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مقدمه

مسئله اقتدار نظام اسالمی ،از موضوعهای مهمی است که در آموزههای اسالم به آن توجه شده
است .با توجه به رهنمودهای قرآن کریم ،اقتدار حقیقی تنها از مسیر الهی به دسـت مـیآیـد و
خداوند ،خاستگاه اقتدار معرفی شده است (کهف .)99 :جوامع نیز برای دستیابی به آن ،بایـد
در کنار ایمان به خداوند ،عملکرد صحیحی داشته باشند؛ همچنین در بعد سیاسی آن ،اقتـدار
مبحثی راهبردی از مباحث اساسی کشورها و نیازی بزرگ برای حکومتها است؛ الزم اسـت
ملتها برای حفظ استقالل و دستیابی به اهداف و منـافع داخلـی و خـارجی خـود بـه کسـ
اقتدار بپردازند .میتوان گفت ،گام اول در ایجاد اقتدار ،شناخت عوامل و راهکارهای کس آن
است .رهبر جامعه ،نقش بسزایی در اقتـدار ملـی دارد .آیـتاللـه خامنـهای از سـالهـای اول
رهبریشان تا زمان حال ،بر مسئله اقتدار کشور تأکید کردهاند.
این مقاله ،بخشی از پژوهشی است که با فرایند تحلیل مضمون به بررسی اقتدار ملی در
بیان آیتالله خامنهای پرداخته است .عوامل اقتدار ملی که یکـی از مضـامین حاصـل از آن
پژوهش است ،در سخنان رهبری به دو بخش مادی و معنـوی قابـل تقسـیم اسـت .عوامـل
معنوی اقتدار ،فقط منشأ مـذهبی و دینـی ندارنـد؛ ماننـد :ناسیونالیسـم (بیانـا در دیـدار
فرماندهان سپاه)9959/85/29 ،؛ اما با توجه به سخنان معظملـه مـیتـوان گفـت :عوامـل
معنوی اقتدار ملی جمهوری اسـالمی ایـران ،ریشـه در تعـالیم اسـالمی دارنـد (بیانـا در
خطبههای نماز جمعه تهران .)9900/85/28 ،با توجه به اینکه میتوان برای انسانها چهـار
گونه رفتار ارتباطی در نظر گرفت -ارتباط با خود ،خداوند ،دیگر انسانها و طبیعت -عوامل
معنوی استخراج شده را میتوان به دو دسته تعالیم مبتنی بر ارتباط با خالق و تعالیم مبتنی بر
ارتباط با خلق (خود و دیگر انسانها) تقسیم کرد .پژوهش پیشرو به تبیین تعالیم مبتنـی بـر
ارتباط بین ملت و خداوند متعال از منظر معظمله میپردازد و در ادامـه مبـانی قرآنـی آن بـه
عنوان ثقل اکبر در تعالیم دین بیان میگردد.
درباره عوامل معنوی اقتدار ،پژوهشهایی انجام شده است؛ از جمله« :راهبردهای نیل
بللا اداللفار گرهبهللث بللا ابللا اداللفار یقیقللث ری للالری ایللن ث ا لرا » اثــر محمــدجواد
نصراللهزاده ،محمدجواد علیزاده و سلمان صفدری ( )9991که با استفاده از روش اکتشافی
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و تجز یه و تحلیل آماری و کیفی ،با استفاده از روش تدو ین راهبرد  SWOTنسبت به تـدو ین
راهبردهای نیل به اقتدار فرهنگی انجام گرفت و «را هاه د ن در تحکیم و تالیعا ادافار لث
ری الری این ث» اثر توحید محرمی و سیامک رهپیک ( )9999که به بررسی جایگاه دیـن
در اقتدار ملی پرداخت .این پژوهش ،نسبت به موارد بیان شده ،به مطالعه موردی مضـامین
مبتنی بر ارتباط بین خداوند و ملت ایران از منظـر آیـتاللـه خامنـهای پرداختـه اسـت و در
جهت دستیابی به مطلوب ،از فرایند تحلیل مضمون استفاده کرده است .در ادامه نیز مبـانی
قرآنی شبکه مضامین استخراج شده ،بیان شده است.
 .1روش پژوهش

در پژوهش پیشرو ،برای دستیابی هر چه بهتر به مطلوب ،از فرایند تحلیل مضمون اسـتفاده
شده است .تحلیل مضمون ،یک روش پژوهش کیفی و فرایندی برای تقلیل و تحلیل دادههـا
است (کمالی .)211-212 :2416 ،دادههای متنی پراکنـده و متنـوع ،بـه دادههـایی ننـی و
تفصیلی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوی موجود در آنها تبدیل میشود .روشی بـرای
دیدن متن ،برداشت و درک مناس از اطالعا ظاهرا نـامرتبط ،تحلیـل اطالعـا کیفـی،
مشاهدهی نظاممند شخص ،گروه ،موقعیت و ...و تبدیل دادههای کمی بـه کیفـی )9 .عـدم
لزوم دستیابی به نظریه؛  )1عدم پایبندی به چهارچوب نظری که از قبل تعیین شده؛  )4لزوم
بررسی تمام منابع و تحلیل و تفسیر تمام مضامین؛  )3توجه بیشتر به بافت دادههـا و نکـا
ظریف؛  )2فراتر از شمارش رفتن و تمرکز بر ایدههای صریح و ضمنی؛  )7بیـان واقعیـت و
تبیین آن و  )6ارائه تحلیلی تفسیری از و یژگیهای آن اسـت (عابـدی جعفـری و همکـاران،
 .)960-969 :9998با توجه به اینکه ابزار تحلیلی در پژوهش پیشرو شبکه مضامین است،
برای ننیسازی ،دستیابی به دادههای منظم و انجام فرایند تحلیل مضـمون ،بایـد گـامهـای
ششگانهای را طی کرد که عبارتند از :آشنایی بـا مـتن ،ایجـاد کـدهای اولیـه و کدگـذاری،
جستوجو و شناخت مضامین ،ترسیم شبکه مضـامین ،تحلیـل شـبکه مضـامین و تـدو ین
گزارش (همان.)970 :
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مرحله اول:

الو سژکاسدویژ یسژدخژ
خ ژ سهاه ژوژوسه هسژاه الژ
Khamenei.irژیزژی تدیژ
خ مسژتهژوه هبژاهلژ2931

مرحله سوم:

مرحله دوم:

کدگییخسژ خدسژدید ه
تتکسلژ ضه سدژوه پ/ژ
اهز هبد مد ژوژفمیگسم

یاتقهلژ پژام یفایخ
MAXQDA

مرحله چهارم:

مرحله پنجم:

تتکسلژ کپژ ضه سد
یخیئپژژگایخ اژتم سمسژیزژ
کپژ ضه سد

خ عژ پژقمآبژکم قژوژتمهاسم
یخیئپژ هااژقمآااژ کپژ
ضه سدژیاتخمیجژ د

نمودار ( .)1مراحل انجام پژوهش

تصویر( .)1نمونه کدگذاری و تشکیل مضامین در نرم افزار MAXQDA

 .2مفهومشناسی

واژه «معنوی» منسوب به معنی ،آنچه منسوب بـه معنـی اسـت؛ بـاطنی و حقیقـی (معـین،
 ،9909ج9775 :2؛ عمیــد .)958 :9909 ،منظــور از عوامــل معنــوی ،عوامــل بــاطنی و
نیرمادیاند که به بعد فرهنگی ،روانی ،باورها و ارزشهای جامعـه مـرتبط مـیشـوند .واژه
«مبانی» نیز جمع «مبنی» به معنای مبنا ،محـل بنـا و ریشـه چیـزی ،پایـه و بنیـان (عمیـد،
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 ،)987-985 :9909بنیاد ،شالوده و اسـا اسـت (معـین ،9909 ،ج .)9589 :2در ایـن
نوشتار به ریشهها و پایههای قرآنی مضامین حاصل از کالم رهبر معظم پرداخته میشـود .از
دیگر مفاهیم حائز اهمیت در پژوهش پیشرو ،اقتدار اسـت کـه در قـرآن کـریم و از منظـر
آیتالله خامنهای به این شرح است:
 .1-2مفهوم اقتدار در قرآن کریم

قدر و اقتدار از موضوعهایی است که در قرآن کریم به طور مستقیم و نیرمستقیم به آن
اشاره شده است که میتوان با بررسی واژگانی و مفهومی به آن پرداخت .ریشههای «قـدر»،
«علو»« ،سلط»« ،قو » و در مقابل «ضعف» و واژگان مشتق از آنهـا ،از مـواردیانـد کـه
میتوان در تبیین قدر از آنان استفاده کرد .آیا الهی همه قدر ها را مختص به خداونـد
َ

ُْ

ََّ

میدانند« :أ ََّن الق ََّو َة ِلل ِه َج ِمی ًعا» (بقره .)956 :همچنـین خداونـد بـه عنـوان خاسـتگاه اقتـدار
َ َ ْ

ْ

ُْ

َ

َ ُ

َّ

معرفی شده استَ « :ول ْوَل إذ َد َخل َت َج َّن َتک قل َت َما ش َ
ااَ اللاه َل ق َّاو َة ِإَل ِلاللاه» (کهـف.)99 :
ِ

عالمه طباطبایی در تفسیر آیه ،قدر را منحصر در خداوند بیان میکنند؛ چنانکه آن قدرتی
که قائم به مخلوقا است ،همان قائم به خداوند است؛ بدون اینکه قدر از خداوند قطـع

شود و مخلوقا در آن مستقل باشند (طباطبـایی ،9998 ،ج)996-991 :99؛ بنـابراین در
تبیین قدر خداوند و مخلوقا  ،باید به انتشار طولی آن از خداوند بـه خلـق ،اسـتقالل در
قدر خداوند و عدم استقالل در قدر خلق توجه کرد.
موضوع قدر از نظر ارزششناسی در قرآن کریم ،به دو دسته قابل تقسیم است :قدر
ممدوح و قدر مذموم .معیار در ممدوح و مذموم بودن آن ،حقگرایی است .قدرتی کـه در
جهت کفر و شرک و همراه با ظلم ،تجاوزگری ،اسـتبداد ،طییـان ،ایجـاد نـاامنی و بـهطـور
خالصه ،هر چه که خالف اوامر خداوند باشد ،اقتدار مـذموم محسـوب مـیشـود و اقتـدار
پیـامبران و ائمــه و مؤمنــان بــهواســطه اتصــال و ایمــان بــه خداونــد ،اقتــدار ممــدوح
بهحساب میآید.
موضع قرآن کریم نسبت به موضوع اقتدار ،دوگانه سلبی و ایجابی است .از آنجـایی کـه
برتری اسالم و لزوم برتری مسلمانان و جامعه اسالمی در قرآن واضح است ،آیا بـه لـزوم
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ایجاد اقتدار جامعه اسالمی اشاره کردهانـد .هـدف قـرآن از امـر بـه کسـ قـدر  ،ایجـاد
بازدارندگی نسبت به دشمنان (انفال ،)59 :برقراری اوامر و احکـام دینـی در جامعـه (بقـره:
999؛ هود )08 :و دیگر موارد است .از سویی ،قدرتی که همراه با ظلم ،تجـاوز و تعـدی از
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
َ ُ

ََّ

َ ُ

َ

اسالمی از ظلم و تعدی نهی شدهاند« :ق ِاتلوا ِفی َس ِبی ِل الله ال ِذی َن یق ِاتل َونک ْم َوَل َت ْع َت ُدوا» (بقـره:
)998؛ بنابراین ،نهی از ظلم ،تجاوز ،طییان و ...جنبه سلبی اقتدار در قرآن کریم است.

