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چکیده
استکبار و ویژگی های فرهنگ  به سؤال چیستی مفهوم  پاسخ  پژوهش حاضر در پی 
مستکبرین در قرآن و روایات است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قرآن کریم، 
هم تعریف استکبار و انواع آن شامل عبادی، سیاسی، اقتصادی و علمی بیان شده و هم 
برای روشنگری بیشتر به ویژگی های فرهنگ استکباری که عبارتند از: خودبرتربینی، 
فخر و مباهات بر امتیازات مادی، انکار رسالت انبیاء، فسق و تحقیر توده های مستضعف 

پرداخته شده است.
همچنین برای تبیین هر چه بهتر فرهنگ استکباری به شیوه های عملیاتی استکبار 
همچون به بردگی گرفتن انسان ها، جنگ روانی، تهمت و فریب، سرکوب و ایجاد جامعه 
طبقاتی. شیوه های مبارزه با مستکبران در ابعاد سیاسی - نظامی، فرهنگی - اجتماعی 
و اقتصادی و همچنین نمونه هایی از استکبارستیزی انبیاء اشاره شده است. در روایات 
معصومین نیز تبیین مفهوم و فرهنگ استکباری قویاً مورد توجه بوده است آن چنان که 
سیرة همة معصومین بیان مختصات جبهة استکبار برای پیروان به منظور مبارزه با آن 
بوده است. در این پژوهش ابزار گرداوری اطالعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش 

تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.
واژگان کلیدی: قرآن، روایات، استکبار، استکبارستیزی، فرهنگ مستکبرین.
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مقدمه
استکبار یکی از مفاهیم مهم در اندیشة اسالمی است،  چنانکه خداوند در بسیاری از 
آیات قرآن کریم ضمن مذمت این صفت دستور مبارزه با آن را به مسلمانان می دهد. 
معصومین نیز در روایات اسالمی ضمن معرفی استکبار به عنوان یک صفت مذموم، 
خود با مستکبرین مبارزه کرده و پیروان را نیز به این امر توصیه کرده اند. در این منابع 
نه تنها به تعریف استکبار بسنده نشده، بلکه ویژگی ها و شیوه های عملیاتی مستکبرین 
و راه های مقابله با آنها نیز اشاره  شده است. این پژوهش با توجه به اهمیت مفهوم 
و  و روایی در شناخت مختصات فکری  قرآنی  تأکید دستورات  و  استکبار در اسالم 
جهان بینی مستکبرین با طرح سؤال »چیستی مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ 
مستکبرین در قرآن و روایات« ابتدا به تعریف لغوی و مفهومی استکبار پرداخته سپس 
سعی دارد با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین)ع( فرهنگ استکباری تبیین کند.

مفهوم استکبار در قرآن
واژة استکبار و مشتقات آن 48 مرتبه در قرآن کریم آمده است. استکبار )مصدر( باب 
استفعال و از ریشة اکبر به معنای بزرگی و عظمت است )فراهیدی 1410 ج5: 361(. 
راغب در مفردات استکبار را هم معنی و مترادف با کبر و تکبر به معنای تعظم و بزرگی 
دانسته و به اعتقاد او حالتی که ناشی از خودبرتربینی در انسان ظاهر می شود همان 
استکبار است )راغب اصفهانی 1412: 697(. استکبار به معنای عدم پذیرش حق از روی 
تکبر و عناد نیز معنا شده است )ابن منظور 1414 ج5: 126(. طبرسی در ذیل آیة 34 
سورة بقره استکبر را به مفهوم خود را بزرگ پنداشتن و خودبزرگ بینی معنا کرده و 
معتقد است استکبار نیز از همین ماده و به معنای تکبر ورزیدن است )طبرسی 1380 
ج1: 184(. همچنین وی در تفسیر آیة 21 سورة ابراهیم استکبار را حالتی می داند 
که شخص به ناروا خود را برتر بداند )طبرسی 1380 ج7: 356(. بر اساس تعاریف ارائه  
شده مستکبرین کسانی هستند که به ناحق به دنبال برتری بر دیگران هستند. توجه به 
این نکته ضروری است که در فرهنگ قرآنی واژة استکبار در همة موارد استفاده شده 

همیشه به عنوان یک صفت مذموم مورد توجه قرارگرفته است.
همچنین در قرآن کریم واژگانی هم نشین با استکبار مطرح شده است )ر.ک: جوینی پور 
و پیروزفر 1397( که فهم دقیق آن مفاهیم باعث درک بهتر تعریف و مصادیق استکبار 
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می شود. مهم ترین این واژگان در جدول ذیل آمده است: 

واژگان هم نشین با واژه استکبار در قرآن

مستندات )آیات مربوط(معنای لغوی واژهواژة هم نشین

کفر
آگاهانه  انکار  پوشاندن،  و  پوشش 

خدا و پیامبر

بقره: 34؛ اعراف: 37 و76؛ سبأ:32ـ33؛ ص: 74؛ 

زمر: 59

اعراف: 37؛ قصص: 39؛ نوح: 39      تجاوز از حق و خروج از حد میانه رویظلم

اعراف: 40 و 88 خواص، بزرگان و اشرافمأل

اعراف: 77؛ فرقان: 21تجاوز و نافرمانی کردنعتّو

ص: 75تکبر و گردن کشی، برتری جوییعلّو

سبأ: 34مستی و غرور در اثر نعمت زیاداتراف

نساء: 173سرباززدن و امتناع کردناستنکاف

مدثر: 23پشت کردنادبار

گونه شناسی استکبار در قرآن کریم
در قرآن کریم برای استکبار گونه هایی ذکر شده است که در یک دسته بندی کلی 

عبارتند از:
استکبار عبادی )استکبار در برابر پروردگار(

جمله  از  است،  اشاره  شده  استکبار  از  نوع  این  به  کریم  قرآن  از  متعددی  درآیات 
آیة 172-173 سورة نساء که خداوند رحمان می فرماید: »َو َمن يَْستَنِْكْف َعْن ِعبَاَدتِِه 
بُُهْم َعَذاباً أَلِيماً َوَل  َِّذيَن اْستَنَكُفوا َواْستَْكبَُروا فَيَُعذِّ َويَْستَْكبِْر فََسيَْحُشُرُهْم إِلَيِْه َجِميعاً ... َو أَمَّا ال
يَِجُدوَن لَُهم مِن ُدوِن الّلِ َولِيّاً َو َل نَِصيراً؛ و هرکس از پرستش خدا خودداری کند ]بر 
خدا[ بزرگی فروشد، به زودی همة آنان را به پیشگاه خود گردآورد ... و اّما کسانی را که 
]از اطاعت خدا[ خودداری کرده، ]در مقابل خداوند[ بزرگی کنند، به عذابی دردناک 

دچار می سازد و آنان در برابر خدا برای خود یار و یاوری نخواهند یافت«.
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نوع  بدترین  و  حق  برابر  در  استکبار  همان  قرآنی  فرهنگ  در  استکبار  نوع  این 
استکبار است که به دو صورت نمود دارد:

الف( استکبار از پرستش و عبودیت در برابر خداوند، این تعبیر در مورد کسانی به 
کار رفته که حاضر نیستند در برابر خداوند پیشانی بندگی به خاک بسایند؛ چنان که 
فرعون خود را خدا خواند1 یا نمرود در محاجه با حضرت ابراهیم)ع( برای خود مقام 

اعطای حیات و ممات قائل شد.
ب( استکبار از اطاعت خدا، افرادی در قرآن معرفی شده اند که به ربوبیت خداوند 
معتقدند ولی تا زمانی مطیع هستند که با شأن آنان سازگار باشد، اّما هرگاه امری 
از اوامر پروردگار را خالف مرتبه و شأن ]ساختگی و دروغین [ خود دیدند، از اطاعت 
خالق استنکاف کرده و اظهار بزرگی و برتری می کنند. بارزترین نمونة این استکبار به 

 تصریح قرآن کریم شیطان است.

