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According to the verses of the Holy Quran, the oppressed, as a part of the 

tyrannical society, have always been oppressed or considered weak by the 

arrogant and the system of domination and have been kept powerless. Considering 

that God Almighty has asked the believers in several verses to constantly strive to 

get out of problems, this question arises: What strategies has the Holy Qur'an 

outlined for overcoming the oppressed? The possible answer is that God has 

provided a combination of material and spiritual strategies, given the differences 

in progressive criteria in religious and non-religious systems. Certainly, a 

methodical understanding and analysis of these strategies can lead us to a new 

level of asymmetric struggle. The present article, with an analytical-descriptive 

method under a "discourse-oriented" view, seeks to enumerate and analyze the 

struggle strategies of the oppressed in the face of the arrogant. The result of this 

effort shows that the Holy Qur'an asks the oppressed, as potential heirs of the 

world, to transform the Taghut society into a monotheistic and guardian society 

by "all-around resistance" with the help of God Almighty, and to establish their 

caliph on earth as human beings. 
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 چکیده
 همهار  زد  طهغه   جه ع از بخش  عمها ب   سلتضلعفه   کریم قرآن آیه  بر بمه
 شمهرب  ضعسف یه شل   واقع سلتم و ظام  هرد سلاط  نظه، و  سلتهبرا  سلهی از

 نسهم عرض در  تعهلی خ ا مه یا ب بهتهج  ان .شلل   داشللت  نگه  نهتها  و آ   
 طهر ب   شلللهی  از رف برو ی برا ته خهاسلللت   ؤ مه  از  تع د  ه یآ در ا ر 

 برای رای  راهبردهه چ  میکر  قرآن شهد:    طرح پرسش نیا کمم   جههد هست سپ
 اس  آ   احتمهل پهسخ اس   کرد ی زیر طرح استضعهف از  ستضعفه  رف برو 
 خ اون    میردسغ به  مید نظه ه  در زاشلللرف سپی هرههس ع تفهو  ب بهتهج  ک 
 ل  ستحا و فهم  طمئمه   بهشللل . داد  ارائ  رای  عمه  وی  هدی راهبردهه از  بسترک

 رهممه  نه تقهر   بهرزا  ازی   یج  سلط  ب  را  ه تهان    راهبردهه نیا روشلمم 
  « حهران گفتمه »  نگهه لیذ در  فستهص- استحا روش به حهضر جستهر سلهزد.
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 ا  ستهبر  به  هاجه  در  سلتضعفه    بهرزاتی راهبردهه لستحا و احصله درصل د
 عمها ب   سلتضللعفه  از کریم قرآن ک  ده    نشله  تیش این دسللتهورد اسل .

 از استعهن   یسه در «جهنب هم   قهو  » به خهاست  عهلم ی بر ارث ۀبهلقه صهحبه 
ل والی  و تهحس ی  جه ع ب  را طهغهت   جه ع قهدر ی خ ا  الاه فةسخا و سهزن   ب ا
 برسهنم .  سفعاب  ز سن در را خهد

   عجه اسی     جه ع برا  ه ست راهبرد   سلتضلعفه    قرآن :دیکلی واژگان
 طهغهت .

 مقدمه

 طاغوتی جوامع در که اس  شده ادی ییاگروه از یکی عنوانهب مسـتضعفان از کریم  رآن در
 س،فار )ابن «یناتوان» به را آن انیلغو و اس  «ضع » ۀشیر از مستضع  کنند.می زندگی
 حالی ای (172 :2 ج ،ق2353 ، دی)فراهی عقل ای یجسمان  جه از (471 :4 ج ،ق2353

 استضعاف هک اندآن بر و ردهک معنا (45 :6 ج ،2477 ، مصـطفو ؛256 ق:2321 )راغب،
 ای (256 :ق2321 )راغب، «دارد وجودی ضعف او در» ای هک رودیم ارکبهی سک خصوص در
 ، مصــطفو ؛471 :1 ج ق،2323 ،یومی)ف «بشــمارد ناتوان و ندیبب  یضــع را او گر ید»

 (.42 :6 ج ،2477
 گروه، نیا خصــوص در زین پژوهانقرآن ،یمفعول ای یطلب متفاوت   نگاه   نیهم موازات به

 را مستضعفانی برخ ای همه  اعده :اندداشته اظهاری متعارض بعضاً  و مختل   هابرداش 
 ئاً رجا لذا و هســتند قاصــرگونه جهال  دچار الهی نواهی و اوامر دربارۀ هک دانندیمی ســانک

 مطهر ، ؛21-22 :2 ج ،2435 ،یی)طباطبا رودمی انتظار متعال  خدا از بخشــشــشــان
 در «ربنا» ۀلمک با مستضعفان دعا  اساس بری بعضـ دگاه،ید نیا برخالف ؛(137 :2435

نا» ۀیآ بَّ ناَر  ِرج  خ 
 
ََأ ر ََهِذهََِِمن  ق  اِلِمََِةَیال  داَالظَّ ل  ه 

 
  )جواد دانندیمی موحدان را آنها (،62 )نســاء: «أ

َ» ۀیآ در مســتضــع یک  عنوانبه هارون  برنام ۀنیقر به هک (221 :22 ج ،2437 ،یآمل َقال 
َ ن  مَََّاب 
 
ََأ م ََِإنَّ و  ق  ونَال  ف  ع  ع    ت  گاهی اله حدود از (،225 )اعراف: «یاس     ۀیآ بر بنا و دارندی خوبی آ

«َ رَو  َین  ََا  ن 
 
ََأ نَّ م  یَن  ل  ذَع  َیالَّ واَن  ِعف  ع  ت  ِضََیفََِاس  ََاْل  ر  م ََو  د  ل  ع  ج  ةًََن  ِئمَّ

 
ََأ م ََو  د  ل  ع  ج  واِرثَن   (،2 )قصص: «نیال 

 حال،نیدرع شوند.می محسوب عاَلم امام   و زمین در فةاللهیخل عاَلم، ۀبالقو وارثان اسـاسـاً 
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 تا،بی خمینی، )موسو  اندشده شمرده ارزشیب و ناتوان براْن کمست ۀیناح از هماره گروه نیا
 نییتع در عمالً  س ،ین آنها اریاخت در جامعه ۀادار هکنیا دلیل به و (212 :25 ج و 473 :6 ج

ی نیحســ ؛722 :2433 ، ا)خامنه شــوندینم داده دخال  جهانی حت ای جامعهی مشــخط
طیَل» ۀیآ طبق ان،یم نیا در هک نماند ناگفته (.72 :4 ج ق،2314 ،یتهران ت  َیس    ون  ةًَیحَع  ََل  َلَو 

َی ون  ا  ت  بَد   قادر خود از مبتالبه محذور دفع بهی حت مســتضــعفانی برخ (،37 )نســاء: «الًَیس   
گاه هورت راه از بنابراین، و (22 :2 ج ،2435 )طباطبایی، ســتندین  موانع توانندینم و اندناآ

  سازند. برطرف را ریمس نیا در موجود

 از عالمت  خدا هک اس  آن نشانگر اس ، «مستضعفان»  یمحور با هی کاتیآ در قیتدق 
 خود نوات   در موجود،  ها یظرف بهباتوجه تا خواسته زین آخر ۀدستی حت مستضعفان، خود  

 افاهد و نندک  یتثب جامعه در را خود  یهو هم مســتکبران، با همبارز قیطر از و بکوشــند
 .نندبرسا شهیهم سعادت و شرف یپ به را هجامع هم و دهند گسترش و سازند  یتقو رای اله
ــخط نییتع در آنها  اریاختیب رو،نیبد  به الملل،نیب نظاماتی حت وی طاغوت جوامعی مش

 عتاً یطب نه،یزم نیا در موجود  ها یمحدود بهباتوجه منتها ســ ؛ین آنها انفعـال  معنـا
 «فانمستضع» موضوع متضمن   ات  یآ اقیس و ظاهری بررس اس . نامتقارن نوع از مبارزاتشان

 انگریب آنها، انیم روابط  معنادار وی وستگیپ کش  و امر نیا با مرتبط عناصـریی شـناسـا و
ــ  امر نیا ــ با متعال  خدا هک اس  برا   دیلیی کراهبردها ،یچهاروجه  ابرنامه میترس

 راهبردها نیا در نظر دق  اســ . دهکر رکذ مســتکبران با مواجهه در مســتضــعفان مبارزات
 به  ااشاره گونهچیه عمالً  و رندندای توجه آنها ازی برخ به پژوهانقرآن که اس  آن نشـانگر

 ای رها هالیتحل شده، اشاره راهبرد اصل به که زین گریدی برخ در ن،یا بر افزون اند.نکرده آنها
ی نگاه با آنها لیتحل و راهبردها نیا کش  اس . هشد منعکس ناصواب بعضاً ی حت و ناقص

 هوشمند و نینوی سطح شود، لحاظ معنا در لیدخ عناصر تکتک آن در که محورانهگفتمان
 دو  دارا محورانهگفتمان روش نیا دهد.یم قرار ما  رو شیپ در را مسـتضعفان مبارزات از

 ،«ژگانوا دیکل» کش  بر مشتمل آن  یتوص سطح که اس  «لیتحل» و « یتوص» سـطح
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 وی اصل موضوع» 1،« گفتار کنش» ،(«یبالغ و  نحو ،یصرف مهم )نکاتی شناسسبک»
 («یفرامکان وی فرازمان )راهبردی نیبجهان» و (« اهیحاشــ و  محور  ها)چالشی فرع

  یتوص سطح در شدهاستخراج عناصـر   مندنظام یدهارتباط درواقع لیتحل سـطح و اسـ 
 با دگاهید نیتریمنطق نش  یگز و  ریتفس مختل   هادگاهید انیب مستلزم اقتضـا به که اسـ 
 .اس  پسندعقل  هاادله به استناد

 با مستکبران و دارد وجود  اجبهه نیچن زین حاضر زمان در نکهیا بهباتوجه درهرصورت،
 ۀادار عمالً  الملل،نیب نظامات در موجود  یظرف از اســتفاده و قدرت  ابزارها از  مندبهره

ی اسیس ،یفرهنگ از اعم استضعاف، انوع در را جهان ازی بزرگ بخش و گرفته برعهده را جهان
 شود. لیتحل و نییتب مستضعفان،ی مبارزات گفتمان اس   ضـرور اند،داده قرار  اقتصـاد و

 پرسش این به گوییپاسخ درصـدد مدارانهگفتمانی روشـ بر تمرکز با حاضـر ۀمقال ن،یبنابرا
 چه و س یچ قرآن دگاهید از مستکبران با مواجهه در مستضعفان مبارزاتی راهبردها  اسـ :

 دهد؟یم پوشش را  ابعاد
 پژوهشی نوآور  و پیشینه

 اس : شر  این به هاآن نیترمهم که دارد وجودی مختلف آثار پژوهش ۀپیشین ۀدربار
 ؛2437 هاجر قم، ،یمیمق دهیسپ ،هجر  پرتو دریی  دااستضعاف ال (

