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مقدمه. 1
آیـد و  از آن جهت که اسالم در سلسله تاریخی ادیان ابراهیمی، آخـرین دیـن بـه شـمار مـی     

پیامبر اسالم(ص) از سوي خداوند مبعوث گشت تا آنچه را که در گذشته به عنـوان تـورات   
و انجیل بر موسی(ع)و عیسی(ع)نازل شده بود تصدیق و تکمیل نماید، به جاست کـه بـراي   

تر از اسالم، وجوه مشترك این دین آسـمانی در قـرآن کـریم بـا عهـدین مـورد       درکی ژرف
هاي مشابه بنیادین این ادیان که یک خاستگاه سـامی و  ا اندیشهمقایسه و پژوهش قرار گیرد ت

تـورات و انجیـل تحریـف    ابراهیمی دارند، شناخته شود. هر چند طبق برخی آیات قـرآن در 
اسـت، لـذا   الجمله پذیرفتهاست، اما با این وجود، قرآن تورات و انجیل کنونی را فیواقع شده

قرار گیرند. این مطالعـه و بررسـی از سـویی معنـاي     شایسته است که مورد مطالعه و بررسی 
تر می کنـد و برخـی فقـرات تـورات و انجیـل را کـه ممکـن اسـت         قرآن را براي ما روشن

تحریف شده باشند، معرفی می کند و از سوي دیگـر، در دنیـاي امـروز، بـراي دسـتیابی بـه       
تیم.هاي عهدین نیز هسگفت و گویی بین ادیانی نیازمند آگاهی از آموزه

هـاي  ي آن بـا آمـوزه  بنابراین از آنجا که قرآن به عنـوان کتـابی وحیـانی اسـت، مقایسـه     
هـاي یهـودي میسـر و مجـاز     کلیسایی عصـر نـزول قـرآن و برخـی از نوشـتارهاي خاخـام      

)31، ص 1، ج1385است.(ماسون، 
بینـی و رفتـار کبرورزانـه   یکی از مفاهیم کلیدي مشترك قرآن و عهدین، صفت خود برتر

ي اسـتکبار و مشـتقات آن و   انسان در برابر خدا یـا آفریـدگان اوسـت کـه در قـرآن بـا واژه      
اسـتکبار ، کبراست. راغب اصفهانی واژگانی جانشین و در عهدین با واژگانی متعدد بیان شده

را از نظر معنایی نزدیک به هم دانسته و معنـاي مـذموم اسـتکبار را اظهـار بزرگـی از      تکبرو 
). در 697ق، ص1412داند در صورتی که در واقع آنگونه نیست (راغـب،  میجانب شخص 

اسـت (ابـن منظـور،    العرب نیز استکبار نپذیرفتن حق از روي عنـاد و تکبـر معنـا شـده    لسان
) و در قاموس قرآن آمده: استکبار آن است که انسان اظهـار بزرگـی و   126، ص5ق، ج1414

). بنـابراین همانگونـه کـه از    72، ص6ش، ج1371تکبر کند با آن که اهلش نیست (قرشـی، 
آید استکبار و تکبر معنایی نزدیک به هم دارند، هر چنـد کـه ممــکن    هاي لغت برمیفرهنگ

معنایی تقریبی به ایـن دو  هاي ظریفی داشته باشنـد که در این جستار از منظر هماست تفاوت
ارنـد؛ امـا معنـاي مـذموم آنهـا      هم دواژه پرداخته شده و هر چند این دو واژه معناي ممدوح

نظر است.  مد
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اسـت،  با توجه به اینکه در این زمینه پژوهشی تطبیقی میان قرآن و عهدین صورت نگرفته
در کتـب  » استکبار و تکبر«به معناشناسی واژگان مربوط به این صفت مذموم به ویژه واژگان 

هـاي مسـتکبران و   و تکبـر و ویژگـی  مقدس تورات، انجیل و قرآن پرداخته، عوامل استکبار
ایم. در مطالعه عهدین به مـتن  متکبران و فرجام کار آنان را از دیدگـاه این کتب بررسی نموده

شناسی واژگان بنگـریم در ایـن کتـب    ایم تا پس از معناآن مراجعه نمودههاياصلی و ترجمه
هـاي مسـتکبران و   سـت؟ ویژگـی  اساز استکبار و تکبر ذکـر شـده  چه عواملی به عنوان زمینه

است؟متکبران کدام است؟ و پایان کار ایشان از دیدگاه این کتب چگونه بیان شده

. استکبار و تکبر در تورات2
شناسیواژه1.2

است ولی معانی مترادف از جمله تکبـر،  اي که دقیقا معناي استکبار دهد نیامدهدر تورات واژه
ا توجه به آیات دیگر و قرائن در برخی از آیات تـورات معنـاي   بمتکبر و فخر آمده است که

دهد.  استکبار می
zood)(זּודي رود، از جملـه ریشـه  در زبان عبري براي واژه تکبر چند واژه بـه کـار مـی   

(Strong,34)تر از همه خدایان اسـت ؛  دانم یهوه بزرگاکنون می«است: در کتاب خروج آمده
) شـاهد در  18:11خـروج ،  »(کردنـد مـی رفتارمتکبرانهاوباکهامريهماندرخصوصبه

به معناي تکبر ورزیدند، است. از مشتقات ایـن  )alihem)zoodֲעֵליֶהםזּודي این عبارت واژه
متکبرانـه مـا پـدران وایشـان لـیکن «است: واژه در همین معنا در کتاب نحمیا این گونه آمده

، 9:16(نحمیـا،  » .ننمودنداطاعتراتواوامروساختندسختراخویشگردنکردند،رفتار
به معناي متکبرانه است. از دیگر مشـتقات  )hezido(ֵהזִידּוي) شاهد در عبارت فوق واژه29

,Gesenius,1882)به معناي غرور و مغرورانـه اسـت.  (zadown)זָדֹוןي این ریشه واژه p271)

50، ارمیـا،  22:18و 12:17اسـت از جملـه: تثنیـه    شـده این واژه در چند جاي تـورات ذکـر  
. به عنـوان نمونـه در تثنیـه    3:1و عوبدیا 10:7؛ حزقیال 13، 10، 2: 11و 24:21؛ امثال 31،32:

انجـام بـه ونشودواقعچیزآناگرگوید،سخنخداونداسمبهنبیکههنگامی« خوانیم: می
.اسـت گفتـه تکبـر رويازراآننبیآنبلکه،استنگفتهخداوندکهاستامريایننرسد،

) اسـت کـه بـه معنـاي     zadown(זָדֹון) شاهد در ایـن آیـه واژه   22:18تثنیه.»(نترساوازپس
متکبر است.
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بـه معنـاي تکبـر    )gaboahh(גָבֹּהַ ي هاي این معنـا در تـورات واژه  یکی دیگر از مترادف
,Strong,1890)است. p25) آمـده 6:138و مزامیـر  3:2این واژه در این معنا در اول سموئیل -

همـه بـر خداونـد . میاوریـد زبانبرغرورآمیزسخنانومباشیدمتکبرومغرور« است. مثال: 
) شاهد در ایـن  3:2اول سموئیل »(.کندمیداوريرامردمکارهايکهاوست. استآگاهچیز

به معناي متکبر است.)gaboahh(גָבֹּהַ ي آیه واژه
) اسـت. ایـن   room(רּום) از ریشـه  rämiym(ָרִמיםي، هاي این معنا واژهاز دیگر مترادف

,Strong,1890)واژه معـانی فراوانی دارد  p107)    و در تورات نیـز در معـانی متعـددي آمـده -
چشـمان اما. دادخواهینجاترامستمندقومو«است. یکی از این معانی متکبر است، مانند: 

