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 مقام معظم رهبری از منظر مبانی قرآنی عوامل معنوی اقتدار ملی

 )مطالعه موردی مبتنی بر ارتباط با خالق(

  زینب پورکاویان، دک ر آتنا بهادری، بی سادات رضی بهابادیدک ر بی

 چکیده
د؛ژیزژالیسژدخژیقتلدیخژ الاژدیخژکمملد خی  مد هسژ د م تاژخ  متژاقل ژ  لسهخژت سلسد

هخ لهسژ  ی للژوژخی کخوژالز ژیاالژ میسژداتسه اتژحمظژوژیفای  ژیقتدیخژ ااتژی د
ژ ختلاژیزژخوولس د.ژا  لتهخژالیسژ  خدژ مخالاژقلمیخژگسمژیلاپژخه مپآ الژیزژ مامژآب

ژ لپژMaxQDAیفلایخژ هژیاتمهد ژیزژفمی ملدژتیاسللژ ضلم بژوژالم ژو و تاژیاالژکپ
ومدیختپژیاال.ژ  ی لژ  م سژیقتدیخژژ هسژی تهب وژوسهژ مخااژیقتدیخژ ااژدخژ سهاه 

دخژت هلسقژیاا ژدیخدتژ پژدوژ خ ژت لهلسقژ  تملاژلپژکپژخ تپژ  اقژ ااژدخژیاد تپ
ول و  ژ لهژی لدژ  د.ژتق سقژ اژ مژیخت هطژ هژخهلقژوژت هلسقژ  تماژ مژیخت هطژ هژخاق
  خدسژت هلسقژ  تماژ مژژ پژ طهل پژت دوژکمکاژدخژیقتدیخژ مه خسژیاا اژی میب

تژ  لهااژ لهت اسقیخت هطژ هژخهلقژومدیختپژیاالژوژدخژیدی پژ هژت  پژ پژ متأژد ماژی دژ
خفتلهخژیالال.ژی لدژت لهلسقژدخژ سلهبژژکمد یاتخمیجژژت م یبژثقلژیک مژآاهبژخیژ پژاقمآا

قا لاژوژ یتژت کللتژیخت لهطژ له لژ ضله سد:ژی ملهبتژتقلژیخت هطاژ مدگهبژ هژخدیوادت
خدیوالدژاسلاژژت  د؛ژدخژ قه للیاگسا ژیلهاژ اژتژد هژویلهاژ هژخدیتژیخا دسژی تقه

ژ.ژفم ه دحمه الژوژیلطهوژخ دژخیژا  الژ پژ مدگهااژکپژیاتیقه ژدیخادتژ یلژ ا
یلاپژآ الیخت هطژ هژخهلقتژیقتدیخژ ااتژ  ی لژ  م ستژ  هااژقمآااتژژ:های کلیدیواژه
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 مقدمه

های اسالم به آن توجه شده مهمی است که در آموزه هایاقتدار نظام اسالمی، از موضوع مسئله
 و آیـددسـت مـی های قرآن کریم، اقتدار حقیقی تنها از مسیر الهی بهاست. با توجه به رهنمود

برای دستیابی به آن، بایـد  نیز جوامع (.99 کهف:)خداوند، خاستگاه اقتدار معرفی شده است 
در کنار ایمان به خداوند، عملکرد صحیحی داشته باشند؛ همچنین در بعد سیاسی آن، اقتـدار 

ها است؛ الزم اسـت و نیازی بزرگ برای حکومت هامبحثی راهبردی از مباحث اساسی کشور
ه کسـ  برای حفظ استقالل و دستیابی به اهداف و منـافع داخلـی و خـارجی خـود بـها ملت

گام اول در ایجاد اقتدار، شناخت عوامل و راهکارهای کس  آن  ،توان گفتاقتدار بپردازند. می
ول هـای اای از سـالاللـه خامنـهجامعه، نقش بسزایی در اقتـدار ملـی دارد. آیـت است. رهبر

کید  لهشان تا زمان حال، بر مسئرهبری  .اندکردهاقتدار کشور تأ
تحلیل مضمون به بررسی اقتدار ملی در  فراینداست که با  یهشبخشی از پژو این مقاله،

که یکـی از مضـامین حاصـل از آن ای پرداخته است. عوامل اقتدار ملی الله خامنهبیان آیت
عوامـل قابـل تقسـیم اسـت.  و معنـوی در سخنان رهبری به دو بخش مادیپژوهش است، 

بیانـا  در دیـدار ماننـد: ناسیونالیسـم )د؛ نـفقط منشأ مـذهبی و دینـی ندار ،معنوی اقتدار
تـوان گفـت: عوامـل لـه مـیمعظم سخنانبا توجه به  اام ؛(29/85/9959فرماندهان سپاه، 

بیانـا  در در تعـالیم اسـالمی دارنـد ) ، ریشـهجمهوری اسـالمی ایـرانمعنوی اقتدار ملی 
چهـار  هابرای انسانتوان می با توجه به اینکه(. 28/85/9900تهران،  های نماز جمعهخطبه

ل عوام -طبیعتها و انساندیگر  وند،خدا، با خود ارتباط- نظر گرفت درگونه رفتار ارتباطی 
مبتنی بر  تعالیم و با خالقدو دسته تعالیم مبتنی بر ارتباط  توان بهمعنوی استخراج شده را می

تعالیم مبتنـی بـر به تبیین  روپیشتقسیم کرد. پژوهش  ها(با خلق )خود و دیگر انسانارتباط 
 بـه پردازد و در ادامـه مبـانی قرآنـی آنله میمعظماز منظر  خداوند متعال و ملتبین  ارتباط

 گردد.عنوان ثقل اکبر در تعالیم دین بیان می
راهبردهای نیل  »هایی انجام شده است؛ از جمله: عوامل معنوی اقتدار، پژوهش درباره

اثــر محمــدجواد  «اداللفار یقیقللث ری للالری ایللن ث ا للرا  بللا اداللفار گرهبهللث بللا   ابللا
 یاکتشاف روش از ستفاده( که با ا9991زاده، محمدجواد علیزاده و سلمان صفدری )نصرالله
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 نیتـدو به نسبت SWOT راهبرد نیتدو روش از استفاده با ،یفیک و یآمار لیتحل و هیتجز و
را هاه د ن در تحکیم و تالیعا ادافار  لث »ی انجام گرفت و فرهنگ اقتدار به لین یراهبردها

( که به بررسی جایگاه دیـن 9999پیک )اثر توحید محرمی و سیامک ره «ری الری این ث
مضـامین موردی  ده، به مطالعهش بیانپژوهش، نسبت به موارد این در اقتدار ملی پرداخت. 

 درپرداختـه اسـت و ای خامنـهاللـه از منظـر آیـتو ملت ایران  خداوندمبتنی بر ارتباط بین 
مبـانی  نیز در ادامهاست.  کردهاستفاده از فرایند تحلیل مضمون  ،جهت دستیابی به مطلوب

 .بیان شده است ،مضامین استخراج شده هقرآنی شبک

 روش پژوهش. 1

از فرایند تحلیل مضمون اسـتفاده  ،چه بهتر به مطلوب برای دستیابی هر ،روپیشدر پژوهش 
هـا یندی برای تقلیل و تحلیل دادهل مضمون، یک روش پژوهش کیفی و فرااست. تحلی شده

هـایی ننـی و بـه داده ،های متنی پراکنـده و متنـوع(. داده211-212: 2416است )کمالی، 
 یبـرا یروش .شوددر آنها تبدیل می تفصیلی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوی موجود

 ،یفـیک اطالعـا  لیـتحل نـامرتبط، ظاهرا اطالعا  از  مناس درک و برداشت متن، دنید
 عـدم( 9. یفـیک بـه یکم یهاداده لیتبد و... و تیموقع گروه، شخص، مندنظام یمشاهده

 لزوم( 4 شده؛ نییتع قبل از که ینظر چهارچوب به یبندیپا عدم( 1 ه؛ینظر به یابیدست لزوم
 نکـا  و هـاداده بافت به شتریب توجه( 3 ن؛یمضام تمام ریتفس و لیتحل و منابع تمام یبررس

 و تیـواقع انیـب( 7 ؛یضمن و حیصر یهادهیا بر تمرکز و رفتن شمارش از فراتر( 2 ف؛یظر
 همکـاران، و یجعفـر یعابـد) اسـت آن یهایژگیو از یریتفس یلیتحل هارائ( 6 و آن نییتب

 است، نیمضام هشبک روپیش پژوهش در یلیتحل ابزار نکهیا به توجه با .(969-960: 9998
 یهـاگـام دیـبا مضـمون، لیتحل ندیفرا انجام و منظم یهاداده به یابیدست ،یسازینن یبرا

 ،یکدگـذار و هیـاول یکـدها جـادیا مـتن، بـا ییآشنا: از عبارتند که کرد یط را یاگانهشش
 نیتـدو و نیمضـام هشـبک لیـلتح ن،یمضـام هشبک میترس ن،یمضام شناخت و وجوجست
 (. 970: )همان گزارش
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 مراحل انجام پژوهش (.1) نمودار

 
 MAXQDAمضامین در نرم افزار  تشکیلنمونه کدگذاری و  (.1)تصویر

 شناسیمفهوم. 2

 معـین،) بـاطنی و حقیقـی به معنی، آنچه منسوب بـه معنـی اسـت؛منسوب « معنوی» واژه
ــاطنی و منظــور از عوامــل معنــوی، عوامــل  (.958: 9909عمیــد، ؛ 9775: 2، ج9909 ب

 واژه شـوند.های جامعـه مـرتبط مـیاند که به بعد فرهنگی، روانی، باورها و ارزشنیرمادی
عمیـد، چیـزی، پایـه و بنیـان ) به معنای مبنا، محـل بنـا و ریشـه« مبنی»نیز جمع « مبانی»

 مرحله اول:
یسژدخژو  سژکاسدویژ   ال

 هسژاه الژ خ ژ سهاه ژوژوسه 
Khamenei.irیزژی تدیژژ

 2931خ  مسژتهژوه هبژاهلژ

 مرحله دوم:
 یفایخیاتقهلژ پژام 

MAXQDA 

 مرحله سوم:
  هکدگییخسژ  خدسژدید 

تتکسلژ ضه سدژوه پ/ژ
 د مد ژوژفمیگسماهز هب

 مرحله چهارم:
 تتکسلژ  کپژ ضه سد

یخیئپژژگایخ اژتم سمسژیزژ
   کپژ ضه سد

 مرحله پنجم:
 خ  عژ پژقمآبژکم قژوژتمهاسم
یخیئپژ  هااژقمآااژ  کپژ
  ضه سدژیاتخمیجژ د 
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در ایـن  (.9589: 2ج، 9909 (، بنیاد، شالوده و اسـا  اسـت )معـین،985-987: 9909
از شـود. های قرآنی مضامین حاصل از کالم رهبر معظم پرداخته میها و پایهنوشتار به ریشه

، اقتدار اسـت کـه در قـرآن کـریم و از منظـر روپیشدیگر مفاهیم حائز اهمیت در پژوهش 
 شرح است:  به اینای الله خامنهآیت

 اقتدار در قرآن کریممفهوم  .2-1

طور مستقیم و نیرمستقیم به آن  است که در قرآن کریم به هاییاقتدار از موضوعقدر  و 
، «قـدر» هایریشهتوان با بررسی واژگانی و مفهومی به آن پرداخت. اشاره شده است که می

انـد کـه مـواردیاز و واژگان مشتق از آنهـا، « ضعف»و در مقابل « قو »، «سلط»، «علو»
ها را مختص به خداونـد قدر  توان در تبیین قدر  از آنان استفاده کرد. آیا  الهی همهمی
ِه » دانند:می َة ِلَلَّ َنَّ اْلُقَوَّ

َ
خاسـتگاه اقتـدار  عنـوان بـهخداونـد  همچنـین (.956 :ه)بقر «ًعایَجِم  أ

َت »معرفی شده است:  َة ِإَلَّ ِلاللاه کَوَلْوََل ِإْذ َدَخْلَت َجنَّ ََ اللاه ََل ُقاوَّ  .(99 )کهـف:« ُقْلَت َما َشاا
 که آن قدرتیکنند؛ چنانبیان می وندعالمه طباطبایی در تفسیر آیه، قدر  را منحصر در خدا

که قائم به مخلوقا  است، همان قائم به خداوند است؛ بدون اینکه قدر  از خداوند قطـع 
؛ بنـابراین در (996-991: 99، ج9998 شود و مخلوقا  در آن مستقل باشند )طباطبـایی،

طولی آن از خداوند بـه خلـق، اسـتقالل در  انتشار تبیین قدر  خداوند و مخلوقا ، باید به
 ستقالل در قدر  خلق توجه کرد. قدر  خداوند و عدم ا

به دو دسته قابل تقسیم است: قدر   ،در قرآن کریمشناسی موضوع قدر  از نظر ارزش
گرایی است. قدرتی کـه در ، حقآنمعیار در ممدوح و مذموم بودن  ممدوح و قدر  مذموم.

