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چکیده
پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال چیستی مفهوم استکبار و ویژگیهای فرهنگ
مستکبرین در قرآن و روایات است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که در قرآن کریم،
هم تعریف استکبار و انواع آن شامل عبادی ،سیاسی ،اقتصادی و علمی بیان شده و هم
برای روشنگری بیشتر به ویژگیهای فرهنگ استکباری که عبارتند از :خودبرتربینی،
فخر و مباهات بر امتیازات مادی ،انکار رسالت انبیاء ،فسق و تحقیر تودههای مستضعف
پرداخته شده است.
همچنین برای تبیین هر چه بهتر فرهنگ استکباری به شیوههای عملیاتی استکبار
همچون به بردگی گرفتن انسانها ،جنگ روانی ،تهمت و فریب ،سرکوب و ایجاد جامعه
طبقاتی .شیوههای مبارزه با مستکبران در ابعاد سیاسی  -نظامی ،فرهنگی  -اجتماعی
و اقتصادی و همچنین نمونههایی از استکبارستیزی انبیاء اشاره شده است .در روایات
معصومین نیز تبیین مفهوم و فرهنگ استکباری قویاً مورد توجه بوده است آنچنانکه
سیرة همة معصومین بیان مختصات جبهة استکبار برای پیروان بهمنظور مبارزه با آن
بوده است .در این پژوهش ابزار گرداوری اطالعات کتابخانهای و منابع اسنادی و از روش
تحلیل محتوای کیفی برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است.
واژگان کلیدی :قرآن ،روایات ،استکبار ،استکبارستیزی ،فرهنگ مستکبرین.
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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 میدهد.
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 کردهاند .در این منابع
نهتنها به تعریف استکبار بسنده نشده ،بلکه ویژگیها و شیوههای عملیاتی مستکبرین
و راههای مقابله با آنها نیز اشار ه شده است .این پژوهش با توجه به اهمیت مفهوم
استکبار در اسالم و تأکید دستورات قرآنی و روایی در شناخت مختصات فکری و
جهانبینی مستکبرین با طرح سؤال «چیستی مفهوم استکبار و ویژگیهای 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  48مرتبه در قرآن کریم آمده است .استکبار (مصدر) باب
استفعال و از ریشة اکبر به معنای بزرگی و عظمت است (فراهیدی  1410ج.)361 :5
راغب در مفردات استکبار را هممعنی و مترادف با کبر و تکبر به معنای تعظم و بزرگی
دانسته و به اعتقاد او حالتی که ناشی از خودبرتربینی در انسان ظاهر میشود همان
استکبار است (راغب اصفهانی  .)697 :1412استکبار به معنای عدم پذیرش حق از روی
تکبر و عناد نیز معنا شده است (ابنمنظور  1414ج .)126 :5طبرسی در ذیل آیة 34
سورة بقره استکبر را به مفهوم خود را بزرگ پنداشتن و خودبزرگبینی معنا کرده و
معتقد است استکبار نیز از همین ماده و به معنای تکبر ورزیدن است (طبرسی 1380
ج .)184 :1همچنین وی در تفسیر آیة  21سورة ابراهیم استکبار را حالتی میداند
8
که شخص به ناروا خود را برتر بداند (طبرسی  1380ج .)356 :7بر اساس تعاریف ارائه
شده مستکبرین کسانی هستند که بهناحق به دنبال برتری بر دیگران هستند .توجه به
این نکته ضروری است که در فرهنگ قرآنی واژة استکبار در همة موارد استفاده شده
همیشه بهعنوان یک صفت مذموم مورد توجه قرارگرفته است.
همچنین در قرآن کریم واژگانی همنشین با استکبار مطرحشده است (ر.ک :جوینیپور
و پیروزفر  )1397که فهم دقیق آن مفاهیم باعث درک بهتر تعریف و مصادیق استکبار

میشود .مهمترین این واژگان در جدول ذیل آمده است:
واژگان همنشین با واژه استکبار در قرآن

کفر
ظلم

معنای لغوی واژه

پوشش و پوشاندن ،انکار آگاهانه بقره٣۴ :؛ اعراف ٣٧ :و٧۶؛ سبأ٣٢:ـ٣٣؛ ص74 :؛
خدا و پیامبر

زمر۵٩ :

تجاوز از حق و خروج از حد میانهروی اعراف٣٧ :؛ قصص٣٩ :؛ نوح39 :

مأل

خواص ،بزرگان و اشراف

اعراف ۴٠ :و ٨٨

عت ّو

تجاوز و نافرمانی کردن

اعراف٧٧ :؛ فرقان21 :

عل ّو

تکبر و گردن کشی ،برتریجویی

ص٧۵ :

اتراف

مستی و غرور در اثر نعمت زیاد

سبأ٣۴ :

سرباززدن و امتناع کردن

نساء173 :

پشت کردن

مدثر23 :

استنکاف
ادبار

گونهشناسی استکبار در قرآن کریم

در قرآن کریم برای استکبار گونههایی ذکر شده است که در یک دستهبندی کلی
عبارتند از:

تبیین مفهوم استکبار و ویژگیهای فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات

واژة همنشین

مستندات (آیات مربوط)

استکبار عبادی (استکبار در برابر پروردگار)

درآیات متعددی از قرآن کریم به این نوع از استکبار اشاره شده است ،از جمله
آیة  173-172سورة نساء که خداوند رحمان میفرمایدَ « :و َمن يَ ْستَن ِْك ْ
ف َع ْن ِعبَا َدت ِ ِه
ين ا ْستَ َ
نك ُفوا َوا ْستَ ْكبَ ُروا فَي ُ َع ِّذب ُ ُه ْم َع َذاباً أَلِيماً َو َل
َويَ ْستَ ْكب ِْر فَ َسيَ ْحشُ ُر ُه ْم إِلَي ْ ِه َج ِميعاً َ ...و أَمَّا ال َّ ِذ َ
يَ ِجدُونَ ل َ ُهم مِن ُدو ِن ّ
الل ِ َولِيّاً َو َل ن َِصيرا ً؛ و هركس از پرستش خدا خوددارى كند [بر
خدا] بزرگى فروشد ،بهزودی همة آنان را به پيشگاه خود گردآورد  ...و ا ّما كسانى را كه
[از اطاعت خدا] خوددارى كرده[ ،در مقابل خداوند] بزرگى كنند ،به عذابى دردناك
دچار مىسازد و آنان در برابر خدا براى خود يار و ياورى نخواهند يافت».
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این نوع استکبار در فرهنگ قرآنی همان استکبار در برابر حق و بدترین نوع
استکبار است که به دو صورت نمود دارد:
الف) استكبار از پرستش و عبودیت در برابر خداوند ،این تعبير در مورد کسانی به
کار رفته كه حاضر نيستند در برابر خداوند پيشانى بندگى به خاك بسايند؛ چنانکه
فرعون خود را خدا خواند 1یا نمرود در محاجه با حضرت ابراهیم(ع) برای خود مقام
اعطای حیات و ممات قائل شد.
ب) استكبار از اطاعت خدا ،افرادی در قرآن معرفی شدهاند كه به ربوبيت خداوند
معتقدند ولى تا زمانى مطیع هستند كه با شأن آنان سازگار باشد ،ا ّما هرگاه امری
از اوامر پروردگار را خالف مرتبه و شأن [ساختگى و دروغين] خود ديدند ،از اطاعت
خالق استنکاف کرده و اظهار بزرگى و برتری مىكنند .بارزترین نمونة این استکبار به
تصریح قرآن کریم شیطان است.
استکبار سیاسی