)  28:22دوم سموئیل»(.گردانیپستراایشانتااستمتکبرانبرتو
ــه ي yitgabäro(יְִתּגַָּברּוي واژه ــاي ت  )gabar(ּגַָבר) از ریش ــه معن ــز ب ــرنی ــت کب اس

)(Gesenius,1882,p176       ،این ریشه معـانی متعـددي دارد از جملـه: بـزرگ، قدرتمنـد، توانـا .
. تمامی معانی فـوق  (Gesenius,1882,p176)کردن و شجاع شدن، نیرومندآمدن، مستولیغالب

» جبـر «ي است. نکته قابل توجه این که ایـن واژه، ظـاهراً بـا ریشـه    در عهد عتیق به کار رفته
عربی یکی است و برخی از معانی عبري آن در عربـی نیـز وجـود دارد، بـه طـوري کـه در       

گردیـده و همـین معنـا بـا همـین واژه بـراي       ي حشر خداوند به صفت جبار متصـف سوره
است.) آمده3:45) و مزامیر (13:12خداوند در کتاب ایوب (

)اسـت. ایـن واژه،   gaah(ּגאהاز ریشـه )gāown(ּגָאֹוןي هاي دیگر واژهیکی از مترادف
معــانی متعــددي دارد از جملــه: جنــاب، ممتــاز، مباهــات، فخــر، غــرور، بزرگــی و تکبــر.

(Strong,1890, p24) خداونـد «اسـت، ماننـد:   بار در عهد عتیق آمده20در معناي تکبر بالغ بر
ــین ــیچن ــدم ــر: فرمای ــوداتکب ــرویه ــیمتکب ــلیمعظ ــینرااورش ــاههمچن ــواهمتب خ
به معناي تکبر است.  gawon)(ּגָאֹון) شاهد در این عبارت واژه 9:13ارمیا»(.ساخت

توراتعلل استکبار و تکبر در 2.2
] و هم به منطقه و مکـان کـه   29:4در تورات غرور و تکبر هم به مردم نسبت داده شده [ارمیا

اي، پـس  منظور از آن، حاکمان آن منطقه یا مردمان آنجاست: اي بابل تو بسـیار مغـرور شـده   
] 3:50است که تو را تنبیه کنم. [ارمیـا من خداوند خداي متعال علیه تو هستم، زمان آن رسیده

ی از مهمترین علل آن نیز وفور نعمت، آسایش و امنیـت اسـت. ایـن موضـوع در کتـاب      یک
حزقیال اینگونه بیان شده که: گناه خواهرت سدوم و دخترانش این بود که از فراوانی نعمـت  
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] 49:16بودید و هیچ به فکر فقرا و مستمندان نبودید. [حزقیـال و آسایش و امنیت مغرور شده
گوید: ولـی پـس   اسرائیل میاست و درباره بنیاین موضوع اشاره شدهدر کتاب هوشع نیز به

] در کتاب اشـعیا  6:13از اینکه خوردید و سیر شدید مغرور شده مرا فراموش کردید. [هوشع
هاي سـر  است: ببینید زنان اورشلیم چه مغرورند، با دماغهمین موضوع به طریق دیگري آمده

هـاي تزئینـی   خرامنـد و زنگولـه  هـاي کوتـاه مـی   ، آنها با قدمروندباال و با ناز و غمزه راه می
یضْـرِبنَ الو«ي ]؛ عبـارتی کـه بـا آیـه    16:3آورنـد. [اشـعیا  پابندهاي خود را به صـدا در مـی  

) مطابقت دارد. با توجه بـه مطالـب فـوق زمـانی     31(نور:» زِینَتهِنمنْیخْفینَمالیعلَمبِأَرجلهِنَّ
کند.در خود احساس بی نیازي کرد، طغیان میکه انسان 

نکته دیگري که باید ذکر کرد این است که در تـورات، تکبـر و غـرور منتسـب بـه دل و      
گوید: هر که دل مغرور دارد نزد خدا مکروه اسـت و او  شاهد آن در کتاب امثال است که می

اسـت: اي  ره این چنین آمده] همچنین در مزامیر در این بـا5:16هرگز مبرا نخواهد شد. [امثال
خداوند، دل من متکبر نیست و نـه چشـمانم برافراشـته و خویشـتن را بـه کارهـاي بـزرگ        

] به طـوري کـه در ایـن    1:131مشغول نساختم و نه به کارهایی که از عقل من بعید است. [ 
هـم  دو آیه فوق از کتاب امثال و مزامیر دیدیم تکبر از رذایل قلبـی اسـت. در کتـاب دانیـال    

آیـد،  مـی ] از آیـات تـورات بـر   12:11، 25:8اسـت. [دانیـال  غرور و تکبر را به دل نسبت داده
شود، ایـن  گذارد و منجر به کارهاي ناشایست میهنگامی که دل متکبر شود بر روح تأثیر می

مضمون در کتاب دانیال است که: لیکن چون دلش مغـرور شـد و روحـش سـخت گردیـد      
رسـی سـلطنت خـویش بـه زیـر افکنـده و حشـمت او را گرفتنـد.         تکبر نمـود، آنگـاه از ک  

دارد. در کتـاب امثـال مـی    ] در تورات بین تکبر و شـرارات یـک ارتبـاط وجـود    20:5[دانیال
]4:21خوانیم که: چشم مغرور و دل متکبر، چراغ شرارت و گناه است. [امثال

صفات مستکبران و متکبران در تورات3.2
بـه برخـی از آنهـا    اسـت کـه   متعـددي بـراي مسـتکبران ذکـر شـده     هـاي  در تورات ویژگی

کنیم.میاشاره

استهزا1.3.2
خوانیم که: مردم را مسخره می کننـد و حـرف هـاي زشـت     در مزامیر در وصف متکبران می

زننـد و بـا گسـتاخی بـر مـردم      آمیز مـی هاي کفرزنند و در پی آزار دیگران هستند. حرفمی
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] صفت استهزا که در این آیه به مستکبرین و متکبـرین  7،8،9: 73میر ،کنند. [مزاحکمرانی می
دهنـده اهمیـت   است در بسیاري ا ز جاهاي دیگر تورات نیز آمده و این نشاننسبت داده شده

نگـردانم.  این موضوع است: متکبران مرا بسیار اسـتهزا کردنـد، لـیکن از شـریعت تـو رو بـر      
با خداوند است و بیانگر این است که با توجه بـه  ] این سخن حضرت داوود51:119[مزامیر

نگردانم. در کتاب امثال سلیمان نیز همین مضـمون  ریشخند متکبران باز هم من از تو روي بر
شود و به افزونی تکبـر عمـل   است که: مرد، متکبر و مغرور و مسمی به استهزا کننده میآمده
اي که مصرح در اسـتکبار باشـد، نیامـده    تورات واژه] پیشتر گفتیم که در 24:21کند. [امثالمی

و توضیح آن را به اینجا موکول کردیم. در این باره باید گفت کـه الفـاظ متکبـر و مغـرور بـا      
قرائن دیگر در برخی آیات ناظر بر استکبار است و بیشتر منظور از آن، حاکمان جـائر اسـت.   

