
 

 

 

 

 

 

 

 عجب و خودپسندی
 ابوالفضل یغمایی

 

 وَهُمْ اّلدُنْيَا اّلْحَيَاةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَّلَ اّلَذِینَ*  أَعْمَاال بِاألخّْسَرِینَ نُنَبِّئُکُمْ هَّلْ قُّلْ

   ؛ صُنْعًا یُحّْسِنُونَ أَنَهُمْ یَحّْسَبُونَ

پندارند که  هایشان در زندگی دنیا گم و نابود شده با این حال می ه تالشآنها ک
 .دهند کار نیک انجام می

 شناسی مفهوم

بيند، خود را بزرگ شمارد خواه آن  عُجْب آن است که انسان به سبب کمالی که در خود می
دارد بزرگ شمارد عجب آن است که نعمتی را که : اند برخی گفته. کمال را دارا باشد يا دارا نيست

 5.و به آن ميل و اعتماد کند و منعم آن را فراموش نمايد

تفاوت عجب و کبر آن است که کبر به دو نفر قائم است يكی متكبّر است و ديگری کسی 
ورزد؛ امّا در عجب پای غير در ميان نيست، بلكه تنها انسان معجب و  است که بر او تكبّر می

 .شود پندارد و مغرور می زرگ میخودبين است که عمل خود را ب

 تفسیر

کارترين مردم  خواهيد از کسانی که زيان آيا می: به کافران و ظالمان بگو! هان ای پيامبر

( آنان: )گويد گاه به وصف آنان پرداخته، می آن. هستند به شما خبر دهم و به شما بگويم؟

پندارند که کار  ا در همان حال میاند که تالششان در زندگی دنيا تباه گرديده است، امّ کسانی

دهند و در راه فرمانبرداری و تقرّب به خدا و انجام کارهای شايسته گام  شايسته انجام می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23 و  24 كهف، .  

 .422، ص  ، ترجمة مجتبوی، ج جامع السعاداتنراقی، . 8
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اينان : آن حضرت فرمود. در مورد اين گروه پرسيد ابن کواء از اميرمؤمنان علی. دارند برمی

خدای خود کفر ورزيده و در دين و اند که پس از توحيدگرايی به  های آسمانی پيشين پيروان کتاب

گذاری، عملكردشان تباه گرديد و نهروانيان  آيين خود بدعت نهادند و در نتيجة اين کفر و بدعت

 1.نيز از اين گروه دور نيستند

 های آیه پیام

 (.اعماالً... قّل)مأمور بيان سود و زيان واقعی مردم است  پيامبر. 1

 ( ...هّل)های آموزش و تربيت است وششيوه پرسش و پاسخ از بهترين ر. 3

 (.هّل ننبئکم)انسان در معرض غفلت از سود و زيان خويش است. 9

 (.ضّل سعيهم)شود گرچه به نظر گم شود  هيچ عملی محو نمی. 0

 5.(یحّسبون)گرا باشيم  تكيه بر خيال نكنيم و واقع. 5

 عناوین مرتبطآیات و 

؛ (97توبه، : )؛ بدعت(97- 90نساء، : )بخل ؛(59 - 53مؤمن، : )اختالف (:غرور)آثار عجب 

؛ (90نساء، : )؛ فخرفروشی(79 - 70قصص، : )؛ غفلت(0نمل، : )؛ تحيّر(79- 70قصص، : )تجاوز

 3(.100 - 109کهف، : )؛ خسران(359بقره، : )گمراهی

؛ (0نمل، : )؛ انكار معاد(11 - 10؛ هود، 191عمران،  آل: )امكانات :های عجب و غرور زمینه

 7(.30رعد، : )؛ دنيا(09انعام، : )يين شيطانتز

هود، : )؛ صبر(39 - 33حديد، : )؛ توجّه به تقدير خدا(93نجم، : )تقوا :موانع عجب و غرور

 0(.79 - 70قصص، : )؛ توجّه به قدرت خدا(11 - 10هود، : )؛ عمل صالح(11 - 10

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .542، ص 1 ـ  5 ، ترجمة كرمی، ج مجمع البیانطبرسی، .  