 2-2مفهوم اقتدار از منظر آیتالله خامنهای

واژه «اقتدار» در سخنان معظمله بـا «قـدر » تـرادف معنـایی دارد و واژه جانشـین یکدیگرنـد .در
جدول زیر سعی شده است با ارائه معیارهایی به مفهوم اقتدار ملی در اندیشه معظمله پرداخته شود:
جدول( .)1مفهومشناسی اقتدار ملی در بیان آیتالله خامنهای

اقتدار ملی به یک واحد سیاسی ،دولت -ملت ،تعلق میگیرد (بیانا در دیدار
رئیس جمهور و اعضای هیأ دولت9971/85/80 ،؛ بیانا در خطبـههـای
نماز جمعه.)9908/82/20 ،
دارای دو جنبه ایجابی و سلبی اسـت؛ وجـه ایجـابی :نظـام اسـالمی توانـایی
مفهوم بر اسا داللت

پیشبرد کارها ،دستیابی به اهداف و توانایی حضور فعال و اثرگذار در بینالملل
را داشــته باشــد .وجــه ســلبی :نظــام توانــایی مقابلــه در برابــر زورگــوییهــا و
دخالتهای بیگانگان را داشته باشد؛ نفوذناپذیر باشد؛ قدر های بیگانه تـوان
نفوذ در آن را نداشته باشند و از تهدید دشمنان ترسی نداشته باشـد (بیانـا در
خطبههای نماز جمعه.)9908/82/20 ،
در کالم معظمله اقتدار را میتوان به دو سطح اقتدار حقیقی و در مقابل آن اقتـدار
ظاهری تقسیم کرد؛ این تقسیم برگرفته از بیانا در دیدار با جمعی از فرمانـدهان

مفهوم بر اسا سطوح و
عرصهها

نیروی انتظامی است؛ معظمله در تبیین توقعها از نیـروی انتظـامی مـیفرماینـد:
«اقتدارهای ظـاهری در حقیقـت اقتـدار نیسـت( ».بیانـا در دیـدار جمعـی از
فرماندهان نیروی انتظامی .)9971/81/29 ،مقصود از اقتدار ملی که نظام در پی
آن است ،اقتدار حقیقی است.
در تقسیمبندی مبتنی بر عرصههای نمایش و اعمال اقتدار ،سه بخش وجود دارد؛
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اقتدار داخلی ،منطقهای (بیانا در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضـوی،
9909/89/89؛ بیانــا در حــرم مطهــر رضــوی )9992/89/89 ،و بــینالمللــی
(بیانا در اجتماع زائـران و مجـاوران حـرم مطهـر رضـوی .)9909/89/89 ،در
حقیقت اقتدار منطقهای بخشی از اقتدار در عرصه بینالملل محسوب مـیشـود،
اما در بیان معظمله بهصور مجزا قید شده است.
الف) اقتدار درونزا :اقتدار ملی امری درونزا ،درون بنیاد ،بومی و با استفاده از
قابلیتها و استعدادهای خـود اسـت؛ نـه امـری برگرفتـه از بیـرون ،القـایی و
تزریقی (بیانا در مراسم دانشآموختگی دانشجو یان دانشگاه امام حسـین،
.)9997/81/89
ب) ّ
مبرا از ظلمگرایی :اقتدار ملی با ظلم ،تجـاوزطلبی ،سـرکوب و حملـه بـه
مفهوم بر اسا اوصاف
و ویژگیها

دیگر ملتها همراهی ندارد؛ بلکه با احترام و نگاه برادرانه و دفاع از دیگر ملـل
مظلوم همراه است .ایران طرفدار نگاه برادرانه و صمیمانه به کشورهای مسلمان
و دیگر ملل دوسـت در منطقـه خاورمیانـه و دیگـر منـاطق اسـت (بیانـا در
دانشگاه افسری امام علی.)9909/98/82 ،
ج) چندجانبه :اقتدار ملی ،یک مفهـوم مرکـ  ،پیچیـده و چنـدجانبـه اسـت.
چندجانبه بودن ا قتدار ملی بدین معنا است که تنها با قـدر یـافتن و توانمنـد
شدن یک بعد در کشور حاصل نمیشود؛ بلکه باید در ابعاد مختلف معنوی و
مادی قدر یافت (بیانا در دانشکده علوم دریایی نوشهر.)9900/87/91 ،
اقتدار ملی را میتوان بر اسا ارکان ،اجـزا و ...بـه قسـمتهـایی تقسـیم کـرد؛ از
جمله :اقتدار اقتصادی ،فرهنگـی ،سیاسـی (بیانـا در خطبـههـای نمـاز جمعـه،
 )08/82/20و نظامی (بیانا در حـرم رضـوی در آنـاز سـال )99/89/89 ،کـه از

مفهوم بر اسا عناصر و ارکان اقتدار ملی هستند؛ همچنین بهصور خرد شامل :اقتدار علمـی ،اطالعـاتی،
فکری ،روحی ،رزمی ،امنیتی ،تسلیحاتی ،موشـکی ،اداری و ...اسـت (بیانـا در
اجزا
دیــدار طــالب نیرایرانــی حــوزه علمیــه قــم09/80/89 ،؛ بیانــا در مراســم
دانشآموختگی دانشجو یان دانشگاه نیروی دریایی نوشـهر 59/82/22؛ بیانـا در
دانشگاه دریایی امام خمینی و دانشگاه دریایی سپاه.)70/82/29 ،
(منبع :یافتههای پژوهش)
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 .7عوامل معنوی مبتنی بر ارتباط با خالق و مبانی قرآنی آن

همان طور که بیان شد ،عوامل معنوی اقتدار ملی در سخنان مقام معظم رهبـری کـه نشـأ
گرفته از تعالیم دیناند ،به دو دسته تعالیم مبتنی بر ارتباط با خالق و تعالیم مبتنی بر ارتباط با
خلق تقسیم میشوند .منظور از تعالیم دینی مبتنی بر ارتباط با خلق ،مضامینی است کـه در
ارتباط با نفس خود و دیگر انسانها قابل بررسی است؛ این عوامل عبار انـد از :وحـد ،
صبر و ایستادگی ،ایثار و شهاد  ،عزم و اراده ،جهاد ،اخالق و عز  .مراد از تعالیم مبتنی بر
ارتباط با خالق نیز مضامینی است که به رابطه دوسویه میان ملت و خداوند اشاره دارد که در
ادامه با نمایش شبکه مضامین ،تفسیر این مضامین و مبانی قرآنی آنها بیان میشود.
عوامل
مادی

عوامل
معنوی

مبتنی بر ارتباط با خلق

عوامل
اقتدار
ملی

مبتنی بر ارتباط با خالق

رفتار ارتباطی بندگان با خداوند

ایمان

تقوا

توکل

ارتباط
قلبی و
اعتقادی
با خدا

رفتار ارتباط خداوند با بندگان

اخالق
الهی

دعا

تصویر( .)2شبکه مضامین اقتدار ملی در بیان آیتالله خامنهای
(منبع :یافتههای پژوهش)

انگیزه
الهی
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 .1-3رفتار ارتباطی بندگان با خداوند

منظور مضامینی است که بیانگر وظایف و خصایص ملت نسبت به خداوند است و موج
اقتدار ملی میشوند .این مضامین در کالم معظمله شامل :ایمان ،تقوا ،توکل ،ارتباط قلبی و
اعتقادی با خداوند ،اخالق الهی ،دعا و انگیزه الهی هستند که به این شرحاند:
رفتار ارتباطی بندگان با خداوند

ایمان

تقوا

توکل

ارتباط
قلبی و
اعتقادی
با خدا

اخالق
الهی

دعا

انگیزه
الهی

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

 .1-1-3ایمان

به باور آیتالله خامنهای ،اصلیترین عنصر معنوی اقتدار و یکی از مبانی اصلی قدر  ،ایمان
است (بیانا در دیدار پاسداران ،جانبـازان ،دانشـجو یان و دانـشآمـوزان .)9979/80/99 ،از
منظر ایشان ،ایمان از عناصر مقاومت ملت است« :ایمان دینی جزو مهمترین عناصر مقاومت
و ّ
تحرک این کشور است( ».بیانا در دیدار مردم قم .)9996/98/99 ،مـیتـوان گفـت بـدون
ایمان ،انسان قالبی مادی است و اقتدار حقیقی نیز حاصـل نمـیشـود .ایمـان مـذهبی نـوعی
هماهنگی میان انسان و آرمانهای جهان است .پیوندی دوسـتانه میـان انسـان و جهـان ایجـاد
میکند .استاد مرتضی مطهری در مقایسه بین علم و ایمان و تبیین ارتباطشان میفرماید« :علم
ابزار میسازد و ایمان مقصد؛ علم سرعت میدهد و ایمان جهت؛ علم توانستن است و ایمـان
خوب خواستن؛ علم مینمایاند که چه هست و ایمان الهام میبخشد که چه بایـد کـرد؛ علـم
انقالب بـرون اسـت و ایمـان انقـالب درون»؛ همچنـین ایشـان بهجـت و انبسـاط ،کـاهش
ناراحتیها و بهبود روابط اجتماعی را از آثار ایمان دینی مـیشـمارند (مطهـری-29 :9997 ،
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)16؛ بهعالوه ،ایجاد امید ،احسا عز  ،نلبه و نترسیدن از نیر خداوند ،از دیگر آثار ایمـان
است (پارسانیا ،فتحی.)95-91 :9995 ،
ایمان به خدا ،به انسان در پیمودن مسیرهای سخت و دشواریها کمک میکند؛ امیـد و

ّقوتی به نظام و ملت میدهد که سب استواریاش در مقابل مشکال میشـود؛ مشـکال

بزرگ را در دید ملت کوچک و آسان میکنـد و سـب مـیشـود ملـت ،توانـایی عبـور از آن
مشکال را به دست آورد .ایجـاد احسـا عـز و شکسـتناپـذیری حاصـل از ایمـان و
نترسیدن از نیر خداوند ،سب مقاومت ،پیروزی و اقتدار میشود.
در آیا الهی ،ایمان از مهمترین عواملی است که سب اقتدار میشود .خداوند ایمان به

ََّ ُ
ََ ْ ُ
خود و کفر به طانو را استمساک به عروة الوثقی معرفی میکنـد« :فمان یکف ْاْ ِلال ااوو ِ
ْ َْ َ
َ
ْ
َ ََ
َو ی ْؤ ِم ْن ِلالله فق ِد ْاس َت ْم َسک ِلال ُع ْْ َو ِة ال ُوثقی َل ْان ِف َص َام ل َهاا» (بقره )265 :که دستگیره محکم دین

است تا انسان در مشکال مـادی و معنـوی سـقوط نکنـد (جـوادی آملـی ،9905 ،ج:92
ََ

« .)959فق ِد ْاس َت ْم َسک» نیز تمثیلی از شباهت مؤمن در ثبا ایمـانش اسـت (ابـنعاشـور،

ج9128 ،92ق) 689 :؛ بنابراین کفر به طانو و ایمان به خداوند ،عامل قدرتی اسـت کـه

جامعه اسالمی را از خطر سقوط در مشکال حفظ میکند.