در قرآن کریم در باب این نوع استکبار آمده است:
«إ َِّن فِر َعونَ َع َل فِي ْ َ
َ
ض َو َج َع َل أَ ْهلَ َها ِشيَ ًعا يَ ْستَ ْض ِع ُ
ال ْر ِ
ف َطائ ِ َف ًة مِن ْ ُه ْم ي ُ َذب ِّ ُح أبْنَا َء ُه ْم
ْ ْ
ْ ْ ِ ِ 2
َ
ِ
ِ
ِ
ّ
انَ
َ
ين ؛ همانا فرعون [در سرزمین مصر] برتریجویی
َويَ ْستَ ْحيِي ن َسا َء ُه ْم إن ُه ك م َن ال ُمفسد َ
و سرکشی کرد و مردمش را گروهگروه ساخت ،درحالیکه گروهی از آنان را ناتوان
و زبون گرفت ،پسرانشان را سر میبرید و زنانشان را [برای بیگاری گرفتن] زنده
میگذاشت؛ بیتردید او از مفسدان بود».
مستكبران سياسى ،كسانىاند كه حاكميت و ادارة جامعه را بهناحق دست مىگيرند
قيم و بزرگ آنان مىشمرند و
و بندگان خدا را كوچك ،پست ،نادان و صغير و خود را ّ
بر گردن آنان سوار مىشوند و آنان را به بردگى مىگيرند و بهناحق و برخالف اصول
 10فطرى ،عقلى و دينى بر مردم حكم مىرانند .استكبار فرعون ،نمرود و همة حاكمان
ستمگر در طول تاريخ از اين نوع بوده است؛ بنابراین از مجموع آیات مرتبط با بحث در
قرآن کریم میتوان گفت که حکمرانی بهناحق بر مردم ،همان استکبار سیاسی است.

 .1نازعات.24 ،
 .2قصص.4 ،

استکبار اقتصادی (برترىجويى اقتصادى بهواسطه داشتن امكانات مالى)

استكبار علمى (خودبرتربينى در سايه داشتن علم)

تبیین مفهوم استکبار و ویژگیهای فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات

قرآن کریم در مورد این نوع از استکبار میفرماید:
ى َعلَي ْ ِه ْم َوآتَيْنَا ُه مِ َن ال ْ ُكن ُو ِز َما إِ َّن َم َفات ِ َح ُه لَتَن ُوأُ ب ِال ْ ُع ْصبَ ِة
ى فَبَ َغ 
«إِ َّن قَا ُرونَ َكانَ مِن قَ ْو ِم مُو َس 
َاك َّ
ال ل َ ُه قَ ْومُ ُه َل تَ ْف َر ْح إِ َّن َّ
ين َوابْتَ ِغ فِيَما آت َ
أُ ْولِي ال ْ ُق َّوةِ إ ِ ْذ قَ َ
الل ُ الدَّا َر
ب ال ْ َفر ِِح َ
الل َ َل ي ُ ِح ُّ
ك َو َل تَبغ ال ْ َفسا َد فِي ْ َ
ْ
الل ُ إِلَي ْ َ
َنس ن َِصيبَ َ
ك مِ َن الدُّ ن ْيَا َوأَ ْح ِسن َك َما أَ ْح َس َن َّ
ال ْر ِ
ض
ِْ َ
ال ِخ َر َة َو َل ت َ
إِ َّن َّ
ين1؛ قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم كرد و از گنجينهها
ب ال ْ ُم ْف ِس ِد َ
الل َ َل ي ُ ِح ُّ
آنقدر به او داده بوديم كه كليدهاى آنها بر گروه نيرومندى سنگينى مىكرد .آنگا ه که
قوم وى به او گفتند :شادى مغرورانه مكن كه خدا شادی کنندگان مغرور را دوست
ندارد و با آنچه خدايت داده ،سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنيا فراموش
مكن و همچنان كه خدا به تو نيكى كرده ،نيكى كن و در زمين فساد مجوى كه خدا
فسادگران را دوست نمىدارد».
در این آیه و آیات مشابه قارون بهعنوان بارزترین چهر ه استکبار اقتصادی معرفیشده
است .در انتهای داستان آمده است که خداوند او و اموالش را به زمین فروبرد و هیچکس
نتوانست به او کمک کند.

دربارة این نوع از استکبار در قرآن کریم میخوانیم:
ين ؛ بخوان
« َوات ُْل َعلَي ْ ِه ْم ن َبَ َأ ال َّ ِذي آتَيْنَا ُه آيَاتِنَا فَان َْسلَخَ مِن ْ َها فَ َأت ْبَ َع ُه ال َّشي ْ َطا ُن فَ َكانَ مِ َن الْغَا ِو َ
بر آنان سرگذشت آنکسی را كه آيات خود را به او داديم ،ولى او از لباس آيات ما به
درآمد و شيطان او را تعقيب كرد و از گمراهان شد».
كسانى كه کسب درجات باالی علمى باعث غرور در آنها شده و آنان را به استكبار
مىكشاند ،داراى این نوع از استكبارند که در قرآن به نمونههایی از این مستکبران
اشار ه شده است .بلعم بن باعورا از جمله افرادی که آیة مورد بحث به آن اشاره کرده 11
و در پی بیان این مطلب است که خداوند ،آيات عظیم توحيد خود را به بلعم نمايانده
بود،چنانکه حقيقت برايش کام ً
ال آشکار شد و هيچ شك و شبههاى برايش باقی نمانده
بود ،ولى او از روى استكبار و پیروی از هوای نفس به جبهة استکباری فرعونى پيوست
2

 .1قصص.77-76 ،
 .2اعراف.175 ،

و در برابر موسى(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 میشد ،اما به
علت آنکه به قرآن تهمت سحر زد مورد لعن و نفرین خداوند قرار گرفت .1سامرى نيز
نمونة ديگرى از اين گروه بود که با بدعتهای خود یک دین ساختگی به مردم عرضه
کرد و پس از تالشهای فراوان حضرت موسى(ع) پيروان او را به تفرقه و گمراهى کشاند
2
و از علم خود در راستای سیاستهای استکباری استفاده کرد.

م
ویژگیهای فرهنگ استكبارى در قرآن کری 
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شیطان که برای نخستین بار به مخالفت با امر پروردگار پرداخت ،به عنوان سردمدار
مستکبرین در قرآن معرفیشده است .عالوه بر شیطان افراد بسیاری ازجمله فرعون،
قارون و ...بهعنوان مستکبر در قرآن معرفیشدهاند؛ بنابراین بهترين راه شناخت
ویژگیهای فرهنگ استكبارى از ديدگاه قرآن ،در گام نخست شناخت چهرههاى
شاخص مستكبر و سپس تعمق در روش و منش آنها از طريق خود آیات قرآن كريم
است .آيات قرآن كريم مهمترین ویژگیهای مستكبران را چنین عنوان نموده است:
خودبرتربينى

خودبرتربینی بهعنوان یکی از ویژگیهای فرهنگ استکباری در بسیاری از آیات قرآن
کریم معرفی شده است .بهعنوان نمونه خداوند متعال میفرماید:
ال أن َاَ
يس َما َمنَ َع َ
ين قَ َ
«قَ َ
ك أَن تَ ْس ُجدَ ل ِ َما خَ لَ ْق ُ
ت أَ ْم ُك َ
ت ب ِيَدَ َّي أَ ْستَ ْكبَ ْر َ
نت مِ َن ال ْ َعال ِ َ
ال يَا إِبْل ِ ُ
ِ 3
خَ ي ْ ٌر مِن ْ ُه خَ لَ ْقتَنِي مِن ن َا ٍر َوخَ لَ ْقتَ ُه مِن طينٍ ؛ [خداوند] فرمود :اى ابليس ،چه چيز تو را مانع
تكبر
شد كه براى چيزى كه به دستان قدرت خويش خلق كرد م سجده آورى؟ آيا ّ
نمودى يا از برترینها بودى؟ گفت :من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريدهاى و او را از گِل!».
12
از پاسخ شيطان در این آیه و آیات مشابه بهخوبی مشخص میشود كه استكبار ،از
توجه به خويش و خود را محور پنداشتن ناشى مىشود.