 از اتیروا و قرآن منظر از  رکف مستضعفان فرجام و  رکف استضعافی ارشـناسیمع (1
 ؛2436 ز،یتبر دانشگاه دری جان فرزانه
یی حیدیس از «مطهر  شهید و طباطبایی عالمه دیدگاه از نوات و اسـتضـعاف رابطه» ۀمقال (4

 ؛265-223 ص  ،35 شمارۀ ،2433 یمید نینو شۀیاند مولۀ در  جعفری رقلیام وی اظمک
 غالمرضا از «کریمقرآن در مستضعفان آیندۀ و استضعاف شناختیجامعه ابعاد» ۀمقال (3
 . و... ؛237-276 ص ،23 ش ،2472 یمهدو انتظار مولۀ در لک بهروز

                                                           

 امر شامل) ترغیبی کنش ،(اظهارات و.. اخبار، شامل) اظهار  کنش :از اس  عبارت گفتار  ها کنش انواع. 1
ــامل) عاطفی کنش ،(فرمان یا خواهش طلب، نهی، و ــرزنش و... عذرخواهی، درود، ش  تعهد  کنش ،(س
 ارن،کهم و معصوم حسینی...( )کردن و محکوم وجوب، شامل) اعالمی کنش ،(تهدید و... سوگند، شـامل)

2433 :63-74.) 
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 قبال در مســلمانان  یوظا به مربوط منابع نیا غالب اســ ، روشــن هکطورهمان
 دارد: اشاره هاآن با حاضر نوشتار زیتما به ریز  هایینوجو هک هاس آن ندۀیآ و مستضعفان

 مســائل ۀنیزم در جامع  هامنهج ازی کی شــده، دنبال پژوهش نیا در کهی روشــ اواًل،
ــ ی قرآن ــتفاده آن از کمتر پژوهانقرآن که اس  به مربوط مطالعات در ًا،یثان اند؛کرده اس

ی کل صورتبه هم آن ،«هورت» و «خداوند با ارتباط»  راهبردها به غالباً  ،«اسـتضعفاف»
 رو،شیپ پژوهش در آنکهحال اس ؛ شده اشارهی سطح و نارسا  ریتفس با «صـبر» راهبرد و

 هارائی وابیا و محرک  ریتفس ،«صبر» راهبرد ۀدربار و اندشده قیعم ل  یتحل نخس  مورد دو
 بر بنا هک گذاشــ  مغفول را نکته نیا دینبا زین «رتیبصــ» راهبرد ۀدربار ثالثًا، اســ ؛ شــده

 ۀسور 225 و 67 و 62 اتیآ  برای پژوهقرآن چیه  سو از راهبرد نیا گرفته،صورت تفحص
 گرید اتیآ در دق  و اتیآ بهی کل کردیرو از عبور نکهیا بر افزون اســ ؛ نشــده بیان اعراف

ــرا و موارد و آنها ۀارائ زمان به توجه کنار در راهبردها قیعم فهم  برا ــان،یاجرا طیش  از ش
 اس  مقاله نیا گرید  هایینوجو

 پژوهشی نظر  اتیادب

 تبیین به مختصـر صـورتهب اســ  الزم مسـتضــعفان، مبارزاتی راهبردها  بررسـی از پیش
 .شود پرداخته «بیرق اتینظر»  و «مستکبران و مستضعفان مفهوم» ،«راهبرد»  معنا

 راهبرد مفهوم

 فصــل ولی ند؛دار هاییضـع  هریک که اسـ  شـده ارائه متعدد  تعاری  «راهبرد»  برا
 که ویاس پ و مناسب الگویی اساس بر بایسته، یک «شدن  » تا «بودن» از آنها بیشتر مشترک

 فراگیر   و کالن قواعد به جه ،ازاین شــود.می یاد اســتراتژ  یا راهبرد به اتصــال ۀحلق این از
 مقطعی هر در و اندانگار آینده برا  زیرکانه ها ساز چاره و هنر حاصل که ساز تصمیم

 (.745 :2 ج ،2437 همکاران، و )خسروپناه گویندمی راهبرد آیندمی کاربه آینده از

 مستکبر و مستضعف مختار   مفهوم

 جه ،نیازا .شد ذکر «استضعاف» به  رآن نگاه و مفسران و انیلغو  آرا ،«مقدمه» بخش در
 م،یکن لحاظ اســتضــعاف از مختار  معنا  برا بانیپشــتی منطق عنوانبه را آنها میبخواه اگر
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 از ،شانرامونیپ ط  یمح خفقان دلیل هب که شودیم اطالقی مردم به مسـتضـع  که گف  دیبا
 آنها  برای نقش گونهچیه عمالً  و اندشده گرفته  یضع  اقتصاد وی اسـیسـ ،یفرهنگ ثیح
 ای دول  مستکبر درمقابل، شود.ینم میترس المللنیب نظامات ای جامعه  ها ریگجه  در

 با کهی التیتشک به گر،یدعبارتبه ند.ادهآور وجودبه رای طیشرا نیچن که هستندیی هادستگاه
ــازقدرت  ابزارها از  مندبهره ــفهان )راغب زدپردا  ظاهریی جو برتر به ، ماد س  ،یاص

 ،ق2323 منظور، )ابن کند حرک  «الحق ریبغ» حق،  یحاکم عرض در و (736 :ق2321
 عناصر استعمار، و استثمار ،ییجوسـلطه با و (467 :26 ج ،2435 ،یطباطبای ؛217 :2 ج

 در را نآنا عمالً  و بگذارد  اقتصــاد وی اســیســ ،یفرهنگ  تنگنـاهـا در را طلـبحق
 شود.یم گفته مستکبر ندهد، دخال  جهان ای جامعه  ها ریگجه 

 بیرقی هاهینظر انیب

 در هاآن  برا شــده  زیرطر  نظام بهباتوجه و اختصــاربه ب،یرق ات  ینظر نیترمهم ریز در
 در کنگاور قادر  اللهرو  از «المللبین روابط غربی هاینظریه و مقاومت نظریه» کتاب

  :شودیم بیان مخاطب نشر
 دارد، اهمی   انســانی ارتباطات در آنچه که برآنند برخی گرا:اثبات هایاندیشههه الف(

 به معرف  راه تنها و گرددبرمی «هس » آنچه شناخ  به که اسـ  «هسـتی به نگرش نوع»
 تقسیم ریز ۀشاخ سـه در عمدتاً  نظریه این اسـ . عقل و حسـی ابزارها  از اسـتفاده ها،آن

 شود:می
 رو  جد  تمرکز ها،دول  و هاانســان ذات به مثب  نگاهی با نظریه این لیبرالیسهه : (1

 (؛12-222 :2473 ی،میسل ک. )ر. دارد توسعه به یابیدس  مسیر در «جهانی صلح»
ی طلبقدرت ۀیروح به ها،دول  و هاانسان ذات به منفی نگاهی با نظریه این گرا:واقع (1

ــاره هاآن ــته اش ــی زندگی   واقعی  و داش ــیاس  رو،نیازا و کرده بیان «منازعه و جنگ» را س
 (؛44-23 :2432 ،الوسن ک. )ر. کندیم قلمداد ممتنع را المللیبین گراییهم

ک با هینظر نیا نئو: – نئو مناظره (3  م،ســینئورئال و مســیبرالینئول نیبی جزئ تفاوت بر دیتأ
 و محورانه همکاْر  موضــوعات قیطر از «موجود نظامات   حفظ» در را هاآن  دو هر کردیرو
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 :2473 فالتزگراف، و یدئورت ک. )ر. کند.یم لیتحل جنگ و نظامی امنی     ها یفعال
 (؛66-63

ی (ب  به فراپوزیتویســتی، ا دوره به رســیدن برا  تالش در نظریه این گرا:فرااثبات ۀنظر
 ها صورت به عمدتاً  که پردازدمی ا رشتهمیان مطالعات طریق از پوزیتویستی اندیشـه نقد
 :کندمی جلوه زیر

ی (1 یخی: شهناسیجامعه ۀنظر  فرآیندها  قیطر از هادول  که اس  آن بر نظریه این تار
 وجودبه دســ  این از هاییروش و جنگ طریق از وابســته المللی  بین و داخلی تنیدهدرهم

 (؛163-167 :2433 کنگاور ،قادر  ک. )ر. ندیآیم
یه (2 ــه این انتقادی: نظر ــر بر تمرکز با اندیش ــروعی » عنص  تحوالت ایواد در «مش

ــتراتژیک کنش از را منطق(  وگوگف   ی)حاکم ارتباطی کنش اجتماعی،   ی)حاکم اس
 (؛236-231 :2473 ،قوام) کندمی ارزیابی ترمناسب المللبین روابط در ق(یتشو و دیتهد

 هب منوط را جامعه یک در داخلی امنی  و نظم به رســیدن هینظر نیا پسههاتدددگرایی: (3
 بر مبتنی دولتی ایواد به وادار را جامعه که داندیم خارجی خطرناک   قدرت یـک وجود
 (؛167-142 :2432 لینکلیتر، و لیبرچ ک. )ر. کندیم مشترک ها ارزش
 به را جهانی واحد نظام برقرار  که گراییواقع از گسترده انتقاد با نظریه این فمنیسه : (4
کید یکپارچگی این ایواد در زنان نقش به داند،می ناممکن انســان ذات خاطر  )ر. کندیم تأ

 (؛2456 -2162 :2474  ،یاسم و سیلیب ک.
یۀ (5 کید مدرنیته، و ســن  مســائل بین جمع با رویکرد این هنداری: نظر   رعای بر تأ

 ارتباطات در را مقوله این بایســتی که اسـ  برآن و کرده المللبین روابط در اخالق و هنوار
 ساخ ؛ برقرار هادول  بین

یه (6  در باید که چیز  آن اساساً  که برآنند رویکرد این پردازاننظریه پسهااستعماری: نظر
 و اســ  جهان افراد آحاد هوی  و فرهنگ مردم، نقش باشــد، برانگیزتوجه المللبین روابط
ــتی رو،ازاین ــم  به جهانی ها قدرت از را خود تمرکز الملل،بین روابط در بایس  دول س

ــعی  کید هادول  بین ها کنش در هاآن نقش بر و برد ض  :2432 ، گاند ک. )ر. کرد تأ
 (؛34-224
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یۀ (7  نظریات از انتقاداتی بیان به زیس ، محیط ۀمسئل رو  تمرکز با نظریه این سبز: نظر
ــوع این به اهمیتیبی خاطر به المللبین روابط متداول   ــتار و پرداخته موض  بازنگر  خواس
ــ دول  بر نفوذ اعمال طریق از آن به نگرش ۀدربار عملی و علمی  ،ددو ج ک. )ر. هاس
 (؛216-273 ،2435
 ود به فوق، ۀنظری دو بین میانه ارتباطی برقرار  با هم نظریه این :میانه راه مدعی ج(
 اس : یافته ظهور المللبین روابط در زیر صورت

