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چکیده

مســئله پژوهــش حاضــر پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آســیب اجتماعــی اســتکبار بــا توجــه 

ــه مفهــوم و ابعــاد قرآنــی آن، چــه پیامدهایــی در عرصــه ی فرهنــگ و تمــدن جوامــع بشــری در  ب

طــول تاریــخ داشــته و دارد؟ بــر اســاس یافته هــای پژوهــش حاضــر، بــه روش تفســیر درون متنــی 

و بــرون متنــی در آیــات قــرآن، پیامدهــای فرهنگــی اســتکبار: تعــارض و تقابــل بــا فرهنــگ دینــی، 

ــت.  ــی اس ــبک زندگ ــرافی گری در س ــی و اش ــازی ضدفرهنگ ــی، جریان س ــازی ضدفرهنگ گفتمان س

پیامدهــای تمدنــی اســتکبار: امنیتزدایــی از انســان، ایجــاد اختــاف طبقاتــی و تضعیــف یــا تخریــب 

همبســتگی اجتماعــی در جامعــه ی دینــی اســت. هرچنــد ایــن دو گونــه پیامــد گاهــی بــه صــورت 

توامــان بــروز می یابنــد. در نتیجــه مشــخص می گــردد اســتکبار، آســیب رایــج در هــر دوره از حیــات 

تاریــخ بشــری اســت و پیامدهــای آن اول: اختصاصــی بــه عرصه هــای دینــی و ایدئولوژیــک نــدارد 

ــروز  ــل شــکل گیری و ب ــی هــم قاب ــه ایمان ــه در جامع ــی، بلک ــه ی غیرایمان ــا در جامع ــه تنه و دوم: ن

پیامدهــای خویــش اســت.
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بیان مسئله

در عرصــه ی فرهنــگ و تمــدن بشــری، از اعصــار قبــل از تاریــخ تــا امــروز، هیــچ کتــاب مقدســی 

ــه  ــار تاریخــی آن ب ــت و اعتب ــه صحــت، صــدق، واقعی ــان نیســت ک ــک از ادی ــچ ی در حــوزه ی هی

روشــنی و مقبولیــت قــرآن کریــم باشــد )خرم شــاهی، 1375، 19(. یکــی از اساســی ترین رویکردهــای 

قــرآن کریــم در مســیر عینی ســازی تمــدن تــراز اســامی، توجــه بــه مســئله ی فرهنــگ دینــی اســت. 

ــه  ــت ک ــی اس ــا و هنجارهای ــا، ارزش ه ــا، گرایش ه ــا و نگرش ه ــه ی باوره ــی مجموع ــگ دین فرهن

ــرآن  ــی، 1392،18( و ق ــد )کاف ــروز می یاب ــراد ب ــی اف ــردی و اجتماع ــار ف ــف در رفت ــکال مختل ــه اش ب

ــا فرهنــگ اســامی، هم ســو ســازد. امــا از آن جــا کــه  ــه نحــو کامــل، ب ــا آن را ب در صــدد اســت ت

هــدف دشــمنان فرهنــگ اســامی، نابــودی دیــن اســت )رضایــی اصفهانــی، 1387، 2: 182(، قــرآن 

ــار پرداختــه و از  ــه ارائــه و تثبیــت فرهنــگ دینــی معی ــردی توامــان، از یکســو ب می کوشــد در راهب

ســوی دیگــر، فرهنــگ عمومــی زمانــه و فرهنــگ منحــط اقــوام تاریخــی را بــه بوتــه ی آسیب شناســی 

بکشــاند تــا آشــکار نمایــد کــه فرهنــگ را بــه عنــوان عنصــری فرانســلی و فرابخشــی می شناســد و 

از همــگان میخواهــد کتــاب وحــی را بــه عنــوان فرهنــگ شــاخص در نظــر بگیرنــد )اســعدی، 1397: 

ــه  ــزدی، 1392: 30(. آن گاه ب ــت )ی ــرآن اس ــان ق ــری در روش بی ــاخصه ی فراعص ــان ش ــه هم 22( ک

مهندســی فرهنگــی جامعــه ی عصــر نــزول و جوامــع آتــی از طریــق ابزارهــا و روش هــای گونه گــون 

پرداختــه کــه دقــت در نــوع بیــان آن منبــع، می توانــد ایــن روش هــا را آشــکار نمایــد. از دیگــر ســو، 

برپایــی جامعــه ی عادالنــه بــه عنــوان یکــی از اهــداف قــرآن )مصبــاح یــزدی، 1391، ج2: 40(، الــزام 

ــی و  ــر ذات ــن متغی ــی را در ای ــات اجتماع ــوای موضوع ــی، محت ــگاه کان تمدن ــا ن ــه ب ــد ک می نمای

مســتقل فرهنــگ اســامی دنبــال نمــود. 

ــود و  ــل انحطــاط، رک ــه عوام ــت ب ــا عنای ــواره ب ــع، هم ــی جوام آسیب شناســی فرهنگــی و تمدن

ــع و چالش هــای هــدف تمدن ســازی لحــاظ  ــوان موان ــه عن ــوده کــه ب ایســتایی تمدن هــا همــراه ب

ــاط  ــوع ارتب ــن موض ــه همی ــم ب ــرآن کری ــه در ق ــت ک ــی اس ــی از مفاهیم ــتکبار، یک ــد. اس گردیده ان

داشــته اســت. کاربســت ایــن واژه در ادبیــات سیاســی اجتماعــی معاصــر، بــه ویــژه پــس از پیــروزی 

ــی«  ــد »اســتکبار جهان ــا قی ــه طــور خــاص در حــوزه ی دشمن شناســی ب ــران، ب ــاب اســامی ای انق

فــراوان بــه چشــم میخــورد.1 در تعریــف ایــن اصطــاح گفته انــد: اســتکبار وجــود نوعــی ســلطه گری، 

ســلطه جویی، بهره کشــی فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی توســط اقلیتــی منفعت طلــب بــر 

ــن واژه در فارســی  توده هــای محــروم و مســتضعف می باشــد )قدوســی زاده، 1390: 22(. امــروزه ای

ــال ملت هــای مســتضعف جهــان دانســته می شــود  ــه در قب ــه ســلطه گری دولت هــای بیگان ناظــر ب

1. ر.ک. نرم افزار حدیث والیت، مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری؛ کلیدواژه استکبار.
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ــک  ــِی ی ــه داخل ــا در عرص ــی دارد. ام ــه بین الملل ــادی در عرص ــی و اقتص ــی، نظام ــد سیاس ــه ُبع ک

ــدرت بی ضابطــه و  ــای »اعمــال ق ــه معن ــه ب ــردد ک کشــور، بیشــتر از واژه ی اســتبداد اســتفاده می گ

ــع اســت«  ــک جم ــا ی ــر و ی ــک نف ــده از ســوی ی ــی مشــروط کننده و محدودکنن ــد حــدود قانون فاق

ــی دارد.  ــًا ُبعــد حکومت )زرشــناس،1397 : 17( و صرف

ــته اند و  ــر دانس ــل صغ ــتکبار را در مقاب ــاده ی اس ــل م ــی، اص ــان عرب ــی و در زب ــگاه قرآن در ن

ــبت  ــه نس ــت ب ــن اس ــر ممک ــتند و کبی ــبی هس ــل و نس ــر متقاب ــر، دو ام ــر و کب ــه صغ ــد ک گفته ان

ــه  ــل، ب ــاب تفّع ــر در ب ــا، ج10: 17( آن گاه تکب ــر باشــد. )مصطفوی،بی ت ــر از خــود، صغی ــزی بزرگت چی

معنــی اظهــار تکبــر از جانــب خــود اســت. )همــان( پــس تکبــر حالتــی اســت کــه انســان خــود را 

ــای  ــل معن ــتفعال، حام ــاب اس ــز در ب ــتکبار نی ــب، 1412: 697( اس ــد. )راغ ــران می بین ــر از دیگ بزرگت

طلــب شــده و از ایــن رو، بزرگی طلبــی، معنــی نزدیکتــری بــا اســتکبار دارد. برخــی بــرای ایــن واژه، دو 

ُبعــد پســندیده و نکوهیــده تعریــف نمــوده و ُبعــد دوم را در جایــی دانســته اند کــه انســان چیــزی 

را اظهــار کنــد کــه بــرای او و در شــأن او نیســت. )همــان( در حالــی کــه بررســی کاربســت قرآنــی 

اســتکبار، صرفــًا در همــان مــوارد مذمــوم قابــل مشــاهده اســت. لــذا در بیانــی کلــی، ایــن مفهــوم 

را مفهومــی ضدارزشــی قلمــداد نمــوده و از یکســو از عــدم دوســتی خداونــد نســبت بــه مســتکبران 

حکایــت دارد )نحــل: 23( و از ســوی دیگــر عــدم اســتکبار را ویژگــی فرشــتگان )انبیــاء: 19( و مؤمنــان 

ــمارد. ــجده: 15( می ش ــادت )س ــل عب اه

ــد  ــرآن تلقــی نموده ان ــم سیاســی در ق ــل مفاهی ــد برخــی اســتکبار را ذی ــن اســاس، هرچن ــر ای ب

)نظــرزاده،1396: 86(، امــا ابعــاد کاربــرد قرآنــی واژه ی اســتکبار، ناظــر بــه رابطــه ی انســان و خــدا، 

رابطــه ی انســان و خلــق خــدا و نیــز رابطــه ی انســان بــا فرهنــگ معیــار می باشــد. بنابرایــن واژه ی 

اســتکبار در زبــان قــرآن، اعــّم از اســتکبار در زبــان فارســی اســت؛ هرچنــد در فارســی نیــز اســتکبار 

ــی  ــه حقوق ــا وج ــادی و ی ــا اقتص ــی ی ــأن سیاس ــوان از ش ــف دارد و می ت ــوه مختل ــئون و وج ش

اســتکبار نــام بــرد. )زرشــناس،1397 : 19( جایــگاه قرآنــی ایــن واژه را می تــوان ایــن معنــی نزدیــک 

دانســت کــه: خــود را از بندگــی برتــر دانســتن و اطاعــت همــه یــا بعضــی فرمان هــای خــدا را فروتــر 

ازشــأن خــود دیــدن و ســرپیچی نمــودن )نویســندگان، 1390: 110(.

