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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.
Keywords: Quran, the Oppressed, Strategy, Resistance, the Arrogant, Islamic
Society, Taghut Society.
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چکیده
بمه بر آیه قرآن کریم سلتضلعفه ب عمها بخش از جه ع طهغه زد همهار
از سلهی سلتهبرا و نظه ،سلاط هرد ظام و سلتم واقع شل یه ضعسف ب شمهر
آ و نهتها نگه داشللت ش ل ان  .بهتهج ب ایمه خ ای تعهل در عرض همسن
ا ر در آیه تع د از ؤ مه خهاسلللت ته برای برو رف از شلللهی ب طهر
پسهست جههد کمم این پرسش طرح شهد :قرآن کریم چ راهبردههی را برای
برو رف ستضعفه از استضعهف طرحریزی کرد اس پهسخ احتمهل آ اس
ک بهتهج ب تفهو عسهرههی پسشلللرف زا در نظه ه دیم به غسردیم خ اون
ترکسب از راهبردههی هدی و عمهی را ارائ داد بهشللل  .طمئمه فهم و تحاسل
روشلمم این راهبردهه تهان ه را ب سلط ج ی ی از بهرزا نه تقهر رهممه
سلهزد .جستهر حهضر به روش تحاسا -تهصسف در ذیل نگهه «گفتمه حهران »
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درصل د احصله و تحاسل راهبردههی بهرزات سلتضعفه در هاجه به ستهبرا
ده ک قرآن کریم از سلتضللعفه ب عمها
اسل  .دسللتهورد این تیش نشله
صهحبه بهلقهۀ ارثبری عهلم خهاست به « قهو هم جهنب » در سهی استعهن از
ا
خ ای قهدر جه ع طهغهت را ب جه ع تهحس ی و والی ب ل سهزن و خاسفةالاه
خهد را در ز سن ب فعاس برسهنم .
واژگان کلیدی :قرآن سلتضلعفه راهبرد ستهبرا جه ع اسی جه ع
طهغهت .

مقدمه

در رآن کریم از مسـتضعفان بهعنوان یکی از گروهایی یاد شده اس که در جوامع طاغوتی
زندگی میکنند .مستضع از ریشۀ «ضع » اس و لغو یان آن را به «ناتوانی» (ابن فارس،
2353ق ،ج  )471 :4از جه جسمانی یا عقلی (فراهید 2353 ،ق ،ج  )172 :2یا حالی
(راغب2321 ،ق256 :؛ مصـطفو  ،2477 ،ج  )45 :6معنا کرده و بر آناند که استضعاف
در خصوص کسی بهکار میرود که یا «در او ضعفی وجود دارد» (راغب2321 ،ق )256 :یا
«دیگر او را ضــعی ببیند و ناتوان بشــمارد» (فیومی2323 ،ق ،ج 471 :1؛ مصــطفو ،
 ،2477ج .)42 :6
به موازات همین نگاه متفاوت طلبی یا مفعولی ،قرآنپژوهان نیز در خصــوص این گروه،
ً
برداش ها مختل و بعضا متعارضی اظهار داشتهاند :عدها همه یا برخی مستضعفان را
ً
کســانی میدانند که دربارۀ اوامر و نواهی الهی دچار جهال قاصــرگونه هســتند و لذا رجائا
بخشــشــشــان از خدا متعال انتظار می رود (طباطبایی ،2435 ،ج 21-22 :2؛ مطهر ،
)137 :2435؛ برخالف این دیدگاه ،بعضـی بر اساس دعا مستضعفان با کلمۀ «ربنا» در
َّ

َّ
هذ َِهَالقرَ ی َِةَالظ ِال ِ َمَأهلدا» (نســاء ،)62 :آنها را موحدانی میدانند (جواد
آیۀ «ر بناَأخ ِرجناَ ِمنََ ِ

آملی ،2437 ،ج  )221 :22که به قرینۀ نامبر هارون بهعنوان یک مســتضــع

در آیۀ «قالََ

ابنََأ ََّمَ ِإ َّ َنَالقومََاس تع عفونی» (اعراف ،)225 :از حدود الهی آگاهی خوبی دارند و بنا بر آیۀ
َّ

ً

ضَوََنجعلدمََأ ِئ َّم َةَوََنجعلدمََالو ِارثین» (قصص،)2 :
نَعلیَالذینََاستع ِعفواَ َِفیَاْلر ِ َ
«وََنر یاََأنََنم َّ َ
َ
َ
ً
اسـاسـا وارثان بالقوۀ عالم ،خلیفةالله در زمین و امام عالم محسوب میشوند .درعینحال،
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ْ
این گروه هماره از ناحیۀ مستکبران ناتوان و بیارزش شمرده شدهاند (موسو خمینی ،بیتا،
ً
ج  473 :6و ج  )212 :25و به دلیل اینکه ادارۀ جامعه در اختیار آنها نیس  ،عمال در تعیین
خطمش ـی جامعه یا حتی جهان دخال داده نمیشــوند (خامنها 722 :2433 ،؛ حس ـینی