استکبار سیاسی
در قرآن کریم در باب این نوع استکبار آمده است:

أَبْنَاَءُهْم  يَُذبُِّح  مِنُْهْم  َطائَِفًة  يَْستَْضِعُف  ِشيًَعا  أَْهلََها  َوَجَعَل  اْلَْرِض  فِي  َعَل  فِْرَعْوَن  »إَِنّ 
َويَْستَْحيِي نَِساَءُهْم إِنَُّه َكاَن مَِن الُْمْفِسِديَن2؛ همانا فرعون ]در سرزمین مصر[ برتری جویی 
و سرکشی کرد و مردمش را گروه گروه ساخت، درحالی که گروهی از آنان را ناتوان 
زنده  گرفتن[  بیگاری  ]برای  را  زنانشان  و  می برید  سر  را  پسرانشان  گرفت،  زبون  و 

می گذاشت؛ بی تردید او از مفسدان بود«.
مستکبران سیاسی، کسانی اند که حاکمیت و ادارة جامعه را به ناحق دست می گیرند 
و بندگان خدا را کوچک، پست، نادان و صغیر و خود را قّیم و بزرگ آنان می شمرند و 
بر گردن آنان سوار می شوند و آنان را به بردگی می گیرند و به ناحق و برخالف اصول 
فطری، عقلی و دینی بر مردم حکم می رانند. استکبار فرعون، نمرود و همة حاکمان 
ستمگر در طول تاریخ از این نوع بوده است؛ بنابراین از مجموع آیات مرتبط با بحث در 
قرآن کریم می توان گفت که حکمرانی به ناحق بر مردم، همان استکبار سیاسی است.

1. نازعات، 24.
2. قصص، 4.
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استکبار اقتصادی )برتری جویی اقتصادی به واسطه داشتن امکانات مالی(
قرآن کریم در مورد این نوع از استکبار می فرماید:

»إِنَّ قَاُروَن َكاَن مِن قَْوِم مُوَسى  فَبََغى  َعلَيِْهْم َوآتَيْنَاهُ مَِن الُْكنُوِز َما إِنَّ َمَفاتَِحُه لَتَنُوأُ بِالُْعْصبَِة 
اَر  الدَّ  ُ فِيَما آتَاَك اللَّ َوابْتَِغ  الَْفِرِحيَن  َل يُِحبُّ   َ إِنَّ اللَّ تَْفَرْح  َل  قَْومُُه  لَُه  قَاَل  إِْذ  ةِ  الُْقوَّ أُْولِي 
ُ إِلَيَْك َوَل تَبِْغ الَْفَساَد فِي اْلَْرِض  نْيَا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن اللَّ اْلِخَرَة َوَل تَنَس نَِصيبََك مَِن الدُّ
َ َل يُِحبُّ الُْمْفِسِدينَ 1؛ قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه ها  إِنَّ اللَّ
آنقدر به او داده بودیم که کلیدهای آنها بر گروه نیرومندی سنگینی می کرد. آنگاه  که 
قوم وی به او گفتند: شادی مغرورانه مکن که خدا شادی کنندگان مغرور را دوست 
ندارد و با آنچه خدایت داده، سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش 
مکن و همچنان که خدا به تو نیکی کرده، نیکی کن و در زمین فساد مجوی که خدا 

فسادگران را دوست نمی دارد«.
در این آیه و آیات مشابه قارون به عنوان بارزترین چهره  استکبار اقتصادی معرفی شده 
است. در انتهای داستان آمده است که خداوند او و اموالش را به زمین فروبرد و هیچ کس 

نتوانست به او کمک کند.

استکبار علمی  )خودبرتربینی در سایه داشتن علم(
دربارة این نوع از استکبار در قرآن کریم می خوانیم:

يَْطاُن فََكاَن مَِن الَْغاِوينَ 2؛ بخوان  َِّذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانَْسلََخ مِنَْها فََأتْبََعُه الشَّ »َواتُْل َعلَيِْهْم نَبََأ ال
بر آنان سرگذشت آن  کسی را که آیات خود را به او دادیم، ولی او از لباس آیات ما به 

درآمد و شیطان او را تعقیب کرد و از گمراهان شد«.
کسانی که کسب درجات باالی علمی باعث غرور در آنها شده و آنان را به استکبار 
می کشاند، دارای این نوع از استکبارند که در قرآن به نمونه هایی از این مستکبران 
اشاره  شده است. بلعم بن باعورا از جمله افرادی که آیة مورد بحث به آن اشاره کرده 
و در پی بیان این مطلب است که خداوند، آیات عظیم توحید خود را به بلعم نمایانده 
بود،  چنانکه حقیقت برایش کاماًل آشکار شد و هیچ شک و شبهه ای برایش باقی نمانده 
بود، ولی او از روی استکبار و پیروی از هوای نفس به جبهة استکباری فرعونی پیوست 

1. قصص، 77-76.
2. اعراف، 175.
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و در برابر موسی)ع( قرار گرفت. در قرآن نمونة دیگر مستکبر علمی ولید بن مغیره و 
از بزرگان و عالمان قریش است که به عنوان مغز متفکر قریش شناخته می شد، اما به 
علت آنکه به قرآن تهمت سحر زد مورد لعن و نفرین خداوند قرار گرفت1. سامری نیز 
نمونة دیگری از این گروه بود که با بدعت های خود یک دین ساختگی به مردم عرضه 
کرد و پس از تالش های فراوان حضرت موسی)ع( پیروان او را به تفرقه و گمراهی کشاند 

و از علم خود در راستای سیاست های استکباری استفاده کرد.2

ویژگی های فرهنگ استکباری در قرآن کریم 
شیطان که برای نخستین بار به مخالفت با امر پروردگار پرداخت، به عنوان سردمدار 
مستکبرین در قرآن معرفی  شده است. عالوه بر شیطان افراد بسیاری ازجمله فرعون، 
شناخت  راه  بهترین  بنابراین  معرفی شده اند؛  قرآن  در  مستکبر  به عنوان  و...  قارون 
چهره های  شناخت  نخست  گام  در  قرآن،  دیدگاه  از  استکباری  فرهنگ  ویژگی های 
شاخص مستکبر و سپس تعمق در روش و منش آنها از طریق خود آیات قرآن کریم 

است. آیات قرآن کریم مهم ترین ویژگی های مستکبران را چنین عنوان نموده است:

خودبرتربینی 
خودبرتربینی به عنوان یکی از ویژگی های فرهنگ استکباری در بسیاری از آیات قرآن 

کریم معرفی شده است. به عنوان نمونه خداوند متعال می فرماید:
»قَاَل يَا إِبْلِيُس َما َمنََعَك أَن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بِيََديَّ أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكنَت مَِن الَْعالِيَن قَاَل أَنَا 
َخيٌْر مِنُْه َخلَْقتَنِي مِن نَاٍر َوَخلَْقتَُه مِن ِطينٍ 3؛ ]خداوند[ فرمود: ای ابلیس، چه چیز تو را مانع 
شد که برای چیزی که به دستان قدرت خویش خلق کردم  سجده آوری؟ آیا تکّبر 
نمودی یا از برترین ها بودی؟ گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده ای و او را از ِگل!«.

 از پاسخ شیطان در این آیه و آیات مشابه به خوبی مشخص می شود که استکبار، از 
توجه به خویش و خود را محور پنداشتن ناشی می شود.