 و گرا)اثبات اللملبین روابط نظریـات ادغـام   بـا رویکرد این انگلیسههی: مکته  (1
ــه» حیث از یکدیگر در گرا(فرااثبات ــاختار» و «قدرت و اخالق» ،«تاریخ و اندیش  و س
 این در و داشــته المللیبین ارتباطات در معتدل و جانبههمه بیانی ارائۀ در ســعی ،«کارگزار
ــیر ــیدن در المللبین ۀجامع و دول  نقش بر مس ــال  با و کالن تحوالت به رس کید اص  تأ

 (؛123-133 :2432 لینکلیتر، و لیبرچ ک. )ر. کندمی
یۀ (2  اساساً  ندارد. وجود حقیق  نام به چیز  که دیگویم نیچن نظریه این برسازانه: نظر
 و اســ  مختل  گوناگون، جوامع در که آن هوی  و جامعه دهد،می شــکل را حقایق آنچه

 المللیبین گراییهم ایواد برا  بنابراین، میشــود؛ هادول  از مختل  رفتارها  بروز باعث
رد هاهوی  رو  را توجه کانون باید  (.473-414 :2473 مشیرزاده، ک. )ر. ب 

 مستضعفان مبارزاتیی راهبردها

 رف برون  برا رایی راهبردها ات،یآ ازی برخ در «مســتضــعفان» از بردننام با متعال  خدا
 در که فرموده انیب مطلوب وضع به دنیرس و  استکبار نظامات با مبارزه استضعاف، از هاآن
 شوند:یم لیتحل وی بررس ریز

 رتیبص .1

 :ق2321 اصفهانی، )راغب «چشم تیزبینی و بینایی نیرو » معنا  به را رتیبص پژوهانواژه
 )فراهید ، «امور حقایق و دین به قلبی اعتقاد» )همان(، «قلـب ادراکی نیرو » ،(216

 دانســته (111 :4 ج ،2462 )طریحی، «برهان» و (همان) «عبرت» (،226 :6 ج ،ق2353
 آلوسی، ؛243 :3 ج ،2461 )طبرسـی، «روشـن دلیل و حو » ها معادل نیز مفسـران و
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 ؛273 :15 ج ،2435 ی،ی)طباطبا «باطنی کادرا و قلبی  یرؤ» و (227 :22 ج ،ق2322
 رؤی  و ادراک اساس،براین .اندداشـته اظهار آن  برا را (147 :14 ج ،ق2323 الله،فضـل
ــیا ــورتهب اش ــاس بر که حقیقی ص ــر براهین و ادله اس ــود،یم میس ــیرت ش  دارد نام بص

ــالیی  هب تا ببرند بهره آن از خودی زندگ در دیبا مؤمنان و (21 :2434 ،محمد  و پور)مص
  اتفادهسوءاس شانسکوت و رفتار گفتار، از و نگیرند قرار گرانید دسـ  ابزار ناخواسـته طور

  .نشود
 مستضعفان هک اس  نیا نشانگر اعراف، ۀسور 225 و 67 و 62 اتیآ مضمون در قیتدق

 و بیآس ردچا آنها جانب از تا باشند برخوردار  اریهوش و رتیبص از برانکمست برابر در دیبا
 اس : قرار این به یادشده آیات یفیتوص جدول نشوند. ضرر

 رتیبص به مربوط اتیآ فیتوص :1 جدول

 
 پژوهش( هاییافته )منبع:

 و ینب صالح استهزا  هدف با ثمود قوم بران  کمست اعراف، ۀسور 67 و 62 ۀیآ اساس بر
 ،یآلوســ ؛12 :4 ج ق،2327 ، ضــاویب ؛14 :1 ج ق،2356 ، )زمخشــر ایشــان روانیپ

 ق،2323 رضا، )رشـید مؤمنان نیب در حضـرت دربارۀی نکدافیترد و (351 :3 ج ق،2322
 مستضعفان، از  ارکان استفهام صورتبه (،261 :7 ج ق،2315 عاشـور، ابن ؛253 :7 ج
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َ» شدند: ایجو را ینب صالح رسـال  به علم
 
ََأ ون  م  ل  ع  ََت  نَّ

 
ََص اِلحاًََأ ل  س  ر  ََم  ِهََِمن  ب   زین مؤمنان «.ر 

 حضرت آنچه به ما هک گفتندیم دکمؤ و وستهیپ طور به ، اظهاری نشـک قالب در پاسـخ، در
ا» م:یمؤمن اندآورده ََِبماَِإنَّ ِسل  ر 

 
ََِبِهََأ ون  ِمن  ؤ   «.م 

 الً او هکچرا ؛یدفهم را مؤمن مستضعفان    گفتار رتیبص توانیمی روشـنبه پاسـخ این از
ــال  تکذیب ، رآن در ــیرت()بی َعمین» افراد ۀناحی از انبیا رس ــادر «بص ــودمی ص  که ش

وهَ کفَ » ۀآی اســاس بر قیام  در عذابی مســتوجب ب  ََذَّ ج  ن 
 
أ ََناهَ یف  ذَو  َیالَّ ه ََن  ع  لَ َیفََِم  ف  ََکال  ََو  غ 

 
اأ ن  ق  َر 

ذ َیالَّ واکَن  ب  م ََاِتنایِبآَذَّ د  واکَِإنَّ ماًََان  و  مَق   ثانیاً  (؛253 :2432 )سعید ، هستند (73 )اعراف: «نیع 
 و بدهد تشخیص چگونه را معیارها کند، حرک  چگونه که کندمی تفهیم مؤمن به بصیرت»

 و علم نیب ثالثاً  (؛3/3/2477 تاریخ در   اخامنه امام اناتی)ب «کند طی چگونه را راه
  اس برهان و منطق قیطر از انسان عقل و رکف میتسل به ناظر علم دارد: وجود تفاوت مانیا
 دارد. تفاوت اســ  عناد و جحود هرگونهی نف و انســان وجود   ســراســر میتســل هک مانیا با و

 و عناد تعصــب، دلیل به ولی شــود، میتســل منطق، جه  ازی ســک اســ  نکمم بنابراین،
 با زین صــالح روانیپ ان،یم نیا در (.176-177 :2435 ، )مطهر ردینپذ رای مطلب لواج 

 کردند؛ دور خود از را حوزه نیا در دیترد وک ش هرگونه حضرت، دعوت به خود مانیا اظهار
 هابدان هم را سوءاستفاده ۀاجاز حتی هکبل نشدند، دیترد دچار تنهانه مسـتضـعفان نیا رابعاً 

 کردند، اشاره او به خود مانیا لزوم عل  به ،صالح آوردره به ایمان اظهار با هک آنوا ندادند؛
-427 :13 ج ،2437 ،یآمل  )جواد اس  اف یدر قابل صف ، بر مکح قیتعل باب از که

 پرسش به باالتر پاسـخی ادماج، بالغی صـنع  از مند بهره با آنان دیگر،عبارتبه (.426
 را حضرت رسال  به ایمان تا گرفته صالح آوردره و رسال  به علم از که دادند آنها سطحی
  ریگموضع مقابل قاً یدق آنان پاسخ خامساً  (؛261 :7 ج ق،2315 عاشور، )ابن گیرددربرمی

 ، ریتغای اقدام قالب در وستهیپ صـورتبه هک اسـ  مختل   هازمان در  یطواغی اصـل
َ» ردند:کیم فرک اظهار بدان ذَقال  َیالَّ ت ََن  واکاس    ر  اَب  ذَِإنَّ م ََیِبالَّ ت  ن   عذاب موقع در «.وناِفرکَِبِهََآم 

ال» بود: نیچن هک فرعون رفتار مانند کردند؛می مانیا اظهار نیز ََق  نت  ام  ه ََ   نَّ
 
ََأ هَ َل  ََِإل  ِذیَِإلَّ َالَّ

َ ت  ن  ام  واَ َِبِهََ   ن  ِ ََب  ر  َیِإس  ََل  اَو  ن 
 
ََأ ِلِمََِمن  س  م   (.35 ونس:ی) «نیال 

 مؤمن ممتاز   افراد    سو از حیصر و ارانهیهوش ان  یب نیا هک داش  توجه دیبا گر،ید  سو از
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 زین را گرید النک هدف دو هکبل ،بود خودشان ازک ش دفع  برا تنهانه ،صالح حضـرت به
 )مصبا  مردم نیب دری نید فرهنگ  یتقو دوم، و مردم  برا  الگوسـاز اول، :ردکیم دنبال

ــرت از متعال  خدا هک مینیبیم جه نیازا (.146-147 :2437 ، زدی  و میابراه حض
 ادی الگو عنوانبه بودند، ردهک برائ  اظهاری پرستب  و پرس ب  از حاً یصر هک او به مؤمنان  

َ» ند:کیم ا  َکَق  ت  ةَ َم َکلَ َان  و  س   
 
ةَ َأ ن  س    راهَیفَح  ََم َیِإب  ذَو  َیالَّ ه ََن  ع  واَِإذَ َم  ِمِدم ََقال  و  اَِلق  اَِإنَّ آؤ  ر  ََم َکِمن ََب  امََِو  َمَّ

َ ون  ا  ب  ع  ََت  وِنََِمن  هَد   (.3 )ممتحنه: «اللَّ
یی چرا بری مبن یموس حضـرت پرسـش به پاسـخ در هارون دوم، ۀدسـت اتیآ طبق اما

 یعاطف وی استشفاع ریتعب با ،(34-31 طه: .ک .ر) قوم انحراف زمان در او از ردنکن  یتبع
«َ ن  مَََّاب 

 
 نشک قالب در اســ ، یموســ حضــرت با خودی قلب ۀرابط  ادآوری منظور به هک «أ
 هک نحوبه کرد؛ اشاره لیاسرائیبن قوم  سو از خود مسـتمر اسـتضـعاف   به داً کمؤ ، اظهار

واک» فعلی صرف ساختار بهباتوجه ا» ۀیآ بر بنا گرچه بنابراین، شند.کب را او بودیک نزد ،«اد  م  َِإنَّ
م ِتنت  ََِبِهََف  ََو  بَََِّإنَّ ََم َکر  ان  م  ح  ونِیََالرَّ ِبع  اتَّ ََف  ِطََو 

 
واَ یأ ِریَع  م 

 
 ۀفتن برابر در ابتدا هارون (،35 )طه: «أ

ال» ۀیآ  محتوا از رد،ک میی جویپ را یموس حضـرت دسـتورها  و ردک مقاوم  آنها َف 
َ ِمت  ش  ََیبََِت  اا   ِشََِإنَّی»َۀیآ و «اْل  ع  َیخ  نَت 

 
ََأ ول  ق  ََت  ت  ق  رَّ َیبَ َف  نِیََن  ِ ََب  ر   قابل تهکن نیا (33 )طه: «لیِإس 

 تفرقه مردم نیب ور،کمذ ۀفتن قیطر از داشتند لیتما  دیتوح رکتف دشمنان   هک اسـ  دریاف 
ــتگ و ــل ق،یطر نیا از و نندک وادیای دودس  :2 ج ،2477 ب،ی)ط ببرند نیب از را نید اص

ــناســیزمان دلیل هب هک (372 ــرت  باال ش  آن دری منطق  ردیکرو اتخاذ و هارون حض
 ایشان از س ننتوا دشمن و (133 :7 ج ،ق2315 عاشور، )ابن شـدی خنث نقشـه نیا زمان،