طـور جهت کفر و شرک و همراه با ظلم، تجاوزگری، اسـتبداد، طییـان، ایجـاد نـاامنی و بـه
شـود و اقتـدار خالصه، هر چه که خالف اوامر خداوند باشد، اقتدار مـذموم محسـوب مـی

 اتصــال و ایمــان بــه خداونــد، اقتــدار ممــدوح  واســطهبــهو مؤمنــان  ائمــهو  امبرانیــپ
 آید.می حساببه

سلبی و ایجابی است. از آنجـایی کـه  نسبت به موضوع اقتدار، دوگانهکریم موضع قرآن 
، آیا  بـه لـزوم واضح است قرآناسالمی در  برتری اسالم و لزوم برتری مسلمانان و جامعه
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انـد. هـدف قـرآن از امـر بـه کسـ  قـدر ، ایجـاد اسالمی اشاره کرده ایجاد اقتدار جامعه
 :ه)بقـر ی در جامعـه، برقراری اوامر و احکـام دینـ(59 )انفال: بازدارندگی نسبت به دشمنان

قدرتی که همراه با ظلم، تجـاوز و تعـدی از است. از سویی،  و دیگر موارد (08 ؛ هود:999
حدود باشد، از منظر آیا  مذموم است و ایـن مسـئله فقـط مخـتص بـه کـافران و مشـرکان 
 نیست؛ بلکه مسلمانان نیز در مسیر قدر  و اقتدارشان در جهت گسترش و اعتالی جامعـه

ِذ یَسبِ  یَقاِتُلوا فِ »اند: از ظلم و تعدی نهی شده اسالمی  :هبقـر« )ْم َوََل َتْعَتُدواکاِتُلونَ َق یَن یِل الله اَلَّ
 .است قرآن کریمسلبی اقتدار در  ؛ بنابراین، نهی از ظلم، تجاوز، طییان و... جنبه(998

 ایالله خامنهآیت از منظر اقتدارمفهوم  2-2

. در یکدیگرنـدجانشـین  واژهو  تـرادف معنـایی دارد« قـدر »له بـا در سخنان معظم« اقتدار» واژه
 :ه شودله پرداختدر اندیشه معظمملی اقتدار معیارهایی به مفهوم  زیر سعی شده است با ارائه جدول

 ایالله خامنهشناسی اقتدار ملی در بیان آیتمفهوم (.1)جدول

 بر اسا  داللت مفهوم

بیانا  در دیدار گیرد )تعلق می ،ملت -دولت، اقتدار ملی به یک واحد سیاسی
هـای خطبـه بیانا  در ؛80/85/9971  دولت، أرئیس جمهور و اعضای هی

 (.20/82/9908 نماز جمعه،
ایجابی و سلبی اسـت؛ وجـه ایجـابی: نظـام اسـالمی توانـایی  دارای دو جنبه

الملل انایی حضور فعال و اثرگذار در بینپیشبرد کارها، دستیابی به اهداف و تو
هــا و را داشــته باشــد. وجــه ســلبی: نظــام توانــایی مقابلــه در برابــر زورگــویی

های بیگانه تـوان های بیگانگان را داشته باشد؛ نفوذناپذیر باشد؛ قدر دخالت
بیانـا  در نفوذ در آن را نداشته باشند و از تهدید دشمنان ترسی نداشته باشـد )

 (.20/82/9908های نماز جمعه، خطبه

بر اسا  سطوح و  مفهوم
 هاعرصه

و در مقابل آن اقتـدار  حقیقی اقتدارتوان به دو سطح له اقتدار را میدر کالم معظم
گرفته از بیانا  در دیدار با جمعی از فرمانـدهان براین تقسیم ظاهری تقسیم کرد؛ 

فرماینـد: از نیـروی انتظـامی مـیها له در تبیین توقعنیروی انتظامی است؛ معظم
بیانـا  در دیـدار جمعـی از « )اقتدارهای ظـاهری در حقیقـت اقتـدار نیسـت.»

مقصود از اقتدار ملی که نظام در پی (. 29/81/9971فرماندهان نیروی انتظامی، 
   آن است، اقتدار حقیقی است.

های نمایش و اعمال اقتدار، سه بخش وجود دارد؛ بندی مبتنی بر عرصهدر تقسیم
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 ی،رضـو مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در انا یبای )اقتدار داخلی، منطقه
المللــی ( و بــین89/89/9992بیانــا  در حــرم مطهــر رضــوی، ؛ 89/89/9909

(. در 89/89/9909ی، رضـو مطهـر حـرم مجـاوران و زائـران اجتماع در انا یب)
 ،شـودالملل محسوب مـیای بخشی از اقتدار در عرصه بیناقتدار منطقهحقیقت 

 صور  مجزا قید شده است.به لهبیان معظماما در 

بر اسا  اوصاف  مفهوم
 هاو ویژگی

زا، درون بنیاد، بومی و با استفاده از زا: اقتدار ملی امری دروناقتدار درون (الف
امـری برگرفتـه از بیـرون، القـایی و ها و استعدادهای خـود اسـت؛ نـه قابلیت

، نیحسـ امام دانشگاه انیدانشجو یآموختگدانش مراسم در انا یبتزریقی )
89/81/9997). 
گرایی: اقتدار ملی با ظلم، تجـاوزطلبی، سـرکوب و حملـه بـه مبّرا از ظلم (ب

 ؛ بلکه با احترام و نگاه برادرانه و دفاع از دیگر ملـلندارد یهمراه هاتملدیگر 
مظلوم همراه است. ایران طرفدار نگاه برادرانه و صمیمانه به کشورهای مسلمان 

بیانـا  در ) خاورمیانـه و دیگـر منـاطق اسـت و دیگر ملل دوسـت در منطقـه
 (. ،82/98/9909دانشگاه افسری امام علی

جانبـه اسـت. جانبه: اقتدار ملی، یک مفهـوم مرکـ ، پیچیـده و چنـدچند (ج
قتدار ملی بدین معنا است که تنها با قـدر  یـافتن و توانمنـد جانبه بودن اچند

شود؛ بلکه باید در ابعاد مختلف معنوی و شدن یک بعد در کشور حاصل نمی
 (.91/87/9900، نوشهر ییایدر علوم دانشکده در انا یب) مادی قدر  یافت

بر اسا  عناصر و  مفهوم
 اجزا

هـایی تقسـیم کـرد؛ از اجـزا  و... بـه قسـمتتوان بر اسا  ارکان، اقتدار ملی را می
هـای نمـاز جمعـه، بیانـا  در خطبـهجمله: اقتدار اقتصادی، فرهنگـی، سیاسـی )

( کـه از 89/89/99 ،سـال آنـاز در یرضـو حـرم در انا یب( و نظامی )20/82/08
صور  خرد شامل: اقتدار علمـی، اطالعـاتی، ارکان اقتدار ملی هستند؛ همچنین به

 در انـا یبرزمی، امنیتی، تسلیحاتی، موشـکی، اداری و... اسـت )فکری، روحی، 
ــد ــالب داری ــیراین ط ــوزه یران ــعلم ح ــم هی ــا یب ؛89/80/09، ق ــم در ان  مراس

 در انـا یب؛ 22/82/59 نوشـهر ییایدر یروین دانشگاه انیدانشجو یآموختگدانش
 (.  29/82/70، سپاه ییایدر دانشگاه و ینیخم امام ییایدر دانشگاه

 های پژوهش()منبع: یافته
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 آن یقرآن یمبان و خالق با ارتباط بر یمبتن یمعنو  عوامل. 7

همان طور که بیان شد، عوامل معنوی اقتدار ملی در سخنان مقام معظم رهبـری کـه نشـأ  
ق و تعالیم مبتنی بر ارتباط با لااند، به دو دسته تعالیم مبتنی بر ارتباط با خگرفته از تعالیم دین

د. منظور از تعالیم دینی مبتنی بر ارتباط با خلق، مضامینی است کـه در نشومیلق تقسیم خ
وحـد ، انـد از: عبار این عوامل قابل بررسی است؛  هاانسانارتباط با نفس خود و دیگر 

. مراد از تعالیم مبتنی بر و عز  ، اخالقجهاد ، ایثار و شهاد ، عزم و اراده،صبر و ایستادگی
که در  اشاره دارد ملت و خداوند میان  دوسویه به رابطهاست که  مضامینیز ارتباط با خالق نی

 شود.و مبانی قرآنی آنها بیان می مضامین، تفسیر این مضامین ادامه با نمایش شبکه

 ایالله خامنهمضامین اقتدار ملی در بیان آیت شبکه (.2)تصویر

 های پژوهش()منبع: یافته

 

عوامل 
 معنوی

عوامل 
 مادی

 مبتنی بر ارتباط با خالق

 رفتار ارتباطی بندگان با خداوند رفتار ارتباط خداوند با بندگان

انگیزه 
اخالق  دعا الهی

 الهی
ارتباط 
قلبی و 

 اعتقادی
 با خدا

 ایمان تقوا توکل

 مبتنی بر ارتباط با خلق

عوامل 
اقتدار 

 ملی
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 خداوند با بندگان یباطتار  رفتار .3-1

و موج   نسبت به خداوند است ملتمنظور مضامینی است که بیانگر وظایف و خصایص 
قلبی و ارتباط توکل، له شامل: ایمان، تقوا، این مضامین در کالم معظم شوند.اقتدار ملی می

 اند:شرح به اینکه  هستند انگیزه الهیو  ، دعاالهی اخالقبا خداوند، اعتقادی 

 «رفتار ارتباطی بندگان با خداوند»مضامین  (.3)تصویر 
 های پژوهش()منبع: یافته

 ایمان .3-1-1

اقتدار و یکی از مبانی اصلی قدر ، ایمان ترین عنصر معنوی ای، اصلیالله خامنهبه باور آیت
(. از 99/80/9979، آمـوزاندانـش و انیدانشـجو جانبـازان، پاسداران، دارید در انا یباست )

 مقاومت عناصر ترینمهم جزو دینی ایمان»منظر ایشان، ایمان از عناصر مقاومت ملت است: 
بـدون تـوان گفـت مـی(. 99/98/9996بیانا  در دیدار مردم قم، « )است. کشور این کتحّر  و