ً
تهرانی2314 ،ق ،ج  .)72 :4ناگفته نماند که در این میان ،طبق آیۀ «لَیس تطیعونََحیل َةَوََلَ
ً
ال» (نســاء ،)37 :برخی مســتضــعفان حتی به دفع محذور مبتالبه از خود قادر
یدتاونََس بی َ

نیســتند (طباطبایی ،2435 ،ج  )22 :2و بنابراین ،از راه هورت ناآگاهاند و نمیتوانند موانع
موجود در این مسیر را برطرف سازند.
تدقیق در آیاتی که با محوری «مستضعفان» اس  ،نشانگر آن اس که خدا متعال از
خود مستضعفان ،حتی دستۀ آخر نیز خواسته تا باتوجهبه ظرفی ها موجود ،در نوات خود
بکوشــند و از طریق مبارزه با مســتکبران ،هم هو ی خود را در جامعه تثبی کنند و اهداف
الهی را تقو ی سازند و گسترش دهند و هم جامعه را به پیشرف و سعادت همیشه برسانند.
بدینرو ،بیاختیار آنها در تعیین خط مش ـی جوامع طاغوتی و حتی نظامات بین الملل ،به
ً
معنـا انفعـال آنها نیســ ؛ منتها باتوجه به محدودی ها موجود در این زمینه ،طبیعتا
مبارزاتشان از نوع نامتقارن اس  .بررسی ظاهر و سیاق آیات متضمن موضوع «مستضعفان»
و شـناسـایی عناصـر مرتبط با این امر و کش پیوستگی و معنادار روابط میان آنها ،بیانگر
این امر اســ که خدا متعال با ترســیم برنامه ا چهاروجهی ،راهبردهایی کلید برا
مبارزات مســتضــعفان در مواجهه با مســتکبران ذکر کرده اس ـ  .دق نظر در این راهبردها
ً
نشـانگر آن اس که قرآنپژوهان به برخی از آنها توجهی ندارند و عمال هیچگونه اشارها به
آنها نکردهاند .افزون بر این ،در برخی دیگر نیز که به اصل راهبرد اشاره شده ،تحلیلها رها یا
ً
ناقص و حتی بعضا ناصواب منعکس شده اس  .کش این راهبردها و تحلیل آنها با نگاهی
گفتمانمحورانه که در آن تکتک عناصر دخیل در معنا لحاظ شود ،سطحی نو ین و هوشمند
از مبارزات مسـتضعفان را در پیش رو ما قرار میدهد .این روش گفتمانمحورانه دارا دو
سـطح «توصی » و «تحلیل» اس که سطح توصی آن مشتمل بر کش «کلید واژگان»،
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«سبکشناسی (نکات مهم صرفی ،نحو و بالغی)»« ،کنش گفتار »« 1،موضوع اصلی و
فرعی (چالش ها محور و حاشــیه ا )» و «جهان بینی (راهبرد فرازمانی و فرامکانی)»
اسـ و سـطح تحلیل درواقع ارتباطدهی نظاممند عناصـر استخراجشده در سطح توصی
اسـ که به اقتضـا مستلزم بیان دیدگاهها مختل تفسیر و گز ینش منطقیترین دیدگاه با
استناد به ادلهها عقلپسند اس .
درهرصورت ،باتوجهبه اینکه در زمان حاضر نیز چنین جبهها وجود دارد و مستکبران با
ً
بهرهمند از ابزارها قدرت و اســتفاده از ظرفی موجود در نظامات بینالملل ،عمال ادارۀ
جهان را برعهده گرفته و بخش بزرگی از جهان را در انوع استضعاف ،اعم از فرهنگی ،سیاسی
و اقتصـاد قرار دادهاند ،ضـرور اس گفتمان مبارزاتی مستضعفان ،تبیین و تحلیل شود.
بنابراین ،مقالۀ حاضـر با تمرکز بر روشـی گفتمانمدارانه درصـدد پاسخگویی به این پرسش
اسـ  :راهبردها مبارزاتی مستضعفان در مواجهه با مستکبران از دیدگاه قرآن چیس و چه
ابعاد را پوشش میدهد؟
پیشینه و نوآوری پژوهش

دربارۀ پیشینۀ پژوهش آثار مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها به این شر اس :
ال ) استضعاف دایی در پرتو هجر  ،سپیده مقیمی ،قم ،هاجر 2437؛
 )1معیارشـناسی استضعاف فکر و فرجام مستضعفان فکر از منظر قرآن و روایات از
فرزانه جانی در دانشگاه تبریز2436 ،؛
 )4مقالۀ «رابطه اسـتضـعاف و نوات از دیدگاه عالمه طباطبایی و شهید مطهر » از سیدیحیی
کاظمی و امیرقلی جعفر در مولۀ اندیشۀ نو ین دیمی  ،2433شمارۀ  ،35ص 265-223؛
 )3مقالۀ «ابعاد جامعهشناختی استضعاف و آیندۀ مستضعفان در قرآنکریم» از غالمرضا
بهروز لک در مولۀ انتظار مهدوی  ،2472ش  ،23ص 237-276؛ و. ...
 .1انواع کنشها گفتار عبارت اس از :کنش اظهار (شامل اخبار ،اظهارات و ،)..کنش ترغیبی (شامل امر
و نهی ،طلب ،خواهش یا فرمان) ،کنش عاطفی (شــامل درود ،عذرخواهی ،ســرزنش و ،)...کنش تعهد
(شـامل سوگند ،تهدید و ،)...کنش اعالمی (شامل وجوب ،محکوم کردن و( )...حسینی معصوم و همکارن،
.)74-63 :2433
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همان طورکه روشــن اســ  ،غالب این منابع مربوط به وظای

