي در مورد عالم  هانياگرفته البته در صاحبان هر نعمتي 
ين صفحه سيصد و نود و نه و چهار صد و پنج در دو سع عنوان زيادي قرار گرفته است كه رواياتش را در هم

 معلوم شد. هانيا. عجب و غرور و مينيبيمدعوي العلم و امثال اينها 

 فرضيات مختلف در مورد حرمت تكبر 
 مطلقا حرام -1
 مراتب خاصه از آن حرام است  -2

يك بحثي است كه مطلقا تكبر حرام است يا اينكه مراتب خاصه اي از آن حرام است. ظاهر فقها اين است كه  
كه بگويد همه حرام  ديآينميك مراتب نازله خفيه اي دارد كه به مذاق شرع  ديآيمتكبر حرام است ولي به نظر 

ه فقه االخالق است كه اخالقيات را از نظر فقهي مربوط ب هانياكه كراهت شديده داشته باشد.  ديآيماست به نظر 
. در هر حال اين هم تابع آن بحث است اگر گفتيم تكبر مطلقا كنديمحرام و كراهت و واجب بودنش را مشخص 

و آشكار آن حرام است اما مراتب نازله هم بحث آن بحث است  واضحهحرام است مطلقا است اگر گفتيم مراتب 
به آن پرداخت. اين هم يك بحث است كه قسم دومش ممكن است بگوييم مطلقا  دشويمكه در جاي خودش 

 حرام است و ممكن است بگوييم مراتبي دارد.

 به علوم ديني است  مختصحكم  -3
فرض ديگري هم اينجا اين است كه اين حكم مزبور مختص به علوم ديني است يا مطلق است اين هم معموال  

مثال در عمل و ترك عمل گفتيم كه مخصوص علوم ديني است جاي ديگري  ميكنيمدر هر جايي بحث را مطرح 
گويي كه در قسم اول ه كرديد آن دليل كذب و خالف واقعاي كه شما مالحظدر اينجا مطابق با ادله كندينمتسريع 
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حرمت كبر در  در قسم اول دليل كبر و در قسم دوم دليل نيستبود و دليلي كه در تكبر داريم مختص به دينيات 
قسم دوم مطلق است اين مربوط به عالم ديني نيست هر كسي اين دليل مطلق را دارد. اين دليل مطلقش مشترك 

در حاليكه  دانديماست و در همه موارد هست از فيزيكدان هم اگر سؤال بكند و يك جوري نشان بدهد كه 
ير ديني، اما ادله خاصه اي كه در بحث آمده نه آن ول در حوزه هاي غ دهديمآن هم كار حرامي انجام  داندينم

به چيزي كه  ديگويمبحث كلي كبر بعضي اطالق دارد و بعضي هم ظهور در چيزهاي ديني دارد مثال آنجايي كه 
كه اختصاص به ديني دارد بنابراين دليل اين حكم مطلق است و  ديآيمعلم ندارد فتوا بدهد و امثال اينها به نظر 

ادله خاصه كه در بحث وارد شده دو قسم است بعضي مطلق است و بعضي  رديگيمدليل كبر عام است و همه را 
خاص به مسائل ديني است كه طبعا در مسائل ديني به دليل اين ادله خاصه و اقرار به جهل و تشديد معصيت 

د است. بنابر اين در همه جا حرام است ولي در آنجا حرمت بيشتري دارد بنابراين در اينجا ادعاي حرمتش مؤك
 علم و غرور و عجب و دو سه تا موضوع را براي عالم بحث كرديم.   

 

 دعوي العلم -3
ببينيد و ما زياد  ديتوانيمهمه ادله متعددي دارد كه در اينجا  هانيادر دعوي العلم اينكه كسي ادعاي علم بكند   

وارد آن نشديم. در دعوي العلم اينكه كسي ادعاي علم بكند و اينكه ما به آن پرداختيم اينجا چند معنا براي اين 
 متصور است

  داندينماظهار علم نسبت به چيزي كه  -1
علم بكند. اظهار  داندينميك معنايش اين است كه نسبت به چيزي كه  كنديميكي اينكه كسي كه دعواي علم 

و جوابي براي آن درست بكند. مثال در صفحه سيصد و سي و يك مثال در  دانميمبگويد  داندينمچيزي كه 
 أَبَا يَا« ديگويموصيت حضرت ابوذر كه در امالي توسي و مكارم االخالق آمده و سندش را من مراجعه نكردم. 