ایمـان مـذهبی نـوعی  شـود.ایمان، انسان قالبی مادی است و اقتدار حقیقی نیز حاصـل نمـی
های جهان است. پیوندی دوسـتانه میـان انسـان و جهـان ایجـاد هماهنگی میان انسان و آرمان

علم »فرماید: بین علم و ایمان و تبیین ارتباطشان می کند. استاد مرتضی مطهری در مقایسهمی
دهد و ایمان جهت؛ علم توانستن است و ایمـان سازد و ایمان مقصد؛ علم سرعت میابزار می

بخشد که چه بایـد کـرد؛ علـم نمایاند که چه هست و ایمان الهام میخوب خواستن؛ علم می
ایشـان بهجـت و انبسـاط، کـاهش همچنـین  ؛«انقالب بـرون اسـت و ایمـان انقـالب درون

-29 :9997، شـمارند )مطهـریها و بهبود روابط اجتماعی را از آثار ایمان دینی مـیناراحتی

 رفتار ارتباطی بندگان با خداوند

انگیزه 
 الهی

 دعا
اخالق 

 الهی
ارتباط 
قلبی و 

اعتقادی 
 با خدا

 ایمان تقوا توکل
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ایجاد امید، احسا  عز ، نلبه و نترسیدن از نیر خداوند، از دیگر آثار ایمـان  ،عالوهبه(؛ 16
 (.95-91 :9995، است )پارسانیا، فتحی

امیـد و  کند؛ها کمک میپیمودن مسیرهای سخت و دشواری ایمان به خدا، به انسان در
شـود؛ مشـکال  در مقابل مشکال  می اشیاستواردهد که سب  قّوتی به نظام و ملت می

شـود ملـت، توانـایی عبـور از آن کنـد و سـب  مـیبزرگ را در دید ملت کوچک و آسان می
ناپـذیری حاصـل از ایمـان و دست آورد. ایجـاد احسـا  عـز  و شکسـت مشکال  را به

 شود.از نیر خداوند، سب  مقاومت، پیروزی و اقتدار می نترسیدن
خداوند ایمان به  .شودترین عواملی است که سب  اقتدار می، ایمان از مهمالهیدر آیا  

ااُووِ  کیَفَماْن »کنـد: معرفی می عروة الوثقیخود و کفر به طانو  را استمساک به  ْْ ِلالَ َّ ُفا
َوِة اْلُوْثَقی ََل اْنِفَصاَم َلَهاا کْؤِمْن ِلالَله َفَقِد اْسَتْمَس یَو  ْْ محکم دین  که دستگیره (265 :ه)بقر« ِلاْلُع

 :92ج، 9905 ،است تا انسان در مشکال  مـادی و معنـوی سـقوط نکنـد )جـوادی آملـی
 ،عاشـورننیز تمثیلی از شباهت مؤمن در ثبا  ایمـانش اسـت )ابـ «کَفَقِد اْسَتْمَس »(. 959

(؛ بنابراین کفر به طانو  و ایمان به خداوند، عامل قدرتی اسـت کـه 689ق: 9128 ،92ج
 .کنداسالمی را از خطر سقوط در مشکال  حفظ می جامعه

ْناُتُم و»فرمایـد: علو، نلبه و قـدر  بیـان مـی خداوند ایمان را مایه
َ
ُناوا َوأ ََ ْْ ََل َتِهُناوا َوََل َت

رفـتن سسـتی و  بـین ایمان به خداوند سب  از .(999 عمران:)آل «َن یْنُتْم ُمْؤِمنِ کاْْلَْعَلْوَن ِإْن 
 (؛ در695 :92ج، 9907 ،کند )جوادی آملیشود و حماسه و پایداری ایجاد میرخو  می
قدر  و نلبه است. با توجه به نکاتی که گفته شد، نبود ایمان و سستی در آن، در  نتیجه مایه

شوند که در ادامه شـرح ی ایمان میاقتدارآفرینشود. عواملی سب  جامعه سب  شکست می
 :شودمیآنها ارائه 

مؤمنـان  ای که در آیا  قابل مشاهده است و سب  اقتدار و نلبـهمسئله والیت الهی: (1
است. در آیا  متعددی خداونـد خـود را ولـّی  مؤمنانوالیی میان خداوند با  شود، رابطهمی

و این مسئله را سب  قدر  مؤمنان و شکست کفار و مشرکان بیـان  فرمایدمیمؤمنان معرفی 
، دلیل آن را رابطـه محارب ناکند. خداوند با ذکر سنت بودن ذلت و خواری کفار و مشرکمی

اِذ  کَذلِ »کند: والیی خود با بندگان مؤمنش بیان می نَّ الله َماْوَلی الَّ
َ
نَّ الْ یِلأ

َ
ِْ کاَن آَمُناوا َوأ َن ََل یاِف
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است که خداوند موالی  دلیل به اینمؤمنان  . طبق آیه، قدر  و نلبه(99 )محمد: «ْوَلی َلُهْم َم 
رد حمایت قرار گیرند. مخالف موالیی وجود ندارد که مو آنان است؛ در حالی که برای جبهه

 .شده استوالیی خداوند نسبت به مؤمنان اشاره  نیز به رابطه عمرانآل 922در آیه 
 زندگیبا توجه به اینکه خداوند ولّی مؤمنان است، در طول یاری مؤمنان: الهی سنت  (2

؛ یاری خداونـد کـه کندمیرسان آنان است و از آنان دفاع و در مصائ  و مشکالتشان یاری
َداِفُع َعِن یِإَنَّ الله »فرماید: شود. آیه میقدر  مطلق به دست اوست، سب  اقتدار مؤمنان می

ِذ  ُبَّ یوا ِإَنَّ الله ََل َن آَمُن یاَلَّ اٍن ک ِْ . با توجـه بـه آیـه، کـافران در عهداللـه (90 )حج:« ُفورٍ کَلَّ َخَوَّ
 ایمانشان از دفـاع و واسطهبه( اما مؤمنان 997 :ق9128 ،97ج ،عاشورکنند )ابنخیانت می

ْرَساْلَنا ِماْن َقْبِلا»شوند؛ همچنـین آیـه مند میالهی بهره حمایت
َ
ُرُساًا ِإَلای َقاْوِمِهْم  کَوَلَقاْد أ

وُهْم ِلاْلَب  َُ ِذ یَفَجا ُموا َو یَناِ  َفاْنَتَقْمَنا ِمَن اَلَّ َْ ْج
َ
ا َعلَ کَن أ ُْ اْلُمْؤِمنِ  َنایاَن َحًقَّ به سنت  (17 )روم:« َن یَنْص

اا َعلَ کاَو »عبـار  در کنـد. رسانی بـه مؤمنـان اشـاره مـیبودن نصر  و یاری ُْ یاَن َحًقَّ َناا َنْصا
و « حق»دار بودن این سنت است و بعد از آن تعبیر به اشاره به ریشه« کان»تعبیر  «َن یاْلُمْؤِمنِ 

کید  «علینا»بعد تعبیر به  ا َعلَ کَو »ی است؛ همچنین مقدم شدن درپیپتأ ُْ »بـر  «َناایاَن َحًقَّ َنْصا
کیدی دیگر بر این مسـئله اسـت )مکـارم شـیرازی و همکـاران «َن یاْلُمْؤِمنِ   :95، ج9979 ،تأ
الهـی بیـان شـده  یدر خالل بیان داسـتان انبیـا بسیاری. سنت یاری مؤمنان در آیا  (157

ُلوُه َفَنجَّ کفَ »فرماید: می نوحاست؛ برای نمونه: آیه درباره زندگی حضر   َناُه َو َماْن َمَعاُه یذَّ
اِذ  کاْلُفلْ  یفِ  ْقَنا الَّ َْ ْو

َ
ُلوا ِلآکاَن یَوَجَعْلَناُهْم َخَاِئَف َو أ ْْ یذَّ ُُ اْلُمْناَذرِ اَن َع کاَف یاکاِتَناا َفااْنُر « َن یاِقَبا

و تکذی  قومش، عذاب الهی بر قوم نـازل  نوح حضر های بعد از تالش. (79 )یونس:
 آورندگان نجا  یافتند.شد و ایمان

به کمک مؤمنان آمده است؛ بـرای نمونـه  گوناگونی هایشکلنصر  و یاری خداوند به 
و مؤمنان را نـوعی یـاری الهـی معرفـی  اکرمسکینه و آرامش بر دل رسول  فرودآمدن آیه،
َل الله َس »کند: می ََ ْن

َ
. در مـواردی از (25 :ه)توبـ« َن...یَلای اْلُماْؤِمنِ َنَتُه َعَلی َرُساوِلِه َوَع یکُثمَّ أ

آیا  نیز نزول فرشتگان برای امداد ظاهری یا تقویت مؤمنان و تضعیف کفار یـا نـزول آیـه و 
نصر  الهی، بیان شده است. بررسی آیا  مرتبط با یاری و امداد الهی  عنوانبهراهکار  ائهار

 .شودبیان می در مضمون مربوط
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شـود، امعه مـیاز دیگر مسائلی که سب  اثرگذاری ایمان بر اقتدار ج :انهمؤمن روحیه (3
از امید و  مانیباا جامعهشود. ایمان حاکم می واسطه بهاسالمی  جامعه ای است که برروحیه
هایی باالتر از حیـا  دنیـایی معطـوف باالیی برخوردار است؛ زیرا توجهش به ارزش انگیزه

ی بیانگر تأثیر امید بـه خداونـد در خوب بهنسا   981های الهی باور دارد. آیه عدهاست و به و
َِ  یَوََل َتِهُناوا ِفا»فرماید: مسیر و مبارزه است. آیه می روحیه و قدر  مؤمنان برای ادامه اْلِتَغاا

ُهْم کاْلَقْوِم ِإْن تَ  َلُموَن َفِإَنَّ
ْ
َلُموَن یوُنوا َتأ

ْ
ُجوَن ِماَن اللاه َماا ََل کأ ْْ َلُموَن َوَت

ْ
ُجاوَن یَما َتأ یعنـی عامـل  ؛«ْْ

اما عامل قدر ، مختص مؤمنان  ،اندضعف دو گروه مشترک است و هر دو گروه آسی  دیده
 واسطهبه(. آن عامل قدر ، امید مؤمنان است که 928 :28، ج9909 ،لیاست )جوادی آم

ایمانشان در آنان وجود دارد. آیـا  دیگـری نیـز وجـود دارد کـه حـاکی از تـأثیر ایمـان بـر 
 شود؛ برای نمونه:ایستادگی و مقاومت مؤمنان است که خود عاملی برای اقتدار محسوب می

ا َجاَوَزُه ُهَو َو »در آیه  ِذ َفَلَمَّ َُ َلَنا الْ یاَلَّ ِذ یَن آَمُنوا َمَعُه َقاُلوا ََل َطاَق اوَن یَن یْوَم ِلَجاُلوَ  َوُجُنوِدِه َقاَل اَلَّ ُرُنَّ
ُهْم ُمَاُقو الله  َنَّ

َ
ٍُ َقلِ کأ ًُ یْم ِمْن ِفَئ ٍُ َوَلَبْت ِفَئ ًة ِلِإْذِن الله َوالیثِ کَل َْ ِْ اِل نیـز  (219 :هبقر« )َن یله َمَع الَصَّ

کند. برخی معتقدند، فقط مؤمنان بعـد از امتحـان عبـور کردنـد و در به این مسئله اشاره می
(؛ یعنی ایمان 579 :99، ج9907 ،است )جوادی آملی نظراتفاقو شرکت کفار  نکردن عبور

 ، 9900 ،دهـد )قرائتـیهای الهی و معاد، قدر  ایستادگی را افـزایش مـیبه خداوند، وعده
 (.998 :9ج