مســئله ی پژوهــش حاضــر، بــه طــور مشــخص ایــن پرســش اســت کــه اســتکبار بــا توجــه بــه 

ــگ  ــه ی فرهن ــی در عرص ــه پیامدهای ــی(، چ ــج فارس ــای رای ــه معن ــی آن )و ن ــاد قرآن ــوم و ابع مفه

ــم، اســتکبار چــه  ــرآن کری ــره ی ق ــر ســخن، در نگ ــه دیگ و تمــدن جوامــع بشــری داشــته و دارد؟ ب

آســیب های فرهنگــی و تمدنــی در جوامــع بشــری بــه دنبــال داشــته و یــا می توانــد داشــته باشــد؟ 

بنابرایــن، عرصــه ایــن پژوهــش، کلیــدواژه ی اســتکبار بــا گونه هــای مختلــف کاربســت آن در قــرآن 

ــا اســتقرای تــام در میــان آیــات وحــی قابــل کنــکاش اســت. ضــرورت دریافــت پاســخ  اســت و ب
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ایــن مســئله از یــک ســو مرتبــط بــا ضــرورت دســتیابی بــه تمــدن تــراز اســت کــه ایجــاب می کنــد 

هرگونــه آســیب درونــی و بیرونــی متناظــر بــا آن رصــد گــردد. از ســوی دیگــر بــه ضــرورت الگوگیــری 

ــی  ــراز قرآن ــه ی ت ــازی جامع ــی در عینی س ــاب وح ــای کت ــلمانان از آموزه ه ــی مس ــردی و اجتماع ف

مرتبــط می گــردد. پیشــفرض در پاســخ بــه مســئله ی فــوق آن اســت کــه اســتکبار بــه عنــوان یــک 

ناهنجــار کان در عرصــه ی درونــی و بیرونــی جامعــه ی دینــی شــناخته شــده کــه هــم بــه شــکل گیری 

ــوده و از  ــال نم ــار اخت ــازی را دچ ــم تمدن س ــاند و ه ــیب می رس ــراز آس ــگ ت ــدگاری فرهن و مان

عوامــل انحطــاط تمدنــی در ُبعــد درونــی و بیرونــی بــه شــمار مــی رود. 

پیــش از ایــن در پژوهشــی بــا عنوان »معناشناســی اســتکبار در قــرآن کریــم«1، نگارنــده، حوزههای 

معنایــی اســتکبار را بــر محــور همنشــینی بــا واژگان دیگــر مــورد بررســی قــرار داده و ریشــههای آن 

ــگاه  ــن نوشــتار، ن ــان نمــوده اســت. ای ــی و اجتماعــی بی ــادی، روحــی - روان را در ســه ســطح اعتق

واژهشناســی داشــته و مجمــوع واژگان هم ســو را بــا محوریــت واژه ی اســتکبار مــورد تحلیــل قــرار 

ــش  ــت. در پژوه ــر اس ــش حاض ــی پژوه ــی و تمدن ــرد فرهنگ ــاوت از رویک ــذا متف ــت و ل داده اس

ــه ایزوتســو«2، در جهــت  ــای نظری ــر مبن ــرآن ب ــوان »معناشناســی واژه اســتکبار در ق ــا عن دیگــری ب

روشــن شــدن مفاهیــم گزاره هــای اخاقــی، بــه بررســی واژگانــی در حــوزه ی کانونــی واژه ی اســتکبار 

پرداختــه اســت. ایــن پژوهــش نیــز بــه حــوزه ی دانشــِی زبــان قــرآن مربــوط بــوده و رویکــردی بــه 

مســائل جامعــه و پیامدهــای اجتماعــی آن نــدارد.

ــر  ــم ب ــه ه ــت ک ــی اس ــی و برون متن ــیوه درون متن ــه ش ــش رو ب ــش پی ــق در پژوه روش تحقی

ــی  ــوای تکمیل ــاس محت ــر اس ــم ب ــی رود و ه ــش م ــرآن پی ــن ق ــی از مت ــای دریافت ــاس گزاره ه اس

بیــرون از قــرآن، ســامان می یابــد. )رضایــی اصفهانــی، 1387: 40( بــر ایــن اســاس، ناظــر بــه تفســیر 

ــه رویکــرد پژوهــش،  ــم و ناظــر ب ــره می گیری ــا مســئله به ــرآن ب ــط ق ــی، از گزاره هــای مرتب درونمتن

از تفســیرهای اجتماعــی قــرآن، بــه عنــوان یــک گرایــش در عرصــه ی تفســیرنگاری معاصــر کــه در 

ــوان از  ــر آن می ت ــاوه ب ــم. ع ــره می گیری ــت، به ــودمند اس ــی س ــی و تمدن ــات اجتماع ــل معض ح

گزاره هــای روایــی اســتفاده نمــود تــا بــر مبنــای ایــن دو عنصــر، کشــف نــگاه قــرآن در ُبعــد فرهنگــی 

و تمدنــی مســئله، میســور گــردد. ایــن پژوهــش را می تــوان بــا اصطــاح برخــی پژوهش گــران بــا 

عنــوان »تفســیر در پرتــو تمــدن اســامی« هم ســو دانســت کــه حیــات فرهنگــی اســام، بــا مســائل 

ــای  ــاس، مبن ــن اس ــر ای ــر، 1393: 291( ب ــردد. )گلدزیه ــنجی می گ ــه و همس ــد مقایس ــدن جدی تم

ــی  ــع وحیان ــن منب ــری ای ــدگاه فراعص ــرآن و دی ــی ق ــور فراتاریخ ــی و حض ــزول تاریخ ــش، ن پژوه

اســت. )ســعیدی روشــن، 1391: 320(

1. اصغر افتخاری و مجتبی باباخانی. آموزه های قرآنی، شماره 21، بهار و تابستان 1394: 27.
2. سید مهدی شهیدی، معرفت، شماره 143، آبان 1388: 127.
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ــاب وحــی، ایــن موضــوع را آشــکار ســاخت کــه آســیب  ــدواژه ی اســتکبار در کت ــام کلی اســتقراء ت

ــرای  ــال دارد. ب ــه دنب ــی ب ــر فرهنــگ جوامــع اثرگــذار اســت و هــم آســیب های تمدن اســتکبار، هــم ب

تشــریح ایــن یافتــه، دو گام در تبییــن ابعــاد قرآنــی مفهــوم اســتکبار و ســپس آشکارســازی پیامدهــای 

ایــن موضــوع در فرهنــگ و تمــدن جوامــع تاریخــی متناظــر بــا ابعــاد قرآنــی آن، برداشــته خواهد شــد.

ابعاد انسانی استکبار در قرآن

ــه  ــر ب ــه ی ناظ ــتین جنب ــوق، نخس ــوع ف ــه موض ــی ب ــاب وح ــردازش کت ــه پ ــی ب ــگاه کل در ن

ریشــه یابی فــرا انســانی ایــن مســئله، در عملکــرد مســتکبرانه ی ابلیــس اســت کــه در فرازهایــی از 

ــا دســتور الهــی گــزارش شــده اســت )بقــره: 34 و مــوارد  کتــاب وحــی، اســتکبار وی در مواجهــه ب

ــرد انســان، در  ــر مســتقیم در عملک ــذاری غی ــد نقــش ابلیــس در وسوســه گری و اثرگ ــر(. هرچن دیگ

کتــاب وحــی ثابــت اســت )حجــر 42(؛ امــا غیــر از کنش هــای شــیطانی، ابعــاد انســانی اســتکبار در 

رویکــرد فرهنگــی تمدنــی قــرآن، ابعــاد مشــخصی می یابــد کــه در ادامــه از نظــر خواهــد گذشــت: 

1. استکبار در تاریخ

در گزارش هــای تاریخــی قــرآن، ملــل و اقــوام متعــددی بــا بینــش یــا منــش مســتکبرانه معرفــی 

ــه ی  ــتین نمون ــت. نخس ــه اس ــا پرداخت ــی آن ه ــی فرهنگ ــه آسیب شناس ــرآن ب ــه ق ــد ک گردیده ان

ــی در  ــوح نب ــت. ن ــوح اس ــوم ن ــه، ق ــه کار رفت ــان ب ــاره ایش ــر درب ــن تعبی ــه پررنگ تری ــی ک تاریخ

شــکوائیه ی خــود در مناجــات بــا خداونــد کــه در واقــع گــزارش وضعیــت منــش موجــود جامعــه بــه 

شــمار مــی رود، عرضــه داشــت: »مــن هــر زمــان آن هــا را دعــوت کــردم کــه تــو آن هــا را بیامــرزی، 

انگشــتان خویــش را در گوش هایشــان قــرار داده و لباس هایشــان را بــر خــود پیچیدنــد و در 

ــر آن کــه  مخالفــت اصــرار ورزیدنــد و بــه شــدت اســتکبار کردنــد« )نــوح: 7(. ایــن بیــان عــاوه ب

خــوی اســتکباری قــوم نــوح را منعکــس ســاخته، نوعــی زبــان بــدن نیــز از آن هــا گــزارش می نمایــد 

ــا توجــه بــه اقلیــت  کــه در منــش انســانی و کــردار اجتماعــی، قابــل توجــه اســت؛ کــرداری کــه ب

مطلــق پیــروان و همراهــان نــوح، بــه عمــوم آن جامعــه ارتبــاط می یابــد. نیــز قــوم عــاد )فصلــت: 

ــتکبار در  ــی اس ــای تاریخ ــر نمونه ه ــس: 75( دیگ ــون )یون ــراف: 75( و آل فرع ــود )اع ــوم ثم 15(، ق

ــد. ــمار می رون ــه ش ــرآن ب ق

2. استکبار در جامعه ی عصر نزول

ــر در  ــئله ی حاض ــع، مس ــدن جوام ــگ و تم ــه فرهن ــبت ب ــرآن نس ــانه ی ق ــگاه آسیب شناس در ن

فرهنــگ زمانــه نیــز پیگیــری گردیــده اســت. قــرآن در معرفــی اقشــار ضدفرهنگــی جامعــه، گروهــی 

را بــا عنــوان »أّفــاک أثیــم« معرفــی نمــوده و عملکــرد ایشــان را چنیــن توضیــح می دهــد: »پیوســته 
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ــر مخالفــت  ــر او تــاوت می شــود امــا از روی اســتکبار اصــرار ب آیــات خــدا را می شــنود کــه در براب

دارد؛ گویــی اصــا آن را نشــنیده اســت«. )جاثیــه: 8( هرچنــد برخــی تفاســیر ایــن آیــه را ناظــر بــه 

ــن  ــا ای ــارث دانســته اند )زمخشــری، 1407: 4، 286(، ب ــن ح ــد نضــر ب ــراد مشــخص مانن برخــی اف

وجــود روشــن اســت کــه مصــداق ایــن بیــان ناظــر بــه کســانی اســت کــه در عصــر نــزول، رویکــرد 

تقابلــی بــا محتــوای وحیانــی اتخــاذ نمودهانــد.