 يَْومَ اللَّهِ عَذَابِ مِنْ تَنْجُ بِهِ لَكَ عِلْمَ لَا بِمَا تُفْتِ َلا وَ تَبَِعِتهِ مِنْ تَنْجُ أَعْلَُمهُ لَا فَقُلْ تَْعَلمُهُ لَا عِلْمٍ عَنْ سُئِلْتَ إِذَا ذَرٍّ
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اين يك معنا است كه در روايات  دانميمنگو  يدانينماز عذاب روز قيامت آنچه كه  كنديمنجات پيدا  1»الْقِيَامَة
است و زياد نياز هم به سند ندارد. اين يك مطلب است كه دعوي اعلم كه  متعدد آمده است. روايات متعدد

دعواي علم اين است كه مقصود از دعواي علم اين است كه نبايد به چيزي كه  اين است. مطلب دوم در مييگويم
 دانميمبگويد  داندينم

 يك نوع تكبر علمي  -2
و يك مصداق ديگر هم اين است كه در واقع مقصود از دعوي العلم يعني يك نوع تكبر علمي باشد. يعني آنچه  

 ديگويم داندينمكه من عالم هستم ولو اينكه اگر از او چيزي بپرسند كه  ديگويمو  دانديمكه دارد خيلي مهم 
در واقع آن يك گناه است كه اظهار نظر بكند به خيلي مغرور است كه  دانديم. ولي نسبت به آنچه كه دانمينم

 مَنْ  الْعَالِمَ فَإِنَّ«خيلي بزرگ نشان دهد مثال  دانديميك گناه اين است كه آن چيزي را كه  داندينمچيزي كه 
 هاآنيعني توجه به اين دارد كه علم او در مقابل  2»جَاهِالً بِذَلِكَ نَْفَسهُ فَعَدَّ قَلِيلٌ َيعَْلمُ  لَا ِفيمَا َيْعلَمُ مَا أَنَّ عَرَفَ

محدود است. اين هم در صفحه سيصد و نود ونه سيصد و سي و يك و سيصد و نود و يك هم باز روايات 
مربوط به اين داريم. اين هم يك معناي ديگري براي ادعاي علم است در واقع دعوي العلم و رواياتي كه در اين 

يا اينكه همان كه  دانميم ديگويم داندينممعنا را دارد يا اينكه در باره چيزي كه  باب هست يكي از اين دو
كه من عالم  كنميماظهار  و دهد؛يمتوجه ندارد كه اين محدود و معدود است و براي خودش مهم نشان  دانديم

است. چند وجه ديگري  هانياعجب و غرور است و ظهور و بروزش در  هانياكه ريشه  هابحثهستم و از اين 
است كه تأكيد شده كه عالم بايد ترك كند. تواضع براي عالم ممدوح و مورد تدكيد بود نكته مقابلش تكبر و 

 مذموم است. دو سه نكته ديگر هم بايد توجه بكنيم هانياادعاي علم و 

 حكم ادعاي علم
ترك بكند يا اينكه مكروه است كه به نظر  بايديك نكته در ذيل اين بحث اين است كه ادعاي علم حرام است و  
كه قسم اول حرام است براي اينكه هم روايات اينجا داريم و روايات هم نباشد دروغ است و لذا هم با  ديآيم
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هم رواياتي داريم كه متعدد بود و وعده عذاب هم داده است.  هانياعناوين كليه حرام است و هم در خصوص 
ت وجود دارد يكي اينكه دروغ و كذب است و يكي اينكه روايات خاصه اي اينجا پس دو تا دليل براي حرم

كه  هانياداريم منتهي اين روايات خاصه بعيد نيست كه بگوييم اختصاص دارد به آنجايي كه مثال در باب فتوي و 
ما اگر مبناي ا .تقرار بگيرد اگر مبناي عملي قرار بگيرد مورد تأكد اس خواهديمآمده جايي كه مبناي عملي 

عمل قرار نگيرد اين از باب كلي اشكال دارد به عبارت ديگر وقتي كه اين حكم حرام است يا مكروه قسم اول 
اينجا حرام است از باب كذب و ادله خاصه اين حرام است.  داندينماين است كه اظهار دانايي نسبت به آنچه كه 
اگر در  و ؛باشد حرام است. اگر آن مرتبط اين مطلق باشد ندداينماگر در اينجا اين پاسخ آري در جايي كه 

مسائل مورد ابتالي به مكلف باشد آنوقت حرمت مؤكده دارد. براي اينكه عالوه بر آن بحثهايي كه گفتيم يك نوع 
اينجا هست يعني با گفتن و با  ميگفتيماقراء به جهل هم هست و يك نوع شديد و تسبيبي كه در مكاسب محرمه 

بنابراين در هر جايي  شوديم. اين آنوقت موجب اشتداد عذاب و عقاب افتديمواي او شخص در امر خالفي تق
اگر اظهار دانايي بكند اين از باب روايات خاصه است و مطلقا حرام است و اگر در مسائل ديني  داندينمكسي 

بيب به گناه و حرام هم هست. يعني خاصي باشد كه مورد ابتالي مكلف هست آنجا اقراء به جهل هم هست و تس
. اين در قسم اول است در كنديم. از اين باب هم يك مؤاخذه اضافي پيدا افتديمبا گفته او شخص در خالف 

قسم دوم كذب علمي و اظهار خود برتر بيني باشد آن هم قاعدتا حرام است مگر بعضي از مراتب آن، چون در 
 ضح نيستفقه در مورد اين بحث نشده خيلي وا

 


