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 چکیده  
ي امام علی)ع( است که  هاي همه جانبهاندیشه ي  نهج البالغه آینه

ترین قاصعه از طوالنی کننده اخالق صحیح انسانی است. خطبهنمایان
هاي نهج البالغه است که شامل مواعظ، پند و اندرزها، نهی خطبه

زیاده  چون  رذایلی  و  خودپسندي  و  سرکشی،  تكبر  و  ستم  در  روي 
برخی از جوانان کوفه  تعصب جاهلی و فساد اخالقی است که میان  

شیوع یافته بود در این خطبه امام به هدف زدودن خوي استكباري  
کند چرا که استكبار  ي پیروي از راه شیطان است گوشزد میکه نتیجه 

هاي اخالقی است که مباي اصلی سقوط انسانی در  از جمله رذیلت 
ورطه بسیاري از نفسانیات و محور اصلی عدول آدمی از انسانیت و  
غلبه ابعاد مادي و حیوانی در انسان است هر که در مسیر او گام نهد  

امیر  بی فرموده  به  شد  خواهد  حیوانی  غرایز  طغیان،  اسیر  تردید 
المومنان او پیشواي متعصبان و سرسلسله مستكبران است. یكی از  
بشریت  تاریخ  و  امروز  در عصر  بشري  ترین مشكالت جامعه  مهم 

ستیزي است. در پژوهش حاضر که با روش    مسئله استكبار و استكبار
در   استكبار  مفهوم  بررسی  ضمن  یافته  نگارش  تحلیلی  توصیفی 

ویژگینهج بررسی  به  قاصعه  خطبه  از  نمایی  دور  و  و البالغه  ها 
هاي استكبار پرداخته شده است و همچنین در این تحقیق به  شاخصه 

استكبار در کالم نو بارز  از مصادیق  )ع(ارائه نمونه هایی  امام   رانی 
اشاره گردید. در نهایت این نتیجه حاصل شد که خروج از مدار توحید  
و حرکت درجهت شیطان مبناي اصلی ورود به فرهنگ استكباري  

لجاجت و   هاي دروغین،بینی، تعصباست حق ناپذیري، خود بزرگ
 هاي مستكبران بر شود.توان از ویژگی... را می

Abstract  

Nahj al-Balagheh is a mirror of all-round thoughts 

of Imam Ali (a.s.), which shows correct human 

ethics. The Qaseah sermon is one of the longest 

sermons of Nahj al-Balagha, which includes 

sermons, advice and advice, prohibitions of 

arrogance and self-righteousness, and vices such as 

excess in oppression and rebellion, ignorant 

prejudice and moral corruption, which were 

common among some young people of Kufa. In 

this sermon, Imam The goal of removing the 

arrogance that is the result of following the path of 

the devil is pointed out because arrogance is one of 

the moral vices that is the main cause of human fall 

into the abyss of many sensualities and the main 

axis of human deviation from humanity and the 

predominance of material and animal dimensions 

in humans. His path will undoubtedly be a captive 

of rebellion, animal instincts, according to Amir al-

Mu'minan, he is the leader of the fanatics and the 

leader of the arrogant. One of the most important 

problems of human society in today's era and the 

history of humanity is the problem of arrogance 

and anti-arrogance. In the present research, which 

was written with a descriptive analytical method, 

while examining the concept of arrogance in Nahj 

al-Balaghah and a perspective of Qasa'a sermons, 
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)ع(، خطبه قاصعه،  یالبالغه، امام علاستكبار، نهج   :هاکلیدواژه

 . طانیش

the features and characteristics of arrogance were 

investigated, and also in this research, examples of 

obvious examples of arrogance in the enlightened 

speech of Imam (as) were investigated) was 

mentioned. In the end, it was concluded that 

getting out of the circle of monotheism and the 

movement of Satan is the main basis of entering 

the culture of arrogance. Arrogance, self-

aggrandizement, false prejudices, stubbornness, 

etc. can be removed from the characteristics of 

arrogant people. 
Keyword: Arrogance, Nahj al-Balagha, Imam 

Ali (AS), Khatbah Qasea, Satan . 

 

 مقدمه 
بن ابیطالب )ع( را گردآوري هـ( سخنان گهربار امیر المومین حضرت علی 406البالغه کتاب پر ارزشی  است که مرحوم سید رضی )نهج

یتی، مواعظ، آداب،  هاي تربهاي انسان ها و احزاب و گروه ها و دستور العملکرده است. این کتاب شریف بیانگر صفات و ویژگی
 شود.امثال، حكم و غیره است در این دریاي خروشان معارف بایدها و نبایدهاي انسان بیان می 

شخصیت امیر المومنین علی)ع( یك الگوي کامل تربیتی حتی زندگانی حضرت به منزله یك مكتب بزرگ تربیت الهی است گفتار و  
تی دارد او نه تنها با الهام از مكتب اسالم، ارزش هاي عالی انسانی را مطرح نمود بلكه  رفتار و افكار امام متقین جنبه تعلیمی و تربی

 هاست زیرا تربیت یافته مكتب وحی و قرآن است. خود در زندگی مظهر و نمونه این ارزش
هاي خویش را به این مسئله پراهمیت اختصاص کند استكبار است ایشان یكی از خطبه یكی از حقایقی که حضرت امیر مطرح می

و در شرح    234االسالم و ابن میثم بحرانی خطبه  ي فیضو در نسخه   192دهد که این خطبه بر اساس نسخه سید رضی خطبه  می
  قرار می گیرد. 238الحدید، خطبه ابن ابی 

 وجه تسمیه خطبه قاصعه
 این خطبه بیان شده است.  تسمیهچند وجه براي  

بلعید و چون امام علی)ع( هنگام ایراد شد و می اند قاصعه صفت شتري است که در بعضی حاالت چیزي از دهانش خارج میگفته-1
 (.1266، 3، ج407سوار بر شتر بودند این خطبه را »قاصعه« نامیدند. )جوهري، 

توبیخ می -2 را  این خطبه گردن فرازان و مستكبران  تقریبا »کوبنده« معنا کردند یعنی  را  کند. شارحان وجه دوم را  بعضی قاصعه 
 (. 379، ص4، ج1408دانند. )الطبرسی، دلچسب تر می

و نه ماه ایراد شده    سال  4سال با رحلت رسول خدا فاصله داشت و این خطبه در اواخر حكومت    25حكومت امیر المومنین )ع( تنها  
شد چه کرده بودند که امام  شود که مردم کوفه که لشكریان آن بزرگوار هم از همین ها تشكیل می است. از این رو پرسشی مطرح می 

هاي  فرمایند: شما در سرکشی افراط کرده و به عصبیت و حمیت جاهلیت برگشتید و ارزش )ع( آنها را این گونه سرزنش میكند و می
 ی را زیر پا گذاشتید؟  اسالم

هاي استكبار را در در تحقیق حاضر سعی شده است از منظر خطبه قاصعه دیدگاه حضرت را نسبت به استكبار بررسی کرده و شاخصه
 کالم ایشان استخراج نماییم.

