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اداره کل فرهنگ دینی و انقالبی
اداره ترویج فرهنگ و ارزشهای اسالمی

آیات موضوع نفاق و بازگشت از مسیر صحیح
بسم اهلل الرحمن الرحیم
معنای نفاق:
نَفَق ،ايجاد سوراخى در زمین است كه راه رهايى داشته باشد همانند سوراخ موش .نفاق عبارت است از
داخل شدن در شرع و دين از راهى و خروج از آن از راه ديگر  ،اظهار اسالم با اهل آن و مخفى كردن غیر
اسالم در درون  ،ظاهر و باطن متفاوت داشتن ،دورويی ،رياكاری نفاق هم در ايمان است ،هم طاعات،
هم معاشرت با مردم .نفاق اعمّ از ريا است.
اوصاف منافقین
دروغگویی صریح و آشکار:

 إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ
الْمُنافِقینَ لَكاذِبُونَ  .چون منافقان نزد تو آيند گويند« :گواهى مىدهیم كه تو واقعاً پیامبر
خدايى ».و خدا [هم] مىداند كه تو واقعاً پیامبر او هستى ،و خدا گواهى مىدهد كه مردم
دوچهره سخت دروغگويند( .منافقون) /

 لِیَجْزِیَ اللَّهُ الصَّادِقینَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقینَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً
رَحیماً .تا خدا راستگويان را به [پاداش] راستىشان پاداش دهد ،و منافقان را اگر بخواهد ،عذاب
كند يا بر ايشان ببخشايد كه خدا همواره آمرزنده مهربان است(.احزاب) /
استفاده از سوگندهای دروغین برای گمراه ساختن مردم:

فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،ج  ،ص . ۱۱
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غريب القرآن ،ص . ۰
فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر ،ج  ،ص .۸ ۶
فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،۶ص .۱۶۶
.
نراقی ،محمدمهدی ،جامع السعادات ،ج  ،ص
2

 اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ .سوگندهاى خود را [چون]
سپرى بر خود گرفته و [مردم را] از راه خدا بازداشتهاند .راستى كه آنان چه بد
مىكنند(منافقون) /
عدم درک واقعیات:

 ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال يَفْقَهُونَ .اين بدان سبب است كه آنان ايمان
آورده ،سپس به انكار پرداختهاند و در نتیجه بر دلهايشان مهر زده شده و [ديگر]
نمىفهمند(منافقون) /

داشتن ظاهری آراسته و زبانی چرب:

 وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ
صَیْحَةٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ َأ ّنَى يُؤْفَكُونَ .و چون آنان را ببینى ،هیكلهايشان تو
را به تعجّب وامىدارد ،و چون سخن گويند به گفتارشان گوش فرا مىدهى گويى آنان چوبهايى
پشت بر ديوارند [كه پوك شده و درخور اعتماد نیستند] :هر فريادى را به زيان خويش
مىپندارند .خودشان دشمنند از آنان بپرهیز خدا بكشدشان تا كجا [از حقیقت] انحراف يافتهاند.
(منافقون) /

بدگمانی و ترس و وحشت:

 وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ
صَیْحَةٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ َأ ّنَى يُؤْفَكُونَ .و چون آنان را ببینى ،هیكلهايشان تو
را به تعجّب وامىدارد ،و چون سخن گويند به گفتارشان گوش فرا مىدهى گويى آنان چوبهايى
پشت بر ديوارند [كه پوك شده و درخور اعتماد نیستند] :هر فريادى را به زيان خويش
مىپندارند .خودشان دشمنند از آنان بپرهیز خدا بكشدشان تا كجا [از حقیقت] انحراف يافتهاند.
(منافقون) /

خود را مالک همه چیز دانستن ،و دیگران را محتاج به خود پنداشتن:

 هُمُ الَّذينَ يَقُولُونَ ال تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَ لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
وَ لكِنَّ الْمُنافِقینَ ال يَفْقَهُونَ  .آنان كسانىاند كه مىگويند« :به كسانى كه نزد پیامبر خدايند
انفاق مكنید تا پراكنده شوند ،و حال آنكه گنجینههاى آسمانها و زمین از آنِ خداست ولى
منافقان درنمىيابند( .منافقون)۱/
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خود را عزیز و دیگران را ذلیل ،تصور کردن

 يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدينَةِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لكِنَّ
الْمُنافِقینَ ال يَعْلَمُونَ  .مىگويند« :اگر به مدينه برگرديم ،قطعاً آنكه عزّتمندتر است آن زبونتر را
از آنجا بیرون خواهد كرد ».و [لى] عزّت از آنِ خدا و از آنِ پیامبر او و از آنِ مؤمنان است لیكن
اين دورويان نمىدانند (منافقون)۶/

پنج صفت دیگر منافقان:

در سوره توبه نیز پنج صفت ديگر زنان و مردان منافق بیان شده است كه عبارتند از- :دعوت مردم بهه
منكرات  -باز داشتن مردم از نیكیها  -خودداری از انفاق  -فراموشی خدا  -فسق منافقان
 الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ
نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقینَ هُمُ الْفاسِقُونَ .مرد و زن منافق جدا از يكديگر نیستند كه فرمان
ببد و ناپسند میدهند وز نیكى جلو مىگیرند و مشت بر هم مىنهند [كه دست نیكى بسوى
كس دراز نمىكنند] و خدا را ز ياد بردند و او هم اينان را فراموش شده ز مهر و آمرزش نمود
چه كه همانا بد دالن بدكارانند (توبه)۸۱/
عوامل انحراف منافقین از زبان مومنین:
 يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قیلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ
فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فیهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ  .آن روز،
مردان و زنان منافق به كسانى كه ايمان آوردهاند مىگويند« :ما را مهلت دهید تا از نورتان
[اندكى] برگیريم ».گفته مىشود« :بازپس برگرديد و نورى درخواست كنید ».آن گاه میان آنها
ديوارى زده مىشود كه آن را دروازهاى است :باطنش رحمت است و ظاهرش روى به عذاب دارد.
( )

 يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِیُّ
ح ّتَى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ [ .دو رويان ]،آنان را ندا درمىدهند« :آيا ما با شما
َ
نبوديم؟» مىگويند« :چرا ،ولى شما خودتان را در بال افكنديد و امروز و فردا كرديد و ترديد
آورديد و آرزوها شما را غرّه كرد تا فرمان خدا آمد و [شیطانِ] مغروركننده ،شما را درباره خدا
بفريفت) ( .
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 فَالْیَوْمَ ال يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ ال مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِیَ مَوْالكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ .پس
امروز نه از شما و نه از كسانى كه كافر شدهاند عوضى پذيرفته نمىشود :جايگاهتان آتش است
آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامى است( .حديد) /

آثار نفاق
زمینه ساز ارتداد و کفر:

 وَ لِیَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَ قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ هُمْ
لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ.
همچنین كسانى را كه دو رويى نمودند [نیز] معلوم بدارد .و به ايشان گفته شد« :بیايید در راه
خدا بجنگید يا دفاع كنید ».گفتند« :اگر جنگیدن مىدانستیم مسلماً از شما پیروى مىكرديم».
آن روز ،آنان به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان .به زبانِ خويش چیزى مىگفتند كه در دلهايشان
نبود ،و خدا به آنچه مىنهفتند داناتر است(.آل عمران) ۸۱/
 وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ ال يَأْتُونَ الصَّالةَ إِلَّا وَ هُمْ
كُسالى وَ ال يُنْفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كارِهُونَ و هیچ چیز مانع پذيرفته شدنِ انفاقهاى آنان نشد جز اينكه
به خدا و پیامبرش كفر ورزيدند ،و جز با [حال] كسالت نماز به جا نمىآورند ،و جز با كراهت
انفاق نمىكنند) ( .
فَال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ بِها فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ
كافِرُونَ  .اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاوَرَد .جز اين نیست كه خدا مىخواهد در زندگى
دنیا به وسیله اينها عذابشان كند و جانشان در حال كفر بیرون رود(.توبه) /
 يا أَيُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ .اى پیامبر ،با
كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگیر ،و جايگاهشان دوزخ است ،و چه بد سرانجامى
است)۱ ( .
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْالمِهِمْ وَ هَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَ ما نَقَمُوا
إِالَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَیْراً لَهُمْ وَ إِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذاباً أَلیماً
فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ فِی الْأَرْضِ مِنْ وَلِیٍّ وَ ال نَصیرٍ .به خدا سوگند مىخورند كه [سخن
ناروا] نگفتهاند ،در حالى كه قطعاً سخن كفر گفته و پس از اسالم آوردنشان كفر ورزيدهاند ،و بر
آنچه موفّق به انجام آن نشدند همّت گماشتند ،و به عیبجويى برنخاستند مگر [بعد از] آنكه خدا
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و پیامبرش از فضل خود آنان را بىنیاز گردانیدند .پس اگر توبه كنند براى آنان بهتر است ،و اگر
روى برتابند ،خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابى دردناك مىكند ،و در روى زمین يار و ياورى
نخواهند داشت( .توبه)۱ /
 وَ ال تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ ال تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ
فاسِقُونَ و هرگز بر هیچ مردهاى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نايست ،چرا كه آنان به خدا و
پیامبر او كافر شدند و در حال فسق مُردند)۶ ( .
وَ ال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ أَوْالدُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِی الدُّنْیا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ
كافِرُونَ .و اموال و فرزندان آنان تو را به شگفت نیندازد .جز اين نیست كه خدا مىخواهد ايشان
را در دنیا به وسیله آن عذاب كند و جانشان در حال كفر بیرون رود(.توبه)۶ /
 وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إيماناً فَأَمَّا الَّذينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إيماناً وَ هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ  .و چون سورهاى نازل شود ،از میان آنان كسى است كه مىگويد« :اين [سوره] ايمان
كدام يك از شما را افزود؟» امّا كسانى كه ايمان آوردهاند بر ايمانشان مىافزايد و آنان شادمانى
مىكنند) ( .
وَ أَمَّا الَّذينَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ .امّا كسانى كه در
دلهايشان بیمارى است ،پلیدى بر پلیديشان افزود و در حال كفر درمىگذرند(.توبه) /
استهزا:

 وَ إِذا لَقُوا الَّذينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَیاطینِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ .و
چون با كسانى كه ايمان آوردهاند برخورد كنند ،مىگويند« :ايمان آورديم» ،و چون با شیطانهاى
خود خلوت كنند ،مىگويند« :در حقیقت ما با شمايیم ،ما فقط [آنان را] ريشخند
مىكنیم»(بقره) /
 يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَیْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فی قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما
تَحْذَرُونَ .منافقان بیم دارند از اينكه [مبادا] سورهاى در باره آنان نازل شود كه ايشان را از آنچه
در دلهايشان هست خبر دهد .بگو« :ريشخند كنید ،بىترديد خدا آنچه را كه [از آن] مىترسید
برمال خواهد كرد)۸ ( ».
وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ .و اگر از
ايشان بپرسى ،مسلّماً خواهند گفت« :ما فقط شوخى و بازى مىكرديم ».بگو« :آيا خدا و آيات او
و پیامبرش را ريشخند مىكرديد؟»(توبه)۸ /
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افساد:

 وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ .و از
میان مردم كسى است كه در زندگى اين دنیا سخنش تو را به تعجّب وامىدارد ،و خدا را بر آنچه
در دل دارد گواه مىگیرد ،و حال آنكه او سختترين دشمنان است ( ) ۰
وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الْفَسادَ و چون
برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مىكند كه در زمین فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد ،و
خداوند تباهكارى را دوست ندارد) ۰ ( .
وَ إِذا قیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ .و چون به او گفته شود:
«از خدا پروا كن» نخوت ،وى را به گناه كشاند .پس جهنم براى او بس است ،و چه بد بسترى
است( .بقره) ۰۸/

انحطاط:

فَما لَكُمْ فِی الْمُنافِقینَ فِئَتَیْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ
يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبیالً  .شما را چه شده است كه در باره منافقان ،دو دسته شدهايد؟ با
اينكه خدا آنان را به [سزاى] آنچه انجام دادهاند سرنگون كرده است .آيا مىخواهید كسى را كه
خدا در گمراهىاش وانهاده است به راه آوريد؟ و حال آنكه هر كه را خدا در گمراهىاش وانهد
هرگز راهى براى [هدايتِ] او نخواهى يافت( .نساء)۶۶/
بخل:

 الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ
نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقینَ هُمُ الْفاسِقُونَ .مردان و زنان دو چهره[ ،همانند] يكديگرند .به كار
ناپسند وامىدارند و از كار پسنديده باز مىدارند ،و دستهاى خود را [از انفاق] فرو مىبندند .خدا
را فراموش كردند ،پس [خدا هم] فراموششان كرد .در حقیقت ،اين منافقانند كه
فاسقند(.توبه)۸۱/
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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقینَ مِنْكُمْ وَ الْقائِلینَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَیْنا وَ ال يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِالَّ قَلیالً .خداوند
كارشكنان [و مانع شوندگان] شما و آن كسانى را كه به برادرانشان مى گفتند« :نزد ما بیايید» و
جز اندكى روى به جنگ نمىآورند [خوب] مىشناسد () ۶
أَشِحَّةً عَلَیْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَیْكَ تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ كَالَّذی يُغْشى عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ
فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَیْرِ أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ وَ
كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسیراً .بر شما بخیالنند ،و چون خطر فرا رسد آنان را مىبینى كه مانند كسى
كه مرگ او را فرو گرفته ،چشمانشان در حدقه مىچرخد [و] به سوى تو مىنگرند و چون ترس
برطرف شود شما را با زبانهايى تند نیش مىزنند بر مال حريصند .آنان ايمان نیاوردهاند و خدا
اعمالشان را تباه گردانیده ،و اين [كار] همواره بر خدا آسان است(.احزاب) 1/
 وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحینَ .و از آنان كسانىاند
كه با خدا عهد كردهاند كه اگر از كَرَم خويش به ما عطا كند ،قطعاً صدقه خواهیم داد و از
شايستگان خواهیم شد)۱ ( .
فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ .پس چون از فضل خويش به آنان بخشید،
بدان بُخل ورزيدند ،و به حال اعراض روى برتافتند)۱۸( .
فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فی قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ .در نتیجه ،به
سزاى آنكه با خدا خلف وعده كردند و از آن روى كه دروغ مىگفتند ،در دلهايشان -تا روزى كه
او را ديدار مىكنند -پیامدهاى نفاق را باقى گذارد (توبه)۱۱/
بطالن ذکر

 إِنَّ الْمُنافِقینَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّالةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَ ال
يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِالَّ قَلیالً .منافقان ،با خدا نیرنگ مىكنند ،و حال آنكه او با آنان نیرنگ خواهد كرد و
چون به نماز ايستند با كسالت برخیزند .با مردم ريا مىكنند و خدا را جز اندكى ياد نمىكنند
(نساء) /
قلیل قلمداد شدن ذكر خدا از سوى منافقان به دلیل ناخالصى آن است .

ترک جهاد

 أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
مَعَكُمْ وَ ال نُطیعُ فیكُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ .مگر كسانى را
كه به نفاق برخاستند نديدى كه به برادران اهل كتاب خود -كه از در كفر درآمده بودند-
مىگفتند« :اگر اخراج شديد ،حتماً با شما بیرون خواهیم آمد ،و بر علیه شما هرگز از كسى
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فرمان نخواهیم برد و اگر با شما جنگیدند ،حتماً شما را يارى خواهیم كرد ».و خدا گواهى
مىدهد كه قطعاً آنان دروغگويانند) ( .
لَئِنْ أُخْرِجُوا ال يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا ال يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَیُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ ال
يُنْصَرُونَ .اگر [يهود] اخراج شوند ،آنها با ايشان بیرون نخواهند رفت ،و اگر علیه آنان جنگى
درگیرد [منافقان ]،آنها را يارى نخواهند كرد ،و اگر ياريشان كنند حتماً [در جنگ] پشت
خواهند كرد و [ديگر] يارى نیابند/ ( .حشر)
نپذیرفتن داورى اولیای الهی

 أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّیْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَالالً بَعیداً .آيا نديدهاى كسانى
را كه مىپندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و [به] آنچه پیش از تو نازل گرديده ،ايمان
آوردهاند [با اين همه] مىخواهند داورىِ میان خود را به سوى طاغوت ببرند ،با آنكه قطعاً فرمان
يافتهاند كه بدان كفر ورزند ،و [لى] شیطان مىخواهد آنان را به گمراهىِ دورى دراندازد)۸۰( .
وَ إِذا قیلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقینَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً .و چون
به ايشان گفته شود« :به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پیامبر [او] بیايید» ،منافقان را
مىبینى كه از تو سخت ،روى برمىتابند/۸ ( .نساء)
توجیهگرى

 فَكَیْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِالَّ إِحْساناً وَ تَوْفیقاً.
پس چگونه ،هنگامى كه به [سزاىِ] كار و كردار پیشینشان مصیبتى به آنان مىرسد ،نزد تو
مىآيند و به خدا سوگند مىخورند كه ما جز نیكويى و موافقت قصدى نداشتیم؟ ( )۸
أُولئِكَ الَّذينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فی قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فی أَنْفُسِهِمْ قَوْالً بَلیغاً .اينان
همان كسانند كه خدا مىداند چه در دل دارند .پس ،از آنان روى برتاب ،و [لى] پندشان ده ،و
با آنها سخنى رسا كه در دلشان [مؤثّر] افتد ،بگوى/۸ ( .نساء)

سوء ظن

 وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُشْرِكاتِ الظَّانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْهِمْ دائِرَةُ
السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصیراً  .و [تا] مردان و زنان
نفاقپیشه و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد بردهاند ،عذاب كند بَدِ زمانه بر آنان باد.
و خدا بر ايشان خشم نموده و لعنتشان كرده و جهنّم را براى آنان آماده گردانیده و [چه] بد
سرانجامى است! (/۸فتح)
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 وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذينَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِالَّ غُرُوراً .و هنگامى كه
منافقان و كسانى كه در دلهايشان بیمارى است مىگفتند« :خدا و فرستادهاش جز فريب به ما
وعدهاى ندادند( ».احزاب) /
ضاللت