1. مدثر، 25-18.
2. اعراف، 148.
3. اعراف، 12.
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فخر و مباهات بر امتیازات مادی 
افتخار به امتیازات و مواهب دنیوی به عنوان یکی از ویژگی های فرهنگ استکباری در 

قرآن کریم معرفی شده است. به عنوان نمونه در آیات 75 و 76سورة ص آمده است:
بِيَن1؛ ]مترفین به پیامبران [ گفتند: ما  »َو قَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَمَْواًل َوأَْوَلداً َو َما نَْحُن بُِمَعذَّ

بیش از شما مال و فرزند داریم و در آخرت نیز عذاب نخواهیم شد.«
مترفین که در کالم قرآن همان مستکبرین هستند به داشتن اموال و فرزندان 
بیشتر مباهات می کنند و معتقدند که سعادت و شقاوت آدمی بسته به این امر است 
محک  و  قضاوت  معیار  یگانه  مستکبران،  بینش  در   .)578 ج 16:   1374 )طباطبایی 
ارزش ها مادیات و ثروت است لذا شخص برخوردار از این موهبت را برحق و محروم از 
آن را ناحق می دانند. از مجموع آنچه گفته شد به روشنی مشخص می شود که دیدگاه 

مستکبرین به جهان هستی یک دیدگاه تماماً مادی محسوب می شود.

انکار رسالت انبیاء
آیات متعددی از قرآن کریم انکار رسالت انبیاء و مخالفت با آنان را یکی از ویژگی های 

فرهنگ استکباری معرفی کرده است. به عنوان نمونه در این مورد خداوند می فرماید:
َّا بَِما أُْرِسلْتُم بِِه َكافُِرونَ 2؛ ما هیچ رسولی  »َو َما أَْرَسلْنَا فِي قَْريٍَة مِن نَِذيٍر إِلَّ قَاَل مُتَْرفُوَها إِن
نفرستادیم مگر آن که ثروتمندان عیاش )مستکبران( آن دیار گفتند: »بی گمان، ما به 

رسالت شما کافریم.«.
در قرآن کریم معموالً مترفین طغیانگر به عنوان اولین مخالفین پیامبران معرفی شده اند. 
علت مخالفت آنان با راهبران الهی از آن  جهت است که این گروه تعلیمات انبیاء را از 
یک سو مزاحم کامجویی و طغیان خود می دیدند و از سوی دیگر این تعلیمات دقیقاً در 

جهت حمایت از حقوق محرومان است )مکارم شیرازی 1374 ج 18: 106(
سوی  از  انبیاء  تعلیمات  با  مخالفت  که  می شود  استفاده  قرآن  آیات  مجموع  از 
مترفین - همان مستکبرین - از آن  جهت است که این تعلیمات تماماً مغایر با روحیة 

سلطه طلبی مستکبرین است.

1. سبا، 35.
2. سبا، 34.
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تحقیر توده های مستضعف 
در آیات متعددی از قرآن کریم تحقیر توده های مستضعف به عنوان یکی از ویژگی های 

فرهنگ استکباری معرفی شده است. به عنوان نمونه خداوند متعال می فرماید:
ِّي إِذاً  ُ أَْعلَُم بَِما فِي أَنُفِسِهْم إِن ُ َخيْراً اللَّ َِّذيَن تَْزَدِري أَْعيُنُُكْم لَن يُْؤتِيَُهُم اللَّ »... َو َل أَقُوُل لِل
الِِمينَ 1؛ هرگز به مؤمنانی که در نظر شما خوار می آیند، نمی گویم که خداوند  لَِمَن الظَّ
خیری به آنان نخواهد داد. خدا به نهان آنان آگاه تر است و ]اگر آنان را برانم یا مأیوس 

کنم [، از ستمکاران خواهم بود«.
این آیه پاسخ حضرت نوح)ع( به مستکبران قومش است چه اینکه درآیات قبل به 
بیان بینش مستکبران دربارة مؤمنان  که از اقشار مستضعف جامعه هستند پرداخته 
و بیان  شده است که مستکبران مؤمنین را اراذل  و اوباش و ساده لوح می دانستند2. 
همچنین معتقد بودند خداوند به محرومان و مستضعفان هیچ خیر و سعادتی نداده 

است و به همین دلیل باید تحقیر شوند.

نافرمانی )فسق(
یکی دیگر از ویژگی های فرهنگ استکباری که در آیات متعددی از قرآن کریم به آن 

اشاره شده نافرمانی )فسق( است. خداوند متعال در ارتباط با این ویژگی می فرماید:
»َو إِذا أََرْدنا أَْن نُْهلَِك قَْريًَة أََمْرنا مُتَْرفِيها فََفَسُقوا فِيها فََحقَّ َعلَيَْها الَْقْوُل فََدمَّْرناها تَْدمِيرا3؛ و 
هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هالک کنیم نخست اوامر خود را برای »مترفین« 
آنها )ثروتمندان مست شهوت( بیان می داریم سپس هنگامی که به مخالفت برخاستند 

و استحقاق مجازات یافتند آنها را شدیداً در هم می کوبیم «.
در این آیه خداوند به فسق و نافرمانی مترفین )مستکبرین( اشاره کرده است.

شیوه های عملیاتی استکبار در قرآن
مستکبران برای نیل به اهداف نامشروع خود و دست رسیدن به قدرت و حفظ آن، از 
روش ها و شیوه های گوناگونی بهره می جویند که مهم ترین آنها ، بر اساس رهنمودهای 

1. هود، 31.

2. هود، 27.
3. اسراء، 16.
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قرآن کریم عبارتند از:

به بردگی گرفتن انسانها
یکی از شیوه های عملیاتی استکبار به تصریح قرآن کریم به بردگی گرفتن انسانهاست:

»فََقالُوا أَنُْؤمُِن لِبََشَريِْن مِثْلِنَا َوقَْومُُهَما لَنَا َعابُِدونَ 1؛ پس گفتند: آیا به دو انسان مثل خود 
ما، که طایفه آنها ]نیز[ بندگان ما هستند، ایمان بیاوریم؟«.

قرآن کریم از شیوة فرمانروایی فرعون به تعبید تعبیر می کند. طبرسی معتقد است 
به انسانی که برده و غالم دیگری باشد عبد می گویند و کلمة تعبید نیز از همین ماده 

به معنی ذلیل کردن دیگران است )طبرسی1380 ج1: 140(.
به  عبارت  دیگر از مجموع آیات قرآن چنین استفاده می شود که تعبید به معنای 
بنده گرفتن و مردم را به  زور به اطاعت خود واداشتن در عین محروم کردن از حقوق 
انسانی است، چنانکه در آیة باال نیز دیدیم که فرعون و قومش بنی اسرائیل را بندگان 

خود می دانستند.

جنگ روانی 
در قرآن کریم جنگ روانی به عنوان یکی از ابزارها و شیوه های مستکبرین معرفی شده 

است:
]موسی [  َعِظيمٍ 2؛  بِِسْحٍر  َجاُءو  َو  َواْستَْرَهبُوُهْم  َّاِس  أَْعيُنَ الن َسَحُروا  أَلَْقْوا  فَلَّما  أَلُْقوا  »قَاَل 
گفت: شما بیفکنید؛ و چون افکندند، دیدگان مردم را افسون کردند و آنان را به ترس 

انداختند و سحری بزرگ در میان آوردند«.
آنچه  بیان می دارد همین  که ساحران  بحث  مورد  آیة  ذیل  مجمع البیان  صاحب 
داشتند بر زمین افکندند، چشمان مردم را جادو کردند در حالی  که در عصا و ریسمانی 
که در اختیار داشتند جیوه بود و با حرارت خورشید و حیله های دیگر آنها را به حرکت 
به مردم نشان می دادند که  زیرا چیزهایی  انداختند،  به  اشتباه  را  و مردم  درآوردند 
حقیقت آنها برای مردم آشکار نبود. از این مبحث کاماًل معلوم می شود که سحر هیچ 
اگر واقعاً عصاها و ریسمان ها تبدیل به مار شده بودند خداوند  حقیقتی ندارد، زیرا 

1. مومنون، 47.
2. اعراف، 116.
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نمی فرمود: دیدگان مردم را جادو کردند. بلکه می فرمود: آنها به صورت مار درآمدند.
این آیه به خوبی به عملیات جنگ روانی توسط مستکبرین اشاره دارد چه اینکه در 
انتهای آن آمده که هدف آنها از انجام این سحرها نفوذ در اذهان با هدف ایجاد رعب 
و وحشت روانی در تودة مردم بوده است؛ و این شیوة مذموم همان استحمار است که 

همة مستکبران و ظالمان برای کسب و حفظ قدرت خود از آن بهره گرفته اند.