 

 دورنمایی از خطبه قاصعه
هایی که به طور  کمال و ارزش است به ویژه خطبهخطبه هاي امیر المومنین علی )ع( از نظر فصاحت و بالغت، محتوا در اوجی از  

 کامل و بدون تقطیع مانند همین خطبه نقل شده باشد. 
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آغاز و انجام خطبه بر اساس یك خط سیر منظم و حساب شده تنظیم شد که شنونده و خواننده در جریان فكري و روحی ویژه قرار 
 یابد. دست می  گیرد و در مجموع زمینه تهذیب به رشد معنوي و اخالقی می

نتایج و آثار ان و نیز   خطبه قاصعه حول محور بزرگترین و خطرناك ترین بیمار ي روحی و اخالقی یعنی تكبر و مذمت آن و عوامل،
نمونه و مصداق بارز متكبر یعنی شیطان ایراد گردیده است هدف و غرض اصلی این خطبه دور کردن صفت رذیله خودپسندي از  

یراد خطبه گفته شده خطبه قاصعه در اواخر حكومت امام در شهر کوفه ایراد شد اهالی این شهر در اواخر خالفت  باشد. سبب انفس می 
امیر المومنین علی )ع( بر اثر انتقال فرهنگ فاسد و بعضی از همسایگان به کشور اسالمی و مشكالتی که در عصر خلفا در جامعه 

،  1385گرایی و برتري جویی سبب نزاع گردید. )بحرانی،  این برهه غلبه روحیه قبیله   پدید آمد گرفتار مفاسد بسیاري شده بودند در
 (233، ص4ج

امیر المومنین در این خطبه پیوسته به سرزنش متكبران، مذمت متعصبان و ترساندن مستكبران مطرح نمودند و از آن جهت که ذکر  
امات و رانده شدن او از درگاه در این غرض اصلی تأثیر، کامل داشته  ابلیس و بیان استكبار و تعصب وي بعد از آن همه عبادت و مق

،  1380کنند. )قزوینی،  اند و بعد از آن شروع به مطالب مهم درباره صفت کبر و عصبیت می است. امیر المومنین قصه او را مقدم داشته 
 (.  297، ص 2ج 

هنگامی که سوره توبه از ابتدا تا انتها براي سرزنش کفار و منافقین است  ي برائت است  گوید این خطبه نظیر سورهعالمه خویی می 
 (. 298، ص2، ج1380ي عذاب الهی براي مستكبران است. )قزوینی، این خطبه شریفه نیز از اول تا آخرش ترساندن، تهدید وعده 
 . ها در جوامع بشري بوده استاز منظر امام علی تفاخر و برتري جویی زمینه ساز کشمكش 

البالغه به عنوان آفتی که سبب  البته این موضوع مخصوص خطبه قاصعه نیست و این خلق نكوهیده در فرازهاي بسیاري از نهج
 (. 1372اي، انحراف در اخالق انسانی و نظام سیاسی اسالم شده مورد توجّه قرار گرفته است)خامنه

کشد. )جعفر، سازي ها پوج زبانه می درباره لزوم مبارزه با مطلق  خصوصیت برانگیزانندگی این خطبه جمالت آتشین امیر المومنین
 ( 240، ص7، ج1376

بینی را گوشزد نمود و با هدف پذیرش  حضرت ضمن یاد کردن )قابیل( به عنوان یكی از مصادیق استكبار ناپسندي صفت خود بزرگ 
 نماید.و ... استفاده می  و اثرگذاري بیشتر بر ذهن مخاطبان از سرگذشت قوم لجوج عاد، قارون، فاسد

 (.352، ص 7، ج1375ترین و جمعی بیان شده است )مكارم شیرازي، از منظر شارحان در این خطبه حق سخن به عالی 

 

 ابلیس نخستین آموزگار استکبار 
ي استكبار  انسان اشاره دارد. واژهمورد آن به استكبار ابلیس و بقیه به استكبار    4بار در قرآن کریم به کار رفته و در    48ماده استكبار  
موسوم به قاصعه    192البالغه یعنی خطبه  ترین خطبه نهجالبالغه به کار رفته است که حضرت در طوالنیبار در نهج  33و مشقات آن  

 دهد.به استكبار ابلیس اشاره دارد. آن هنگام که خداوند امر به سجده بر آدم را می
  ، سوره نور«34«»آیهوَ اسْتَكْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْكافِرِینَ كَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ أَبى وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِ »

و هنگامى که به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده کنید، همگى سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تكبّر کرد، و از کافران »
 .«گردید

آدم به معناي امر به اظهار عبودیت و بزرگی مالئكه و ربوبیت آدم نبوده است چون اظهار چنین عبودیتی نه در مقابل  امر به سجده بر  
دهد بلكه به معناي امر به اظهار خضوع و  غیر خدا صحیح و جایز است نه خداوند مستقیم یا غیر مستقیم. به چنین کاري فرمان می 

ی آدم بوده سجده مالئكه نیز نسبت به آدم فقط اظهار و اعتراف به این معنا نسبت به حضرت  تسلیم در برابر کرامت، خصلت، شایستگ
(. او نخستین فردي بود که در مخالفت با حق و تسلیم شدن در برابر خدا به نزاع پرداخت و  287هـ.ق، ص1414ادم بود)صبحی،  

الْمُتَوَاضِعِینَ مِنْهُمْ مِنَ ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذلِكَ  جامعه کبر و خود بزرگ بینی بر تن کرد. » لِیمِیزَ  الْمُقَرَّبِینَ،  « »سپس  الْمُسْتَكْبِرِینَ مَالَئِكَتَهُ 
 فرشتگان مقرب خویش را با این صفت آزمود تا فرشتگان فروتن را از فرشتگان گردنكش جدا سازد.« 

ن اعتقاد در اصل واقعی نبود براي خودش در جنب  شیطان گرچه معتقد به خالقیت و قاهریت و ربوبیت تكوینی حق تعالی بود ولی ای
اي براي ظهور آن  اش را پنهان داشته و زمینهعزت، شرافت، استقالل حق تعالی عزت، شرافت و استقالل قائل بوده این اعتقاد باطنی 

 (.287، ص1414پیش نیامده بود)صبحی، 
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ي مالئكه قرار گرفته بود تا این که  ترقی را طی کرده و در زمره  ابلیس از جمله جنیانی بود که با عیادت شش هزار ساله خود مدارج
دید مامور شد به موجودي خاکی سجده کند و در  امر به سجده بر آدم متوجه او نیز شد او که خود را شایسته مقام قدس مالئكه می 

ش را پنهان کند کفر مستور او آشكار برابر کرامت و خصلت او کرنش و خضوع کند نتوانست اعتراض و استكبار و کفر و عناد خوی
 کند. ي متكبران معرفی میگشت از این رو امیر المومنین ابلیس را دشمن خدا سرسلسله

لّهَ  الْعَصَبِیةِ، وَ نَازَعَ ال ، الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَالْمُتَعَصِّبِینَ، وَ سَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِینَ لّهِ إِمَامُوَ تَعَصَّبَ عَلَیهِ لِاَصْلِهِ. فَعَدُوُّ ال فَافْتَخَرَ عَلَی آدَمَ بِخَلْقِهِ،»  
 « لِبَاسَ التَّعَزُّزِ، وَ خَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ رِدَاءَ الْجَبْرِیةِ، وَ ادَّرَعَ

این دشمنی ي خود )که آتش بود( بر او تعصب ورزید  »کبر و خودپسندي به ابلیس روي آورد و بر آدم به آفرینش خود نازید و به ریشه
 خدا )ابلیس( پیشواي متعصبان  و بشر و متكبران است« 