 .844، ص 1، ج تفسیر نورقرائتی، . 8

 .421، ص  8ج  ،فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 4

 .422، ص  8، ج همان. 3

 .421، ص  8، ج همان. 5
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 آثار عجب از دیدگاه روایات

 گمراهی. 9

 .هر کس به رأی خود ببالد گمراه است 1؛«عجب برأیه ضّلّمن أ»: فرمودامام علی

 دهی به شیطان فرصت. 2

إیّاک واالعجابَ بنفّسک واّلثقة بما یعجبک منها وحُبَ االطّراء »: فرمود حضرت علی
بپرهيز  5؛«فإنّ ذّلک من أوثق فرص اّلشيطان فی نفّسه ّليمحق مایکون من احّسان اّلمحّسن

پسند  به آنچه موجب خودپسندی است اعتماد کنی و ستايش که از خودپسندی و بپرهيز از اين
 .سازد های شيطان است که به وسيلة آن هر نيكوکاری را نابود می گردی؛ زيرا اين از فرصت

 های گوناگون گرفتاری. 3

خودپسندی مانند گياهی است که بذر آن کفر، زمينش نفاق، آب آن »: فرمود امام صادق
هر . اش لعنت و نفرين و خلود در آتش است ، برگ آن گمراهی، ميوههای آن نادانی ستم، شاخه

 3.«دهد کس عجب ورزيد بذر کفر کاشته و نفاق را زراعت کرده و ناگزير اين بذر ميوه می

 هالکت. 4

من تکلّم فی اهلل هلک ومن طلب اّلرئاسة هلک ومن دخله »: فرمود امام کاظم
ن گفتن در ذات خدا، رياست طلبی، عجب و سه چيز عامل هالکت است؛ سخ 7؛«اّلعجب هلک

 .خودبينی

 درمان عجب

برخی دانشمندان اخالق عجب را تا به . برای درمان عجب نخست بايد ريشة آن را يافت
 :اند که عبارتند از هشت قسم تقسيم کرده

انتساب به سالطين و . 5شرافت و اصالت نسب؛ . 0عقل و بزرگی؛ . 9نيرومندی؛ . 3بدن؛ . 1

 0.آرای ناصواب. 9مال و ثروت؛ . 7زيردستان و غالمان و فرزندان و خويشان؛ . 0ن قدرت؛ صاحبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12 ، ص  ، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 .51 ، ص تحف العقولحرانی، . 8

 .421، ص 8 ، ج آثار الصادقینبخش،  احسان. 4

 .322، ص تحف العقولحرّانی، . 3

 .421، ترجمه االخالق، ص بنیادهای اخالق اسالمیشبّر، . 5
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کارهايی در روايات و کتب اخالقی ذکر شده که به برخی  برای درمان عجب و خودپسندی راه

 :کنيم از آنها اشاره می

 خودشناسی. 9

دريج ريشة خودپسندی و علم و باور به ضعف نفس و ميزان نيازمندی و ناتوانی انسان، به ت

افتد و هيچ  خشكاند؛ اگر انسان بداند فقر محض است، باور کند با تبی از پا می عجب را می

 .نازد مقاومتی ندارد، به خود نمی

راه عجب را با خودشناسی  1؛«سُدّ سُبُّلِ اّلعُجبِ بِمَعرِفَةِ اّلنَفسِ»: فرمايد می امير مؤمنان

 .مسدود کن

 خود یها بدی یادآوری. 2

هر انسانی در زندگی نقاط ضعف و قوّتی دارد، مردم به واسطة ستّار العيوب بودن خدا از 

چنين امری . دهند ها را نشر می معايب ما خبر ندارند، اغلب زبان به مدح و ثنا گشوده و خوبی

 .هاست ها و پوشاندن بدی نتيجة لطف الهی در آشكار کردن خوبی

کنند انسان  ها که مردم مطرح می بسياری از خوبی ،«تَرَ اّلقَبيحَیا مَن أظهَرَاّلجَميّلَ وَسَ»

. «كَم مِن ثَناءٍ جَميّلٍ ّلَّستُ أهالً ّلَهُ نَشَرتَهُ»کنند  شايستگی آن را ندارد آنان ظاهر را مالحظه می

بنابراين، هرگاه مردم زبان به مدح گشودند، بالفاصله برای پرهيز از خودپسندی، انسان بايد 