 فَما لَكُمْ فِی الْمُنافِقینَ فِئَتَیْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ
يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبیالً .شما را چه شده است كه در باره منافقان ،دو دسته شدهايد؟ با
اينكه خدا آنان را به [سزاى] آنچه انجام دادهاند سرنگون كرده است .آيا مىخواهید كسى را كه
خدا در گمراهىاش وانهاده است به راه آوريد؟ و حال آنكه هر كه را خدا در گمراهىاش وانهد
هرگز راهى براى [هدايتِ] او نخواهى يافت( .نساء)۶۶/

محرومیّت از پاداش

 وَ ال يَحْزُنْكَ الَّذينَ يُسارِعُونَ فِی الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَیْئاً يُريدُ اللَّهُ أَالَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِی
الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ .و كسانى كه در كفر مىكوشند ،تو را اندوهگین نسازند كه آنان هرگز
به خدا هیچ زيانى نمىرسانند .خداوند مىخواهد در آخرت براى آنان بهرهاى قرار ندهد ،و براى
ايشان عذابى بزرگ است (آل عمران) ۱۸/

محرومیّت از مغفرت

سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقینَ .براى آنان
يكسان است :چه بر ايشان آمرزش بخواهى يا بر ايشان آمرزش نخواهى ،خدا هرگز بر ايشان نخواهد
بخشود .خدا فاسقان را راهنمايى نمىكند( .منافقون)۸/
وابستگى سیاسى به بیگانگان

 بَشِّرِ الْمُنافِقینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلیماً  .به منافقان خبر ده كه عذابى دردناك [در پیش] خواهند
داشت () ۶
الَّذينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرينَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَهإِنَّ الْعِهزَّةَ لِلَّههِ جَمیعهاً.
همانان كه غیر از مؤمنهان ،كهافران را دوسهتان [خهود] مهىگیرنهد .آيها سهربلندى را نهزد آنهان
مىجويند؟ [اين خیالى خام است ]،چرا كه عزّت ،همه از آنِ خداست( .نساء.) 1/

قطع رحم

 وَ يَقُولُ الَّذينَ آمَنُوا لَوْ ال نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فیهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذينَ فی
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَیْكَ نَظَرَ الْمَغْشِیِّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ  .و كسانى كه ايمان آوردهاند
مىگويند« :چرا سورهاى [درباره جهاد] نازل نمىشود؟» امّا چون سورهاى صريح نازل شد و در
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آن نامِ كارزار آمد ،مىبینى آنان كه در دلهايشان مرضى هست ،مانند كسى كه به حال بیهوشى
مرگ افتاده به تو مىنگرند () ۰
طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكانَ خَیْراً لَهُمْ [ .ولى] فرمانپذيرى و سهخنى
شايسته برايشان بهتر است .و چون كار به تصمیم كشد ،قطعاً خیر آنان در اين است كه بها خهدا
راست [دل] باشند ( )
فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ  .پس [اى منافقهان ]،آيها امیهد
بستید كه چون [از خدا] برگشتید [يا سرپرست مهردم شهديد] در [روى] زمهین فسهاد كنیهد و
خويشاونديهاى خود را از هم بگسلید (محمد) /
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آیات موضوع استکبار
بسم اهلل الرحمن الرحیم

نخستین صفت از صفات رذيله كه در داستان انبیاء و آغاز خلقت انسان به چشم مىخهورد و
اتفاقا به اعتقاد بسیارى از علماى اخالق ،ام المفاسد و مادر همه رذايل اخالقى و ريشه تمهام
بدبختیها و صفات زشت انسانى است ،تكبر و استكبار مىباشهد كهه در داسهتان شهیطان بهه
هنگام آفرينش آدم(ع) و امر سجود فرشتگان و همچنین ابلیس براى او آمده است.
قابل توجه اينكه پیامدهاى سوء تكبهر و اسهتكبار نهه تنهها در داسهتان آفهرينش آدم ديهده
مىشود كه در تمام طول تاريخ انبیاء  -طبق آياتى كه خواهد آمد  -نیز نقش بسیار مخهرب
آن آشكار است .امروز نیز در جوامع انسانى مساله استكبار ،سخن اول را در مفاسد جههانى و
نابسامانىهاى اجتماعى بشر مىزند و بالى بزرگ بشريت در عصهر مها نیهز همهین اسهتكبار
است.
معنای لغوی استکبار
استكبار از ريشه «ك ه ب ه ر» و به معناى برتری خواهی ،۸امتنهاع از پهذيرش حهق از روى
عناد و تكبّر ۱و خود بزرگبینی دروغین ۶است.