ي ابلیس به )عدواهلل( اشاره به این است که است که او تنها دشمن آدم نبود بلكه دشمن خالق آدم و معترض به  تعبیر امام درباره 
شود اري که در واقع جنگ با خدا محسوب می فرمان او بود او سنگ نخستین تعصب را بنا نهاد و آئین استكبار و تكبر را آغاز کرد ک

 زیرا عزت و بزرگی تنها شایسته ذات پاك اوست و زیبنده بندگان تنها تواضع و فروتنی است. )شرع مكارم شیرازي، منبع الكترونیكی(  
اي وي کرده و به دلیل  حضرت در عبارت »ادرع لباس لتّعزز و خلع قناع التذلّل« تكبر به خود بالیدن ابلیس را تشبیه به پوششی بر

واژه زره پوشی را برایش استعاره آورده است شیطان با پوشیدن این لباس تكبر، موجبات انحراف خود را از حق فراهم نمود و خداوند 
 (312، ص2، ج1360به سبب تكبرش او را کوچك شمرد.)خوانساري، 

بایست دستور سجده بر آدم بر او داده شود آدم برتر است و نمی پنداشت که از  پس تكبر ام الصفات شیطانی در بشر است او چنین می
بلكه او باید مسجود باشد و آدم بر او سجده کند این برتربینی او که خود را در مقامی بیش از آنچه شایسته آن بود قرار داد سبب شد  

عصیان کرد و استكبار او محصول یك عمر ایمان    که نه تنها بر آدم سجده نكند بلكه فرمان حكیمانه پروردگار را نادرست شمرد عمالً
 و عبادت او را بر باد داد و اتش به خرمن هستی او افكند.  

 (. 325، ص2، ج1393کند. )شعرانی، قرآن بدترین نوع استكبار را عدم تمكین و تواضع در برابر فرمان خود و انبیاء معرفی می
بِرُوحِ الْقُدُسِ أَ فَكُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما ال  بِالرُّسُلِ وَ آتَیْنا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّناتِ وَ أَیَّدْناهُ نا مِنْ بَعْدِهِوَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَفَّیْ»

  سوره بقره«  87»آیه  .تَقْتُلُونَ  أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِیقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَرِیقاً تَْهوى

بن مریم )معجزات و( دالیل یكدیگر فرستادیم و به عیسى  همانا ما به موسى کتاب )تورات( دادیم و از پس او پیامبرانى پشت سرو  
دستورات( بر خالف هواى   با روح القدس، تأئید ویارى نمودیم. پس چرا هرگاه پیامبرى چیزى )از احكام و روشن بخشیدیم و او را

 ند«  جاى ایمان آوردن به او( جمعى را تكذیب و جمعى را به قتل رساند تكبّر ورزیدید. )و بهنفس شما آورد، در برابر او 
( امام با بیان   420، ص4، ج1410بنابراین تكبر وي سبب کفر و کفر هم باعث حبط اعمال و خارج شدن او از بهشت شد)ابن میثم،  

نظیر کالمشان دارد و با شیوایی بی ین سرنوشت دچار کرد بر حذر می داستان ابلیس ملعون در خطبه قاصعه ما را از آنچه وي را به ا
 فرمایند: خطر جبران ناپذیر عاقبت تكبر می 

افِ سَنَةٍ لَا یُدْرَى أَ مِنْ سِنِی  سِتَّةَ آلَ عَمَلَهُ الطَّوِیلَ وَ جَهْدَهُ الْجَِهیدَ وَ کانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ فَاعْتَبِرُوا بِمَا کانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِیسَ إِذْ أَحْبَطَ»
 «إِبْلِیسَ یَسْلَمُ عَلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَعْصِیَتِهِ سِنِی الْآخِرَةِ عَنْ کبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَنْ ذَا بَعْدَ الدُّنْیَا أَمْ مِنْ

، سرنوشت او باید براي همه مایه عبرت  این شیطنت شیطان از هر کسی سرزند تفاوتی در فرجام آن نخواهد کرد بنابراین سرگذشت
 باشد. 

 « بٍفَلَعَمْرِي لَقَدْ فَوَّقَ لَكمْ سَهْمَ الْوَعِیدِ وَ أَغْرَقَ إِلَیْكمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِیدِ وَ رَمَاکمْ مِنْ مَكانٍ قَرِی»
اش مل او براي رها کردن تیرکشندهامام علی)ع( به جان شریف خود سوگند یاد کرده و با تاکید به نزدیك بودن ابلیس. آمادگی کا

اي که از زمان حضرت آدم تا  ي کمان، نزدیك آماده پرتاب است آن هم از سوي تیرانداز کارکشتهفرمایند: تیري که بر چلهاشاره می
ها ادن زشتی ادبی در پیشگاه خداوند تصمیم قاطع خود را در مورد زینت دامروز تجربه کسب کرده است گمراه کننده داشته و با بی 

 (  14، ص1387کند)مصباح یزدي: براي انسان و گمراه ساختن هم آنها پافشاري می
 سوره حجر«  39« »آیه قالَ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَُهمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ »
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بسا افرادي که سالهاي متمادي اهل عبادت و داراي ظاهري با تقوا بودند   اند چه هاي شیطانها در معرض دامهمگان به ویژه انسان 
ي دین خارج شدند. براستی که انسان  ولی در نشیب و فرازهاي زندگی در برابر نجواي شیطان موقعیت خود را از دست داده از حوزه

 ایند: فرمباید نگران عاقبت خویش بوده و در نگهداري دین کوشا باشد امیرالمومنین می
لُّهُ رِیَاءٌ إاِلَّ مَا کَانَ مُخْلَصاً وَ اَلْإِخْالَصُ عَلَى خَطَرٍ حَتَّى اَلدُّنْیَا کُلَُّها جَْهلٌ إاِلَّ مَوَاضِعَ اَلْعِلْمِ وَ اَلْعِلْمُ کُلُّهُ حُجَّةٌ إاِلَّ مَا عُمِلَ بِهِ وَ اَلْعَمَلُ کُ»  

(. باید بار ایمان تقوا را سالم به منزل برسانیم تا آخرین لحظه عمر مراقبت  29، ص  2، ج1366جلسی،  « )میَنْظُرَ اَلْعَبْدُ بِمَا یُخْتَمُ لَهُ  
 کرد که شیطان و هواي نفس به آن ضربه نزند. 

کسانی که در زمان امیر المومنین )ع( رو در روي آن حضرت ایستادند. کسانی بودند که در مسیر تقوا و عبادت قرار داشتند ولی 
دینی پرتاب کرد دچار تكبر و جاه طلبی شدند و با سالها سابقه ي دین  ي بی غفلت از راه خدا آنان را از قله ي ایمان به قله اي  لحظه

 داري به قعر جهنم سقوط کردند. 
 (10/«)رومأَنْ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ کانُوا بِها یَسْتَْهزِؤُن ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الَّذینَ أَساؤُا السُّوأى»

های[ خدا را دروغ  نشانه [ سپس سرانجام کسانی که بدی کردند، بدتر ]یا: بدترین سرانجام[ بود؛ که آیات)

 ( .کنند شمردند و روالشان بر این بود که آن را مسخره

 

 های استکبارها و شاخصه ویژگی
بتوان خردمندانه رفتار خویش را در مقابل اشخاص،  هاي آن الزم است تا  گی ي استكبار شناخت، خصوصیات و ویژدر ارتباط با پدیده

