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المقدمة
إن أفضل الدروس والعبر تكمن في قصص

الماضين والسيما األنبياء العظام و األمم
والشعوب التي كانت تحكم مساحات كبيرة

من األرض ثم انقرضت  ,ويبين لنا أسباب

يعبد لنا
هذا االنقراض وهذه الهزيمة  ,فهو ّ
طريق النجاة وتجنب تكرار تجارب الماضين
؛ ألنها من أكثر التجارب قيمة  ,فقصصهم

مرآة تنعكس عليها جميع ما للمجتمعات

ورقي وانحطاط
اإلنسانية من محاسن ومبادئ
َ
والعوامل لكل منها ,وبما إننا نعيش اليوم هذه
ويعد الطغيان من
الصعوبات من الحياة ُ ,

أهم العوامل الموصلة لهذه النتيجة  ,ونجد
تكرار الطغيان و مصاديقه في القصص

القرآني يدل على دوره في تخريب الحياة
على جميع األصعدة منها السياسية و
االجتماعية واالقتصادية  ,والطغيان في

القصص القرآني أطلق على أفراد و أقوام ,

يبين لنا خطر هذه اآلفة على الفرد
وهذا ّ
والمجتمع  ,ويحتل فرعون موقعاً بار اًز في

تاريخ الطغاة في األرض  ,وهو يتقدم
وبجدارة قومه يوم القيامة إلى النار  ,هذا

الطاغي الذي خصه القرآن بإرسال األنبياء ,

فكل األنبياء أُرسلوا إلى أقوامهم  ,لكن موسى

و

هارون

(عليهم

السالم

)

أُرسال

إلىفرعونﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ ] طه :
 ,[ 44وهذا النموذج الطاغي الذي صار
مثاالً لكل الطغاة  ,وعبرة لكل األمم الجتناب

من يتصفون بصفات فرعون ويسيرون على
سنته  ,و بين سبحانه وتعالى مصير هذا

نماذج أخرى لطغيان
الطاغي وذكر القرآن
ً
األفراد .
إننا في هذا البحث سوف نتناول هذا

المصطلح ذو الداللة السياسية في القصص
القرآني تحديدا  ,وهذا التحديد ال ينفي وجوده

في غير القصص القرآني  ,وانما أراد البحث

أن يبرز مفهوم الطغيان ودالالته السياسية

في القصص القرآني وهذا المصطلح الذي
يعد من أبرز ما اتصف به المتسلطين آن

ذاك

.
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مفهوم الطغيان في اللغة: المطلب األول

and individuals, and the research
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في

والطغيان االعتداء

.)4(ومقاديرها

.)1(ًوقيل وأطغاه المال والسلطان جعله طاغيا

وطغى الماء والبحر ارتفع وعال على كل

.)1(شيء فاخترقه

 وأسرف,  وطغى فالن عال في الكفر: يقال

.)7(في المعاصي والظلم

 وأطغاه, ًوجاء في المفردات طغواناً وطغيانا

 وذلك تجاوز,  حمله على الطغيان: كذا

والطاغوت عبارة عن كل, الحد في العصيان

that came in the Quranic stories,
asceticism. The fourth

of tyranny in Quranic stories.

واالصطالح
 لغــ ًة: ًأوال

) الطغيان مشتق من الجذر الثالثي ( طغى

,  إما أن تكون من واو أو ياء, والم الفعل
.)5( طغوت و طغيت: فيقال

 الطاء والغين والحرف: ويرى ابن فارس

 وهو مجاوزة, المعتل أصل صحيح منقاس

.)2( الحد في العصيان

.)4(الجبار العتيد األحمق المستكبر
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عبارة عن كل متعبد  ,وكل معبود ما دون

بما أتاهم اهلل سبحانه وتعالى من نعم وخيرات

اهلل  ,ويستعمل في الواحد والجمع(.)8

 ,فيرسم لنا صورة من صور الجحود

يقول اآللوسي طغى أي جاوز الحد في

ذكرهم نبيهم هود ( عليه السالم ) بفضل اهلل

الطاغوتي الذي عاشه قوم عاد  ,بعدما

ثانياً :اصطـالحـاً :

