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چکیده
تأثیر قدرت مطلوب و نامطلوب در پیشرفت و یا عقبماندگی انسان در جهات معنوى و مادى برر یری
کس پوشیده نیست .چرا که قدرت مطلوب یمانگونه که کمال انسان را به عنوان موجودی مختار در مسیر الی
اهلل تسری میبخشد و زمینه الهی شدن روح او را میسور کرده و به او وجه ای عارفانه مریبخشرد بره یمران
میزان قدرت نا مطلوب بُعد عرفانی انسان را ستانده و او را از فیض خدایی شدن محروم کرده و باعث فقردان
روح خدایی در وی میگردد.
در این راستا برخی از آیات قرآن کریم که به آثار و تبعات قدرت نامطلوب مریپرردازد آیرات  4ترا  6از
سوره قصص است .بر اساس این آیات ،فرعون بر روی زمین در پی برتریجویی و تضعیف دیگران بود و به
یر طریقی به دنبال عملی کردن این یدف بود .بر یمین اسراس او را نمراد قردرت نرامطلوب و از منسردین
معرفی میکند .این نوشتار که با روش توصینی -تحلیلی سامان یافته؛ به بیران پیامردیای قردرت نرامطلوب و
استکباری و سرانجام آنها بر اساس این آیات پرداخته است .قرآن کریم مشکل اصلی و اساسی قدرت فرعون
را تکبّر و برتریجویی او و فساد بر روی زمین معرفری مریکنرد .برخری از سیاسرتیرای برترریجویانره و
استکباری فرعون که امروزه نیز دستاویز حکومت یرای اسرتکباری اسرت عبارتنرد ازج ایجراد فاصرله طبقراتی،
تنرقهاندازی برای بقای حکومت ،استضعاف ،استخناف و تحقیر مردم.
کلید واژهیاج
قدرت طلبی ،عرفان ،سوره قصص.
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پیشگفتار
 -0بیان مسأله
انسان به عنوان موجودی مختار که سعادت و شقاوت خویش را در ید خود میبیند و بر انتخاب
مسیر خویش مخیر گشته ،در مواجهه با قدرت به عنوان منشائی برای رشد و یرا امرمحالل خرویش
واقع شده به این معنی که میتواند با شناخت مدقق خویش بر افسرار قردرت بره جهرت پریش بررد
جامعه انسانی به سوی مدینه فامله و کمال انسانی خویش شناخت و عرفان خداوند را کسب کند و
یا پشت کرده بر عندلیب الهی و نسیان زده از فطرت خویش ،سوار بر قدرت ،تغافل را پیشه کررده و
از شناخت خود و عارف باهلل گشتن دور گردد.
از این رو قدرت یکی از بنیادیترین مسائل سیاسی است که نقشی انکارناپرییر در جامعره دارد.
با توجه به جایگاه مهم و توانمندی قدرت ،اسالم در نگرشی واقعبینانه آن را یکی از نعمتیای الهی
میداند( .طباطبایی ،0831 ،ج8ج  )080خداوند با فرستادن انبیاء و نصب نشرانگریای مسریر زنردگی،
انسان را به سوی ایدافی مشخص رایبری کرده است .عملی کردن دستوریا و آموزهیای قرآنری ،برا
توجه به رویکرد سیاسی و اجتماعی آنها ،بدون داشتن قدرت امری ناشدنی است.
در منطق قرآن کریم ،در نگاه کالن ،یدف بنیادین از آفرینش انسان ،رسیدن بره جایگراه خلینر -
اللهی است؛ جایگایی که بر وجه و غایت آن آفریده و مخلوق گردیده است تا تا با مدعی گشتن برر
رمای خدا و پیشه کردن عرفان الهی مسند ارزشمند ترین موجود یستی را از آن خرود کنرد از ایرن
روست که ،جامعه ،قدرت ،حکومت و قوانین باید در جهت تحقق این یدف باشند .با نگایی عمیرق
و ژرف در آیات قرآن میتوان مرزیای قدرت مطلوب و قدرت نامطلوب را از یم بازشناخت.
در قرآن کریم برخی از آیاتی که به بیان پیامدیای قدرت نامطلوب مریپرردازد آیرات  4ترا  6از
سورة قصص است « .إِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَیْلَهرا شِریَعاي یَسْتَضْرعِفُ طائِنَر ي مِرنْهُمْ یُریَب ُ
أَبْناءَیُمْ وَ یَسْتَحْیی نِساءَیُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُنْسِدینَ  4وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ یامانَ وَ
جُنُودَیُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْیَرُونَ « »6فرعون در سرزمین [مصر] سرر برافراشرت و مرردمِ آن را طبقره
طبقه ساخت طبقه ای از آنان را زبون مریداشرتج پسرانشران را سرر مریبریرد و زنانشران را [بررای
بهرهکشی] زنده بر جای میگیاشت کره وی از فسرادکاران برود 4و در زمرین قدرتشران دیریم و [از
طرفی] به فرعون و یامان و لشکریانشان آنچه را که از جانب آنان بیمناک بودند بنمایانیم»6.
بر اساس این آیات ،فرعون پادشاه زمان موسی(ع) که در قررآن کرریم بره عنروان نمراد و سرمبل
قدرت نامطلوب و استکباری معرفی شده است بهدست آوردن قدرت را یردف خرود کررده و آن را
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وسیلهای برای استعالء و برتری بر دیگران قرار داد .اساسا برتریطلبی با فساد یمراه است و لیا ایرن
امر پیامدیای ناگواری را به یمراه خواید داشت که بررسی و تبیین این پیامدیا موموع نوشتار پیش
رو است.