مســلمانان در قبال

مستضعفان و آیندۀ آنهاس که نوجو ییها زیر به تمایز نوشتار حاضر با آنها اشاره دارد:
ً
اوال ،روش ـی که در این پژوهش دنبال شــده ،یکی از منهجها جامع در زمینۀ مســائل
ً
قرآنی اســ که قرآن پژوهان کمتر از آن اســتفاده کرده اند؛ ثانیا ،در مطالعات مربوط به
ً
«اسـتضعفاف» ،غالبا به راهبردها «ارتباط با خداوند» و «هورت» ،آن هم بهصورت کلی
و راهبرد «صـبر» با تفسیر نارسا و سطحی اشاره شده اس ؛ حالآنکه در پژوهش پیشرو،
دو مورد نخس تحلیل عمیق شدهاند و دربارۀ راهبرد «صبر» ،تفسیر محرک و ایوابی ارائه
ً
شــده اس ـ ؛ ثالثا ،دربارۀ راهبرد «بص ـیرت» نیز نباید این نکته را مغفول گذاش ـ که بنا بر
تفحص صورتگرفته ،این راهبرد از سو هیچ قرآنپژوهی برا آیات  62و  67و  225سورۀ
اعراف بیان نشــده اسـ ؛ افزون بر اینکه عبور از رو یکرد کلی به آیات و دق در آیات دیگر
برا فهم عمیق راهبردها در کنار توجه به زمان ارائۀ آنها و موارد و شــرایط اجرایشــان ،از
نوجو ییها دیگر این مقاله اس
ادبیات نظری پژوهش

پیش از بررسـی راهبردها مبارزاتی مسـتضــعفان ،الزم اسـ بهصـورت مختصـر به تبیین
معنا «راهبرد»« ،مفهوم مستضعفان و مستکبران» و «نظریات رقیب» پرداخته شود.
مفهوم راهبرد

برا «راهبرد» تعاری متعدد ارائه شـده اسـ که هریک ضـع هایی دارند؛ ولی فصــل
مشترک بیشتر آنها از «بودن» تا «شدن» یک بایسته ،بر اساس الگویی مناسب و پویاس که
از این حلقۀ اتصــال به راهبرد یا اســتراتژ یاد میشــود .ازاینجه  ،به قواعد کالن و فراگیر
تصمیمساز که حاصل هنر و چارهساز ها زیرکانه برا آیندهانگار اند و در هر مقطعی
از آینده بهکار میآیند راهبرد میگویند (خسروپناه و همکاران ،2437 ،ج .)745 :2
مفهوم مختار مستضعف و مستکبر

در بخش «مقدمه» ،آرا لغو یان و مفسران و نگاه رآن به «استضعاف» ذکر شد .ازاینجه ،
اگر بخواهیم آنها را بهعنوان منطقی پشــتیبان برا معنا مختار از اســتضــعاف لحاظ کنیم،
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باید گف که مسـتضـع به مردمی اطالق میشود که به دلیل خفقان محیط پیرامونشان ،از
ً
حیث فرهنگی ،سـیاسـی و اقتصاد ضعی گرفته شدهاند و عمال هیچگونه نقشی برا آنها
در جه گیر ها جامعه یا نظامات بینالملل ترسیم نمیشود .درمقابل ،مستکبر دول یا
دستگاههایی هستند که چنین شرایطی را بهوجود آوردهاند .بهعبارتدیگر ،به تشکیالتی که با
بهره مند از ابزارها قدرت ســاز ماد  ،به برتر جو یی ظاهر پردازد (راغب اصــفهانی،
2321ق )736 :و در عرض حاکمی حق« ،بغیر الحق» حرک کند (ابن منظور2323 ،ق،
ج 217 :2؛ طباطبایی ،2435 ،ج  )467 :26و با سـلطهجو یی ،استثمار و استعمار ،عناصر
ً
حق طلـب را در تنگنـاهـا فرهنگی ،ســیاســی و اقتصــاد بگذارد و عمال آنان را در
جه گیر ها جامعه یا جهان دخال ندهد ،مستکبر گفته میشود.
بیان نظریههای رقیب