تنهــا مــوردی کــه قــرآن ایــن آســیب را بــه بخشــی از جامعــه ی ایمانی عصــر نــزول مرتبط دانســته، 

در ســوره منافقــون و ناظــر بــه عملکــرد آن گــروِه ناهم ســو بــا ارزش هــای اســامی اســت: »هنگامــی 

کــه بــه آنــان گفتــه شــود بیاییــد تــا رســول خــدا بــرای شــما اســتغفار کنــد، ســرهای خــود را تــکان 

ــد«. )منافقــون:  ــو اعــراض کــرده و اســتکبار می ورزن ــه از ســخنان ت ــی ک ــد و آن هــا را می بین می دهن

ــر را اعــام می دارنــد.  ــه اســتغفار پیامب ــه برخــورد، بی نیــازی خــود ب ــا ایــن گون 5( آن هــا در واقــع ب

)طبرســی، 1372: 10، 440( متــون تفســیری کهــن، آیــات ایــن بخــش را ناظــر بــه شــخص عبــداهلل بــن 

ــر در  ــا پیامب ــان و مســلمانان ناهم ســو ب ــه ســرکرده ی منافق ــری، 1412: 28- 70( ک ــی دانســتند )طب أب

مدینــه بــوده اســت و ایــن موضــوع در واقــع تنهــا یکــی از نقــاط ضدارزشــی در عملکرد ایشــان اســت. 

3. استکبار در آینده و فرجام تاریخ

توجــه بــه موضــوع اســتکبار در آینــده ی تاریــخ بشــریت، از یــک موضــوع در کتــاب وحــی قابــل 

ــتند و  ــتضعفان هس ــرآن، مس ــان ق ــتکبران در بی ــل مس ــر مقاب ــه قش ــا ک ــت. از آن ج ــت اس برداش

ــه روشــنی  ــن را داده اســت )قصــص: 5( ب ــری زمی ــروه وعــده ی پیشــوایی و ارثب ــن گ ــه ای ــرآن ب ق

می تــوان گفــت: ســرانجام تقابــل در ســیر تاریخــی حرکــت حــق و باطــل، بــا پیــروزی مســتضعفان 

از جبهــه ی حــق اســت و ایــن بــه معنــای، زدایــش اســتکبار و پیامدهــای آن در آینــده ی تاریــخ و 

ــای  ــی از ویژگی ه ــم یک ــئله، می دانی ــن مس ــارغ از ای ــت. ف ــور اس ــر ظه ــخص در عص ــور مش ــه ط ب

قــرآن در حکایــت تاریــخ، توســعه ی عرصــه ی گــزارش بــه آخــرت و مــاورا اســت. )دانشــکیا، 1393: 

59( بــر همیــن اســاس، بخــش وســیعی از گــزارش آســیب اســتکبار در جوامــع بشــری نیــز، ناظــر بــه 

آینــده ابــدی آنــان در فرجــام تاریــخ اســت کــه در ســور متعــددی منعکــس گردیــده اســت. قــرآن 

در مقاطــع متعــدد گفتگــوی ُاخــروی ضعیفــان یــا مســتضعفان بــا مســتکبرانی کــه آنــان را گمــراه 

ــه  ــا ب ــر: 47( ی ــم: 21؛ ســبأ 31 – 33؛ غاف ــزارش نمــوده اســت. )ابراهی ــد را در روز محشــر گ نموده ان

کســانی کــه عــذاب را مشــاهده خواهنــد نمــود، بیــان می شــود: »آیــات مــن بــه ســراغ تــو آمــد امــا 

آن را تکذیــب کــردی و اســتکبار نمــودی و از کافــران بــودی«. )زمــر: 59( هرچنــد ایــن دســت آیــات، 

خــارج از محــدوده ی فرهنــگ و تمــدن بشــری در حیــات دنیــوی اســت؛ امــا تعییــن کننــده ی نــوع 

نــگاه فرهنــگ دینــی بــه جایــگاه ضدارزشــی ایــن آســیب فــوق در حیــات فرامــادی و ابــدی انســان 
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اســت. در واقــع ایــن گونــه آیــات، فرجــام ســیر تاریخــی کنــِش مســتکبرانه را از گذشــته ی تاریــخ تــا 

عرصــه ی قیامــت بــه عنــوان آینــده ای قطعــی بیــان داشــتهاند. 

بــر اســاس آن چــه بیــان گردیــد، ابعــاد آســیب اســتکبار در گســتره ی تاریــخ، فرهنــگ و تمــدن 

ــردد:  ــر می گ ــن تصوی ــع بشــری چنی جوام

3-1. پیامدهای فرهنگی و تمدنی استکبار

قــرآن کریــم در تحلیــل و ســنجش اســتکبار، گاهــی بــه ُبعــد درونــی آن پرداختــه و گاهــی آن را 

بــه صــورت میدانــی بررســی نمــوده اســت. یــک عرصــه بــا اضافــه ی »فــی انفســهم« )فرقــان: 21( بــه 

ــه نظــام نخســت  ــه کــه در حقیقــت ب ــی اســتکبار در بینــش و نگــرش انســان پرداخت پیامــد درون

فرهنــگ مرتبــط اســت. زیــرا در واقــع همــان خودبرتربینــی و برتری طلبــی را منعکــس می کنــد کــه 

نوعــی نگــرش، محســوب می گــردد. عــاوه بــر ایــن می توانــد بــه نظــام دوم فرهنــگ هــم ارتبــاط 

ــروه مســتکبر، ارزش هــا را در  ــا گ ــرا شــخص ی ــه گرایش هــا و ارزش هــا را می شناســاند. زی ــد ک بیاب

منافــع خــود و منحصــر در خــود تعریــف می کننــد و از حقگرایــی و عدالــت ورزی فاصلــه می گیرنــد. 

ــوان یــک  ــه عن ــه »فــی االرض« )قصــص: 39 و مــوارد دیگــر( ب ــه ب ــا اضاف عرصــه ی دوم اســتکبار، ب

ــه نظــام ســوم فرهنــگ  ــد ناظــر ب عملکــرد میدانــی و اجتماعــی شــناخته شــده اســت کــه می توان

در کنــش، عملکــرد و رفتــار انســان باشــد. بــر اســاس همیــن تقســیم قرآنــی، می تــوان ایــن دو را 

در طــول یکدیگــر لحــاظ نمــود؛ بــه ایــن صــورت کــه اســتکبار درونــی و نگرشــی، خاســتگاه اســتکبار 

ــوان دو  ــه عن ــتکبار ب ــن دو اس ــورت ای ــن ص ــردد. در ای ــان می گ ــار انس ــی در رفت ــی و اجتماع بیرون

مرحلــه از یــک آســیب تلقــی می گــردد. بــر ایــن اســاس، اســتکبار در ارض، خــود پیامــد اســتکبار در 

نفــس شــناخته می گــردد. ایــن تلقــی، بــه نــگاه تمدن پژوهانــی کــه رابطــه ی فرهنــگ و تمــدن را، 

رابطــه ی »بــود و نمــود« تعریــف کردهانــد قابــل انطبــاق اســت. )کاشــفی، 1392: 49(. 

بــه هــر روی مــا ناظــر بــه مســئله ی پژوهــش کــه پیامدهــای فرهنگــی و تمدنــی را می پویــد، و بــر 

مبنــای گزاره هــای تاریخــی و نظــرِی کتــاب وحــی، دو ُبعــد از پیامدهــای آن را از نظــر می گذرانیــم:

3-1-1. پیامدهای فرهنگی

ــناخت ها  ــه ش ــت ک ــته اس ــی وابس ــان، دارای نظام های ــی انس ــی زندگ ــوان ویژگ ــه عن ــگ ب فرهن

ــرد.  ــر می گی ــه را در ب ــرد و جامع ــای ف ــا و کرداره ــز رفتاره ــا و نی ــا و گرایش ه ــا، ارزش ه و نگرش ه

ــاور مشــترک تمــام جوامــع اســامی، قــرآن کتــاب  )کاشــفی 1392: 31( از ســوی دیگــر می دانیــم در ب

شــناخت فرهنــِگ صحیــِح اســامی اســت. مقصــود از فرهنــگ صحیــح، آن فرهنگــی اســت کــه بــا 

مبانــی اســامی، منطــق و عقــل، همســان و همــگام باشــد. )حســینی خامنــه ای، 1392: 77( هم ســنجی 

ــد، آشــکار می ســازد کــه  ــه مســئله ی پژوهــش مطــرح می نمای ــم ناظــر ب پیامدهایــی کــه قــرآن کری
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آثــار اســتکبار، تمــام نظامــات فرهنگــی را در مــورد شــخص یــا جریــان مســتکبر در جامعــه و تاریــخ 

در بــر می گیــرد؛ حــال ممکــن اســت ایــن نظامــات در عرصــه ی عمومــی جامعــه باشــد و یــا ناظــر بــه 

ــن  ــر ای ــد. ب ــی باش ــون زندگ ــای گوناگ ــراد در عرصه ه ــخصی اف ــش ش ــی من ــا و حت خرده فرهنگ ه

ــرای ایــن آســیب در عرصــه ی فرهنــگ بــر شــمرد: اســاس، پیامدهــای ذیــل را می تــوان ب

3-1-1-1. تعارض و تقابل با فرهنگ دینی 

ــوان  ــه عن ــان ب ــاری مؤمن ــای انحص ــی از ویژگی ه ــتکبار را یک ــدم اس ــرآن، ع ــه ق ــه ک همان گون

پیــروان راســتین فرهنــگ دینــی دانســته )ســجده: 15(، روی دیگــر ایــن قضیــه را نیــز تشــریح نمــوده 

و پیامــد روشــن اســتکبار را در عــدم هم ســویی بینــش یــا منــش افــراد بــا فرهنــگ دینــی می دانــد. 