َ َ ُ َْ
َ َ
خداوند ایمان را مایه علو ،نلبه و قـدر بیـان مـیفرمایـد« :وَل ت ِه ُناوا َوَل ت ْْ ََناوا َوأن ُات ُم
َْ َ
اْل ْعل ْو َن ِإ ْن ک ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِنی َن» (آلعمران .)999 :ایمان به خداوند سب از بـین رفـتن سسـتی و

رخو میشود و حماسه و پایداری ایجاد میکند (جوادی آملی ،9907 ،ج)695 :92؛ در

نتیجه مایه قدر و نلبه است .با توجه به نکاتی که گفته شد ،نبود ایمان و سستی در آن ،در
جامعه سب شکست میشود .عواملی سب اقتدارآفرینی ایمان میشوند که در ادامه شـرح
آنها ارائه میشود:
 )1والیت الهی :مسئلهای که در آیا قابل مشاهده است و سب اقتدار و نلبـه مؤمنـان
میشود ،رابطه والیی میان خداوند با مؤمنان است .در آیا متعددی خداونـد خـود را ّ
ولـی
مؤمنان معرفی میفرماید و این مسئله را سب قدر مؤمنان و شکست کفار و مشرکان بیـان
میکند .خداوند با ذکر سنت بودن ذلت و خواری کفار و مشرکان محارب ،دلیل آن را رابطـه
َ
َ
َ ْ
َ َّ
َ
والیی خود با بندگان مؤمنش بیان میکند« :ذ ِلک ِلأ َّن الله َم ْاولی ال ِاذی َن َآم ُناوا َوأ َّن الکا ِاف ِْ ی َن َل
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َ َ

َم ْولی ل ُه ْم» (محمد .)99 :طبق آیه ،قدر و نلبه مؤمنان به این دلیل است که خداوند موالی
آنان است؛ در حالی که برای جبهه مخالف موالیی وجود ندارد که مورد حمایت قرار گیرند.
در آیه  922آلعمران نیز به رابطه والیی خداوند نسبت به مؤمنان اشاره شده است.
 )2سنت الهی یاری مؤمنان :با توجه به اینکه خداوند ّ
ولی مؤمنان است ،در طول زندگی
و در مصائ و مشکالتشان یاریرسان آنان است و از آنان دفاع میکند؛ یاری خداونـد کـه

قدر مطلق به دست اوست ،سب اقتدار مؤمنان میشود .آیه میفرمایدِ « :إ ََّن الله ی َد ِاف ُع َع ِن
َ
ُ
ََّ َ َ ُ ََّ
َُّ ََّ َ ََّ
ور» (حج .)90 :با توجـه بـه آیـه ،کـافران در عهداللـه
ال ِذین آمنوا ِإن الله َل ی ِْب کل خو ٍان کف ٍ

خیانت میکنند (ابنعاشور ،ج9128 ،97ق )997 :اما مؤمنان بهواسطه ایمانشان از دفـاع و

ً َ َ
َ ََ ْ َْ َ َْ ْ َ
ان ق ْب ِلاک ُر ُساا ِإلای ق ْاو ِم ِه ْم
حمایت الهی بهرهمند میشوند؛ همچنـین آیـه «ولقاد أرسالنا ِم
ََّ َ
ْ
َ َ ُ ُ ْ
ًَّ َ
َ َ
وه ْم ِلال َبی َنا ِ ف ْان َتق ْم َنا ِم َن ال ِذی َن أ ْج َْ ُموا َوک َان َحقا َعلی َنا َن ْص ُْ ال ُم ْؤ ِم ِنی َن» (روم )17 :به سنت
فجاَ
ًَّ َ َ
بودن نصر و یاریرسانی بـه مؤمنـان اشـاره مـیکنـد .در عبـار « َوکا َان َحقاا َعلی َناا ن ْص ُاْ
ْ
ال ُم ْؤ ِم ِنی َن» تعبیر «کان» اشاره به ریشه دار بودن این سنت است و بعد از آن تعبیر به «حق» و
ًَّ َ
َ
بعد تعبیر به «علینا» تأکید پیدرپی است؛ همچنین مقدم شدن « َوک َان َحقا َعلی َناا» بـر «ن ْص ُاْ
ْ
ال ُم ْؤ ِم ِنی َن» تأکیدی دیگر بر این مسـئله اسـت (مکـارم شـیرازی و همکـاران ،9979 ،ج:95

 .)157سنت یاری مؤمنان در آیا بسیاری در خالل بیان داسـتان انبیـای الهـی بیـان شـده

وه َف َن َّجی َن ُاه َو َم ْ
است؛ برای نمونه :آیه درباره زندگی حضر نوح میفرمایدَ « :فک َّذ ُل ُ
ان َم َع ُاه
َ ْ ْ َّ
ََ
ُ ْ َ
َّ
ْ
ُْ ْ
َ َ ُْ
اانر ْْ کیا َف کا َان َع ِاق َباُ ال ُم ْناذ ِر ی َن»
ِفی الفلک َو َج َعل َن ُاه ْم خا ِئ َف َو أو َْق َنا ال ِاذی َن کاذ ُلوا ِلآی ِاتناا ف

(یونس .)79 :بعد از تالشهای حضر نوح و تکذی قومش ،عذاب الهی بر قوم نـازل

شد و ایمانآورندگان نجا یافتند.
نصر و یاری خداوند به شکلهای گوناگونی به کمک مؤمنان آمده است؛ بـرای نمونـه
آیه ،فرودآمدن سکینه و آرامش بر دل رسول اکرم و مؤمنان را نـوعی یـاری الهـی معرفـی
ُ َ َ

َ

َ

ْ

َ ََ ُ َ َ ُ
َّ ْ َ
اول ِه َو َعلای ال ُم ْاؤ ِم ِنی َن( »...توبـه .)25 :در مـواردی از
میکند« :ثم أنَل الله سکینته علی رس ِ

آیا نیز نزول فرشتگان برای امداد ظاهری یا تقویت مؤمنان و تضعیف کفار یـا نـزول آیـه و

ارائه راهکار بهعنوان نصر الهی ،بیان شده است .بررسی آیا مرتبط با یاری و امداد الهی
در مضمون مربوط بیان میشود.
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 )3روحیه مؤمنانه :از دیگر مسائلی که سب اثرگذاری ایمان بر اقتدار جامعه مـیشـود،
روحیهای است که بر جامعه اسالمی به واسطه ایمان حاکم میشود .جامعه باایمان از امید و
انگیزه باالیی برخوردار است؛ زیرا توجهش به ارزشهایی باالتر از حیـا دنیـایی معطـوف
است و به وعدههای الهی باور دارد .آیه  981نسا به خوبی بیانگر تأثیر امید بـه خداونـد در

ْ َ
ََ َ ُ
ااَ
روحیه و قدر مؤمنان برای ادامه مسیر و مبارزه است .آیه میفرماید« :وَل ت ِهناوا ِفای ال ِتغ ِ
ان اللاه َماا ََل ی ْْ ُج َ
ْ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ََّ ُ ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ
ون م َ
اون»؛ یعنـی عامـل
القو ِم ِإن تکونوا تألمون ف ِإنهم یألمون کما تألمون وت ْْج ِ

ضعف دو گروه مشترک است و هر دو گروه آسی دیدهاند ،اما عامل قدر  ،مختص مؤمنان

است (جوادی آملی ،9909 ،ج .)928 :28آن عامل قدر  ،امید مؤمنان است که بهواسطه
ایمانشان در آنان وجود دارد .آیـا دیگـری نیـز وجـود دارد کـه حـاکی از تـأثیر ایمـان بـر
ایستادگی و مقاومت مؤمنان است که خود عاملی برای اقتدار محسوب میشود؛ برای نمونه:

در آیه « َف َل ََّما َج َاو َز ُه ُه َو َو ََّالذی َن َآم ُنوا َم َع ُه َق ُالوا ََل َط َاق َُ َل َنا ْالی ْو َم ل َج ُالو َ َو ُج ُنوده َق َال ََّالذی َن ی ُر َُّن َ
اون
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
َأ ََّن ُه ْم ُم َا ُقو الله ک ْم م ْن ف َئُ قلیلُ ول َب ْت ف َئُ کثی َْ ًة لإذن الله َوالله َم َع ََّ
الص ِال ِْ ی َن» (بقره )219 :نیـز
ِ
ِ ِ ٍ ِ ٍ
ِ ِِ ِ

به این مسئله اشاره می کند .برخی معتقدند ،فقط مؤمنان بعـد از امتحـان عبـور کردنـد و در

عبور نکردن و شرکت کفار اتفاقنظر است (جوادی آملی ،9907 ،ج)579 :99؛ یعنی ایمان
به خداوند ،وعدههای الهی و معاد ،قدر ایستادگی را افـزایش مـیدهـد (قرائتـی،9900 ،
ج.)998 :9
 )4سنت الهی خواری و ذلت کفار :ذلت و خواری کفار و مشرکانی که بـه مخالفـت بـا
پروردگارشان پرداختند ،بهعنوان سنت الهی در آیا قرآن به چشـم مـیخـورد .بـا مطالعـه
تاریخ گذشتگان ،چنین افرادی خوار و ذلیل بودند و این مسئله همچنان ادامـه دارد .آیـه « ِإ َّن
ََ ُ َ
َّالذی َن ی َْاد َ
ول ُه کب ُتوا ک َما کب َت َّالذی َن م ْن َق ْبله ْم َو َق ْد َأ ْن ََ ْل َنا آیا َلی َنا َول ْلکافْ ی َن َع َذ ٌ
اب
س
ر
و
الله
ون
ٍ ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
ُم ِهی ٌن» (مجادله )6 :با بیان عبار «ک ِبتوا ک َما ک ِبت ال ِذی َن ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم» بـهصـراحت بـه مسـئله

سنت بودن آن اشاره دارد .در آیا 92و  99سوره انفال ،خداوند پـس از آنکـه بـه فرشـتگان

دستور می دهد تا تر در دل کفار بیاندازند و آنان را عذاب نمایند ،علت آن را مخالفت آنان