در زیر مهمترین نظریات رقیب ،بهاختصــار و باتوجهبه نظام طر ریز شــده برا آنها در
کتاب «نظریه مقاومت و نظریه های غربی روابط بین الملل» از رو الله قادر کنگاور در
نشر مخاطب بیان میشود:
الف) اندیشههه های اثباتگرا :برخی برآنند که آنچه در ارتباطات انســانی اهمی دارد،
«نوع نگرش به هسـتی» اسـ که به شناخ آنچه «هس » برمیگردد و تنها راه معرف به
ً
آنها ،اسـتفاده از ابزارها حسـی و عقل اسـ  .این نظریه عمدتا در سـه شاخۀ زیر تقسیم
میشود:
 )1لیبرالیسه  :این نظریه با نگاهی مثب به ذات انســانها و دول ها ،تمرکز جد رو
«صلح جهانی» در مسیر دس یابی به توسعه دارد (ر .ک .سلیمی)12-222 :2473 ،؛
 )1واقعگرا :این نظریه با نگاهی منفی به ذات انسانها و دول ها ،به روحیۀ قدرتطلبی
آن ها اشــاره داشــته و واقعی زندگی ســیاســی را «جنگ و منازعه» بیان کرده و ازاین رو،
همگرایی بینالمللی را ممتنع قلمداد میکند (ر .ک .الوسن)44-23 :2432 ،؛
 )3مناظره نئو – نئو :این نظریه با تأکید بر تفاوت جزئی بین نئولیبرالیس ـم و نئورئالیس ـم،
ْ
همکار محورانه و
رو یکرد هر دو آنها را در «حفظ نظامات موجود» از طریق موضــوعات
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فعالی ها امنی نظامی و جنگ تحلیل می کند( .ر .ک .دئورتی و فالتزگراف:2473 ،
)63-66؛
ب) نظریۀ فرااثباتگرا :این نظریه در تالش برا رســیدن به دورها فراپوزیتویســتی ،به
ً
نقد اندیشـه پوزیتویستی از طریق مطالعات میانرشتها میپردازد که عمدتا به صورتها
زیر جلوه میکند:
 )1نظریۀ جامعهشهناسی تاریخی :این نظریه بر آن اس که دول ها از طریق فرآیندها
درهمتنیده داخلی و بینالمللی وابســته از طریق جنگ و روشهایی از این دس ـ به وجود
میآیند (ر .ک .قادر کنگاور )163-167 :2433 ،؛
 )2نظریه انتقادی :این اندیشــه با تمرکز بر عنصــر «مشــروعی » در ایواد تحوالت
اجتماعی ،کنش ارتباطی (حاکمی گف وگو منطق) را از کنش اســتراتژیک (حاکمی
تهدید و تشو یق) در روابط بینالملل مناسبتر ارزیابی میکند (قوام)236-231 :2473 ،؛
 )3پسههاتدددگرایی :این نظریه رســیدن به نظم و امنی داخلی در یک جامعه را منوط به
وجود یـک قدرت خطرناک خارجی می داند که جامعه را وادار به ایواد دولتی مبتنی بر
ارزشها مشترک میکند (ر .ک .برچیل و لینکلیتر)167-142 :2432 ،؛
 )4فمنیسه  :این نظریه با انتقاد گسترده از واقعگرایی که برقرار نظام واحد جهانی را به
خاطر ذات انســان ناممکن میداند ،به نقش زنان در ایواد این یکپارچگی تأکید میکند (ر.
ک .بیلیس و اسمی )2456 -2162 :2474 ،؛
 )5نظریۀ هنداری :این رویکرد با جمع بین مســائل ســن و مدرنیته ،تأکید بر رعای
هنوار و اخالق در روابط بینالملل کرده و برآن اسـ که بایســتی این مقوله را در ارتباطات
بین دول ها برقرار ساخ ؛

ً
 )6نظریه پسهااستعماری :نظریهپردازان این رویکرد برآنند که اساسا آن چیز که باید در

روابط بینالملل توجهبرانگیز باشــد ،نقش مردم ،فرهنگ و هوی آحاد افراد جهان اس ـ و
ازاین رو ،بایســتی در روابط بین الملل ،تمرکز خود را از قدرت ها جهانی به ســم دول
ضــعی برد و بر نقش آن ها در کنش ها بین دول ها تأکید کرد (ر .ک .گاند :2432 ،
)224-34؛

تحلیل راهبردهای مبارزاتی مستضعفان در مواجهه  ...ا محسن فریادر

(153 / )153-181

 )7نظریۀ سبز :این نظریه با تمرکز رو مسئلۀ محیط زیس  ،به بیان انتقاداتی از نظریات
متداول روابط بین الملل به خاطر بی اهمیتی به این موضــوع پرداخته و خواســتار بازنگر
علمی و عملی دربارۀ نگرش به آن از طریق اعمال نفوذ بر دول هاســ (ر .ک .ج ددو،
)273-216 ،2435؛
ج) مدعی راه میانه  :این نظریه هم با برقرار ارتباطی میانه بین دو نظریۀ فوق ،به دو
صورت زیر در روابط بینالملل ظهور یافته اس :
 )1مکته انگلیسههی :این رویکرد بـا ادغـام نظریـات روابط بین اللمل (اثبات گرا و
فرااثبات گرا) در یکدیگر از حیث «اندیشــه و تاریخ»« ،اخالق و قدرت» و «ســاختار و
کارگزار» ،ســعی در ارائۀ بیانی همهجانبه و معتدل در ارتباطات بینالمللی داشــته و در این
مســیر بر نقش دول و جامعۀ بین الملل در رســیدن به تحوالت کالن و با اصــال تأکید
میکند (ر .ک .برچیل و لینکلیتر)123-133 :2432 ،؛
ً
 )2نظریۀ برسازانه :این نظریه چنین میگو ید که چیز به نام حقیق وجود ندارد .اساسا
آنچه حقایق را شــکل میدهد ،جامعه و هوی آن که در جوامع گوناگون ،مختل اس ـ و
باعث بروز رفتارها مختل از دول ها میشــود؛ بنابراین ،برا ایواد همگرایی بینالمللی
باید کانون توجه را رو هوی ها برد (ر .ک .مشیرزاده.)473-414 :2473 ،
راهبردهای مبارزاتی مستضعفان