ی پرستب  سوء عواقب دادن نشان  برا موسی حضرت هک آنوا عالوه،هب کند. سوءاستفاده
ــرائیبن به ــرت برابر در آمیز عتاب و تند برخورد ل،یاس  ندداد بروز خود از هارون حض

ی دشمنان حضور به را حضـرت آن توجه ریبصـ هارون باز ،(215 :2431 برندق،ی )روح
 دانسته، ای (72 :2 ج ،ق2322 ،ی)آلوس دانسـتندینم را عتاب نیا م کح هک دکردن جلب

  اند.بوده شادمانی اصل موحد دو نیب در تفرقه بروز از
 با بشــر  جوامع تاریخ، گذر در که گف  توانیم شــد، ذکر آنچه بر بنا گر،ید طرف از
 بزرگ ها فتنه دچار مردم و اس  شده آمیخته هم در باطل و حق که اندشده روهروب یشرایط
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 حق آمیختن با اسالم دشمنان .بود حق مسیر از مردم انحراف آن پیامد که هاییفتنه ند؛اهشد
 ساختن دور با را خود شوم اهداف که اندهبود آن پی در هادل در شبهه و شک ایواد و باطل و

 کنند عملی اســالمی اصــیل فرهنگ و فکر بردن تاراجبه و کمال مســیر از اســالمی جوامع
 که را  اصحنه و دشـمنان نیا باز، چشـم با مؤمنان دیبا جه ،نیازا .(77 :2435 برهان،)

 مؤمنانی شگیهم ازین رتیبص گرچه اسـاس،براین د.ینیبب قیعم صـورتهب کنند،یم میترسـ
 «یخیتار حساس لحظات» در تا باشد داشته وجود مؤمنان در وستهیپ صورتهب دیبا ،اسـ 

 ، زدی )مصبا  نشود منور هم آنها خود فساد بهی حت و ردینگ صورت نادرس  محاسـبات
2434: 24). 

 ولی ند،رایبس رتیبص بر متوق  موارد ، رآن منطق در که اسـ   ضـرور زین نکته نیا تذکر
 روشــن هم امر نیا لیدل .شــودیم  یتعر خدای ول رشیپذ و شــناخ  در آن نیتربرجســته

 میبخواه اگر که ابندییم ظهور حق  ایاول محور بر باثبات و قیعم تحوالت اسـاساً  :اسـ 
 حول دیبا م،یبرســی میترســ اهداف و داریپا  هاشــرف یپ به صــالح، عمل و مانیا از پس
 آنان از  رودنباله و ایشــان به معرف  با امر نیا که ،میکنی جمع عبادت حق  ایاول  یوال

 .(37 :2437 ، رباقری)م اس ی ابیدست قابل
 داشتن اول، د:نداریی بسزا نقش همؤلف دو هم راهبرد نیا  اجراساز طیشـرا از  ،یدرنها

 وی تهاجم نگاه کی وجود دوم، و بود محسوس شتریب شدهگفته موارد در کهی تدافع نگاه کی
 او  هاضع  و دشمن به خود،  هاضع  شناخ  ضمن دیبا گر،یدعبارتبه دستانه.پیش

ی نیزبیت نکهیا بر افزون ؛دنباشــ نداشــته پاتک ۀجنب صــرفاً  کردهایرو تا میکن دایپ معرف  زین
 شودیم محسوب رتیبص  اجرا گرید طیشرا از شود، طلب و کش  ، یهدا کهیصـورتبه

 .(37-36 :2433 ، )منصور

 مقاومت .2

ــور 246 اتیآ در متعال  خدا ــور 7 تا 3 و اعراف ۀس ــص ۀس ــورتهب قص ــتقیم ص  و مس
 جدول رد هک ،ردهک اشاره  بارکاسـت دسـتگاه برابر در مسـتضـعفان مقاوم  به غیرمسـتقیم

 اس : آمده آن  یتوص
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 مقاومت به مربوط اتیآ فیتوص :2 جدول

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 از پس فرعون اند،آمده جدول در که ا آیه دو با سیاقهم و جوارهم آیات ظاهر اساس بر
 ۀویش از قوم اشراف و سران مقابل در خورد، شکس  یموس حضـرت ۀمعوز برابر در هکآن

 کشینسل جه  در آنها پسران ذبح صورتبه )که مؤمنان مستمر شاندن  ک استضعافبه نوین
 خبر برداش . پرده بود( و... بر لذت یا جمعیتی نسب تغییر برا  زنانشان داشتن نگه زنده و
 همچون بنیانی اســتمرار ها اســلوب کارگیر به با  رآن ه  کبارکاســت وی فرعون ۀویشــ نیا

َ» ۀیاســم ۀجمل ََِإنَّ ن  و  ع  ََِفر  ال  ِضََفِیََع  ه َ» و «اْل  ر  َکَِإنَّ ن  ََا  ِاََِمن  س  ِ
ف  م  َی» مضــارع افعال ،«نیال  ح  ب  َذ 

م َ ه  ا   ن  ب 
 
ََأ ِیَیَو  ح  ت  م ََس   ه  ا   واک»  استمراری ماض و «ِنس   َیَان  ون  ف  ع  ع  ت   حضرت به کند،می بیان «س 

ِعَ» ۀآی بر بنا لذا د.یرس نیز یموسـ ت  واَ یاس  ِهََن  ََِباللَّ ِبرواَ َو   مؤمنان به نیز  و (،217 عراف:ا) «اص 
 کنند. صبر هاعذاب این برابر در متعال،  خدا ازیی جواستعان  ضمن تا داد دستور

 هک اس  «صـبر» مسـتکبران، برابر در مسـتضـعفان مبارزاتی ها روش از یکی اسـاسـاً 
ــد» را آن لغویان  و حبس» معنا  با و (227 :6 ج ق،2353 )فراهید ، «بریدن و جزع ض

 ؛363 ق:2321 ،یاصفهان راغب ؛413 :4 ج ،ق2353 فارس، )ابن اندکرده رکذ «بازداشتن
 شخص هک اس  این دو آن از مقصود طبیعتاً  صورت،دراین (.271 :7 ج ،2477 ، مصطفو
ــبور ــب افعال ارتکاب از را خود دیبا تنهانه ص  عالاف  ریگیپ در دیبا هکبل ،بازدارد نامناس
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 در ،بنابراین (.627 :3 ج ،2461 )طبرسی، بورزد استقام  نهاآ بر و نشود خسته زین مناسب
 دنیرزو )استقام ی وابیا و دشمن( برابر در شدن تسلیم از  )بازداری سلب مفهوم دو صـبر

عد دو هکچرا دارد؛ همانیاین «مقاوم » با که دارد وجود الهی(  اهدســتور بر  با یادشــده ب 
 ،ق2353 )فراهید ، «خاستن پابه یا نبرخاست» بری مبن )َقَوَم( مقاوم  ۀشیر مشهور    معنا

ــفهانی، راغب ؛142 :2 ج ــطفو ، ؛735 :ق2321 اص ی معان و (432 :3 ج ،2477 مص
 با معناییهم» ،«جمعی خاستن   پابه مشارک :» بری مبن )مفاعله( آنی صرف ساختار مشهور

  دارد. مطابق  «خاستن پابه مورد: ثالثی با معناییهم» و « داریپا افعال: باب
 بر مستمرانه پایدار  صـورتبه هک اسـ  مقاوم  همان صـبر شـد، ذکر آنچه بهباتوجه

َ» ۀآی بر بنا اوالً  هک شده، توجه آن به انحراف از جلوگیر  جه  در میمستق ریمسـ بََِو  ََر َاص  َماَو 
ر َ ب  ِهََِإلَََّکص    ثانیاً  اس ؛ الهی امداد به منوط آن همیشگی استمرار و بروز (،216 )نحل: «ِباللَّ

 جامع را آن توانیم جه ، نیهم از و آمده، شکل در که اس   موارد شامل ، رآن منطق در
 اسالمی  اهدستور باقی عمالً  تحقق، صورت در که دانسـ ی اله  هاآموزه تمام ۀعصـار و

 (.116 :2ج ،ق2313 ه،ی)مغن اس  شده رعای  نیز
 مقاومت یهاگونه :1شکل 

 (241-363: 1311 ،ی)منبع: افتخار 

 منظور به متعال خدا  باز ولی شود،یم محسوب نیب ضرورتیک  مقاوم  درهرحال،

مقاومت

عدم پذیرش
کاهش 
التهاب

تفکیک

زدنآسیب

بارگذاری
کاهش 
منزلت 
دشمن

مهار، کنترل
و پس زدن

مبارزه

نابود کردن
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َ» ۀوعد آن، برا  مستضعفانی شگیهم تشویق ت  مَّ َکَت  ت  بَ َِلم  نیَکر  س   ح  لیَال  نَع  ریب  َیائِإس   را «ل 
ا» غیب از التفات با اسدد، ، بالقوه تعهیات شددی  بالفعل معنای به )که ن  ث  ر  و 

 
ََأ م  و  ق   به «ال 

َ» خطاب ت  مَّ َکَت  ت  بَ َِلم   ،آمل   جواد ؛228 و 222 :8 ج ،0931 )طباطبای ، دهیم  «کر 
 ۀیآ دو در  تعهی و  اظهار کنش بهباتوجه تعهدات این مصددادی   .099 :91 ج ،0938

 مسدتععفا  ح  درکلمه  اتمامهمین  به شدارها که انفال ۀسدور 22 ۀیآ در درنگ و ذکرشدیه
 :اس، آمیه شکل در دارد،

 مصادیق اتمام نعمت :2شکل 

 های پژوهش()منبع: یافته

 زمان مسـتضعفان   یادشدیه، آیات بر بنا که اسد، های نعم، بیانگر شدیه فته  یمصداد
 شوند؛می مندبهره آن از نیز آنان ها کیشهم مطمئناً  و شدند مندبهره آن از موسی حضرت

ا» ماضــی فعل با را هاوعده این متعال خدا  ســو،ازیک چراکه ن  ث  ر  و 
 
َ» ،«أ ت  مَّ نا» و «ت  ر  مَّ  و «د 

ر» مضـارع َین  َ» ،«ا  م  د  ل  ع  ج  م َ» و «ن  َکن   فســاد   برابر در تنهانه مسـتضــعفان آن ثانیاً  و کرده بیان «ن 
َ» ۀآی بر بنا بلکه نشدند، تسلیم فرعونیان مسـتمر   ََو  ت  مَّ َکَت  ت  بَ َِلم  نیَکر  س  ح  لیَال  نَع  رائیَب  َیِإس  َل 

واَِبما ر  ب   طور به جهان، در توحید  بینیجهان حداکثر  انتشار و خدا دین نصرت برا  ،«ص  
 «حق» یادشده ها وعده دیگر،عبارتبه پرداختند. مقاوم  به مستکبران این برابر در پیوسته
 رفاً ص آنها، در تعویل حتی و دریافتشان برا  ولی شد؛ خواهند محقق قطع طور به و هستند