تهمت، فریب و خدعه 
یکی از شیوه های عملیاتی استکبار استفاده از ابزار تهمت، فریب و خدعه است:

َِّذيَن مِن قَبْلِِهم مِن َرُسوٍل إِلَّ قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجنُونٌ  أَ تَواَصْوا بِِه بَْل ُهْم  »َكذلَِك َما أَتَى ال
قَْوٌم طاُغون 1؛ هیچ پیامبری پیش از آنان نیامد، مگر آنکه گفتند: جادوگر یا دیوانه است. 
آیا یکدیگر را به آن سفارش می کردند )که عموماً چنین تهمتی را بزنند( نه. بلکه آنها 

قومی طغیانگرند«.
دیگر  از  مردم  فریب  برای  و حیله  مکر  با  تبلیغات شیطنت آمیز همراه  و  تهمت 
روش های مستکبران است. آنها برای از بین بردن ندای حق طلبانه، فضای جامعه را 
مملو از دروغ و تهمت می کنند تا تشخیص حقیقت برای تودة مردم سخت و ناممکن 
شود؛ بنابراین همواره در طول تاریخ پیامبران را »ساحر« و »مجنون« معرفی کرده اند.

سرکوب 
یکی دیگر از شیوه های مستکبرین که در قرآن به آن اشاره شده استفاده از شیوه ها و 

ابزارهای سرکوبی توده های مردم است:
َُّكْم أَْجَمِعينَ 2؛ دست و پای شما را یکی  ِّبَن َعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَْرُجلَُكْم مِْن ِخَلٍف ثُمَّ َلَُصل »َلُقَطِّ

از راست و دیگری از چپ قطع می کنم و همه شما را به دار خواهم آویخت«.
این آیه و آیات مشابه آن در قرآن به یکی دیگر از شیوه های مستکبران که همان 
سرکوب حق طلبان است اشاره دارند. این روش که با زندان، تبعید، شکنجه و کشتار 
از  پیشگیری  با هدف  انقالب  نطفه های  تکوین  و  از ظهور  پیش  گاه  انجام می گیرد 
ظلم ستیزی و اعتراض و گاه پس از ظهور انقالب با هدف از بین بردن نداهای اعتراضی 

1. ذاریات، 52.
2. اعراف، 124.
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و نابود کردن چهره های انقالبی انجام می گیرد،  چنانکه در آیة یاد شده نیز فرعون، 
ساحران را پس از اقرار به ایمان تهدید به شکنجه کرد.

ایجاد جامعة طبقاتی 
در آیات متعددی از قرآن کریم ایجاد جامعة طبقاتی یکی از شیوه های مستکبرین 
برای به استضعاف کشیدن دیگران معرفی شده است. خداوند متعال در قرآن کریم 

دربارة این شیوه می فرماید:
فرعون در  مِّنُْهمْ 1؛  َطائَِفًة  يَْستَْضِعُف  ِشيَعاً  أَْهلََها  َجَعَل  َو  اْلَْرِض  فِي  َعَل  فِْرَعْوَن  »إِنَّ 
استضعاف  به  را  گروهی  و  ساخت  دسته دسته  را  آن  اهل  و  کرد  بلندپروازی  زمین 

گرفت«.
در این آیه به این مطلب اشاره  شده است که فرعون برای تقویت پایه های استکبار 
خود کوشید در میان مردم مصر تفرقه بیندازد. همان سیاستی که در طول تاریخ پایة 
اصلی حکومت مستکبران را تشکیل می داده است، چه اینکه حکومت یک اقلیت ناچیز 
بر یک اکثریت بزرگ جز با برنامة »تفرقه بینداز و حکومت کن« امکان پذیر نیست. 
مستکبران به شدت از وحدت صفوف مردم هراس داشتند و به همین دلیل حکومت 
طبقاتی را تنها راه حفظ خود می دانستند. لذا این روشی است که فرعون و فراعنه در 
هر عصر و زمان انجام داده اند... روش فرعون نیز به همین  صورت بوده است. چنانکه 
وی قبطیان را بر بنی اسرائیل مسلط نموده و آتش جنگ را میان این دو گروه شعله ور 

کرد )مکارم شیرازی 1374 ج 16: 11(.

تطمیع
یکی از شیوه های مستکبرین که آیات متعددی از قرآن کریم به صراحت به آن تأکید 

دارند استفاده از شیوة تطمیع افراد و گروه هاست:
َحَرةُ قَالُوا لِِفْرَعْوَن أَئَِنّ لَنَا َلَْجًرا إِْن ُكنَّا نَْحُن الَْغالِبِيَن قَاَل نََعْم َوإِنَُّكْم إًِذا  ا َجاَء الَسّ »فَلََمّ
بِيَن2؛ و چون ساحران حضور فرعون آمدند با وی گفتند: آیا اگر )بر موسی(  لَِمَن الُْمَقَرّ
از  اجر خدمت  بر  البته عالوه  آری  فرعون گفت:  اجری خواهیم داشت؟  آییم  غالب 

1. قصص، 4.
2. شعرا، 42-41.
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مقربان )درگاهم( نیز خواهید شد«.
از روش های جبهة استکبار به منظور جذب افراد و گروه ها در جهت وصول به اهداف 
نامشروع خود استفاده از ابزاری به نام تطمیع است.  چنانکه در این آیه آمده است فرعون 

جهت غلبه بر حضرت موسی مبادرت به تطمیع ساحران تحت امر خود کرد.

شیوه های مبارزه با استکبار در قرآن
در آیات قرآن به شیوه های مبارزه با مستکبرین اشاره شده است که رهنمودهای آن 
را می توان در قالب سیاسی - نظامی، فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی کرد 

که در این قسمت به تشریح آنها می پردازیم.

ابعاد سیاسی - نظامی
آیات متعددی از قرآن کریم به تشریح ابعاد سیاسی- نظامی مبارزه با استکبار پرداخته 
است. در قرآن کریم حمایت از مستضعفان به عنوان اولین زیرمجموعة ابعاد سیاسی- 

نظامی مطرح شده است:
َّبََعَك اْلَْرَذلُوَن قَاَل َوَما ِعلِْمي بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن إِْن ِحَسابُُهْم إِلَّ َعلَى   »قَالُوا أَنُْؤمُِن لََك َوات
ِّي لَْو تَْشُعُروَن َوَما أَنَا بَِطاِرِد الُْمْؤمِنِيَن1؛ گفتند: آیا به تو ایمان آوریم و حال آنکه پابرهنگان  َرب
بی نام  و نشان از تو پیروی کرده اند. ]نوح [ فرمود: من چه می دانم آنها چه  کاری داشته اند! 

حسابشان جز با خدا نیست، اگر می فهمید و من طرد کننده مؤمنان نیستم«.
مکارم شیرازی ذیل آیة مورد بحث بیان می دارد که: در این جوامع روح طبقاتی 
در بدترین اشکالش بر فکر آنها حاکم بود بر همین اساس طبقه تهیدست را »اراذل« 
به معنی پست و حقیر می شمردند، ولی حضرت نوح)ع( در رد آنها پس از جمالتی بیان 
فرمود: آنچه بر عهدة من است این است که من پر و بال خود را برای همه حق جویان 
بگشایم. من هرگز ایمان آورندگان ]مستضعفین[ را طرد نخواهم کرد )مکارم شیرازی 

1374 ج 15: 283-281(.
خداوند در آیة 28 سوره کهف نیز در دستوری به پیامبر)ص( از او می خواهد که 

همواره حامی انسان های محروم )مستضعف( و مخالف دنیاطلبان )مستکبرین( باشد.