َ
َ َ
َ
َ
َ َّ َ
با خدا و رسول بیان میکند« :ذ ِلک ِلأن ُه ْم شاقوا الله َو َر ُسول ُه َو َم ْن یش ِاق ِق الله َو َر ُسول ُه ف ِإ َّن الله
َ ُ ْ َ
اب» (انفال.)99 :
ش ِدید ال ِعق ِ
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 .2-1-3تقوا

تقوا از دیگر عوامل اقتدارآفرین در سخنان مقام معظم رهبری است .از منظر ایشـان ،اقتـدار
بسیاری که ملـت ایـران در چشـم دنیـا دارد ،ناشـی از تقـوا اسـت (بیانـا در خطبـههـای
نمازجمعه .)9901/86/20 ،به باور معظمله ،تقوا ،عامل ایستادگی ،مقاومت و عـزم و اراده
است« :تقوا مایه هدایت ،فرج و اقتدار عزم و اراده انسانی است» (بیانا در خطبههای نماز
جمعه.)1382/99/21 ،
تقوای دینی و الهی به این معنا است که انسان خود را از خطا ،گناه ،زشتی و پلیـدی کـه
دین در میان اصول و تعالیم زندگی معرفی کرده است ،حفظ و صیانت نماید و به آن مرتک
نشود (مطهری( 9900 ،ب) .)29 :با وجود اینکه تقوا در دین امری نفسانی است ،اما آثـار
عینی فردی و اجتماعی زیادی دارد و جز عناصر ناظر بـر ارزشهـای اجتمـاعی محسـوب
میشود (شرفالدین .)999 :9995 ،از آنجایی که تعالیم اسـالمی نـاظر بـر قـدر یـافتن
مسلماناناند ،رعایت تقوا و دوری از نهی شدهها که سـل کننـده اقتـدار جامعـهانـد ،خـود
عاملی برای ایجاد اقتدار محسوب مـیشـوند؛ از سـوی دیگـر ،گنـاه ،عـزم و اراده و نیـروی
ایستادگی و مقاومت را تضعیف میکند؛ در نتیجه شکست را در پی دارد ،اما با رعایت تقـوا
نیروی عزم و اراده و ایستادگی و مقاومت افزایش مییابد که خود از عوامل اقتدار ملی است.
با توجه به مجموع آیا  ،تقوا ،احسا مسئولیت و تعهدی است که به دنبال نفوذ ایمان
در قل  ،بر انسان حاکم میشود و انسان را از گناه بازمیدارد و سب خلوص و پـاکی نیـت
میشود و به اعمال نیک ،عدالت و ...دعو میکند (همان) .آیا الهی بنـدگان را بـه تقـوا
َ ََّ
َ
َ
ُ
َ ُ
امر میکنند« :ف ََّاتقوا الله َما ْاس َت ْع ُت ْم» (تیابن)95 :؛ «یا أی َها ال ِذی َن َآم ُنوا ََّاتقاوا اللاه َح ََّاق ُتق ِات ِاه»

ََ َ ْ َ َ
ان أ ْوفای ِل َع ْه ِاد ِه
(آلعمران )982 :و تقواپیشگان را محبوب درگاه خداوند مـیداننـد« :للای م
ْ
َ َ
َو ََّاتقی ف ِإ ََّن الله ی ِْ َُّب ال ُم ََّت ِقی َن» (آلعمران .)75 :رعایت تقوا آثاری در پی دارد که برخی از آنها

به طور مستقیم یا نیرمستقیم بر اقتدار اثرگذارند؛ در نتیجـه بـا رعایـت تقـوا ،در بـین افـراد

جامعه و به طور خاص مسئوالن ،میتوان از آثار آن بر ایجاد اقتدار در جامعه بهره برد .همان
طور که گفته شد ،از آنجایی که بخشی از واجبا و محرما دینی برنامهای صـحیح بـرای
زندگی اجتماعی بشر است ،با رعایت تقوا که سب انجام آنها اسـت ،مـیتـوان بـه قـدر
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دست یافت؛ از سوی دیگر ،گناه موج سستی انسان میشود .رعایت تقوا عـاملی بـرای از
بین رفتن سستی ،در نتیجه دستیابی به اقتدار است .اثر تقوا بر اقتدار ملی در آیا الهـی بـه
شرح زیر است:
آیاتی به والیت و همراهی خداوند با افراد باتقوا اشاره دارند؛ خداونـد تقواپیشـگان را یـاری
مینماید و جامعه با رعایت تقوا از امدادهای الهـی بهـره مـیبـرد .خداونـد در آیـه  99جاثیـه
َ ً َ ََّ ََّ
ََّ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ
َ َْ ُ ُ ْ َْ ُ َْ
َ
اٍ َواللاه َو ِلای
میفرمایدِ « :إنهم لن یغناوا عناک ِمان اللاه شایئا و ِإن الر ِ
اال ِمین لعضاهم أو ِلیااَ لع ٍ
ولی یکدیگرند و خداوند ّ
ْال ُم ََّت ِقی َن»؛ ظالمانّ ،
ولی افراد باتقوا است .طبق آیـا الهـی خداونـد

پروردگار جهان و جهانیان است و عز و قدر مطلق به دسـت اوسـت .والیـت و همراهـی
چنین قدرتی با تقواپیشگان سب قدر و پیروزی آنان و شکست هـر قـدرتی نیـر از خداونـد

است؛ همچنین خداوند پس از سخن از ماههای حرام و امر به جنـ بـا مشـرکان ،بـا عبـار
َ

َ

ْ

« َو ْاعل ُموا أ ََّن الله َم َع ال ُم ََّت ِقای َن» (توبه )95 :همراهی خود با افراد باتقوا را اعالم میکند .برخی در
تفسیر آیه گفتهاند :مراد ،یاری و والیت الهی نسبت به این افراد اسـت (طبرسـی ،9972 ،ج:6

 .)11آیه  921آلعمران نیز نمونه بارز برخورداری تقواپیشگان از امداد نیبی است .آیه ،شـرط
برخورداری از امداد الهی بهوسیله فرشتگان را صبر و تقوای مجاهدان بیان میکند.

ََّ
َْ
خداوند پس از بیان سرگذشت قوم ثمود و عذابشان با صاعقه ،میفرماید« :أن َجی َنا ال ِاذی َن
ون» (نمل )69 :و « َو َن ََّجی َنا ََّالذی َن َآم ُنوا َوک ُانوا ی ََّت ُق َ
َآم ُنوا َوک ُانوا ی ََّت ُق َ
ون» (فصلت .)90 :آیـه دلیـل
ِ

نجا برخی افراد از عذاب را تقوا بیان مـیکنـد .اگـر افـراد در برابـر امتحانـا و مصـائ

زندگی صبر و تقوا پیشه کنند ،سب دستیابی به خواسـت ،نلبـه و پیـروزیشـان مـیشـود؛
آنچنان که حضر موسی خطاب به قومش ،تقوا را یکی از شروط دستیابی بـه قـدر و
ََّ ْ َ
وسی ل َق ْومه ْاس َاتعی ُنوا لاللاه َو ْ
پیروزی معرفی میکندَ « :ق َال ُم َ
اْل ْر َ ل ََّلاه یور ُث َهاا َم ْ
ان
اْ ِاب ُْوا ِإن
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ْ
ُ ْ
َ
یش ُاَ ِم ْن ِع َب ِاد ِه َوال َع ِاق َبُ ِلل ُم ََّت ِقی َن» (اعراف .)920 :رعایت صبر و تقوا سب میشود تا حیله و

کید دشمنان به جامعۀ اسالمی آسیبی نرساند (آلعمران.)928 :

برخی از آیا نیز به آثار دیگری که شامل حال تقواپیشگان میشـود ،اشـاره مـینمایـد؛
ْ َ

َ

َ

ْ َ

ً

مانند« :ی َ
جعل ل ُه َم َ
خْ ًجا» (طالق« ،)2 :ی ْج َعل ل ُه ِم ْن أ ْم ِْ ِه ی ْس ًْا» (طالقْ « ،)1 :ج َعل لک ْم ُنورا»
ْ َ

ُ َ

َّ

ْ

َ

(حدید )20 :و «ی ْج َعل لک ْم ف ْْق ًانا َو یک ِف ْْ َع ْنک ْم َسی َئ ِاتک ْم َو یغ ِف ْْ لک ْم» (انفال« .)29 :فرقان» بـه
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معنای چیزی است که بین دو چیز فرق میگذارد و در آیه ،منظور این است که تقوا میان حق
و باطل فرق میگذارد (طباطبایی ،9998 ،ج .)65 :9برخی نیز «فرقان» را به معنای نجا
گرفتهاند و برخی به معنای پیروزی (طبرسی ،9972 ،ج .)026 :1اعطای «فرقان»« ،نور» و
آسان شدن مشکال و راه خروج از آنها ،آثاری است که با حاکم شدن تقوا بر جامعه ،ملت
از آن بهره میبرد که هر یک میتواند منجر به اقتدار آنان گردد.
 .3-1-3توکل

توکل به خداوند در انجام امور ،یکی از راههای دستیابی به اقتدار برای ملت است .بـه بـاور
آیتالله خامنهای« :وقتی امید بود ،توکل بود ،اعتمادبهنفس بود ،اتکا به قـدر الهـی بـود،
آنوقت یک ملت ،شکستناپذیر میشود؛ یک انسان ،تبدیل میشود به یک عنصر الیزال از
لحاظ اقتدار ،از لحاظ حرکت ،از لحاظ پیشرفت( ».بیانا در دیدار اقشار مختلـف مـردم،
 .)9997/86/22توکل با ایجاد دیگر عوامل اقتـدار ،ماننـد ایسـتادگی ،عـزم و اراده و ...بـر
اقتدار اثر میگذارد« :این ایستادگی  -که عز ملت ایران و عز اسالم است  -با توکل بـه
خدای متعال ،با استمداد از قدر الهی ،با اتکا به خدا و اتکال به پروردگار ،میتواند ادامـه
پیدا بکند( ».بیانا در دیـدار اقشـار مختلـف مـردم در سـالروز مـیالد حضـر علـی،
)9907/81/25؛ «در همه تالشهای ما ،آن چیزی که به تالش ما برکت مـیدهـد و اراده و
عزم ما را راسخ میکند ،توکل و توجه به خدای متعال و اخالص است( ».بیانـا در دیـدار
سفرا و رؤسای نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از کشور.)9998/98/87 ،
توکل به معنای تکیه و اعتماد نمودن بر کسی و اعتراف به عجز خود است( .ابنمنظـور،
9180ق ،ج900 :96؛ دهخدا ،9979 ،ج .)5257 :96واژه توکل به معنای بر عهده گرفتن
است و زمانی که همراه با «علی» میآید ،متضمن معنای اعتماد مـیشـود؛ در مجمـوع بـه
معنای با تکیه بر چیزی و کاری را بر عهده گرفتن است .با توجه به تعریفـی کـه ارائـه شـد،
توکل با سکون ،انفعال و ...در تضاد است و باید با عمل و تالش همراه باشد .مقد بـودن
آرمان و هدف ،کوشش در راه آن آرمان و هـدف و همراهـی بـا نیـت خـالص ،ارکـان توکـل
هستند .اگر این ارکان جاری شوند ،امدادهای الهی بهسوی توکلکننـده مـیآینـد (مطهـری،
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 .)18-99 :9998با توجه به ارکان توکل ،این مفهوم با ایجـاد امیـد و در پـی داشـتن امـداد
الهی ،اقتدارآفرینی میکند.
در اسالم نیز توکل مفهومی حماسی دارد و به معنای سستی نیست (همان .)68 ،توکـل
به معنای وکیل گرفتن خداوند و متولی تدبیر امور قرار دادن او و علم به اینکه خداوند سـب
حقیقی است و دیگر اسباب به آن منتهی میشوند ،است (طباطبایی ،9998 ،ج .)192 :9به
عبار دیگر ،هرکس که در مسئلهای تخصص ندارد ،وکیل میگیرد و چون انسان بدون علم
و قدرتی که خداوند به او عطا میکند ،نه خبره است و نه قدر دارد ،باید به مبدأیی خبیـر و
قدیر تکیه کند و نباید برای خود و اسباب استقالل قائل باشد (جوادی آملی.)959 :9979 ،
در اسالم توکل به خداوند عاملی برای اقتدار ،نلبه و پیروزی معرفی شده است .صاح
ْ