 -6پیامدهای قدرت نامطلوب
قدرت ،که یکی از نعمتیای الهی است ینگامی که بره درسرتی از آن بهررهگیرری نشرود دارای
آسیبیا و پیامدیایی میگردد .این پیامدیا و آسیبیا معموال در قدرت نامطلوب ،بویژه در صراحب
قدرت ناشایست جلوهگر میشود و در وی قابل رصد و ردیابی است .در قدرت نرامطلوب و فاسرد،
فرد از ساحتیا و ارزشیای انسانی دور میشود .قردرت را ابرزاری بررای بررآوردن خواسرتهیرا و
تمایالت خویش میداند و از یر امری برای برتری خویشتن و به زیرافکندن و خوارسرازی دیگرران
بهره میگیرد و در نتیجه از سیمای خداگونه خوبش خارج شده و تهری از شرناخت خرود و عرفران
خدایی ،حقیقت زندگی و مقصدی که به منظور آن خلق شده گُم میکند و قدرت بسرتری مریشرود
برای ابتعاد آدمی از بُعد انسانی و عرفانی وی.
این که چه عواملی سبب بهرهگیری نامطلوب و ناشایست از قدرت میشود میتوان بره میرل بره
علوّ و برتریطلبی و دیگری فسادانگیزی بر روی زمین اشاره کرد چنانچه آی  38سورة قصرص نیرز
به یمین مطلب اشاره داردج «تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّیِینَ لَا یُرِیدُونَ علوّا فِی الْرأَرْضِ وَلَرا فَسَراداا»؛
«(آرى) این سراى آخرت را (تنها) براى کسانى قرار مىدییم که ارادة برترىجویى در زمین و فسراد
را ندارند» .اما این که علوّ و برتریطلبی با فساد چه رابطه و نسبتی دارند مطلبری اسرت کره پرس از
تبیین یر یک از این دو ،به آن پرداخته خواید شد.
 -0-6علوّ و برتریطلبی
مطالع تجرب بشری حاکی از آن است که قردرت یمرواره دارای زمینره و بسرتریایی اسرت کره
تمایل دارد از جایگاه خود دور گردد و در آسیبیا و چرالشیرای بسریار گرفترار آیرد .فسرادآوری
قدرت دیرزمانی است که در اندیش اندیشوران سیاسی -اجتماعی مطرح است .قدرت برای شرخص
قدرتمند اختیارات و توانمندییای بسیار به یمراه میآورد و لیا یمواره در معرض آسیبیای بسیار
قرار داشته و خواید داشت.
خداوند در سورة قصص ابتدا داستان فرعون را از ویژگی علوّ و برتریطلبی او آغراز مریکنرد و
میفرمایدج «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ» (قصص)4/؛ بر اساس این آیه ،خداوند مشکل اصلی فرعون را
برتری طلبی معرفی میکند(.حسینی شاهعبدالعظیمی ،0868 ،ج01ج  )99این خوی شیطانی سبب شرد
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که او بخواید از یمه باالتر باشد یمه تحتالشعاع او قرار بگیرند .مطیع او باشند .دستور او را عمرل
کنند .به ننع او حرکت کنند و طبق میل او رفتار کنند.
«علوّ» (بر وزن قنل) به معنای بلندى آمده است و «عالء» به معنی برترى و رفعرت شرأن اسرت.
علوّ در قهر و غلبه و تکبّر نیز استعمال میشود( .قرشی ،0830 ،ج5ج  )86یمچنین «علروّ» بره معنرای
باال بردن شأن و مقام آمده است( .بستانی0831 ،ج )60
قرآن کریم تعبیر «علوّ» را به چند صورت دربارة انسان بهکار برده استج «عرال» کره فعرل مامری
ثالثی مجرد است و در یمین سورة قصص بهکار رفته است «عرالی» کره بره صرورت وصرنی بررای
فرعون و اطرافیان او بهکار رفته است و «استعالء» که از باب استنعال اسرت .اصرل منهروم عرالی بره
معنای واال و بلند است و در مقابل آن پایین و سافل قرار دارد( .طریحی ،0835 ،ج0ج  )810خداونرد
دربارة فرعرون و اطرافیران او مریفرمایردج «إِلرىَ فِرْعَروْنَ وَ مَلَائْرهِ فَاسْرتَکْبرُواْ وَ کراَنُواْ قَوْمارا عَرالِین»؛
(مؤمنون« )46/به سوى فرعون و اطرافیان اشرافى او اما آنها تکبّر کردند ،و آنهرا مردمرى برتررىجرو
بودند».
برتری طلبی ،استکبار و طغیان سه واژهای است که در قرآن دربارة فرعون بهکار رفته اسرت .ایرن
سه واژه در منهوم بسیار به یم نزدیک یستند« .علوّ» به معنی برتریطلبی است که در آیات  4سروره
قصص 46 ،مؤمنون با صنات استکبار و ظلم متررادف آمرده و از آن بره صرورت مریمّت یراد شرده
است«.راغب اصنهانی0406 ،قج  »646استکبار به معنای خودبزرگبینی ،بزرگیفروشی و بزرگنمایی
است (قرشی ،0830 ،ج6ج  ،)34و طغیان این است کره از مررز خرودش تجراوز کنرد( .ابرن منظرور،
0404ق ،ج05ج )9
بر یمین اساس قرآن کریم میفرمایدج «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فىِ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَیْلَهَرا شِریَعاا یَسْتَضْرعِفُ
طَائنَ ي منهْمْ یُیَب ُ أَبْنَاءَیُمْ وَ یَسْتَحْىِ نِسَاءَیُمْ إِنَّهُ کاَنَ مِنَ الْمُنْسِدِین» (قصص ،)4/لیا مستکبران سیاسی
کسانیاند که حاکمیت و ادارة جامعه را به دست میگیرند و بندگان خدا را کوچک ،پسرت ،نرادان و
صغیر و خود را قیّم آنان میشمرند و بر گردن آنان سوار میشوند و آنان را به بردگی میگیرند و بره
ناحق و برخالف اصول فطری ،عقلی و دینی بر مردم حکم میرانند .استکبار فرعون ،نمررود و یمر
حاکمان ستمگر در طول تاریخ از این نوع بوده است( .مکرارم شریرازی ،0834 ،ج06ج  )06ایرن آیره
یکی از روشیای مرسوم مستکبرین که یمان برتریجویی و گردنکشی است را بیان میدارد.