ــود. فراهم آن مقدمات باید َ» ۀآی بر بنا ش ِبر  اص    ََف  ََِإنَّ ا  ع  ِهََو  ََاللَّ ق   و ترینمهم (،75 )روم: «ح 

اتمام کلمه

دریافت نصرت 
الهی

اماِم بشر

بری زمینارث

مالکیت بر
زمین

نابودی نظام 
مستکبران

امنیت

رزق طیب
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 ۀآی نظیر آیات، برخی در که اس  مقاوم  همین خدا، از استعان  از بعد آنها ترینبرجسـته
 اشاره آن به تلویحاً  ،قصص ۀسـور 7 تا 3 ۀآی مثل ،برخی در و آمده صـراح به اعراف، 216
  اس . شده

  امرحله هر در طبیعتاً  هاســ ،نســب  از  اموموعه بشــری زندگ شــئون اینکه بهباتوجه
 در هک دهدیم رخ مؤمنان  برا  یطواغ  ســو از بغرنوی ها عذاب حتی و آالم الت،کمشــ
ــته غالباً  توفیقات میدان، این ــ .اراده حفظ به وابس  زودتر اشاراده هک طرفی هر پس، هاس

 اشتهد وجود میدان این در استقامتی اگر یعنی بالعکس؛ و خورد خواهد س کش شود، ضعی 
َ» ده، به یک نسب  با تواندمی انسان باشـد، َیکَِإن  ََم َکِمن ََن  ون  ر  ََِعش  ون  وایَصاِبر  ِلب  ت ََغ   )انفال: «ِنَیِمائ 

 اساس،نیبرا (.45/3/2431 تاریخ در   اخامنه امام اناتی)ب کند پیدا غلبه دشمن بر (،72
ــائل این ــتند گذرا مقاوم  با مس  ۀمنزلبه را برههیک  در طاغوت وم کح دینبا مؤمنان و هس
 به توجه نضم دیبا هکبل شوند، متوق  و تسلیم آنها فشارها  برابر در و بدانندی شگیهم  امر

 در انحراف، وی وادادگ از  ریجلوگ  برا دوره، نیا بودن گذرا خصــوص در گذشــته  هاتوربه
 :7 ج ق،2315 عاشور، )ابن کنند فراهمی اله امر  برا را نهیزم و بپردازند مقاوم  به آنان برابر

 استمرار  ها اسلوب تکرار بهباتوجه دیگر، طرف از (.127 :25 ج ق،2323 الله،فضل ؛132
 هر بنابراین نیس . اسرائیلبنی در محدود صـرفاً  هاوعده این از مند بهره طبیعتاً  آیات، این در

 ودخ از راه نیا در و بپردازد مقاوم  به طواغی  برابر در خدا برا  که مؤمنی مسـتضع    مل   
  یاف . خواهد دس  نیز دستاوردها این به دهد، نشان مقاوم 

 که کرد اشاره کالن ۀمؤلف دو به توانیم هم مقاوم   اجراساز طیشرا و موارد و زمان ۀدربار
 ســپس و جامعه در انقالب وادیا  برا تالش اول :دهدیم قرار پوشــش تح  را موارد ۀیبق

ی شگیهمی تینارضا با دیبا مسـتضعفان گر،یدعبارتبه .آن از برآمده نظام   حفظ  برا مبارزه
 وضع از حرک  جه  در و باشند داشته مطلوب  یوضع بهی دائم لیتما موجود، وضـع از

ــع به موجود ــتهیپ طور هب مطلوب، وض ــته را دادن نهیهز  برای کافی آمادگ وس ــند داش  باش
ــتمرار .(167 :2433 ان،یمهد) ی تیهو انقالب کی وادیا به منور جیتدربه هیروح نیا اس

–ام » نظام قالب در را او  اهدستور و الله  یحاکم باشد،ی اسالم اگر که شـودمی کالن

 باشند. داشته حضور مؤلفه دو نیهم دیبا زین آن حفظ  برا و آورد، خواهد ارمغانبه «امام 
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 و فرهنگی رشد نظام،  بقا  برا مسئله نیتر محور امام، حضور کنار در اتر،یگو عبارت به
 و دداری بســتگ نظام مســئوالن  وفادار و اخالص به آن ادیازد و ثبات که اســ  مردم فکر 

 شودیمی ناشی هواپرست از  تقوا و ام  و امام نیب ناگسـسـتنی پیوند از هم اخالص نیهم
 مؤمنان و اســ ی شــگیهم ضــرورت کی مقاوم  ن،یبنابرا (.413 :2473 ،یآمل  )جواد

ــاسی رامونیپ تحوالت دربارۀ خود،ی فرهنگ– فکر ۀیبن  یتقو با دیبا  و کنند هفیوظ احس
  دهند. سوق اس  نیزم ۀگستر بر نید اظهار آن نیترمهم که لئادیا اهداف  سوبه را جامعه

 هجرت .3

 مربوط آنها  محتوا هک نساء ۀسور 33 تا 36 و سبأ ۀسور 43 تا 42 اتیآ بر زکتمر با ادامه در
  اس : شده اهتمام مستضعفان مبارزات در گرید راهبردی بررس به اس ، هورت به

 هجرت به مربوط اتیآ فیتوص :3 جدول

 
 پژوهش( هاییافته )منبع:

 شود استنباط نیچن سبأ ۀسور 41 ۀیآ خصوصاً  نخس ، ۀدست اتیآ ظاهر از اس  نکمم
 قدرت مســتکبران، روز شــبانه ۀتوطئ و نقشــه دلیل به که هســتند افراد  مســتضــعفان هک

 با ولی اند؛شده طاغوت دسـتگاه الحاد    افکار مغلوب و ندارند را ناسـره از سـره تشـخیص
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َ»  ارکان اســتفهام ازجمله آیات، نیا برونی و درونی قراین به موشــکافانه نگاهی
 
ََأ ن  ح  َن 

نا د  ا  ِنََم َکص    ایَع  د  ََال  ا  ع  ََِإذَ َب  ــ قطعاً  ،«م َکجا    هبیگان و غریب افراد، این برا  توحید  ۀاندیش
 بوده نیا لشانکمش درواقع و دهیرس آنها گوش به نیز خدا رسـول سـخن مطمئناً  و نیسـ 
َ» ۀیاسم ۀجمل دری اعالم نشک بهباتوجه پس، دند.یشـنینم را گفتار نیا هک اسـ  و  م ََلَل  ت  ن 

 
َأ

اکلَ  ِمنَنَّ ؤ  َیم   ایمانبی نحو  به توحید ، منطق قبال در افراد این اســ ، اســتمرار دیمف هک «ن 
 به آنها از ، گریدی اعالم نشک قالب در سبأ، ۀسور 42 آیۀ صـدر در متعال  خدا هک بودند

 انیب به ، اظهاری نشک در بران،کمست با مخاصـمه در کهی ظالمان ند؛کیم تعبیر «ظالمان»
َ» پردازند:یمی مانیایب  برا خود ناموجه عذر ََو  و  ریَل  ََِإذََِت  ون  اِلم  ََالظَّ ون  وف  ق  و  ََم  ا  ِدم ََِعن  ب  َیَر  ِجع  َر 

م َ د  ع  ع  ََِإلیَب  ض  ع  ََب  ل  و  ق   هورت در ذکرشده اتیآ از دسته دوک اشترا بهباتوجه و اساسنیبرا «.ال 
 ۀیآ در خودخوانده مستضعفان   همان گروه نیا هک گف  توانیم آنان، بودن ظالم بر حیتصر و

ِسِدم ََیظاِلم» نوع از شانستمگر  سنخ هک هستند نساء ۀسور 36 ف  ن 
 
 اس . «أ

 هک داش  توجه دیبا اسـتضعاف، از نوع نیا بری خودخواندگ اطالق  یی چرا به پاسـخ در
ــ نیچن ــخاص گاه وجود بای اش ــتگاه برابر در مبارزه  برایی توانا و ق یحق ازی آ  لم  ظا دس
 اب آنها،ی نکفراف به پاسخ در برانکمست رونیازا .ندادند بیترت را  امبارزه گونهچیه ،یومتکح

ــتفهام َ»  ارکان اس
 
ََأ ن  ح  ناَن  د  ا  ِنََم َکص    ایَع  د  ََال  ا  ع  ََِإذَ َب  گاه به ،«م َکجا   ــانیاخت وی آ  در ارش

 ،2435 )طباطبایی، اشاره «مانیا به فرک از هورت» طبعاً  و ضالل  و  یهدا ریمس انتخاب
 استفهام با آن، به پاسخ و آنان یینمامستضع  از پرسـش در زین فرشـتگان و (،471 :27 ج

م َکَم َیف»ی خیتوب ت  َ» و «ن 
 
ََأ م  َکتَ َل  ََن  ض  ر 

 
ِهََأ ةًََاللَّ ع  واَواس ِ داِجر  ت   هورت در شانییتوانا» به ،«دایفَف 

 (.237 :22 ج ق،2315 ، راز )فخر نندکیم حیتصر « دیتوح ۀجامع بهی طاغوت ۀجامع از
 حسوبم مستضعفان از اصالً  ، دیلک کمال دو نیا ردنکن  یرعا دلیل به افراد نیا ن،یبنابرا

طیَل» شــاخص مهم نیا دیمؤ شــوند.ینم ت  َیس    ون  ةًَیحَع  ََل  َیَلَو  ون  ا  ت  بَد   حداقل    برا «الًَیس   
گاه به ، اظهاری نشک با هک اس  استضعاف  در شانیناتوان و نوات راهیی دایپ در ناآنی ناآ

 ناآن ادشده،ی ۀیآ دسته دو در هک اس ی حال در نیا .دارد اشاره نوات راه موانع    سازبرطرف
 صورتی مختلف  هازهیانگ با هورت دو نیا قادرند.ی انکم و  معنو هورت مورد دو هر بر
ــ در هک ردیپذیم ــ  آمده لکش ــود که کرد توجه دیبا ان،یم نیا در .اس  هورت، از ما مقص
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  .س ین حاضر پژوهش نظر مد  اقتصاد وی علم ۀزیانگ به هورت پس، .اس ی نید هورت

 مختلف هجرت یها: انواع و گونه3شکل 

 (117-12: 1316، یمقیم)

 ،یطاغوت جوامع فاسد و مسموم  فضا    یمکحا وجود با چگونه هکنیا دربارۀ حال،بااین
 دمور افراد  یمحروم ۀیفرض اساساً  هک گف  دیبا اسـ ، ریپذانکام مانیا به فرک از هورت

 شب  رتگیهدا از بران،کمست ۀوستیپ رکم موازات به آنان و اس  باطل امالً ک نوا،یا در بحث
 کهی کسان همانی عنی (؛2431 ،یآمل  )جواد اندبوده مندبهرهی اله مبلغان و رسوالن روز و

ــتند دوراندیش و دورنگر آینده، دری زندگ بهباتوجه و دارند زمان در هورت    قادرند و هس
 رارق خود ام  را مردم و باشــند دیگران امام و کنند تبیین و تحلیل خوبیبه را آینده و گذشــته