ذلت و خواری کفار و مشرکانی که بـه مخالفـت بـا  خواری و ذلت کفار:الهی سنت  (4
 خـورد. بـا مطالعـهسنت الهی در آیا  قرآن به چشـم مـی عنوانبه ،پروردگارشان پرداختند

ِإنَّ »آیـه تاریخ گذشتگان، چنین افرادی خوار و ذلیل بودند و این مسئله همچنان ادامـه دارد. 
ِذ  اد  یَن یالَّ ِذ کَما کِبُتوا کوَن الله َوَرُسوَلُه َْ ْلَنا آیِبَت الَّ ََ ْن

َ
ِْ کَناٍ  َوِللْ یاٍ  لَ یَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَقْد أ َن َعَذاٌب یاِف

ِذ کَما کُکِبُتوا »با بیان عبار   (6 )مجادله:« ٌن یُمِه   بـه مسـئله صـراحتبـه «َن ِمْن َقْبِلِهْم یِبَت الَّ
انفال، خداوند پـس از آنکـه بـه فرشـتگان سوره  99و 92 سنت بودن آن اشاره دارد. در آیا 

ان مخالفت آندهد تا تر  در دل کفار بیاندازند و آنان را عذاب نمایند، علت آن را دستور می
وا الله َوَرُسوَلُه َوَمْن  کَذلِ »کند: بیان می با خدا و رسول ُهْم َشاق  نَّ

َ
الله َوَرُسوَلُه َفِإنَّ الله َشاِقِق یِلأ

 (.99 )انفال: «ُد اْلِعَقاِب یَشِد 
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 تقوا .3-1-2

، اقتـدار است. از منظر ایشـان مقام معظم رهبریدر سخنان  اقتدارآفرینتقوا از دیگر عوامل 
 یهـاخطبـه در انـا یب)ناشـی از تقـوا اسـت  ،داردکه ملـت ایـران در چشـم دنیـا  بسیاری

 له، تقوا، عامل ایستادگی، مقاومت و عـزم و ارادهبه باور معظم (.20/86/9901، نمازجمعه
های نماز بیانا  در خطبه« )تاقتدار عزم و اراده انسانی اس و فرج هدایت، مایه تقوا»: است

 (.21/99/1382جمعه، 
معنا است که انسان خود را از خطا، گناه، زشتی و پلیـدی کـه به این تقوای دینی و الهی 

اصول و تعالیم زندگی معرفی کرده است، حفظ و صیانت نماید و به آن مرتک   دین در میان
اما آثـار  ،(. با وجود اینکه تقوا در دین امری نفسانی است29 :)ب( 9900نشود )مطهری، 

هـای اجتمـاعی محسـوب عینی فردی و اجتماعی زیادی دارد و جز  عناصر ناظر بـر ارزش
آنجایی که تعالیم اسـالمی نـاظر بـر قـدر  یـافتن  (. از999 :9995، الدینشود )شرفمی

انـد، خـود اقتـدار جامعـه کننـدهکه سـل  هانهی شدهاند، رعایت تقوا و دوری از مسلمانان
گنـاه، عـزم و اراده و نیـروی از سـوی دیگـر،  شـوند؛عاملی برای ایجاد اقتدار محسوب مـی

اما با رعایت تقـوا  ،در پی داردنتیجه شکست را  کند؛ درایستادگی و مقاومت را تضعیف می
 .است یابد که خود از عوامل اقتدار ملینیروی عزم و اراده و ایستادگی و مقاومت افزایش می

، تقوا، احسا  مسئولیت و تعهدی است که به دنبال نفوذ ایمان با توجه به مجموع آیا 
و سب  خلوص و پـاکی نیـت  داردیبازمشود و انسان را از گناه در قل ، بر انسان حاکم می

کند )همان(. آیا  الهی بنـدگان را بـه تقـوا شود و به اعمال نیک، عدالت و... دعو  میمی
ُقوا الله َما اْسَتَ ْع »کنند: امر می  ی»(؛ 95 )تیابن: «ُتْم َفاَتَّ

َ
ِذ یا أ ُقاوا اللاهیَها اَلَّ  «َحاَقَّ ُتَقاِتاِه  َن آَمُنوا اَتَّ

ْوَفای ِلَعْهاِدِه »داننـد: را محبوب درگاه خداوند مـیو تقواپیشگان  (982 عمران:)آل
َ
َلَلای َماْن أ

َقی َفِإَنَّ الله  قِ یَواَتَّ ُبَّ اْلُمَتَّ رعایت تقوا آثاری در پی دارد که برخی از آنها  (.75 :عمران)آل «َن یِْ
نتیجـه بـا رعایـت تقـوا، در بـین افـراد  طور مستقیم یا نیرمستقیم بر اقتدار اثرگذارند؛ در به

برد. همان  توان از آثار آن بر ایجاد اقتدار در جامعه بهرهطور خاص مسئوالن، می بهو  جامعه
ای صـحیح بـرای طور که گفته شد، از آنجایی که بخشی از واجبا  و محرما  دینی برنامه

تـوان بـه قـدر  زندگی اجتماعی بشر است، با رعایت تقوا که سب  انجام آنها اسـت، مـی
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شود. رعایت تقوا عـاملی بـرای از سوی دیگر، گناه موج  سستی انسان می ؛ ازافتی دست
نتیجه دستیابی به اقتدار است. اثر تقوا بر اقتدار ملی در آیا  الهـی بـه  بین رفتن سستی، در

 شرح زیر است:
اشاره دارند؛ خداونـد تقواپیشـگان را یـاری  باتقواآیاتی به والیت و همراهی خداوند با افراد 

جاثیـه  99بـرد. خداونـد در آیـه ید و جامعه با رعایت تقوا از امدادهای الهـی بهـره مـینمامی
ُهْم َلْن »فرماید: می ااِلِم یِماَن اللاه َشا کْغُناوا َعْنایِإَنَّ ْولِ یًئا َوِإَنَّ الَرَّ

َ
ٍٍ َواللاه َوِلایاَن َلْعُضاُهْم أ َُ َلْعا  یا

قِ  است. طبق آیـا  الهـی خداونـد  باتقواولّی یکدیگرند و خداوند ولّی افراد  ،؛ ظالمان«َن یاْلُمَتَّ
دسـت اوسـت. والیـت و همراهـی  هانیان است و عز  و قدر  مطلق بهپروردگار جهان و ج

چنین قدرتی با تقواپیشگان سب  قدر  و پیروزی آنان و شکست هـر قـدرتی نیـر از خداونـد 
های حرام و امر به جنـ  بـا مشـرکان، بـا عبـار  است؛ همچنین خداوند پس از سخن از ماه

ِقا» َنَّ الله َمَع اْلُمَتَّ
َ
. برخی در کندمیرا اعالم  باتقواهمراهی خود با افراد  (95 :ه)توب «َن یَواْعَلُموا أ

 :6، ج9972 ،مراد، یاری و والیت الهی نسبت به این افراد اسـت )طبرسـی اند:تفسیر آیه گفته
بارز برخورداری تقواپیشگان از امداد نیبی است. آیه، شـرط  نیز نمونهعمران آل 921(. آیه 11

 کند.فرشتگان را صبر و تقوای مجاهدان بیان می لهیوسبهبرخورداری از امداد الهی 
ْنَج »فرماید: صاعقه، می ابخداوند پس از بیان سرگذشت قوم ثمود و عذابشان 

َ
اِذ یأ َن یَنا اَلَّ

ُقوَن یاُنوا کآَمُنوا َو  ِذ  َنایَوَنَجَّ » ( و69 )نمل: «َتَّ ُقوَن ی اُنواکَو  آَمُنوا َن یاَلَّ . آیـه دلیـل (90 )فصلت: «َتَّ
کنـد. اگـر افـراد در برابـر امتحانـا  و مصـائ  نجا  برخی افراد از عذاب را تقوا بیان مـی

شـود؛ مـی شـانیروزیـپزندگی صبر و تقوا پیشه کنند، سب  دستیابی به خواسـت، نلبـه و 
خطاب به قومش، تقوا را یکی از شروط دستیابی بـه قـدر  و  یموسکه حضر   چنانآن

اِه یَقاَل ُموَسی ِلَقْوِمِه اْساَتِع »کند: پیروزی معرفی می وا ِإَنَّ اْْلَْرَ  ِلَلَّ ُْ اِب ْْ وِرُثَهاا َماْن یُنوا ِلاللاِه َوا
قِ ی ُُ ِلْلُمَتَّ َُ ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَب شود تا حیله و رعایت صبر و تقوا سب  می. (920 )اعراف: «َن یَشا

 (.928 عمران:اسالمی آسیبی نرساند )آل ۀکید دشمنان به جامع
نمایـد؛ شـود، اشـاره مـیبرخی از آیا  نیز به آثار دیگری که شامل حال تقواپیشگان می

ًجای»مانند:  َْ ِه ی» (،2 )طالق:« جَعل َلُه َمخ ِْ ْم
َ
ایْجَعْل َلُه ِمْن أ ًْ « ْم ُنوراً کْجَعْل لَ » (،1 )طالق:« ْس

َقاًنا َو کْجَعْل لَ ی» ( و20 )حدید: ْْ ْْ َعْن کیْم ُف ْْ لَ یْم َو کَئاتِ یْم َس کِفَّ بـه « فرقان» .(29 :)انفال «ْم کْغِف
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گذارد و در آیه، منظور این است که تقوا میان حق معنای چیزی است که بین دو چیز فرق می
معنای نجا   را به« فرقان»(. برخی نیز 65 :9ج، 9998 ،گذارد )طباطباییو باطل فرق می

و « نور»، «فرقان» ی(. اعطا026 :1، ج9972 ،اند و برخی به معنای پیروزی )طبرسیگرفته
آسان شدن مشکال  و راه خروج از آنها، آثاری است که با حاکم شدن تقوا بر جامعه، ملت 

 نان گردد.تواند منجر به اقتدار آبرد که هر یک میاز آن بهره می

 توکل .3-1-3

های دستیابی به اقتدار برای ملت است. بـه بـاور توکل به خداوند در انجام امور، یکی از راه
 بـود، الهـی قـدر  به اتکا بود، نفساعتمادبه بود، توکل بود، امید وقتی»ای: الله خامنهآیت

 از الیزال عنصر یک به شودمی تبدیل انسان، یک شود؛می ناپذیرشکست ملت، یک وقتآن
، مـردم مختلـف اقشار دارید در انا یب« )پیشرفت. لحاظ از حرکت، لحاظ از اقتدار، لحاظ

ایسـتادگی، عـزم و اراده و... بـر  ماننـد(. توکل با ایجاد دیگر عوامل اقتـدار، 22/86/9997
 بـه توکل با - است اسالم عز  و رانیا ملت عز  که - یستادگیا نیا»گذارد: اقتدار اثر می

 ادامـه تواندیم پروردگار، به اتکال و خدا به اتکا با ،یاله قدر  از استمداد با متعال، یخدا
، یعلـ حضـر  الدیمـ سـالروز در مـردم مختلـف اقشـار داریـد در انا یب« ).بکند دایپ

 و اراده و دهـدیمـ برکت ما تالش به که یزیچ آن ما، یهاتالش همه در»(؛ 25/81/9907
 داریـد در انـا یب« ).است اخالص و متعال یخدا به توجه و توکل کند،یم راسخ را ما عزم

 (.87/98/9998، کشور از خارج در رانیا یاسیس یهایندگینما یرؤسا و سفرا
 ،منظـور)ابناست. توکل به معنای تکیه و اعتماد نمودن بر کسی و اعتراف به عجز خود 

توکل به معنای بر عهده گرفتن  واژه(. 5257 :96، ج9979، ؛ دهخدا900 :96، جق9180
شـود؛ در مجمـوع بـه آید، متضمن معنای اعتماد مـیمی« علی»است و زمانی که همراه با 