 .واقص خود را در نظر بياوردها و ن ضعف

 : فرمايد می امير مؤمنان

ذا أَعجَبَکَ ما یَتَواصَفَهُ اّلنّاسُ مِن مَحاسِنِکَ فَانْظُر فيما بَطَنَ مِن مَّساویکَ إ

   ؛وَّلتَکُن مَعرِفَتَکَ بِنَفّسِکَ أوثَقَ عِندَکَ مِن مَدحِ اّلمادِحينَ ّلَکَ

های  کنند تو بدی توصیف میهایت را برایت  هنگامی که مردم محاسن و خوبی

پنهانی خودت را بنگر، باید معرفت و شناسایی تو نسبت به نفست پیش تو 

 .تر از مدح مدّاحان باشد استوارتر و متین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13 ، ص 15، ج بحاراالنوار، مجلسی.  

 .425، ص 8 ، ج آثار الصادقینبخش،  احسان. 8



 

 

 

 

 

 
 

 11 / عجب و خودپسندی : رذائل اخالقی

 ه به عظمت خداوندتوجّ. 3

ذا زادَ عُجبُکَ بِما أنتَ فيهِ مِن سُلطانِکَ فَحَدَثت ّلَکَ اُبُهَةُ أو مخيلةُ فَانظُر إ
کِ اهللِ وَقُدرَتِهِ مِمّا التَقدِرُ عَلَيهِ مِن نَفّسِکَ فَإنَ ذّلِکَ یلتِنَ مِن إّلی عِظَمِ مُل

   جِماحِکَ وَیَکُّفَ عَن غَربِکَ وَیَفیءُ إّلَيکَ مِمّا عَزَبَ عَنکَ مِن عَقلِکَ؛

هرگاه چیزی از بزرگی و قدرت و سلطنت تو در نظرت پسندیده آید و موجب 
تعالی نظر کن و بنگر که  قدرت و سلطنت حقخودبینی تو گردد، به بزرگی و 

تو قدرت اندیشیدن آن را نداری که این کار، تو را از سرکشی به افتادگی و 
دارد و آنچه را که از عقل تو به دور  کشاند و تو را از دوری بازمی نرمی می

 .سازد مانده است، به تو نزدیک می

جد کوفه است؛ آن حضرت مرتب خدا را در مس نمونة بارز اين نگاه، مناجات اميرمؤمنان
 .کند ستوده، خود را به ضعف و ناتوانی توصيف می

 رسی قیامت حسابه به توجّ. 4

شود و انسان  شود، عمل با عجب نيز مردود می رسی می که از همة اعمال حساب توجّه به اين
 .کند را از خودپسندی دور می

 : فرمايد می امام صادق

   ؛لَی اّلصِراطِ حَقّاً فَاّلعُجبُ ّلِماذا؟إن كانَ اّلمَمَرُ عَ

 اگر عبور از صراط حق است، عجب و خودبینی برای چیست؟

 حکایت

 خودپسندی ۀنتیج. 9

البالغه و  های متعدّدی از نهج من هميشه در آغاز سخنرانی، خطبه: گفت يكی از مبلّغان می
يك روز تصميم . کردم ه، تكرار میخواندم پيش از منبر نيز آن خطبه را حفظ نمود ساير منابع می

خواهد، من حفظ  که مراجعه و حفظ نمی اين: گرفتم آغاز سخنرانی سورة حمد بخوانم، با خود گفتم

 اک نعبد ویّإ»وقتی شروع به سخن نمودم، سوره حمد را قرائت کردم تا . هستم و ساده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12 3، ص غرر الحکمآمدی، .  

 .22 ، ص 15، ج بحاراالنوار مجلسی،. 8
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فهميدم اين نتيجة عجب و . که رسيدم، هرچه کردم ادامة سوره يادم نيامد «اک نستعینیّإ

 .خودپسندی است

 بزرگ شماری عمل. 2

تو را »: فرمود رسيد، در حالی که شاد و خرسند بود، امام  شخصی خدمت امام جواد
 «بينم، سبب چيست؟ شادمان می

که همه  بضاعت بر من وارد شدند در حالی يابن رسول اهلل امروز ده نفر از افراد بی: عرض کرد
روست که  ند بودند من از آنها پذيرايی کردم و به هريك مقداری کمك نمودم از اينفقير و عيالم

 .خرسند و شادمانم

که آن عمل  به جانم سوگند، تو شايستة اين شادمانی هستی، به شرط اين»: فرمود امام 
 .«را نابود نكرده باشی