1. شعرا، 114-111.
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همچنین در قرآن کریم تحقیر مستکبران و شکستن شکوه دروغین آنها به عنوان 
دومین زیرمجموعة ابعاد سیاسی- نظامی مطرح شده است. خداوند متعال دراین باره 

در قرآن کریم می فرماید:
لُْت فََأْجِمُعوا أَمَْرُكْم  ِ تََوكَّ ِ فََعلَى اللَّ »يَا قَوِم إِن َكاَن َكبَُر َعلَيُْكم َمَقامِي َو تَْذِكيِري بِآياِت اللَّ
ًة ثُمَّ اقُْضوا إِلَيَّ َوَل تُنِظُروِن1؛ ای قوم من! اگر  َوُشَرَكاَءُكْم ثُمَّ َليَُكْن أَمُْرُكْم َعلَيُْكْم ُغمَّ
از  کار  ]هر  است  تحمل ناپذیر  و  بر شما سنگین  الهی  آیات  به  یادآوری من  و  مقام 
بر خدا توکل کرده ام، فکر و قوه و قدرت خود و  بکنید[ من  دستتان ساخته است 
خدایانتان را یکجا گردآوردید تا هیچ چیز بر شما پوشیده نماند، پس اگر می توانید به 

حیات من پایان دهید و هیچ مهلتم ندهید«.
به قوم مستکبرش پرداخته  که لحن آن شامل  نوح)ع(  به پاسخ حضرت  آیه  این 
با  شما  همة  که  می فرماید  حضرت  آن  آنهاست.  با  برخورد  گونة  تحقیرآمیزترین 
خدایانتان متحد شوید و هیچ بر من ترحم نکنید و اگر می توانید به زندگی و حیاتم 
پایان دهید، ولی بدانید ]که نمی توانید[ چه اینکه من به پشتیبان قادر و توانایم تکیه 

کرده ام و از شما خوف و هراسی ندارم.
با فرعون مجدد به این  ایمان آورده  در سورة شعرا در داستان برخورد ساحران 
با مستکبرین اشاره  شده است. پاسخ ساحران به فرعون، بسیار  شیوه برای برخورد 
تحقیرکننده و شکننده بود و آنان به مستکبر جباری چون فرعون اعالم کردند که ما 
هرگز تو را بر خدا ترجیح و برتری نمی دهیم و پاداش تو برای ما ارزشی ندارد؛ بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که اینگونه پاسخ ها و برخوردها از سوی مستضعفین، باعث از بین 
رفتن خودبرتربینی، شکوه و شوکت مستکبران می شود و در نهایت منجر به تضعیف 

و نابودی جبهه استکبار می شود.
سومین زیرمجموعة بُعد سیاسی - نظامی در قرآن کریم استفاده از شعار لعن و 
نفرین بر مستکبرین است. »لعن « در اصل به معنی طرد و دور ساختن آمیخته با خشم 
و غضب است. این کلمه هرگاه از سوی خداوند مورد استفاده قرار بگیرد، به معنی دور 
ساختن افراد از رحمت خویش می  و هرگاه از سوی فرشتگان و مردم مورد استفاده 
قرار بگیرد به معنی خشم و تنفر و طرد معنوی یا تقاضای از خداوند دربارة دور ساختن 
افرادی از رحمت است  )مکارم شیرازی 1374 ج2: 649(. بر اساس آموزه های قرآنی، 

1. یونس، 71.
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هرکسی را که خداوند لعن کند، مجاز است که انسان نیز در حق او دعای بد، نفرین 
و لعن زبانی نماید. لذا افرادی چون ابلیس1، ستمگران2، کافران3، فرعون و فرعونیان4، 
مشرکان5، گروه ها و افراد و اشخاص حقیقی و غیرحقیقی که از سوی خداوند لعن و 

نفرین  شده اند مجاز است که مؤمنان نیز آنها را لعن و نفرین کنند.
به عبارتی می توان گفت که لعن یک نوع مبارزه با ستمگران و مستکبرین است. 
زمانی که گروهی مورد ظلم و ستم واقع شده و توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند 
راهی جز لعن و نفرین مستکبرین و ظالمان ندارند و این خود یک نوعی از مبارزه 

محسوب می شود.
عالوه بر واژة لعن در چهار سوره از قرآن کریم واژه »ُقِتَل« نیز پنج بار به کار رفته 
است6 که ترجمة تحت اللفظی آن به معنای »مرگ بر« می باشد و در هر چهار مورد 
خداوند متعال نه تنها از این عبارت نهی نکرده بلکه به صراحت این ندا را مورد تأیید قرار 
داده است و طرف خطاب خود را نیز کساني می داند که داراي خوي استکباري بوده اند.

در ابعاد فرهنگی - اجتماعی 
آیات متعددی از قرآن کریم به تشریح جزئیات ابعاد فرهنگی - اجتماعی مبارزه با 
استکبار پرداخته است. در قرآن کریم ارائة فرهنگ توحیدی به عنوان اولین زیرمجموعة 

بُعد فرهنگی - اجتماعی مبارزه با مستکبرین مطرح شده است:
اُغوَت 7؛ و در حقیقت، در میان  َ َواْجتَنِبُوا الطَّ »َو لََقْد بََعثْنَا فِي ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًل أَِن اْعبُُدوا اللَّ

هر اّمتی فرستاده ای برانگیختیم ]تا بگوید[ خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید«.
بی گمان، مستکبران از جهل محرومان بسیار سود می جویند و در بسیاری از موارد، 
خواسته های  مسیر  در  و  بپذیرند  را  استکبار  مردم  می شود  ناآگاهی ها سبب  همین 
و  آگاهی  به  دعوت  هدف  با  را  پیامبران  متعال  خداوند  لذا  بردارند.  گام  مستکبران 

1. نساء، 117-118؛ حجر، 35-32.
2. آل عمران،87 و 89؛ اعراف، 42.

3. بقره، 89-88.
4. هود،99-97.

5. فتح،7.
6. بروج،4؛ ذاریات،10؛ مدثر،19 و 20؛ عبس،17.

7. نحل، 36.
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بیداری از این امر )جهل( برانگیخته است. در تاریخ پیامبران در قرآن می خوانیم که 
آنان پیش از آغاز جهاد، دعوت به توحید را با حکمت و موعظه حسنه آغاز کرده سپس 
با آن عده از مشرکان که از دعوت حق امتناع کرده و به توطئه های خود ادامه دادند، 
قتال می کنند. این بدان سبب است که انبیاء پیش از هر چیزی به نیروی آگاهی و 

کاربرد شگرف استدالل و موعظه توجه دارند و آن را مقدم می دارند.
همچنین در این آیه و آیات مشابه در قرآن با تأکید بر پرستش خداوند و اجتناب 
از پرستش طاغوت یک فرهنگ نابی به همة انسان ها ارائه  شده است. در این فرهنگ 
پیروی از طاغوت ها و مستکبرین که در جهت مغایر اهداف الهی گام برمی دارند ممنوع 

و صرفاً پیروی از پیامبران و صلحایی که به سمت حق تعالی می خوانند مجاز است.
بُعد  زیرمجموعة  به عنوان دومین  استکباری  فرهنگ  ابطال  و  معرفی  قرآن کریم  در 