 هک دافرا از گروه نیا  برا جز استضعاف،ی خودخواندگ لیقب ازی هاتیتوج جه ،نیازا دهند.
فَِإلََّ» آمده: نیچن وصـفشان در ع  ع  ت  س  م  َیال  ََن  جاِلََِمن  ََالر  ساِ ََو  ََالن  ااِنََو  ِول  طیَلَال  ت  َیس  ون  ةًَیحَع  ََل  َو 
َیَل ون  ا  ت  بَد   اس . باز  معنو هورت  برا راه شهیهم و یس ن دفاع قابل هرگز ،«الًَیس 

 

هجرت 
معنوی

از گمههه 

ب  سهی خ ا
از شرک ب  

ایمه 

هجرت مکانی

انگیزه دینی

فراگیری احکام دین

حفظ دین

اجرای احکام دین

تعهد به امر والیت

تشکیل حکومت اسالمی

انگیزه علمی

انگیزه اقتصادی
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 از شدند، «گمراه و منحرف» خود هکنیا از  جدا نمامسـتضع  ظالمان   نیا همه،نیباا
 :25 ج ق،2323 الله،فضل ؛32 :7 ج ،ق2315 عاشور، )ابن ندردک  یتبع طاغوت  ایاول

 (؛422 :13 ج ،2437 ،یآمل  )جواد ردندک رها و ندگذاشــت تنها را اءاللهیاول عمالً  و (212
 بر بنای سک اگر .اس  ضالل  و  یهدا امام   دو دس  در مردم آخرت   و ایدن اسـاسـاً  هکچرا

َ» ۀیآ م ََو  ناه  ل  ع  ةًََج  ِئمَّ
 
َیَأ ون  ا  ِرناَد  م 

 
ََِبأ ََو  ح  و 

 
ََِدم َیِإلَ َنایأ ل  ََِفع  خ  ََراِتَیال  الةََِِإقام ََو  ََالص  َّ َیإَو  ََاةَِکالزَََّتا   واکَو  َان 

نا  رایک ن اعمال و خداسـ  با مرتبط و عیمط بنده، هک  یهدا امام از (،64 اء:ی)انب «نیعاِباَل 
  و و کرده  یهدا را امام نیا هک ردهک  یتبعیی خدا از درواقع کند،  یتبع دهدیم انوام

 ؛سکبالع و کند،  یهدا دنیو  حیات از مطلوب و مقصود سرمنزل به را مردم اس  قادر زین
َ» ۀیآ بر بنا اگر م ََو  ناه  ل  ع  ةًََج  ِئمَّ

 
َیَأ ون  ع  یَا  ارََِِإل  ََالنَّ م َیَو  قََِو  ِةَیال  ونیَلَام  ر  ص   امام از ،(32 )قصص: «ن 

 شانیصفتطانیش  خو دلیل هب آخرت و ایدن در را خود عیمط مردم   او شود،  یتبع ضـالل 
 (.3/3/2473 تاریخ در   اخامنه امام اناتی)ب ندکیم دعوت  کهال و آتش  سوبه

ــته هک افراد نیا وه،یدرنت  ازی انکم هورت به قادر عمالً  کنند، هورت  معنو جه  از اندنتوانس
 اس ی اقیاشت و شوق شـود،یمی انکم هورت باعث آنچه هکچرا سـتند؛ین نیز مانیداراال به فرکدارال

 رســول و متعال  خدا از  یتبع شــده، اقیاشــت و شــور نیا باعث آنچه و دارد وجود دارالهوره به هک
 )موسو  شودیم مستضع  رفتار شـدنی اله باعث و ندکیم وادیای تینوران انسـان در هک اوسـ 
 و ردندک  یتبع طاغوت از رغب  با هک مسـتضعفان نیا عذر ن،یبنابرا (.72 :21 ج ،2437 خمینی،
َ» صورتهب  تعهدی نشک در عاقبتشان و نیس  رفتهیپذ نشـدند، مانیا به فرک از هورت به حاضـر َو 
ا ن  ل  ع  ََج  الل  ناِقََیفَاْل  غ  ع 

 
ذَأ َیالَّ واکَن  ر  ولئَِ» و «ف 

 
أ م ََکف  واه 

 
أ م ََم  نَّ د  ََج  ََو  ت  صَسا    اس . «راًَیم 

ــد، ذکر آنچه بر بنا ــل هورت قاعدتاً  ش ــ ی باق و ثاب ی اص  :6 ج تا،یب ، )مطهر اس
ی زمان اساساً  .(123 :15 ج ،2437 ،یآمل  )جواد س ین مکان و زمان به محدود و (375

 رفشارپیی فضا حاکم دستگاه و اشدب نامناسب و ناهنواری فرهنگ ثیح ازی زندگ طیمح که
شـندهی حت و  ینقاط به اریاخت با ،یاله معارف  ریفراگ و  آزاد  برا توانیم کند، فراهم را ک 

  .(223-227 :2433 ،ی)عبدالله کرد هورت دارد وجود «ییرایپذ و کنندهدعوت» که
  مورد هورت در بلکه ،ســ ین «نید حفظ و  ریفراگ» در منحصــر هورت همه،نیباا

ــالم حکوم  و الله  یحاکم وادیا و جامعه در نید ۀاقام که دارد وجود زین گرید  دری اس
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  شد. خواهد حاصل  ادیز حدود تا زین پیشین نکتۀ عمالً  آن، وادیا با و اس  نیزم
ــداق فهم در نکهیا گرید مهم ۀنکت  به منور  هامؤلفه به دیبا زین دارالهوره  امروز مص

 مظل برابر در دینبا مردم الهی، خالف  ۀیپا بر مردم مرانی  کح در داشــ . توجه هورت نیا
 و ظلم ینف و عدال  و حق  اجرا به ملزم نآنا بلکه ،باشند ریپذسـتم و نندک شـهیپ سـکوت

ــتند دو( آن نیب رییتخ نه )و انیطغ ــع گونیردگ به قادر چنانچه و ،هس  موجود ۀظالمان وض
ــ هر به ســتند،ین ــدر،) برتابند رو  آن از جامعه، کتر و هورت با ولو شــده، هک لیکش  ص

ــ یی جا هورت  برا مکان مالک ن،یبنابرا .(15 ق:2341  در حق  برقرار امکان که اس
 یعنی باشد؛ حاکم الله  یوال که اس یی جا نقطه نیتر محور مطمئناً  که باشد فراهم آنوا

 . دیتوح طیمح سم  به طاغوت طیمح از هورت

 قادری خدا از استعانت .4

 ۀجامع در که مستضعفانی وص  در انفال ۀسـور 17 و نسـاء ۀسـور 62 ۀآی در متعال خدا 
ــع از رف برون برا  گوناگون ابعاد در نآنا  «دعا» از گرفتارند، طاغوتی ظالم    موجود وض

  اس : آمده جدول در موارد این توصی  اس . آورده میانبه سخن
 قادری خدا از استعانت به مربوط اتیآ فیتوص :4 جدول

 
 پژوهش( هاییافته )منبع:

َ» عبارت آمدن   اسـمیه دلیل به و دوم ۀآی بر بنا م  ت  ن 
 
لَأ َیق  ََل  ون  ف  ع  ع  ت  س  ِضََیفََِم  خَاْل  ر  َت  ون  ََاف  ن 

 
َأ
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ف َی طَّ خ  ََم َکت  اس  ــع جمعی ،کم همواره مؤمنان ،«النَّ ــتض ــی، بودند امنی بی و  مس  )آلوس
 اهدش اول، ۀآی با سیاقی و )مکه( مکانی موضوعی  حفظ با بنابراین، .(271 :2 ج ،ق2322

 و دارالکفر از هورت بر مبنی هاســختی این از رف برون برا  قادر خدا  از آنها اســتعان 
  هستیم. نصیر و ولی   دریاف 

 مؤمنان ۀجبه سال  کارآمدترین همواره او، پیشگاه در دعا و قادر خدا  از استعان  اساساً 
 گذار سیاس  کالن ها مؤلفه اوالً  چراکه س ؛ین خاصی گروه به منحصـر و هسـ  و بوده

 رسیدن و پایدار موفقی    لزوماً  و اس  متفاوت پیشرف  برا  غیرالهی جوامع با الهی جوامع در
 (؛33 :2436 نژاد،طیار  ک. )ر. نیسـ  ماد  ابزارها  به وابسـته جوامع، این در مقصـود به

 خود مقدمات، آن اساساً  که نیس  ما مقدمات به وابسته مقصود، به وصـول در الهی ۀاراد ثانیاً 
 حقیقی األسبابمسـبب الهی اقدس ذات درنهای  و هسـتند نتیوه دریاف  اسـباب از سـببی

ــ . َالَالوجودَفیَمؤثرَل» خداوند توحید ، بینیجهان در نکهیا بهباتوجه گر،یدعبارتبه اس
 رد حرکتی هیچ که خداس  مطلقۀ قدرت استعان ، راهبرد اصـلی منابع از یکی اسـ ، «الله

 و دعا ارزش نساء، ۀسور 62 ۀیآ در اسـاس، همین بر .او ارادۀ به مگر گیرد،نمی صـورت جهان
ــتعان  ــن مهم معیار یک عنوانبه را خداوند از اس ــانیک گفتار و کندمی روش  مدعی هک را س

 (.226 :4 ج ،2461 )طبرسی، سازدمی باطل هستند، دعا اثر بی
 ماد  ابزارها  عرض در خداوند از استعان  و دعا که نیس  آن معنا  به این حال،بااین

 منظور بلکه ،کندمی عمل آنها برخالف یا دنزمی هم بر را طبیعی قوانین و ســ آنها رقیب و
 مقصود به دستیابی در کارساز قوانین   قراردهی  کنارهم تقاضا  خداوند از مؤمنان که اس  آن
 حقیقی پروردگار بهباتوجه و هدف با دعا اگر صورت،دراین (.45 :2437 ا ،)خامنه دارند را

 و اطمینان ازدیاد و حصــول باعث و کندمی فطرت با مطابق و جه هم را خواســته باشــد،
 شودمی اوضاع تغییر جه  در اهداف جوییپی برا  او در انگیزه و رغب  و انسان در آرامش

  )موسو بشتابند شاننصـرت و یار  به تا زدانگیمیبر را هاجبهههم احسـاسـات درنهای ، و
 یکس از اینکه بدون مستضعفان که بینیممی هم جه ازاین (.13 :3 ج ،ق2353 سبزوار ،

 در و معارف بهترین با کنند، مطالبه خود وضــعی  تغییر برا  راهی جهان، پروردگار   از غیر
ــتغاث خود، حقیقی موال  از الفاظ، زیباترین  قراردهی و هورت در توفیق رینظ  موارد ۀاس
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ــیر و ولی   ــاس،براین (.323 :3 ج ق،2435 ی،ی)طباطبا دارند را نص  این در نکته دو اس
 اس : توجه مورد خصوص
ذ» وصـ  همراهی   ال ( َیالَّ ف» برا  «ن  ع  ع   ت  س   م  َیال  َی» فعل آمدن مضارع و «ن  ون  ول   در «ق 