ز شيعيان خاصّ شما چگونه ممكن است از بين ببرم و نابود کنم در حالی که من ا: عرض کرد
 هستم؟

 .«اکنون نيكی و کمك به برادران را باطل کردی»: حضرت فرمود

ّلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِاّلْمَنِ »: فرمايد قرآن کريم می»: فرمود چرا، چه کردم؟ امام : پرسيد

 .«های خود را با منّت نهادن و آزار دادن، باطل نكنيد صدقه 1؛«وَاّلْأَذَي

 .من به آن اشخاصی که کمك نمودم، منّت نگذاشتم و آنها را نيازردم :عرض کرد

گذاردن و آزردن کسانی که به آنها صدقه  آيه نفرموده عمل خود را با منّت»: فرمود امام 
 .ايد، باطل نكنيد، بلكه مراد مطلق آزار است داده

اين شخص با )هستی  کنی از شيعيان خالص که ادّعا می به اين! تو ما و فرشتگان را آزردی
.( اميد دارم از شيعيان شما باشم: گفت اين ادّعا خود را بزرگ، و جايگاهش را بلند شمرد، بايد می

مؤمن آل فرعون، »: فرمود امام . دانم خير نمی: عرض کرد« دانی شيعة خالص کيست؟ آيا می
عرض « رابر دانستی؟صاحب يس، سلمان، ابوذر، مقداد و عمّار، آيا خود را با چنين اشخاصی ب

 .«!أستَغفِرُ اهللَ وَأتُوبُ إّلَيهِ یَابنَ رَسُولِ اهلل»: کنم توبه می: کرد

 5.«بگو من از دوستان شما هستم»: فرمود امام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .813بقره، .  

 .884، ص 8، ج در سایه اولیاء خدازاده،  شریعت. 8



 

 

 

 

 

 
 

 69 / عجب و خودپسندی : رذائل اخالقی

 عجب خسرو پرویز. 3

برای آنها نامه نوشت و او را به اسالم  دارانی که پيامبر اکرم در ميان سالطين و زمام

نامه را آورد،  عبداهلل بن حذافه فرستادة پيامبر خدا. ، پادشاه ايران بوددعوت کرد، خسرو پرويز

 .«لی کسری عظیم فارسإد رسول اهلل محمّ نْمِ»: در صدر نامه آمده بود

بر نام خودش ناراحت شد و با کمال غرور و خودپسندی  خسرو پرويز از تقدّم نام پيامبر 

پادشاهی ! خدايا ؛«أّللّهُمَ مَزِق مُلکَهُ»: رسيد، فرمود وقتی خبر به رسول خدا. نامه را پاره کرد

 .او را قطع کن
االولی سال هفتم شيرويه، فرزند خسرو  جمادی 10شنبه  که در شب سه مدّتی نگذشت تا آن

 1.از زمان دقيق قتل نيز خبر داده بود پرويز او را به قتل رساند، رسول خدا

 

 شعر

 دن همه چيز را نديدن خود رادي  از مردمك ديده ببايد آموخت
 

خواجه عبداهلل انصاری
5 

* * * 
 از منی بودن منی را واگذار

 

 ای اياز آن پوستين را ياد آر 
 

مولوی
3 

* * * 
 با خلق خدا سخن به شيرينی کن

 

 اظهار نياز و عجز و مسكينی کن 
 

 تا بر سر ديده جا دهندت مردم
 

 چون مردم ديده، ترك خودبينی کن 
 

امامی
7 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41 ، ص 8محمدی اشتهاردی، داستانها و پندها، ج .  

 .523، ص نان و نمکری، حیدری ابه. 8

 .همان. 4

 .همان. 3
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* * * 
 بزرگـــان نكردنـــد در خـــود نگـــاه

 

ــتن   ــدابينی از خويش ــواه  خ ــين مخ  ب
 

سعدی
1 

* * * 
 ای قطــرة منــی ســر بيچــارگی بنــه

 

 کابليس را غرور منـی خاکسـار کـرد    
 

سعدی
5 

* * * 
 آفتی نيست بتر راهروان را از عُجب

 

 پر طاووس بود آفت جان طاووس 
 

عطار
3 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان.  

 .همان .8

 .همان .4