 .1مدثر.25-18 ،
 .2اعراف.148 ،
 .3اعراف.12 ،

فخر و مباهات بر امتيازات مادى

انكار رسالت انبياء

تبیین مفهوم استکبار و ویژگیهای فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات

افتخار به امتیازات و مواهب دنیوی بهعنوان یکی از ویژگیهای فرهنگ استکباری در
قرآن کریم معرفی شده است .بهعنوان نمونه در آیات  75و 76سورة ص آمده است:
ِين1؛ [مترفين به پيامبران] گفتند :ما
« َو قَالُوا ن َْح ُن أَ ْكث َُر أَمْ َو ًال َوأَ ْو َلدا ً َو َما ن َْح ُن ب ِ ُم َع َّذب َ
بيش از شما مال و فرزند داريم و در آخرت نيز عذاب نخواهيم شد».
مترفین که در کالم قرآن همان مستکبرین هستند به داشتن اموال و فرزندان
بیشتر مباهات میکنند و معتقدند که سعادت و شقاوت آدمی بسته به این امر است
(طباطبایی  1374ج .)578 :16در بینش مستکبران ،یگانه معیار قضاوت و محک
ارزشها مادیات و ثروت است لذا شخص برخوردار از این موهبت را برحق و محروم از
آن را ناحق میدانند .از مجموع آنچه گفته شد بهروشنی مشخص میشود که دیدگاه
مستکبرین به جهان هستی یک دیدگاه تماماً مادی محسوب میشود.

آیات متعددی از قرآن کریم انکار رسالت انبیاء و مخالفت با آنان را یکی از ویژگیهای
فرهنگ استکباری معرفی کرده است .بهعنوان نمونه در این مورد خداوند میفرماید:
« َو َما أَ ْر َسلْنَا فِي قَ ْريَ ٍة مِن ن َ ِذي ٍر إ َِّل قَ َ
ال مُت ْ َرفُو َها إِنَّا ب ِ َما أُ ْر ِسلْتُم ب ِ ِه َكاف ِ ُرونَ2؛ ما هيچ رسولى
نفرستاديم مگر آنکه ثروتمندان عياش (مستكبران) آن ديار گفتند« :بىگمان ،ما به
رسالت شما كافريم.».
در قرآن کریم معموالً مترفین طغیانگر بهعنوان اولین مخالفین پیامبران معرفیشدهاند.
ن جهت است که این گروه تعلیمات انبیاء را از
علت مخالفت آنان با راهبران الهی از آ 
یکسو مزاحم کامجویی و طغیان خود میدیدند و از سوی دیگر این تعلیمات دقیقاً در
جهت حمایت از حقوق محرومان است (مکارم شیرازی  1374ج )106 :18
از مجموع آیات قرآن استفاده میشود که مخالفت با تعلیمات انبیاء از سوی 13
ن جهت است که این تعلیمات تماماً مغایر با روحیة
مترفین  -همان مستکبرین  -از آ 
سلطهطلبی مستکبرین است.

 .1سبا.35 ،

 .2سبا.34 ،

تحقير تودههاى مستضعف
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در آیات متعددی از قرآن کریم تحقیر تودههای مستضعف بهعنوان یکی از ویژگیهای
فرهنگ استکباری معرفی شده است .بهعنوان نمونه خداوند متعال میفرماید:
الل ُ خَ يْرا ً َّ
ين تَ ْز َد ِري أَ ْعيُن ُُك ْم لَن ي ُ ْؤتِيَ ُه ُم َّ
«َ ...و َل أَق ُ ُ
الل ُ أَ ْعلَ ُم ب ِ َما فِي أَن ُف ِس ِه ْم إِنِّي إ ِذا ً
ول لِل َّ ِذ َ
ين1؛ هرگز به مؤمنانى كه در نظر شما خوار مىآيند ،نمىگويم كه خداوند
ل َ ِم َن ال َّظال ِ ِم َ
خيرى به آنان نخواهد داد .خدا به نهان آنان آگاهتر است و [اگر آنان را برانم يا مأيوس
كنم] ،از ستمكاران خواهم بود».
اين آيه پاسخ حضرت نوح(ع) به مستكبران قومش است چه اینکه درآیات قبل به
بیان بینش مستکبران دربارة مؤمنانکه از اقشار مستضعف جامعه هستند پرداخته
و بیان شده است که مستکبران مؤمنین را اراذل و اوباش و سادهلوح میدانستند.2
همچنین معتقد بودند خداوند به محرومان و مستضعفان هیچ خير و سعادتی نداده
است و به همین دلیل بايد تحقير شوند.
نافرمانى (فسق)

یکی دیگر از ویژگیهای فرهنگ استکباری که در آیات متعددی از قرآن کریم به آن
اشاره شده نافرمانی (فسق) است .خداوند متعال در ارتباط با این ویژگی میفرماید:
« َو إ ِذا أَ َر ْدنا أَ ْن ن ُ ْهل ِ َ
ك قَ ْريَ ًة أَ َم ْرنا مُت ْ َرفِيها فَ َف َس ُقوا فِيها فَ َحقَّ َعلَي ْ َها ال ْ َق ْو ُل فَدَ مَّ ْرناها تَ ْدمِيرا3؛ و
هنگامیکه بخواهيم شهر و ديارى را هالك كنيم نخست اوامر خود را براى «مترفين»
آنها (ثروتمندان مست شهوت) بيان مىداريم سپس هنگامیکه به مخالفت برخاستند
و استحقاق مجازات يافتند آنها را شدیدا ً در هم مىكوبيم».
در این آیه خداوند به فسق و نافرمانی مترفین (مستکبرین) اشارهکرده است.

شيوههاى عملیاتی استكبار در قرآن

مستكبران براى نیل به اهداف نامشروع خود و دسترسیدن به قدرت و حفظ آن ،از
روشها و شيوههاى گوناگونى بهره مىجويند كه مهمترین آنها  ،بر اساس رهنمودهاى
 .1هود.31 ،
 .2هود.27 ،
 .3اسراء.16 ،

قرآن كريم عبارتند از:
به بردگى گرفتن انسانها

جنگ روانى

تبیین مفهوم استکبار و ویژگیهای فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات

یکی از شیوههای عملیاتی استکبار بهتصریح قرآن کریم به بردگی گرفتن انسانهاست:
«فَ َقالُوا أَن ُ ْؤمِ ُن لِبَشَ َريْنِ مِثْلِنَا َوقَ ْومُ ُه َما لَنَا َعابِدُونَ1؛ پس گفتند :آيا به دو انسان مثل خود
ما ،كه طايفه آنها [نيز] بندگان ما هستند ،ايمان بياوريم؟».
قرآن كريم از شيوة فرمانروايى فرعون به تعبيد تعبير مىكند .طبرسی معتقد است
به انسانی که برده و غالم دیگری باشد عبد میگویند و کلمة تعبید نیز از همین ماده
به معنی ذلیل کردن دیگران است (طبرسی 1380ج.)140 :1
ت دیگر از مجموع آیات قرآن چنین استفاده میشود که تعبید به معنای
بهعبار 
بنده گرفتن و مردم را بهزور به اطاعت خود واداشتن در عین محروم کردن از حقوق
انسانی است ،چنانکه در آیة باال نیز دیدیم که فرعون و قومش بنیاسرائیل را بندگان
خود میدانستند.