جامعه استكباري تنظیم گردد اگر شاخصه هاي استكبار شناخته نشود اگر دوست از دشمن شناخته نشود نظام سلطه استكبار شناخته  
برخورد صحیحی بروز   توان با حكمت و درایت حرکت کرد و برنامه ریزي درستی براي مقابله با استكبار طرح نمود وشود. نمی نمی

هاي استكبار براي مقابله و مبارزه با این خوي و خصلت  ها و شاخصهگیدارد و از افتادن در دام آنها پرهیز کرد از این رو شناخت ویژ
 البالغه مفید و سازنده است. نابودگر در نهج 

 

           جایگاه استکبار از منظر نهج البالغه
ي مسائل اخالقی است با این رویكرد، نتیجه حاصله آن است که  البالغه به مفهوم استكبار نگاهی فردي و در حوزه نهجنگاه کلی  

 سازد.هاي انحطاط انسان را همچون شیطان فراهم میاستكبار یك آفت اخالقی است که زمینه
بناي اصلی ورود به فرهنگ استكباري است و ثروت،  البالغه خروج از مدار توحید و حرکت در مسیر شیطان مبر اساس تعالیم نهج

 ساز استكبارند. قدرت، منصب حتی بعضاً علم و عبادت از ابزارهاي زمینه
البالغه این مساله را به عنوان یك آسیب  هنگامه تكبر و استكبار هر کسی آغاز سقوط و هبوط هالکت اوست از امام علی)ع( در نهج

(.  1390ها و صفات زشت انسانی مطرح فرمودند. )اعتصامی،  ي رذایل اخالقی و ریشه تمام شقاوتهمهجدي اخالقی ام الفاسد و مادر  
الطُّغْیانِالْكِبْرَ    احْذَرِفرمایند: »  میامام علی)ع(   الرَّحْمنِوَ    فَانَّهُ رَأسُ  و  مَعْصِیَةُ  بپرهیزید که سرآغاز طغیان ها و معصیت  )از کبر   »

 (. 2609، ح279، ص2، ج1410ت.. )آمدي، نافرمانی خداوند رحمان اس
براي رویارویی با استكبار بهترین الگو امام علی )ع( هستند و مهم ترین روش از سوي ایشان مطرح شده است در اندیشه هاي علی)ع( 

( در یك کالم  46اند)نامه  راه رسم پیامبران نفی استكبار بوده است و ستیز با مستكبران را راس سیاست هاي اسالمی معرفی کرده
توان گفت نبرد همیشگی با استكبار درون و بیرون، فریادي در گلوي همه زمان ها در همه مكان هاست.درذیل به نمونه هاي از  می

 .نشانه هاي مستكبران باتوجه به خطبه قاصعه اشاره خواهد شد

 خودبرتربینی   -1

دانستند ( چرا که می7کردند)نوح، آیهمستكبرین اولین کسانی بودند که به آیات پروردگارشان کفر ورزیدند و پیامبرشان را تكذیب می 
در صورت پیروي از پیامبران الهی و توجه کردن به سخنان  انان از عظمت و بزرگی دروغین که براي خودشان قائل بودند کاسته  
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دادند تا موضع قدرت، نفوذ اجتماعی و سیاسی خویش را که مالزم خوي برتربینی است حفظ  ش نشان میشود لذا از خود واکنمی
 ( 55، ص1380نمایند و با سلطه خود بر دیگران منافع خود را برآورده سازند)احسانی، تیرتاشی، 

ار او شد از پاسخ شیطان به خداوند  ریشه این صفت قیاس شیطان بود که همین اشتباه بزرگ شیطان در قیاسی که نمود موجب استكب
بر می آید که استكبار از توجه به خویش، خود را محور پنداشتن ناشی می گردد اگر شیطان مجذوب خود نشده بود و فقط به خویش  

بر خویش مشاهده می را  نداشت و سایه خداوند قیوم  الهی خا توجه  برابر فرمان  انانیت و خودبرتربینی اش شكسته و در  ضع کرد 
 (227وص 17، ج1374شد)طباطبایی، می

 ( 128ص 8، ج1407فرمایند هر کس بر آن باشد تا براي خود برتري بر دیگران ببیند از مستكبران است. )کلینی، امام صادق می
 فرمایند:  امام علی )ع( می

الشَّیْطَانُ فِی أَنْفِهِ مِنْ رِیحِ الْكبْرِ الَّذِي  الْحَمِیَّةُ فِی قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ وَ نَفَخَ  قَدَحَتِ سِوَى مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ وَ»
 «. الْقِیَامَةِ بِهِ النَّدَامَةَ وَ أَلْزَمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِینَ إِلَى یَوْمِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ

فرمودند حضرت به منظور روشن شدن  باري که در زندگی اولین دو برادر تاریخ رخ داد اشاره  غمحضرت به عنوان نمونه بارز به جریان  
بینی او چگونه پیوندي این چنین مستحكم زد کردند که آتش کبر و خودبزرگ عمق دشمنی ابلیس تاکید نمودن و این نكته را گوش 

( پدیدار شد در حالی که هیچ امتیازي  27ي )القتلنك()مائده /جمله  را گسسته و جوانه آغازین روح خودبزرگ بینی در قابیل به صورت 
در برابر برادر خود نداشت بلكه حسادتی که خود از تكبر وي ریشه گرفته بود کارش را به این نقطه تاریك کشاند و با خود چنین 

ل من پیدا شود در حالی که معیار برتري تقوا  اندیشید با داشتن چنین عظمتی نباید اجازه بدهم فردي دیگري بزرگتر از من یا حتی مث
 (. 28،ص1387( )مصباح یزدي، 27بود )مائده آیه /

فَتُقُبِِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ یُتَقَبَِّلْ ِم» بِالْحَقِِّ إِذْ قَرَِّبا قُرْباناً  ا  نَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَِّكَ قالَ إِنَِّموَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ 

 « 27»مائده، آیه  « یَتَقَبَِّلُ اللَِّهُ مِنَ الْمُتَِّقِینَ

تقرب به قربانی جستند از یكی پذیرفته شد و از دیگري   و بخوان بر آنها به حقیقت حكایت دو پسر آدم )قابیل و هابیل( را، که چون»
به تو را خواهم کشت. )هابیل( گفت:   پذیرفته نشد. )قابیل  البته  از متقیان خواهد ) تردید خدابی برادرش هابیل( گفت:  را(  قربانی 

 «.پذیرفت
ناپذیر کند که از نظر قدرت، جهانی و تمكن مالی، بی نظیر بودند آنان خود را حقیقتی شكستاز باب نمونه حضرت به قومی اشاره می

گفتند چه کسی از ما نیرومندتر پنداشتند و می( به ناحق در زمین تكبر ورزیدند و خود را برتر از دیگران می  15پنداشتند)فصلت، آیه  
 (273ص  20، ج1372است؟)مكارم شیرازي

 وَکَانُوا بِآیَاتِنَا  ۖ  ةً  خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّ أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي  ۖ  أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً   عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ فَأَمَّا  »

 « 15« »فصلت، آیه یَجْحَدُونَ
نیرومندتر )در جهان( کیست؟ آیا آنها ندیده و ندانستند که  اما قوم عاد در زمین به ناحق تكبر و سرکشی کردند و گفتند که از ما»

 «.کردنداین برهان( انكار می )با وجود خلق فرموده بسیار از آنان تواناتر است؟ و آنها آیات )قدرت( ما را خدایی که آنها را
ترین موجود جهان بدانند و حتی قدرت خدا را فراموش کنند و در نتیجه  ي استكبار سبب شد که به راستی خود را قوي صفت رذیله