متکبران بوده و در عبارت دیگر تـورات  با توجه به مطالب این بخش، استهزا بارزترین صفت
- ] لذا وقتی اسـتهزا 14:28اند. [اشعیابینیم که حاکمان و ستمگران با این صفت معرفی شدهمی

گیـریم کـه حاکمـان متکبـر و     کننده متکبر است و حاکمان نیز این صفت را دارند، نتیجه می
انـد. [مزامیـر   شریر معرفی شدهکننده همان مستکبران هستند. در برخی آیات، متکبران،استهزا

بینـیم در آیـات   ] و از آنجا که یکی از صفات مستکبران ظلم و ستم است، لذا مـی 7،8،9: 73،
] و در اشـعیا سـتمگران،   11:16اسـت. [ایـوب  دیگر، همین شرارت را به ظالمان نسـبت داده 

یـن توضـیحات   ] بـا ا 2:29اسـت. [اشـعیا  کنندگان و پیراون شرارت را هم ردیف آوردهاستهزا
بینیم که در برخی مواضع مراد از متکبر ومغرور همان مستکبر است.می

دروغ2.3.2
هاي مستکبران و متکبران در تورات دروغ گفـتن اسـت. در مزامیـر حضـرت     یکی از ویژگی

داشـتم.  گوید: متکبران بر من دروغ بستند اما من بـا تمـام دل وصـایاي تـو را نگـاه     داوود می
اسـت و حضـرت داوود   همین فصـل نیـز آمـده   78] مضمون آیه فوق در آیه 69:119[مزامیر

کنند و با این حال من بـه وصـایاي تـو    کند که این متکبران با دروغ من را اذیت میشکوه می
دارد.ارمیا نیز به همین موضوع اشاره43فصل 2] آیه 78:119کنم. [مزامیرفکر می

آزار و اذیت3.3.2
ي مستکبران و متکبران در تـورات آزار و اذیـت رسـاندن بـه دیگـران      هااز دیگر خصوصیت

است. با توجه به این که در تورات در برخی آیات تکبر را به حکومت و حکمرانـان نسـبت   
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شـود کـه برخـی از    داند، مشـخص مـی  داده و از طرفی این ویژگی را سبب آزار دیگران می
گون به تعدي و اذیت مـردم خـود یـا دول    دولی که این خصوصیت را دارند با امکانات گونا

ها زدند؛ زیـرا کـه موافـق    گوید: متکبران براي من حفرهکنند. حضرت داود میدیگر اقدام می
زدن اسـت.  ] در این آیه یکی از کارهـاي متکبـران حفـره   85:119شریعت تو نیستند. [مزامیر: 

اذیت است و این بـا توجـه بـه    زدن چیست؟ ظاهرا کنایه از آزار وباید ببینیم منظور از حفره
اسـت کـه: آیـا پـاداش نیکـویی شـرارت       آیات دیگر تورات قابل تفسیر است؛ در ارمیا آمـده 

اند که من در آن بیفتم، به خاطر بیـاور چگونـه مـن بـه     است؟ آري آنها براي من چاهی کنده
ـ           ی. حضور تو آمدم و از جانب آنهـا سـخن گفـتم تـا تـو از روي خشـم بـا آنهـا رفتـار نکن

شـود و منظـور ایـن    زدن براي حضرت داود تبیین می] با توجه به این آیه، حفره20:18[ارمیا
کنند و این بـه معنـاي آزار   گري میاست که متکبران براي حضرت داود ایجاد دردسر و حیله

و اذیت ایشان است.

ظلم و ستم4.3.2
در مزامیر آمده اسـت کـه: مـرا مطمـئن     صفت دیگر مستکبران در تورات ظلم و ستم است.

] از ایـن  122:119گذاري که اشخاص متکبر بر من ظلم کننـد. [ کنی و نمیساز که کمکم می
هاي ظالمی هسـتند یـا اینکـه    شود که متکبران که مستکبر نیز هستند آدمعبارت مشخص می

شـود  نمـی شود، ضمن اینکه موضوع این آیه مخصص به اشخاصکارشان به ظلم منتهی می
ها توسط اشـخاص و  ها و حکمرانان را نیز در برگیرد از این بابت که دولتتواند دولتو می

شوند. در کتاب میکاه در یک آیه ظلم متکبـران را ایـن چنـین بیـان     تفکر گروه، مدیریت می
فرمایـد:  کننـد، مـی  ي سرنوشت کسانی که در حق فقرا ظلم مـی کند: وقتی خداوند دربارهمی

ام چنان بالیی بر شما نازل کنم که نتوانیـد از آن بگریزیـد، بـه روزگـار بـد      صمیم گرفتهمن ت
] در این آیه متکبران را به ظلـم و  3:2دارید. [میکاه نمیشوید و دیگر با تکبر گام برگرفتار می

است. در این باره در قـرآن  است، ضمن اینکه به مجازاتشان نیز اشاره شدهستم توصیف کرده
آیات فراوانی وجود دارد.نیز

ادعاي خدایی کردن5.3.2
کند. در کتاب حزقیـال  رسد که ادعاي خدایی میشخص مستکبر و متکبر گاهی به حدي می

فرماید: تو بـه قـدري مغـرور    است که: اي انسان خاکی به حکمران صدر بگو که خداوند می
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اي است در وسط دریـا ماننـد   کنی خدا هستی و در قلمرو خود که جزیرهاي که فکر میشده
- شـده ] این عبارت در قرآن به فرعون نسـبت داده 2:28اي. [حزقیالیک خدا بر تخت نشسته

اسـت. و همچنـین در همـین    است، اما در تورات سخنی از تکبر فرعون و ایـن ادعـا نیامـده   
ی بالی که مثل خـدا هسـتی ولـی بـدان انسـان     گوید: هر چند که به خود میکتاب حزقیال می

]  2:28بیش نیستی. [حزقیال

لزوم قیام مردم در برابر مستکبران و متکبران4.2
اسـت متکبـر هر کـه بر« کند، مانند: میخداوند در تورات به مبارزه با مستکبر و متکبر اشاره

) اگـر  40:12(ایـوب، » .کـن پایمـال ایشـان جـاي درراشریرانوبسازذلیلرااووکننظر
مستکبران و متکبران به ظلم و ستم روي آورند در ایـن بـاره نیـز تـورات دسـتوراتی دارد و      

کند و مسؤولیت مردم را به آنهـا گوشـزد کـرده،    مردم را به مبارزه با مستکبر ظالم دعوت می
وکنیـد رفتـار انصـاف وعـدل بـا  :فرمایـد  مـی کـه بدهیدگوشخداوندکالمگوید: بهمی

]. چنانکه گفتیم در تورات، ظالم متصـف بـه   2:22برهانید... [ارمیاظالمانتدسازرامظلومان
شرارت است و هدف او استثمار مظلوم است تا او را به منتهی درجه فقر بکشاند. مبـارزه بـا   

واست از جملـه: مظلومـان  این تفکر و این رویه عالوه بر آیه فوق در جاهاي دیگر هم آمده
] حتی خداونـد بـه   4:82[مزامیر.دهیدخالصیشریراندستازراایشانوبرهانیدرافقیران

] تـورات فرجـام اسـتکبار و    2:22دهد تا در مقابل ظالم قیام کنند. [ارمیاملت یهودا دستور می
گـردد و بـه   گوید: غرور و تکبر انسان محو مـی کند و میتکبر را نابودي توسط خدا بیان می

پروازي کـه در کتـاب   ] این بلند17:2شود. [اشعیاخاتمه داده میپروازي او خواهی و بلندخود
است اعم از فردي و اجتماعی است و در هر صورت چه انسان به شخص یـا  اشعیا ذکر شده

شـود.  اي دیگر استکبار و تکبر ورزد نـابود مـی  اي به جامعهگروهی استکبار کند و چه جامعه
، 1:4، مالکـی 12،11:13: 2اسـت. [اشـعیا  دادهبتاما در تورات این نابودي را بـه خداونـد نسـ   

] نکته پایانی و قابل تأمـل اینکـه در تـورات سـخنی از تکبـر و اسـتکبار       3:2، میکاه9:2صفنیا
است.ابلیس نیامده
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. استکبار و تکبر در انجیل3
شناسیواژه1.3
کـه گفـت بایـد ابتدادرانجیلوسریانیزباندرواژهاینشناسیزبانبحثبهورودازقبل
درامـا اسـت؛ گفتـه میسخنآرامیزبانبهعیسیحضرتکهاستاینغالبباورچندهر
: اسـت بـوده لهجـه پـنج دارايمیانـه آرامـی «مـایر فیتـز گفتۀبه. استنظراختالفبارهاین