َ

َ

جیع البیا  ،در تفسیر آیه « َم ْن ی َت َوکل َعلی اللاه ف ُه َاو َح ْس ُاب ُه» (طـالق ،)9 :توکـل را سـب
نیرومندی معرفی میکند (طبرسی ،9972 ،ج .)159 :98خداوند درباره افرادی که از مکـه

ََّ
به مدینه مهاجر کردند ،بشار میدهد که از پاداش دنیوی و اخروی برخوردارندَ « :وال ِذی َن
ُ
ً
َ َ
َ َ
َُّ ْ
َه َ
الدنیا َح َس َنُ» (نحـل .)19 :در تفسـیر «ل ُن َب ئاوئ َّن ُه ْم
اج ُْوا ِفی الله ِم ْن َل ْع ِد َما ظ ِل ُموا ل ُن َب َّ ِوئ ََّن ُه ْم ِفی
فی الد ْنیا َح َس َن ًُ» ،دیدگاههای مختلفی وجود دارد .برخی تفسیرها منظور از « َ
حس َنه» را نلبه،
ِ

پیروزی و خارج شدن از زیردستی کفار و مشرکان گفتـهانـد (طبرسـی ،9972 ،ج667 :5؛

طباطبایی ،9998 ،ج )261 :92یا به طور خاص ،نلبه بر اهل مکه ،نلبه بـر کـل عـرب یـا
نلبه بر میرب و مشرق (زمخشری9187 ،ق ،ج .)587 :2در آیه بعد خداوند مـیفرمایـد:
ََّ

َ

ُ

«الذی َن َْ َب ُْوا َو َعلی َر َّله ْم ی َت َوکل َ
ون» (نحـل)12 :؛ یعنـی صـبر و توکـل از اوصـاف مهـاجران
ِ
ِِ

است؛ بنابراین مهاجران با ویژگی توکل بر خداوند به نلبه و پیروزی دست مییابند.

خداوند در برخی آیا به نقش توکل در زندگی انبیا اشاره کرده است (یونس 01 ،79 :و
06؛ یوسف)57 :؛ همچنین توکل را از اوصاف بندگان مؤمن خود مـیدانـد و مـیفرمایـد:
ْ

َّ

َ

ُ

ون الذی َن [َ ]...و َعلی َر ئله ْم ی َت َوکل َ
«إ َّن َما ال ُم ْؤم ُن َ
ون» (انفال)2 :؛ عالوه بر این ،آیاتی نیز مؤمنان را
ِ
ِ
ِ
ِ

به توکل امر میکنند .در برخی از آیا دلیل امر به توکل بیان شده است که هریک میتوانـد

بیانکننده دلیل اقتدارآفرینی آن باشد .برخی از دالیل لزوم توکل بر خداوند بدین شرح است:
َّ
َ
ُْ َ
َ
َ َ
 )9خداوند موال و ّ
ولی مؤمنان است« :قل ل ْن ی ِصی َب َنا إَل َما ک َت َب الله ل َنا ُه َاو َم ْوَلناا َو َعلای
ِ
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ْ

َْ

َ

َْ

ْ

ون» (توبه .)69 :عبار « َعلی الله فلی َت َوکل ال ُم ْؤم ُن َ
الله فلی َت َوکل ال ُم ْؤم ُن َ
ون» معطـوف و مـتمم
ِ
ِ
ِ
ِ

قبلش است؛ یعنی خداوند صاح امر و اختیار است و ما به او ایمان داریم؛ بنـابراین بایـد

َ
ْ ْ َ َ
بر او توکل کنیم (طباطبایی ،9998 ،ج)985 :9؛ همچنین در آیه « ِاذ َه ََّمت طا ِئف َت ِان ِم ْانک ْم أ ْن
َت ْف َش َا َوالله َولی ُه َما َو َع َلی الله َف ْلی َت َوکل ْال ُم ْؤم ُن َ
ون» (آلعمـران )922 :خداونـد بـه عنـوان ّ
ولـی
ِ
ِ
ِ

معرفی شده است .با توجه به اینکه خداوند ّ
ولی مؤمنان است ،سـزاوار نیسـت کـه در خـود
سستی و تر راه دهند و باید بر خداوند توکل کنند (طباطبایی ،9998 ،ج.)5 :1

ْ ُْ
َ
ََ َ
 )2نلبه و ذلت فقط به دست خداوند استِ « :إ ْن ی ْن ُص ْْک ُم الله فا و ِال َب لکا ْم َو ِإ ْن یخاذلک ْم
َف َم ْن َذا ََّالذی ی ْن ُص ُْک ْم م ْن َل ْعده َو َع َلی الله َف ْلی َت َوکل ْال ُم ْؤم ُن َ
ون» (آلعمران .)958 :در آیه قبـل بـه
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ

پیامبر دستور عزم و توکل میدهد .در این آیه دلیل آن را چنین بیان میکند که اگر خداوند
کسی را یاری دهد ،میلوب نمـیشـود (طباطبـایی ،9998 ،ج .)67 :1بـر اسـا توحیـد
افعالی ،نصر فقط از سوی خداوند است و مختص و منحصر به اوست و عامـل پیـروزی
فقط کمک خداوند است .در صور خذالن از سوی خداوند ،یاریکننـدهای بـرای آن فـرد
وجود ندارد ،چه برسد به یاری ،نلبه و پیـروزی (جـوادی آملـی ،9900 ،ج978 ،957 :95
و .)975

َ َ َّ
َ َ َّ َ ُ ْ
َ َ ْ ُ
 )9خداوند کافی است« :ف ِإ ْن ت َول ْوا فقل َح ْس ِابی اللاه َل ِإل َاه ِإَل ُه َاو َعلیا ِه ت َوکلات َو ُه َاو َرب
ْ
ْ
َ
ال َع ْْ ِش ال َع ِری ِم» (توبه« .)929 :ح ْسـبی اللـه» بـهطـور التزامـی مفهـوم توکـل را مـیرسـاند

(طباطبایی ،9998 ،ج)192 :9؛ همچنین آیه  9سوره طالق نیز به ایـن مسـئله اشـاره دارد:
ْ

َ

َ

« َو َم ْن ی َت َوکل َعلی الله ف ُه َو َح ْس ُب ُه» .با توجه به آیا  ،خداوند برای بندگان کافی است و کسـی
که او را وکیل قرار دهد ،برایش کفایت میکند و نیاز به نیرویـی مسـتقل از خداونـد نـدارد؛
بنابراین باید بر او توکل نمود.

َ َ َّ
َ
َ َ
َ
 )9خداوند هدایتگر استَ « :و َما ل َنا أَل َن َت َوکل َعلی الله َوق ْد َه َد َانا ُس ُابل َنا» (ابراهیم .)92 :با

توجه به آیه ،خداوندی که بشر را به راه و مسیر صحیح هـدایت کـرده اسـت ،در اداره دیگـر
امور و عمل به خیر و صالح بندگان نیز توانا و قادر است.
َ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ا ُ َ َ ا ْ ُ َ ً
 )1خداوند پروردگار جهان است« :رب المشرق والمیرب ال إله إال هو فاتخذه وکـیال»
(مزمل.)9 :
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با توجه به دالیلی که ذکر شد ،توکل بر خداوند ،عاملی برای کس اقتدار جامعه اسـت.
خداوندی که بندگان خود را به مسیر صحیح هدایت کرد و پروردگار جهانیان است ،قـدر
اداره دیگر اموری که بندگانش به آن نیازمندند را نیز دارد؛ همچنین نلبه و نصر در خداوند
منحصر است و با توجه به نیروی ایمان توکلکنندگان و والیت خداوند نسبت بـه آنـان ،ایـن
نصر  ،نلبه و اقتدار به آنان تعلق میگیرد.
 .4-1-3ارتباط قلبی و اعتقادی با خدا

از منظر معظمله ،ارتباط قلبی ،اعتقادی و پیوند والیی افراد با خداوند ،راز اقتـدار شـخص و
نظام است (بیانا در دیدار جمعی از کارگران سراسـر کشـور .)9950/81/86 ،ارتبـاط بـا
خدا مایه اقتدار معنوی بشر اسیر اسباب و علل مادی اسـت و چنـین اقتـدار معنـوی سـب
نلبه بر عالم ماده میشود (بیانا در دیـدار جمعـی از فرمانـدهان سـپاه.)9972/85/26 ،
ایشان همچنین ارتباط نداشتن با خداوند در نرب را سب انحطاط اخالقی و افولشـان بیـان
میکنند (بیانا در مراسم جشن تکلیف دانشآموزان.)9996/89/29 ،
با توجه به بیانا رهبری ،ارتباط با خداوند با ایجـاد دیگـر عوامـل اقتـدار سـب ایجـاد
اقتدار ملی میشود .اطمینان قلبی به یاد خداوند سب عز و سیاد ملت که خود عـاملی
برای اقتدار است ،میشود .تقویت ارتباط با خداوند سب ورود اراده محکم ،قدم اسـتوار و
فکر روشن در میدانهای مختلف زندگی میشود (بیانا در دیدار اقشار مختلـف مـردم در
سالروز میالد حضر علی.)9907 /81/25 ،
بهعالوه ،ارتباط با خداوند ،اطاعت از فرمانها و ترک نواهی را در پی دارد و سب تزکیـه
و حفظ تقوا و تقویت ایمان در انسان میشود .ضعف ارتباط با خداوند سب نلبه هو ها و
جهتگیری بر اسا آنها و در نتیجه ،ضعف قـدر مقاومـت در مقابـل دشـمن مـیشـود
(بیانا در دیدار جمعی از پاسداران.)9975/89/92 ،
یکی از مصداقهای یاد و ارتباط با خداوند در قرآن کریم ،نماز اسـت (طـه .)91 :نمـاز
یکی از واجبا و فروع دین اسالم است که در آیا به آن امر شده است .از آیاتی که درباره
َ