ه انسان اجازه  ( آري تكبر و برتري حجابی است که ب 16آیات الهی را انكار نمایند و حیات خود و حق مانع بزرگی ایجاد کنند)فصلت  
 دهد حتی برتري قدرت خدا را به نیروي ناچیز خودش ببیند و باور کند. نمی

«  وَهُمْ لَا یُنْصَرُونَ  ۖ    ۖ  أَخْزَى وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ  ۖ  عَذَابَ الْخِزْيِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا   عَلَیْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فِی أَیَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِیقَهُمْ فَأَرْسَلْنَا  »
 «16»فصلت، آیه

عذاب ذلّت و خذالن را در دنیا بچشانیم در صورتی   ما هم بر هالك آن قوم عاد باد تندي در ایّام نحس شوم فرستادیم تا به آنها  »
 «.دنیاست و آنجا هیچ کس یاري آنها نخواهد کرد که خواري عذاب آخرت بیش از
بینی در زندگی حضرت آدم)ع( نفی نفی خودبرتربینی که نمودي از استكبار است به نفی خود بزرگ  امام علی)ع( در خطبه قاصعه در

 کند.بینی در فلسفه حج اشاره میي انبیاء و نفی خود بزرگ بینی در سیره خود بزرگ
کرد که آدم را از نوري که فرمایند: و خداوند اگر اراده می  بینی در زندگی حضرت آدم )ع( است میدر فراز اول که نفی خودبزرگ

آفرید، اگر چنین می  اش حس بویایی را تسخیر کند، میگیهایش عقل را مبهوت سازد و عطر و پاکیزهها را خیره کند و زیباییچشم
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ا به برخی  هایش رشد امّا خداوند سبحان آفریدهي او بر فرشتگان آسان می کردند. آزمایش دربارهکرد گردن هادر برابر آدم فروتنی می 
بینی را از آنها  دانند تا بد و خوب تمیز داده شود و تكبر و خودپسندي را از آنان بزداید و خودبزرگآزماید که اصل آن را نمی از امور می 

 (.372، ص8، ج1372دور کند.)مكارم شیرازي، 
دگان مخصوص خود از پیامبران و امامان اجازه فرمود حقاً به بنفرمایند: اگر خدا تكبر ورزیدن را اجازه میحضرت در فراز دوم می

شمارد انان در داد در صورتی که خداوند براي پیامبرانش تكبر و خودپسندي را ناپسند و تواضع و فروتنی را براي آنان پسندیده میمی
و همچون مستضعفان ساده مالند و در برابر مومنان فروتن هستند  گزارند و صورت بر خاك می برابر خداي خویش چهره بر زمین می 

( خدا فرستادگانش را به سختی و بال گرفتارشان کردو آزمون با ترس و بیم امتحانشان  55، ص1380زیستند )احسانی تیرتاشی،  می
 « یْهِ بِهِمْالْآمَالُ إِلَ اللَّهِ لَهُمْ مَا لَمْ تَذْهَبِمِنَ  قَدْ بَلَغَتِ الْكَرَامَةُ نمود و با مشگالت فراوان خالصشان گردانید. »
فرماید: اگر خدا به کسی از بندگانش اجازه تكبر ورزیدن  ها نسبت به کبر و غرور میحضرت براي ایجاد نفرت هرچه بیشتر در دل

داد اجازه آن را به پیامبران و اولیاء خاصش داده بود ولی خداوند سبحان کبر ورزیدن را براي آنها منفور شمرد و تواضع و فروتنی  می
 (1387راي آنان پسندید.)مصباح یزدي، را ب

شمرد در حالی که کامال برعكس است هیچ یك از شد خداوند قبل از هر کس براي انبیاو اولیاء مجاز میاگر کرامتی محسوب می
زمایش و امتحان به  داد بساط آهاي خدا حق انتصاب به این ویژگی را ندارد و حال اگر خداوند به انبیاء و اولیاء این مزایا را می آفریده

یافت و ي نفسانی به آنان روي آوردند و آزمایشی براي مستكبران تحقق نمی شد و تمام مستكبران با میل و ارادهکلی برچیده می
 ( 466، ص4، ج1410شد)ابن میثم،مخالفتی هم براي پیامبران پیدا نمی 

 فرماید: دهد و میر بسیار زیبا و گویا و رسا آن را شرح می فرمایند: امام در این بخش از خطبه با تعابیاما در فراز سوم می 
اآلخرین من هذا العالم باحجار التضر والتنفع، والتبصر   اال ترون ان اهلل سبحانه، اختبر االولین من لدن آدم صلوات اهلل علیه الی»

هاي خانه کعبه که سود و  مگان را به سنگ هاي بعد هکنید خداي تعالی حضرت آدم)ع( تا نسلبینید توجه نمی « آیا نمیوالتسمع
زیانی ندارند و بینایی و شنوایی ندارند آزموده است؟ حكمت آزمایش و سرمطلب باید مخفی باشد تا این امر تحقق یابد حج هم اکر  

هاي  به شد جاذاي خوش آب و هوا و دیدن مناظر دل انگیز طبیعی و پر کردن ساعات فراغت خالصه می به سفر به سوي منطقه 
هایی چرخیدن و به کیفیتی خاص  شد ولی این جا سخن از چند بار دورسنگ رنگارنگی در آن بود میزان سنجش حق تعالی روشن نمی 

شود »بندگی« آنچه  ي این مشقت ها در یك کلمه خالصه میآب و علف توقف کردن است. پذیرش همهدر بیابان هایی خشك و بی
نكردن و خاضعانه فرمان حق تعالی گردن نهادن است و اینجاست که میزان حكمفرماي »انانیت و  بسیار پراهمیت است چون و چرا 

 (.120،ص1387شود. )مصباح یزدي، خودپسندي« بر روح افراد بشر محك زده می
خالقی بود که  این عبادت خداست نه عبادت خانه، چنان که سجده بر حضرت آدم پرستش حضرت نبود بلكه کرنش در پیشگاه بزرگ  

مخلوق برگزیده خود را معرفی کرده و سجده بر او را به احترام فرمان خودش خواسته بود نه پرستش آن شخصیت ارجمند، بنابراین  
( و خداوند براي ترتیب نفوس و  125، ص1387عبادت حقیقی، انجام دادن کار به نسبت اطاعت خداي تعالی است. )مصباح یزدي،  

 اي را به عنوان برترین معبود برگزید. غرور چنین منطقه زدودن آثار تكبر و 
    

  های دروغینتعصب   -2
ترین پایه عبودیت بندگی خدا تسلیم و تواضع در برابر حق است و بلعكس هر گونه تعصب را اجابت مایه دوري از  تردید اساسیبی 

ي تا آن جا که انسان حق را خداي آن کند و اجابت حق و محروم شدن از سعادت است تعصب به معنی وابستگی غیر منطقی به چیز
به معنی اصرار بر چیزي است به گونه اي که منطق و عقل را زیر پا بگذارد ثمره این دو شجره خبیثه نیز تقلید کورکورانه است که  

 (.203،ص2، جلد1385هاست )مكارم شیرازي، سد راه پیشرفت و تكامل انسان 
توان دریافت دهیم و به خوبی میگردیم و علل انحراف و گمراهی اقوام پیشین را مورد بررسی قرار می انبیا بازمی هنگامی که به تاریخ  