گرفتن است. با توجه به تعریفـی کـه ارائـه شـد،  عهده برکاری را  و معنای با تکیه بر چیزی
مراه باشد. مقد  بـودن ه ید با عمل و تالشتوکل با سکون، انفعال و... در تضاد است و با

آرمان و هدف، کوشش در راه آن آرمان و هـدف و همراهـی بـا نیـت خـالص، ارکـان توکـل 
، آینـد )مطهـریکننـده مـیی توکلسوبههستند. اگر این ارکان جاری شوند، امدادهای الهی 
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داشـتن امـداد (. با توجه به ارکان توکل، این مفهوم با ایجـاد امیـد و در پـی 99-18 :9998
 کند.ی میاقتدارآفرینالهی، 

(. توکـل 68 ان،دارد و به معنای سستی نیست )همدر اسالم نیز توکل مفهومی حماسی 
به معنای وکیل گرفتن خداوند و متولی تدبیر امور قرار دادن او و علم به اینکه خداوند سـب  

(. به 192 :9، ج9998 ،)طباطباییشوند، است حقیقی است و دیگر اسباب به آن منتهی می
گیرد و چون انسان بدون علم ای تخصص ندارد، وکیل میهرکس که در مسئلهعبار  دیگر، 

ی خبیـر و أیکند، نه خبره است و نه قدر  دارد، باید به مبدو قدرتی که خداوند به او عطا می
 (.959 :9979، قدیر تکیه کند و نباید برای خود و اسباب استقالل قائل باشد )جوادی آملی

در اسالم توکل به خداوند عاملی برای اقتدار، نلبه و پیروزی معرفی شده است. صاح  
توکـل را سـب   (،9 )طـالق:« َفُهاَو َحْساُبُه  اللاه یَعلَ  َتَوکْل یَمْن »، در تفسیر آیه البیا  جیع 

افرادی که از مکـه  (. خداوند درباره159 :98، ج9972 ،کند )طبرسینیرومندی معرفی می
ِذ »دهد که از پاداش دنیوی و اخروی برخوردارند: به مدینه مهاجر  کردند، بشار  می َن یَواَلَّ

وا فِ  ُْ َئَنَّ  یَهاَج نْ  یُهْم فِ الله ِمْن َلْعِد َما ُظِلُموا َلُنَبِوَّ ًُ یالُدَّ ُهْم ». در تفسـیر (19 )نحـل:« ا َحَسَن َئنَّ َلُنَباوئ
نْ  یفِ  ًُ یالد  را نلبه،  «هحَسنَ »منظور از  فسیرهاتبرخی  مختلفی وجود دارد. هایدیدگاه ،«ا َحَسَن

؛ 667 :5، ج9972 ،)طبرسـیانـد ز زیردستی کفار و مشرکان گفتـهپیروزی و خارج شدن ا
طور خاص، نلبه بر اهل مکه، نلبه بـر کـل عـرب یـا ( یا به261 :92، ج9998 ،طباطبایی

فرمایـد: بعد خداوند مـی (. در آیه587 :2ج ،ق9187 ،نلبه بر میرب و مشرق )زمخشری
ِذ » ِهْم یاَلَّ ِلَّ وا َوَعَلی َر ُْ َب َْ ؛ یعنـی صـبر و توکـل از اوصـاف مهـاجران (12 )نحـل: «ُلوَن کَتَو یَن 

 یابند.می خداوند به نلبه و پیروزی دست راست؛ بنابراین مهاجران با ویژگی توکل ب
و  01، 79 انبیا اشاره کرده است )یونس:گی خداوند در برخی آیا  به نقش توکل در زند

فرمایـد: دانـد و مـی(؛ همچنین توکل را از اوصاف بندگان مؤمن خود مـی57 ؛ یوسف:06
ِذ » َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ِهْم یِإنَّ لئ عالوه بر این، آیاتی نیز مؤمنان را  (؛2 )انفال: «ُلوَن کَتَو یَن ]...[ َوَعَلی َر

توانـد یک میشده است که هر بیانتوکل رخی از آیا  دلیل امر به کنند. در ببه توکل امر می
 باشد. برخی از دالیل لزوم توکل بر خداوند بدین شرح است: آنی اقتدارآفریندلیل  کنندهبیان

َتَب الله َلَنا ُهاَو َمْوََلَناا َوَعَلای کَبَنا ِإَلَّ َما یِص یُقْل َلْن »خداوند موال و ولّی مؤمنان است:  (9
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معطـوف و مـتمم  «ِل اْلُمْؤِمُنوَن کَتَو یَعَلی الله َفلْ ». عبار  (69 :توبه) «ِل اْلُمْؤِمُنوَن کَتَو یالله َفلْ 
قبلش است؛ یعنی خداوند صاح  امر و اختیار است و ما به او ایمان داریم؛ بنـابراین بایـد 

ْت َطاِئَفَتاِن ِماْن ِاْذ »(؛ همچنین در آیه 985 :9، ج9998 ،بر او توکل کنیم )طباطبایی ْن کَهَمَّ
َ
ْم أ

ولـّی  عنـوان بـهخداونـد  (922 عمـران:)آل «ِل اْلُمْؤِمُنوَن کَتَو یُهَما َوَعَلی الله َفلْ یَتْفَشَا َوالله َولِ 
معرفی شده است. با توجه به اینکه خداوند ولّی مؤمنان است، سـزاوار نیسـت کـه در خـود 

 (.5 :1، ج9998 ،)طباطباییکنند توکل  سستی و تر  راه دهند و باید بر خداوند
ْْ یِإْن »نلبه و ذلت فقط به دست خداوند است:  (2 ْم کْخاُذلْ یْم َوِإْن کاُم الله َفَا َواِلَب لَ کْنُص

ِذ  ُْ ی یَفَمْن َذا اَلَّ قبـل بـه  . در آیه(958 :عمران)آل «ِل اْلُمْؤِمُنوَن کَتَو یْم ِمْن َلْعِدِه َوَعَلی الله َفلْ کْنُص
کند که اگر خداوند بیان می چنین دهد. در این آیه دلیل آن رادستور عزم و توکل می امبریپ

(. بـر اسـا  توحیـد 67 :1، ج9998 ،)طباطبـایی شـودمیلوب نمـیکسی را یاری دهد، 
افعالی، نصر  فقط از سوی خداوند است و مختص و منحصر به اوست و عامـل پیـروزی 

ای بـرای آن فـرد کننـدهذالن از سوی خداوند، یاریفقط کمک خداوند است. در صور  خ
  978 ،957 :95، ج9900 ،وجود ندارد، چه برسد به یاری، نلبه و پیـروزی )جـوادی آملـی

 (.975 و
ْوا َفُقْل َحْسابِ »خداوند کافی است:  (9 ْلاُت َوُهاَو َرب  کِه َتَو یااللاه ََل ِإَلاَه ِإَلَّ ُهاَو َعلَ  یَفِإْن َتَولَّ

ِش  ْْ رسـاند طـور التزامـی مفهـوم توکـل را مـیبـه «لـهال یَحْسـب  ». (929 :هتوب) «ِم یاْلَعِر اْلَع
طالق نیز به ایـن مسـئله اشـاره دارد: سوره  9(؛ همچنین آیه 192 :9، ج9998 ،)طباطبایی

با توجه به آیا ، خداوند برای بندگان کافی است و کسـی  .«َفُهَو َحْسُبُه  ْل َعَلی اللهکَتَو یَوَمْن »
کند و نیاز به نیرویـی مسـتقل از خداونـد نـدارد؛ که او را وکیل قرار دهد، برایش کفایت می

 بنابراین باید بر او توکل نمود.
َلَّ َنَتَو »خداوند هدایتگر است:  (9

َ
با  (.92 )ابراهیم: «َوَقْد َهَداَنا ُساُبَلَنا َل َعَلی اللهکَوَما َلَنا أ

دیگـر  توجه به آیه، خداوندی که بشر را به راه و مسیر صحیح هـدایت کـرده اسـت، در اداره
 امور و عمل به خیر و صالح بندگان نیز توانا و قادر است.

ْذُه َو »خداوند پروردگار جهان است:  (1 خ 
الا ُهَو َفاتا َلَه إ  ب  اَل إ  ق  َواْلَمْیر   «اًل یکـَربُّ اْلَمْشر 

 (.9 )مزمل:
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جامعه اسـت. داوند، عاملی برای کس  اقتدار با توجه به دالیلی که ذکر شد، توکل بر خ
خداوندی که بندگان خود را به مسیر صحیح هدایت کرد و پروردگار جهانیان است، قـدر  

دیگر اموری که بندگانش به آن نیازمندند را نیز دارد؛ همچنین نلبه و نصر  در خداوند  اداره
کنندگان و والیت خداوند نسبت بـه آنـان، ایـن منحصر است و با توجه به نیروی ایمان توکل

 گیرد.به آنان تعلق می اقتدارنصر ، نلبه و 

 با خداقلبی و اعتقادی ارتباط  .3-1-4

اوند، راز اقتـدار شـخص و و پیوند والیی افراد با خد ، اعتقادیارتباط قلبی له،از منظر معظم
ارتبـاط بـا (. 86/81/9950بیانا  در دیدار جمعی از کارگران سراسـر کشـور، )نظام است 

اسیر اسباب و علل مادی اسـت و چنـین اقتـدار معنـوی سـب   اقتدار معنوی بشر   خدا مایه
(. 26/85/9972بیانا  در دیـدار جمعـی از فرمانـدهان سـپاه، شود )نلبه بر عالم ماده می

ط اخالقی و افولشـان بیـان با خداوند در نرب را سب  انحطانداشتن ایشان همچنین ارتباط 
 (.29/89/9996، آموزاندانش فیتکل جشن مراسم در انا یب) کنندمی

، ارتباط با خداوند با ایجـاد دیگـر عوامـل اقتـدار سـب  ایجـاد رهبری با توجه به بیانا 
. اطمینان قلبی به یاد خداوند سب  عز  و سیاد  ملت که خود عـاملی شودمیاقتدار ملی 

محکم، قدم اسـتوار و  شود. تقویت ارتباط با خداوند سب  ورود ارادهمی ،برای اقتدار است
 در مـردم مختلـف اقشار دارید در انا یبود )شمختلف زندگی می هایمیدانفکر روشن در 

 (. ،25/81 /9907یعل حضر  الدیم سالروز
و ترک نواهی را در پی دارد و سب  تزکیـه  هافرمانارتباط با خداوند، اطاعت از  ،عالوهبه

ها و شود. ضعف ارتباط با خداوند سب  نلبه هو و حفظ تقوا و تقویت ایمان در انسان می
 شـوددر  مقاومـت در مقابـل دشـمن مـیضعف قـ ،نتیجه در آنها و اسا گیری بر جهت

 (.92/89/9975، پاسداران از یجمع دارید در انا یب)
(. نمـاز 91 اسـت )طـه: یاد و ارتباط با خداوند در قرآن کریم، نماز هایمصداقیکی از 

 آیاتی که دربارهیکی از واجبا  و فروع دین اسالم است که در آیا  به آن امر شده است. از 
اَاةِ ُن یَواْساَتِع »نماز وجود دارد، آیه امر به طل  یاری از نماز اسـت:  ِْ َوالَصَّ اْب  :هبقـر) «وا ِلالَصَّ
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یی نتواند کارش را انجام دهـد. تنها بهرود که انسان خود کار می استعانت در جایی به (.16
گرفتـه شـود. ایـن دو عامـل  نماید که از صبر و نماز کمکدر چنین شرایطی خداوند امر می