بــه همیــن جهــت اســت کــه فــارغ از مصادیــق تاریخــی، اســتکبار بــه عنــوان شــّق دیگــر ایمــان و 

عمــل صالــح، بــه عنــوان ســطح تــراز فرهنــگ دینــی معرفــی گردیــده اســت )نســاء : 173(. ایــن در 

حالــی اســت کــه بــه گــزارش قــرآن، گــروه مســتکبرین در هدف گــذاری تبلیغــی مغفــول نمانــده و 

بخشــی از جامعــه ی هــدف مبلغــان فرهنــگ دینــی، همیــن گــروه بوده انــد؛ همچنــان کــه در مــورد 

ــش  ــون و اطرافیان ــه ســوی فرع ــات خــود ب ــا آی ــود: »موســی و هــارون را ب مســتکبران مصــر فرم

فرســتادیم، امــا آن هــا اســتکبار ورزیدنــد« )یونــس: 75(. بنابرایــن در حالــی کــه پیــام دیــن بــه آنــان 

ــد. ــره می رون ــر آن، طف ــش در براب ــرش و کرن ــد، از پذی ــال می یاب ــز انتق نی

پیامــد منفــی اســتکبار در برابــر فرهنــگ دینــی، شــامل گریــز از اصولی تریــن معــارف دیــن ماننــد 

ــرت  ــه آخ ــه ب ــا ک ــد: »آن ه ــاد می فرمای ــه مع ــاوران ب ــال ناب ــان ح ــرآن در بی ــردد. ق ــاد می گ مع

ایمــان نمی آورنــد، دل هایشــان حــق را انــکار می کنــد و مســتکبرند« )نحــل: 22(. برخــی مفســرین 

در تفســیر اســتکبار در ایــن فــراز معتقدنــد: یعنــی کســی بخواهــد بــا تــرک پذیرفتــن حــق، خــود را 

بــزرگ جلــوه داده و خــود را بزرگتــر از آن بدانــد کــه حــق را بپذیــرد )طباطبایــی، 1402، ج12: 228(. 

بــر ایــن مبنــا، اســتکبار در ایــن بخــش، ُبعــد اجتماعــی نــدارد و ناظــر بــه محتــوای دینــی معنــی 

می یابــد. بــه همیــن جهــت در فــرازی دیگــر، اســتکباِر منکــران معــاد را از گونــه ی اســتکبار در نفــس 

ــوع  ــه ن ــوان آن را ب ــنی می ت ــه روش ــت و ب ــتکبار در ارض اس ــر از اس ــه غی ــان:21( ک ــد )فرق می دان

بینــش و نگــرش انســان مرتبــط دانســت کــه نخســتین نظــام از نظامــات فرهنگــی تلقــی می گــردد. 

واکنــش منفــی در برابــر نبــوت، دیگــر پیامــد فرهنگــی اســتکبار در تاریــخ اســت کــه قــرآن بــدان 

تصریــح داشــته اســت. کتــاب وحــی بــه برخــورد دوگانــه مشــرکان صــدر اســام اشــاره دارد کــه از 

یــک ســو، ســوگند یــاد می نمودنــد کــه اگــر نذیــری بیایــد، اهــل هدایــت خواهنــد بــود؛ امــا آمــدن 

نذیــر، چیــزی جــز فــرار و فاصلــه گرفتــن از حــق بــر آنــان نیفــزود )فاطــر: 42(. آن گاه در ادامــه بــه 

ریشــهیابی از ایــن عملکــرد متناقــض پرداختــه و می فرمایــد: »این هــا همــه بــه خاطــر اســتکبار در 
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زمیــن و نیرنگ هــای بدشــان بــود...« )فاطــر: 43( هرچنــد برخــی مفســران معتقدنــد ایــن اســتکبار 

بــه معنــای اســتکبار از اتبــاع و پیــروی آیــات الهــی اســت )حــوی، 1424، ج8: 4606(، امــا بــه نظــر 

می رســد اســتکبار در ایــن آیــه، بــه ابعــاد اجتماعــی موضــوع ارتبــاط بیشــتری می یابــد، زیــرا قیــد 

ــتند  ــن می پنداش ــان چنی ــه آن ــت ک ــانگر آن اس ــع نش ــده و در واق ــزوده ش ــدان اف ــی االرض« ب »ف

ــد  ــد و نمی توانن ــت می دهن ــه را از دس ــود در جامع ــی خ ــگاه اجتماع ــد، جای ــوت را بپذیرن ــر نب اگ

ســلطه گری خــود را ادامــه دهنــد، کــه از ایــن جهــت، بــه ابعــاد تمدنــی، ارتبــاط بیشــتری می یابــد. 

بنابرایــن، اســتقرار یــا اســتمرار برتریجویــی بــر مــردم، زمینه ســاز پیامــد مذکــور یعنــی انــکار رســالت 

در منــش اینــان گردیــده اســت.

امــا گاهــی همیــن پیامــد در موضــوع نبــوت، برخاســته از گرایش هــای درونــی افــراد و گروههــا، 

ــد:  ــته و می فرمای ــان دانس ــه یهودی ــی را متوج ــه پرسش ــن زمین ــرآن در ای ــت. ق ــه اس ــود یافت نم

»آیــا چنیــن نیســت کــه هــر زمــان پیامبــری چیــزی بــر خــاف هــوای نفــس شــما آورد، در برابــر او 

ــد  ــره:87(. ایــن هــوای نفــس می توان ــد...« )بق ــد؛ پــس عدهــای را تکذیــب کردی اســتکبار ورزیدی

هــر گونــه گرایــش ضدارزشــی را شــامل گــردد؛ همچنــان کــه مفســران هــم بــه مصادیــق فــردی آن 

ماننــد لذتجویــی اشــاره نمــوده و هــم مصادیــق اجتماعــی ماننــد ریاســت طلبی بــر مــردم را مصــداق 

آن دانســته اند )فخــر رازی، 1420، ج 3: 596(. امــا آن چــه مهــم اســت ایــن کــه تمــام ایــن پیامدهــا، 

پیامــد گرایــش درونــی ایشــان در هواپرســتی و اباحیگــری اســت و انــکار رســالت نیــز برخاســته از 

همــان اســت.

ــوی  ــر نب ــامی عص ــه ی اس ــه جامع ــه ب ــتکبار ک ــی اس ــد فرهنگ ــرد پیام ــه ف ــر ب ــه ی منحص نمون

ــان  ــون، در بی ــوره منافق ــرآن در س ــت. ق ــاق اس ــان نف ــرد جری ــه عملک ــوط ب ــد، مرب ــاط می یاب ارتب

ــا  ــد ت ــود: بیایی ــه ش ــان گفت ــه آن ــه ب ــی ک ــد: »هنگام ــان می فرمای ــاری آن ــای رفت ــی از ویژگی ه یک

رســول خــدا بــرای شــما اســتغفار کنــد؛ ســرهای خــود را تــکان می دهنــد و آن هــا را می بینــی کــه 

ــزول  ــأن ن ــه ش ــات ک ــن آی ــون: 5(. ای ــد« )منافق ــتکبار می ورزن ــرده و اس ــراض ک ــو اع ــخنان ت از س

ــت  ــکارگر آن اس ــری، 1412، ج28: 70(، اوال آش ــته اند )طب ــی دانس ــن أب ــداهلل ب ــه عب ــط ب آن را مرتب

کــه در ایــن منــش، نســبت بــه جایــگاه نبــوت، کرنــش و پذیــرش تاّمــی وجــود نــدارد. بــه همیــن 

ــدا  ــول خ ــزد رس ــتغفارطلبی ن ــت اس ــردد، جه ــنهاد می گ ــه وی پیش ــه ب ــی ک ــت هنگام ــت اس جه

بــرود، می گویــد: »مــرا امــر کردیــد کــه ایمــان بیــاورم و آوردم؛ مــرا امــر نمودیــد کــه زکات مالــم را 

بپــردازم و پرداختــم و چیــزی باقــی نمانــده کــه بــه محمــد؟ص؟ ســجده کنــم« )ســمرقندی، 1416، ج3، 

: 451( ثانیــا در ایــن واکنــش، بــاوری بــه آموزه هــای فرهنــگ دینــی و بــه طــور مشــخص، آمــوزه ی 

اســتغفار دیــده نمی شــود. بــه همیــن جهــت، ایــن اســتکبار را اســتکبار از اســتغفار رســول خــدا؟ص؟ 

دانســته اند )طبرانــی، 2008، ج6: 283( کــه بــه نکتــه ی نخســت نیــز مرتبــط اســت. 
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3-1-1-2. گفتمان سازی ضد فرهنگی

ــل و برداشــت  ــی تحلی ــه چگونگ ــوان ب ــِی اســتکبار را می ت ــری از پیامدهــای فرهنگ بخــش دیگ

ــازی  ــود از گفتمان س ــت. مقص ــط دانس ــه مرتب ــی در جامع ــی و ضدارزش ــِی ارزش ــائل فرهنگ از مس

ضدفرهنگــی، ایجــاد گفتمانــی عمومــی از عناصــر فرهنگــی بــر ضــد دیــدگاه الهــی و توحیــدی اســت 

کــه در قالــب دیــدگاه صحیــح، منطقــی و معقــول در فضــای جامعــه انتشــار می یابــد کــه در واقــع 

چنیــن نیســت. در حقیقــت ایــن موضــوع نوعــی روایتســازی از طریــق وارونهنمایــی ارزش هــا بــه 

ــه  ــوان عناصــر ارزشــی اســت کــه یــک ُبعــد آن ناظــر ب ــه عن ــوان ضدارزش هــا و ضدارزش هــا ب عن

شــخصیتهای فرهنگــی و ُبعــد دیگــر آن مربــوط بــه محتــوای فرهنــگ دینــی اســت.