اي هاي ناروا طوالنی، برتري دادن عده اي را به وجود آورد، سد راه هدایت انبیاء شدن، درگیري هاي ناروا مشكالت عدیده که تعصب
 (.1391از قوم، قبیله و نژاد، هم ریشه در تعصبات ناروا دارد )علیزاده، سایت نور،  به ناحق و بدون لیاقت، دفاع افراطی
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دهد چنین انسانی تبدیل به فرد خودمحوري  هاي گروه خود را معیار حق و ناحق و میزان سنجش داوري قرار میفرد متعصب، ارزش
تعصباتی انسان را کور و کر نموده و از دیدن حق و قبول کند چنین شود که همه چیز را در محور منافع ضخصی خود ارزیابی میمی

 (8، شماره 1391دارد)ناصح، علیزاده، آن هر جا و هر زمان باز می 
پردازد که حاصلش این است که افراد متعصب براي خود امیر مؤمنان علی)ع( براي مبارزه با تعصبات جاهلی به بیان نكته دیگري می

نادرست؛ پوشاندن حقیقت بر جاهالن، یا نفوذ در افكار سفیهان و ساده لوحان، در نتیجه رسیدن به یك  دالیلی دارند هرچند ضعیف و  
ي چیزي هاي مردم کوفه که سبب نزاع و درگیري و خونریزي بینشان است هیچ دلیلی ندارد و آنان درباره سلسله منافع مادي تعصب

 تعصب ورزیدند که نه سببی دارد نه هدفی. 
حُجَّةٍ تَلِیطُ بِعُقُولِ السُّفَهَاءِ  الْأَشْیَاءِ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِیهَ الْجُهَلَاءِ أَوْ  ءٍ مِنَ فَمَا وَجَدْتُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِینَ یَتَعَصَّبُ لِشَیْ نَظَرْتُ  وَ لَقَدْ»

 « بٌ وَ لَا عِلَّةٌتَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرٍ مَا یُعْرَفُ لَهُ سَبَ غَیْرَکمْ فَإِنَّكمْ
امام پس از سرزنش کردن یاران خود که بدون دلیل منطقی با نسبت هاي پوشالی خود کبر و تعصب ورزیدند به بیان علل و اسباب  

با دالیلی هرچند نادرست همراه بوده اشاره می آن پرداخته و به دو نمونه از تعصب  فرمایند: یكی تعصب و استكبار  هایی که ظاهراً 
 س و دیگري تعصب ثروتمندان مستكبر.ابلی
 مَّافرمایند: امّا ابلیس در برابر آدم به سبب اصل و ریشه خود تعصب و تكبر ورزید و آفرینش آدم را مورد طعن قرارداد و گفت : »می

 «. نَارِيٌّ وَ أَنْتَ طِینِیٌّخِلْقَتِهِ فَقَالَ أَنَا  إِبْلِیسُ فَتَعَصَّبَ عَلَى آدَمَ لِأَصْلِهِ وَ طَعَنَ عَلَیْهِ فِی
تر از خاك دانسته او به راز نهفته در وجود آدم شناخت  وي به ماده اصلی خلفت خود بالید و جوهر وجودي خود را که آتش است شریف

ل بدبو  اي را با یك امر فرعی و مادي مقایسه کرد در حالی که پرواضح است که شرف آدم به خاطر آفرینش از گنداشت شرافت ریشه 
 خواست این حقیقت را دریابد. ( ولی ابلیس در اثرخودخواهی و تعصب نمی 29نبود بلكه به خاطر همان روح الهی بود)حجر،آیه 

 « 29« »حجر، آیه إِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ »
ح خویش بدمم همه )از جهت حرمت و عظمت آن روح الهی( بر او سجده  پس چون آن )عنصر( را معتدل بیارایم و در آن از رو  »

 «.کنید
دار پرداخته است که آنان نیز  هاي مردم رفاه طلب و سرمایهگروه دومی که حضرت به شرح گردنكشی و تعصب ثروتمندان و نادانی 

باشند تعصب ورزیدند. )سوره ص،آیه  نعمت هاي الهی میباشند. اینها به سرمایه ها و فرزندان که از آثار و موارد  از شاگردان ابلیس می 
 (. 138، ص1389( )هاشمی، 138

 إِنَّكُمْ  قَالَ  ۖ  َهةٌ  آلِ  لَهُمْ  کَمَا   هًاۖ  إِلَ   لَّنَا  اجْعَل  مُوسَى  یَا  قَالُوا  ۖ    لَُّهمْ  أَصْنَامٍ  ۖ  عَلَى  یَعْكُفُونَ  قَوْمٍ  ۖ  وَجَاوَزْنَا بِبَنِی إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى"

 (138)اعراف/"تَجْهَلُونَ قَوْمٌ
موسى براى ما نیز   گذراندیم و بر قومى گذشتند که بت هاى خویش را پرستش مى کردند، گفتند اى و پسران اسرائیل را از دریا»

 .«جهالت پیشه اید خدایى بساز، چنانكه ایشان خدایانى دارند، گفت شما گروهى
افكار واهی و افتخارات باطل، اموري را که سزاوار است مورد مباهات و تعصب واقع نشود بیان کرده است  پس از توجه دادن مردم به  

مِنَ الْعَصَبِیَّةِ فَلْیَكنْ تَعَصُّبُكمْ لِمَكارِمِ الْخِصَالِ   فَإِنْ کانَ لَا بُدَّباشد. » که عبارت از اخالق بزرگوارانه، کارهاي پسندیده،پیروي از نیكی می 
 یَعَاسِیبِ القَبَائِلِ بِالْأَخْلَاقِ الرَّغِیبَةِ وَ الْأَحْلَامِ فِیَها الْمُجَدَاءُ وَ النُّجَدَاءُ مِنْ بُیُوتَاتِ الْعَرَبِ وَ امِدِ الْأَفْعَالِ وَ مَحَاسِنِ الْأُمُورِ الَّتِی تَفَاضَلَتْمَحَ وَ

 «الْآثَارِ الْمَحْمُودَةِالْعَظِیمَةِ وَ الْأَخْطَارِ الْجَلِیلَةِ وَ 
کشاند را به سوي جنبه هاي مثبت هدایت کند چرا که معتقد کند انگیزه هاي که درون انسان او را به سوي تعصب می امام سعی می

شود)ابن میثم،  است هرگاه این انگیزه ها رها شود به جنبه هاي منفی که مایه کبر و غرور و گاه نزاعهاي خونین است کشیده می
فرمایند: پس بندگان خدا! بپرهیزید از این که  ها را بیماري شیطانی دانسته و می(. ایشان در ادامه خطبه عصبیت493، ص4، ج1140

شیطان شما را به بیماري خود مبتال بگرداند و با بانگ خویش برانگیزاند و سوارگان و پیادگان خود را بر سر شما کشاند. پس به خاطر  
بزرگی فروختن از روي حمیّت و نازیدن به روشهاي جاهلیت که حمیّت زادگاه کینه است و جاي دمیدن شیطان که خدا بپرهیزید از  

 بدین وسیله امت هاي پیشین و مردمان روزگار دیرین را فریفت. 
الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّیْطَانِ وَ نَخَوَاتِهِ   نَّمَا تِلْك الْحَمِیَّةُ تَكونُ فِیأَحْقَادِ الْجَاهِلِیَّةِ فَإِ فَأَطْفِئُوا مَا کمَنَ فِی قُلُوبِكمْ مِنْ نِیرَانِ الْعَصَبِیَّةِ وَ»