سـوریه شرق(حرّان،)مرکزيسوریۀ(پالمیري،)کنونیاردندرپترامنطقۀ( نبطیفلسطینی،
,Joseph A. Fitzmyer, 1979) (ترکیـه جنـوب وسوریهشمال(سریانیو) عراقو pp57-58 .(
آرامـی يلهجـه کـدام بـا ) ع(مسـیح  حضـرت کهگفتتواننمیقطعطوربهاساساینبر

گـویش ایـن دواموسریانیکهنفراوانمنابعوجودچونشواهديامااست،گفتهمیسخن
بـه ) ع(عیسـی  حضـرت زیـاد احتمـال بهگویش،اینپراکندگیوهاگویشدیگربهنسبت

بـه ) ع(عیسـی  حضـرت گفـتن سـخن برخیحتی. استکردهمیتکلمسریانیآرامیزبان
داردامکـان چـه اگـر : «گویـد مـی پـورتر استنلیکهطوريبهدانند،نمیمسلمامريراآرامی
قطـع طـور بـه امـا کرده؛میصحبتیونانیبهزیاداحتمالبهودانستهمیعبريزبانمسیح
عبـارت اینبهتوجهبا) Stanley E. Porter،1993،p1. (استدانستهمینیکنیزراآرامیزبان

حـال هردر. استمناقشهمحلنیزاینگفته کهمیسخنیونانیزبانبه) ع(عیسی حضرت
امـر ایـن زمـان آندر) Stanley E. Porter،1993،p27(منطقـه  بـودن زبـانی چندبهتوجهبا

. باشـد نگرفتهکاربهراهمهاگر چهدانستهمیزبانچند) ع(عیسی حضرتکهاستمحتمل
شـواهدي چنـد هراست،شدهنگاشتهیونانیزبانبهجملگیجدیدعهد«کهایندیگرنکته

،)25ص،1387سـیار، .»(استبودهآرامیاصلیينسخهدارايمتیانجیلکهاستدستدر
خاورمیانـه منـاطق درمسـیحیان رسـمی کتـاب میالدي400سالتاکهشدهگفته«عالوهبه

انجیـل ایـن . اسـت آمـده بـوده  وجودبهانجیل معروفچهارادغامازکهبودهواحديکتاب
ــام) Diatesseron(دیاتســـرون  ــهداردنـ ــانبـــهکـ ــته شـــدهســـریانیزبـ .»اســـتنوشـ

)Britanika,vol4,p69.(شناسی برخـی از واژگـان در انجیـل بـر اسـاس زبـان       از این رو واژه
نماید.سریانی ضروري می

هاي آن از قبیل تکبر، متکبر، غرور، مغـرور، فخـر و   زبان سریانی براي استکبار و مترادف
) htire(است. یکی از این واژگان عبارت اسـت از  مباهات، واژگان مختلفی را آورده

بـه معنـاي تکبـر اسـت.     htr)() و از ریشـه  272، ص 1975که به معناي متکبر (منَّا، 
(Costaz,2002,p120)کننـد، میبدگویییکدیگرازو«خوانیم:به عنوان مثال در اول قرنتیان می
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خـود والـدین ازوهسـتند هـا بـدي يسازندوالفزنومتکبروگستاخدارند،نفرتخدااز
از )htire(ي ) شـاهد در عبـارت فـوق واژه   13:4(اول قرنتیـان » .کننـد مـی سرپیچی

است.شدهمشتقات این واژه در معناي تکبر، متکبر، غرور در عهد جدید به کرات ذکر
نیـز در زبـان سـریانی در معنـاي تکبـر،      ي )از ریشهshuwbhara("يواژه

، 27:3این واژه به معناي فخـر در رومیـان   (Margoliouth,1903,p36)است.متکبر و فخر آمده
اسـت. نکتـه   آمـده 16:4و در یعقوب10:11، 7: 4، دوم قرنتیان 16:9، اول قرنتیان 17:15، 2:4

اسـت. (ابـن   معانی فخر و مفـاخره را آورده » بهر«العرب نیز در ذیل واژه قابل ذکر اینکه لسان
این دو واژه در زبـان عربـی و سـریانی بسـیار شـبیه یکـدیگر       ) 81، ص 4، ج 1414منظور، 

اند.کاربرد شدههستند؛ اما در عربی واژگان دیگر براي فخر و مباهات مشهور و پر
اسـت و دارنـده آن را همردیـف    کلمه دیگري که در انجیل به معناي متکبر و مغرور آمده

مغـرور مبـادا باشـد ایماننونبایداو«د: است، مانن)netriym(ي ابلیس بیان کرده واژه
ي ) شاهد در عبارت فـوق واژه 3:6(اول تیموتائوس» شود.مالمتابلیسمثلگشته،

باشـد  به معناي عـالی، بلنـد و سـر افـراز شـده، مـی      rwm)(ܪܘܡي است. این واژه از ریشه
.(Costaz,2002,p342)اي تکبر داشتیم که ذکـر آن  ، در تورات عبري نیز همین ریشه را در معن

به معناي کبـر، ازداد،  (kabar)""گذشت. نکته پایانی قابل ذکر اینکه در زبان سریانی واژه
) اما در انجیل فقـط  301، ص 1975است (منَّا، استغنی، تکثر، لعلّ، عسی، قد، هلّا و رب آمده

وجـود اینکـه ایـن واژه در معنـاي     است و بـا  به کار رفتهلعلّ، عسی، قد، هلّا و ربدر معانی: 
معناست و ساختار شـبیه بـه هـم دارنـد؛ امـا در عربـی بیشـتر        عربی هم» کَبر«ي فعلی با واژه

معناي فعلی آن مراد است و واژگان استکبار و مستکبر از آن مشتق گردیده در حـالی کـه در   
سریانی و انجیل این گونه نیست.

مستکبران و متکبران در انجیل2.3
بر خالف تورات که سخنی از تکبر ابلیس نیـاورده بـود در انجیـل مـی تـوان نقطـه شـروع        
استکبار را از ابلیس دانست. در فصل سوم تیموتائوس که خصوصـیات سرپرسـت کلیسـا را    
بیان می کند، می گوید: سرپرست کلیسا نباید تازه ایمان باشد، مبادا مغرور گشته، مثل ابلـیس  

] این عبارت نشانگر این است که محکومیت ابلیس بـه  6:3یموتائوسشود. [اول تمحکوم می
اسـت. در رسـاله   است که در قـرآن بـه صـراحت بیـان شـده     ي تکبر و غرورش بودهواسطه

فـیض رافروتنـان امـا کنـد، مـی مخالفـت رامتکبـران یعقوب هم اینگونه آمده اسـت: خـدا  
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4[یعقـوب .بگریـزد شماازتاکنید،متمقاوابلیسباونماییدخدا را اطاعتبخشد. پسمی
است.] ابلیس را همان متکبرانی دانسته که دعوت به مقابله با آنها کرده6،7:

بر خالف تورات که به صورت گسترده موضوع استکبار را مطرح نموده، در انجیـل تنهـا   
خـواهی  است و آن طور که در قرآن و تورات سـخن از اسـتکبار و زیـاده   اشاراتی گذرا شده
اسـت. در انجیـل بیشـتر در قالـب فخـر و غـرور       ها آمده درانجیـل نیامـده  حاکمان و دولت

اي کـه در انجیـل   است. شاید بتوان گفت تنها آیـه شخصی و تکبر انفرادي سخن به میان آمده
وافکنـد زیـر بـه تختهـا ازرادارد ایـن آیـه اسـت: جبـاران    به استکبار و ظلم حاکمان اشاره