التكبر والعتو تجبر حتى تجاسر على

العظيمة التي هي دعوا الربوبية  (,وال تطغوا
) أي ال تنحرفوا عما حد لكم بإفراط أو

تفريط(.)9

وقال الزمخشري  ( :وال تطغوا ) وال تخرجوا

عن حدود اهلل(.)50

وقيل :هو تجاوز اإلنسان حده وقدره بسبب
ما أوتي من سلطة األمر والنهي ونفاذهما

على الغير ,ولو جب ار وقه ار عند االقتضاء,

وأكثر ما يكون هذا الطغيان عند الحكام ووالة
األمور ألن سلطتهم وطغيانهم تتعلقان بعموم

الناس

,

طغيانهم(.)55

وهم

الذين

يبتلون

بشرور

المطلب الثاني :صفات الطغاة في القصص

القرآني :

أوالً  :الجحود

قال الراغب في مفرداته الجحود  (:نفي ما

في القلب إثباته  ,واثبات ما في القلب نفيه

)(.)52

والجحود  :هو اإلنكار مع العلم  .والمراد أن

جحودهم وكفرهم غطى على عقولهم فلم

يدعهم يتبينوا الطريق مع وضوحه(.)54

فالجحود سمة من سمات الطغاة البارزة التي

تحدث عنها القرآن الكريم  ,وبين جحودهم

عليهم  ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ[هود]19 :

قيل :إنهم جحدوا وأنكروا آيات ربهم

وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار معاند
ويكرههم  ,فلما اتبعوا كبراءهم
يجبر الناس ُ
جعلت لهم اللعنة في الدارين لجحودهم

وكفرهم(. )54

فقد اتصفوا بالعصيان والجحود واتباع

الجبابرة المعاندين واالستكبار بما عندهم من
قوة ,و جحدوا قوة خالقهم  ,ووصفهم القرآن

الكريم بقوله تعالى :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﱠ[فصلت]51 :
هنا الدرس اإللهي لكل من حصل على

سلطة وتمكن من الوصول الى دفة الحكم
عليه أن يتعظ ويعلم قبل كل شيء أن الذي
مكنه هو اهلل سبحانه وتعالى وعليه واجبات

يجب أن يؤديها تدخل في حقل الشكر

اإللهي لهذا التمكين ؛ ألن كل مالك قدرة
دنيوية ال يغني ملكهم عنهم ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﱠ[األحقاف]21 :
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هذا خطاب لكل البشر المغرورين الظالمين

بعد أن أخرجه طلب االستمهال ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ

العتاة على مر التاريخ  ,وفي كل اإلعصار

ﱥ ﱦ ﱠ[األعراف]54 :