عالمه جوادی آملی در اینباره بیان میداردج «کار مستکبر ،ایجراد فضرای نرابرابری و ظلمرانی در
جامعه است .فراعن مصر با یمین اندیشه بر مردم ،حکومرت و در زمرین ظلرم و فسراد مریکردنرد.
روحی کبر و غرور آنها را به حدی از طغیانورزی سوق داد که شعار ربوبیت خویش را ترویج مری-
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کردند و یم مردم را جزو بردگان و بندگان خود به شمار میآوردند»( .جوادی آملی0833 ،ج )083
در دیدگاه فرعون آن روز و یمفکران امروزی او ،بندگان خدا و تودهیرای مرردم و سرایر ملرل،
بندگان آنان یستند و آنان حق دارند یر کدام را که بخوایند بکشند و یر کدام را که میخواینرد بره
بردگی بگیرند و این ،یمان استکباری است که امروزه نیز از سوی قدرتیای جهانی -بویژه آمریکرا
و صهیونیسم -بر ملل مستضعنی یمچون فلسطین ،یمن و سوریه و ...تحمیل میشرود .ایرن نگرایی
است که به جریان استکبار اجازه میدید که برای سایر ملل تصمیم بگیرند و تصمیم خود را تحمیرل
نمایند.
 -6-6فساد
یمانگونه که بیان شد یکی دیگر از پیامدیای نامطلوب قدرت فرعون ،فساد بر روی زمین برود.
یدف اساسی از تشکیل جوامع ،تأمین مصال مادی و معنوی افراد و نیل انسانیا به «صالح» و فالح
است .حال اگر این یدف بهدرستی تحقق یابد ،جامعهای «صال » بهوجود خواید آمد و کسانی که به
تحقق این یدف کمک میکنند و در راه اصالح جامعه کمر یمت میبندند« ،مصل » خواینرد برود و
برعکس ،اگر جامعهای در تحقق سعادت و صالح افراد ناکام باشد آن جامعه به تناسرب نراموفقیتش
دچار «فساد» است و کسانی که راه رشد و یدایت دیگران را سدّ میکنند و خار راه سرعادت بشرری
بهشمار میروند «منسد» قلمداد میشوند و از آنجایی که فرعون نهتنها عملی برای صرالح و آبرادانی
جامع خود انجام نداد بلکه با ظلمیا و ستمیای گوناگون خود ،سبب فساد و تبایی مرردم و جامعره
شد قرآن کریم از او با عنوان «منسد فی االرض» یاد میکند .قرآن کریم دربارة او میفرمایدج «إِنَّهُ کَانَ
مِنَ الْمُنْسِدِینَ»(قصص .)4/او در زمین فساد کرد و با گستردن دامن سلطنت خرود برر مرردم و ننرو
قدرت خویش در آنان به دنبال تنوق و برتری بر آنان بود.
واژة «فساد» و مشتقات آن 56 ،بار در قرآن بهکار رفته است .فساد بره معنری تبرایى اسرت و در
لغت آن را مدّ «صالح» گنتهاند( .قرشى ،0830 ،ج5ج  )034یمچنین راغب آورده است که «فساد در
لغت به معنای خارج شدن از اعتدال است»( .راغب اصنهانی0406 ،قج  )686لریا وقتری حکومرت و
جامعه آسیبزده و دچار فساد میگردد از حدود مطلوب و اعتدال خارج میشود.
یر کس که خواستار ریاست و سرورى و سلطه بر دیگرران اسرت و حکومرت و فرمرانروایى در
نزدش از وسیله بودن خارج مىشود و به صورت یدف درمىآید یمو اسرت کره فسراد و تبرایى را
رواج مىدید و چه بسیار جرایم که در طول تاریخ بر اثر طالب ریاست بودن برخی صورت گرفته و
ینوز یم صورت مىگیرد .فرعون از جمل این کسانی بود که یدفش برتری و سلط بر دیگران برود.
او برای تحقق این یدف به انواع راهیا و روشیای انسانی و غیرانسرانی متمسرک شرد و در نتیجره
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سبب فساد حکومت و جامعه شد.
دو منهوم علوّ و فساد فرعون که سبب بهرهگیری نامطلوب او از قدرت شرد برا یکردیگر رابطر
علت و معلولی دارند .خداوند در آی  4سورة قصص دربارة این دو عامل میفرمایدج «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَرا
فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَیْلَهَا شِیَعاا یَسْتَضْعِفُ طَائِنَ ي منْهُمْ یُیَب ُ أَبْنَاءیُمْ وَیَسْرتَحْیِی نِسَراءیُمْ إِنَّرهُ کَرانَ مِرنَ
الْمُنْسِدِینَ»(قصص .)4/با توجه به این آیه ،دو منهوم «علوّ» و «فسراد» از نشرانهیرای برارز حکومرت
فرعون شمرده شده است و در آیه  38از یمین سوره نیز میفرمایدج «تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّیِینَ
لَا یُرِیدُونَ علوّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداا»؛ "(آرى) این سراى آخرت را (تنها) براى کسانى قرار مىدیریم
که ارادة برترىجویى در زمین و فساد را ندارند" .چنانچه مالحظه میشود بین برتری طلبری و فسراد
نوعی «علّیّت» وجود دارد یعنی اگر یدف کسی برتریطلبی شد به ناچار راه افساد را انتخاب میکند.
به عبارت دیگر ،نهتنها علوّ و برتریطلبی منشأ رفتار فرعون ،افساد در زمرین و ایجراد اخرتالف برین
مردم بود بلکه به طور کلی معیار یالکت و محروم شدن از سعادت ابدی نیز یست .یعنی کسانی کره
به دنبال برتریطلبی در زمین نباشند و ایل فساد نباشند یمانا آنان ایل «تِلْکَ الدَّارُ الْرآخِرَةُ» یسرتند.