الص ْابْ َو ََّ
نماز وجود دارد ،آیه امر به طل یاری از نماز اسـتَ « :و ْاس َاتعی ُنوا ل ََّ
الصاا ِة» (بقـره:
ِ
ِ
ِ
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 .)16استعانت در جایی به کار میرود که انسان خود به تنهایی نتواند کارش را انجام دهـد.
در چنین شرایطی خداوند امر مینماید که از صبر و نماز کمک گرفتـه شـود .ایـن دو عامـل
پیروزیاند و نماز نیروی ایمان را در انسان زنده میکند (طباطبـایی ،9998 ،ج .)962 :9بـا
توجه به آیه ،نماز که از مصادیق ارتباط بـا خداونـد اسـت ،نیرویـی در مسـائل و مشـکال
زندگی است؛ در نتیجه ،سب اقتدار میشود .اگر این ارتباط با خداوند در گسترهای بزرگتر
روح حاکم بر جامعه شود ،عاملی اقتدارآفرین است.
 .5-1-3اخالق الهی

اخالق از دیگر عوامل اقتدارآفرین در کالم معظمله است (بیانا در دانشـکده علـوم دریـایی
ُ
نوشهر .)9900/87/91 ،از منظر ایشان اخالق به معنای پروراندن صفا نیکو و خلق فاضل،
در دل و جان خود و انعکا آنها در عمل است (بیانا در دیدار بسـیجیان.)9906/89/85 ،
ایشان اخالق نیکو و تهذی اخالق را برای همه اقشار ملـت الزم مـیداننـد و تـأمین اهـداف
جامعه از قبیل اقتدار را در گرو تربیت فردی و تهذی اخالقی در همه ملت ،به ویژه مسـئوالن
میدانند (پیام به مناسبت گردهمایی سـالیانه نمـاز .)9971/85/91 ،معظـملـه ،خودسـازی و
مراقبت از خود را اسا همه کارها میدانند (بیانـا در اولـین دیـدار بـا نماینـدگان مجلـس
هشتم )2476/54/12 ،و اخالق نیکو را بـهعنـوان عـاملی بـرای دسـتیابی بـه مقامـا عـالی
انسانی ،تعالی و تکامل معنوی و روحی و معرفـت برتـر معرفـی مـیکننـد (بیانـا در دیـدار
بسیجیان2472/52/57 ،؛ بیانا در دیدار کارگزاران نظام.)2462/51/21 ،
در موضــوع اخــالق ،آرای مختلفــی وجــود دارد؛ ب ـرای نمونــه :در کتــاب الحقللا ف گللث
حایناالخنق ،اخالق به معنای هیبتی راسخ در نفس است که با آن ،افعال به راحتی و بدون
نیاز به فکر صادر میشود .اگر این افعال صادر شده با توجه بـه عقـل و شـرع زیبـا و پسـندیده
ُ َ
باشد ،خلق حسن نامیده میشود (فیض کاشانی2314 ،ق .)21 :موضوع اخـالق از مسـائلی
است که تنها به بعد معنوی منحصر نمیشود؛ بلکه در زندگی مادی و دنیایی نیز اثرگذار است
و در حیطههای مختلفی قابل بررسی است؛ مانند :اخالق پزشـکی ،اخـالق سیاسـی .همـان
طور که در کالم رهبر معظم به آن اشاره شد ،یکی از آثار آن در اقتدار کشور است.
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اخالق فردی و اجتماعی از مفاهیمی است که در آیا الهی به آنها پرداخته شده است؛
ازجمله :نهی از نیبت ،تجسس ،ظلم ،عی جـویی و احتـرام بـه پـدر و مـادر و توصـیه بـه
مسئولیتپذیری و شکرگزاری .در آیا  ،تزکیه نفو  ،یکی از اهداف بعثت رسـول اکـرم
بیان شده است (جمعه2 :؛ بقره .)969 :خداوند در سوره شمس پس از سـوگندهای مکـرر،
رستگاری را عاقبت تزکیهکنندگان معرفی میکند و ناامیـدی و محرومیـت را عاقبـت انجـام
َ ََْ

َ

گناهان« :ق ْد أفل َح َم ْن َزک َاها* َوق ْد َخ َ
اب َم ْن َد َّس َاها» (شـمس .)98-9 :اهتمـام آیـا الهـی بـه

مسائل اخالقی و تهذی نفو بهعنوان مسئلهای اساسی و زیربنایی است که دیگر برنامهها
از آن نشأ میگیرد؛ به عبارتی ،بر تمام احکام و قوانین اسالمی سایه افکنده است .با توجه

َ َ َ ْ َ َ ََّ
الله ل ْن َت َل ُه ْم َو َل ْو ک ْن َت َف ًَّرا َولی َظ ْال َق ْلب ََل ْن َف َُّضاوا م ْ
ان
ِ
به آیه  969سوره آلعمران« :ف ِبما رحم ٍُ ِمن ِ ِ
ِ
ِ
ْ َ
ََّ ََّ ََّ
ْ َ
َ َ
َ
َْ َ َ
َ
الل َاه یْ َُّ
اب
َح ْو ِلک ف ْاع ُف َع ْن ُه ْم َو ْاس َتغ ِف ْْ ل ُه ْم َوش ِاو ْر ُه ْم ِفی اْل ْم ِْ ف ِإذا َع ََ ْمات ف َت َوکال َعلای الل ِاه ِإن
ِ
ْ
ال ُم َت َوک ِلی َن» اثر حسن خلق تنها در بعد الهی و معنوی نیست؛ بلکـه اثـر وسـیعی در زنـدگی

مادی انسانها دارد (مکارم شیرازی ،9906 ،ج29 :9و.)69

برای بیان مبانی قرآنی نقش اخالق در اقتدار جامعه اسالمی ،در ابتدا باید مصداقهـای
آن را مورد بررسی قرار داد .برخی از این مصادیق به تعالیم مبتنی بر ارتباط بـا خـود و دیگـر
انسانها مربوط است؛ آیاتی که به اقتدار آفرینی صبر (بقره ،)224 :وحد (انفال )15 :و...
اشاره دارند از آن جملهاند که خارج از موضوع مقاله اسـت .مبـانی قرآنـی برخـی از مـوارد
مرتبط با عنوان این پژوهش و اقتدارآفرینی آنها در دیگر مضامین بیان شد که از بیـان مجـدد
آنها پرهیز میشود؛ مانند :مضـمون توکـل .برخـی از مضـامین بـه طـور مسـتقیم و برخـی
نیرمستقیم به این مسئله اشاره دارند .با توجه به آیا الهی و سخنان معظملـه آنچـه مسـلم
است ،این است که جامعهای که ویژگیهای اخالقی نیک  -چه در ارتباط با خالق ،چـه در
ارتباط با خلق -بر آن حاکم شود ،به اقتدار دست مییابد.
 .6-1-3دعا

دعا کردن و درخواست از خداوند از دیگر عنوانهایی است که از منظر آیتالله خامنهای بـه
عنوان عاملی برای اقتدار ملی محسوب میشود .معظمله ،گاه در پایان سخنرانی ،خود برای
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اقتدار ملی دعا میکنند (بیانا در دیدار اقشـار مختلـف مـردم بـه مناسـبت نیمـه شـعبان،
9901/85/29؛ بیانا در خطبههـای نمـاز جمعـه تهـران)9900/85/28 ،؛ همچنـین در
دیدار با مسئوالن ،خود و آنان را به دعا توصیه مینمایند« :دعا کنیم کـه خـدای متعـال ایـن
کشور و این ملت و این نظام را روزبهروز به اهداف خودش نزدیکتر کند و اقتـداری را کـه
شایسته ایـن کشـور و ایـن ملـت اسـت ،بـه او ارزانـی بـدارد( ».بیانـا در آخـرین دیـدار
رئیسجمهور و اعضای هیأ دولت هشتم.)9901/86/98 ،

َ َ َ َُّ ُ ْ ُ
اونی
خداوند در آیا قرآن به دعا و استعانت از خود سفارش کرده است« :و قال َر لکام ادع ِ
َ
َ
أ ْس َت ِج ْب لک ْم» (نافر)58 :؛ همچنین در خالل بیان اخبار گذشتگان مواردی یافت میشـود کـه

افراد طل یاری و گشایش نمودند و در جواب از لطف الهی بهرهمند شدند .استجابت دعا هم
در مشکال و مصائ شخصی افراد و هم در مسائل اجتماعی در آیا قابل مشاهده است.
آیههای  09و  01سوره انبیا بیـان مـیکننـد کـه حضـر ایـوب پـس از مشـکال و
مصائ عظیمی که بر ایشان وارد شد ،به درگاه الهی ابراز ضعف کرده و طل یاری کردنـد.

َ
َ َ َ ْ
آیه در ادامه به استجابت دعای ایشان اشاره کرده و میفرماید« :ف ْاس َت َج ْب َنا ل ُه فکشف َنا َما ِل ِه ِم ْن
ْ
َ
َ َ
ً
ُض ٍّْ َو َآتی َن ُاه أ ْهل ُه َو ِم ْثل ُه ْم َم َع ُه ْم َر ْح َمُ ِم ْن ِع ْن ِد َنا َو ِذک َْی ِلل َع ِال ِدی َن» (انبیا)01 :؛ همچنین در آیـا

 98-09همان سوره به استجابت دعای حضر زکریا اشاره دارد؛ همچنان کـه در آیـا

 99-90سوره آلعمران ،اجابت دعای ایشان بیان شده است .حضر زکریـا از خداونـد
َ
ََ َُْ َْ َ ُ َ َُ َ ٌ َ ئ
ْ ْ َ
اب أ َّن
درخواست فرزند مینمایند؛ آیه میفرماید« :فنادته الما ِئکُ وهو قا ِئم یصلی ِفای ال ِمْاْ ِ
ورا َو َنبیا م َن َّ
الله ی َب ئش ُْک لی ْْیی ُم َص ئد ًقا لکل َم ٍُ م َن الله َو َسی ًدا َو َح ُص ً
الص ِال ِْی َن» (آلعمران.)99 :
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ

فرشتگان در محراب عباد  ،حضر یحیی را به وی بشار میدهند.