شـود کـه منظـور    ] با توجه به قرینۀ فروتنان، فهمیده می52:1گردانید. [لوقاسرافرازرافروتنان
از جباران، مستکبران است و سقوط آنان به دست خداوند است، لذا در انجیل سخنی کـه بـه   

شود و شاید مسامحه دول مسـیحی و  باشد مشاهده نمیمبارزه علیه استکبار توسط مردم شده
عدم وجود نص صریح در انجیل باشد.مبارزه با استکبار به خاطر یا قاطبه مسیحیان در

است که: حـال کـه   در انجیل داشتن شریعت، نوعی فخر و مباهات است. در رومیان آمده
کنـی.  ات بـا خـدا فخـر مـی    خوانی و به شریعت تکیـه داري و بـه رابطـه   خود را یهودي می

اعتقاد صـرف بـه شـریعت را فخـر     23] اما در همین کتاب در همین فصل آیه 17:2[رومیان
شـریعت داشـتن بـه کـه داند: تـو داند بلکه عمل به شریعت را مایه مباهات میپسندیده نمی

].23:2کنی؟ [رومیانمیحرمتیبیخدابهآنگذاشتنِپازیرباآیافروشی،میفخر
کتاب منتسب بودن به پارسایی و عمل به آن نیز موجب مباهات است به طوري که در 

کند؛فخرتوانستمیبود،شدهشمردهپارسااعمالپایۀبرابراهیماست: اگررومیان آمده
]2:4نیست. [رومیانچنینخدانظردراما

دسترسـی فیضـی بـه ایمـان، راهازواو،توسطهمچنین ایمان، بردباري و عمل نیکو: ما
کنـیم  مـی فخـر خـدا جـالل درشـدن سـهیم امیـد بـه واستواریم،آندراکنونکهایمیافته

- سـختی کهدانیممیزیراکنیم،میفخرنیزهاسختیدربلکهاین،تنهاو نیز : نه]2:5.[رومیان

گویـد: ] حتی پولس در نامه رومیان در ایـن زمینـه مـی   3:5آورد. [رومیانمیباربهبردباريها
.نمـایم افتخـار ام،دادهانجـام عیسیمسیحبااتّحادخدا دربرايکهکارهاییازتوانممیپس

دانـد.  ] در این آیه و آیات قبل پولس خدمت به خدا و در راه خدا را فخر مـی 17:15[رومیان
کـالم چنانکـه است که: بنـابراین در اینکه فخر در خداوند ممدوح است در اول قرنتیان آمده

] 31: 1[اول قرنتیـان .نمایـد فخـر خداونـد بـه بایدکند،فخربخواهدهر که: «فرمایدمیخدا
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شود به دیگـران  داند و منجر میحتی در انجیل فخر شخص را در برابر کارهاي زشت، بد می
گوید شنیدم مردي با نامـادري  عفتی کلیسا وقتی پولس مینیز سرایت کند به طوري که در بی

آیـا ! کنیـد مـی تخـار افشـما گویـد: و ] در ادامه می1:5مشروع دارد. [اول قرنتیانخود رابطه نا
] و 2:5برانیـد؟ [اول قرنتیـان  خـود میـان ازکردهچنینکهراکسیوگیریدماتمبایستنمی

انـدکی خمیرمایـه  کـه دانیـد نمـی آیا. نیستصحیحرويهیچبهشماگوید: افتخارنهایتا می
شـود کـه   استنباط مـی ] از آیه اخیر اینگونه 6:5آورد؟ [اول قرنتیانورراخمیرتمامیتواندمی

ي این رذیله در اجتماع نیز شود.تواند منجر به اشاعهتکبر و فخر فردي می

تکبر در انجیلعلل استکبار و3.3
ور در انجیل عوامل مختلف غرور و تکبر و نهایتا استکبار بیان شده است. یکی از آنها غوطـه 

خـوانیم: بخصـوص آنـان    ها و فراموشی قدرت خداست. در دوم پطرس میشدن در شهوت
شـمارند اینـان چنـان    را که در پی تمایالت فاسد نفس خویشند و اقتدار خداوند را خوار می

] از 10:2گستاخند و متکبر که از اهانت به برزگـان آسـمانی پروایـی ندارنـد. [دوم پطـروس     
کـه بـر   است: آنـانی  دیگر عوامل تکبر و غرور در انجیل توانگري است. در مزامیر چنین آمده
] 6:49نماینـد. [مزامیـر  دولت خود اعتمـاد دارنـد و بـر کثـرت تـوانگري خـویش فخـر مـی        

اسـت: از ایـن جهـت کـه     خودشیفتگی نیز منجر به غرور و تکبر مـی شـود. در اشـعیا آمـده    
خرامنـد  روند و به ناز مـی دختران صهیون متکبرند و با گردنِ افراشته و غمزات چشم راه می

] علـم نیـز گـاهی بـه بیـان      6:3آورند. [اشـعیا ال ها را به صدا در میو به پاهاي خویش خلخ
درامـا اسـت: و شود. این موضوع در اول قرنتیان اینگونه بیـان شـده  انجیل منجر به غرور می

دانـش امـا .»هسـتیم دانـایی اشخاصماهمه«کهدانیممی: بتهابهتقدیمیخوراكخصوص
چنـان هنوزداند،میچیزيکندمیگمانکهکند. آنمیبنامحبت،آنکهحالاست،تکبرمایۀ
]8:1،2[اول قرنتیان.داندنمیبایدکه

فرجام متکبران و مستکبران در انجیل4.3
- مبارزه با ظالم و ستمگر آنطور که در تورات و قرآن به آن اشاره شده است در انجیل نیامـده 

اسـت. امـا سـرانجام آنـان،     قرآن پرداخته نشـده است، همانطور که به استکبار مانند تورات و 
سـرافراز رافروتنـان وافکنـد زیربهتختهاازراجباراننابودي، آن هم توسط خداوند است:
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] این عبارت چنانکه قبال هم گفتیم اشاره بـه حاکمـانی دارد کـه اسـتکبار     52:1گردانید. [لوقا
کنـد: اي کنند، پایان کارشان را اینگونه بیان مـی کنند و اما درباره مردمی نیز که استکبار میمی

بندیـد، کمربررافروتنییکدیگربارفتارتاندرهمگی. باشیدمشایختسلیمنیزشماجوانان،
] و یـا  5:5بخشـد. [اول پطـرس  میفیضرافروتناناماایستد،میمتکبرانبرابردرخدا«زیرا

کتـاب روهمـین از. اسـت فزونتـر بـس بخشـد، میاوکهفیضیگوید: امادر جاي دیگر می
]6:4بخشد. [یعقوبمیفیضرافروتناناماایستد،میمتکبرانبرابردرخدا: «گویدمی

. استکبار و تکبر در قرآن4
شناسیواژه1.4

دارد. ایـن در نظـام اخالقـی قـرآن   ارزبینقشکهاست »استکبار«قرآنواژگان کلیديیکی از 
انسـان اسـتکبار بـه بقیهوابلیساستکباربهآنمورد4. استآمدهکریمقرآندربار48واژه

هـاي ویژگـی بـراي نشـان دادن یکـی از    ، داردکـه  با بـار معنـایی منفـی    این واژه.دارداشاره
فَفَریقــًا اسـتَکبرتُم اَنفُسـکُم التَهـوى بِمـا رسولٌجاءکُماَفَکُلَّما«رود: یکافران به کار مرجستهب

، بطر، عتـو،  یمانند بغيدیگريکلیديها. در زبان قرآن، واژه)87(بقره/»تَقتُلونوفَریقـًاکَذَّبتُم
ایـن واژگـان   .گیرنـد یمورد بحـث قـرار مـ   » استکبار«واژه معناییاستغناء و طغیان در حوزه 