خدا متعال با نامبردن از «مســتضــعفان» در برخی از آیات ،راهبردهایی را برا برونرف
آنها از استضعاف ،مبارزه با نظامات استکبار و رسیدن به وضع مطلوب بیان فرموده که در
زیر بررسی و تحلیل میشوند:
 .1بصیرت

واژهپژوهان بصیرت را به معنا «نیرو بینایی و تیزبینی چشم» (راغب اصفهانی2321 ،ق:
« ،)216نیرو ادراکی قلـب» (همان)« ،اعتقاد قلبی به دین و حقایق امور» (فراهید ،
2353ق ،ج « ،)226 :6عبرت» (همان) و «برهان» (طریحی ،2462 ،ج  )111 :4دانســته
و مفسـران نیز معادلها «حو و دلیل روشـن» (طبرسـی ،2461 ،ج 243 :3؛ آلوسی،
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2322ق ،ج  )227 :22و «رؤ ی قلبی و ادراک باطنی» (طباطبایی ،2435 ،ج 273 :15؛
فضـلالله2323 ،ق ،ج  )147 :14را برا آن اظهار داشـتهاند .برایناساس ،ادراک و رؤی
اشــیا به صــورت حقیقی که بر اســاس ادله و براهین میســر می شــود ،بصــیرت نام دارد
(مصــالیی پور و محمد  )21 :2434 ،و مؤمنان باید در زندگی خود از آن بهره ببرند تا به
طور ناخواسـته ابزار دسـ دیگران قرار نگیرند و از گفتار ،رفتار و سکوتشان سوءاستفادها
نشود.
تدقیق در مضمون آیات  62و  67و  225سورۀ اعراف ،نشانگر این اس که مستضعفان
باید در برابر مستکبران از بصیرت و هوشیار برخوردار باشند تا از جانب آنها دچار آسیب و
ضرر نشوند .جدول توصیفی آیات یادشده به این قرار اس :
جدول  :1توصیف آیات مربوط به بصیرت

(منبع :یافتههای پژوهش)

بر اساس آیۀ  62و  67سورۀ اعراف ،مستکبران قوم ثمود با هدف استهزا صالح نبی و
پیروان ایشــان (زمخشــر 2356 ،ق ،ج 14 :1؛ بیضــاو 2327 ،ق ،ج 12 :4؛ آلوس ـی،
2322ق ،ج  )351 :3و تردیدافکنی دربارۀ حضـرت در بین مؤمنان (رشـید رضا2323 ،ق،
ج 253 :7؛ ابن عاشـور2315 ،ق ،ج  ،)261 :7بهصورت استفهام انکار از مستضعفان،
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ً

حاَمرسلََ ِمنََر ب َِه» .مؤمنان نیز
علم به رسـال صالح نبی را جو یا شدند« :أََتعلمونََأ َّ َنَص ِال َ
در پاسـخ ،در قالب کنشـی اظهار  ،به طور پیوسته و مؤکد میگفتند که ما به آنچه حضرت

آوردهاند مؤمنیمِ « :إ َّناَ ِبماَأر ِسلََ ِب َِهَمؤ ِمنونَ».

ً
از این پاسـخ بهروشـنی میتوان بصیرت گفتار مستضعفان مؤمن را فهمید؛ چراکه اوال
َ
در رآن ،تکذیب رســال انبیا از ناحیۀ افراد «عمین (بی بصــیرت)» صــادر می شــود که

َّ
َّ
مســتوجب عذابی در قیام بر اســاس آیۀ «فَکذبوهَ َفأنجَیناهََوََالذینََمعهََ َِفیَالفلَکَوَ َأغَرقناَ
ً
َّ
ً
َّ
َّ
ماَعمین» (اعراف )73 :هستند (سعید )253 :2432 ،؛ ثانیا
الذینََکذبواَ ِبآی ِاتناَ ِإندمََکانواَقو َ