باألنبياء واستكبارهم وغرورهم وعداوتهم للحق

اليوم .و استمر أتباع إبليس على نهجه,

وقال أبن عاشور  (:هذا استخالص لموعظة

القرآن األقوام التي استبدت بآرائها و أصروا

على إهالك عاد  ,قادر على إهالك من هم

بالبحث العتقادنا بأن ما نعيشه اليوم من

دونهم في القوة والعدد  ,وليعلموا أن القوم

خراب ودمار كان لالستبداد بالرأي األثر

وأنهم أهملوا االنتفاع يقواهم  ,فجحدوا بآيات

رسوله (صلى اهلل عليه وآله وسلم) على

كانوا يستهزئون به )(.)51

أن المشورة تأتي ثمارها اإلصالحية بمواجهة

في كل مصداق من مصاديق الطغيان يكون

 ,لما لالستبداد من آثار على مجتمعاتنا,

واألمصار  ,وهكذا فعل بهم استهزائهم

 .فالعذاب نتيجة ألعمالكم وجرائمكم(.)51

المشركين بمثل عاد  ,ليعلموا أن الذي قدر

كانوا مثلهم  ,متجمعين قوى العقل والحس ,

اهلل  ,واستهزؤوا بها وبوعيده  ,فحاق بهم ما

ثانياً  :االســـتبــداد

وكان فرعون رم اًز منرموز االستبداد  ,وذكر

على أعمالهم  ,كل هذا سنعطيه من األهمية

األبرز فيه  ,حتى و القرآن الكريم أكد على
المشورة  ,وهذا إن دل على شيء يدل على

ما ينتجه االستبداد من خراب ودمار للشعوب

إبليس مؤسساً له  ,فإنه استبد برأيه بعدم

السجود آلدم (عليه السالم) وأبى أن يسجد ,
فكان إبليس بامتياز صاحب حجر األساس

لالستبداد  ,عن طريق ق ارره الضال واص ارره
عليه  ,حتى بعد أن بين اهلل للمالئكة ﱡﭐ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱘ[البقرة]40 :
ﱕﱖﱗﱠ

وقوله تعالى :ﭐﱡﭐ...ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ[البقرة:

]40

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱠ[األعراف]52 :

بقي مستبداً بنهجه حتى يأتي اهلل تعالى بذلك

ﱐ ﱑ ﱒ

وعلينا أن نتوقف عند تعريف االستبداد قبل
أن نلج في التفصيل لهذا المصداق الذي
نرى له من األهمية التي تحتم علينا الدقة في

دراسته .
قيل  ((:هو تصرف فرد أو جمع في حقوق
()57

قوم بالمشيئة وبال خوف تبعه ))

فعرف استبداد السلطة ((السلطة المستبدة
هي تلك التي تمارس حكم الناس دون أن

تكون هي ذاتها خاضعة للقانون; فالقانون في

نظر هذه السلطة قيد على المحكومين من

دون أن يكون قيداً على الحاكم  ,ومن هنا

ففي وسع هذه السلطة أن تتخذ ما تشاء من
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إجراءات أو مواجهة األفراد لمصادرة حرياتهم

قال فرعون لقومه:ﱡﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

وقيل أن الحاكم المستبد في رأيه يسعى إلى

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ[القصص:

 ,وممتلكاتهم ))(.)58

معرفة منافع الناس وتشخيص مصالحهم,

ويبذل تمام جهده من أجل تبديل أوضاع
المجتمع إلى ما هو مطلوب ومرغوب فيه

عند الناس ؛ وذلك العتقاده أن الناس هم

مصدر قوته ومشروعيته في الرئاسة  ,وأن
عليه أن يسعى من أجل تحقيق المنفعة

العامة  ,ولكن بعد مضي مدة من الزمن قد

يصبح طالبا لتبعية الناس له  .جاعال إياهم

عاملين في خدمته ويظل على هذا المنوال
منتفعا منهم إلى أقصى الحدود  ,حتى

يتخلص من جميع القيود وااللتزامات فيفعل

ما يحلو له وما هو موافق لميوله ورغباته ,

اع لمصالح الناس  ,ومرتكبا شتى
غير مر ٍ

أنواع الظلم واالضطهاد  ,إلى أن تصبح

جميع أعماله أعماالً سيئة  ,وفي النتيجة
يجري على المدن والحواضر الخراب

والدمار(.)59

ولشهوة التسلط على رقاب العباد تأثيرات قد
تؤدي إلى اإلطاحة بمن يتصدون في مصيدة

االستبداد ؛ ألن بعض من يجلسون على
كرسي السلطة قد ال يكونوا مستبدين قبل

جلوسهم  ,لكن خضوع الناس وأغراء هذا

الموقع

المتقدم

باالستبداد .

في

المجتمع

يصيبهم

]48

هنا يريد فرعون القول بأنهم لم يخلقوا إال له

فيستعملهم في سبيل شهواته وارادته ويسخرهم

إلدراك أغراضه الحيوانية  ,وهذا تهديد لمن

ويقطّع
يقول بغير ذلك فسوف يعدم ُ

()20

.