در ُبعــد نخســت، پیامبــران بــه عنــوان رهبــران جریــان ارزشــی، در کانــون اصلــی ایــن هجمــه ی 

ــت: 15(، شــخصیت  ــی مســتکبر )فصل ــوان جمعیت ــه عن ــاد ب ــوم ع ــرار داشــته اند. ق ــی ق ضدفرهنگ

ــو را از  ــّلمًا ت ــم و مس ــفاهت می بینی ــو را در س ــا ت ــد: »م ــت می نمودن ــن روای ــی را چنی ــود نب ه

دروغگویــان می دانیــم« )اعــراف: 66(. بایــد توجــه داشــت، قــرآن در حالــی کــه آســیب اســتکبار را 

بــه مجمــوع آن قــوم نســبت می دهــد، امــا ایــن ســخن را بــه َاشــراف کافــر آن قــوم نســبت داده 

اســت تــا روشــن گــردد ایــن موضع گیــری نــه از ســوی همــگان، بلکــه ناظــر بــه گــروه خــاص و بــه 

بیــان برخــی مفســران، ســرمایه داران قــوم عــاد بــوده اســت )رضایــی اصفهانــی، 1387، ج7: 135(. 

ــد آن هــا  ــه هرکــس مانن ــد ک ــن وانمــود می کردن ــل چنی ــا الاق ــد و ی ــع گمــان می کردن ــان در واق آن

فکــر نکنــد و بــه آییــن آن هــا پایبنــد نباشــد، ســفیه و نــادان اســت و نیازمنــد فــرد عاقلــی اســت 

کــه او را راهنمایــی کنــد )جعفــری، 1376، ج4: 119(، و فراتــر از آن، ایــن تحلیــل را در ســطح جامعــه 

ــه  ــگاه خــود را ب ــن ن ــی همی ــد. یعن ــردم بقبوالن ــی از م ــه طیف ــش را ب ــدگاه خوی ــد و دی شــایع کن

ــد. ــه گفتمان ســازی کنن ــار در جامع ــگ معی ــوان فرهن عن

ــی  ــرض تهاجــم فرهنگ ــه در مع ــی اســت ک ــات اله ــی و آی ــگ دین ــوای فرهن ــد دوم، محت در ُبع

ــون  ــال، آل فرع ــرای مث ــه ب ــا اســت ک ــه ی روشــن آن معجــزات انبی ــوده اســت. نمون مســتکبران ب

ــد  ــر نمودن ــن« تعبی ــه »ســحر مبی ــی و معجــزات موســی ب ــات اله ــا روایتســازی ضدارزشــی از آی ب

ــان  ــات، همس ــه ادبی ــد. این گون ــح بیانگارن ــق آن را ناصحی ــه متعل ــری ب ــا باورپذی ــس: 76( ت )یون

بــا روایتــی اســت کــه آنــان از شــخصیت موســی داشــته و او را ســاحر علیــم )اعــراف: 109(، ســاحر 

ــی  ــا گفتمان ــد ت ــه: 71( می نامیدن ــاحران )ط ــزرِگ س ــراء: 101( و ب ــحور )إس ــر: 24(؛ مس ــّذاب )غاف ک

روشــن از جایــگاه همســان پیامبــر خــدا بــا قشــر مشــخصی از جامعــه داشــته باشــند کــه در زمینــه ی 

ــری از  ــه هــدف اعجازپذی ــان، ب ــن گفتم ــع ای ــد. در واق ــت دارن ــج، فعالی ــارت رای ــک دانــش و مه ی

ــد. ــج می گردی ــی تروی ــزات اله ــگاری معج ــق عادی ان طری

در بخــش مربــوط بــه جامعــه ی عصــر نبــوی، قــرآن از کســی یــاد می کنــد کــه بــا رویگردانــی و 
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اســتکبار نســبت بــه حــق، در تقابــل بــا کام وحــی ایــن گونــه موضــع گرفتــه اســت: »ایــن چیــزی 

جــز افســون و ســحری همچــون ســحرهای پیشــینیان نیســت. ایــن فقــط ســخن انســان اســت« 

)مدثــر: 24 و 25(. ایــن ســخن در واقــع بیــان ایــن دیــدگاه اســت کــه قــرآن محتوایــی التقاطــی از 

کام دیگــران اســت نــه ایــن کــه کام خــدا باشــد کــه پیامبــر چنیــن ادعایــی دارد )مراغــی، بی تــا، 

ج29: 133(. ایــن در حالــی اســت کــه بــه تعبیــر مفســران، وی یقیــن دارد قــرآن حــق اســت و هیــچ 

شــکی در آن نیســت )مغنیــه، 1424، ج7: 461(. بــر ایــن اســاس، پیامــد اســتکبار، ناشــی از چالــش 

شــناختی و علمــی نیســت؛ بلکــه ُبعــد ارادی و انگیزشــی در مخالفــت بــا جریــان حــق دارد.

نبایــد فرامــوش کــرد پیامــد فــوق، در جامعــه ی اســامی نیــز امــکان بــروز دارد؛ همان گونــه کــه 

ــز  ــی تحقیرآمی ــرای هم ســویان خــود و عنوان ــز ب ــی افتخارآمی ــی، عنوان ــة النب ــاق در مدین ــان نف جری

بــرای دیگــران اعــام نمــود: »اگــر بــه مدینــه بازگردیــم، عزیــزان، ذلیــان را بیــرون می کننــد! در حالــی 

ــون:  ــد« )منافق ــان نمی دانن ــی منافق ــت؛ ول ــان اس ــول او و مؤمن ــدا و رس ــوص خ ــزت مخص ــه ع ک

8(. پیــش از ایــن بیــان شــد، ایــن جریــان تنهــا گروهــی از جامعــه ی اســامی هســتند کــه قــرآن 

آســیب اســتکبار را متوجــه اینــان دانســته و اکنــون مشــخص گردیــد همیــن گــروه در گفتمان ســازِی 

ضدفرهنگــی نیــز نقــش منفــی خــود را نشــان می دهنــد. بــر ایــن اســاس جریــان نفــاق، دو پیامــد 

ــق  ــز در مصادی ــروز نی ــه ی ام ــه در جامع ــد ک ــاد می نماین ــتکبار را ایج ــی اس ــای فرهنگ از پیامده

متعــددی قابــل رهگیــری اســت. هرچنــد قــدرت و ظرفیــت اینــان در گفتمان ســازی بــه قــدر تــوان 

مســتکبران حکومتــی نیســت.

3-1-1-3. جریان سازی ضدفرهنگی

از ویژگی هــای اســتکباِر جمعــی، بــه اســتضعاف کشــیدن جمعــی دیگــر اســت )نظــرزاده، 1396: 

86(. بــر ایــن اســاس، دیگــر پیامــد اســتکبار در عرصــه ی فرهنگــی، کــه از آیــات وحــی قابــل دریافــت 

ــر از  ــوان اقشــار تأثیرپذی ــه عن ــه ب ــف و مســتضعفی اســت ک ــای ضعی اســت، همراه ســازی تودهه

ــان  ــک جری ــه ی ــد و ب ــان را پذیرفته ان ــش آن ــی و من ــده و مش ــو ش ــان هم س ــا آن ــتکبران، ب مس

ــته  ــِی برخاس ــای منف ــی از پیامده ــری، یک ــرا فرهنگ پذی ــده اند. زی ــل ش ــی تبدی ــخص فرهنگ مش

ــه از  ــت ک ــی اس ــن موضوع ــدی، 1388: 189(. ای ــت )اس ــگان اس ــمنان و بیگان ــا دش ــی ب از همگرای

گفتگــوی دوزخــی ضعفایــی کــه پیــرو مســتکبران بوده انــد بــه روشــنی قابــل دریافــت اســت: »... در 

ــد: مــا پیــروان شــما بودیــم...« )ابراهیــم: 21(. جالــب  ــه مســتکبران می گوین ــگام ضعفــا ب ایــن هن

ــاع« دانســته اند )بغــوی، 1420، ج3:  ــه معنــی »أتب اســت کــه برخــی مفســران ضعفــای در آیــه را ب

ــا نمــود.  ــری معن ــی در تصمیمگی ــه ضعــف در اراده و ناتوان ــوان ایــن ضعــف را ب ــذا می ت ص 35( ل

زیــرا اگــر از خــود، اراده ی مســتقلی داشــتند، تابــع مســتکبران نمی شــدند. همیــن موضــوع در فــراز 
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ــا  ــد: م ــه مســتکبران می گوین ــان ب ــردد: »ضعیف ــه منعکــس می گ ــن گون ــات وحــی ای ــری از آی دیگ

پیــرو شــما بودیــم؛ آیــا امــروز شــما ســهمی از آتــش را بــه جــای مــا پذیــرا می شــوید؟ مســتکبران 

ــت«  ــرده اس ــم ک ــش حک ــان بندگان ــد در می ــرا خداون ــتیم، زی ــی در آن هس ــا همگ ــد: م می گوین

)غافــر: 47 و 48(. ایــن بیــان عــاوه بــر آن کــه آشــکار می کنــد مســتکبران نمی تواننــد مســئولیت 

ــوذ و  ــتضعفان در نف ــودن مس ــر ب ــت از مقص ــی اس ــند؛ بیان ــه دوش بکش ــتضعفان را ب ــروی مس پی

ــود، اولیــای الهــی  گســترش پیامدهــای اســتکبار در جامعــه؛ چــه ایــن کــه اگــر ایــن پیــروی نمی ب

ــد. ــا نمی ماندن تنه

ــل می ســازد  ــری را منتق ــزاره ی دیگ ــان عرصــه ی محشــر، گ ــوق، از هم ــراز ف ــا ف ــرآن هم ســو ب ق

کــه مســتضعفان از کفــار، عامــل اصلــی عــدم ایمــان خــود را اثرگــذاری مســتکبران خواهنــد دانســت: 