در قرآن کریم جنگ روانی بهعنوان یکی از ابزارها و شیوههای مستکبرین معرفی شده
است:
ِ 2
«قَ َ
ال أَل ْ ُقوا فَلَ ّما أَل ْ َق ْوا َس َح ُروا أَ ْعي ُ َنالن ِ
يم ؛ [موسى]
َّاس َوا ْستَ ْر َهبُو ُه ْم َو َجا ُءو ب ِ ِس ْح ٍر َعظ ٍ
گفت :شما بيفكنيد؛ و چون افكندند ،ديدگان مردم را افسون كردند و آنان را به ترس
انداختند و سحرى بزرگ در ميان آوردند».
صاحب مجمعالبیان ذیل آیة مورد بحث بیان میدارد همین که ساحران آنچه
داشتند بر زمين افكندند ،چشمان مردم را جادو كردند در حالیکه در عصا و ريسمانی
15
که در اختیار داشتند جيوه بود و با حرارت خورشيد و حيلههاى ديگر آنها را به حرکت
درآوردند و مردم را به اشتباه انداختند ،زيرا چيزهايى به مردم نشان مىدادند كه
حقيقت آنها براى مردم آشكار نبود .از این مبحث کام ً
ال معلوم میشود كه سحر هیچ
حقيقتى ندارد ،زيرا اگر واقعاً عصاها و ریسمانها تبدیل به مار شده بودند خداوند
 .1مومنون.47 ،
 .2اعراف.116 ،

نمىفرمود :ديدگان مردم را جادو كردند .بلكه مىفرمود :آنها بهصورت مار درآمدند.
این آیه بهخوبی 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 اين شیوة مذموم همان استحمار است كه
همة مستكبران و ظالمان براى کسب و حفظ قدرت خود از آن بهره گرفتهاند.
تهمت ،فريب و خدعه

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  | 20تابستان 98

یکی از شیوههای عملیاتی استکبار استفاده از ابزار تهمت ،فریب و خدعه است:
«كذل ِ َ
َ
ين مِن قَبْل ِ ِهم مِن َر ُسو ٍل إ َِّل قَالُوا َس ِ
َواص ْوا ب ِ ِه ب َ ْل ُه ْم
ك َما أَتَى ال َّ ِذ َ
اح ٌر أَ ْو َم ْجن ُو ٌن أَ ت َ
قَ ْو ٌم طا ُغو ن1؛ هيچ پيامبرى پيش از آنان نيامد ،مگر آنكه گفتند :جادوگر يا ديوانه است.
آيا يكديگر را به آن سفارش مىكردند (كه عموماً چنين تهمتى را بزنند) نه .بلكه آنها
قومى طغيانگرند».
تهمت و تبليغات شيطنتآميز همراه با مكر و حيله برای فریب مردم از ديگر
روشهای مستكبران است .آنها براى از بین بردن ندای حقطلبانه ،فضاى جامعه را
مملو از دروغ و تهمت مىكنند تا تشخيص حقيقت براى تودة مردم سخت و ناممکن
شود؛ بنابراین همواره در طول تاریخ پيامبران را «ساحر» و «مجنون» معرفى كردهاند.
سركوب

یکی دیگر از شیوههای مستکبرین که در قرآن به آن اشاره شده استفاده از شیوهها و
ابزارهای سرکوبی تودههای مردم است:
ُ
َ
َ
ِ 2
َ
ُ
«لُقَ ِّط َع َّن أَي ْ ِديَ ُك ْم َوأَ ْر ُجلَ ُك ْم مِ ْن ِخ َل ٍ
ين ؛ دست و پاى شما را يكى
ف ث ُ َّم ل َصلِّبَن َّك ْم أ ْج َمع َ
از راست و ديگرى از چپ قطع مىكنم و همه شما را به دار خواهم آويخت».
16
این آیه و آیات مشابه آن در قرآن به یکی دیگر از شيوههاى مستكبران که همان
سركوب حقطلبان است اشاره دارند .این روش كه با زندان ،تبعيد ،شكنجه و كشتار
انجام مىگيرد گاه پيش از ظهور و تكوين نطفههاى انقالب با هدف پيشگيرى از
ظلمستيزى و اعتراض و گاه پس از ظهور انقالب با هدف از بين بردن نداهای اعتراضی
 .1ذاریات.52 ،
 .2اعراف.124 ،

و نابود كردن چهرههاى انقالبى انجام میگیرد ،چنانکه در آية یاد شده نيز فرعون،
ساحران را پس از اقرار به ایمان تهديد به شکنجه كرد.

در آیات متعددی از قرآن کریم ایجاد جامعة طبقاتی یکی از شیوههای مستکبرین
برای به استضعاف کشیدن دیگران معرفی شده است .خداوند متعال در قرآن کریم
دربارة این شیوه میفرماید:
«إ ِ َّن فِر َعونَ َع َل فِي ْ َ
1
ض َو َج َع َل أَ ْهلَ َها ِشيَعاً يَ ْستَ ْض ِع ُ
ال ْر ِ
ف َطائ ِ َف ًة مِّن ْ ُه ْم ؛ فرعون در
ْ ْ
زمين بلندپروازى كرد و اهل آن را دستهدسته ساخت و گروهى را به استضعاف
گرفت».
در این آیه به این مطلب اشارهشده است که فرعون برای تقويت پايههاى استكبار
خود كوشيد در ميان مردم مصر تفرقه بيندازد .همان سياستى كه در طول تاريخ پاية
اصلى حكومت مستكبران را تشكيل مىداده است ،چه اینكه حكومت يك اقليت ناچيز
بر يك اكثريت بزرگ جز با برنامة «تفرقه بينداز و حكومت كن» امكانپذير نيست.
مستکبران بهشدت از وحدت صفوف مردم هراس داشتند و به همين دليل حكومت
طبقاتى را تنها راه حفظ خود میدانستند .لذا این روشی است كه فرعون و فراعنه در
ن صورت بوده است .چنانکه
هر عصر و زمان انجام دادهاند ...روش فرعون نيز به همی 
وی قبطيان را بر بنیاسرائیل مسلط نموده و آتش جنگ را ميان اين دو گروه شعلهور
كرد (مکارم شیرازی  1374ج .)11 :16

تبیین مفهوم استکبار و ویژگیهای فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات

ايجاد جامعة طبقاتى

تطمیع

یکی از شیوههای مستکبرین که آیات متعددی از قرآن کریم بهصراحت به آن تأکید
دارند استفاده از شیوة تطمیع افراد و گروههاست:
«فَلَما َجاء الس َحر ُة قَالُوا ل ِ ِفر َعونَ أَئ ِ َّن لَنَا َ َ
ِين قَ َ
ال ن َ َع ْم َوإِن َ ُّك ْم إِ ًذا
ل ْج ًرا إِ ْن ُكنَّا ن َْح ُن الْغَالِب َ
ْ ْ
َّ
َ َّ َ
2
ِين ؛ و چون ساحران حضور فرعون آمدند با وی گفتند :آیا اگر (بر موسی)
ل َ ِم َن ال ْ ُم َق َّرب َ
غالب آییم اجری خواهیم داشت؟ فرعون گفت :آری البته عالوه بر اجر خدمت از
 .1قصص.4 ،
 .2شعرا.42-41 ،

17

مقربان (درگاهم) نیز خواهید شد».
از روشهای جبهة استکبار بهمنظور جذب افراد و گروهها 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.