ويرى أن له الحق في وجودهم وأنه صاحب

إصدار األوامر عليهم كما قال للسحرة بعد
إيمانهم :ﭐﱡﭐ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ
ﱠ[األعراف]524 :
وهنا استبد بإصدار القرار دون محاكمتهم

فهو يحدد العقاب  ,فقال للسحرة ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ
ﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞ
ﲟ ﱠ[طه]75 :
استبداده بالرأي حتى أنه ال يقبل اآلراء قال

لقومه ﭐﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ[غافر]29 :
فينطق على السنه والطريقة التي كان يتخذها

ويأمر بها  ,وكأن اآلية محاذاة بحكم لقول

فرعون هذا فكذبه اهلل تعالى بقوله ﱡﭐ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ[هود]97 :

والرشيد  :فعيل من الرشد خالف الغي  ,أي
 :وما أمر فرعون بذي رشد حتى يهدي إلى

الحق  ,بل كان ذا غي وجهالة(.)25
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حتى وصل به االستحواذ على كل شيء ,

يسحرون عنده  ,فأمر عند ذلك بقتل أبناء
()24

وهذا هو ديدن المستبدين يحبون االستئثار

بني إسرائيل حذ اًر من وجود هذا الغالم

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱠ[الزخرف]15 :

تقدم للقضاء على أنبياءهم الذين أُرسلوا إليهم

على كل شيء إذ قال  :ﭐﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

.

وكذلك المأل رغم عجزهم وعدم تحقيقهم أي

وهنا جاء ظلم الرعية واالستهانة بحقوقها

إال أنهم أصروا على استبدادهم للحفاظ على

وعدم االعتراف بأصالتها ووجودها والتحكم

مكاسبهم السياسية التي كانوا يتمتعون بها ,

فهذا كما يسميه النائيني استيالء السلطان

فكانوا أصحاب األمر والنهي  ,فهم من يتخذ

وتصرفه في المملكة باعتبار كونه من باب

الق اررات و يعملون بما يخدم مصالحهم

بشؤون الناس بإرادته(.)22

التملك أو من باب الوالية  ,فهو يتصرف
تصرف الشخص في ملكه الخاص  ,المملكة

وما فيها يرى أنها ملكه وعقاره حاسباً أهلها
كاألغنام واألنعام والعبيد(.)24

عن طريق استحواذهم على خيرات أقوامهم

الشخصية وا ْن أوصلهم إلى العذاب األليم
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ[هود]42 :

لقد جاءهم بالبينة ولكنهم أعرضوا عنها

ومن ق ارراته االستبدادية األبشع و األشد قسوة

وجاءهم بالتحدي فلم يقدروا عليه وكذبوه ,

قتله لكل ذكر يولد من بني إسرائيل ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ

وهاهم يطالبوه بأن يأتيهم بالعذاب ليثبت

ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪ
ﲰ ﲱ
ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ
ﱠ[القصص]4:

وقيل :لقد قالوا هذا بعد أن عجزوا عن

وكان الحامل على هذا الصنيع القبيح أن
بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما

يأثرونه عن إبراهيم (عليه السالم)  ,و أنه

سيخرج من ذريته غالم يكون هالك ملك
مصر على يديه  .وذلك حين ما جرى على

سارة امرأة الخليل من ملك مصر  ,من
إرادته إياها على السوء وعصمة اهلل لها ..

وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل
 ,فتحدث بها القبط فيما بينهم  ,ووصلت إلى

فرعون  ,فذكر له أمرائه وأساورته

وهم

صدقه(.)21

دحض حجته  ,وأخفوا هذا العجز في ثياب

الجبابرة ومعنى قولهم واهلل أعلم  :يا نوح قد
جادلتنا  ,فأكثرت جدالنا  ,حتى سئمنا ومللنا

 ,وما نحن لك بمؤمنين فأتنا بما تعدنا من

العذاب  ,أي ما أنذرتنا به في أول دعوتك

من عذاب أليم(.)21

وهنا نقف على مأل أصروا على استبدادهم

حتى أنهم طلبوا من نبيهم أن يثبت ما وعدهم

به من عذاب :ﭐﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌ
ﱠ[األعراف]77 :

مفهوم الطغيان وداللته السياسية في القصص القرآني ) 515 ( .............................
لكن قوم ثمود ظهر استبدادهم في قرارهم

أن تكون ق ارراته ذات أثر على مستقبله

بعقر الناقة ,التي حذرهم نبيهم من المساس

السياسي  ,والكثير منها قد تكتب نهايات

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ[هود]14 :