»اگــر شــما نبودیــد، مــا مؤمــن بودیــم« )ســبأ:31(. مســتکبران نیــز در عیــن ایــن کــه ایــن موضــوع 

ــان منتقــل  ــه آن ــد؛ زیــرا مســئله ی هدایــت ب ــان را مجــرم می دانن ــد کــرد، خــوِد آن را نفــی نخواهن

گردیــده اســت )ســبأ: 32(. در ایــن مقطــع، مســتضعفان بــه همــان موضــوع اســتمرار و تکــرار کــه در 

ــه ی شــما در شــب و روز  ــد: »وسوســه های فریب کاران ــد، توجــه می دهن بخــش پیشــین اشــاره گردی

)مایــه گمراهــی مــا شــد(، هنگامــی کــه بــه مــا دســتور میدادید به خــدا کافــر شــویم و همتایانــی برای 

او قــرار دهیــم« )ســباء: 33(. بــر ایــن اســاس، پیامــد اســتکبار، ایجــاد یــک قــدرت تأثیرگــذار اجتماعی 

اســت کــه جریانــی هم ســو بــا مســتکبران و پیــروی آنــان ایجــاد می نمایــد کــه بــا بینــش دینــی در 

تعــارض بــوده و تحــت راهبــری عناصــر ضــد دیــن شــکل گرفتــه اســت. بنابرایــن انحــراف فکــری و 

فرهنگــی در جامعــه، نتیجــه ی کار مــداوم و تــاش شــبانه روزی مســتکبران اســت )قرائتــی، 1388، ج: 

ــا فرهنــگ دینــی، نتیجــه ی کنتــرل  448( و در ســمت مقابــل، عــدم هم ســویی جوامــع غیرایمانــی ب

فکــری مســتمری اســت کــه مســتکبران نســبت بــه مســتضعفان از کفــار دارنــد. ایــن موضوعــی اســت 

کــه در عصــر حاضــر و شــیوع انبــوه رســانه های بصــری و مجــازی کــه بــه بی وقفــه و شــبانه روزی بــه 

تغذیــه ی فکــری و احساســی مخاطبــان می پردازنــد، بهتــر قابــل درک اســت. 

3-1-1-4. اشرافی گری در سبک زندگی

از آن جــا کــه خاســتگاه آســیب اســتکبار، برتری جویــی فــرد و یــا گــروه از دیگــران اســت، جنــس 

ــز  ــه هــر نحــوی بکوشــد از ســایر آحــاد جامعــه تمای ــه انســان ب ــن ویژگــی، اقتضــای آن دارد ک ای

یافتــه و منحصــر بــه فــرد باشــد. ایــن ویژگــی در ابعــاد کان تمدنــی، نمــودی خــاص دارد کــه در 

ادامــه بــدان پرداختــه خواهــد شــد. امــا از ُبعــد فرهنگــی، ایجادگــر نــوع خاصــی از ســبک زندگــی 

ــه ی  ــردی، نمون ــد ف ــد. در ُبع ــح می ده ــوی ترجی ــور معن ــر ام ــادی را ب ــای م ــه گرایش ه ــت ک اس

ــوان  ــه عن ــان، ب ــون و هام ــار فرع ــرآن وی را در کن ــه ق ــت ک ــارون اس ــوع ق ــن موض ــل ای بی بدی
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ــه او از آل  ــت ک ــی اس ــن در حال ــوت:39(. ای ــت )عنکب ــوده اس ــی نم ــابقه معرف ــتکبران بی س مس

فرعــون نبــوده، بلکــه بــه عنــوان فــردی از »قــوم موســی« شناســانده شــده اســت )قصــص: 76(. امــا 

هم ســویی فرهنگــی ایــن ســه مســتکبر، در تحلیــل قرآنــی، آنــان را در کنــار یکدیگــر قــرار داده اســت. 

هرچنــد برخــی بــه قرینــه »فــاء تفریــع« در آیــه )فبغــی علیهــم( ایــن احتمــال را مطــرح کردنــد کــه 

ــرور شــده  ــراوان مغ ــروت ف ــر ث ــوده و ســپس در اث ــه رســالت موســی ب ــدگان ب او نخســت از گرون

و بنــای دشــمنی بــا موســی را گــذارده اســت )نصرت بیگــم، ج9: 449(. بــه هــر روی وی عــاوه بــر 

ــه فرهنــگ دینــی کج تابــی داشــته و حتــی در گفتمان ســازی علیــه جریــان نبــوت  آن کــه نســبت ب

ســهیم بــوده اســت )غافــر: 24(، دچــار ســبک زندگــی ناصحیحــی نیــز بــوده کــه بــه عنــوان یــک 

آســیب فرهنگــی شــناخته می گــردد و قــرآن در آیــات متعــدد بــه پیامدهــای آن ناظــر بــه جامعــه 

و شــخص وی پرداختــه اســت. 

از منظــر فرهنگــی، نخســتین پیامــد اســتکباِر ایــن شــخص در ُبعــد بینشــی قابــل توجــه اســت. 

زیــرا وی ثــروت کان خویــش را محصــول انحصــاری علــم خویــش می دانســت )قصــص: 78( کــه 

ــی  ــش اله ــرش، نق ــن نگ ــا ای ــی، 1363، ج2: 144(. او ب ــا دانســته اند )قّم ــش کیمی برخــی آن را دان

ــارون آن  ــی ق ــه دیگــر ســخن، مشــکل اصل ــکار می نمــود. ب ــد برخورداری هــای خویــش ان را در رون

بــود کــه علــم و ثــروت را از خــود دانســته و نوعــی برتــری و اســتقال بــرای خویــش می پنداشــت 

ــه،  ــن اندیش ــی، 1387، ج 15: 341(. ای ــی اصفهان ــد )رضائ ــی وی گردی ــل سرکش ــدار، عام ــن پن و ای

ــه  ــِی تجمل گرایان ــوع خاصــی از ســبک زندگ ــه ن ــد ک ــرد وی گردی ــاری، در عملک عامــل پیامــدی رفت

ــی  ــَرَج َعل ــت: »َفَخ ــوده اس ــزارش فرم ــن گ ــع، آن را چنی ــی جام ــرآن در بیان ــاخته و ق ــدار س را پدی

ــدی،  ــد )زبی ــیده می ش ــن کش ــر زمی ــه ب ــی ک ــای رنگارنگ ــص:79( لباس ه ــه« )قص ــی زینت ــه ف َقوِم

1428، ج5: 336(، ســیصد خدمــه )جرجانــی، 1430، ج2: 429( و چهــار هــزار چشــم بــا پوشــش های 

ــاش وی در  ــر ت ــی حکایت گ ــه همگ ــری ک ــای دیگ ــی، 1411، ج2: 78( و گزارش ه ــاص )صنعان خ

نمایــش ثــروت و قــدرت اســت و بــه دســت رســیده، نشــان از خــوی اشــرافی گری ایــن فــرد دارد. 

ــه از حیطــه ی  ــه داشــته ک ــایر اقشــار جامع ــر س ــی ب ــوی و روان ــای معن ــردی، پیامده ــن عملک چنی

ــردی،  ــی ف ــبک زندگ ــتکبار در س ــی اس ــد عموم ــر روی، پیام ــه ه ــت. ب ــارج اس ــر خ ــش حاض پژوه

بــه صــورت عمــده در اشــرافی گری قابــل رهگیــری اســت کــه بــه عنــوان یکــی از عوامــل انحطــاط 

تمــدن نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت )کاشــفی،1392: 225(. همیــن مســئله در مــورد فرعونیــان 

مســتکبر نیــز قابــل رهگیــری اســت؛ زیــرا آنــان مــاک ارزش گــذاری شــخصیت موســی را، برخــورداری 

ــرف:53(.  ــد )زخ ــوان نموده ان ــا« عن ــتبند ط ــخص، »دس ــور مش ــه ط ــرافی و ب ــته های اش از داش

بنابرایــن پیامــد فــوق، هــم در ســطح حکومتــی و هــم در ســطح مردمــی قابــل بــروز اســت.
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3-1-2. پیامدهای تمدنی استکبار

هم ســو بــا پیامدهــای فرهنگــی اســتکبار، قــرآن بــه پیامدهایــی کــه در حیــات جمعــی یــک قــوم، 

یــک نــژاد، یــک جامعــه و یــک ملــت بــه مثابــه یــک تمــدن اثرگــذار هســتند نیــز توجــه نشــان داده 

ــان ایرانیــان و دیگــران1، همــان موضــوع شهرنشــینی و  ــر تمــدن می اســت. در میــان تعاریــف متکّث

حیــات اجتماعــی می توانــد نقطــه ی قابــل توجهــی باشــد کــه یــک نظــام اجتماعــی را شــکل می دهــد 

و پیامدهــای آن متوجــه فــرد نبــوده، بلکــه قشــر یــا اقشــاری از جامعــه را در بــر می گیــرد. در توجــه 

بــه آیــات مربوطــه، می تــوان پیامدهــای ذیــل را بــرای مســئله ی حاضــر برشــمرد:

3-1-2-1. امنیت زدایی از جامعه

می دانیــم امنیــت از نخســتین الزامــات هــر تمدنــی چــه در مرحلــه ی برقــراری و چــه در مرحلــه 

ــاز زیســتی هــر انســانی در هــر دوره ی تاریخــی و در هــر جامعــه ای  ــدگاری اســت. امنیــت، نی مان

اســت. تمدن پژوهــان، یکــی از عوامــل زایــش و اعتــای تمدنهــا را امنیــت دانســته )والیتــی، ص20( 

ــن  ــران، ای ــندگان: 16(. پژوهش گ ــد )نویس ــدن می دانن ــاط تم ــا انحط ــاوی ب ــدان آن را مس و فق

مفهــوم را در کتــاب وحــی در ابعــاد مختلفــی ماننــد امنیــت حقوقــی، اقتصــادی، نظامــی، اجتماعــی و 

معنــوی توجــه نموده انــد.2 امــا از آن جــا کــه جنــس مباحــث تمدنــی، رویکــرد کان بــه جامعــه دارد، 

 Cultural( همــه ی ایــن مــوارد و نیــز مــوارد دیگــری ماننــد امنیــت اخاقــی و یــا امنیــت فرهنگــی

Security( را می تــوان ذیــل الزامــات تمــدِن ایــده آل تصــور نمــود کــه بررســی مفّصــل آن، در خــور 

ــاب وحــی،  ــق آن در کت پژوهشــی مســتقل اســت. امــا روشــن ترین و یکــی از پرتکرارتریــن مصادی

امنیــت جانــی انســان ها اســت کــه توســط مســتکبران تحــت الشــعاع قــرار گرفتــه اســت. 