شیوههای مبارزه با استکبار در قرآن
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در آیات قرآن به شیوههای مبارزه با مستکبرین اشاره شده است که رهنمودهای آن
را میتوان در قالب سیاسی  -نظامی ،فرهنگی  -اجتماعی و اقتصادی طبقهبندی کرد
که در این قسمت به تشریح آنها میپردازیم.

ابعاد سیاسی  -نظامی

آیات متعددی از قرآن کریم به تشریح ابعاد سیاسی -نظامی مبارزه با استکبار پرداخته
است .در قرآن کریم حمایت از مستضعفان بهعنوان اولین زیرمجموعة ابعاد سیاسی-
نظامی مطرح شده است:
ْ
َ
ك َوات َّبَ َع َ
«قَالُوا أَن ُ ْؤمِ ُن ل َ َ
َّ
َ
ك ال ْر َذلُونَ قَ َ
ى
ال َو َما ِعل ْ ِمي ب ِ َما كان ُوا يَ ْع َملُونَ إ ِ ْن ِح َساب ُ ُه ْم إِل َعلَ 
ين1؛ گفتند :آيا به تو ايمان آوريم و حالآنکه پابرهنگان
َربِّي ل َ ْو تَ ْش ُع ُرونَ َو َما أَن َا ب َِطا ِر ِد ال ْ ُم ْؤمِن ِ َ
بینا م و نشان از تو پيروى كردهاند[ .نوح] فرمود :من چه مىدانم آنها چ ه کاری داشتهاند!
حسابشان جز با خدا نيست ،اگر مىفهميد و من طرد کننده مؤمنان نيستم».
مکارم شیرازی ذیل آیة مورد بحث بیان میدارد که :در این جوامع روح طبقاتى
در بدترين اشكالش بر فكر آنها حاكم بود بر همین اساس طبقه تهيدست را «اراذل»
به معنى پست و حقير مىشمردند ،ولى حضرت نوح(ع) در رد آنها پس از جمالتی بیان
فرمود :آنچه بر عهدة من است اين است كه من پر و بال خود را براى همه حقجويان
 18بگشايم .من هرگز ايمان آورندگان [مستضعفین] را طرد نخواهم كرد (مکارم شیرازی
 1374ج .)283-281 :15
(ص)
خداوند در آیة  28سوره کهف نیز در دستوری به پیامبر از او میخواهد که
همواره حامی انسانهای محروم (مستضعف) و مخالف دنیاطلبان (مستکبرین) باشد.
 .1شعرا.114-111 ،
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همچنین در قرآن کریم تحقير مستكبران و شكستن شكوه دروغين آنها بهعنوان
دومین زیرمجموعة ابعاد سیاسی -نظامی مطرح شده است .خداوند متعال دراینباره
در قرآن کریم میفرماید:
الل ِ فَ َعلَى َّ
ِآيات َّ
«يَا قَو ِم إ ِن َكانَ َكب ُ َر َعلَي ْ ُكم َم َقامِي َو تَ ْذ ِكيرِي ب ِ
ت فَ َأ ْج ِم ُعوا أَمْ َر ُك ْم
الل ِ تَ َو َّكل ْ ُ
َو ُش َر َكا َء ُك ْم ث ُ َّم َليَ ُك ْن أَمْ ُر ُك ْم َعلَي ْ ُك ْم ُغ َّم ًة ث ُ َّم اق ْ ُضوا إِل َ َّي َو َل ت ُن ِظ ُرو ِن1؛ اى قوم من! اگر
مقام و يادآورى من به آيات الهى بر شما سنگين و تحملناپذير است [هر كار از
دستتان ساخته است بكنيد] من بر خدا توكل كردهام ،فكر و قوه و قدرت خود و
خدايانتان را یکجا گردآوردید تا هیچچیز بر شما پوشيده نماند ،پس اگر مىتوانيد به
حيات من پايان دهيد و هيچ مهلتم ندهيد».
اين آيه به پاسخ حضرت نوح(ع) به قوم مستکبرش پرداخت ه که لحن آن شامل
تحقيرآميزترين گونة برخورد با آنهاست .آن حضرت مىفرمايد كه همة شما با
خدایانتان متحد شويد و هیچ بر من ترحم نكنيد و اگر مىتوانيد به زندگی و حیاتم
پایان دهید ،ولى بدانيد [که نمیتوانید] چه اینکه من به پشتيبان قادر و توانايم تكيه
كردهام و از شما خوف و هراسى ندارم.
در سورة شعرا در داستان برخورد ساحران ایمان آورده با فرعون مجدد به این
شیوه برای برخورد با مستکبرین اشار ه شده است .پاسخ ساحران به فرعون ،بسيار
تحقیرکننده و شكننده بود و آنان به مستکبر جباری چون فرعون اعالم كردند كه ما
هرگز تو را بر خدا ترجيح و برتری نمىدهيم و پاداش تو براى ما ارزشى ندارد؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که اینگونه پاسخها و برخوردها از سوی مستضعفین ،باعث از بین
رفتن خودبرتربینی ،شكوه و شوكت مستكبران میشود و در نهایت منجر به تضعیف
و نابودی جبهه استکبار میشود.
سومین زیرمجموعة بُعد سیاسی  -نظامی در قرآن کریم استفاده از شعار لعن و
19
نفرین بر مستکبرین است« .لعن» در اصل به معنى طرد و دور ساختن آميخته با خشم
و غضب است .این کلمه هرگاه از سوی خداوند مورد استفاده قرار بگیرد ،به معنى دور
ساختن افراد از رحمت خويش مى و هرگاه از سوی فرشتگان و مردم مورد استفاده
قرار بگیرد به معنى خشم و تنفر و طرد معنوى يا تقاضاى از خداوند دربارة دور ساختن
افرادی از رحمت است (مکارم شیرازی  1374ج .)649 :2بر اساس آموزههای قرآنی،
 .1یونس.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 ابلیس ،1ستمگران ،2کافران ،3فرعون و فرعونیان،4
مشركان ،5گروهها و افراد و اشخاص حقیقی و غیرحقیقی که از سوی خداوند لعن و
ن شدهاند مجاز است که مؤمنان نیز آنها را لعن و نفرین کنند.
نفری 
به عبارتی میتوان 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 میشود.
عالوه بر واژة لعن در چهار سوره از قرآن کریم واژه « ُقت َِل» نیز پنج بار بهکار رفته
است 6که ترجمة تحتاللفظی آن به معنای «مرگ بر» میباشد و در هر چهار مورد
خداوند متعال نهتنها از این عبارت نهی نکرده بلکه بهصراحت این ندا را مورد تأیید قرار
داده است و طرف خطاب خود را نیز کساني میداند که داراي خوي استکباري بودهاند.
در ابعاد فرهنگى  -اجتماعى