 « نَفَثَاتِهِ وَ نَزَغَاتِهِ وَ
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هایی در دل مسلمان هایتان است خاموش سازید چرا که چنین ضعفهاي جاهلیت در دلپس آنچه از آتش سوزان تعصب و کینه
 ه مفاسد و دمیدن هاي اوست. پیروزي شیطان و کشاندن او ب

 

 فسق و فجور  -3
دهد اند چون مبناي فكري و عقیدتی مستكبران را ماده پرستی تشكیل میمستكبران خدا را فراموش کرده و سراز اطاعت او بر تاخته 

بند و باري شوند و بی میور تنها در پس کام جویی و لذت هاي خویش و منافع شخصی خود هستند آنگاه در منجالب شهوت غوطه
کند هدفشان بهره بیشتر و کامجویی افزون تر است و براي  رسانند  جامعه به هر جا کشیده شود براي آنها فرق نمیرا به اوج می 

نه  آورد و آنان  رسیدن به این هدف از هیچ خالفی پروا ندارند پیداست که این طرز فكر و عمل چه فسادهاي را در جامعه به وجود می
کند و آلودگی در سطحی گسترده بند و باري به اقشار سرایت می اند و از این قشري بیتنها خود فاسدند بلكه ریشه هر فساد اجتماعی

اصلی درد می پخش می  نقطه  اشاره روي  انگشت  پیروي بی شود حضرت علی )ع(  و  گذارد که همان  قبایل  از روساي  قیدو شرط 
فرمایند  کنند میکشانند و فتنه و فساد برپا میهاي خود مید خواه است که مردم را به جهت هوسسردمداران فساد و متكبران خو

 لَى رَبِّهِمْ وَ جَاحَدُوانَسَبِهِمْ وَ أَلْقَوُا الَْهجِینَةَ عَ کبَرَائِكمْ الَّذِینَ تَكبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَفَّعُوا فَوْقَ أَلَا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكمْ وَ»

 « أَرْکانِ الْفِتْنَةِ وَ سُیُوفُ اعْتِزَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ لِآلَائِهِ فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ أَسَاسِ الْعَصَبِیَّةِ وَ دَعَائِمُ اللَّهَ عَلَى مَا صَنَعَ بِهِمْ مُكابَرَةً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالَبَةً
اشید از پیروزي و اطاعت کورکورانه از بزرگترها و روئسایتان همان ها که به سبب موقعیت خود تكبر به هوش باشید بترسید و برحذر ب

پردازند.)بهرام پور،  دهند و انكار نعمتهاي خدا میشمارند اعمال نادرست خود را به خدا نسبت میورزیدند و خویش را باالتر از خود می 
 ( 411، ص1396

اي براي سردمداران فاسد است زیرا آنان مانند ستون هایی هستند که بناي فسق و فجور بر آنها  ارهواژه )اساس( در خطبه نیز استع
نازکی است که زیر پاالن شتر پهن می به معناي پارچه  را احالس قرار دارد» احالس«  آنها  تا بدن وي آزرده و زخم نشود  کنند 

باشد که راکب  ها همرا با قطع خویشاوندي می ن و شتر است و اطاعت از ان اند زیرا همان طور که آن پارچه پیوسته همراه پاالخوانده
 (. 257، ص6،ج1362برد)بحرانی،خود را به هالکت و ضاللت می 

 

 لجاجت و مخالفت با حق -4
 بپردازد.هاي دیگر استكبار این است که انسان از جاده حق و حقانیت دور شوند و در برابر حق به لجاجت از شاخصه

 « 22»مدثر، آیه «سپس روي ترش کرد و پیشانی در هم کشید « »ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ»
 «23« »مدثر، آیه سپس روي گردانید و گردنكشی کرد  « »ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ»
 « 24« »مدثر، آیه اند، هیچ نیستگفت: این، جز جادویی که دیگرانش آموخته « »  فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ یُؤْثَرُ »

ها در برابر  ناپذیري در برابر حق است. لجاجت و دشمنیایمانی، لجاجت و انعطاف( استكبار سبب کفر، بی 24تا    22) سوره  مدثر،آیات  
انسانی و یا    اندازد که به هیچ وجه قادر به درك حقیقت نیستند کسی که براي دیگران ارزشحق چنان پرده ظلمانی بر فكر آنها می

اندازه خود نمی  را در حد و  را نمی اجتماعی قابل نیست و دیگران  او  یابد چنین شخصی هرگز سخن دیگري  با  گفتگو    واردپذیرد 
شود. زیرا باور ندارد که دیگري بر عقل و هوش معقول باشد و یا بهتر از او بفهمد و درك کند. بنابراین یافته هاي دیگري هرچه  نمی

شود تا با حقی که  بایست با آن مبارزه و مخالفت ورزید همین توجیه استكباري موجب میباشد امري غیر معقول و باطل است و می
( آنها به واسطه کبر و خود بزرگ بینی که در دلهایشان  1395ست به لجاجت بپردازد و آن را نپذیرد. )اسالم گوئست نت،  در نزدیكتري ا

آید که نه محتواي  اي در می هایشان را که آنها به صورت ظرف در بسته بینند و منافعشان و هوا هوس ریشه دارد تنها خودشان را می 
رده نه محتواي صحیح را دارد. این نشان دادن و دشمنی قریش و لجاجت آنها ماجراي کنده شدن  توان از آن بیرون کفاسد را می

 (.205،ص2ج-1385کند. )مكارم شیرازي، درخت را به درخواست قریش بیان می
گار درخت با شاخه بزرگان و اشرافیان قریش از پیامبر درخواست کردند درخت با ریشه نزد آنان بایستند پیامبر امر کرده به اذن پرورد

و ریشه با صداي شدید به سمت رسول خدا حرکت کرد .سران قریش وقتی این صحنه را دیدند از سوي تكبر و غرور گفتند بگو  
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نصفش جلو بیاید و نصف دیگر به جاي خود برگردد و در نهایت آنها باز هم قبول نكردند و پیامبر را ساحر و دروغ گو خطاب کردند.  
 (. 251ص ،1389)هاشمی، 

 

 غرور -5
 ( 8-7-6از دیدگاه قرآن مستكبرین مغرور و قدرت طلب هستند)جاثیه 

کند وکسی را در جهان بنده نیست روحیه خود برتربینی در آفرینش، عقل و هوش از او  مستكبر در خود احساس غرور و قدرت می
بایست دیگران در  هم نوعان خود سرآمد است و میشود که خود را چنان پندارد که بر همه موجود است و یا  برد و موجب می می

دارد کسی که از چنین  مقابل او تسلیم باشد این احساس غرور و قدرت است که وي را از پذیرش دیگري و هم ردیف بودن باز می
ز باب نمونه،  بیند و خواهان اطاعت دیگري از خود است اروحیه و خویی برخوردار است هرگز خود را با دیگران در یك سطح نمی 

  إِنَّ  کَلَّا »داستان قارون هم در قرآن در نهج البالغه خطبه قاصعه به عنوان مظهر ثروت و غرور و قدرت طلبی معرفی شده است آیه 
شود انسان دیده می گري آنگاه از  « »به طغیان گري انسان بر اثر مستی در ثروت اشاره دارد. این طغیان لَیطْغَی أَن رَآهُ اسْتَغْنَیاالْءِنسَانَ  