«بصیرت به مؤمن تفهیم میکند که چگونه حرک کند ،معیارها را چگونه تشخیص بدهد و
ً
راه را چگونه طی کند» (بیانات امام خامنه ا  در تاریخ )2477/3/3؛ ثالثا بین علم و
ایمان تفاوت وجود دارد :علم ناظر به تسلیم فکر و عقل انسان از طریق منطق و برهان اس
و با ایمان که تســلیم سـراســر وجود انســان و نفی هرگونه جحود و عناد اسـ تفاوت دارد.
بنابراین ،ممکن اس ـ کس ـی از جه منطق ،تســلیم شــود ،ولی به دلیل تعصــب ،عناد و
لواج مطلبی را نپذیرد (مطهر  .)176-177 :2435 ،در این میان ،پیروان صــالح نیز با
اظهار ایمان خود به دعوت حضرت ،هرگونه شک و تردید در این حوزه را از خود دور کردند؛
ً
رابعا این مسـتضـعفان نهتنها دچار تردید نشدند ،بلکه حتی اجازۀ سوءاستفاده را هم بدانها
ندادند؛ آنوا که با اظهار ایمان به رهآورد صالح ،به عل لزوم ایمان خود به او اشاره کردند،
که از باب تعلیق حکم بر صف  ،قابل دریاف اس (جواد آملی ،2437 ،ج -427 :13
 .)426بهعبارتدیگر ،آنان با بهرهمند از صـنع بالغی ادماج ،پاسـخی باالتر به پرسش
سطحی آنها دادند که از علم به رسال و رهآورد صالح گرفته تا ایمان به رسال حضرت را
ً
ً
دربرمیگیرد (ابن عاشور2315 ،ق ،ج )261 :7؛ خامسا پاسخ آنان دقیقا مقابل موضعگیر
اصـلی طواغی در زمانها مختل اسـ که بهصـورت پیوسته در قالب اقدامی تغایر ،
َّ

َّ

بدان اظهار کفر میکردند« :قالََالذینَ َاس تَکبرواَ ِإ َّنا َ ِبالذیَآمنتمََ ِب َِه َک ِافرون» .در موقع عذاب

َّ َّ
َّ
ل َال ِذیَ
نیز اظهار ایمان می کردند؛ مانند رفتار فرعون که چنین بود« :قال َ امنتَ َأنهَ َلَ َ ِإلهَ َ ِإ َ

امنتََ ِب َِهَبنواََ ِإسر ِ َیلََوََأناَ ِمنََالمس ِل َِمین» (یونس.)35 :

از سو دیگر ،باید توجه داش که این بیان هوشیارانه و صریح از سو افراد ممتاز مؤمن
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به حضـرت صالح ،نهتنها برا دفع شک از خودشان بود ،بلکه دو هدف کالن دیگر را نیز
دنبال میکرد :اول ،الگوسـاز برا مردم و دوم ،تقو ی فرهنگ دینی در بین مردم (مصبا
یزد  .)146-147 :2437 ،ازاین جه می بینیم که خدا متعال از حضــرت ابراهیم و
ً
مؤمنان به او که صریحا از ب پرس و ب پرستی اظهار برائ کرده بودند ،بهعنوان الگو یاد

َّ
َّ
میکند« :قاََکانتََلَکمََأس وةََحس نةََفیَ ِإبراهیمََوََالذینََمعهََ ِإذََقالواَ ِلقو ِم ِدمََ ِإناَبرآؤاَ ِمنَکمََوََ َِم َّماَ
َّ
ونَالله» (ممتحنه.)3 :
تعباونََ ِمنََد ِ َ

اما طبق آیات دسـتۀ دوم ،هارون در پاسـخ به پرسـش حضـرت موسی مبنی بر چرایی

تبعی نکردن از او در زمان انحراف قوم (ر .ک .طه ،)34-31 :با تعبیر استشفاعی و عاطفی

«ابنََأ ََّم» که به منظور یادآور رابطۀ قلبی خود با حضــرت موس ـی اسـ  ،در قالب کنش
ً
اظهار  ،مؤکدا به اسـتضـعاف مسـتمر خود از سو قوم بنیاسرائیل اشاره کرد؛ بهنحو که

َّ
باتوجهبه ساختار صرفی فعل «کادوا» ،نزدیک بود او را بکشند .بنابراین ،گرچه بنا بر آیۀ « ِإنماَ
َّ
ف ِتنتم َب َِه َوَ َإ َّ َن َر ََّبکمَ َ َّ
ونی َوَ َأ َِطیعواَ َأم ِری » (طه ،)35 :هارون ابتدا در برابر فتنۀ
الرحمانَ َفات ِبع ِ َ
ِ ِ
آنها مقاوم کرد و دسـتورها حضـرت موسی را پیجویی م کرد ،از محتوا آیۀ «فالَ
َّ
نیَ ِإسر ِ َیل» (طه )33 :این نکته قابل
شیتََأنَتقولََف َّرقتََبَینََب ِ َ
تش ِمتَََِبیَاْلعاا َ» و آیۀَ« ِإنیَخ ِ َ