فرهنگی - اجتماعی مبارزه با مستکبرین مطرح شده است:
َّبَُعوا أَمَْر فِْرَعْوَن َوَما أَمُْر  »َو لََقْد أَْرَسلْنَا مُوَسى  بِآيَاتِنَا َو ُسلَْطاٍن مُبِيٍن إِلَى  فِْرَعْوَن َو َمَلئِِه فَات
فِْرَعْوَن بَِرِشيد1ٍ؛ و به راستی، موسی را با آیات خود و حجتی آشکار، به سوی فرعون و 
سران ]قوم [ وی فرستادیم، ولی ]سران [ از فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون 

صواب نبود.
یکی از مهم ترین راه های مقابله و جلوگیری از گسترش فرهنگ فرومایة استکبار، 
شناسایی و ابطال آن فرهنگ است. به اعتقاد طباطبایی »امر« در این آیه اعم از فعل 
و قول فرعون است )طباطبایی 1374 ج10: 571(. خداوند در آیه مورد بحث می فرماید 
که موسی)ع( با آیات و بینات روشن به سراغ فرعون رفت و نشان داد که کالم و عمل 

فرعون که از روحیه و فرهنگ استکباری اش سرچشمه می گیرد ناصواب است.
ترویج فرهنگ جبرگرایی از مصادیق فرهنگ استکباری - که مستکبران همواره 
می خواهند بدان وسیله مردم را تحت استعمار خود نگهدارند - به حساب می رود. آنها 
همواره در پی تلقین این مطلب هستند که اطاعت و فرمانبرداری شما مستضعفین و 
تسلط ما بر شما خواست و ارادة خداوند است و نیز نمی توان با مشّیت الهی مخالفت 
کرد و با همین تلقین مانع هرگونه تفکر دربارة قیام و انقالب از سوی مستضعفان 
علیه خود می شوند؛ اما در برابر، پیامبران و مصلحان حقیقی به روشنگری پرداخته 
و به مردم می فهمانند که خواست خداوند، پیروزی حق بر باطل و نابودی فرهنگ 

1. هود، 96-97.



  22

98
ن 

ستا
تاب

 | 2
ه 0

مار
 ش

م |
سال

ر ا
ی د

اس
سی

شه 
دی

ه ان
نام

صل
ف

استکباری است و بدین طریق مردم را به تالش در راه برپایی حکومت های الهی تشویق 
می کنند. پیامبران، آزاد بودن و داشتن مسئولیت را به انسانها یادآوری کرده و مردم 
را از تسلیم شدن  در برابر طاغوت ها بر حذر می دارند و این از نخستین گام ها در راه 
مبارزه با مستکبران است. پیامبران و مصلحان همچنین همواره به مقابله با مفاسد 
فرهنگ استکباری پرداخته و با فساد اخالقی و بی بندوباری قشر مرفه و مستکبر- که 

به مردم فقیر نیز سرایت می کند - مبارزه کرده اند.

بُعد اقتصادی 
استکبار  با  مبارزه  اقتصادی  ابعاد  جزئیات  تشریح  به  کریم  قرآن  از  متعددی  آیات 

پرداخته است:
َِّك  نْيَا لِنَْفتِنَُهْم فِيِه َو ِرْزُق َرب َّْعنَا بِِه أَْزَواجاً مِّنُْهْم َزْهَرَة الَْحيَاةِ الدُّ نَّ َعيْنَيَْك إِلَى  َما َمت »َو َل تَُمدَّ
َخيٌْر َو أَبَْقى 1؛ و هرگز چشمان خود را به نعمت های مادی، که به گروه هایی از آنان 
داده ایم، میفکن! این زیورها و شکوفه های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم؛ 

و روزِی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است«.
مردم،  بر  سلطه  از  مستکبران  همة  نهایی  هدف  که  شد  بیان  قبل  مباحث  در 
کردن  وابسته  برای  لذا  است  به ناحق  آنها  منابع  از  استفاده  و  استثمار  و  بهره کشی 
استفاده می کنند.  اقتصادی  وابستگی  از جمله  پیچیده  و  مختلف  راه های  از  ملت ها 
چنانکه یک شخص ثروتمند برای بهره کشی از افراد جامعه می کوشد تا آنان را از نظر 
مالی و اقتصادی به خود وابسته کند. نیازمندی به دیگران عالوه بر آنکه عزت و کرامت 
انسان را مخدوش می کند، در نهایت او را تابع و بردة دیگران می سازد. از مجموع آیات 
قران مشخص می شود که در مبارزه با مستکبران در صحنة اقتصادی، دو راهکار مهم 
در پیش است یکی از آن دو، دمیدن روح قناعت و بی اعتنایی نسبت به ثروتمندان 
در میان مؤمنان است.  چنانکه آیه فوق به پیامبر)ص( خاطرنشان می سازد که چشم به 
اموال و دارایی های  دیگران نداشته باش که همین قانع بودن و طمع نداشتن به ثروت 

دیگران، خود یک ارزش است.
دوم، کوشش در جهت ریشه کن کردن فقر و دستیابی به استقالل اقتصادی است. 
در آیة 7 سوره منافقون از زبان مستکبران منافقی که خود را در ردیف یاران رسول 

1. طه، 131.



  23

ت
ایا

رو
 و 

آن
قر

در 
ن 

ری
کب

ست
گ م

هن
فر

ی 
ها

گی 
یژ

و و
ار 

کب
ست

م ا
هو

مف
ن 

بیی
ت

خدا)ص( جای  داده بودند، آمده است:
وا؛ به یاران و اطرافیان پیامبر انفاق نکنید  ِ َحتّى  يَنَْفضُّ »ل تُنِْفُقوا َعلى  َمْن ِعنَْد َرُسوِل اللَّ

تا پراکنده گردند«.
بر  اقتصادی عالوه  با مستکبرین  راه کارهای مبارزاتی  از مهم ترین  بنابراین، یکی 
بی اعتنایی به ثروت آنان، تأمین اقتصادی و ماّدی جامعه و مسلمانان است تا فقر، آنان 

را مجبور به تبعیت از مستکبران نکند و از مبارزه با آنان غافل نسازد.

استکبارستیزی انبیاء الهی در قرآن
با توجه به اینکه قرآن کتاب هدایت انسانهاست از تاریکی ها و جهالت ها به سوی نور 
و روشنایی و اساس رسالت انبیاء مبارزه با شرک، استکبار و طاغوت است و برقراری 
عدالت و مبارزه با ظلم هدف همة آنها در جوامع بشری محسوب می شود بدین جهت 
قرآن کریم با بیان تاریخ و شیوه های مبارزاتی انبیاء درصدد بیان آرمان و اندیشة واحد 
آنها که همان دعوت به حق و مبارزه با ظلم، استکبار و تکبر است می باشد.  چنانکه با 
تعمق درآیات قرآن نام چند پیامبر در مبارزه با استکبار برجسته تر به نظر می رسد که 
عبارتند از: حضرت نوح)ع( به عنوان اولین پیامبری که مردم را از بت پرستی به یکتاپرستی 
دعوت کرد و با گروه مستکبرین به مبارزه برمی خیزد1، حضرت ابراهیم که خداوند نیز بر 
همین اساس وی و پیروانش را به عنوان یک الگویی در راه مبارزه با مستکبرین معرفی 
کرده است.2 حضرت موسی)ع( که ابتدا به شناسایی و معرفی فرهنگ استکباری مبادرت 
نموده و سپس به مبارزه با این فرهنگ و حامالن آن پرداخته است3 و پیامبر گرامی 
اسالم حضرت محمد)ص( که تالش گسترده ای در جهت تحقق وحدت بین مظلومین و 
مستضعفین و مقابله با مستکبرین در این راه متحمل شد. نکتة جالب در سیرة پیامبر 
آنکه ایشان حتی قبل از بعثت به مقام نبوت به این مهم همت گماشته و در صحنة مبارزه 
بین مستکبرین و مستضعفین آشکارا به حمایت از مظلومین و مستضعفین پرداخته 
است. به شهادت تاریخ ایشان یکی از حاضران و امضاکنندگان پیمان جوانمردی )»حلف 

1. شعرا، 106-110؛ یونس،79؛ هود،31؛ هود، 47-40.
2. ممتحنه، 4؛ زخرف، 28-26.