(کاشانی ،0886 ،ج3ج )000
بین این دو صنت ،نوعی رابط «مقدمه و ی مقدمه» نیز برقرار است .یعنی ،ویژگی برتریطلبی،
یک ویژگی شخصیتی است .خواست «برتریطلبی» یک حالت ننسانی و روانی است حتری اگرر بره
مرحل بروز و ظهور نرسیده باشد و ویژگی «افساد» ،مربوط به رفتار اجتماعی است که ایجراد فسراد
میان مردم ،نمون بارز آن است( .طوسی0466 ،ق ،ج3ج  )036بنابر این رسیدن بره سرعادت ابردی در
گروی این است که یدف انسان برتریطلبی دنیوی و سلطه جویی بر دیگران نباشرد و در نتیجره راه
فساد را انتخاب نکند.
بنابر این فرعون از کسانی بود که یدفش علوّ و برتری بر مردم بود؛ «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْرأَرْضِ»،
و مسیر حرکتش نیز افساد بود .او یدف خود را رسیدن به مقام برترری دنیروی قررار داد .لریا بررای
رسیدن به این یدف ،یک راه کلی در پیش گرفت که باعث فساد جامعه و حکومرت شرد و بره ایرن
طریق نام او بهعنوان نمادی از قدرت نامطلوب بر تارک تاریخ برای یمیشه ثبت گردید.
افساد ،مصادیق و مظایری دارد که برخی از آنها که در شیوة حکومتی فرعون وجود داشرته و در
دستور کار فرعونیان امروزی نیز قرار دارد عبارتند ازج ایجاد جامع طبقاتی ،ایجاد تنرقره و اخرتالف،
استضعاف و ناتوان سازی مردم و استخناف و تحقیر مردم.
 -0-6-6ایجاد جامعه طبقاتی
یکی دیگر از پیامدیای قدرت نامطلوب فرعون ،ایجاد شکاف و فاصله میران مرردم و برهوجرود
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آوردن جامع طبقاتی بود .در چنین نظامی ،مردم به دسته یای گوناگون ،با حقوق و امتیازات متناوت
تقسیم شده ،دستگاه حاکم پاسدار نظام طبقاتی بوده ،حامی طبقه باالیی و سررکوبگرر طبقر پرایینی
میباشد و این در حالی است که خداوند آفریدگار یکترای مرردم ،آنران را از پردر و مرادر واحردی،
یکسان و برابر آفریده است.
در قرآن کریم در اینباره آمده استج «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فىِ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَیْلَهَا شِریَعاا؛ (قصرص)4/
فرعون در زمین برترىجویى کرد و ایل آن را به گروهیاى مختلنى تقسیم نمود» .او ایل کشورش را
گروهگروه کرد و اطرافیان خودش را تقویت و در مقابل ،عدهای را تضعیف نمود؛ «یَسْتَضْعِفُ طَائِنَر ي
منْهُمْ» .عدهای را تقویت کرد و ثروتیا و پست و مقامیا را در اختیارشان گیاشت .در مقابرل ،عردة
دیگری زیردست آنها میشوند و برای اینکه آ نها را تسلیم کند بنا گیاشت با آنها با درشتی ،خشونت
و ظلم و تجاوز رفتار کند؛ «یُیَب ُ أَبْنَاءیُمْ وَیَسْتَحْیِی نِسَاءیُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُنْسِدِینَ».
فرعون از یم ابزاریا استناده میکرد که مردم را دستهدسته کند .او میان بنیاسرائیل با مصرییرا
ایجاد اختالف کرد و سپس در میان مصریان نیز از جهت اختالف طبقراتی در زمینرهیرای اقتصرادی،
نژادی و قبیلهای ایجاد اختالف کرد( .ثقنی تهرانی0893 ،ق ،ج4ج  )036وقتی این اختالفات را ایجراد
کرد سعی کرد آن طبقهای که می توانند از نظر فکری و قدرت اجتماعی او را یاری دیند را در طبقره
ممتازی قرار دید .او میدانست که تنها و با یکننر و دوننر نمیشود این دستگاه را حنظ کند و باید
دار و دستهای داشته باشد تا آنان بتوانند او را در مقابل تودة مردم در رأس نگره دارنرد .در ایرنبراره
تعبیر قرآن اینچنین استج «فِرْعَوْنَ وَیَامَرانَ وَجُنُودَیُمَرا»( .قصرص )6/بنرابر ایرن فرعرون برا ایجراد
اختالفات خونی ،نژادی و طبقاتی ،توانست تودة مردم را رو در روی یم قرار دید و آنان را وادار به
اطاعت و پرستش کند.
این روش فرعونی ،یکی از روشیایی است که مستکبران امروز نیز برهطرور گسرترده و اساسری
برای ایجاد فشار روزافزون بر کشوریای مظلوم و ستمدیده بهکار میگیرند .چنانچه اتناقات دیهیای
اخیر خاورمیانه بهخوبی ادعای ما را در بهکارگیری این روش توسط مستکبرین را تداعی میکند.
 -6-6-6ایجاد تفرقه و اختالف
یکی از مهمترین عوامل پایداری قدرتیای ظالمانه و استبدادی ،وجود اختالف و تنرقه در برین
مردم تحت فرمان حکومت میباشد که این اختالفات و تنرقهیا بیشتر با تکیه بر اختالفرات قرومی و
نژادی صورت میپییرد .به این معنی که قومی را برر دیگرر اقروام برترری داده و یرا نرژادی را علیره
نژادیای دیگر مسل کرد .یک راه دیگر برای ایجاد شکاف و اختالف در بین صنوف مردم ،دامنزدن
به اختالفات مییبی است که این نوع اختالف بهراحتی میتواند مرردم را بره جران یرم بینردازد .راه
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دیگر ،ایجاد اختالفات طبقاتی از لحاظ ثروت و مکنت و قدرت کار و قدرت علمی است .به کمرک
این اختالفات میتوان برای ایجاد شکاف و تنرقه میان تودهیای مردم بهرهبرداری کرد.