ـ راهریک به سهم خود به اوصاف مختلف، فرایند غرور و تکبر انسـان  ر خـدا نشـان   در براب
بیش از حـد تعـادل مغـرور    ، بیش از حدیو شادمانی، سرکشیسرمستانیمعو دردهند یم

در قرآن کریم بـر نقـش ایـن    «.دنرویبه خویشتن به کار میدر اعتماد آدميروزیادهو بودن
اسـت.  تنها خصلت کفار همـین پدیـده  یاز موارد، گویيعنصر چنان تأکید شده که در بسیار

)285،ص1378و،ایزوتس(». استمستکبر به لحاظ ماهیت دینی، متکبر و گستاخشخص 

ر«یا»کَبرَ«يمـادهازاستکبار آمـده  بزرگـی وعظمـت معنـاي بهلغتدرکهاست»کـِبـ
- قریـب استکباروتکبرکبر،قرآنی،ودینیاصطالحدرو)105، ص2ق، ج1404(جوهري، 

وببینـد، هسـت آنچـه ازتربزرگراخویشنفسانسانکهاستحالتیکبرهستند؛المعنی
پـس خـدا؛ بـه شركیعنیاینورزند؛استکبار»اهللاُإِلَّاإِلهال«گفتنازکهاستاینکفارکبر

اسـتکبار عبـارتی بـه حق؛پذیرشازامتناعسبببهاست،خداونددر برابرتکبرترینبزرگ
و راغـب 126، ص5، جق1414منظـور،  تکبـر.(ابن وعنـاد رويازحققبولازامتناعیعنی

تَکُـن اَفَلَـم کَفَـروا الَّذینَاَماو«گر شده:جاثیه جلوه31) که در آیه 696ص،ق1412اصفهانی،
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پـذیرش عـدم واسـتکبار کننـده بیـان و»مجرِمینقَومـًاکُنتُموفَاستَکبرتُمعلَیکُمتُتلىءایـتى
است.کافرانسوىازالهىدستوراتوآیات

ورزانـه، دربـاره   الزم به ذکر است که تکبر و استکبار در قرآن کریم به معنـاي رفتـار کبـر   
خداوند یا مخلوقات او معناهاي متفـاوتی بـه خـود گرفتـه کـه بـا معنـاي دوره جـاهلی آن         

- هـا را خـوار مـی   درانسان، تکبـر نوعی رفتـار در قبال دیگـران است کـه آن «متفـاوت است: 

اسـت.  شمرد. تکبر تصور نابجاي شکوه، قدرت، دانش، عجب، غرور یا نخوت تعریف شـده 
شود، کبر ورزیـدن فاقـد   در خداوند که خالق کل عالم و پروردگار زمین و آسمان دانسته می

هاي منفی فوق است و بدین معناست کـه خداونـد خـویش را بـه سـبب رفتـار غیـر        داللت
بخشـد.( ابوزیـد.   هاي خلقـتش را تعـالی مـی   ستاید یا آنکه مشخصهقاتش میظالمانه با مخلو

).452.ص 1396

عوامل و زمینه هاي تکبر و استکبار در قرآن2.4
کنیم که در زیـر بـه   مشاهده میاستکباردامدرگرفتارىبراىمتعددىعواملآیات قرآن،در

پردازیم.مهمترین این عوامل می

کفر1.2.4
از آیات قرآن که سخن از مستکبران رفته، همـراه بـا آن سـخن از کفـر بـه میـان       در بسیاري

هـاي  استکبار یا به عبارت دیگر خود را بزرگ پنداشـتن و متـرادف  «است و در حقیقت آمده
) کـه  261، ص1361(ایزوتسـو،  » آن نقشی بسیار مهم در توصیف انتقادي ایستار کافران دارد

) 39،59/زمـر (»الکــفرین مـنَ کُنـت وواسـتَکبرت بِهافَکَذَّبتایـتىءجاءتکقَدبلى«در آیه :
الهـى عـذاب مشـاهده هنگـام مرگشـان ازپسکهاستکسانىاست که دربارهگر شدهجلوه
آرى،: گویـد مـى ایشـان بـه خداوندگردند، امانیکوکارانازتابازگردنددنیابهکنندمىآرزو
.بودیدکافران ازوورزیدیداستکباروکردیدتکذیبراآنشماولىرسید،شمابهماآیات

مرتکب شد کـه از فرمـان خداونـد بـه سـجده در برابـر آدم       نخستین کبرورزي را ابلیس
واسـتَکْبرَ وأَبیإِبلیسإِالَّ.فَسجدوا«..همین سبب به کفر محکوم گردید: سرپیچی نمود و به

خـاك ازآنچـه ازشده،آفریدهآتشازآنچهکهبوداو این). پندار34(بقره/» الْکافرینَمنَکانَ
اشـرف موجـود بهنبایدهرگزنتیجهدراست؛خاكازاشرفآتشواستبرترشدهآفریده
. )339و338، ص19ش، ج1373کنـد ( مکـارم،   سـجده پستموجودبرابردرکهداددستور
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پنداشـتن خویش و خود را محور حقبهتوجهاستکبار، ازکه آیدبرمىچنینابلیسپاسخاز
وعنصـر بـه شـیطان بالیدننتیجهدرکه)،227، ص17ق، ج1417شود. (طباطبائی، مىناشى
ازبرتـر راخـود ترتیـب بدینوکندفراموشراارزشىهاىمقیاستاشدموجبخودذات
)408ص،11ق، ج1419بداند. (مدرسی، آدم

نفساز هواىپیروي 2.2.4
جویی است کـه در  طلبی و رفاهاز دیگر عوامل به وجود آورنده استکبار، پرستش نفس، لذت

کَـذَّبتُم فَفَریقــًا استَکبرتُماَنفُسکُمالتَهوىبِمارسولٌجاءکُماَفَکُلَّما«دلهاي مستکبران جاي دارد:
آوردنـد مـى دستوراتىخداوندسوىتها ازامبراىپیامبرانهرگاه) 2،87/بقره(»تَقتُلونوفَریقـًا

برخـى وکـرده تکـذیب راپیامبرانبرخىکردند؛مىسرپیچىآنازنبود،آنانمیلمطابقکه
عامل استکبار بر خدا و پیامبر و به طریـق اولـی   « چنانچه مالحظه می کنیم .کشتندمىرا آنان

بر همه انسان هاي روي زمین و نیز کشتار و تکذیب و انکـار پیـامبران خـدا، همـان هـواي      
)53، ص 1362(رهبر، ». نفس است

دلگرمی به قدرت، ثروت و موقعیت3.2.4
درکـه اسـت فرزنـد ومـال بهمباهاتتکبران،مسيفریبانهعواموپوشالىهايمنطقازیکی
). خداونـد  45، ص4، ج1373داننـد (مکـارم،   مىبافتهجداىتافتهراخودتفکر،اینيسایه

). نیـز  35/(سبأ» بِمعذَّبینَنَحنُماوأَوالداًوأَمواالًأَکْثَرُنَحنُقالُواو«در وصف آنان می فرماید: 
ازحـاکى کـه ) 51/زخـرف (»مصـرَ ملـک لـى اَلَـیس یـقَومِقالَ...: «فرمایدمىفرعوندرباره

الحـقِّ بِغَیـرِ االَرضِفـى فاسـتَکبروا عـاد فَاَما«و همچنین قوم عاد:اوست،قدرتوپادشاهى
همچنـان .کنـد مىبیانراعادقومآفرینغرورقدرتکه) 15/فصلت(»قُوةًمنّااَشَدمنقالواو

). قـارون 76/(قصص» علَیهِمفَبغىموسىقَومِمنْکانَقارونَإِنَّ«فرماید: مىقارونيدربارهکه
ومـال کـه طـوري  ورزیـد، تکبروشدغافلخداازفراوان،ثروتومالازمندىبهرهاثربر