عوامل پیدایش استکبار
ثروت:
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ُضهلُّوا عَهنْ
وَ قالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زينَةً وَ أَمْواالً فِهی الْحَیهاةِ الهدُّنْیا رَبَّنها لِی ِ
سَبیلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَال يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلیمَ
و موسى گفت« :پروردگارا ،تو به فرعون و اشهرافش در زنهدگى دنیها زيهور و امهوال دادهاى،
پروردگارا ،تا [خلق را] از راه تو گمهراه كننهد ،پروردگهارا ،اموالشهان را نهابود كهن و آنهان را
دلسخت گردان كه ايمان نیاورند تا عذاب دردناك را ببینند( ».يونس)۶۶ /
قدرت نظامی و موقعیت سیاسی ـ اجتماعی:
پادشاهی و قدرت فرعون:
وَ نادى فِرْعَوْنُ فی قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَ لَیْسَ لی مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْری مِنْ تَحْتی أَ فَهال
تُبْصِرُونَ
و فرعون در [میان] قوم خود ندا درداد [و] گفت« :اى مردم [كشور] من ،آيا پادشاهى مصر
و ايههن نهرههها كههه از زيههر [كاخهههاى] مههن روان اسههت از آنِ مههن نیسههت؟ پههس مگههر
نمىبینید؟(زخرف) /
قدرت غرور آفرين قوم عاد:
فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ قالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُهوَّةً أَ وَ لَهمْ يَهرَوْا أَنَّ اللَّههَ الَّهذی
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ
و امّا عاديان ،به ناحقّ ،در زمین سر برافراشهتند و گفتنهد« :از مها نیرومنهدتر كیسهت؟» آيها
ندانستهاند كه آن خدايى كه خلقشان كرده خود از ايشان نیرومندتر است؟ و در نتیجه آيات
ما را انكار مىكردند(.فصلت) /
فقر فکری:
تهى كردن مستضعفان از اتكاى به نفس و خود باوری توسط مستكبران ،از عوامهل پیهدايش
استكبار است«:فَاستَخَفَّ قَومَهُ فَاَطاعوهُ اِنَّهُم كانوا قَومهًا فاسِقین»پس قوم خود را سهبك مغهز
يافت [و آنان را فريفت] و اطاعتش كردند ،چرا كه آنها مردمى منحرف بودند( .زخرف) /
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گاهى افزون بر مستكبران ،خود مستضعفان نیز در ايجاد استكبار نقش دارند و به تبلیغات و
دسیسهها و تهاجم فرهنگی مسهتكبران پاسهخ متبهت داده ،از آنهها پیهروی مىكننهد« :وَ إِ ْذ
يَتَحاجُّونَ فِی النَّارِ فَیَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصیباً
مِنَ النَّارِ» و آن گاه كه در آتش شروع به آوردن حجّت مىكنند ،زيردسهتان بهه كسهانى كهه
گردنكش بودند ،مىگويند« :ما پیرو شما بوديم پس آيا مىتوانید پارهاى از اين آتش را از مها
دفع كنید؟» (غافر) ۱/
«وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمیعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُهونَ عَنَّها مِهنْ
صهبَرْنا مها لَنها مِهنْ
سهواءٌ عَلَیْنها أَ جَزِعْنها أَمْ َ
عَذابِ اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللَّهُ لَهَدَيْناكُمْ َ
مَحیصٍ و همگى در برابر خدا ظاهر مىشوند .پس ناتوانهان بهه گردنكشهان مهىگوينهد« :مها
پیروان شما بوديم .آيا چیزى از عذاب خدا را از ما دور مىكنید؟» مىگويند« :اگر خدا مها را
هدايت كرده بود ،قطعاً شما را هدايت مىكرديم .چه بىتابى كنیم ،چه صبر نمايیم بهراى مها
يكسان است .ما را راه گريزى نیست/ ( ».ابراهیم)
اين آيات حاكى از دسیسههاى شهبانهروزى مسهتكبران بهراى القهاى انديشهههاى خهود بهه
مستضعفان و تشويق آنان به پیروى از خود و همچنین بیهان كننهده پیهروى مستضهعفان از
مستكبران به سبب استضعاف فرهنگی است كه در اغلب موارد با ضعف اقتصهادی و نظهامی
نیز توأم است.
استضعافى كه اينگونه ايجاد شده دست كمى از استكبار ندارد ،زيرا چنین مستضهعفانى در
گمراهی و عذاب اخروی با مستكبران همراه و همگاماند:
وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَ ال بِالَّذی بَیْنَ يَدَيْهِ وَ لَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ ال أَنْتُمْ لَكُنَّا
مُؤْمِنینَ ( ) و كسانى كه كافر شدند گفتند« :نه به اين قرآن و نه به آن [توراتى] كه پیش
از آن است هرگز ايمان نخواهیم آورد ».و اى كهاش بیهدادگران را هنگهامى كهه در پیشهگاه
پروردگارشان بازداشت شدهاند مىديدى [كه چگونه] برخى از آنان با برخى [ديگر جهدل و]
گفتگو مىكنند كسانى كهه زيردسهت بودنهد بهه كسهانى كهه [رياسهت و] برتهرى داشهتند،
مىگويند« :اگر شما نبوديد قطعاً ما مؤمن بوديم».
قالَ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذينَ اسْتُضْعِفُوا أَ نَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْهدَ إِذْ جهاءَكُمْ بَهلْ كُنْهتُمْ
مُجْرِمینَ كسانى كه [رياست و] برترى داشتند ،به كسانى كه زيردسهت بودنهد ،مهىگوينهد:
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«مگر ما بوديم كه شما را از هدايت -پس از آنكه به سوى شما آمد -بازداشتیم؟ [نهه ]،بلكهه
خودتان گناهكار بوديد) ( ».
وَ قالَ الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْهرُ اللَّیْهلِ وَ النَّههارِ إِذْ تَأْمُرُونَنها أَنْ نَكْفُهرَ بِاللَّههِ وَ
نَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ جَعَلْنَا الْأَغْاللَ فی أَعْنهاقِ الَّهذينَ كَفَهرُوا هَهلْ
يُجْزَوْنَ إِالَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ و كسانى كه زيردست بودند به كسهانى كهه [رياسهت و] برتهرى
داشتند ،مىگويند[ « :نه ]،بلكه نیرنگ شب و روز [شما بود] آن گاه كه ما را وادار مىكرديد
كه به خدا كافر شويم و بهراى او همتايهانى قهرار دههیم ».و هنگهامى كهه عهذاب را ببیننهد
پشیمانى خود را آشكار كنند .و در گردنهاى كسانى كه كافر شدهاند غُلها مىنهیم آيا جز بهه
سزاى آنچه انجام مىدادند مىرسند؟ (  /سبأ)
در اين آيات مستضعفان ،با خطاب به مستكبران در قیامت ،آنان را سهبب بهی ايمهانی خهود
مىدانند و مىگويند :شما با دسیسههاى شبانه روزى ما را به كفر بهه خداونهد وادار كرديهد.
مستكبران در قالب استفهام انكارى پاسخ مىدهنهد« :آيها مها راهِ ههدايت را بهر شهما بسهته
بوديم؟ اين چنین نیست ،بلكهه شهما خهود مجهرم و گناهكاريهد؛ همچنهین آيهات فهوق بهه
پشیمانی و عذاب اخروی مستكبران و مستضعفان هر دو ،اشاره دارد.
توهم برتری:
اعتقاد به برتری گوهر خلقت نیز از عوامل ايجاد استكبار است « :قالَ يا إِبْلیسُ ما مَنَعَهكَ أَنْ
تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالینَ فرمود« :اى ابلیس ،چه چیز تو را مانع
شد كه براى چیزى كه به دستان قدرت خويش خلق كردم سجده آورى؟ آيا تكبّر نمودى يا
از [جمله] برترىجويانى؟» (  )۱قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِهنْ طهینٍ گفهت:
«من از او بهترم مرا از آتش آفريدهاى و او را از گِل آفريدهاى(».ص)۱۸/
در اين آيات اعتقاد شیطان به برترى مادّه خلقت خويش (آتش) بهر مهادّه آفهرينش انسهان
(خاك) بیان شده است.
کفر:
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وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرينَ .و چهون
فرشتگان را فرموديم« :براى آدم سجده كنید» ،پس بجز ابلیس -كه سر باز زد و كبر ورزيهد
و از كافران شد[ -همه] به سجده درافتادند( .بقره) /
إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طینٍ .آن گاه كه پروردگهارت بهه فرشهتگان گفهت:
سهوَّيْتُهُ وَ نَفَخْهتُ فیههِ مِهنْ رُوحهی فَقَعُهوا لَههُ
«من بشرى را از گِل خواهم آفريد )۱ ( .فَهإِذا َ
ساجِدينَ .پس چون او را [كاملًا] درست كردم و از روح خويش در آن دمیهدم ،سهجدهكنهان
براى او [به خاك] بیفتید )۱ ( ».فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ .پس همه فرشتگان يكسهره
سجده كردند )۱ ( .إِالَّ إِبْلیسَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرينَ .مگر ابلیس [كه] تكبّهر نمهود و از
كافران شد( .ص)۱ /