فرعون نیز به خوبی از این عوامل بهره برد .او برای اینکه بتواند بر بنیاسرائیل حکومرت کنرد بره
گونهای که دیگر کسی در مقابلش ایستادگی نکند به ایجاد اختالف در برین مرردم پرداخرت .او ایرن
مطلب اساسی را خوب فهمیده بود و برای اینکه مردم را لیل و در مقابرل خرودش تسرلیم کنرد بره
ایجاد اختالف در بین آنها پرداخت؛ «جَعَلَ أَیْلَهَا شِیَعاا»( .قصص)4/
به فرمودة امام خمینی(ره) عاملی که موجب لت ملتیا -برویژه جامعر اسرالمی -شرده اسرت
وجود اختالف در بین مردم و نداشتن وحدت کلمه و اتحاد میباشد( .امام خمینی0894 ،ج )86
بر این اساس ،مستکبران ستمگر برای اینکه پایهیای حاکمیت خرود را محکرم کننرد و از خشرم
تودهیای مردم در امان باشند از روش ایجاد اختالف و درگیرییای قومی و قبیلهای بهره میگیرنرد.
آنرران گررروهیررا را بررر مررد یکرردیگر تهیرریج مرریکننررد و برره جرران یررم مرریاندازنررد و خررود
فتنهگری میکنند تا نیروی آنان در این درگیرییا تحلیل رود و دیگر فرصت تنکرر دربرارة دسرتگاه
حاکمیت و ظلمیای آنها را نیابند .روش فرعون نیز یمینگونه برود و قبطیران را برر سربطیان (بنری-
اسرائیل) برتری داده و آتش جنگ را میان این دو گروه شعلهور کرده بود( .میرزاخسروانی0891 ،ق،
ج6ج )846
این روش یمان سیاستى که در طول تاریخ پای اصرلى حکومرت مسرتکبران را تشرکیل مرىداده
است؛ چراکه حکومت یک اقلیت ناچیز بر یک اکثریت بزرگ جز با برنام «تنرقه بینداز و حکومرت
کن» امکانپییر نیست! آنها یمیشه از «توحید کلمه» و «کلمه توحید» وحشت داشته و دارند .آنهرا از
پیوستگى صنوف مردم بهشدت مىترسند و به یمین دلیل حکومت طبقاتى تنها راه حنظ آنان است،
یمان کارى که فرعون و فراعنه در یر عصر و زمان کرده و مىکنند .لیا اگرر جامعرهای مریخوایرد
گرفتار سیاست فرعونی نشرود بایرد برا بصریرت و آگرایی تمرام بره مسرائل بنگررد ترا فریرب ایرن
دستهبندییا را نخورد.
 -3-6-6استضعاف و ناتوان سازی مردم
یکی دیگر از مظایر فاسد بودن قردرت فرعرون ،استضرعاف و نراتوان سرازی گرویرى از مرردم
سرزمین مصر بود« .استضعاف» به معنای معیف شمردن و نراتوان دیردن است(قرشری ،0830 ،ج4ج
 ،)038و در مجمع البحرین به معنای معیف یافتن کسی یا چیزی آمده است( .طریحری ،0835 ،ج5ج
 )34و «مستضعف کسی است که مردم او را ناتوان ساخته و به دلیل فقر و ومع ناخوشایندش برر او
ستمگری کردهاند»( .ابن منظور0404 ،ق ،ج9ج )614

پیامدها و فرجام قدرت نامطلوب در سیمای عرفانی آیات سوره قصص 653 /

بنابر این «استضعاف» درخواست معف و ناتوانی برای دیگری اسرت(راغب اصرنهانی0406 ،قج
 ،)516و مستضعف معیف و فرودست شمرده میشود .قرآن کریم در داسرتان فرعرون مرىفرمایردج
«آنچنان این گروه را به معف و ناتوانى کشانید که پسران آنها را سر مىبرید و زنران آنهرا را برراى
خدمت زنده نگه مىداشت؛ (یَسْتَضْعِفُ طائِنَ ي مِنْهُمْ یُیَب ُ أَبْناءَیُمْ وَ یَسْتَحْیِی نِساءَیُمْ) .او دستور داده
بود که درست بنگرند فرزندانى که از بنىاسرائیل متولد مىشوند اگر پسرر باشرند آنهرا را از دم تیر
بگیرانند! و اگر دختر باشند براى خدمتکارى و کنیزى زنده نگه دارند! راستى او با این عملرش چره
مىخواست انجام بدید؟
معروف این است که فرعون در خواب دیده بود شعل آتشى از سوى بیت المقردس برخاسرته و
تمام خانهیاى مصر را فرا گرفت ،خانهیاى قبطیان را سوخت ولى خانهیاى بنىاسرائیل سرالم مانرد!
او از آگایان و معبران خواب تومی خواست ،گنتندج از این سرزمین بیت المقردس مرردى خرروج
مىکند که یالکت مصر و حکومت فراعنه به دست او است( .طبرسی ،0836 ،ج3ج  )689و نیرز نقرل
کردهاند که بعضى از کاینان به او گنتند پسرى در بنىاسرائیل متولد مىشود که حکومت تو را بر باد
خواید داد و سرانجام یمین امر سبب شد که فرعون تصمیم به کشتن نوزادان پسر از بنىاسررائیل را
بگیرد( .فخررازی0461 ،ق ،ج64ج  )533ولرى قررار گررفتن جملر «یُریَب ُ أَبْنراءَیُمْ» بعرد از جملره
«یَسْتَضْعِفُ طائِنَ ي مِنْهُمْ» ،مطلب دیگرى را بازگو مىکند و آن این است که فرعونیان برراى تضرعیف
بنىاسرائیل این نقشه را طرح کرده بودند که نسل کور آنها را که مىتوانست قیام کند و با فرعونیران
بجنگد ،براندازند و تنها دختران و زنان را که بره تنهرایى قردرت برر قیرام و مبرارزه نداشرتند برراى
خدمتکارى زنده بگیارند( .مکارم شیرازی ،0834 ،ج06ج )04
به تعبیر صاحب تنسیر مبین ،او با گروهگروه کردن مردم فرقهای را سرور و گرویی را بنده قررار
میداد و پسران آنان را میکشت تا بر او نشورند و زنان را برای بهرهوری و خدمت حنرظ مریکررد.