السالم)  ,وفرعون والكثير ممن وردت

بها ,فقال :ﭐﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ

ذلك المستبد  ,كما كان قرار ابن نوح (عليه

ولكن عقولهم المريضة وشيطانهم المسيطر

أسماؤهم في القصص القرآني  ,فكان هذا

عليهم آوى بهم إلى عقرها قال تعالى  :ﭐﱡﭐ ﱭ

الفكر االستبدادي المحرك لتلك الشخصيات

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ[هود:

فأدى اختزال
واألقوام مما أدى إلى إهالكهم ّ
العقول بعقل الحاكم المستبد المتسلط على

عصوه في ما أمرهم وارتكبوا ما نهاهم عنه

الشعوب إلى سقوط دول أو أجزاء من تلك

 ]11أخبر اهلل تعالى عن قوم صالح بأنهم
من أذى الناقة  ,وانهم عقروها  ,والعقر قطع

الدول في زماننا الحاضر  ,فكان قتل

العضو الذي له سرايا في النفس  ,وكان

األرواح وسفك األموال هو نتيجة لالستبداد

سبب عقرهم لها أنهم كرهوا أن يكون لها يوم

أو االنسياق وراء اآلراء الخاطئة أو المتعمدة

ولهم يوم في الشرب ؛ لضيق الماء عليهم

لوعاظ السالطين كما كان قارون وهامان
ّ
لفرعون .

) وضربت به العرب المثل في الشؤم  ,فلما

ثالثاً :االستعالء

ﱴ[هود ]11 :أي تلذذوا  ,في ما يريدون
ﱳﱠ

القرآن الكريم ونسبها إلى فرعون بعد إسرافه

واألصوات ,وقيل معنى ( في داركم ) أي في

وهي من نتائج النفس الطاغوتية أي تجبر

ونستخلص أن االستبداد يصيب فكر اإلنسان

عن طاعة الرب األعلى(.)28

والمرعى على ماشيتهم فعقرها ( أحمر ثمود

فعلوا ذلك قال لهم صالح:ﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
من

المدركات

دار الدنيا

()27

الجسام

من

المناظر

.

ويظهر هذا واضحاً في ق ارراته التي يتخذها ,

فتكون مرآة عاكسة توضح الفكر المستبد

المصدر لتلك األوامر المهلكة للفرد والجماعة

 ,وخصوصاً على مستوى الق اررات السياسية

التي عادةً تكون آثارها المدمرة واضحة ذات
أثر مؤلم للمجتمعات التي يحكمها صاحب
العقلية االستبدادية حتى يصل به الحال إلى

هو صفة من الصفات الذميمة التي ذكرها
في اإلفساد وقد سيطرت عليه آفة االستعالء

وعتا وطغى  ,وآثر الحياة الدنيا  ,وأعرض

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﱠ[القصص , ]4 :وكان إرسال موسى
وهارون (عليهم السالم) بآيات إلى فرعون

وملئه للقضاء على سنة الشيطان التي سنها
ألتباعه ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱯ[المؤمنون]41:
ﱠ

ﱬ ﱭ ﱮ
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ومن الطبيعي عند الشعور باالستعالء أنتتولد

طاعة اهلل ويبعدهم عن االستنكاف والتعالي
()29

صفات ذميمة  ,ومنها التحقير ,وأول من

عن عبوديته

البشرية على امتداد التاريخ إبليسﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﱠ[ص]71 :

ﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ[هود ,]27 :لقد
قالوا له  :ما ن ارك اتبعك إال الذين هم أراذلنا

وهنا البد من اإلشارة إلى أن التعالي

كالباعة والحاكة وأشباههم  ,ولم يتبعك

قوم نوح  ,الذين بعث اهلل تعالى نوح (عليه

اتبعوك لم يكن عن ٍ
ترو منهم وال فكر وال

أرسى قاعدة التحقير التي رفعها الطغاة ضد

والتحقير جاء من رأس القافلة البشرية وهم

السالم) بالدواء الذي يشفيهم من داءهم الذي

.