3. هود، 96-97؛ طه، 72.
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الفضول«1 است. در حالی که این پیمان مربوط به 20 سال قبل از بعثت است؛ یعنی 
زمانی که هنوز 20 سال بیشتر نداشتند )ابن کثیر 1396 ج1: 258(.

پیامبر)ص( پس از بعثت نیز به تداوم همان خط مشی استکبارستیزی خود ادامه داده 
که شرح آن در آیات متعددی از قرآن کریم آمده است2.

مفهوم استکبار در متون مهم و روایات دینی
در منابع حدیثی و روایی، روایات زیادی از معصومین)ع( دربارة مذمت کبر و استکبار، 
تفسیر حقیقت و عالج و آثار آن آمده، بدیهی است که از یک سو نقل همة آنها در این 
مختصر نمی گنجد و از سوی دیگر به نقل همة آنها در این موضوع نیازی نیست؛ بنابراین 
در این قسمت ابتدا به سخنان امام علی)ع( به عنوان بزرگترین مفسر قرآن در باب استکبار 

پرداخته و در انتها صرفاً چند نمونه از روایات برای تفهیم بهتر ذکر می شود.

استکبار در کالم حضرت علی)ع()با تأکید بر نهج البالغه(
با کلماتی همچون کبر و تکبر برخورد  نهج البالغه  از جمله  در بررسی متون روایی 
می کنیم که در حقیقت به معنای همان استکبار است. به  عبارت  دیگر در این متون 
کبر، تکبر و استکبار از یک خانواده و هم ردیف هستند. در دیدگاه حضرت امیر کبر 
و تکبر از صفات ناپسند است. در حدیثی از حضرت علی)ع( می خوانیم: »أَقْبَحُ  الُْخلُقِ  
ََّكبُُّر« )لیثی واسطی 1376: 113( این روایت بیان می کند که زشت ترین اخالق )بد(  الت
تکبر است. از آن  جهت که استکبار سبب خشم خدا و دشمنی خلق می شود و هیچ 

نفعی در آن وجود ندارد )خوانساری 1366 ج 2: 379(.
نکتة جالب  توجه آنکه موضوع خطبة قاصعه - طوالنی ترین خطبة نهج البالغه - دربارة 
نکوهش و مذمت تعصب و خودپسندی است. در خصوص نام گذاری این خطبه در بین 
شارحان اختالف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند یک دلیل آنکه »قصع« به معنای 

1. نقل شده که مردی از بنی زبید در ماه ذی القعده وارد مکه شد و کاالیی داشت، شخصی به نام 
عاص بن وائل سهمی از آن را خرید ولی بهای آن را نپرداخت. کار به مشاجره کشید اما مرد صاحب کاال 
نتوانست حق خود را بگیرد و به همین دلیل بزرگان قریش را به دفاع از خود )مظلوم( خواند. بزرگان 
قریش جمع شدند و پیمان بستند که بعد از این هر ستمدیده ای را یاری کنند و اجازه ندهند در مکه بر 

کسی ستم شود. این پیمان »حلف الفضول« نام گرفت که پیامبر)ص( نیز در آن حضور داشت.
2. حج، 39؛ آل عمران، 103.
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کوچک کردن و تحقیر به کار می رود؛ بنابراین با پذیرش این معنا گویا این خطبه 
متکبران را تحقیر می کند، هرچند که مسلمان باشند )راوندی 1406 ج2: 227(.

و  آنها خواری  مهم ترین  که  دارد  مختلفی  پیامدهای  استکبار  دیدگاه حضرت  از 
ذلت مستکبران است. در کالم حضرت امیر آمده که هر کس با مردم تکبر کند خوار 
می گردد. همچنین به مالک اشتر توصیه می کند که از تکبر به  این  علت که نتیجة آن 
خواری و زبونی است اجتناب کند )دلشاد تهرانی 1387: 498(. هالکت و نابودی به عنوان 
دومین پیامد مهم استکبار در دیدگاه ایشان است: »سه چیز هالک کننده است: 1. کبر 
زیرا این صفت شیطان را از مرتبه اش به زیر کشید؛ 2. حرص و آز که آدم را از بهشت به 
بیرون راند؛ 3. حسد که فرزند آدم را به کشتن برادرش واداشت« )ناظم زاده 1373: 499(.

فهرست وار  به صورت  قاصعه  خطبة  در  مستکبران  ویژگی های  مهم ترین  همچنین 
عبارتند از:

1. تالش در ستمگری )أَلَ َو قَْد أَمَْعنْتُْم فِي اَلْبَْغيِ(؛
2. ایجاد فساد در زمین )َو أَفَْسْدتُْم فِي اَْلَْرِض(؛

ِ بِالُْمنَاَصبَِة(؛ 3. دشمنی آشکار با خداوند )مَُصاَرَحًة لِلَّ
4. مبارزه با مومنین )مُبَاَرَزًة لِلُْمْؤمِنِيَن بِالُْمَحاَربَِة(؛
5. نادیده گرفتن نعمت های الهی )مَُغالَبًَة ِلَلئه(؛
6. ارکان فتنه ها و فسادها )َدعائُِم أَْركاِن الِْفتْنَِة(؛

7. محور بودن برای گناهان )ُهْم أَساُس الُْفُسوِق(.
می توان گفت هدف حضرت از بیان ویژگی های مستکبران آن است که پیروان با 
شناخت این ویژگی ها در هر عصر بتوانند مصادیق مستکبرین را شناخته و به مبارزه 

با آنان همت کنند.

استکبار در روایات دیگر معصومین 
با توجه به گستردگی حجم منابع روایی و حدیثی در این باب صرفاً به چند روایت 
بسنده می کنیم. در روایات اسالمی از معصومین در ارتباط با استکبار و مترادف های 

آن )کبر و تکبر( می خوانیم که:
تَْرِك  َعلَى  اَلِْكبُْر  َحَملَُه  إِبْلِيَس  فَإِنَّ  اَلِْكبَْر  َو  َّاُكْم  »إِي می فرمایند:  خدا)ص(  رسول   .1
ُ َو أَبَْعَدهُ؛ از تکبر بپرهیزید که ابلیس به خاطر تکبر از سجده کردن  ُجوِد ِلَدَم فَلََعنَُه الَلَّ اَلسُّ
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بر آدم خودداری کرد و برای همیشه مطرود درگاه الهی شد« )دیلمی 1412 ج1: 129(.
رِّ أَْن يَُحقَِّر أََخاُه  2.در حدیث دیگری از پیامبر)ص( آمده است: »َحْسُب ابِْن آَدَم مَِن الشَّ
الُْمْسلِم؛ در بدی فرزند آدم همین بس که برادر مسلمان خود را تحقیر کند« )ورام بن 

أبي فراس 1410 ج2: 122(.
3. در روایتی در باب معنای استکبار از امام صادق)ع( می خوانیم: »الكبُر اَْن تَْغِمَض 
النّاَس َوتَسُفَه الَحّق؛ تکبر آن است که مردم را تحقیر کنی و حق را خوار شماری« 

)کلینی 1413 ج2: 314(.