(مغنیه0868 ،ج  )516امام صادق(ع) در یل این آیه فرمودندج «مستضعف کسی اسرت کره حجرت و
دلیلی ندارد و اختالفیا و کشمکشیا را نمیشناسد .پس ینگامی کره فررد دوگرانگییرا و تنراوت
دیدگاهیا را شناخت مستضعف نیست»( .کلینی ،0865 ،ج6ج )413
نهتنها فرعون بود که براى اسارت بنىاسررائیل مرردان آنهرا را مرىکشرت و زنرانشران را برراى
خدمتکارى زنده نگه مىداشت که در طول تاریخ یم جبّاران چنین بودند و با یر وسیلهای نیرویاى
فعال را از کار مىانداختند .آنجا که نمىتوانستند مردان را بکشند مردانگى را مىکشرتند و برا پخرش
وسایل فسادآور ،مواد مخدر ،توسع فحشاء و بىبند و بارى جنسى ،گسترش شراب و قمار ،و انرواع
سرگرمییاى ناسالم ،روح شهامت و سلحشورى و ایمان را در آنها خنه مىکردند تا بتوانند با خیالى
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آسوده به حکومت خودکام خویش ادامه دیند .شواید این دو برنامه در تراریخ گیشرته و امرروز در
یم کشوریاى اسالمى به خوبى نمایان است( .مکارم شیرازی ،0834 ،ج06ج )66
 -4-6-6استخفاف و تحقیر مردم
یکی دیگر از مصادیق نامطلوبی و نامطلوب بودن قدرت فرعون این بود کره او بررای براال رفرتن
ظایری و بزرگ جلوه دادن خود ،دیگران را کوچک شمرد .کرامت انسانی آنها را پایمرال کررد و بره
دست فراموشی سپرد .روش او برای سلطه بر مردم این بود که اوال برترری خرودش را بره رن آنهرا
بکشد و به آنها وانمود کند که دستگاه حکومتی او بسیار قدرتمند و قوی است و ثانیا به آنها بنهماند
که در سط پایینتر و بیارزشتری از قدرت قرار دارند .پس باید از وی تبعیت کنید.
استخناف و تحقیر شهروندان غالبا در حکومتیای استبدادی جلوه مییابد .آن حکومت جامعره
ای را به وجود میآورد که عزیزان آن خوار میگردند و با نخبگان و ایل خرد برخورد خشونتآمیرز
میشود .به بیان سیّدقطب ،تویین طاغوتیا به مردم برای آن است که مرردم را از یرر گونره کسرب
معرفت دور کنند و حقایق امور را از آنان بپوشانند .ارزشیا را فراموش کنند و از آنها بحث نکنند تا
یرچه را که خود میخوایند بر ین آنان بنگارند .از اینجاست که تویین و سبکانگاشتن شهروندان
ساده میشود .راحت رام میشوند و به یر سو که میخوایند میبرند .قرآن کریم به ایرن امرر اشراره
میکند که قوم فرعون پس از آنکه تحقیر شدند از او اطاعت کردندج «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ» ،سپس
قرآن میفرمایدج «إِنَّهُمْ کاَنُواْ قَوْماا فَاسِقِین»(زخرف .)54/آری آنان قومی فاسق بودند و به دلیل یمرین
اطاعت کورکورانه ،پس از انیار و ابالغ ،مستحق عیاب الهی شدند( .ابن قطب شا لی0413 ،ق ،ج5ج
)809
قدرت نامطلوب با لیلسازی شهروندان خود ،آنان را از جایگاه انسانی و کرامت ننرس خرویش
دور میسازد تا فضا و بستر برای اطاعتگیری و اطاعتپییری آنان فرایم شود .این حرکت را مری-
توان در جریان فرعون مشایده کرد .او دریافت که بیشتر دلیا متوجه به حضرت موسی(ع) اسرت.
او اعیان مملکت مصر را جمع کرد و به آنان یادآور شد کره مرن پادشراه شرما باشرم بهترر اسرت از
شخصی که فقیر و حقیر است و استعداد فرمانروایی نردارد .او ادامره داد اگرر او پیغمبرر باشرد چررا
خداوند مانند پادشایان برای او بازوبند یا دستبند طال تهیه ننموده و یا چرا افواج مالئکه پیدرپی بره
کمک او نمیآیند .به قدری از این سخنان گنت که قوم خود را سبک نمود( .ثقنی تهرانری0893 ،ق،
ج4ج )619
او با این جمالت میخواست مردم را تحمیق و توجه آنها را به یمین زخارف دنیوی جلب کنرد
و بنهماند که مهم اینهاست .قرآن کریم نسبت به این کار فرعون تعبیر «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ» را؛ قرومش را
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خنیف شمرد ،بهکار میبرد .یعنی خیلی سبک با آنها سخن گنت و عقلشان را عقل سبکی پنداشت.
(مترجمان ،0833 ،ج06ج  )498اینگونه سخن گنتن یمانند سخن گنتن کودکان اسرت کره اسرتدالل
قابل قبولی در آن نیست ولی او این گونه سخن گنت و مردم یم گنتندج درست اسرت .فرعرون ایرن
یمه جوایرات و کان دارد مسلّم است که بهتر از این چوپان پشمینهپوش چوببرهدسرت اسرت .برا
اینکه اصال سخن دربارة بهتری و بدتری نبود بلکه صحبت دربارة این بود که موسی(ع) میگنت من
رسول خدایم و پیغامی از طرف خدا آوردهام .لیا اینچنین ترفند و مکری باعث میشرد ترا عروام از
فرعون پیروی کنند نه از موسی(ع)( .ابن عاشور0461 ،ق ،ج65ج )630
اساسا روش متداول و مرسوم یم قدرتیای استبدادی و استکباری اینگونه است که مردم را با
انواع تبلیغات و فرافکنییای دروغین تحمیق کرده و در سط پایینی از تنکر و اندیشه نگه داشرته و
آنها را در حالت بیخبری از واقعیتیا قرار دیند .در چنین جامعهای ،دستگاه حاکمیرت ارزشیرای
دروغین را جایگزین ارزشیای راستین میکند تا مردم به ایداف شوم و پلید آنها پی نبرند.