بَلى قَد جاءَتك ءايهتى فَكذَّبتَ بِها واسهتَكبَرتَ و كنهتَ مِهنَ الكههفِرين [بهه او گوينهد ]:آرى،
نشانههاى من بر تهو آمهد و آنهها را تكهذيب كهردى و تكبّهر ورزيهدى و از [جملهه] كهافران
شدى(.زمر) 1/
اين آيه درباره كسانى است كه پس از مرگشان هنگام مشاهده عذاب الهی آرزو مىكننهد بهه
دنیا بازگردند تا از نیكوكاران گردند.
هوای نفس:
وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَفَّیْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَیْنا عیسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَیِّنهاتِ وَ أَيَّهدْناهُ
اسهتَكْبَرْتُمْ فَفَريقهاً كَهذَّبْتُمْ وَ فَريقهاً
ُسهكُمُ ْ
بِرُوحِ الْقُدُسِ أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما ال تَهْوى أَنْف ُ
تَقْتُلُونَ .و همانا به موسى كتاب [تورات] را داديم ،و پهس از او پیهامبرانى را پشهت سهر ههم
فرستاديم ،و عیسى پسر مريم را معجزههاى آشكار بخشیديم ،و او را با «روح القدس» تأيیهد
كرديم پس چرا هر گاه پیامبرى چیزى را كه خوشايند شما نبود برايتان آورد ،كبر ورزيديد؟
گروهى را دروغگو خوانديد و گروهى را كشتید( .بقره)۶۱/
گناهان:
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وَ قالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنینَ و گفتنهد« :ههر گونهه پديهده
شگرفى كه به وسیله آن ما را افسون كنى براى ما بیاورى ،ما به تو ايمان آورنهده نیسهتیم».
( )
َاسهتَكْبَرُوا وَ كهانُوا
َصهالتٍ ف ْ
فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ الدَّمَ آياتٍ مُف َّ
قَوْماً مُجْرِمینَ پس بر آنان طوفان و ملخ و كَنَه ريز و غوكها و خون را به صهورت نشهانهههايى
آشكار فرستاديم و باز سركشى كردند و گروهى بدكار بودند/ ( .اعراف)
َاسهتَكْبَرُوا وَ كهانُوا قَوْمهاً
ثُمَّ بَعَتْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسهى وَ ههارُونَ إِلهى فِرْعَهوْنَ وَ مَالَئِههِ بِآياتِنها ف ْ
مُجْرِمینَ.
سپس ،بعد از آنان موسى و هارون را با آيهات خهود ،بهه سهوى فرعهون و سهران [قهوم] وى
فرستاديم ،و [لى آنان] گردنكشى كردند و گروهى تبهكار بودند( .يونس)۱ /
گناهان بسیار و جرمپیشگى كافران و فرعون و سران حكومتش و ...عامهل اسهتكبار آنهان در
برابر آيات الهی بیان شدهاست.

آثار استکبار:
پديده استكبار آثار شوم و پیامدهاى فردى و اجتماعی فراوانى دارد؛ ازجمله:
پشت کردن به انبیا:
وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذيرٌ لَیَكُونُنَّ أَهْدى مِهنْ إِحْهدَى الْهأُمَمِ فَلَمَّها جهاءَهُمْ
نَذيرٌ ما زادَهُمْ إِالَّ نُفُوراً و با سوگندهاى سخت خود به خدا سوگند ياد كردند كه اگر هرآينهه
هشداردهندهاى براى آنان بیايد ،قطعاً از هر يك از امّتها [ى ديگر] راهيافتهتر شوند ،و [لهى]
چون هشداردهندهاى براى ايشان آمد ،جز بر نفرتشان نیفزود) ( .
ت
ق الْ َمكْرُ السَّیِّئُ إِالَّ بِ َأهْلِ ِه فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِالَّ سُنَّ َ
اسْتِكْباراً فِی الْأَ ْرضِ َو مَكْ َر السَّیِّئِ َو ال يَحی ُ
ال [ .انگیزه] اين كارشان فقط
ت اللَّهِ تَحْوي ً
ال وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ ِ
ن فَلَنْ تَجِ َد لِسُ َّنتِ ال َّلهِ تَبْدي ً
الْأَوَّلی َ
گردنكشى در [روىِ] زمین و نیرنگ زشت بود و نیرنگ زشت جز [دامن] صاحبش را نگیرد.
پس آيا جز سنّت [و سرنوشتِ شوم] پیشینیان را انتظار مىبرند؟ و هرگز براى سنّت خدا
تبديلى نمىيابى و هرگز براى سنّت خدا دگرگونى نخواهى يافت/ ( .فاطر)
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استكبار منافقان ،باعث روىگردانى آنان از استغفار پیامبر(صلی اهلل علیه وآله) براى آنان:
وَ إِذا قیلَ لَهُ ْم تَعالَوْا يَسْتَ ْغفِرْ لَ ُكمْ رَسُولُ اللَّ ِه لَوَّوْا رُ ُؤسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ َو هُمْ مُسْ َتكْبِرُونَ
و چون بديشان گفته شود« :بیايید تا پیامبر خدا براى شما آمرزش بخواهد» ،سرهاى خود را
بر مىگردانند ،و آنان را مىبینى كه تكبّركنان روى برمىتابند) ( .
ن يَغْ ِفرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّ َه ال يَهْدِی الْقَوْ َم
سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُ ْم أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِ ْر لَهُ ْم لَ ْ
الْفاسِقینَ .براى آنان يكسان است :چه بر ايشان آمرزش بخواهى يا بر ايشان آمرزش نخواهى،
خدا هرگز بر ايشان نخواهد بخشود .خدا فاسقان را راهنمايى نمىكند/۸( .منافقون)