استکبارستیزی در سیرة امامان معصوم 
یکی از اقدامات اساسی در سیرة سیاسی و عملی پیشوایان معصوم مبارزه با حاکمان 
ستمگر و مستکبر است. امامان معصوم از این راه عالوه بر انجام تکلیف سیاسی - الهی 
پیروان  باألخص  و  مردم  تودة  به  مبارزه،  گوناگون  شیوه های  دادن  نشان  با  خویش 
خویش آگاهی سیاسی نیز می بخشیدند. بخش مهمی از این سیره و عملکرد معصومین 
در منابع روایی و دینی ما نقل شده و بسیار پیش آمده که معصومی به بیان سیره امام 
قبلی در قالب روایات پرداخته است هرچند که بعضی از جزئیات در منابعی آمده که 
معصوم مستقیم آن را بیان نکرده است ولی با توجه به اعتبار نویسنده یا ناقل کتاب، 

آن منبع جزو منابع اصلی دینی محسوب می شود.
در بررسی مبحث استکبارستیزی ائمه توجه به این نکته ضروری است که آنها 
احوال،  و  اوضاع   دقیق  اساس سنجش  بر  را  خود  مبارزاتی  شیوة  و  سیاسی  مواضع 
شرایط زمانی و متناسب با برخوردها و جهت گیری های مخالفان خود تنظیم می کردند؛ 
بنابراین هیچ گونه تضاد و تعارضی میان اصول و مبانی سیاست آنها وجود ندارد. همه 
در پی یک هدف بودند منتهی هرکدام متناسب با اوضاع زمانة خود شیوه ای را برای 

وصول به مقصد و هدف انتخاب کردند.
تعریف دو مفهوم  استکبارستیزی معصومین  بررسی سیره  نکتة مهم در  دومین 
»مبارزه مثبت« و »مبارزه منفی« ائمه است. در خالصه ترین صورت ممکن می توان 
گفت که مبارزه مثبت بر اساس شرایط حاکم بر جامعه و مقتضیات زمان به صورت 
حالی  در   .)170  :1376 )مطهری  می گیرد  انجام  اعالن جنگ  یعنی  آشکار  و  علنی 
مبارزه ای که به شکل مواضع سلبی و منفی در برابر حکومت انجام می گیرد مبارزة 
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منفی است )ادیب 1376: 206(. به  عبارتی می توان گفت گاهی برای تضعیف و نابودی 
یک حکومت با در پیش گرفتن مواضع سلبی و منفی در برابر حکومت نوعی از مبارزه 
یا مقاومت شکل می گیرد که به آن مبارزة منفی گویند. در این نوع از مبارزه افراد 
به جای رویارویی و مقابله مسلحانه مبادرت به قطع رابطه با دستگاه حکومتی نموده 
سیرة  در  می شود.  اعالم  حرام  آن  دادگستری  محاکم  به  رجوع  و  معامله  تماس،  و 
معصومان هم این دو نکته کاماًل تجلی یافته است. به تأسی از رسول خدا)ص(، امام علی)ع( 
نیز در دوران خالفت اولین اولویت حکومت خود را به مبارزه و جنگ با طاغوتی به 
نام معاویه - که تجسم استکبار بود - اختصاص داد. نکتة مهم آنکه امام در ابتدا ناچار 
شد با مستکبرانی بجنگد که بغی کرده و از اطاعت امام بر حق خارج  شده و براثر این 
بغی با بیرون رفتن از والیت امام معصوم که در حقیقت همان والیت اهلل است، تحت 

والیت طاغوت درآمدند.
نخستین اولویت سیاست امام حسن مجتبی)ع( در دورة امامت نیز استکبارستیزی 
بود. بر اساس همین سیاست آن حضرت نامه هایی به معاویه نوشت و در این نامه ها با 
او اتمام حجت کرد اما چون پاسخ مناسبی دریافت نکرد، امام به ناچار مجبور به جنگ 
با او شد؛ اما شرایط به گونه ای در این جنگ رقم خورد که حضرت به ناچار مجبور به 
پذیرش صلح و واگذاری خالفت به معاویه شد. توجه به این نکته حائز اهمیت است 
که پیمان صلح به معنای پایان مبارزة امام با معاویه نبود، بلکه به  صورت مبارزة منفی 
ادامه یافت و گواه آن شهادت امام حسن مجتبی)ع( به دست معاویه پس از حدود 10 
سال از انعقاد پیمان صلح و شهادت یاران ایشان چون عمروبن حمق خزاعی است 

)جعفریان 1391: 191 - 192(.
پس از صلح امام حسن)ع( با معاویه، دیگر امامان شیعه نیز در قالب مبارزة منفی 
به جنگ استکبار رفته و از دوران امام سجاد)ع( به بعد این نوع از مبارزه در سپر تقیه 
امام حسین)ع(   .)295 - جعفریان 1391: 294  -245؛  )ولوی 1380: 243  یافت  ادامه 
نیز در دورة معاویه به تبعیت از روش برادرش به مبارزه منفی پایبند بود؛ اما با روی 
کار آمدن یزید و پیدایش شرایط متفاوت با دوران امام حسن)ع( باعث شده که امام 
به مبارزة مثبت روی آورده، علناً علیه استکبار زمان قیام و مبارزه نموده و با اجابت 
دعوت کوفیان در راه برپایی حکومت اسالمی جهاد کند تا به شهادت برسد )جعفریان 

 .)240 - 238 :1384
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با بررسی سیرة معصومان به خوبی متوجه می شویم که آنها با وجود آماده نبودن 
شرایط جامعه هرگز دست از مبارزه با استکبار زمان برنداشتند و این مهم ترین نکته در 
فهم گفتمان استکبارستیزی ائمه است. به  عبارت  دیگر در این گفتمان همه ائمه هدف 
خود را مبارزه و نابودی استکبار و جبهه مستکبرین قرار دادند، اما هرکدام از روش های 
بر اساس شرایط  متفاوتی چون مبارزة مثبت، مبارزة منفی، دعا، تقیه و روشنگری 
سیاسی و اجتماعی جامعة خود بهره برده اند. حتی در یک عبارت ساده تر می توان گفت 
که در این گفتمان تعطیلی و وقفه در مبارزه با مستکبران غیرمجاز است. این مطلب 
را می توان از سیره امام سجاد)ع( به خوبی برداشت کرد. چه اینکه به نوعی در بدترین 

شرایط مبارزه با جبهة استکبار بودند و به  هیچ  عنوان این مبارزه را ترک نکردند.

نتیجه گیری
یافته های پژوهش بیانگر آن است که:

استکبار یکی از مهم ترین مفاهیم قرآنی و روایی است. در همة مواردی که لفظ استکبار 
در این منابع به کار رفته در معنای مذموم و برای نکوهش مستکبرین بوده است.

در  آن  با  مبارزه  به منظور  مستکبرین  فرهنگ  و  استکبار  مفهوم  تبیین  اهمیت 
حدی است که خالق متعال در قرآن کریم صرفاً بر بیان معنای استکبار بسنده نکرده 
است و برای روشنگری بیشتر به بیان ویژگی های فرهنگ استکباری که عبارتند از: 
توده های  تحقیر  و  فسق  انبیاء،  رسالت  انکار  مادی،  امتیازات  بر  فخر  خودبرتربینی، 
مستضعف. شیوه های عملیاتی استکبار که عبارتند از: به بردگی گرفتن انسانها، جنگ 
روانی، تهمت و فریب، سرکوب و ایجاد جامعه طبقاتی همچنین شیوه های مبارزه با 
مستکبران در ابعاد سیاسی - نظامی شامل حمایت از مستضعفان، تحقیر مستکبران 
و استفاده از شعار لعن و نفرین بر مستکبرین در ابعاد فرهنگی- اجتماعی شامل ارائه 
فرهنگ توحیدی و ابطال فرهنگ استکباری و در بعد اقتصادی شامل دمیدن روح 
قناعت و بی اعتنایی نسبت به ثروتمندان و دستیابی به استقالل اقتصادی و همچنین 

استکبارستیزی پیامبران پرداخته است.
در روایات اسالمی و سیره معصومین هم تبیین ویژگی های جبهة استکبار قویاً 
مورد توجه بوده است و آنها عالوه بر آنکه خود به مبارزه با مستکبرین پرداخته اند این 

مهم را برای پیروان خود نیز تجویز کرده اند.
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