این شیوة فرعونى یعنى استخناف عقول با شدت یرچه تمامتر در عصر و زمان ما بر یم جوامع
فاسد نیز حاکم است .اگر فرعون براى نیل به این یدف وسایل محدودى در اختیار داشت طاغوتیران
امروز با استناده از وسایل ارتباط جمعى ،مطبوعات ،انواع فیلمیا ،حتى ورزش در شرکل انحرافرى و
ابداع انواع مدیاى مسخره ،به استخناف عقول ملتیا مىپردازند تا در بیخبرى کامل فرو روند و از
آنها اطاعت کنند .به یمین دلیل دانشمندان و متعهدان دینى که خط فکرى و مکتبرى انبیراء را ترداوم
مىبخشند وظینهای سنگین در مبارزه با برنام «استخناف عقول» برر عهرده دارنرد کره از مهرمتررین
وظایف آنها است( .مکارم شیرازی ،0834 ،ج60ج )39
 -3فرجام فرعون و مستکبران فرعونی
پس از آنکه پیامدیای قدرت نامطلوب بر اساس داستان فرعرون بررسری و تبیرین گشرت حرال
نوبت به پاسخ دادن به این پرسش است که آیا قدرتیای نامطلوب و ظالمانه جاودانره و یمیشرگی
یستند؟! آیا ظلم ماندنی است؟! و آیرا مستضرعنان بررای یمیشره زیرر یروغ ظلرم و سرلط ظالمران
ماندنیاند؟!
پاسخ این پرسشیا در آیات ابتدایی یمین سورة قصص نهنته است .خداونرد در ابتردای سرورة
قصص پس از آی موردبحث و در آغاز داستان فرعون و موسی(ع) میفرمایدج «وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَرى
الَّیِینَ اسْتُضْعِنُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ ي وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»؛ (قصرص" )5/و مرا مرىخرواییم برر
مستضعنان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین قرار دییم" .فرعون خواسرت برر
یمه تسلط پیدا کند ،یمه نوع اسباب ظایری یم برایش فرایم شد و یمه را بهکرار گرفرت امرا ارادة
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خداوند چیز دیگری بود .خداوند میخواید کسانی را پیروز کنرد کره در جامعره مرورد بریتروجهی
بودند .آنها را مستضعف قرار داده بودند .فرزندانشان را میکشتند و زنانشان را به کنیزی میگرفتنرد؛
«وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ ي وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» ،یعنی نهتنها از آن معف و لت نجات پیدا کنند بلکره خداونرد
خواست که یمین افراد مستضعف در جامعه پیشگام و ریبر شوند و دیگران از آنهرا تبعیرت کننرد و
قدرت و ثروت آنها به دست اینها بینتد؛ «وَ نُمَکِّنَ لهَمْ فىِ الْأَرْضِ وَ نُرِىَ فِرْعَوْنَ وَ یَامَانَ وَ جُنُودَیُمَا
مِنْهُم مَّا کَانُواْ یَحْیَرُون»؛ (قصص" )6/و حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم و به فرعون و یامران و
لشکریانشان ،آنچه را از آنها [بنىاسرائیل] بیم داشتند نشان دییم".
کاینان پیشبینی کرده بودند که از بنی اسرائیل کسی ظهور خواید کرد که سرلطنت فرعرون را از
بین خواید برد .آنها از یمین میترسیدند و شاید به یمین علت بود که فرزنردان آنهرا را مریکشرتند
ولی ارادة خداوند این بود که یمین مردم مستضعف را سرکار بیاورد و آنها تحتالشعاع قرار گیرنرد
و زیردست اینها شوند( .طباطبایی ،0831 ،ج06ج )01
به یر حال ینگامی که وعدة خداوند فرا رسید ،خداوندى که فرمانش بر یمره چیرز نافری اسرت
فرمان شکافته شدن را به امواج دریا داد ،و امواج نیز به سرعت روى یم انباشته شدند و در میان آنها
جادهیا نمایان گشت و یر گرویى از بنىاسرائیل در جادهاى روان شدند .فرعون و فرعونیان باز یرم
به تعقیب موسى و بنى اسرائیل پرداختند و به سوى سرنوشت نهایى خود پیش رفتند و ینگرامی کره
فرمان عیاب الهی صادر شد و درست وقتی که آخرین ننر از بنىاسرائیل از دریا بیرون آمد و آخرین
ننر از فرعونیان داخل دریا شد خداوند فرمان داد آبیا به حال اول بازگردند .امواج خروشران یرک
مرتبه فرو ریختند و سر بر یم نهادند .فرعون و لشکرش را یمچون پریاى کاه با خرود بره یرر جرا
بردند .در یم کوبیدند و نابود کردند(ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِینَ) (شعراء( .)66/مکارم شریرازی ،0834 ،ج05ج
)646
و به این ترتیب به ا ن خداوند قهّرار ،شرکوه و جبرروت فرعرون و دسرتگاه حکرومتش در یرم
شکست و طومار حکومتش که بر ویرانهیای خانهیای مستضعنان پیریزی شده بود .در یم پیچیرده
شد و بنیاسرائیل که به بردگی و استضعاف کشیده شده بودند اکنون وارث قدرت و حکومرت آنهرا
شدند.