)75، ص16ق، ج1417انجامید. (طباطبائی، ويهالکتبهدنیويمنال
رسـاند مـی جاییبهراکاردنیوي (قدرت، مکنت و فرزندان)لذایذدرروىزیادهبنابراین

هـاي  ) و زمینـه 383، ص16ق، ج1417ورزد. (طباطبـائی،  استکبار مـی حقبرابردرانسانکه
)7و6/علق(. »استَغْنىرآهأَنْلَیطْغىکَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ«آورد: طغیان وي را فراهم می
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پیشگی و انواع جرمستم4.2.4
از مهمترین عوامل زمینه ساز استکبار، ظلم و ستمی است که حاکمان زورگو بـر زیردسـتان   

اي از مردمنـد کـه در قـرآن زیـر     دارند. مستضعفان یعنی محرومان یا ستم کشان، دستهروا می
والنَّهـارِ اللَّیـلِ مکْرُبلْاستَکْبرُواللَّذینَاستُضْعفُواالَّذینَوقَالَ: « شوندستم مستکبران معرفی می

کنـد تـا بـراي    ها را وادار می). قرآن انسان33(سبأ/» أَندادا...لَهونَجعلَبِاللَّهنَّکْفُرَأَنتَأْمرُونَنَاإِذْ
آزادسازي مستضعفان وارد جنگ شوند و حتـی مستضـعفان بایـد بـه قیمـت مهـاجرت بـه        

ین هاي دیگر، در برابر ستم متکبران ایستادگی کنند.سرزم
شـدگان جامعـه، یکـی از عوامـل     پیشگی مستکبران در برابر انبیا و زبونبه طور کلی جرم

کَفَـرُوا الَّـذینَ أَماو«کند: است که این آیه به خوبی آن را تبیین میاستکبار ایشان شناخته شده
تُتْلىآیاتیتَکُنْأَفَلَملَیکُمعرْتُمتَکْبفَاسوماًکُنْتُمرِمینقَوجاسـت ) که توضـیحى 31/(جاثیه». م

کـه آن اسـت گـر و بیـان الهـی انبیاءدعوتوخداآیاتبرابردرکافراناستکباريمسألهبر
، 9، جش1372اسـت. (طبرسـی،   کشـانده اسـتکبار وادىبـه راآنـان سـرانجام گنـاه، وجرم
)122ص

فرجام مستکبران در قرآن3.4
خداونـد، دسـتورهاي گرفتنهایی هستند چون نادیدهاز آن روي که مستکبران داراي ویژگی

ازپیـروي جـزا، روزومعـاد انکـار الهـی، هـاي نشانهوآیاتتکذیبالهی،انبیاينپذیرفتن
ودتعبـا پیشـبرداهداف شـوم خـود،   بـراي ناپاکـان ومجرمـان ازاستفادهنفسانی،هواهاي
سـرپیچی  کبیـره، گناهـان ارتکابآیات،درمجادلهحیله،ومکرخدا،برابردرنکردنسجده

هـاي مستضـعف و تحقیـر    از حق و حقیقت، بی بند و باري و فساد، بی تـوجهی بـه گـروه   
ایشان، افتخار به امتیازات مادي و داوري بر اساس آن و خود محـوري کـه نتیجـه غفلـت از     

کـه  ) نبوتمعاد،خدا،بهایمان(اعتقادياصولکلی انکارطوربهاست وقدرت الیزال الهی 
گیرد و این صفات از دیدگاه قـرآن  مینشأتمهماصلسهاینانکارازناپسند دیگر،صفات

مذموم بوده و صاحبان آنها به عنوان مستکبران به شدت مورد انزجار خدا و مؤمنانند، خـداي  
رجامی شوم و سرنوشتی هولناك هم براي این جهان و هم بـراي  متعال در قرآن براي ایشان ف

پردازیم.آخرتشان ذکر نموده که در ادامه به بررسی آن می

گمراهی در این جهان1.3.4
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کنـد:  هـاي خـود محـروم مـی    کننـد، از درك نشـانه  خداوند کسانی را که در زمین تکبر مـی 
»رِفأَصنْسعیینَآیاتّرُونَالَّذتَکَبییضِفرِالْأَرقِّ...بِغَیهـاي  ). آنـان نشـانه  146(اعـراف/ » الْح

- آورند و حتی اگر راه کمال را ببینند بـدان راه نمـی  بینند اما به آن ایمان نمیخداوندي را می
رشد و پویایی و کمال در منطق مستکبران جایگـاه نـدارد، خـوي گـرایش بـه پسـتی،       «روند.

اند. چه، آرمانشـان کشـیدن دیگـر    یشان شده، با حق و حقیقت در اصل بیگانهطبیعت ثانوي ا
- مردم به راهی است که خود رفته و بازداشتن از راهی است که فطرت و شریعت بـدان فـرا  

)63، ص1362(رهبر، ». استخوانده

هالکت در این جهان2.3.4
وحکومـت ونعمـت زوالبیـانگر ایـن اسـت کـه    گذشـته هـاى امتمستکبرانسرنوشت

ازایـن وانـد شـده آندچـار اىگونـه بـه آنانکهاستکیفرهایىازالهىگرفتاري به عذاب
مســاکنهِم مـن لَکُمتَبینَوقَدوثَموداوعادا«:گرفتعبرتآنازبایدکهاستالهىهاىسنّت
وهــامانَ وفرعونَمستَبصرین * وقارونَوکانواالسبیلِعنِفَصدهماَعمــالَهمالشَّیطانُلَهموزینَ
فَمـنهم بِذَنبِـه اَخَذنافَکُال*سابِقینکانواومااالَرضِفىفَاستَکبروابِالبیِّناتموسىجاءهمولَقَد
مـن ومـنهم االَرضبِـه خَسـفنا مـن ومـنهم الصـیحۀُ اَخَذَتهمنومنهمحاصبـًاعلَیهاَرسلنامن

اینکـه نمـوده و اشارهثمودوعادمستکبران). در این آیات به40و39و38(عنکبوت/»اَغرَقنا...
در اسـت، بازداشـته راسـت راهازراآنهـا ودادهجلوهزیبانظرشاندرراایشاناعمالشیطان
مسـتکبران نیـز بـه  ودریابنـد، راراسـت راهتوانستندمىوداشتهتشخیصقوهآنهاکهحالى
عـذاب دربـاره خـدا امـر برتوانندنمىآناناینکهودارداشاره)ع(موسىحضرتزمانبزرگ
همچنـین  .اسـت شـده ذکـر فرعـون ازپیشقارونآیهایندر. بگریزندآنازوگرفتهسبقت

بودنـد شـده مرتکبکهگناهىمطابقمذکورمستکبرانازیکهرکیفراست کهیادآوري شده
صـیحه بابرخىوداشتخودهمراهبهسنگکهبادىوسیلهبهآنهاازبرخىاست؛شدهبیان

در .شـدند کیفـر آبدرشـدن غـرق بـا نیـز برخىوزمیندررفتنفروبابرخىوآسمانى
رواسـتم خـویش بـر آنهـا بلکـه نکـرده، سـتم آنهـا بهخداوندشود کهنهایت هم تاکید می

.اندداشته

سیه رویی در قیامت3.3.4
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شوند و دوزخیـان نیـز   آنان در آخرت و نزد خداوند با چهره هایی سیاه و مسخ شده وارد می
وجـوههم اللَّـه علَـی کَذَبواْالَّذینَتَرَيالْقیامۀِویوم«ایشان را با همین نشان خواهند شناخت: 

کسـی کـه اسـت همینبهخدابر). کذب60(زمر/»لّلْمتَکَبِّرِینَيمثْوجهنَّمفیأَلَیسمسودةٌ
بـدعت ازاسـت عبـارت هـم یکـی وفرزنـد دارد خدابگویدیاوداردشریکخدا: بگوید