آیات متعددی از قرآن کریم به تشریح جزئیات ابعاد فرهنگی  -اجتماعی مبارزه با
استکبار پرداخته است .در قرآن کریم ارائة فرهنگ توحیدی بهعنوان اولین زیرمجموعة
بُعد فرهنگی  -اجتماعی مبارزه با مستکبرین مطرح شده است:
ول أَ ِن ا ْعبُدُوا َّ
« َو ل َ َق ْد ب َ َعثْنَا فِي ُك ِّل أُمَّ ٍة َر ُس ً
وت7؛ و در حقيقت ،در ميان
اجتَنِبُوا ال َّطا ُغ َ
الل َ َو ْ
هر ا ّمتى فرستادهاى برانگيختيم [تا بگويد] خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد».
بیگمان ،مستكبران از جهل محرومان بسيار سود مىجويند و در بسيارى از موارد،
همين ناآگاهىها سبب مىشود مردم استكبار را بپذيرند و در مسير خواستههاى
مستكبران گام بردارند .لذا خداوند متعال پیامبران را با هدف دعوت به آگاهى و
 .1نساء118-117 ،؛ حجر.35-32 ،

 .2آلعمران 87،و 89؛ اعراف.42 ،
 .3بقره.89-88 ،
 .4هود.99-97،

 .5فتح.7،
 .6بروج4،؛ ذاریات10،؛ مدثر 19،و 20؛ عبس.17،
 .7نحل.36 ،
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بيدارى از این امر (جهل) برانگیخته است .در تاریخ پیامبران در قرآن میخوانیم که
آنان پيش از آغاز جهاد ،دعوت به توحيد را با حكمت و موعظه حسنه آغاز کرده سپس
با آن عده از مشركان كه از دعوت حق امتناع کرده و به توطئههاى خود ادامه دادند،
قتال مىكنند .اين بدان سبب است كه انبياء پیش از هر چیزی به نيروى آگاهى و
كاربرد شگرف استدالل و موعظه توجه دارند و آن را مقدم مىدارند.
همچنین در این آیه و آیات مشابه در قرآن با تأکید بر پرستش خداوند و اجتناب
از پرستش طاغوت یک فرهنگ نابی به همة انسانها ارائهشده است .در این فرهنگ
پیروی از طاغوتها و مستکبرین که در جهت مغایر اهداف الهی گام برمیدارند ممنوع
و صرفاً پیروی از پیامبران و صلحایی که به سمت حقتعالی میخوانند مجاز است.
در قرآن کریم معرفی و ابطال فرهنگ استکباری بهعنوان دومین زیرمجموعة بُعد
فرهنگی  -اجتماعی مبارزه با مستکبرین مطرح شده است:
ى ف ِ ْر َع ْونَ َو َم َلئ ِ ِه فَات َّبَ ُعوا أَمْ َر ف ِ ْر َع ْونَ َو َما أَمْ ُر
ى ب ِآيَاتِنَا َو ُسل ْ َطا ٍن مُب ِينٍ إِل َ 
« َو ل َ َق ْد أَ ْر َسلْنَا مُو َس 
ف ِ ْر َع ْونَ ب َِر ِشيدٍ1؛ و بهراستی ،موسى را با آيات خود و حجتى آشكار ،بهسوی فرعون و
سران [قوم] وى فرستاديم ،ولى [سران] از فرمان فرعون پيروى كردند و فرمان فرعون
صواب نبود.
یکی از مهمترین راههای مقابله و جلوگیری از گسترش فرهنگ فرومایة استکبار،
شناسايى و ابطال آن فرهنگ است .به اعتقاد طباطبایی «امر» در این آیه اعم از فعل
و قول فرعون است (طباطبایی  1374ج .)571 :10خداوند در آیه مورد بحث میفرماید
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 استکباریاش سرچشمه میگیرد ناصواب است.
ترويج فرهنگ جبرگرايى از مصاديق فرهنگ استكبارى  -که مستكبران همواره
مىخواهند بدانوسيله مردم را تحت استعمار خود نگهدارند  -به حساب میرود .آنها
21
همواره در پی تلقین این مطلب هستند که اطاعت و فرمانبرداری شما مستضعفین و
مشيت الهى مخالفت
تسلط ما بر شما خواست و ارادة خداوند است و نيز نمىتوان با ّ
كرد و با همین تلقین مانع هرگونه تفكر دربارة قيام و انقالب از سوی مستضعفان
علیه خود میشوند؛ اما در برابر ،پيامبران و مصلحان حقيقى به روشنگرى پرداخته
و به مردم میفهمانند كه خواست خداوند ،پيروزى حق بر باطل و نابودی فرهنگ
 .1هود.96-97 ،

استكبارى است و بدين طريق مردم را به تالش در راه برپايى حکومتهای الهى تشویق
میکنند .پیامبران ،آزاد بودن و داشتن مسئوليت را به انسانها یادآوری کرده و مردم
ن در برابر طاغوتها بر حذر مىدارند و اين از نخستين گامها در راه
را از تسليم شد 
مبارزه با مستكبران است .پيامبران و مصلحان همچنين همواره به مقابله با مفاسد
فرهنگ استكبارى پرداخته و با فساد اخالقى و بیبندوباری قشر مرفه و مستكبر -كه
به مردم فقير نيز سرايت مىكند  -مبارزه كردهاند.
بُعد اقتصادى
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آیات متعددی از قرآن کریم به تشریح جزئیات ابعاد اقتصادی مبارزه با استکبار
پرداخته است:
ى َما َمت َّ ْعنَا ب ِ ِه أَ ْز َواجاً مِّن ْ ُه ْم َز ْه َر َة ال ْ َحيَاةِ الدُّ ن ْيَا لِنَ ْفتِنَ ُه ْم فِي ِه َو ِرز ُْق َربِّكَ
َ
« َو َل تَ ُم َّد َّن َعيْنَيْك إِل َ 
خَ ي ْ ٌر َو أَب ْ َقى1؛ و هرگز چشمان خود را به نعمتهای مادى ،كه به گروههایی از آنان
دادهايم ،ميفكن! اين زيورها و شكوفههاى زندگى دنياست تا آنان را در آن بيازماييم؛
و روزىِ پروردگار تو بهتر و پايدارتر است».
در مباحث قبل بیان شد که هدف نهایی همة مستکبران از سلطه بر مردم،
بهرهکشی و استثمار و استفاده از منابع آنها بهناحق است لذا برای وابسته کردن
ملتها از راههای مختلف و پیچیده از جمله وابستگی اقتصادی استفاده میکنند.
چنانکه یک شخص ثروتمند برای بهرهکشی از افراد جامعه میکوشد تا آنان را از نظر
مالی و اقتصادی به خود وابسته کند .نیازمندی به دیگران عالوه بر آنکه عزت و کرامت
انسان را مخدوش میکند ،در نهایت او را تابع و بردة دیگران میسازد .از مجموع آیات
قران مشخص میشود که در مبارزه با مستکبران در صحنة اقتصادی ،دو راهکار مهم
در پیش است يكى از آن دو ،دميدن روح قناعت و بیاعتنایی نسبت به ثروتمندان
 22در ميان مؤمنان است.چنانکه آيه فوق به پيامبر(ص) خاطرنشان مىسازد كه چشم به
ی ديگران نداشته باش كه همين قانع بودن و طمع نداشتن به ثروت
اموال و داراییها 
ديگران ،خود يك ارزش است.
دوم ،كوشش در جهت ریشهکن کردن فقر و دستیابی به استقالل اقتصادى است.
در آیة  7سوره منافقون از زبان مستکبران منافقی که خود را در ردیف یاران رسول
 .1طه.131 ،

استکبارستیزی انبیاء الهی در قرآن
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خدا(ص) جایداده بودند ،آمده است:
ى َم ْن ِعن ْدَ َر ُسو ِل َّ
ى يَن ْ َف ُّضوا؛ به یاران و اطرافیان پیامبر انفاق نکنید
الل ِ َحت ّ 
«ال تُن ْ ِف ُقوا َعل 
تا پراکنده گردند».
بنابراین ،یکی از مهمترین راهکارهای مبارزاتی با مستکبرین اقتصادی عالوه بر
بیاعتنایی به ثروت آنان ،تأمین اقتصادی و ما ّدی جامعه و مسلمانان است تا فقر ،آنان
را مجبور به تبعیت از مستکبران نکند و از مبارزه با آنان غافل نسازد.