استمرار شرک:
إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قیلَ لَهُمْ ال إِلهَ إِالَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ .چرا كه آنان بودند كه وقتى به ايشهان گفتهه
مىشد« :خدايى جز خداى يگانه نیست» ،تكبّر مىورزيدند) ( .
وَ يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ .و مىگفتند« :آيا ما براى شاعرى ديوانهه دسهت از
خدايانمان برداريم؟(صافات) ۸/
استحقاق سرزنش:
ن كَفَرُوا أَ فَلَ ْم تَ ُكنْ آياتی تُتْلى عَلَیْ ُكمْ فَاسْ َتكْبَرْتُمْ َو كُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمینَ .و اما
وَ أَمَّا الَّذي َ
كسانى كه كافر شدند [در روز قیانت بدانها مىگويند« ]:پس مگر آيات من بر شما خوانده
نمىشد؟ و [لى] تكبّر نموديد و مردمى بدكار بوديد/ ( ».جاثیه)
تکذیب آیات الهی:
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَری لَهْوَ الْحَديثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِهذَها هُهزُواً أُولئِه َ
ك
لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ و برخى از مردم كسانىاند كه سخن بیهوده را خريدارند تا [مهردم را] بهى
[هیچ] دانشى از راه خدا گمراه كنند ،و [راه خدا] را به ريشهخند گیرنهد بهراى آنهان عهذابى
خواركننده خواهد بود)۸( .
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ن لَ ْم يَسْمَعْها كَأَنَّ فی أُذُنَیْهِ وَقْراً فَبَشِّ ْرهُ بِعَذابٍ أَلیمٍ .و
وَ إِذا تُتْلى عَلَیْ ِه آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَ ْ
چون آيات ما بر او خوانده شود ،با نِخوت روى برمىگرداند ،چنان كه گويى آن را نشنیده
[يا] گويى در گوشهايش سنگینى است پس او را از عذابى پردرد خبر ده/۱(.لقمان)
رویگردانی از عبادت:
ف الْمَسیحُ أَنْ َيكُونَ عَبْداً لِ َّلهِ َو الَ ا ْلمَالئِ َكةُ الْ ُمقَرَّبُونَ وَ َمنْ يَسْتَنْ ِكفْ عَنْ عِبادَتِ ِه وَ
لَنْ يَسْتَنْكِ َ
يَسْتَكْبِرْ فَسَیَحْشُرُهُمْ ِإلَیْهِ جَمیعاً .مسیح از اينكه بنده خدا باشد هرگز ابا نمىورزد ،و
فرشتگان مقرّب [نیز ابا ندارند] و هر كس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگى فروشد ،به
زودى همه آنان را به سوى خود گرد مىآورد/ ۱ ( .نساء)
جبْ َلكُمْ إِنَّ ا ّلَذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتی سَیَ ْدخُلُونَ جَهَنَّ َم داخِرينَ.
وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونی أَسْتَ ِ
و پروردگارتان فرمود« :مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم .در حقیقت ،كسانى كه از پرستش
من كبر مىورزند به زودى خوار در دوزخ درمىآيند( .غافر) ۰/
خواسته نامعقول:
ُسههِمْ وَ
وَ قالَ الَّذينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَالئِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فی أَنْف ِ
عَتَوْا عُتُوًّا كَبیراً  .و كسانى كه به لقاى ما امید ندارند ،گفتنهد« :چهرا فرشهتگان بهر مها نهازل
نشدند يا پروردگارمان را نمىبینیم؟» قطعاً در مورد خود تكبهر ورزيدنهد و سهخت سركشهى
كردند( .فرقان) /
تکذیب قرآن:
استكبار ولید بن مغیره در برابر آيات خدا ،باعث ر ّد اعجاز قرآن و سحر خواندن آن:
ن خَلَقْتُ وَحیداً  .مرا با آنكه [او را] تنها آفريدم واگذار) ( .
ذَرْنی وَ مَ ْ
ت لَ ُه ماالً َممْدُوداً و دارايى بسیار به او بخشیدم) ( ،
وَ جَعَلْ ُ
وَ بَنینَ شُهُوداً  .و پسرانى آماده [به خدمت ،دادم]) ( ،
وَ مَهَّدْتُ لَ ُه تَمْهید ًا  .و برايش [عیش خوش] آماده كردم) ( .
طمَعُ أَنْ أَزي َد  .باز [هم] طمع دارد كه بیفزايم) ( .
ثُمَّ يَ ْ
09

ن آيات ما بود) ۸( .
كَالَّ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنیداً  .ولى نه ،زيرا او دشم ِ
سَأُرْهِقُ ُه صَعُوداً  .به زودى او را به باال رفتن از گردنه [عذاب] وادار مىكنم) ۱( .
إِنَّهُ فَكَّرَ َو قَدَّ َر  .آرى[ ،آن دشمن حقّ] انديشید و سنجید) ۶( .
فَقُتِلَ كَیْفَ قَدَّ َر  .كُشته بادا ،چگونه [او] سنجید؟ () 1
ف قَدَّرَ [ .آرى ]،كشته بادا ،چگونه [او] سنجید) ۰( .
ثُمَّ قُتِلَ كَیْ َ
ثُمَّ نَظَ َر  .آن گاه نظر انداخت) ( .
ثُمَّ عَ َبسَ َو بَسَرَ .سپس رو ترش نمود و چهره در هم كشید) ( .
ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ .آن گاه پشت گردانید و تكبّر ورزيد) ( ،
فَقالَ إِنْ هذا إِالَّ سِحْ ٌر يُؤْثَر و گفت« :اين [قرآن] جز سحرى كه [به برخى] آموختهاند نیست
( /مدثر)
استكبار ،سبب اتّهام افسانه بودن به قرآن:
سرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ ال يُحِبُّ ا ْلمُسْتَكْبِرينَ ( ) شك نیست كه
ن اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُ ِ
ال َجرَمَ أَ َّ
خداوند آنچه را پنهان مىدارند و آنچه را آشكار مىسازند ،مىداند ،و او گردنكشان را دوست
ل لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطیرُ الْأَوَّلینَ  .و چون به آنان گفته
نمىدارد ) ( .وَ إِذا قی َ
شود :پروردگارتان چه چیز نازل كرده است؟» مىگويند« :افسانههاى پیشینیان است».
( /نحل)