بـه  واسـت ایشانتکبرسزايکهاستذلتنشانه) سیاهیرو(وجهسواددین ودرگذاشتن
)431، ص17، ج1374. (طباطبایی، »لّلْمتَکَبِّرِینَمثْويجهنَّمفیأَلَیس«:فرمودجهتهمین

بهشتازمحرومیت4.3.4
بِـایــتنا کَـذَّبوا الَّذینَانَّ«است: هاي مستکبران، محرومیت از بهشت ذکر شدهاز دیگر مجازات

تعلیـق بهشـت بـه ورودشانآیهایندر،)7،40/اعراف...» (الجنَّۀَیدخُلونَال... عنهاواستَکبروا
وشـد نخواهـد محقـق چیزيچنیناینکهازاستکنایهمحالبرتعلیقاینوشدهمحالبر

مگـر کـنم نمـى راکاراینمنشودمىگفتههمچنانکهباشند،مایوسآنازهمیشهبرايباید
کنایـه بـه رامعنااینبحثموردآیهدربگذارد.تخمموشیاوشودسفیدکالغآنکهازبعد

اسـت. (طباطبـایی،  نمـوده تصـریح »النـار مـن بخارجینهمماو«يآیهدرچنانکهفهمانده،
بـه درافتـادن ودردنـاك عـذاب بـه شدنگرفتار). همچنین تصریح به144:، ص8، ج1374
»اَلیمــًا عذابــًا فَیعـذّبهم واستَکبروااستَنکَفواالَّذینَواَما: «آندرخلـود وخوارىباجهنمآتش

و )36/اعـراف (»النّارِاَصحـباُولـئکعنهاواستَکبروابِـایـتناکَذَّبواوالَّذینَ«و آیه:)173/نساء(
)60/ غافر(. »داخرینجهنَّمسیدخُلونَعبادتىعنیستَکبِرونَالَّذینَانَّ...«نیز: 

روحىاضطراب5.3.4
یقُـولُ «آنهاسـت:  پشـیمانى وآنـان بـا مستضـعفان ستیزهوبرخورداثربرپریشان حالیاین

للَّـذینَ اسـتَکْبرُوا الَّـذینَ مـؤْمنینَ* قَـالَ  لَکُنَّـا أَنـتُم اللَـو اسـتَکْبرُوا للَّـذینَ استُضعفُواالَّذینَ
درآنهـا وضـع بـه اینجـا ) خداونـد در  32و31/سبأ(». الهدي...عنِصددنَکُمأَنحنُاستُضعفُوا

ایـن کـه هنگـامی ببینـی اگـر : گویدمیکرده،) ص(پیامبربهراسخنرويپرداخته،قیامت
آنهـا وضـع از(انـد شدهبازداشتدادرسیوحساببرايپروردگارشانپیشگاهدرستمگران

- مـی دیگريگردنبهراخودگناهآنهاازیکهرکهحالیدر) رفتخواهیفروحیرتدر

تواننـد نمـی مسـتکبران اسـت انـد. بـدیهی  مخاصـمه وجدالبهمشغولیکدیگرباواندازد
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(مکـارم،  .کننـد انکـار بزرگجرمایندرراخودشرکتوباشندداشتهسخناینازپاسخی
).100، ص18ج،1373

کـردن عالوه بر آنچه گفتیم، مستکبران در قیامت بـه امـور شـوم دیگـري چـون لعنـت      
آننپـذیرفتن وایشـان هـاى التمـاس وهادرخواستبهتوجهىبى،)38،39/اعراف(یکدیگر

نیز گرفتار خواهند شد.)8،9/طالق(ابدىخسرانوشدیدمحاسبه،)50ـ47/غافر(

گیرينتیجه. 5
ي استکبار و مشتقات آن و واژگانی جانشین آن چون بغـی،  همانگونه که در قرآن واژه. 1

 ،دهنـد، در  بـزرگ بینـی انسـان را نشـان مـی     استغنا و طغیان، خود پسندي و خـود بطر، عتو
عهدین واژگان متعددي وجود دارد که هر کدام به سهم خود فرایند غـرور و تکبـر انسـان را    

دهد.در برابر خدا و مخلوقات نشان می
نیـازي  عوامل اصلی تکبر انسان در تورات وفور نعمت، آسایش، امنیت و احساس بـی . 2

شـیفتگی و  ها، فراموشی قـدرت خـدا، خـود   ور شدن در شهوتو در انجیل توانگري، غوطه
حتی دانش و در قرآن کریم، هـواي نفـس، کفـر، دلگرمـی بـه قـدرت، ثـروت و موقعیـت         

اند.اجتماعی، ستم پیشگی انواع جرم به شمار آمده
رشار از شـرارت، بـه   ها و افکاري سصفات متکبران و مستکبران در تورات داشتن دل. 3

آلود، دروغ گویی، آزار و اذیـت  سخره گرفتن مردم، حکمرانی گستاخانه بر مردم، سخنان کفر
مردمان، ظلم و ستم و ادعاي خدایی است. کبر از آن جهـت کـه در انجیـل بیشـتر در قالـب      

هاي رفتـار گسـتاخانه، راه رفـتن بـا    فخر و غرور شخصی به کار رفته، صاحبان آن با ویژگی
اسـت،  هاي فراوانی براي آنان آمدهگردن افراشته و غمزات چشم آمده است. در قرآن ویژگی

هـاي  نظیر: نادیده گرفتن دستورات خداوند، عدم پذیرش انبیاي الهی، تکذیب آیات و نشـانه 
الهی، پیروي از هواهاي نفسانی، استفاده از مجرمان و ناپاکان براي پیشبرد اهداف شوم خـود،  

دن در برابر خدا، نیرنگ بازي، مجادله در آیات، ارتکاب گناهـان کبیـره، سـرپیچی    سجده نکر
دسـتان، افتخـار بـه امتیـازات     بندوباري و فساد، استضعاف و تحقیر زیراز حق و حقیقت، بی

محوري و به بطور کلی انکار اصول اعتقادي ایمـان بـه خـدا، معـاد و نبـوت کـه       مادي، خود
گیرد.سه نشأت میصفات ناپسند دیگر از این 

هـا  در تورات فرجام شوم استکبار و ظلم، نابودي توسط خداوند ذکـر شـده و انسـان   . 4
اند و در انجیل کـه بـه میـزان تـورات و قـرآن بـه       دعوت به قیام علیه متکبران و ظالمان شده
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هاي متکبران پرداخته نشده، براي سرنوشت کـار ایشـان نیـز در    عوامل تکبر و ظلم و ویژگی
است، امـا در قـرآن فرجـام شـوم و سرنوشـت      برخورد قاطع خداوند با آنان بسنده شدهحد

است؛ گمراهی و هالکت در این جهـان،  هولناك دنیوي و اخروي برایشان در نظر گرفته شده
تـوجهی بـه   رویی در قیامت، محرومیت از بهشت، اضطراب روحی، لعنت یکـدیگر، بـی  سیه

خسران ابدي. در قرآن نیز به قیام علیـه مسـتکبران و یـاري    هایشان، محاسبه شدید و خواسته
است.مستضعفان دعوت شده

ي بر خالف تورات که در آن سخنی از تکبر ابلـیس نیامـده، در انجیـل و قـرآن نقطـه     .5
شروع استکبار از ابلیس است.

علیـه  ها و فرجام مستکبران و دعوت به قیامي عوامل استکبار،  ویژگیهر آنچه درباره.6
تر و در انجیل بسیار ضعیف ذکـر شـده   ایشان ذکر نمودیم، در قرآن و تورات به طور گسترده

ي دول میسحی در مبارزه بـا اسـتکبار بـه خـاطر عـدم      و یا ذکر نشده است و شاید مسامحه
وجود نص صریح در انجیل است.
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