حتى قالوا:ﭐﱡﭐ.......ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

األشراف وال الرؤساء منا  ,ثم هؤالء الذين

نظر بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك(.)40

أصيبوا به والرجوع بهم إلى طريق الحق بعد

ويرى البحث أن هذا ما سار عليه الطغاة من

أن أضلوها وساروا في اتجاه العذاب األليم ,

تحويل المجتمع إلى طبقات  ,حتى ال يكون

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ[هود]21 :

المصلحين  ,يكون الجواب حاض اًر وهو أرذل

فقال (عليه السالم):ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ

للفقراء هم إال العيش  ,وكذلك عندما يتبعون

حتى ذكرت اآليات كل المغريات التي قدمها

القوم وغير المتعلمين وأرباب الحرف الدنيئة

نوح ﭧﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

.

فكان جوابهم مليء باالستعالء والتحقير له

قالﭐﱡﭐ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱠ[النازعات] :

ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ]هود[27 :

بعلو معنى صفته على غيره عما ال يناله

ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ[نوح]52 – 55 :

وأتباعه ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

أن المأل هم أشراف القوم
يرى الطباطبائي ّ
وخواصهم  ,واالعتراض عليهم لم يكن

متوقعاً؛ ألنهم تعالوا على القوم بهيبتهم

وزينتهم التي ملئوا بها قلوب قومهم وعيونهم,
حتى أنه ذكرهم بأنه ناصح لهم ليقربهم من

فكان فرعون يتعالى على أهل مصر حتى

يقول صاحب التبيان  :فاألعلى المختص
بكيد وينال هو به  ,ومن هنا خرج بالغلو إلى
التعظيم  ,ولم يكن مثل ذلك في جهة من
الجهات  ,وكأنه قال  :أنا الذي أنال بالضر
من شئت وال ينالني غيري  ,وقيل  :إنه جعل

األصنام أرباباً فقال  :أنا ربهما وربكم  ,أي

انه استعلى على الجميع(.)45
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ويرى اآللوسي أن فرعون عند ادعائه الربوبية

ويرى صاحب األمثل كان هذا أول رد فعله

يؤكد على وجوب طاعته واالنقياد له وعدم

أن قال فمن ربكما يا موسى  ,والعجيب أن

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

مستعداً حتى أن يقول  :من ربي الذي

فهم ضيقوا الصدور بالحق الواضح ال

ومن الواضح استهزاء فرعون عندما قال وما

الحياة بمقياس القوة المادية الظاهرة  ,فال

ولو كان يريد أن يعرف رب موسى وهارون

وزن عندهم للحقيقة القوية التي يحملها

لكان جوابه من ربكما مع ذلك كان جواب

العشيرة  ,ال عصبية االعتقاد  ,وصلة الدم

ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ[الشعراء]24 :

على أوليائه فال يضعونها بالحساب ,وحين

ﱱ ﱲ ﱠ[الشعراء ]21 :مستهزئاً باهلل سبحانه

االشتغال بطاعة غيره(.)42

ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ[هود]95 :

يريدون أن يدركوه  ,وهم يقيمون القيم في

شعيب ويواجههم بها  ,وفي حسابهم عصبية
ال صلة القلب  ,ثم هم يغفلون عن غيرة اهلل

فرعون المغرور والمعجب بنفسه لم يكن

تدعيانه

()44

؟.

من إظهار السيطرة والقوة عند االستهزاء ,

موسى (عليه السالم) :ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
يتجه فرعون بنظره إلى من حوله فيقول :ﭐﱡﭐ

تفرغ النفوس من العقيدة القومية والقيم الرفيعة

وتعالى  :ﭐﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ[الشعراء]21 :

والمثل العليا فإنها تقيم على األرض

 ,وهنا يريد أن يوهم من حوله أن اهلل سبحانه

مصالحها الغريبة وقيمها الدنيا  ,فال نرى
ٍ
يومئذ لدعوة كريمة وال لحقيقة كبيرة ,
حرمة

ال
وتعالى قد استه أز بهم وأرسل إليهم رسو ً

مجنوناً  ,وهذا اعتراف منه بأن هناك رباً

وال نتحرج من البطش بالداعية إال أن تكون

يرسل الرسل قال  :ﭐﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

له عصبة تؤويه  ,واال أن تكون معه قوة

ﱿ ﲀ ﱠ[الشعراء]27 :

مادية تحميه(.)44

هذا هو حااللطغاة  ,يثيرون الشبهات ؛

المطلب الثالث  :مصاديق الطغيان في

ليجعلوا الغموض مسيط اًر على الناس ,

أوالً :االستهزاء

الوصول إلى عقولهم .