با توجه به اینکه قرآن کتاب هدایت انسانهاست از تاریکیها و جهالتها بهسوی 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 میشود بدینجهت
قرآن کریم با بیان تاریخ و شیوههای مبارزاتی انبیاء درصدد بیان آرمان و اندیشة واحد
آنها که همان دعوت بهحق و مبارزه با ظلم ،استکبار و تکبر است میباشد.چنانکه با
تعمق درآیات قرآن نام چند پیامبر در مبارزه با استکبار برجستهتر به نظر میرسد که
عبارتند از :حضرت نوح(ع) بهعنوان اولین پیامبری که مردم را از بتپرستی به یکتاپرستی
دعوت کرد و با گروه مستکبرین به مبارزه برمیخیزد ،1حضرت ابراهیم که خداوند نیز بر
همین اساس وی و پیروانش را بهعنوان 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 است 3و پیامبر گرامی
اسالم حضرت محمد(ص) که تالش گستردهای 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
23
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

 .1شعرا110-106 ،؛ یونس79،؛ هود31،؛ هود.47-40 ،
 .2ممتحنه4 ،؛ زخرف.28-26 ،
 .3هود97-96 ،؛ طه.72 ،

الفضول» 1است .در حالی که این پیمان مربوط به  20سال قبل از بعثت است؛ یعنی
زمانی که هنوز  20سال بیشتر نداشتند (ابنکثیر  1396ج.)258 :1
پیامبر(ص) پس از بعثت نیز به تداوم همان خطمشی استکبارستیزی خود ادامه داده
که شرح آن در آیات متعددی از قرآن کریم آمده است.2

مفهوم استکبار در متون مهم و روایات دینی

در منابع حدیثی و روایی ،روایات زیادی از معصومین دربارة مذمت کبر و استکبار،
تفسیر حقیقت و عالج و آثار آن آمده ،بدیهی است که از یکسو نقل همة آنها در این
مختصر نمیگنجد و از سوی دیگر به نقل همة آنها در این موضوع نیازی نیست؛ بنابراین
در این قسمت ابتدا به سخنان امام علی(ع) بهعنوان بزرگترین مفسر قرآن در باب استکبار
پرداخته و در انتها صرفاً چند نمونه از روایات برای تفهیم بهتر ذکر میشود.
(ع)
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استکبار در کالم حضرت علی(ع)(با تأکید بر نهجالبالغه)

در بررسی متون روایی از جمله نهجالبالغه با کلماتی همچون کبر و تکبر برخورد
میکنیم که در حقیقت به معنای همان استکبار است .بهعبارتدیگر در این متون
کبر ،تکبر و استکبار از یک خانواده و همردیف هستند .در دیدگاه حضرت امیر کبر
ق
ح ال ْ ُخل ُ ِ
و تکبر از صفات ناپسند است .در حدیثی از حضرت علی(ع) میخوانیم« :أَقْبَ ُ
الت ََّكبُّ ُر» (لیثی واسطی  )113 :1376این روایت بیان میکند که زشتترین اخالق (بد)
ن جهت که استکبار سبب خشم خدا و دشمنی خلق میشود و هیچ
تکبر است .از آ 
نفعی در آن وجود ندارد (خوانساری  1366ج .)379 :2
نکتة جالبتوجه آنکه موضوع خطبة قاصعه  -طوالنیترین خطبة نهجالبالغه  -دربارة
نکوهش و مذمت تعصب و خودپسندی است .در خصوص نامگذاری این خطبه در بین
 24شارحان اختالفنظر وجود دارد .عدهای معتقدند یک دلیل آنکه «قصع» به معنای
 .1نقل شده که مردی از بنیزبید در ماه ذیالقعده وارد مکه شد و کاالیی داشت ،شخصی به نام
عاصبنوائل 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 ستمدیدهای را یاری کنند و اجازه ندهند در مکه بر
کسی ستم شود .این پیمان «حلفالفضول» نام گرفت که پیامبر(ص) نیز در آن حضور داشت.
 .2حج39 ،؛ آلعمران.103 ،

کوچک کردن و تحقیر به کار میرود؛ بنابراین با پذیرش این معنا گویا این خطبه
متکبران را تحقیر میکند ،هرچند که مسلمان باشند (راوندی  1406ج.)227 :2
از دیدگاه حضرت استکبار پیامدهای مختلفی دارد که مهمترین آنها خواری و
ذلت مستکبران است .در کالم حضرت امیر آمده که هر کس با مردم تکبر کند خوار
میگردد .همچنین به مالک اشتر توصیه میکند که از تکبر بهاینعلت که نتیجة آن
خواری و زبونی است اجتناب کند (دلشاد تهرانی  .)498 :1387هالکت و نابودی بهعنوان
دومین پیامد مهم استکبار در دیدگاه ایشان است« :سه چیز هالککننده است .1 :کبر
زیرا این صفت شیطان را از مرتبهاش به زیر کشید؛  .2حرص و آز که آدم را از بهشت به
بیرون راند؛  .3حسد که فرزند آدم را به کشتن برادرش واداشت» (ناظمزاده .)499 :1373
همچنین مهمترین ویژگیهای مستکبران در خطبة قاصعه بهصورت فهرستوار
عبارتند از:
 .1تالش در ستمگری (أَ َ
ال َو قَ ْد أَمْ َعنْت ُ ْم فِي اَلْبَ ْغيِ)؛
 .2ایجاد فساد در زمین ( َو أَفْس ْدت ُم فِي ا َ ْ َ
ل ْر ِ
ض)؛
َ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
اصبَة)؛
 .3دشمنی آشکار با خداوند (مُ َصا َر َحة ل ب ِال ُمنَ َ
ين ب ِال ْ ُم َحا َرب َ ِة)؛
 .4مبارزه با مومنین (مُبَا َر َز ًة لِل ْ ُم ْؤمِن ِ َ
 .5نادیده گرفتن نعمتهای الهی (مُغَالَبَ ًة ِل َلئه)؛
 .6ارکان فتنهها و فسادها ( َدعائ ِ ُم أَ ْرکا ِن ال ْ ِفتْنَ ِة)؛
ساس ال ْ ُف ُس ِ
وق).
 .7محور بودن برای گناهان ( ُه ْم أَ ُ
میتوان گفت هدف حضرت از بیان ویژگیهای مستکبران آن است که پیروان با
شناخت این ویژگیها در هر عصر بتوانند مصادیق مستکبرین را شناخته و به مبارزه
با آنان همت کنند.