تکذیب انبیا:
برتریطلبی فرعون و كارگزاران وى ،سبب تكذيب موسی و هارون(علیهماالسالم) از سوى
آنان:
ن مُبینٍ سپس موسى و برادرش هارون را با
ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَ أَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَ سُلْطا ٍ
آيات خود و حجتى آشكار فرستاديم) ( ،
ن  .به سوى فرعون و سران [قوم] او ،ولى تكبر
إِلى فِرْعَوْنَ َو مَالَئِ ِه فَاسْتَ ْكبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً عالی َ
نمودند و مردمى گردنكش بودند) ۸( ،
ن مِتْلِنا وَ قَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ  .پس گفتند« :آيا به دو بشر كه متل خود
ن لِبَشَرَيْ ِ
فَقالُوا أَ نُؤْمِ ُ
ما هستند و طايفه آنها بندگان ما مىباشند ايمان بیاوريم؟» () ۱
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ن الْمُهْلَكینَ  .در نتیجه ،آن دو را دروغزن خواندند ،پس از زمره
فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِ َ
هالكشدگان گشتند/ ۶( .مومنون)
تکذیب آخرت:
ق وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَیْنا ال يُرْجَعُونَ  .او و سپاهیانش در
وَ اسْتَكْبَرَ هُ َو وَ جُنُودُهُ فِی الْأَ ْرضِ بِغَیْرِ الْحَ ِّ
آن سرزمین به ناحق سركشى كردند و پنداشتند كه به سوى ما بازگردانیده نمىشوند.
(/ 1قصص)
اصرار بر گناه:
وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثیمٍ .واى بر هر دروغزن گناهپیشه! ()۱
ب أَلیمٍ [.كه] آيات
ن َلمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذا ٍ
يَسْمَعُ آياتِ ال َّلهِ تُتْلى عَلَ ْیهِ ثُ َّم يُصِ ُّر مُسْتَكْبِراً كَأَ ْ
خدا را كه بر او خوانده مىشود ،مىشنود و باز به حال تكبّر -چنان كه گويى آن را نشنیده
است -سماجت مىورزد .پس او را از عذابى پردرد خبر ده/۶( .جاثیه)

محرومیت از هدایت الهی:
ن وَ
ن بَنی إِسْرائیلَ عَلى مِتْلِ ِه فَآمَ َ
ن عِ ْندِ اللَّهِ َو كَفَرْتُ ْم بِهِ َو شَهِدَ شاهِدٌ مِ ْ
ن مِ ْ
قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كا َ
ظَالِمینَ  .بگو« :به من خبر دهید ،اگر اين [قرآن] از نزد
اسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّ َه ال يَهْدِی الْقَوْ َم ال ّ
خدا باشد و شما بدان كافر شده باشید و شاهدى از فرزندان اسرائیل به مشابهت آن [با
تورات] گواهى داده و ايمان آورده باشد ،و شما تكبّر نموده باشید [آيا باز هم شما ستمكار
نیستید؟] البتّه خدا قوم ستمگر را هدايت نمىكند/ ۰( ».احقاف)
محرومیت از برکات آسمانی و بهشت:
إِنَّ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها ال تُفَ َّتحُ لَهُ ْم أَبْوابُ السَّما ِء وَ ال يَ ْدخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى
يَلِجَ الْجَمَلُ فی سَ ِّم الْخِیاطِ َو كَذلِكَ نَجْزِی ا ْلمُجْرِمینَ  .در حقیقت ،كسانى كه آيات ما را
دروغ شمردند و از [پذيرفتن] آنها تكبّر ورزيدند ،درهاى آسمان را برايشان نمىگشايند و در
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بهشت درنمىآيند مگر آنكه شتر در سوراخ سوزن داخل شود .و بدينسان بزهكاران را كیفر
مىدهیم / ۰( .اعراف)
محرومیت از والیت خدا:
ن َفضْلِهِ َو أَمَّا الَّذي َ
ن
ن آمَنُوا َو عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَیُوَفِّیهِ ْم أُجُو َرهُ ْم وَ يَزيدُهُ ْم مِ ْ
فَأَمَّا الَّذي َ
اسْتَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبَرُوا فَیُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلیم ًا وَ ال يَجِدُونَ لَهُمْ ِمنْ دُونِ اللَّ ِه وَلِ ّیًا َو ال نَصیراً  .امّا
كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند ،پاداششان را به تمام [و كمال] خواهد
داد ،و از فضل خود به ايشان افزونتر مىبخشد .و امّا كسانى كه امتناع ورزيده و بزرگى
فروختهاند ،آنان را به عذابى دردناك دچار مىسازد و در برابر خدا براى خود يار و ياورى
نخواهند يافت / ۱ ( .نساء)

استبداد:
قالَ الْمَلَ ُأ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِ ِه لَنُخْ ِرجَنَّكَ يا شُ َعیْبُ وَ ا ّلَذينَ آمَنُوا مَعَكَ ِمنْ قَرْيَتِنا أَوْ
لَتَعُودُنَّ فی مِلَّتِنا قالَ َأ وَ َلوْ كُنَّا كارِهینَ .سران قومش كه تكبر مىورزيدند ،گفتند« :اى
شعیب ،يا تو و كسانى را كه با تو ايمان آوردهاند ،از شهر خودمان بیرون خواهیم كرد يا به
كیش ما برگرديد ».گفت« :آيا هر چند كراهت داشته باشیم؟ ( /۶۶اعراف)
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