(. بـا 962 :9، ج9998 ،کند )طباطبـاییاند و نماز نیروی ایمان را در انسان زنده میپیروزی
توجه به آیه، نماز که از مصادیق ارتباط بـا خداونـد اسـت، نیرویـی در مسـائل و مشـکال  

تر ای بزرگگسترهشود. اگر این ارتباط با خداوند در سب  اقتدار می ،نتیجه زندگی است؛ در
 اقتدارآفرین است.روح حاکم بر جامعه شود، عاملی 

 الهی اخالق .3-1-5

 ییایـدر علـوم دانشـکده در انا یبله است )اخالق از دیگر عوامل اقتدارآفرین در کالم معظم
 ُخلق فاضل،(. از منظر ایشان اخالق به معنای پروراندن صفا  نیکو و 91/87/9900، نوشهر

(. 85/89/9906بیانا  در دیدار بسـیجیان، در دل و جان خود و انعکا  آنها در عمل است )
داننـد و تـأمین اهـداف اقشار ملـت الزم مـی ایشان اخالق نیکو و تهذی  اخالق را برای همه

ویژه مسـئوالن  به ،ملت در همهاخالقی  و تهذی فردی جامعه از قبیل اقتدار را در گرو تربیت 
خودسـازی و  لـه،معظـم (.91/85/9971، نمـاز انهیسـال ییگردهما مناسبت به امیپدانند )می

 مجلـس نـدگانینما بـا داریـد نیاولـ در انـا یبدانند )کارها می اسا  همهرا مراقبت از خود 
عنـوان عـاملی بـرای دسـتیابی بـه مقامـا  عـالی ( و اخالق نیکو را بـه12/54/2476، هشتم

بیانـا  در دیـدار کننـد )تکامل معنوی و روحی و معرفـت برتـر معرفـی مـیانسانی، تعالی و 
 (. 21/51/2462 بیانا  در دیدار کارگزاران نظام، ؛57/52/2472بسیجیان، 

ــه:  یدر موضــوع اخــالق، آرا ــرای نمون ــاب مختلفــی وجــود دارد؛ ب الحقللا ف گللث در کت
راحتی و بدون  ا آن، افعال بهخ در نفس است که ببه معنای هیبتی راس اخالق االخنق، حاین

شود. اگر این افعال صادر شده با توجه بـه عقـل و شـرع زیبـا و پسـندیده نیاز به فکر صادر می
(. موضوع اخـالق از مسـائلی 21: ق2314شود )فیض کاشانی، سن نامیده میلق َح باشد، ُخ 

ار است ذدنیایی نیز اثرگشود؛ بلکه در زندگی مادی و است که تنها به بعد معنوی منحصر نمی
های مختلفی قابل بررسی است؛ مانند: اخالق پزشـکی، اخـالق سیاسـی. همـان و در حیطه

  آثار آن در اقتدار کشور است.طور که در کالم رهبر معظم به آن اشاره شد، یکی از 
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؛ شده است ها پرداختهآیا  الهی به آندر که اخالق فردی و اجتماعی از مفاهیمی است 
احتـرام بـه پـدر و مـادر و توصـیه بـه  جـویی وهی از نیبت، تجسس، ظلم، عی مله: نازج

 نفو ، یکی از اهداف بعثت رسـول اکـرم در آیا ، تزکیهشکرگزاری.  و پذیریمسئولیت
شمس پس از سـوگندهای مکـرر،  خداوند در سوره (.969 :هقر؛ ب2 بیان شده است )جمعه:

و ناامیـدی و محرومیـت را عاقبـت انجـام  کندمعرفی میکنندگان رستگاری را عاقبت تزکیه
ْفَلَح َمْن َز »گناهان: 

َ
اَهاکَقْد أ اهتمـام آیـا  الهـی بـه (. 98-9 )شـمس:« اَها* َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

ها ای اساسی و زیربنایی است که دیگر برنامهعنوان مسئلهمسائل اخالقی و تهذی  نفو  به
رتی، بر تمام احکام و قوانین اسالمی سایه افکنده است. با توجه گیرد؛ به عبااز آن نشأ  می

ِه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو »عمران: آل سوره 969به آیه  ٍُ ِمَن الَلَّ ا َولِ کَفِبَما َرْحَم اوا ِماْن یْنَت َفًرَّ َظ اْلَقْلِب ََلْنَفُضَّ
ْْ َلُهْم َوَشاِوْرُهْم فِ  کَحْولِ  ْماَت َفَتَو  یَفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِف ََ ِْ َفِإَذا َع ْم

اَه کااْْلَ اِه ِإَنَّ الَلَّ اُبَّ یْل َعَلای الَلَّ ِْ
اثر حسن خلق تنها در بعد الهی و معنوی نیست؛ بلکـه اثـر وسـیعی در زنـدگی « َن یلِ کاْلُمَتَو 

 (.69و29: 9، ج9906 مکارم شیرازی،ها دارد )مادی انسان
هـای مصداق، در ابتدا باید اسالمی نقش اخالق در اقتدار جامعهبرای بیان مبانی قرآنی 

خـود و دیگـر به تعالیم مبتنی بر ارتباط بـا برخی از این مصادیق آن را مورد بررسی قرار داد. 
( و... 15 ، وحد  )انفال:(224 :هبقر)مربوط است؛ آیاتی که به اقتدار آفرینی صبر  هاانسان

مبـانی قرآنـی برخـی از مـوارد اسـت.  مقالهکه خارج از موضوع  انداشاره دارند از آن جمله
که از بیـان مجـدد شد و اقتدارآفرینی آنها در دیگر مضامین بیان  پژوهشاین مرتبط با عنوان 

طـور مسـتقیم و برخـی  برخـی از مضـامین بـهشود؛ مانند: مضـمون توکـل. پرهیز میآنها 
لـه آنچـه مسـلم معظمبا توجه به آیا  الهی و سخنان نیرمستقیم به این مسئله اشاره دارند. 

چه در ارتباط با خالق، چـه در  -اخالقی نیک های ویژگیای که جامعهکه  این استاست، 
  یابد. به اقتدار دست می بر آن حاکم شود، -خلقط با ارتبا

 دعا .3-1-6

 بـه ایالله خامنهاز منظر آیتاست که  هایینوانعدعا کردن و درخواست از خداوند از دیگر 
خود برای  سخنرانی،پایان  گاه در له،معظمشود. عاملی برای اقتدار ملی محسوب میعنوان 
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، شـعبان مـهین مناسـبت بـه مـردم مختلـف اقشـار دارید در انا یب) کننداقتدار ملی دعا می
؛ همچنـین در (28/85/9900هـای نمـاز جمعـه تهـران، بیانا  در خطبه؛ 29/85/9901

 ایـن متعـال خـدای کـه کنیم دعا» نمایند:آنان را به دعا توصیه میخود و  ،دیدار با مسئوالن
اقتـداری را کـه  و کند ترنزدیک خودش اهداف به روزروزبه را نظام این و ملت این و کشور

 داریـد نیآخـر در انـا یب.« )ایـن کشـور و ایـن ملـت اسـت، بـه او ارزانـی بـدارد شایسته
 .(98/86/9901، هشتم دولت أ یه یاعضا و جمهورسیرئ

ُلَّ  َقاَل  َو » :خداوند در آیا  قرآن به دعا و استعانت از خود سفارش کرده است  یاْدُعاونِ  ُم کاَر
ْسَتِجْب 

َ
شـود کـه (؛ همچنین در خالل بیان اخبار گذشتگان مواردی یافت می58نافر: « )ْم کلَ  أ

استجابت دعا هم مند شدند. یاری و گشایش نمودند و در جواب از لطف الهی بهره افراد طل   
 در مشکال  و مصائ  شخصی افراد و هم در مسائل اجتماعی در آیا  قابل مشاهده است.

پـس از مشـکال  و  وبیـاد کـه حضـر  نـکنانبیا بیـان مـی سوره 01و  09 هایهآی
کردنـد. از ضعف کرده و طل  یاری مصائ  عظیمی که بر ایشان وارد شد، به درگاه الهی ابر

َشْفَنا َما ِلِه ِمْن کَفاْسَتَجْبَنا َلُه فَ »فرماید: استجابت دعای ایشان اشاره کرده و می آیه در ادامه به
ٍّْ َوآتَ  ًُ ِمْن ِعْنِدَنا َوذِ یُض ْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرْحَم

َ
ی ِلْلَعاِلِد کَناُه أ  ؛ همچنین در آیـا (01 )انبیا: «َن یَْ

 اشاره دارد؛ همچنان کـه در آیـا  ایزکرهمان سوره به استجابت دعای حضر   09-98
از خداونـد  ایـزکرعمران، اجابت دعای ایشان بیان شده است. حضر  آل سوره 90-99

نَّ  یِفا یَصلئ یُُ َوُهَو َقاِئٌم کَفَناَدْتُه اْلَمَائِ »فرماید: نمایند؛ آیه میدرخواست فرزند می
َ
اِب أ َْ ا ْْ اْلِم

ُْ یالله  ًقا یْْ یلِ  کَبشئ ٍُ ِمَن الله َوَس کلِ ی ُمَصدئ ِْ یًدا َوَحُصوًرا َوَنبِ یِلَم اِل . (99 عمران:)آل «َن یا ِمَن الصَّ
 دهند.را به وی بشار  می ییحفرشتگان در محراب عباد ، حضر  ی

هـای اجتمـاعی اسـتجابت دعـا اسـت. هنگـامی کـه صافا  از نمونه سوره 75و  76 آیا 
فرمایـد: ، آیـه مـیکـرداز آزار قوم به درگاه الهی شـکایت بـرد و طلـ  اسـتمداد  نوححضر  

ْهَلُه ِمَن الْ یَوَنجَّ »
َ
ِب اْلَعِر کَناُه َوأ ای اسـت کـه بـه معنـای هـر نصـه« کـرب. »(75 )صافا : «ِم یْْ

به معنای مکان بلنـد اسـت کـه همـان معنـای رفـع  «ةنجو»از « نجا »حرارتش به سینه رسد و 
و  00دیگر از دعاهای اجتمـاعی آیـا   (. نمونه599 :0، ج9972 ،دهد )طبرسیهالکت را می

َناا اْطِماْ  َعَلای ر»خواهند که از خداوند می یموسیونس است. زمانی که حضر   سوره 09 لَّ
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ْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَلی ُقُلوِلِهْم َفَا 
َ
ی یأ ِلایاْؤِمُنوا َحتَّ ُوا اْلَعاَذاَب اْْلَ ؛ در ادامـه آیـه بیـان (00)یـونس:  «َم یَْ

هـای کند که دعایشان پذیرفته شد و امر به استقامت نمود. با توجه به آیـا ، دعـا کـردن از راهمی
است. افراد جامعه با دعا و درخواست قدر  و اقتـدار از خداونـد،  ها و نیازهادستیابی به خواسته

 یابند.مند شوند و با لطف و حمایت الهی به اقتدار ملی دستتوانند از استجابت بهرهمی

 نگیزه الهیا. 3-1-7

انجام کار برای خدا و سـربازی دیـن خـدا را  ایمانی، انگیزه ،دینی انگیزهای، الله خامنهآیت
، ارتـش پرسـنل و فرمانـدهان از یجمعـ داریـد در انا یب) دانندابزاری برای اقتدار ایران می

ایشـان خلـوص نیـت را عـاملی  (.99/98/9996، قم مردم دارید در انا یب؛ 26/89/9970
 از یجمعـ داریـد در انـا یبکننـد )مند شدن از رحمت و هدایت الهی معرفی میبرای بهره

عوامـل اقتـدار  الطاف الهـی را کـه از همچنین(. 98/86/9990ی، جهاد یهاگروه یاعضا
بیانـا  در دیـدار )دانـد است، شامل مسئوالنی کـه در نیـت و عمـل اخـالص دارنـد، مـی