علمای شیعه در علم کالم بحثکردهاند که ارادة خدا گزاف نیست و بر اساس علرم و مصرلحت
عالیهای است که به نظام احسن تعلق میگیرد یعنی یر کاری که خدا میکند بهتر از آن نمریشرود و
یم آنها از روی حساب و قاعده است( .مصباح یزدی ،0834 ،ج0ج )045
بنابر این آیات موردبحث ،یرگز سخن از یک برنام مومعى و خرا

مربروط بره بنرىاسررائیل
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نمىگوید بلکه بیانگر یک سنّت و قانون کلى است براى یم اعصار و قرون و یم اقوام و ملتیرا؛
چنانچه مىگویدج «ما اراده داریم که بر مستضعنان منّت بگیاریم و آنها را پیشوایان و وارثان حکومت
روى زمین قرار دییم» .این بشارتى است در زمین پیروزى حق بر باطل و ایمان بر کنرر .و یمچنرین
بشارتى است براى یم انسانیاى آزاده و خوایان حکومت عدل و داد و برچیده شدن بساط ظلم و
جور؛ که نمونهاى از تحقق این مشیت الهى ،حکومت بنىاسرائیل و زوال حکومت فرعونیران برود و
نمون کاملترش حکومت پیامبر اسالم(

) و یارانش بعد از ظهور اسالم بود ،حکومت پا برینهیا و

تهیدستان باایمان و مظلومان پاکدل که پیوسته از سوى فراعن زمان خود مورد تحقیر و استهزاء بودند
و تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند .سرانجام خدا به دست یمین گروه دروازة قصریاى کسرایا
و قیصریا را گشود و آنها را از تخت قدرت به زیر آورد و بینى مستکبران را به خاک مالید و نمونر
«گستردهتر» آن ظهور حکومت حق و عدالت در تمام کرة زمین بهوسیله حضرت مهدى(عج) خواید
بود( .کلینی ،0865 ،ج0ج 816؛ مجلسی0418 ،ق ،ج64ج  )063این آیات از جمله آیاتى اسرت کره بره
روشنى بشارت ظهور چنین حکومتى را مىدید( .مکارم شیرازی ،0834 ،ج06ج )03
آرى اگر قدرتطلبان و فرصتجویان در یرر عصرر و زمرانى مرىخواسرته و مرىخواینرد بشرر
مخصوصا ملت اسالم را به علت گروهگروه نمودن تضعیف کننرد و بعرد از موقعیرت تضرعیف آنهرا
حدأکثر سوءاستناده را بکنند خداى توانا که وکیل مدافع مؤمنان راستین و مستضعنان اسرت .در ایرن
آیه ،به مستکبران و جهانخواران یشدار مىدید و مىفرمایدج «ما اراده کرردهایرم برر افررادى کره در
زمین ،مستضعف و مقهور شدهاند منّت بگیاریم و آنان را در مرحل اول از زیر یوغ قلدران و جهان-
خواران نجات دییم و نهتنها نجاتشان مىدییم بلکه آنان را در مرحل دوم ،پیشوا و راینماى دیگرران
یم قرار خواییم داد و باالتر از یمه اینکه ایشران را در مرحلر سروم ،وارث زمرین مرىگرردانیم؛ (وَ
نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ ي وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ) و باألخره در چهارمین مرحله ،قردرت و حکومرت را در زمرین بره
اختیار آنان مىگیاریم(وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ) تا از ستمکیشان و گردنکشان و قلدرانى که در حرق
ایشان ظلم و ستم کردهاند احقاق حق نمایند و طعم آن عریاب و عقرابى را کره فرعرون و یامران و
سپاییانشان از آن بر حیر و بیمناک بودند به واسط مستضعنان به ایشان بچشانیم(وَ نُررِیَ فِرْعَروْنَ وَ
یامانَ وَ جُنُودَیُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْیَرُون).
نتیجهگیری:
 -0بر اساس آی  4سورة قصص عواملی یمچون برتریطلبی ،ایجاد فاصرل طبقراتی در جامعره،
ایجاد تنرقه و اختالف ،استضعاف و تحقیر مردم و استخناف و تحمیق عوام از نشانهیا و پیامردیای
قدرت نامطلوب برشمرده شده است.
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 -6قرآن کریم با بیان داستان فرعون زمان موسی(ع) میخواید برساند که در یر زمران و مکرانی
قدرتیایی یستند که به دنبال برتریجویی و فسادانگیزی در میان جوامع یستند پرس بایرد مراقرب
فرعون زمان خود بود .شاید فرعونیا تغییر کنند و جای خود را به دیگری بدیند امرا سیاسرتیرای
فرعون مآبانه یی گاه تغییر نمیکند.
 -8عبرت گیری از آنچه مربوط به شخص فرعون است بیشتر در ارتباط با کسانی اسرت کره در
رأس امور قرار میگیرند .آنها باید توجه داشته باشند که چه آسیب یرایی متوجره کسرانی اسرت کره
قدرت در اختیارشان قرار میگیرد بهگونهای که میتوانند از آن سوءاسرتناده کننرد .مرردم را بره زیرر
سلط خود بکشند .از آنها بهرهکشی کنند و باالخره آنها را به راه باطل سوق دیند و یا بالعکس؛ آنهرا
را به سوی خیر و صالح رینمون شده و باعث سعادتمندی و بهروزی شوند.
 -4مثالیا و تیکرات قرآن نشان میدید که مسیر بندگی خداوند در ننی مسرتکبرین و اسرتکبار
است.انسان متعبد استکبار نمیتواند عارف به خویش و خداوند باشد و یرر آن انردازه کره در برابرر
قدرت انقیاد ورزد از مسیر کمال و عرفان الهی به دور میافتد.
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Abstract
The impact of appropriate and inappropriate power on the
underdevelopment of human being both worldly and spiritually is not
something concealed to anyone. Because as much as the appropriate
power can accelerate the perfectness of mankind as the self-powered
creature along with the path of God and paves the way his divinity of soul
and makes him mystical, the inappropriate power can drain the mystical
aspect of human being and deprives him of his divinity and makes him
lose his divine soul.
In this regard, some verses of the holy Quran that deals with the effects
and consequences of inappropriate power include verses 4 to 6 of the Sura
Al-Qasas. Accordingly, the Pharaoh sought after his own superiority and
weakening of others, and took any action to achieve the goal. Accordingly,
he is introduced as the symbol of inappropriate power and corrupted
persons. This paper written with descriptive analytic method deals with
the outcomes of inappropriate power and arrogance and their end
according to the verses. The holy Quran realizes that the major and
fundamental problem in the Pharaoh’s power is his arrogance and
superiority and corruption on the earth. Some superiority seeking policies
and arrogance of Pharaoh that nowadays are among arrogant
governments include social class difference, dividing policy for the
survival of government, weakening, looking down upon people.
Key words:
Seeking power, mysticism, Al-Qasas Sura
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