ــان شــمرده شــده اند. آن چــه  ــرآن، فرعونی ــارز ســلب امنیــت در ق ــی، مصــداق ب در ُبعــد حکومت

ــری از ســلب امنیــت  ــزارش نمــوده، حاکــی از وضعیــت حادت ــن گــروه گ ــخ ای ــاب وحــی از تاری کت

اســت کــه می تــوان بــه صــورت مشــخص از آن بــه »نسل کشــی« تعبیــر نمــود کــه تعبیــر »یذبحــون 

ابنائهــم« عهــده دار آن اســت )بقــره: 49(. بــه نقــل تواریــخ، ایــن موضــوع تــا بدانجــا پیــش رفــت که 

برخــی بــه فرعــون گفتنــد: در کشــتن پســران زیــاده روی کــردی و قطــع نســل نمــودی... . از آن زمــان 

وی تصمیــم گرفــت یــک ســال پســران را بکشــد و یــک ســال زنــده نگــه دارد« )طبــری، 1412، ج1: 

216(. می دانیــم ایــن امنیت زدایــی تنهــا بــه دلیــل حفــظ قــدرت از ســوی فرعــون اجرایــی میگردیــد 

ــز  ــی خویــش، از جــان انســان ها نی ــا اســت کــه مســتکبران در مســیر قدرت طلب ــر معن ــن بدان و ای

هزینــه می کننــد. ایــن موضــوع در مــورد فرعــون بــه عنــوان اســطوره ی اســتکبار حکومتــی در قــرآن 

1. ر.ک. کاشفی، محمدرضا، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی. ص42.
2. ر.ک امنیت و ابعاد آن در قرآن، بهرام اخوان کاظمی، مطالعات اسالمی، شماره 75، ص11.
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در ســه فــراز تکــرار می گــردد1 تــا مســتضعفان بخصــوص در جوامــع دینــی بــه یــاد داشــته باشــند 

ــی و  ــه دارای آســیب جان ــدارد؛ بلک ــک ن ــی و ایدئولوژی ــًا آســیب دین ــه اســتکبار، لزوم ــن دادن ب ت

امنیتــی هــم هســت. هرچنــد همیــن پیامــد، نــه تنهــا قبــل از تولــد موســی، بلکــه بعــد از نبــوت او 

نیــز نســبت بــه پیــروان موســی اجرایــی گردیــده اســت )غافــر: 25(. ایــن گــزاره، اثباتگــر آن اســت 

ــتکبران در ادوار  ــای مس ــردی از راهبرده ــوان راهب ــه عن ــوده و ب ــی نب ــردی مقطع ــن عملک ــه چنی ک

ــردد. ــاظ می گ ــف لح مختل

ــه  ــان ب ــدارد. یهودی ــه تشــکیات حاکمیتــی مــد نظــر ن ــرآن ایــن پیامــد را فقــط ناظــر ب امــا ق

ــن  ــی ای ــداق اجتماع ــده: 82(، مص ــاره دارد )مائ ــان اش ــتکبار آن ــه اس ــرآن ب ــه ق ــی ک ــوان گروه عن

پیامــد هســتند. زیــرا قــرآن تصریــح می فرمایــد، علــت عــدم دشــمنی نصــارا، عــدم اســتکبار آنــان 

ــر  ــذا ب ــاره دارد. ل ــان اش ــا مؤمن ــرکان ب ــان و مش ــدید یهودی ــداوت ش ــه ع ــش از آن ب ــت و پی اس

اســاس مفهــوم ایــن آیــه، دشــمنی یهودیــان بــا جامعــه ی ایمانــی، حاصــل اســتکبار آنــان اســت. 

بــه همیــن جهــت اســت کــه آنــان در مجموعــه عملکردهــای منفــی خــود، »قتــل پیامبــران« را نیــز 

ثبــت نمودهانــد کــه قــرآن بــه ایــن موضــوع بارهــا اشــاره دارد.2 بــه نقــل برخــی مورخــان از رســول 

خــدا ؟ص؟، بنــی اســرائیل 43 پیامبــر را در یــک روز بــه قتــل رســاندند...« )طبــری، 1412،ج3: 145(. در 

همیــن راســتا برخــی مفســران معتقدنــد، قتــل پیامبــران یــک حادثــه ی اتفاقــی در عملکــرد اینــان 

نبــوده، بلکــه بــه صــورت یــک برنامــه و یــک روش در آمــده بــود )مــکارم شــیرازی، 1371، ج5:29(. 

لــذا ایــن پیامــد نیــز قابــل تســّری در مــوارد مشــابه اســت کــه مســتکبران در برابــر مــردان حــق، 

چنیــن عملکــردی از خــود نشــان دهنــد؛ همچنــان کــه امــروزه تــرور، یکــی از روش هــای رایــج جریــان 

اســتکبار یــا اســتکبار دولتــی رژیــم صهیونیســتی اســت. هرچنــد در برخــی آیــات ایــن دســت، وجــوه 

ــی در ســایر مــوارد  ــا ســلب امنیــت جان ــی ب ــه منافات ــان شــده ک ــل بی دیگــری در معناشناســی قت

ــدارد )طبرســی، 1372، ج 2: 899(. ن

3-1-2-2. ایجاد اختاف طبقاتی

ــت  ــده و آن را آف ــمرده ش ــا ش ــاط تمدن ه ــل انحط ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــوع ب ــن موض ای

ــا ثروت هــای  ــر ب ــم بخشــیده و طبقــه ی برت ــه ظل ــد کــه عــدل جــای خــود را ب اجتماعاتــی می دانن

ــکل گیری  ــگاه، ش ــن ن ــدی، 1396: 33(. در ای ــان احم ــد )ج ــود می آی ــه وج ــه ب ــته در جامع انباش

ــکل گیری  ــی، ش ــره ی قرآن ــا در نگ ــادی دارد. ام ــرد اقتص ــانی و دوم رویک ــل انس ــات، اول عام طبق

ــاط  ــی ارتب ــل اله ــه عام ــه ب ــی آن ک ــد تکوین ــت ُبع ــود. نخس ــده می ش ــل دی ــات در دو عام طبق

می یابــد کــه فرمــود: »مــا معیشــت آن هــا را در حیــات دنیــا در میانشــان تقســیم کردیــم و بعضــی 

1. بقره: 49؛ ابراهیم: 6؛ قصص: 4.
2 . بقره: 61 و 87 و 91؛ آل عمران: 21 و 112 و 181 و 183؛ نساء 155 و 70.
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را بــر بعضــی برتــری دادیــم...« )زخــرف: 32( بنابرایــن مــردم از نظــر امکانــات معیشــتی یکســان و 

ــری،  ــمانی، فک ــاد جس ــاف در ابع ــن اخت ــری، ج 15: 782( و ای ــده اند )مطه ــده نش ــت آفری یکنواخ

ــام  ــده و تم ــر ش ــّخر یکدیگ ــان ها مس ــه انس ــن گون ــت و ای ــاهده اس ــل مش ــره قاب ــی و غی ذوق

ــردد و آن را  ــن می گ ــان ها تامی ــی از انس ــروه خاص ــی از گ ــتعداد خاص ــا اس ــی ب ــای زندگ عرصهه

بــه معنــای »اســتخدام عمومــی« متقابــل مــردم نســبت بــه یکدیگــر دانســته اند )مــکارم شــیرازی، 

نمونــه، 1371، ج21: 51(.

اختــاف طبقاتــی امــا در عامــل انســانی، ناظــر بــه برتری طلبــی ظالمانــه ی گروهــی از انســان ها 

ــه مســّخر  ــا انســان ها، ن ــن معن ــد. در ای ــه می زدای ــت را از جامع ــه عدال ــر اســت ک ــر بعضــی دیگ ب

یکدیگــر، بلکــه اربابــان و بــردگان یکدیگــر می شــوند. شــکل گیری ایــن گونــه اجتمــاع، ایجــاد طبقــه ی 

ــناخته  ــزا ش ــی مج ــای اجتماع ــوان طیف ه ــه عن ــه ب ــال دارد ک ــه دنب ــوردار را ب ــوردار و غیربرخ برخ

ــوح،7(، در  ــرد )ن ــد شــکایت می ب ــه خداون ــان ب ــی از اســتکبار آن ــوح نب ــه ن ــوح ک ــوم ن می شــوند. ق

ــاف  ــرده )شــعراء:111( و نوعــی از اخت ــی ک ــون«1 معرف ــوان »أرذل ــه عن ــه ای ب ــری خــود، طبق موضعگی

ــود کــه افــراد تهیدســت و  ــوح ایــن ب ــه ن ــان ب ــذا یکــی از انتقــادات آن ــد و ل طبقاتــی معیــن نمودن

مســتمند بــه تــو ایمــان آوردنــد و مــا بــا داشــتن ثــروت، چگونــه هــم ردیــف آنــان قــرار بگیریــم؟ 

ــش  ــه ی خوی ــر از طبق ــی فروت ــان آوری را موضوع ــع ایم ــان در واق ــاه، 1366، ج14: 250( آن )داورپن

می دانســتند. بــر ایــن اســاس پیامــد فرهنگــی و پیامــد تمدنــی اســتکبار، قابلیــت بــروز توامــان دارد 

ــی می ســازد. ــه را طبقات ــر جامع ــال داشــته و از ســوی دیگ ــه دنب ــان را ب ــدم ایم ــک ســو ع ــه از ی ک

ــام  ــتکبران اع ــرد مس ــزی و عملک ــِد برنامه ری ــت، پیام ــه صراح ــوع را ب ــن موض ــا ای ــرآن ام ق

می نمایــد و می فرمایــد: »فرعــون در زمیــن برتــری جویــی کــرد و اهــل آن را بــه گروه هــای 

ــی  ــص، 4(. برخ ــاند...« )قص ــی می کش ــف و ناتوان ــه ضع ــی را ب ــود؛ گروه ــیم نم ــی تقس مختلف

ــیر  ــردم تفس ــی از م ــداری گروه ــده نگه ــت و زن ــل و جنای ــد، قت ــه تبعی ــر ب ــدی را ناظ ــن گروه بن ای

نموده انــد )طبــری، 1412، ج20: 18( کــه در ایــن صــورت، ناظــر بــه پیامــد پیشــین در ســلب امنیــت 

دانســته می شــود. امــا برخــی آن را ناظــر بــه فرق گــذاری میــان ِقبطیــان و بنی اســرائیل )طبرســی، 

ــم، 1419، ج9:  ــت )ابن ابی حات ــاغل َپس ــا و مش ــر کاره ــرائیل ب ــتن بنی اس 1372، ج7: 374( و گماش

2939( ماننــد ســنگآوری از کــوه )ســمرقندی،1416، ج2: 597( دانســته اند کــه ایــن تفســیر، آشــکارگر 

ــر دارد  ــه مص ــتماتیک در جامع ــرده داری سیس ــی و ب ــرای بهره کش ــی ب ــتگاه فرعون ــزی دس برنامه ری

ــال مــی آورد و در ادامــه بهره کشــی و اســتثمار را موجــب  ــه دنب کــه در عمــل اختــاف طبقاتــی را ب

می گــردد.

