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مهدی نادری1 
چکیده:

سرنوشــت  از  حکایــت  مســلمانان،  شــناخت  منبــع  معتبرتریــن  مثابــه  بــه  کریــم  قــران 
کــه علــی رغــم قــدرت و شــکوه پــس از چنــد صباحــی، روبــه  و سرگذشــت اقــوام و مللــی دارد 
ــی  ــن اله ــنت ها و قوانی ــم س کری ــرآن  ــر ق ــده اند. از منظ ــود ش ــت ناب اضمحــال نهــاده و در نهای
کــم بــر آفرینــش، فرازمانــی و فرامکانــی، جامــع و غیــر قابــل تغییــر اســت)فتح/۲3( و تحــوالت  حا
جوامــع بشــری تابــع احــواالت نفســانی آنهــا بوده)رعــد/11( و هــر امــت و تمدنــی شــروع و پایانــی 
گرچــه علــل مختلفــی در زوال قدرتهــا  ــم  کری ــات قــرآن  ــر اســاس آی ـ اجــل ـ دارد)اعــراف/3۴(. ب
نقــش داشــته اســت امــا علــت العلــل زوال قدرت هــای سیاســی »اســتکبار«)عنکبوت/39( و 
»ظلم«)انبیــاء/11( می باشــد. از نظــرگاه سیاســی و اجتماعــی،  ظلــم و اســتکبار فراعنــه منشــأ 
کفــران نعمت هــا، ترویــج رذایــل اخاقــی، فســاد گری در زمیــن، ســلطه بــر  تکذیــب پیــام الهــی، 
انســان ها، و دور شــدن از فطــرت انســانی و قــدم نهــادن در طبیعــت حیوانــی اســت. داســتان 
گــروه و اجتمــاع فرعونیــان، قــوم متعصــب نــوح، زورمنــدان عــاد و ثمــود،  زوال و نابــودی شــش 
ــر ایــن نکتــه  ــاد شــده اســت ب ــم از آنهــا ی کری ــرآن  ــه در ق ک ــوط  ــوم ل ــرس، و ق ــودگان اصحاب ال آل
گســتره حیات  کــه زوال و نابــودی آنهــا به دلیــل انحراف فکری، اخاقی و رفتاری در  کیــد دارد  تأ
کــه آموزه هــای وحیانــی، پیام هــای فرازمانــی و فرامکانــی بــرای  جمعــی بــوده اســت. از آنجایــی 
ــا وضعیــت و ســنجش تمدن هــا  انســان دارنــد می تــوان چارچوبــی دقیــق و متقــن در رابطــه ب
ارائــه دهنــد. نظــرگاه قرآنــی بــه مســئله تــدوام یــا زوال ابرقدرتــی آمریــکا بیانگــر ایــن نکتــه اســت 
ــه  ــر شــواهد تجربــی، دالیــل عقلــی و انطبــاق وحیانــی روب ــکا بنــا ب کــه نشــانگان ابرقدرتــی آمری
افــول اســت. در ایــن میــان، دو عامــل »اســتکبار« و »ظلــم« رژیــم آمریــکا در ابعــاد اجتماعــی و 

سیاســی تســریع بخــش ایــن افــول خواهــد بــود.
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