دریاف اسـ که دشمنان تفکر توحید تمایل داشتند از طریق فتنۀ مذکور ،بین مردم تفرقه

و دودســتگی ایواد کنند و از این طریق ،اصــل دین را از بین ببرند (طیب ،2477 ،ج :2
 )372که به دلیل زمان شــناســی باال حضــرت هارون و اتخاذ رو یکرد منطقی در آن
زمان ،این نقشـه خنثی شـد (ابن عاشور2315 ،ق ،ج  )133 :7و دشمن نتوانس از ایشان
سوءاستفاده کند .بهعالوه ،آنوا که حضرت موسی برا نشان دادن عواقب سوء ب پرستی
به بنی اســرائیل ،برخورد تند و عتاب آمیز در برابر حضــرت هارون از خود بروز دادند
(روحی برندق ،)215 :2431 ،باز هارون بصـیر توجه آن حضـرت را به حضور دشمنانی
جلب کردند که حکم این عتاب را نمیدانسـتند (آلوسی2322 ،ق ،ج  )72 :2یا دانسته،
از بروز تفرقه در بین دو موحد اصلی شادمان بودهاند.
از طرف دیگر ،بنا بر آنچه ذکر شــد ،می توان گف که در گذر تاریخ ،جوامع بشــر با
شرایطی روبهرو شدهاند که حق و باطل در هم آمیخته شده اس و مردم دچار فتنهها بزرگ
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شدهاند؛ فتنههایی که پیامد آن انحراف مردم از مسیر حق بود .دشمنان اسالم با آمیختن حق
و باطل و ایواد شک و شبهه در دلها در پی آن بودهاند که اهداف شوم خود را با دور ساختن
جوامع اســالمی از مســیر کمال و بهتاراج بردن فکر و فرهنگ اصــیل اســالمی عملی کنند
(برهان .)77 :2435 ،ازاینجه  ،باید مؤمنان با چشـم باز ،این دشـمنان و صحنها را که
ترسـیم میکنند ،بهصـورت عمیق ببینید .برایناسـاس ،گرچه بصیرت نیاز همیشگی مؤمنان
اسـ  ،باید بهصورت پیوسته در مؤمنان وجود داشته باشد تا در «لحظات حساس تاریخی»
محاسـبات نادرس صورت نگیرد و حتی به فساد خود آنها هم منور نشود (مصبا یزد ،
.)24 :2434
تذکر این نکته نیز ضـرور اسـ که در منطق رآن ،موارد متوق بر بصیرت بسیارند ،ولی
برجســتهترین آن در شــناخ و پذیرش ولی خدا تعری میشــود .دلیل این امر هم روشــن
ً
اسـ  :اسـاسا تحوالت عمیق و باثبات بر محور اولیا حق ظهور مییابند که اگر بخواهیم
پس از ایمان و عمل صــالح ،به پیشــرف ها پایدار و اهداف ترس ـیمی برس ـیم ،باید حول
والی اولیا حق عبادت جمعی کنیم ،که این امر با معرف به ایشــان و دنبالهرو از آنان
قابل دستیابی اس (میرباقر .)37 :2437 ،
درنهای  ،از شـرایط اجراساز این راهبرد هم دو مؤلفه نقش بسزایی دارند :اول ،داشتن
یک نگاه تدافعی که در موارد گفتهشده بیشتر محسوس بود و دوم ،وجود یک نگاه تهاجمی و
پیشدستانه .بهعبارتدیگر ،باید ضمن شناخ ضع ها خود ،به دشمن و ضع ها او
ً
نیز معرف پیدا کنیم تا رو یکردها صــرفا جنبۀ پاتک نداشــته باش ـند؛ افزون بر اینکه تیزبینی
بهصـورتیکه هدای  ،کش و طلب شود ،از شرایط دیگر اجرا بصیرت محسوب میشود
(منصور .)37-36 :2433 ،
 .2مقاومت

خدا متعال در آیات  246ســورۀ اعراف و  3تا  7ســورۀ قصــص به صــورت مســتقیم و
غیرمسـتقیم به مقاوم مسـتضـعفان در برابر دسـتگاه اسـتکبار اشاره کرده ،که در جدول
توصی آن آمده اس :

 / 158پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال نهم  /شمارۀ نوزدهم /بهار و تابستان 1411
جدول  :2توصیف آیات مربوط به مقاومت

(منبع :یافتههای پژوهش)

بر اساس ظاهر آیات همجوار و همسیاق با دو آیها که در جدول آمدهاند ،فرعون پس از
آنکه در برابر معوزۀ حضـرت موسی شکس خورد ،در مقابل سران و اشراف قوم از شیوۀ
نوین بهاستضعاف کشاندن مستمر مؤمنان (که بهصورت ذبح پسران آنها در جه نسلکشی
و زنده نگه داشتن زنانشان برا تغییر نسب جمعیتی یا لذتبر و ...بود) پرده برداش  .خبر
این شـیوۀ فرعونی و اســتکبار که رآن با بهکارگیر اســلوبها اســتمرار بنیانی همچون

َّ
ض» و « ِإنهََکانََ ِمنََالمف ِس ِ َاین» ،افعال مضــارع «یذبحََ
فیَاْلر ِ َ
جملۀ اســمیۀ « ِإ َّ َنَ ِفرعونََعالََ ِ َ

یَ ِنس ا همَ» و ماضی استمرار «کانواَیستععفونَ» بیان میکند ،به حضرت
أبنا همََوََیس تح ِ َ
َّ
موسـی نیز رسید .لذا بنا بر آیۀ «است َِعینواََ ِبالل َِهَوََاص ِبرواَ» (اعراف ،)217 :و نیز به مؤمنان
دستور داد تا ضمن استعان جو یی از خدا متعال ،در برابر این عذابها صبر کنند.
ً
اسـاسـا یکی از روشها مبارزاتی مسـتضـعفان در برابر مسـتکبران« ،صـبر» اس که