1 . کســی کــه از دیگــران در مــال و جــاه و نســب فروتــر باشــد. طنطــاوی، التفســیر الوســیط للقــرآن الکریــم ج 
.262 :10
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3-1-2-3. تضعیف یا تخریب همبستگی اجتماعی

می دانیــم یکــی از تأثیــرات قدرتمنــدان در هــر جامعــه، ایجــاد اختــاف در میــان افــراد، گروه هــا 

ــز  ــامی نی ــدن اس ــخ تم ــزدی، 1379: 245(. در تاری ــاح ی ــت )مصب ــردم اس ــون م ــار گوناگ و اقش

فرقه گرایــی بــه عنــوان گرایشــی مخــل بــر همبســتگی جامعــه ی اســامی و یکــی از عوامــل انحطــاط 

ــی،  ــاد سیاس ــی در ابع ــای فراوان ــفی، 1392:  222( و نمونه ه ــده )کاش ــمرده ش ــامی ش ــدن اس تم

مذهبــی و غیــره بــرای آن قابــل بیــان اســت. 

ــه  ــزی در جامع ــدون اختاف انگی ــی ب ــد حیات ــتکبران نمی توانن ــرآن، مس ــگاه ق ــاس ن ــر اس ب

ــاب وحــی پــس از  ــار نداشــته باشــند. کت ــدرت را در اختی ــه ق ــی ک داشــته باشــند؛ بخصــوص زمان

آن کــه شــدیدترین دشــمن جامعــه ی ایمانــی را یهودیــان معرفــی می نمایــد، علــت مــودت نصــارا را 

»عــدم اســتکبار« ایشــان اعــام می نمایــد )مائــده:82( تــا روشــن باشــد دشــمنی یهــود بــا مؤمنــان 

برخاســته از خــوی اســتکباری آنــان اســت. در تاریــخ صــدر اســام، ایــن اقلیــت ایمانــی در مدینــة 

ــان  ــا جری ــو ب ــروز داده و هم س ــگ ب ــًا پررن ــورت کام ــه ص ــود را ب ــتگی خ ــش ضدهمبس ــی نق النب

ــن  ــد. ای ــه می نمودن ــی در جامع ــه اختاف افکن ــدام ب ــًا برنامه ریزی شــده، اق ــه صــورت کام ــاق، ب نف

ــان آحــاد جامعــه و پررنگ ســازی  ــج انســانی می ــر تفاوت هــای رای ــه ب ــا تکی عملکــرد مســتکبرانه ب

ــان کــه  ــرد. همچن ــار برخــوردار نیســتند، شــکل می گی ــی از اعتب ــزی کــه در فرهنــگ دین نقــاط تمای

عبــداهلل بــن ُابــی بــدون توجــه بــه ارزش هــای ایمانــی، بومیــان مدینــه را عزیــز و مهاجــران ســاکن در 

ایــن شــهر را ذلیــل نامیــد )منافقــون:8( تــا بتوانــد شــکافی هدف منــد در راســتای تضعیــف جمعیــت 

مؤمنــان ایجــاد نمایــد. 

ــًا  ــورت کام ــه ص ــی ب ــه ی ایمان ــه را در جامع ــن برنام ــتکبران، ای ــت مس ــه داش ــتی توج بایس

ــه  ــی ک ــی مســلمانان و مؤمنان ــا اتحــاد عموم ــد ت ــال می نماین ــزی شــده و تشــکیاتی دنب برنامه ری

ــن  ــی ای ــه ی تاریخ ــد. نمون ــده اند را بزداین ــو ش ــر هم س ــار یکدیگ ــف در کن ــای مختل از قومیت ه

ــزرج،  ــت اوس و خ ــت و صمیمّی ــاهده  ی الف ــس از مش ــه پ ــت ک ــس اس ــن قی ــاس ب ــوع ش موض

ــان و  ــا آن ــا همنشــینی ب ــان نمــود. وی نیــز ب جوانــی از یهودیــان را مأمــور ایجــاد تفرقــه میــان آن

یــادآوری روزهــای تاریــِک اختافــاِت پیشــین ایــام بعــاث )جنــگ میــان أوس و خــزرج در دوران قبــل 

از اســام(، اختاف افکنــی را اجرایــی نمــود )طبــری،1412، ج4: 16(. بنابرایــن پیامــد فــوق بــه صــورت 

ــوع  ــن موض ــی، ای ــه ی طاغوت ــت و در جامع ــد اس ــورد تأکی ــی م ــه ی ایمان ــه جامع ــر ب ــاص ناظ خ

ــوب مســتکبران اســت.  ــرا در آن جامعــه، حفــظ اتحــاد و انســجام در کفــر، مطل ــدارد. زی ــان ن جری

ــه  ــه اعــام نمــود: »مــن می ترســم ک ــی فریب کاران ــه فرعــون در ادبیات ــن جهــت اســت ک ــه همی ب

ــا  ــر:26( و ی ــد« )غاف ــا کن ــن ســرزمین فســاد برپ ــا در ای ــون ســازد و ی موســی آییــن شــما را دگرگ

همیــن مســتکبران در قــوم شــعیب، آن پیامبــر و پیروانــش را تهدیــد بــه اخــراج در صــورت عــدم 
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ــراف:88(. ــد )اع ــرزمین می نمودن ــج آن س ــن رای ــی و آیی ــگ عموم ــه فرهن ــت ب بازگش

نتیجه گیری 

ــش  ــات بین ــن آســیب یکــی از گســترده ترین آف ــوم اســتکبار، ای ــِی مفه ــر اســاس تبییــن قرآن ب

ــار کان  ــک ناهنج ــوان آن را ی ــه می ت ــت ک ــی اس ــی و غیردین ــع دین ــانی در جوام ــش انس و من

ــا ریشــهیابی فراتاریخــی  در عرصــه ی جامعــه و تاریــخ لحــاظ نمــود؛ ناهنجــاری کــه قــرآن ابتــدا ب

)عملکــرد ابلیــس(، ســپس بــا گونه شناســی انســانی )نفــس و ارض( و در نهایــت بــا پیامدســنجی 

فرهنگــی و تمدنــِی آن، مترصــد زدایــش ایــن آســیب از جامعــه بشــری اســت. پــس بــر اســاس نگاه 

قــرآن نمی تــوان اســتکبار را صرفــًا آســیبی ناظــر بــه بیــرون از جامعــه ی ایمانــی لحــاظ نمــود؛ بلکــه 

ایــن آســیِب فرهنگــی و تمدنــی می توانــد از ســوی عناصــر مســتکبری در جامعــه اســامی نیــز بــروز 

ــد.  ــوان مســتکبر بگیرن ــِن بینشــی و منشــی، عن ــر اســاس شــاخصه ای معی ــد و گروهــی، ب ــدا کن پی

بنابرایــن، نگــره ی قرآنــی در پیامدهــای ایــن آســیب وســیع تر و عمیق تــر از نــگاه رایــج در فرهنــگ 

عمومــی و گفتمــان رایــج جامعــه ی امــروز اســت کــه آن را صرفــًا پدیــده ای خارجــی یــا ناظــر بــه 

جوامــع دیگــر می دانــد. پــس ایــن موضــوع، هــم آســیبی درونــی بــرای تمــدن اســامی انگاشــته 

ــدن  ــه تم ــد ب ــی می توانن ــتکبران جهان ــم مس ــه ه ــن ک ــه ای ــی؛ چ ــیبی بیرون ــم آس ــود و ه می ش

اســامی آســیب برســانند و هــم مســتکبران مســلمان یــا مســلمان نمایی کــه خــوی اســتکباری را در 

ــد.  ــروز می دهن ــا ســایر مســلمانان ب برخــورد ب

ــی  ــه ی دین ــه جامع ــت ک ــی آن اس ــتکبار جهان ــد اس ــر در ُبع ــش حاض ــردی پژوه ــت کارب رهیاف

بدانــد، پیامــد اســتکبار هرگــز در ابعــاد ایدئولوژیــک و مذهبــِی صــرف باقــی نمی مانــد و معیشــت و 

حیــات مــادی آنــان را نیــز در بــر می گیــرد و عــاوه بــر آن، ایــن آســیب، خــوِد آنــان را نیــز بخصــوص 

ــادی،  ــتکبار اقتص ــری اس ــکل گی ــد و ش ــد می نمای ــتر، تهدی ــادی بیش ــای م ــتر برخورداری ه در بس

ــان و  ــی تجمل گرای ــش برخ ــه از من ــی ک ــدارد؛ موضوع ــتبعادی ن ــچ اس ــی هی ــه ی ایمان در جامع

ثروتمنــدان در ایــران امــروز اســامی، بــه روشــنی قابــل برداشــت اســت.
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