ف اظهار ، کنشی قالب  مستضعفان ۀهم برا  زندگی سبک عنوانبه دعا تداوم و استمرار معرِّ
َ» فقطنه اسـ ، جاِلََِمن  ََالر  ساِ ََو  ََالن  ااِنََو  ِول   زا نه اس ، تمثیل باب از مصادیق این چراکه ؛«ال 

ــیره این در جالب ۀنکت (.146 :15 ج ،2437 آملی، )جواد  تعیین باب ــ  آن س  که اس
 طریق از اصطالحاً  که دارند دوس  را خدا با ارتباط و دعا شی    طوالنی قدرآن مسـتضعفان

ــنع   بگوینی: توانسددتنیمی که آنوا کنند:می بیان ترطوالنی را موجز عبارات ایناس، ص
«َ ل  ع  اج  ناَو  ََل  نَ َِمن  ا  لََِکل  ص  َایو  ن  نا» دعا  آن، جا  به ،«راًَیو  بَّ ََر  ل  ع  اج  ناَو  ََل  نَ َِمن  ا  لََِکل  ََایو  ل  ع  اج  َو 
نا ََل  نَ َِمن  ا  صَکل   ؛کنندمی ادا را «راًَین 

ــیو چهار کارگیر هب با زین متعال خدا  ب( َ») غیب از «التفات» ۀش و    س    تََِف  ؤ  ًراَِهَین  ج 
 
َأ

ِظَ  بیضــاو ، ؛242 :2 ج ق،2356 )زمخشــر ، آیه این در مخاطب به ((63 نســاء:) «ماًَیع 
...کلَ َما» در «تعوبی اســتفهام» (،73 :1 ج ق،2327  (،63 :4 ج ق،2322 )آلوســی، «م 

َ» فعل آمدن مضــارع و جمله همین «آمدن اســمیه» ون  قاِتل  ــتمراً  و شــدیداً  را مؤمنان ،«ت   مس
 ،کندمی نآنا آزاد  تأمین و مستضعفان نوات برا  برکمسـت  هادول  با مقاتله به تشـویق

  شود.یم محسوبی بیترغ نشک همان نیا هک
 ولی ،گیرددربرمی را زیاد  ها دامنه مطمئناً  که دعاس  مصادیق ۀلئمس دیگر مهم ۀنکت

 اهمی  و هورت بحث مقاله، ۀادام در که اس ، خواسته سه محوری  بر موضـوع اینوا در
 که داشــ  توجه باید «نصــیر» و «ولی  » قراردهی برا  دعایی چرا ۀدربار اما آمد. خواهد آن

 جه  در بودنشــان هم با ه،یعلیمول با آنها ۀرابط که اســ  این در دو هر مشــترک وجه اوالً 
 یکدیگر اب دو این تفاوت اً یثان ؛آنها با طاغوت نیب ۀرابط مقابل ۀنقط قاً یدق اس ؛ جامعه رشد

 در علیهمولی ر،ینص در و ندارد امور جوییپی برا  قدرتی علیهمولی ،یول در که اس  آن در
ــ  ناتوان گردی برخی در و قادر امور برخی  ثالثاً  ؛(223 :23 ج ،2437 ،یآمل  )جواد اس

 فساد،ی نکشـهیر وی انسـان  اسـتعدادها رشـد ح،یصـح جه  در امور افتادن ارکهب ۀالزم
ــالم ۀجامع  مندبهره ــ ازی اس ــخص گاه،ی ش ــواع مدبر، آ ــ  و ش  ام  قلب» هک باتقواس
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 نام ولی   تر،دقیق تعبیر به و نصیر به او از و اس  «جامعه در خدا فرمان  مور» و «یاسـالم
 او اب عمل، و شهیاند ۀحوز در سپس و کنند مطالبه را او دیبا نیز مسـتضـعفان و شـودمی برده

ــته میقع و دائمی ارتباط و وندیپ ــند داش  ا ،خامنه ؛737-735 :2431 ، ا)خامنه باش
َ» شـوند: پیروز مسـتکبران بر تا (2-22 :2433 ََو  ن  ََم  لَّ و  ت  ه ََی  ََاللَّ ه ََو  ول  س  ََر  ََو  ِذین  واَالَّ ن  ََآم  ِإنَّ َِحََف  ب  َز 

ِهَ م ََاللَّ ََه  ون  اِلب  غ    (.27 )مائده: «ال 
 در  .اس متعال خدا  از استعان  و دعا تأثیر بر تاریخ محکم سند پسااستضعاف دوران

 و امنی  ۀسای در آنها جمعی وحدت و ازدیاد مستضعفان، ۀروحی تقوی  شـاهد ،دوران این
ــتیم حالل ها نعم  از نآنا مند بهره آوا» ۀآی در که هس ََم َکف  ََو 

 
َیأ ِرهََِم َکا  ص    ََِبن  قَ َو  ز  ََم َکر  َِمن 

َ  با متعال  خدا این،بربنا اس . شده بیان اظهار  کنشی قالب در و نتیوه «فاء» با «باِتَیالطَّ
 از استعان  با که هایینعم   ادآوری ضمن داده دستور مسـتضعفان به گر،یدی بیترغ نشک
لََّ» بودن هیاسم ۀنیقر به را او ۀوستیپ رکشـ شـده، برآورده آنان حق در او ع  ََم َکل  ش  َکت  ون   انوام «ر 

 احساس» و «آن باب  سپاسگزار » ،«نعم  شناخ » از اسـ  عبارت که شـکر  دهند؛
  (.372 ق:2321 اصفهانی، راغب ؛131 :2 ج ق،2353 )فراهید ، «آن دربارۀ ولی مسئ

 از مند بهره جدید، مطالبات بیان از پیش مســتضــع  که اســ  این دعا ادب اســاســاً 
 ها نعم  دیگر و نصرت دریاف  یافتن، امنی  همچنین و شدهگفته موارد نظیر هایینعم 

 درنهای  و دنک سـپاسگزار  آنها دریاف  باب  متعال خدا  از سـپس د،وشـ یادآور را الهی
 معنا  همان ســه، این که ،باشــد آنها حق ادا  درصــدد و بداند مســئول را خود آنها دربارۀ
  شد. رکذ هک اس   شکر

َ» ۀآی ۀقرین به سـوازیک زین امر همین هک نماند ناگفته ِئن  ََل  م َکش  ت  نََّیْل  زَر   ،(6 )ابراهیم: «مکا 
 به رسیدن برا  ما حصولی مقدمات بر افضل دیگر، سو  از و دوشـمی نعم  ازدیاد باعث

 اس . مقصود
 دعا و قادر  خدا از استعان  که اس  مهم اریبس نکته نیا تذکر شد، ذکر آنچه اساس بر

 الگو اساس بر را جهان متعال  خدا نکهیا بهباتوجه اساساً  .س ین استضعاف ۀدور  برا تنها
 :2436 )صدر، اسـ  نهاده ع یودبه مخلوقات در را خود صـفات و دهیآفر خود صـفات و

 بتواند تا باشد داشته اتصـال قادر  خدا با دیبا طیشـرا ۀهم در و همواره مؤمن انسـان   ،(43
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 اتیآ در تدبر د.نک دیتول  دیتوحی نیبجهان بری مبتن حکوم    در داریپایی توانا و قدرت
ی شــگیهم مبارزات   در متعال  خدا که رســاندیم اثباتبه را امر نیای روشــنبه  رآن

 را امر نیا  سازفراهم ولی دارد؛ جهاد ۀمطالب آنها از مسـتکبران، با مواجهه در مسـتضـعفان
 توانیم اتیآ نیا ۀجمل از کننده. یکفا نه اس ، کرده ذکر مطلوب  یوضع به دنیرس ۀالزم

َ» رینظی اتیآ به واَ َو  م  ل  ََاع  نَّ
 
ه ََأ ََاللَّ ع  قََِم  تَّ م  َیال  ــاره (47 )توبه: «ن    برا متعال  خدا که کرد اش

 خود یهمراه و  یمع بلکه ،اس  نکرده اکتفا «و... مقاوم  تقوا،» به تنها مؤمنان،  یموفق
  کند.یم لحاظ آن طیشرا از زین را

 گیرینتیجه

 مستضعفان، فکر  خط کردن جهانی و یاللهفةیخل برا  میرک  رآن شد، رکذ آنچه اساس بر
 قاعدتاً  مستضعفان، بودن مؤمن بهباتوجه اس . کرده اعالم را «وستهیپ ۀمبارز ای جهاد» شرط

 و  ماد  توانمندســاز وی معرفت وی مانیا  هامؤلفه رینظ گوناگونیی مبارزات  راهکـارها
  رآن در اســتضــعفاف ۀدواژیکلیی جویپ با ولی کرد؛ لحاظ آنها  برا توانیم زین را  معنو

 مستضعفان ۀمبارز  برا عمده راهبرد   چهار ، رآن منطق در که شودیم مستفاد نکته نیا ،میکر
 :دارند را آنها در اندراج  یقابل هامؤلفه گرید که اس  شده میترس مستکبران با

 الحصــ به مؤمنان انیب در آن  گفتار ۀجلو هک اســ  هوشــمندانهیی نایب راهبرد نینخســت
 اف یدر قابل لیاســرائیبن با هارون حضــرت ۀمانکیح تعامل در آن  رفتار ۀجلو و ینب

 و  یتقو را جامعه بر مکحا  رکف  فضا درس  لیتحل آن، از  مندبهره با ه  کامر اس ؛
ــتاب  هاالعملسکع از ــتفاد مانع تاً ینها هک ندکیم  ریجلوگ مخرب و زدهش ــوءاس  ۀس

 ؛شودیم مستضعفان از برانکمست
 ریتحق د،یتهد ع،یتطم برابر در آنهای منف و هجانبهمه مقاوم  مستضعفان راهبرد نیدوم

 و دوشــمی شــامل را ردنک نابود تا رشیپذ عدم ازی مختلف ابعاد هک اســ  انیفرعون فســاد و
 فراهم را مردم بر امام  و نیزم  برارث رینظی ملموســ وی نیع  دســتاوردها موجبات

 ؛آوردیم
 هورت بای طرف از خود، نوع در هک میهست هورت ۀدوگان ندیافر شاهد راهبرد، نیسوم در
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 طرف از و ردیگیم شــکل بارکاســت ۀجبهی فرهنگ لیتحل و ضــع  مان،یا به فرک ازی معرفت
 و وادیا  برا مؤمنان ۀجبه نفع به  یجمع نســب  رییتغ ،یانکم ویکی زیف هورت با گر،ید

 ؛ردیپذیم صورتی اسالم وم کح ثبات  
 انس رد.یگیم صورت «دعا» قالب در هک اسـ   گرید راهبرد قادر  خدا از اسـتعان 

  ،یوال نعم  از  مندبهره مانند او، از ممتاز  هادرخواس  طلب و متعال  خدا با وستهیپ
 آورد. خواهد ارمغانبه را بزرگی تحوالت

ــاسنیبرا زین راهبردها این بر حاکم ترتبی منطق ــ  اس  بر متوق  راهبردها نیا که اس
 مقاوم  اگر شود؛یم دنبالی انحراف ریمس عمالً  نباشد، هوشمندیی نایب اگر مثالً  گرند.یکدی