 (.21/89/9999نمایندگان مجلس نهم، 
مستقیم یا نیرمسـتقیم  صور بهی برای عمل است که زیرنرین به معنای انگیزه« نیت»

گـاهی معنا است که  به اینی بودن نیت زیرنرینگذارد. بر عمل اثر می همـراه بـا شـعور و آ
جهت رفتاری و دستیابی به اهداف متناس  با  کنندهاست. نیت از سنخ گرایش است و تعیین

پـذیرتر تر باشد، امکان دستیابی به اهـداف دورتـر، امکـانآن جهت است. هر چه نیت قوی
ید، های قوی که به باورمندان خود انرژی، ام(. یکی از نیت98و 09 :9999، است )مصباح

الهی و اخـالص اسـت. اخـالص در امـور  دهد، انگیزهعزم و اراده و... برای انجام امور می
دهد که توان ایستادگی و مقاومت در امور و مشکال  را در آنان بـه وجـود قّوتی به ملت می

 .کندمیآورده و امکان دستیابی به اقتدار ملی و دیگر اهداف نظام را بیشتر 
الهی، انرژی، امیـد، عـزم و اراده و... در انسـان  ، نیت و انگیزهیشینپبا توجه به مطال  

 شود؛ از سوی دیگـر، جامعـهدر دستیابی به اقتدار ملی می ویکند که سب  قّو  ایجاد می
ار مهمی در تواند از الطاف الهی که عامل بسیاسالمی با خالص کردن امور برای خداوند می

 مند شود.بهرهایجاد اقتدار ملی است، 



       99یرهبر معظم مقام منظر از یمل اق دار یمعنو عوامل یقرآن یمبان

 

ْعُباَد  یقْل ِإِنَّ »برخی از آیا  قرآن، حاکی از دستور خداوند به اخالص است: 
َ
ْن أ

َ
ُ  أ ْْ ِما

ُ
أ

وا ِإََلَّ لِ » ؛(99 )زمر:« َن یْخِلًصا َلُه الِدَّ الله ُم  ُْ ِم
ُ
ََ یَن َلُه الاِدَّ یْعُبُدوا الله ُمْخِلِص یَوَما أ  :ه)بینـ« َن ُحَنَفاا

به آن اشاره شده است، دسـتیابی بـه  نیت و انگیزه الهی. یکی از آثاری که در آیا  در پی (6
ِن اْلَتَقَتا یِفَئَت  یٌُ فِ یْم آکاَن لَ کقْد »فرماید: جن  بدر می پیروزی و قدر  است. خداوند درباره

ٌُ ُتَقاِتُل فِ  ی یَسبِ  یِفَئ َْ ْخ
ُ
ٌة کِل الله َوأ َْ ْوَنُهْم ِمْثَلایااِف   ِهْم یَْ

ْ
ِه َماْن یاَؤ یِن َواللاه یاْلَعا یَرأ ِْ َُ یُد ِلَنْصا « َشاا

ٌُ »از عبار   امبریپدر این آیه برای معرفی یاران  (.99 عمران:)آل  «اللاِه  ِل یَسابِ  یفِ  ُتَقاِتُل  ِفَئ
. در این جن  با وجـود کرده است؛ یعنی به نیت آنان در این جن  اشاره شده استاستفاده 

. بـا بـودلشکر دشمن، به یاری و امداد خداوند، پیروزی و قدر  با سپاه اسالم بسیار شمار 
قـدر  و نتیجـه  توجه به آیه، نیت و انگیزه الهی سپاه اسالم سب  یاری و امداد خداوند، در

اخـالص و انگیـزه و نیـت  اسالمی با حاکم کردن روحیه آنان شد؛ بنا بر آیه، جامعه پیروزی
 یابند. انند به اقتدار ملی دستتوخدایی در خود، می

  رفتار ارتباطی خداوند با بندگان .3-2

حمایـت، همراهـی، لطـف، یـاری، خواسـت،  ،از رفتار ارتباطی خداوند بـا بنـدگانمنظور 
نماید. این مضـمون در بذل می ،است که نسبت به بندگان حائز شرایط خداوندرحمت و... 

 اند:شرح به اینله و آیا  الهی کالم معظم
بیانـا  دانند )الهی می هقو کشور را به توفیق و حول و مقام معظم رهبری، اقتدار اکنون و آینده

 در انـا یبعباراتی مانند: اذن الهی، توفیق الهـی )(. 27/81/9991های نماز عید فطر، در خطبه
 داریـد در انـا یبالهـی ) هقـو (، حـول و89/80/9909، قـم هیعلم حوزه یرانیراین طالب دارید

( لطـف الهـی، 98/99/9998، «یاسـالم یداریـب و جوانـان» یجهان اجال  در کنندگانشرکت
و قـّو   (92/86/9972، رانیـا یاسـالم یجمهوراستیر دوره نیششم ذیتنف حکمتأیید الهی )

( در موضـوع 89/87/9978، شـهدا یهـاخانواده و ثارگرانیا از یجمع دارید در انا یبخداوند )
توجه ایشان بـه  له است.بیانگر اقتدارآفرینی رفتار ارتباطی خداوند با بندگان در کالم معظماقتدار، 
 طل  استعانت، حمایت و... از خداوند است. دهندهدعا برای اقتدار ملی نیز نشان مسئله

های اسالمی، خداوند منشأ همه خیرا  و برکا  است و با الطـاف خـود بـه طبق آموزه
کند. امدادهای نیبی خداوند، دو صور  عمومی و خصوصی عالمیان امدادرسانی می همه
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موجـودا  عـالم  دارد؛ رحمت رحمانی و رحمت رحیمی. رحمـت رحمـانی شـامل همـه
مستحق آن  فهیوظ انجام نف که در اثر حسشود و رحمت رحیمی شامل یک موجود مکلّ می
اهم شدن شـرایط موفقیـت و دسـتیابی بـه فر صور  بههای نیبی گاه شود، است. کمکمی

ها است )مطهـری، بینیها و روشنها، روشنیخواسته است؛ گاه به شکل الهاما ، هدایت
اقتدار ملی نیـز یکـی از ایـن خیـرا  و برکـاتی اسـت کـه  (. مسئله79-78 )الف(: 9900

 .یابدمی، ملت به آن دست های خداوندالطاف  حمایتمنشأیی الهی دارد و با 
شـود، های مختلفی شامل حـال بنـدگان مـیدر قرآن کریم، الطاف خداوند که به شکل

قدر  معرفی شـده اسـت. طبـق  ستیابی مسلمانان به نلبه، پیروزی وعاملی برای د عنوانبه
 )کهـف: ها از ناحیه اوسـتقدر  و همه (956 :هبقر) آیا ، قدر  متعلق به خداوند است

که قدر  حقیقی و صحیح را خواهان اسـت، بایـد از او دریافـت نمایـد.  هربنابراین  ؛(99
ُهَمَّ َمالِ »آیاتی مانند:  ُع اْلُملْ  کاْلُملْ  یُتْؤتِ  کاْلُملْ  کُقِل الَلَّ َِ َُ َوَتْن ََُّ َماْن  کَمْن َتَشا َُ َوُتِعا اْن َتَشاا ِمَمَّ

َُ لِ  َُ َوُتِذُلَّ َمْن َتَشا خیـرا ، از  همـه سرچشـمه صراحت به، (25 عمران:)آل «ُْ یاْلَخ  کِد یَتَشا
استیراق آمـده « ال» در آیه همراه با «ریاْلَخ  کد  یب  »داند. جمله قدر  را به دست خداوند می

کیـدی بـر ایـن مسـئله اسـت )طبرسـی  ،2ج ،است؛ همچنین مقدم شدن خبر بر مبتـدا، تأ
ــایی720 :9972 ــاران991 :9، ج9998 ،؛ طباطب ــیرازی و همک ــارم ش  :2، ج9979 ،؛ مک

199.) 
بـا قرآن آیا  میان خداوند در . وجود داردلبه یافتن بر دشمن، ارتباط میان نصر  الهی و ن

و گزارش اخبار گذشتگان به الطـاف و امـدادهای خـویش و تـأثیر آن بـر قـدر  و  بیان توصیه
، وجـود امـدادهای شـودمشاهده میدر آیا   وضوح بهای که پیروزی اشاره کرده است. مسئله

شود و سـب  های مختلفی انجام میهای مختلف زندگی بشر است که به شیوهدر عرصهالهی 
روحـی و . 9شود. در آیـا  قـرآن، امـدادهای الهـی دو شـکل: پیروزی و قدر  مسلمانان می

تقویـت مؤمنـان و  صور  بهبیرونی و ظاهری دارند. امدادهای روحی و روانی گاه . 2روانی و 
. امـدادهای بیرونـی و ظـاهری نیـز گـاه اسـت کفار و دشـمنان هتضعیف روحی صور  بهگاه 

(. در 292-282 :9909، )مصباح یـزدی هستند یعیرطبینگاه امدادهای طبیعی و امدادهای 
 .شودبیان میآیاتی که حاکی از تأثیر امدادهای الهی بر اقتدار است،  شرح نمونه ،ادامه
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؛ بـرای بودن امداد الهی اختالف اسـت بین روحی و روانی یا ظاهری ،در برخی از آیا 
 هـایدیدگاه، بودانفال، در مورد اینکه کمک فرشتگان به چه صور   99تا  9نمونه در آیا  

و فرشتگان سب  قـّو  قلـ   بودمختلفی وجود دارد. برخی معتقدند امداد روحی و روانی 
(؛ برخی 29 :9، ج9998 ،؛ طباطبایی089-080 :1، ج9972 ،سپاه اسالم بودند )طبرسی

 ،جنگیدند )طبرسیامداد بیرونی و ظاهری با دشمنان می صور بهنیز معتقدند که فرشتگان 
 (.089-080 :1، ج9972

کند و نزول سکینه و آرامش مؤمنان اشاره می فتح به تقویت روحیهسوره  27-25و 1در آیا  
اِذ ُهاَو »کنـد: و مؤمنان را از امدادهای الهی معرفی مـی پیامبربر  ا یالَّ َل السَّ ََ ْنا

َ
َُ ِفایکأ ُقُلاوِب  یَن

َداُدوا إِ یَن لِ یاْلُمْؤِمنِ  ِه ُجُن یَماًنا َمَع إِ یَْ َماَواِ  َواْْلَْرِ  َماِنِهْم َوِللَّ  هـایتفسیرها دیدگاه. در (1 )فتح: «وُد السَّ
مؤمنـان  وجود دارد. منظور از این واژه، بصیرتی در حق است کـه «هنَ یکَس » واژه به راجعمختلفی 
یاری مؤمنان برای تسکین قل  و ثبا  قدم در جن ، آرامش قلبی کـه  اش آرامش گیرند؛به وسیله

(؛ سکون نفس، ثبا  و اطمینان آن 959 :9، ج9972 ،دارند )طبرسی رسولدر تعظیم خدا و 
بـر صلح و امنیت  واسطه به( و خداوند 260 :90، ج9998 ،به آنچه بدان ایمان دارند )طباطبایی

اِذ » (.991-999 :1، جق9187 ،های آنان آرامش نازل کرد )زمخشـریقل  وا کَن یاْذ َجَعاَل الَّ ُْ َفا
ِم  یفِ  َْ َل الله َس یَُ اْلَجاِهلِ یَُ َحِم یُقُلوِلِهُم اْل ََ ْن