القصص القرآني
كان االستهزاء في أعلى مستوياته قد جسده
فرعون  ,حيث وضع خط الشروع له ,

ونقطة االنطالق  ,في مرحلة التسافل البشري

عندما قال  :ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ[الشعراء]24 :

والتشكيك قائماً حتى يفقد اليقين إمكانية
ولهذا قال موسى (عليه السالم) :ﭐﱡﭐ ﲃ

ﲋ[الشعراء:
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﱠ
]28

وهذه إشارة لهم أن يرجعوا إلى صوابهم
ويتفكيروا بما يقول دون التفات إلى المغريات
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المؤثرة على اتخاذ القرار السليم الخالي من

إن الكثير ممن يتصدون إلى السلطة في

اإلمالءات المفروضة من قبل الطغاة .

عصرنا الحالي قد يستهزؤون في أقوالهم

كذلك االستهزاء كان له األثر في رفض

وأفعالهم بالشعوب عن طريق إظهار النصح

األقوام دعوات أنبيائهم  ,وهذا واضح من

ويدعون أنهم موجودون من أجل
والمحبة ّ ,

أجوبة قوم مدين الذين جاءهم شعيب (عليه

خدمة الشعوب وتحقيق المطالب  ,لكنهم في

السالم) بالنصيحة وما كان منهم إال

االجتماعات المغلقة يبدؤون الحديث عن

االستهزاء ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

المصالح الشخصية  ,وهنا جاءت اآلية تبين

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﱠ[هود]87 :

لكل من سار على نهج الفقه االستهزائي
الشيطاني  ,أنك تسير على نهج السابقين

وأقوى  ,وحجتهم أن كثي اًر مما تقوله غير

هو إال استفحال هذا المرض ليكون بداية في

له ,وهذا كناية عن أنه يتكلم بما ال فائدة

ثانياً :االستغنــــــاء

قوبل األنبياء بموجة شديدة من اإلنكار

عند ركوبها  ,واإلغراق والهالك في

اقتضت الحكمة اإللهية أن يكون من أساليب

ﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ[هود:

يقول صاحب الميزان  :الفقه أبلغ من الفهم

مفهوم عندنا  ,فيذهب كالمك لغى ال أثر

فيه(.)41

المصبوغ بألوان االستهزاء والسخرية  ,وقد

الدعوة التذكير بما أصاب األمم الخالية جزاء

هذه األفعال

()41

.

في موقف آخر من قصة فرعون  ,يكشف

لنا اهلل تعالى طبيعة المجتمع الضعيف الذي
تنازل عن واجبه السياسي فسمح لفرعون أن

يستخف بعقول العامة حين لم يستشعر
ّ
لرجولتهم معنى  ,فهم ليسوا رجاالً بنظره ؛

ألن الرجال ال يستخفون  ,واليقبلون ألحد أن

يستخف بهم(.)47

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ[هود]95 :

الذين وصفهم اهلل بأنهم طغاة  ,وهذا الداء ما

عاقبة المستهزئين.

هنا نقف على استغناء عن سفينة كان النجاة

االستغناء عنها ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

 ]44 – 42أي سأنضم إلى جبل يعصمني

ويقيني من الماء فال أغرق  ,فكان رد نوح

(عليه السالم) ال عاصم اليوم  ,وهو يوم
أشتد غضب اهلل وقضى بالغرق ألهل
األرض إال من التجأ منهم إلى اهلل – من اهلل

الجبل وال غيره(.)48

وذكرت لنا القصص القرآني قوم هود (عليه

السالم) ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
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ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﱠ[فصلت , ]51 :هنا يقول ابن كثير لقد بغوا
وعتوا وعصوا  ,ألنهم بلوا بشدة تركيبهم