آیا  76و  75سوره صافا از نمونههـای اجتمـاعی اسـتجابت دعـا اسـت .هنگـامی کـه
حضر نوح از آزار قوم به درگاه الهی شـکایت بـرد و طلـ اسـتمداد کـرد ،آیـه مـیفرمایـد:
َ َ

ْ

ْ

« َو َن َّجی َن ُاه َوأ ْهل ُه ِم َن الک ْْ ِب ال َع ِری ِم» (صافا « .)75 :کـرب» بـه معنـای هـر نصـهای اسـت کـه
حرارتش به سینه رسد و «نجا » از «نجوة» به معنای مکان بلنـد اسـت کـه همـان معنـای رفـع
هالکت را میدهد (طبرسی ،9972 ،ج .)599 :0نمونه دیگر از دعاهای اجتمـاعی آیـا  00و

َ
ْ
 09سوره یونس است .زمانی که حضر موسی از خداوند میخواهند که «ر َّل َناا اط ِما ْ َعلای
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َ

ْ

َ ُُ

ََ

ْ َ

َْ

أ ْم َو ِال ِه ْم َواش ُد ْد َعلی قل ِول ِه ْم فا ی ْؤ ِم ُنوا َح َّتی یا َْ ُوا ال َعاذ َاب اْل ِلای َم» (یـونس)00 :؛ در ادامـه آیـه بیـان

میکند که دعایشان پذیرفته شد و امر به استقامت نمود .با توجه به آیـا  ،دعـا کـردن از راههـای
دستیابی به خواستهها و نیازها است .افراد جامعه با دعا و درخواست قدر و اقتـدار از خداونـد،
میتوانند از استجابت بهرهمند شوند و با لطف و حمایت الهی به اقتدار ملی دستیابند.
 .7-1-3انگیزه الهی

آیتالله خامنهای ،انگیزه دینی ،انگیزه ایمانی ،انجام کار برای خدا و سـربازی دیـن خـدا را
ابزاری برای اقتدار ایران میدانند (بیانا در دیـدار جمعـی از فرمانـدهان و پرسـنل ارتـش،
9970/89/26؛ بیانا در دیدار مردم قم .)9996/98/99 ،ایشـان خلـوص نیـت را عـاملی
برای بهرهمند شدن از رحمت و هدایت الهی معرفی میکننـد (بیانـا در دیـدار جمعـی از
اعضای گروههای جهادی .)9990/86/98 ،همچنین الطاف الهـی را کـه از عوامـل اقتـدار
است ،شامل مسئوالنی کـه در نیـت و عمـل اخـالص دارنـد ،مـیدانـد (بیانـا در دیـدار
نمایندگان مجلس نهم.)9999/89/21 ،
«نیت» به معنای انگیزه نیرنریزی برای عمل است که بهصور مستقیم یا نیرمسـتقیم
بر عمل اثر میگذارد .نیرنریزی بودن نیت به این معنا است که همـراه بـا شـعور و آگـاهی
است .نیت از سنخ گرایش است و تعیینکننده جهت رفتاری و دستیابی به اهداف متناس با
آن جهت است .هر چه نیت قویتر باشد ،امکان دستیابی به اهـداف دورتـر ،امکـانپـذیرتر
است (مصباح 09 :9999 ،و .)98یکی از نیتهای قوی که به باورمندان خود انرژی ،امید،
عزم و اراده و ...برای انجام امور میدهد ،انگیزه الهی و اخـالص اسـت .اخـالص در امـور
ّقوتی به ملت می دهد که توان ایستادگی و مقاومت در امور و مشکال را در آنان بـه وجـود
آورده و امکان دستیابی به اقتدار ملی و دیگر اهداف نظام را بیشتر میکند.
با توجه به مطال پیشین ،نیت و انگیزه الهی ،انرژی ،امیـد ،عـزم و اراده و ...در انسـان
ایجاد میکند که سب ّقو وی در دستیابی به اقتدار ملی میشود؛ از سوی دیگـر ،جامعـه
اسالمی با خالص کردن امور برای خداوند میتواند از الطاف الهی که عامل بسیار مهمی در
ایجاد اقتدار ملی است ،بهرهمند شود.
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ْ َّ ُ
َ َ َ
برخی از آیا قرآن ،حاکی از دستور خداوند به اخالص است« :قل ِإ ِنی أ ِم ْاْ ُ أ ْن أ ْع ُباد
َ ُ
ُ ْ
َ َ ُ َّ
ََّ ْ ُ ُ
الله ُم ْخل ًصا َل ُه َّ َ
َ
الادی َن ُح َن َف َ
ااَ» (بینـه:
الدین» (زمر)99 :؛ «وما أ ِم ُْوا ِإَل ِلیعبدوا الله مخ ِل ِصین له ِ
ِ
ِ

 .)6یکی از آثاری که در آیا در پی نیت و انگیزه الهی به آن اشاره شده است ،دسـتیابی بـه

َ
ْ َ
ٌ
پیروزی و قدر است .خداوند درباره جن بدر میفرمایدْ « :قد ک َان لک ْم آیُ ِفی ِف َئ َتی ِن ال َتق َتا
ف َئ ٌُ ُت َقات ُل فی َسبیل الله َو ُأ ْخ َْی کاف َْ ٌة یا َْ ْو َن ُه ْم م ْث َلایه ْم َر ْأی ْال َعاین َواللاه ی َؤ یا ُد ل َن ْصاْه َم ْ
ان ی َش ُ
ااَ»
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُ
َ
ٌ
َ ُ
َ
اللاه»
(آلعمران .)99 :در این آیه برای معرفی یاران پیامبر از عبار « ِفئُ تق ِاتل ِفی س ِابی ِل ِ

استفاده شده است؛ یعنی به نیت آنان در این جن اشاره کرده است .در این جن با وجـود
شمار بسیار لشکر دشمن ،به یاری و امداد خداوند ،پیروزی و قدر با سپاه اسالم بـود .بـا
توجه به آیه ،نیت و انگیزه الهی سپاه اسالم سب یاری و امداد خداوند ،در نتیجـه قـدر و

پیروزی آنان شد؛ بنا بر آیه ،جامعه اسالمی با حاکم کردن روحیه اخـالص و انگیـزه و نیـت
خدایی در خود ،میتوانند به اقتدار ملی دست یابند.
 .2-3رفتار ارتباطی خداوند با بندگان

منظور از رفتار ارتباطی خداوند بـا بنـدگان ،خواسـت ،حمایـت ،همراهـی ،لطـف ،یـاری،
رحمت و ...خداوند است که نسبت به بندگان حائز شرایط ،بذل مینماید .این مضـمون در
کالم معظمله و آیا الهی به این شرحاند:
مقام معظم رهبری ،اقتدار اکنون و آینده کشور را به توفیق و حول و قوه الهی میدانند (بیانـا
در خطبههای نماز عید فطر .)9991/81/27 ،عباراتی مانند :اذن الهی ،توفیق الهـی (بیانـا در
دیدار طالب نیرایرانی حوزه علمیه قـم ،)9909/80/89 ،حـول و قـوه الهـی (بیانـا در دیـدار
شرکتکنندگان در اجال جهانی «جوانـان و بیـداری اسـالمی» )9998/99/98 ،لطـف الهـی،
تأیید الهی (حکم تنفیذ ششمین دوره ریاستجمهوری اسـالمی ایـران )9972/86/92 ،و ّ
قـو
خداوند (بیانا در دیدار جمعی از ایثارگران و خانوادههـای شـهدا )9978/87/89 ،در موضـوع
اقتدار ،بیانگر اقتدارآفرینی رفتار ارتباطی خداوند با بندگان در کالم معظمله است .توجه ایشان بـه
مسئله دعا برای اقتدار ملی نیز نشاندهنده طل استعانت ،حمایت و ...از خداوند است.
طبق آموزههای اسالمی ،خداوند منشأ همه خیرا و برکا است و با الطـاف خـود بـه
همه عالمیان امدادرسانی میکند .امدادهای نیبی خداوند ،دو صور عمومی و خصوصی
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دارد؛ رحمت رحمانی و رحمت رحیمی .رحمـت رحمـانی شـامل همـه موجـودا عـالم
ّ
میشود و رحمت رحیمی شامل یک موجود مکلف که در اثر حسن انجام وظیفه مستحق آن
میشود ،است .کمکهای نیبی گاه به صور فراهم شدن شـرایط موفقیـت و دسـتیابی بـه
خواسته است؛ گاه به شکل الهاما  ،هدایتها ،روشنیها و روشنبینیها است (مطهـری،
( 9900الف) .)79-78 :مسئله اقتدار ملی نیـز یکـی از ایـن خیـرا و برکـاتی اسـت کـه
منشأیی الهی دارد و با الطاف حمایتهای خداوند ،ملت به آن دست مییابد.
در قرآن کریم ،الطاف خداوند که به شکلهای مختلفی شامل حـال بنـدگان مـیشـود،
بهعنوان عاملی برای دستیابی مسلمانان به نلبه ،پیروزی و قدر معرفی شـده اسـت .طبـق
آیا  ،قدر متعلق به خداوند است (بقره )956 :و همه قدر ها از ناحیه اوسـت (کهـف:
)99؛ بنابراین هر که قدر حقیقی و صحیح را خواهان اسـت ،بایـد از او دریافـت نمایـد.

ُ ََّ
ااَ َو ُتع َُّاَ َم ْ
الل ُه ََّم َمالک ْال ُم ْلک ُت ْؤتی ْال ُم ْلک َم ْن َت َش ُاَ َو َت ْنَ ُع ْال ُم ْلک م ََّم ْ
ان َت َش ُ
ان
آیاتی مانند« :ق ِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َُّ
َ
َ
َ
َتش ُاَ َو ُت ِذل َم ْن َتش ُاَ ِلی ِدک الخی ُْ» (آلعمران ،)25 :به صراحت سرچشـمه همـه خیـرا  ،از

ْ َ
جمله قدر را به دست خداوند میداند« .بیدک الخیر» در آیه همراه با «ال» استیراق آمـده
است؛ همچنین مقدم شدن خبر بر مبتـدا ،تأکیـدی بـر ایـن مسـئله اسـت (طبرسـی ،ج،2

720 :9972؛ طباطبــایی ،9998 ،ج991 :9؛ مکــارم شــیرازی و همکــاران ،9979 ،ج:2
.)199
میان نصر الهی و نلبه یافتن بر دشمن ،ارتباط وجود دارد .خداوند در میان آیا قرآن بـا
بیان توصیه و گزارش اخبار گذشتگان به الطـاف و امـدادهای خـویش و تـأثیر آن بـر قـدر و
پیروزی اشاره کرده است .مسئلهای که به وضوح در آیا مشاهده میشـود ،وجـود امـدادهای
الهی در عرصههای مختلف زندگی بشر است که به شیوههای مختلفی انجام میشود و سـب
پیروزی و قدر مسلمانان میشود .در آیـا قـرآن ،امـدادهای الهـی دو شـکل .9 :روحـی و
روانی و  .2بیرونی و ظاهری دارند .امدادهای روحی و روانی گاه به صور تقویـت مؤمنـان و
گاه به صور تضعیف روحیه کفار و دشـمنان اسـت .امـدادهای بیرونـی و ظـاهری نیـز گـاه
امدادهای طبیعی و گاه امدادهای نیرطبیعی هستند (مصباح یـزدی .)292-282 :9909 ،در
ادامه ،شرح نمونه آیاتی که حاکی از تأثیر امدادهای الهی بر اقتدار است ،بیان میشود.
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در برخی از آیا  ،بین روحی و روانی یا ظاهری بودن امداد الهی اختالف اسـت؛ بـرای
نمونه در آیا  9تا  99انفال ،در مورد اینکه کمک فرشتگان به چه صور بود ،دیدگاههـای
ّ
قـو قلـ
مختلفی وجود دارد .برخی معتقدند امداد روحی و روانی بود و فرشتگان سب
سپاه اسالم بودند (طبرسی ،9972 ،ج089-080 :1؛ طباطبایی ،9998 ،ج)29 :9؛ برخی
نیز معتقدند که فرشتگان بهصور امداد بیرونی و ظاهری با دشمنان میجنگیدند (طبرسی،
 ،9972ج.)089-080 :1
در آیا  1و 27-25سوره فتح به تقویت روحیه مؤمنان اشاره میکند و نزول سکینه و آرامش