َ
َمُهْم یَنَتُه َعَلی َرُسوِلِه َوَعَلی اْلُمْؤِمنِ یکُِ َفأ ََ ْل

َ
ْقاَوی کَن َوأ َُ التَّ ِلَم

َحقَّ کَو 
َ
ْهَلَها اُنوا أ

َ
َل الله َس ». عبار  (27-25 )فتح: «ِلَها َوأ ََ ْن

َ
 «َن یَنَتُه َعَلای َرُساوِلِه َوَعَلای اْلُماْؤِمنِ یکَفأ

ِذ : »است قبلش جهینتفرع و  وا فِ کَن یاْذ َجَعَل الَّ ُْ ِم  یَف َْ یعنـی خداونـد  ؛« ُِ یاَُ اْلَجاِهلِ یَُ َحِم یُقُلوِلِهُم اْل
و مؤمنـان آرامشـی داد کـه بـا خشـم،  اکـرمدر مقابل حمّیتی که در قل  کافران بود، به رسول 

 ایآیـه در (؛ همچنـین209 :90، ج9998 ،شجاعت و... دشمنانشان سست نشوند )طباطبـایی
َل الله َسِک »فرماید: نین میجن  ُح درباره  ََ ْن

َ
َل  َو  َن یاْلُماْؤِمنِ  َوَعَلای َرُسوِلِه  َعَلی َنَتُه یُثمَّ أ ََ نا

َ
اْم  ُجُناوداً  أ  لَّ

ْوَها َْ ِذ  َت َب الَّ وا َن یَوَعذَّ ُْ نزول فرشتگان بـرای ثبـا  قـدم و . در تفاسیر آمده است که (25 :ه)توب «َکَف
؛ مکـارم شـیرازی و 20 :6، ج9972 ،آنان بود نه نبرد با دشمنان )طبرسی دل و جاناستقامت در 

(. آیاتی که بیان شد به امدادهای روحی و روانی خداوند اشـاره دارد. 990 :7، ج9979 ،همکاران
 .کردمند های مؤمنان، آنان را از حمایت و یاری خود بهرهخداوند با نزول آرامش بر قل 

امدادهای الهی شهر  دارد، یاری خداونـد در جنـ  بـدر  از دیگر اخباری که در زمینه
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اشاره شده است. در این جن  با وجود اینکه نفرا   به آناست که در آیا  مختلفی از قرآن 
ن ااما پیروزی نهایی به دلیـل امـداد الهـی بـه مؤمنـ ،ن بوداو تجهیزا  مشرکان بیش از مؤمن

ٌُ ُتَقاِتُل یِفَئَت  یٌُ فِ یْم آکاَن لَ کَقْد »کند: تعلق گرفت. خداوند این خبر را چنین بیان می ِن اْلَتَقَتا ِفَئ
ی  ِل یَسبِ  یفِ  َْ ْخ

ُ
ِه َوأ ٌة کاللَّ َْ ْوَنُهْم ِمْثلَ یاِف  یَْ

ْ
ِه َماْن یاَؤ یِن َوالله یاْلَع  یِهْم َرأ ِْ َُ ِإنَّ ِفایُد ِلَنْصا  کَذِلا یَشاا

ًة ِْلُولِ  َْ ْلَصارِ  یَلِعْب این امداد و ایجاد رع  در دشمنان به چه  نکهیا درباره (.99عمران: )آل «اْْلَ
شکل بود، دو نظر وجود دارد: برخی معتقدند مسلمانان مشـرکان را دو برابـر خـود دیدنـد؛ 
یعنی خداوند با توجه به اصل پیروزی صد مسلمان صابر بر دویست دشمن، بـه آنـان امیـد 

 :2، ج9972 ،برسـیدیدنـد )طداد؛ برخی نیز معتقدند مشـرکان مسـلمانان را دو برابـر مـی
 (. 99 :9، ج9998 ،داند )طباطبایینیز نظر اخیر را ارجح می الییزا  نویسنده(. 789

کنـد، بـه عـذاب قـوم کـافر را بیـان مـی اگرچـهانبیا وجود دارد کـه  دربارهآیا  بسیاری 
-12 وفان و... نیز اشـاره دارد )حـج:امدادهای طبیعی خداوند با استفاده از صاعقه، باد، ط

نمـاز خوانـدن  هشـیو دستورالعمل درباره خداوند با نزول آیه و ارائه ،ای دیگردر نمونه .(11
 )نسا :دهد شود، به آنان قدر  مینبه مؤمنان وارد  یکه کمترین آسیب یاگونهبههنگام جن  

توانند ذیل این مسئله قـرار (؛ دیگر آیا  اقتدارآفرین نیز می928 :2، ج9900 ،قرائتی؛ 982
برخی از دیگر آیاتی که از امداد، الطاف، همراهی و نصر  خداوند نسبت به بندگان  .گیرند

 شود.  بیان مجدد آنها پرهیز می زگوید، در دیگر مضامین اشاره شد و اسخن می
برای دریافت امداد الهی دو شـرط عقیـده و قرآن حائز اهمیت این است که در آیا   مسئله

ِذ »عمل قرار داده شده است و ایمان و عمل صالح:  َل یَواَلَّ ََِّ اِ  َوآَمُنوا ِلَماا ُنا َْ اِل َن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصَّ
ِهْم  ِلَّ ُقَّ ِمْن َر َْ ٍد َوُهَو اْل َمَّ َْ َْ َعْنُهْم َس کَعَلی ُم َلَح َلاَلُهْم یَفَّ ْْ َ

َقااَل »تقـوا، صـبر:  (،2 )محمـد: «َئاِتِهْم َوأ
ِه یُموَسی ِلَقْوِمِه اْسَتِع  وا ِإَنَّ اْْلَْرَ  ِلَلَّ ُْ ِب ْْ ِقایوِرُثَها َمْن یُنوا ِلالله َوا ُُ ِلْلُمَتَّ َُ ِماْن ِعَبااِدِه َواْلَعاِقَبا  «َن یَشاا

 .9کنندگیری از امدادهای الهی یاد میملزوما  بهره عنوان بهو... را ( 920 )اعراف:

 گیرینتیجه

ط و پیوسـتگی عوامـل مـادی و توان گفـت، عـالوه بـر ارتبـامیبا توجه به مطال  ارائه شده 
                                                           

 .نشد ارائه الگو است، مضمون لیتحل ندیفرا از استفاده با یپژوهش از یبخش تنها این مقاله نکهیا به توجه با .9
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 تعالیم مبتنـی بـرنسبت به  سببینقش  ،طور خرد، تعالیم مبتنی بر ارتباط با خالق به معنوی،
جهاد، شهاد ، صـبر و ایسـتادگی و...  ارتباط با خلق دارند؛ مانند اثری که بر ایجاد روحیه

لق نیـز ارتبـاط وجـود دارد؛ امیان مضامین تعالیم مبتنی بر ارتباط با خـ همچنین د.گذارنمی
نباشـند،  نداشـتهایمـان، تقـوا، توکـل و... اگـر بنـدگان  که با توجه به آیا  قرآن کریم،چنان

و  ، الطـافیعنـی ؛شـودحمایت، نصر ، همراهـی و الطـاف الهـی شـامل حالشـان نمـی
د کـه اسـتحقاق نشـو، شـامل بنـدگانی مـیاسـت ر بندگانخداوند که عامل اقتدا امدادهای

 دریافت آن را داشته باشند.
 دربـارهعوامل معنـوی  بیانگر این مسئله است که و آیا  الهی ایالله خامنهآیتسخنان 

ایش اقتـدار ای در ایجاد، حفظ و افزکنندهنقش مهم و تعیین تعالیم مبتنی بر ارتباط با خالق،
اسالمی دارند؛ بنابراین الزم است به تقویت بعد معنوی، اعتقادی، ایمانی و... کشور  ةجامع

 ها و موانع مسیر را شناخت و آنها را رفع کرد یا از میان برداشت.پرداخت؛ آفت
 شود:پیشنهاد می ،تر شدن پژوهشبهتر عوامل اقتدار ملی و کاربردی برای شناخت

 له بررسی شود.معظم کالمنیز در « قّو »و « قدر » هایهواژعوامل اقتدار با کلید . 9

 د.نطور مجزا و تفصیلی مورد بررسی قرار گیر به ،پژوهشاین یک از مضامین  هر. 2

 مبانی روایی مضامین استخراج گردد.. 9

 تأثیر این عوامل معنوی در اقتدار امت اسالمی در طول تاریخ بررسی شود.. 1

 کتابنامه
 .قرآن کریم

 .17-2ق(. ال حریر وال نویر، بیروت، مؤسسه ال اریخ العربی، جلد1421عاشور، محمد طاهر )ابن

 .21، لبنان، داراحیاء ال راث العربی، جلد العربق(. لسان1418مکرم )منظور، محمدبنابن

، «عنوان منبع قدرت نرم ش یعهدرنگی بر ایمان به(. »1396پارسانیا، حمید و ابراهیم ف حی )

 .34-6، بهار، ص، 4مطالعات اج ماعی، شماره اسالم و

 (. مراحل اخالق در قرآن، قم، اسراء.2911جوادی آملی، عبدالله )

 .21(. تسنیم، قم، اسراء، جلد 2911)                   

 .15-11 جلد(. تسنیم، قم، اسراء، 1387)                   
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 .21 (. تسنیم، قم، اسراء، جلد2911)                   

 .12 (. تسنیم، قم، اسراء، جلد2911)                   

 .5 جلدنامه دهصدا، تهران: دانشگاه تهران، (. لغت1373اکبر )دهصدا، علی

ل ی ون األقاوی ل و عی شا  عن حقائق غوامض ال نزکق(. ال2121عمر )زمصشری، محمودبن

 .1-1 دارالک اب العربی، جلد ، بیروت،لیفی وجوه ال أو

های اج ماعی از منظر قرآن، تهران، س ازمان ان ش ارات (. ارزش1396الدین، حسین )شر 

 پووهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 ی(. المی  زان ف  ی تفس  یرالقرآن، بی  روت، مؤسس  ه األعلم  2912طباطب  ایی، محمدحس  ین )

 .21-21-1-1-9-2 ، جلدللمطبوعات

الله یزدی طباطبایی، (. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، فضل1372حسن )بنطبرسی، فضل

 .11-9-8-6-5-4-2  جلدهاشم رسولی، تهران، ناصرخسرو، 

زاده عاب  دی جعف  ری، حس  ن؛ محمدس  عید تس  لیمی و ابوالحس  ن فقیه  ی و محم  د ش  یخ

وج ود تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوه ای م(. »1391)

، 2، دوفص   لنامه اندیش   ه م   دیریت راهب   ردی، س   ال پ   نجم، ش   ماره«ه   ای کیف   یدر داده

 .198 -151ص،زمس ان،

 (. فرهنگ فارسی عمید، تهران، راه رشد.1389عمید، حسن )
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 .2-1 جلدهایی از قرآن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس(. 1388قرائ ی، محسن )

شناس   ی تحلی   ل مض   مون و ک   اربرد آن در مطالع   ات روش(. »1397کم   الی، یحی   ی )

، 2گ   ذاری عم  ومی، س   ال چه  ارم، ش   ماره ، فص   لنامه سیاس  ت«گ   ذاری عم  ومیسیاس  ت

 .218 -189ص،تابس ان،

ق  م، مرک  ز ان ش  ارات مؤسس  ه  (. جن  گ و جه  اد در ق  رآن،1383مص  باح ی  زدی، محم  دتقی)

 .آموزشی و پرورشی امام خمینی

، فص لنامه اخ الق وحی انی، س ال «نق  نیت در ارزش اخالق ی(. »1391مصباح، مج بی )

 .114 - 81ص،، زمس ان،2اول، شماره

 (. امدادهای غیبی در زندگی بشر)الف(، تهران، صدرا.1388مطهری، مرتضی )
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