وقواهم اعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس

اهلل(.)49

المتناعه عن السجود اعتقاده بأنه أفضل من
آدمﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱒ[األعراف]52 :
ﱠ

ﱐ ﱑ

واالستكبار ليس له مواطن حق أبداً  ,بل

وكانت عندهم أبنية مرتفعة ومصانع

ينتج عن األهواء النفسية والرغبات و

ظنوا أنها ستحميهم من العذاب  ,وكان هذا

الشهوات الشيطانية وهو أكبر خطر يهدد

االستغناء عن نصيحة الرسل  ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ
ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺ
ﲻ ﲼ ﱠ[الشعراء]529 – 524 :

وقيل  :اآلية  :العالمة والبناء على األماكن

المرتفعة  ,اخترعته عاد األولى هروبا من
الطوفان بعد أن شوهت األساطير حقيقة

طوفان نوح (عليه السالم)  ,واعتبروه ثورة
طبيعية يمكن مقاومتها بالبناء فوق المرتفعات
وتحصين

السيول

()40

.

المنشاة

على

األرض

ضد

وقيل  :المصانع كانت لنحت الجبال وبناء

القصور .

وقيل  :هي البروج المشيدة والبنيان

المخلد(.)45

ثالثاً :االستكبــــــار

ُي َع ﱡد إبليس أول المستكبرين  ,كما ورد في
القرآن الكريم أنه عصى أمر ربه مستكب اًر
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ[البقرة , ]44 :وكان المسوغاً

الحياة السياسية وأمن الشعوب والمجتمعات
البشرية

(. )42

وقد وردت في القصص القرآني آيات بينت

هذه الظاهرة التي استحوذت على عقول

الكثير ممن سار على هذا الطريق الذي
افترشه أول المستكبرين فكان ألصحاب
الغرور واإلعجاب بالنفس تأثر واضح على

منهجهم في مواجهة األنبياء الذين بعثوا من
أجل هدايتهم إلى الصواب فكان الرد الذي
تميز به المستكبرين كما بين لنا ذلك قوله

تعالى  :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ[األعراف:
]41

واستعرض القرآن الكريم األحداث االستكبارية
 ,وحاالت الحكومات االستكبارية التي

حكمت على هذا األساس .

وهذه النظرة االستكبارية تقول  :إن عصارة
المجتمع والقانون تتلخص في وجود هذه

الحكومات  ,وان رؤية الحكام الطغاة ينبغي
أن تحل محل نظام الصلحاء السياسيين(.)44
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وامتد هذا الفقه الشيطاني لالستكبار حتى

المجتمعات واألفراد ,وبين البحث إن الطغيان

أصاب أقوام قد ذكرها القرآن الكريم ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ

يكون في بعض األحيان سمة لمجتمع كامل

ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱠ[األعراف , ]88 :وهنا القرآن الكريم

كذلك بينا كيف خص اهلل سبحانه وتعالى

يضرب لنا األمثال ألخذ الدروس والعبر وهو
يذكر أن االستكبار ال يصيب األفراد إنما

أقوام أصيبت بهذا الداء ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ[فصلت]51 :
الخـــــــالصــــــــة
تناول البحث ظاهرة سياسية خطيرة وردت
في القصص القرآني وهي ظاهرة الطغيان ,

ووجود الطغاة في المجتمعات  ,واألثر

السلبي الذي تعكسه هذه الظاهرة على

وليس ألفراد أو لحاكم معين .

أحد الطغاة وهو فرعون بأرسال الرسل اليه

بسبب طغيانه وجبروته .

وتكون هذا البحث من عدة مطالب  ,فكان

المطلب األول تعريف الطغيان في اللغة
واالصطالح  ,والمطلب الثاني تناولنا صفات
الطغاة التي جاءت في القصص القرآني ,

ومنها الجحود  ,واالستبداد  ,واالستعالء ,

أما المطلب الرابع فكان عن مصاديق

الطغيان في القصص القرآني وكانت هذه
المصاديق

واالستكبار

االستهزاء

,

واالستغناء

,

.
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