ُ َ َّ
ُُ
َ ْ َ َ َّ َ َ
اوب
بر پیامبر و مؤمنان را از امدادهای الهی معرفی مـیکنـد« :هاو ال ِاذی أناَل الساکینُ ِفای قل ِ
َْ
ْال ُم ْؤمنی َن لی َْ َد ُادوا إی َم ًانا َم َع إی َمانه ْم َول َّله ُج ُن ُ
ود َّ
الس َم َاوا ِ َواْل ْر ِ » (فتح .)1 :در تفسیرها دیدگاههـای
ِ ِِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ

مختلفی راجع به واژه « َسکی َنه» وجود دارد .منظور از این واژه ،بصیرتی در حق است کـه مؤمنـان
به وسیلهاش آرامش گیرند؛ یاری مؤمنان برای تسکین قل و ثبا قدم در جن  ،آرامش قلبی کـه
در تعظیم خدا و رسول دارند (طبرسی ،9972 ،ج)959 :9؛ سکون نفس ،ثبا و اطمینان آن
به آنچه بدان ایمان دارند (طباطبایی ،9998 ،ج )260 :90و خداوند به واسطه صلح و امنیت بـر

ْ َ َّ
َ
قل های آنان آرامش نازل کرد (زمخشـری9187 ،ق ،ج« .)991-999 :1اذ َج َعال ال ِاذی َن کف ُاْوا
َْ
َ ْ
َ ْ
ََْ َ
َ
ُُ
َ ْ
ْ َ
ول ِه ُم ال َْ ِمیُ َح ِمیُ ال َج ِاه ِلی ُِ فأن ََل الله َسکی َن َت ُه َعلی َر ُس ِول ِه َو َعلی ال ُم ْؤ ِم ِنی َن َوأل ََ َم ُه ْم ک ِل َمُ َّالتق َاوی
ِفی قل
ِ
َ ْ
َ ََْ َ
َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ
َ ََ ُ ََ َ ُ
اول ِه َو َعلای ال ُم ْاؤ ِم ِنی َن»
وکانوا أحق ِلها وأهلها» (فتح .)27-25 :عبار «فأنَل الله سکینته علای رس ِ
َ ْ
ْ َ َّ
ُُ
َ
ْ َ
فرع و نتیجه قبلش است« :اذ َج َعل ال ِذی َن کف ُْوا ِفی قل ِول ِه ُم ال َْ ِمیُ َح ِمیُ ال َج ِاه ِلیا ُِ »؛ یعنـی خداونـد

در مقابل ّ
حمیتی که در قل کافران بود ،به رسول اکـرم و مؤمنـان آرامشـی داد کـه بـا خشـم،

شجاعت و ...دشمنانشان سست نشوند (طباطبـایی ،9998 ،ج)209 :90؛ همچنـین در آیـهای
ً َّ
َ ََ ُ ََ َ ُ َ ََ ُْ ْ َ َ َ ََ
ُ َْ َ
ُ
ناَل ُج ُناودا ل ْام
درباره جن حنین میفرماید« :ث َّم أن ََل الله س ِکینته علی رس ِول ِه وعلای الماؤ ِم ِنین و أ
َّ

َّ

ََ

َت َْ ْو َها َو َعذ َب ال ِذی َن کف ُْوا» (توبه .)25 :در تفاسیر آمده است که نزول فرشتگان بـرای ثبـا قـدم و
استقامت در جان و دل آنان بود نه نبرد با دشمنان (طبرسی ،9972 ،ج20 :6؛ مکـارم شـیرازی و
همکاران ،9979 ،ج .)990 :7آیاتی که بیان شد به امدادهای روحی و روانی خداوند اشـاره دارد.
خداوند با نزول آرامش بر قل های مؤمنان ،آنان را از حمایت و یاری خود بهرهمند کرد.

از دیگر اخباری که در زمینه امدادهای الهی شهر دارد ،یاری خداونـد در جنـ بـدر
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است که در آیا مختلفی از قرآن به آن اشاره شده است .در این جن با وجود اینکه نفرا
و تجهیزا مشرکان بیش از مؤمنان بود ،اما پیروزی نهایی به دلیـل امـداد الهـی بـه مؤمنـان

َ
ٌ َُ ُ
َ
ْ َ
ٌ
تعلق گرفت .خداوند این خبر را چنین بیان میکند« :ق ْد ک َان لک ْم آیُ ِفی ِف َئ َتی ِن ال َتق َتا ِف َئُ تق ِاتل
َّ
َ
الله َو ُأ ْخ َْی کاف َْ ٌة ی َْ ْو َن ُه ْم م ْث َلیه ْم َر ْأی ْال َعین َوالله ی َؤ یا ُد ل َن ْصاْه َم ْ
ان ی َش ُ
ااَ ِإ َّن ِفای ذ ِلاک
ِفی َس ِبی ِل
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
ُ
َ
ل ِع ْب َْ ًة ِْل ِولی اْل ْل َص ِار» (آلعمران .)99 :درباره اینکه این امداد و ایجاد رع در دشمنان به چه

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
داد؛ برخی نیز معتقدند مشـرکان مسـلمانان را دو برابـر مـیدیدنـد (طبرسـی ،9972 ،ج:2
 .)789نویسنده الییزا نیز نظر اخیر را ارجح میداند (طباطبایی ،9998 ،ج.)99 :9
آیا بسیاری درباره انبیا وجود دارد کـه اگرچـه عـذاب قـوم کـافر را بیـان مـیکنـد ،بـه
امدادهای طبیعی خداوند با استفاده از صاعقه ،باد ،طوفان و ...نیز اشـاره دارد (حـج-12 :
 .)11در نمونهای دیگر ،خداوند با نزول آیه و ارائه دستورالعمل درباره شـیوه نمـاز خوانـدن
هنگام جن بهگونهای که کمترین آسیبی به مؤمنان وارد نشود ،به آنان قدر میدهد (نسا :
982؛ قرائتی ،9900 ،ج)928 :2؛ دیگر آیا اقتدارآفرین نیز میتوانند ذیل این مسئله قـرار
گیرند .برخی از دیگر آیاتی که از امداد ،الطاف ،همراهی و نصر خداوند نسبت به بندگان
سخن میگوید ،در دیگر مضامین اشاره شد و از بیان مجدد آنها پرهیز میشود.
مسئله حائز اهمیت این است که در آیا قرآن برای دریافت امداد الهی دو شـرط عقیـده و

ُ َ
عمل قرار داده شده است و ایمان و عمل صالحَ « :و ََّالذی َن َآم ُنوا َو َعم ُلوا ََّ
الص ِال َْا ِ َو َآم ُنوا ِل َماا ن َِّاَل
ِ
ِ
َ
ْ
َ َ
َ َ
َ
ََّ
ُ
َعلی ُم َْ ََّم ٍد َو ُه َو ال َْ َُّق ِم ْن َر َِّل ِه ْم کف َْ َع ْن ُه ْم َسی َئ ِات ِه ْم َوأ ْْل َح َلاله ْم» (محمـد ،)2 :تقـوا ،صـبر« :قاال
ََّ ْ َ
ْ
ُ ْ
وسی ل َق ْومه ْاس َتعی ُنوا لالله َو ْ
ُم َ
اْل ْر َ ل ََّله یور ُث َها َم ْن ی َش ُ ْ َ
ااد ِه َوال َع ِاق َباُ ِلل ُم ََّت ِقای َن»
اْ ِب ُْوا ِإن
ااَ ِمان ِعب ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ

(اعراف )920 :و ...را به عنوان ملزوما بهرهگیری از امدادهای الهی یاد میکنند.9
نتیجهگیری

با توجه به مطال ارائه شده میتوان گفـت ،عـالوه بـر ارتبـاط و پیوسـتگی عوامـل مـادی و
 .9با توجه به اینکه این مقاله تنها بخشی از پژوهشی با استفاده از فرایند تحلیل مضمون است ،الگو ارائه نشد.
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معنوی ،به طور خرد ،تعالیم مبتنی بر ارتباط با خالق ،نقش سببی نسبت به تعالیم مبتنـی بـر
ارتباط با خلق دارند؛ مانند اثری که بر ایجاد روحیه جهاد ،شهاد  ،صـبر و ایسـتادگی و...
میگذارند .همچنین میان مضامین تعالیم مبتنی بر ارتباط با خـالق نیـز ارتبـاط وجـود دارد؛
چنانکه با توجه به آیا قرآن کریم ،اگـر بنـدگان ایمـان ،تقـوا ،توکـل و ...نداشـته نباشـند،
حمایت ،نصر  ،همراهـی و الطـاف الهـی شـامل حالشـان نمـیشـود؛ یعنـی ،الطـاف و
امدادهای خداوند که عامل اقتدار بندگان اسـت ،شـامل بنـدگانی مـیشـوند کـه اسـتحقاق
دریافت آن را داشته باشند.
سخنان آیتالله خامنهای و آیا الهی بیانگر این مسئله است که عوامل معنـوی دربـاره
تعالیم مبتنی بر ارتباط با خالق ،نقش مهم و تعیینکنندهای در ایجاد ،حفظ و افزایش اقتـدار
جامعة اسالمی دارند؛ بنابراین الزم است به تقویت بعد معنوی ،اعتقادی ،ایمانی و ...کشور
پرداخت؛ آفتها و موانع مسیر را شناخت و آنها را رفع کرد یا از میان برداشت.
برای شناخت بهتر عوامل اقتدار ملی و کاربردیتر شدن پژوهش ،پیشنهاد میشود:
 .9عوامل اقتدار با کلید واژههای «قدر » و « ّقو » نیز در کالم معظمله بررسی شود.
 .2هر یک از مضامین این پژوهش ،به طور مجزا و تفصیلی مورد بررسی قرار گیرند.
 .9مبانی روایی مضامین استخراج گردد.
 .1تأثیر این عوامل معنوی در اقتدار امت اسالمی در طول تاریخ بررسی شود.
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