ورزد نه خدا را بنده است نه  ( کسی که این گونه استكبار می1204، ص15، ج  1380پندارد)طبرسی،  که خود را در برابر خداي نیاز می
ند  رساروي در لذایذ دنیوي کار به جایی می داند. بنابراین زیادهشناسند نه دیگران را در حد خود می دستورات الهی را به رسمیت می 

 ورزد.که انسان در برابر حق استكبار می 
مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ    إِنَّالْكُنُوزِ مَا    مِنَ وَآتَیْنَاهُ    إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْهِمْ  فرماید: »قرآن می
« )قارون از بستگان و قوم موسی بود و با دستورات و مفاهیم تورات آشنایی داشت  76«»قصص، آیه  لَّهَ ال یُحِبُّ الْفَرِحِینَال  إِنَّال تَفْرَحْ  

 ولی با خودبزرگ بینی که از ناحیه ثروت براي او ایجاد شد دچار غرور گشت به استكبار و انحراف کشانید.(  
نداشت و به گمان این که ثروت انبوه آنان که از طریق حرام به دست آمده نشانه  پبه سبب همین روح استكبار خود را عقل کل می 

   هوشیاري و کاردانی و لیاقت آنان است.»الهكم التكاثر« افزون طلبی و تفاخر شما را به خود مشغول داشته و از خدا غافل ساخته است 
 

 گیری نتیجه
خواهد به بزرگی دست یابد و آن را به دیگران نمایش  خودبرتربینی است و متكبر کسی است که میاستكبار خویی مبتنی بر روحیه  

 دهد.
استكبار   البالغه به عنوان منبع غنی شیعی به تبیین جایگاه کبر وامیرالمومنین علی)ع( در راستاي پیام وحی و کالم حامل آن در نهج

 و نفی خود برتربینی پرداخته است. 
بینی خویش از فرمان الهی مبنی بر سجده بر  ي تكبر و خود بزرگو مصداق بارز استكبار ابلیس است. ابلیس با روحیهرکن اصلی -2

 آدم سرپیچی کرد و این چنین او سردمدار همه مستكبران است و استكبار بارزترین روحیه شیطانی در وجود همه مستكبران است. 
مردم از پیمودن راه ابلیس، یعنی باید بدانند که تكبر و به دنبال آن سقوط مربوط به  پند آموزي از سرنوشت ابلیس و هشدار به  -3

اي این استكبار نصیب هر انسان  شیطان نیست بلكه این خطر هست و براي همه وجود دارد خدایی که با ابلیس چنین کرد اگر ذره
 کند.زاهد و عابدي گردد حكم و فرمان خدا براي وي هم چنین صدق می 

امام فروتنی را علی رغم این که ممكن است خواري تصور شود تاج کرامت دانستند و بلعكس تكبر و غرور را باري شیطانی و از  -4
 هاي مستكبران بیان کردند. ویژگی

ر  شود حق را نبینند و دشوند همین روحیه استكبار موجب می مستكبران همواره خدا را فراموش می کنند و از مسیر حق خارج می -5
بینند و به حقوق انسان  برابر حق موضع بگیرند و به لجاجت بپردازند اینان در مسیر استكباري خویش تنها خود و منافع خود را می

 رسانند.بند و باري را به اوج می تجاوز می کنند و فساد و بی 
ریزي دقیق ایشان در علمی امام حاکی از برنامه  يالبالغه و سیرهامیر المومنین پرچم دار مبارزه با استكبار است با تأمل در نهج-6

 جهت نفی هر گونه استكبار و مبارزه با آن بوده است. 
 



 

 
 

 استکبار شناسی رد اندیشه امام علی)ع( رب اساس خطبه اقصعه                                                                                                                                11

 

 منابع 
 قرآن كريم [1]

 1380احساني تيرتاشي، يداهلل، استكبار، تهران، مؤسسه نشر زهد،   [2]

 در حوزه البالغه و راه هاي علمي و عملي، درمان آن  اعتصامي، زهرا سادات، »معناشناسي كبر در نهج [3]

 . 1385مقدم، مشهد، ناشر آستان قدس رضوي،  البالغه، ترجمه قربان علي محمدي بحراني، ابن ميثم، شرح نهج  [4]

 ق. 1410تميمي آمدي، عبدالواحدبن محمد، غررالحكم و دررالكلم، تحقيق سيدمهدي رجايي، قم، داراالسالميه،   [5]

 . 1376البالغه، تهران، نشر اسالمي،  جعفري، محمدتقي، شرح نهج  [6]

 ق.1407جوهري، اسماعيل بن حمّاد، الصحاح تاج اللغه بيروت دارالعلم اللماليين،   [7]

 . 1372البالغه،  البالغه، تهران، بنياد نهج اي، سيدعلي، بازگشت به نهجخامنه  [8]

 هـ.ش 1360الدين، شرح غررالحكم و دررالكلم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  خوانساري، جمال  [9]

 ش. 1379غه، ترجمه محمد دشتي، قم:نشر مشهور،  البالرضي، نهجشريف  [10]

 .1396پور، قم، ناشر آواي قرآن،  البالغه، ترجمه، ابوالفضل بهرام شريف رضي، نهج [11]

 . 1393شعراني، ابوالحسن، محمد قريب، نشر طوبي، تهران، ناشر اسالميه،   [12]

 . 1390البالغه، قم، نشر معارف،شيرواني، علي، نهج  [13]

 هـ.ق. 1414قم، مؤسسه دارالهجره،    البالغه،صبحي، صالح، نهج [14]

 1374طباطبائي، محمدحسين، الميزان في تفسير قرآن، ترجمه محمدباقر موسوي همداني، قم، دفترجامع مدرسين حوزه   [15]

 1380البيان، ترجمه علي كرمي، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،  بن ، تفسير مجمعطبرسي، فضل  [16]

 1390البالغه،  امه كارشناسي ارشد، علوم حديث گرايش نهج فردي و اجتماعي«پايان ن [17]

 .1391،  8زاده نگين، »عصبيت مزموم«، سايت نورمكز، شماره  محمد، عليقاصع، علي  [18]

 1380البالغه، تهران، چاپ خانه اسالميه، چاپ دوم،  قزويني، مالصالح، شرح نهج  [19]

 هـ.ق. 1407كليني، محمدبن يعقوب، كافي، تهران، دارالكتب االسالميه،   [20]

 البالغه قاصعه)زينهار از تكبر(، تدوين محسن سبزواري، قم، انتشارات.مصباح يزدي، محمدتقي، شرح نهج  [21]

 . 1366-1387مجلسي، محمدباقر، بحاراالنوار، مكتب االسالميه، تهران، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني   [22]

 .1389،  22مصداقيان، حسين علي، »عصبيت گرايي«، سايت نور مكز، شماره   [23]

 هـ. 1372مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، قم، دارالكتب االسالميه،   [24]

 .1385بن ابيطالب،  مكارم شيرازي، ناصر، اخالق در قرآن، قم، نشر مدرسه امام علي  [25]

 البالغه، مؤسّسه تحقيقات و نشر معارف اهل بيت)ع(، )منبع به صورت الكترونيكي(مكارم شيرازي، ناصر، شرح نهج  [26]

 1395نه مستكبران در قرآن، اسالم كوئست نت،  نشا [27]

 1389البالغه، قم، مؤسسه بوستان كتاب،  هاشمي، سيدحسين، اخالق در نهج [28]
 