تبیین مفهوم استکبار و ویژگیهای فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات

استکبار در روایات دیگر معصومین

25

با توجه به گستردگی حجم منابع روایی و حدیثی در این باب صرفاً به چند روایت
بسنده میکنیم .در روایات اسالمی از معصومین در ارتباط با استکبار و مترادفهای
آن (کبر و تکبر) میخوانیم که:
(ص)
ُ
يس َح َملَ ُه اَل ْ ِكب ْ ُر َعلَى ت َْر ِ
ك
 .1رسول خدا میفرمایند« :إِيَّاك ْم َو اَل ْ ِكب ْ َر فَإِ َّن إِبْل ِ َ
لس ُجو ِد ِل َد َم فَلَ َعنَ ُه ا َ َّلل ُ َو أَب ْ َعدَ ُه؛ از تکبر بپرهیزید که ابلیس به خاطر تکبر از سجده کردن
ا َ ُّ

بر آدم خودداری کرد و برای همیشه مطرود درگاه الهی شد» (دیلمی  1412ج.)129 :1
ب ابْنِ آ َد َم مِ َن ال َّش ِّر أَ ْن ي ُ َحقِّ َر أَخَ ا ُه
«ح ْس ُ
.2در حدیث دیگری از پیامبر(ص) آمده استَ :
ال ْ ُم ْسلِم؛ در بدى فرزند آدم همين بس كه برادر مسلمان خود را تحقير كند» (ورام بن
أبي فراس  1410ج.)122 :2
(ع)
«الکبر ا َ ْن تَ ْغ ِم َ
ض
 .3در روایتی در باب معنای استکبار از امام صادق میخوانیم:
ُ
الحقّ ؛ تکبر آن است که مردم را تحقیر کنی و حق را خوار شماری»
اس َوتَس ُف َه َ
الن ّ َ
(کلینی  1413ج.)314 :2
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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
خویش با نشان دادن شیوههای گوناگون مبارزه ،به تودة مردم و باألخص پیروان
خویش آگاهی سیاسی نیز میبخشیدند .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 میشود.
در بررسی مبحث استکبارستیزی ائمه توجه به این نکته ضروری است که آنها
مواضع سیاسی و شیوة مبارزاتی خود را بر اساس سنجش دقیق اوضا ع و احوال،
شرایط زمانی و متناسب با برخوردها و جهتگیریهای مخالفان خود تنظیم میکردند؛
بنابراین هیچگونه تضاد و تعارضی میان اصول و مبانی سیاست آنها وجود ندارد .همه
در پی یک هدف بودند منتهی هرکدام متناسب با اوضاع زمانة خود شیوهای را برای
 26وصول به مقصد و هدف انتخاب کردند.
دومین نکتة مهم در بررسی سیره استکبارستیزی معصومین تعریف دو مفهوم
«مبارزه مثبت» و «مبارزه منفی» ائمه است .در خالصهترین صورت ممکن میتوان
گفت که مبارزه مثبت بر اساس شرایط حاکم بر جامعه و مقتضیات زمان بهصورت
علنی و آشکار یعنی اعالنجنگ انجام میگیرد (مطهری  .)170 :1376در حالی
مبارزهای که به شکل مواضع سلبی و منفی در برابر حکومت انجام میگیرد مبارزة

تبیین مفهوم استکبار و ویژگیهای فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات

منفی است (ادیب  .)206 :1376بهعبارتی میتوان 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 میگیرد که به آن مبارزة منفی گویند .در این نوع از مبارزه افراد
بهجای رویارویی و مقابله مسلحانه مبادرت به قطع رابطه با دستگاه حکومتی نموده
و تماس ،معامله و رجوع به محاکم دادگستری آن حرام اعالم میشود .در سیرة
(ع)
معصومان هم این دو نکته کام ً
ال تجلییافته است .به تأسی از رسول خدا(ص) ،امام علی
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 خارجشده و براثر این
بغی با بیرون رفتن از والیت امام معصوم که در حقیقت همان والیت اهلل است ،تحت
والیت طاغوت درآمدند.
(ع)
نخستین اولویت سیاست امام حسن مجتبی در دورة امامت نیز استکبارستیزی
بود .بر اساس همین سیاست آن حضرت نامههایی به معاویه نوشت و در این نامهها با
او اتمامحجت کرد اما چون پاسخ مناسبی دریافت نکرد ،امام بهناچار مجبور به جنگ
با او شد؛ اما شرایط بهگونهای در این جنگ رقم خورد که حضرت بهناچار 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 بهصورت 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 .)۱۹2 - ۱۹1 :1391
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
(ع) 27
ادامه یافت (ولوی ۲۴5- ۲۴3 :1380؛ جعفریان  .)۲۹5 - ۲۹4 :1391امام حسین
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
.)۲40 - ۲38 :1384
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با بررسی سیرة معصومان بهخوبی متوجه میشویم که آنها با وجود آماده نبودن
شرایط جامعه هرگز دست از مبارزه با استکبار زمان برنداشتند و این مهمترین نکته در
ت دیگر در این گفتمان همه ائمه هدف
فهم گفتمان استکبارستیزی ائمه است .بهعبار 
خود را مبارزه و نابودی استکبار و جبهه مستکبرین قرار دادند ،اما هرکدام از روشهای
متفاوتی چون مبارزة مثبت ،مبارزة منفی ،دعا ،تقیه و روشنگری بر اساس شرایط
سیاسی و اجتماعی جامعة خود بهره بردهاند .حتی در یک عبارت سادهتر میتوان گفت
که در این گفتمان تعطیلی و وقفه در مبارزه با مستکبران غیرمجاز است .این مطلب
را میتوان از سیره امام سجاد(ع) بهخوبی برداشت کرد .چه اینکه بهنوعی در بدترین
شرایط مبارزه با جبهة استکبار بودند و بههیچعنوان این مبارزه را ترک نکردند.

نتیجهگیری

یافتههای پژوهش بیانگر آن است که:
استکبار یکی از مهمترین مفاهیم قرآنی و روایی است .در همة مواردی که لفظ استکبار
در این منابع بهکار رفته در معنای مذموم و برای نکوهش مستکبرین بوده است.
اهمیت تبیین مفهوم استکبار و فرهنگ مستکبرین بهمنظور مبارزه با آن در
حدی است که خالق متعال در قرآن کریم صرفاً بر بیان معنای استکبار بسنده نکرده
است و برای روشنگری بیشتر به بیان ویژگیهای فرهنگ استکباری که عبارتند از:
خودبرتربینی ،فخر بر امتیازات مادی ،انکار رسالت انبیاء ،فسق و تحقیر تودههای
مستضعف .شیوههای عملیاتی استکبار که عبارتند از :به بردگی گرفتن انسانها ،جنگ
روانی ،تهمت و فریب ،سرکوب و ایجاد جامعه طبقاتی همچنین شیوههای 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
 28فرهنگ توحیدی و ابطال فرهنگ استکباری و در بعد اقتصادی شامل دمیدن روح
قناعت و بیاعتنایی نسبت به ثروتمندان و دستیابی به استقالل اقتصادی و همچنین
استکبارستیزی پیامبران پرداخته است.
در روایات اسالمی و سیره معصومین هم تبیین ویژگیهای جبهة استکبار قویاً
مورد توجه بوده است و آنها عالوه بر آنکه خود به مبارزه با مستکبرین پرداختهاند این
مهم را برای پیروان خود نیز تجویز کردهاند.
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