 د؛یآیم وجودبه لغزش ویی سـتایا نباشـد، آنها( ۀهم لزوماً  )نه متن در آن مذکور  هاگونه با
 همه،نیباا د.یآیم وجودبه کفار بای همسان وی همرنگ ج،یتدربه و غالباً  نباشـد، هورت اگر
ی کاف جهان بر حاکم  استکبار  هادستگاه با مبارزه  برا موارد نیا ، دیتوحی نیبجهان در

 دعا دمانن  معنو توانمندساز  روهاین از ،یحصول مقدمات نیا کنار در دیبا اساساً  و ستندین
َ» فرمود: که جســ  بهره زین قادر  خدا از اســتعان  و ه ََِإنَّ ََاللَّ ع  اِبرَم  َیالص  َّ  نیا ،نیبنابرا «.ن 

 راهبرد ســه هر در قادر،  خدا از اســتعان  و دعا مثلی برخ و گرندیکدی طول در راهبردها
  ریجاگ  یقابل زین هورت راهبرد شود.یم محسوب «راهبردکالن» ،ینوعبه و اس  حاکم

  هاگونه در نخس  گام که اس  «یرشـیناپذ» ا همؤلف چراکه دارد؛ را مقاوم  راهبرد لیذ
 .شودیم محسوب مقاوم 

 کتابنامه
 الکریم. القرآن دار تهران، فوالدوند محّمدمهدی مترجم: ق(.1415) کریم قرآن

 مشهور. قم: دشتی، محمد ترجمه (.1379)ی رض فیشر نیحس بن محمد ،البالغهنهج

 .https://farsi.khamenei.ir در: دسترسی ،ی اخامنه امام بیانات

 عبدالباری، یعل قیتحق ،العظیم القرآن تفسیییر فی المعانی رو  ق(.1415) محمود آلوساای،

 العلمیه. الکتب دار بیروت،

 .یالعرب  یالتار ۀمؤسس روت،یب ،ریالتنو و ریالتحر ریتفس ق(.1421) طاهر محمد عاشور، ابن

غه مقاییس معجم ق(.1414) احمد فار ، ابن
ّ
 مکتب قم، هارون، عبدالسااالم محمد تحقیق ،الل

 اإلسالمی. األعالم



 1411بهار و تابستان / نوزدهم/ شمارۀ  نهمهای سیاست اسالمی / سال پژوهش / 172

 سازانشهیاند مطالعات ۀمؤسس تهران، ،الگو و هینظر اسالم: در مقاومت (.1399) اصغر ،یافت،ار

 نور.

 فرد،یدریح سااجاد ترجمۀ ،المللبین روابط هاینظریه (.1391) همکاران و اتکاساا برچیل،

 دانشااهی. جهاد انتشارات سازمان تهران،

 سوم، ۀدور  ،یاسیس معرفت ،«یاسیس رتیبصی هامؤلفه و هاشااخ » (.1391)ی مهد برهان،

 .91-65 ص ،1 ش

 عبدالرحمن محمد اعداد ل،یالتأو أسییرار و لیالتنز أنوار ق(.1418) عمر بن عبدالله ضاااوی،یب

 .یالعرب التراث اءیإح دار روت،یب مرعشلی،

 نوین عصر در المللبین روابط سییاسیت: شیدن جهانی (.1383) تیاسام ویاسات و جان بیلیس،

 مؤسسۀ تهران، ،یچمنراه ابوالقاسم ترجمۀ فرایندها(، و ساختارها ها،نظریه و تاری،ی )زمینۀ

 معاصر. ابرار المللیبین تحقیقات و مطالعات فرهنای

 ذوالقدر، مالک و میرمحمدی مهدی ترجماۀ ،الملیلبین روابط نظرییۀ (.1391) وریال ددو، ج.

 .یاسالم آزاد دانشااه زنجان،

 اسراء. قم، ،تسنیم (.1398) عبدالله ،یآملی جواد

 .13/7/1392  یتار در سبأ ۀسور  ریتفس سوم ۀجلس (.1392) ااااااااااااااااا

 اسراء. قم، ،یمحراب محمد تحقیق ،هیفق تیول  (.1389) ااااااااااااااااا

 تحلیل بر مکانی -زمانی بافت تأثیر» (.1394) رادمرد عبدالله و محمد سااید معصااوم، حسااینی

ی هایسااوره در گفتار هایکنش انواع فراوانی ۀمقایساا گفتار؛کنش
ّ
 ،«کریم قرآن مدنی و مک

 .92-65ص ،3ش ششم، دوره ،زبانی جستارهای

 اسالمی. انقالب انتشارات تهران، ممتحنه(، ۀسور  )تفسیر قرآن بیان (.1399) دعلییس ای،خامنه

 اسالمی. انقالب انتشارات تهران، براش، رضایعل تدوین ،دعا (.1396) ااااااااااااااااااا

 صهبا. تهران، قرآن، در اسالمی اندیشۀ کلی طر  (.1392) ااااااااااااااااااا

 ،ایخامنه العظمیاللهآیت حضرت فکری منظومۀ (.1396) همکاران و عبدالحسین خساروپناه،

 اسالمی. اندیشۀ و فرهنگ پژوهشااه انتشارات سازمان تهران،

 عدنان صاافوان تحقیق ،القرآن ألفاظ مفردات ق(.1412) محمد بن حسااین اصاافهانی، راغب

 القلم. دار بیروت، داوودی،

 المعرفه. دار روت،یب ،المنار ریتفس ق(.1414) محمد رضا، دیرش

 العربی. الکتاب دار بیروت، ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشا  ق(.1417) محمود زم،شری،

 ترجمۀ ،المللبین روابط در متعارض هیاینظرییه (.1384) فاالتزگراف رابرت و جیمز دئورتی،

 قومس. تهران، بزرگی، وحید و طیب علیرضا
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 جمکران. کتاب انتشارات قم، ،قرآن نگاه از بصیرت (.1395) مرادعلی سعیدی،

  سمت. تهران، ،شدن جهانی دربارۀ گوناگون هاینظریه (.1384) نیحس سلیمی،

 ،روتیب والترجمه، فیللتأل نون زکمر  دآور:یپد ،اإلنسان خالفة ق(.1432) باقر دمحمدیسا صادر،

 ه.یالثقاف ةیاإلسالم المعارف ةیجمع

 وی عتمداریشر درضایحم ناظم، احمد ترجمۀ ،امروز جهان   در نید (.1397)ی دموسایسا صادر،

 صدر.ی موس امامی قاتیتحق–یفرهنا ۀمؤسس تهران، ،یمراد دیمج

 موسااوی محمدباقر ترجمۀ ،القرآن ریتفسییی ف زانیالم (.1374) حساایندمحمدیساا طباطبایی،

 قم. ۀیعلم حوزۀ نیمدرس ۀجامع اسالمی انتشارات دفتر قم، همدانی،

 ناصرخسرو. تهران، ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع (.1372) حسن بن فضل طبرسی،

 المعرفه. دار بیروت، ،القرآن تفسیر فی البیان جامع ق(.1412) ریجر بن محمد طبری،

 .یمرتضو تهران، وری،کاش نییحس احمد تحقیق ،نیالبحر مجمع (.1375) نیف،رالد طریحی،

 حیاءإ دار بیروت، عاملی، قصایر احمد تحقیق ،القرآن تفسییر فی التبیان تا(.)بی محمد طوسای،

 العربی. التراث

 اسالم. تهران، ،القرآن ریتفسی ف انیالب بیاط (.1369) نیعبدالحس ب،یط

 تهران، ،یانقالبی فرهنگی هامجموعهی وربهره ارتقایی ارهاکراه (.1397) نیرام نژاد،یاریط

  .یاسالم انقالب انتشارات

 مدر . تیترب دانشااه تهران، ،امبریپ عصر در مسلمان زنان هجرت (.1394) هیحور ،یعبدالله

 العربی. التراث إحیاء دار بیروت، ،الغیب مفاتیح ق(.1421) عمر بن محمد رازی، ف،ر

 هجرت. نشر قم، ،العین کتاب ق(.1419) احمد بن خلیل فراهیدی،

ن تفسیر ق(.1419) حسین محمد الله،فضل  والنشر. الطباعة دار بیروت، ،القرآن َوحی م 

 تهران، ،المللبین روابط غربی هاینظریه و مقاومت نظریۀ (.1394) اللهروح کنااوری، قادری

 م،اطب.

 سمت. تهران، ،رویکردها و هانظریه الملل:بین روابط (.1384) عبدالعلی قوام،

 تهران، کاکاساالطانی، همایون و زادهعالم مریم ترجمۀ ،پسییااسییتعمارگرایی (.1391) لیال ،یگاند

 اجتماعی. و فرهنای مطالعات پژوهشکدۀ

 ،خارجی سیاست به معارض رویکردهای الملل:بین روابط هاینظریه (.1395) استفانی الوسن،

 م،اطب. تهران، سیفی، عبدالمجید ترجمۀ

 سمت. تهران، ،المللبین روابط هاینظریه در تحول (.1384) حمیرا مشیرزاده،

 قم، ،اجتماعی-سیییاسییی بصیییرت در مباحثی نگاه: زلل (.1393) محمدتقی ،یزدی مصااباح

 .نییخم امام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ
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 امام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ قم، ،بصیرت کشتی و فتنه طوفان (.1396) ااااااااااااااااااااااااااا

 .نییخم

 ارشاااد و فرهنگ وزارت تهران، ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق (.1368) حساان مصااطفوی،

 اسالمی.

 ،«البالغهنهج در بصاایرت معناشااناساای» (.1393) محمدی مرّوت و عبا  یزدی، پوریمصااالی

 .36-7 ص ،11 ش چهارم، ۀدور ،قیم کتاب

 صدرا. تهران، الهی، عدل (.1391) مرتضی مطهری،

 صدرا. تهران، ،یمطهر دیشهی هااداشتی تا(.ی)ب اااااااااااااا

 .یاإلسالم تابکال دار قم، ،اشفکال ریتفس ق(.1424) جواد محمد ه،یمغن

 هاجر. انتشارات قم، ،هجرت پرتو دریی زدااستضعا  (.1396) دهیسپ ،یمیمق

 قم، ،اتیروا و قرآن منظر از امام ازی رویپ در آن نقش و رتیبص (.1394)ی محمدهاد ،یمنصاور

 .یاسالم معارف دانشااه

 امام آثار نشاار و میتنظ مؤسااسااۀ تهران، امام، صییحیفۀ (.1398) اللهساایدروح خمینی، موسااوی

 .نییخم

 دفتر مک:یب ،القرآن ریتفسیییی ف الرحمن مواهب ق(.1419)ی عبداألعل سااابزواری،ی موساااو

 السبزواری. العظمی الله ةیآ سماحة

 صادق. ریسف قم، ،مقاومت ۀشیاندی کل طر  (.1399)ی عل ان،یمهد

 نینو تمدن قم، ،تیباهل معار  پرتو دری قرآن تأمالت (.1399)ی محمادمهاد ،یربااقریم

 .یاسالم
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