لغویان آن را «ضــد جزع و بریدن» (فراهید 2353 ،ق ،ج  )227 :6و با معنا «حبس و
بازداشتن» ذکر کردهاند (ابن فارس2353 ،ق ،ج 413 :4؛ راغب اصفهانی2321 ،ق363 :؛
ً
مصطفو  ،2477 ،ج  .)271 :7دراینصورت ،طبیعتا مقصود از آن دو این اس که شخص
صــبور نه تنها باید خود را از ارتکاب افعال نامناســب بازدارد ،بلکه باید در پیگیر افعال
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مناسب نیز خسته نشود و بر آنها استقام بورزد (طبرسی ،2461 ،ج  .)627 :3بنابراین ،در
صـبر دو مفهوم سلبی (بازدار از تسلیم شدن در برابر دشمن) و ایوابی (استقام ورزیدن
بر دســتورها الهی) وجود دارد که با «مقاوم » اینهمانی دارد؛ چراکه دو بعد یادشــده با
َ
معنا مشهور ریشۀ مقاوم (ق َو َم) مبنی بر «برخاستن یا بهپا خاستن» (فراهید 2353 ،ق،
ج 142 :2؛ راغب اصــفهانی2321 ،ق735 :؛ مصــطفو  ،2477 ،ج  )432 :3و معانی
مشهور ساختار صرفی آن (مفاعله) مبنی بر «مشارک  :بهپا خاستن جمعی»« ،هممعنایی با
باب افعال :پایدار » و «هممعنایی با ثالثی مورد :بهپا خاستن» مطابق دارد.
باتوجهبه آنچه ذکر شـد ،صـبر همان مقاوم اسـ که بهصـورت پایدار مستمرانه بر
ً
مسـیر مستقیم در جه جلوگیر از انحراف به آن توجه شده ،که اوال بنا بر آیۀ «وََاص َِبرََوََماَ
ً
َّ َّ
ص برَکَ ِإ َلَ ِبالل َِه» (نحل ،)216 :بروز و استمرار همیشگی آن منوط به امداد الهی اس ؛ ثانیا
در منطق رآن ،شامل موارد اس که در شکل آمده ،و از همین جه  ،میتوان آن را جامع
ً
و عصـارۀ تمام آموزهها الهی دانسـ که در صورت تحقق ،عمال باقی دستورها اسالمی
نیز رعای شده اس (مغنیه2313 ،ق ،ج.)116 :2
شکل  :1گونههای مقاومت

کاهش
التهاب

عدم پذیرش

تفکیک

نابود کردن

مبارزه

مقاومت

مهار ،کنترل
و پس زدن

آسیبزدن
بارگذاری

کاهش
منزلت
دشمن

(منبع :افتخاری)241-363 :1311 ،

درهرحال ،مقاوم یک ضرورت بین محسوب میشود ،ولی باز خدا متعال به منظور
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تشویق همیشگی مستضعفان برا آن ،وعدۀ «ت َّمتََک ِلمتََر بَکَالحس نیَعلیَبنی ِإسرائیلَ» را
(که به معنای بالفعل شددی

تعهیات بالقوه اسدد ، ،با التفات از غیب «أورثنا َالقومَ» به

خطاب «ت َّمتََک ِلمتََر بَک» م دهی (طباطبای  ،0931 ،ج  222 :8و 228؛ جواد آمل ،
 ،0938ج  . 099 :91مصددادی این تعهدات باتوجه به کنش اظهار و تعهی در دو آیۀ

ذکرشدیه و درنگ در آیۀ  22سدورۀ انفال که اشداره به همین اتمام کلمه در ح مسدتععفا
دارد ،در شکل آمیه اس:،
شکل  :2مصادیق اتمام نعمت
دریافت نصرت
الهی
رزق طیب

امام بشر
ِ

اتمام کلمه
امنیت

ارثبری زمین

مالکیت بر
زمین

نابودی نظام
مستکبران

(منبع :یافتههای پژوهش)

مصدادی فتهشدیه بیانگر نعم،های اسد ،که بنا بر آیات یادشدیه ،مسـتضعفان زمان
ً
حضرت موسی از آن بهرهمند شدند و مطمئنا همکیشها آنان نیز از آن بهرهمند میشوند؛
چراکه ازیکســو ،خدا متعال این وعدهها را با فعل ماضــی «أورثنا»« ،ت َّمتَ» و «د َّمرنا» و
ً
مضـارع «نر یاَ»« ،نجعلدمَ» و «نمَکنَ» بیان کرده و ثانیا آن مسـتضــعفان نهتنها در برابر فســاد

مسـتمر فرعونیان تسلیم نشدند ،بلکه بنا بر آیۀ «وََت َّمتََک ِلمتََر بَکَالحسنیَعلیَبنیَ ِإسرائیلََ

ِبماَص بروا» ،برا نصرت دین خدا و انتشار حداکثر جهانبینی توحید در جهان ،به طور

پیوسته در برابر این مستکبران به مقاوم پرداختند .بهعبارتدیگر ،وعدهها یادشده «حق»
ً
هستند و به طور قطع محقق خواهند شد؛ ولی برا دریافتشان و حتی تعویل در آنها ،صرفا
َّ

باید مقدمات آن فراهم شــود .بنا بر آیۀ «فاص ِبرَ َ ِإ َّ َن َوعاَ َالل َِه َحقَ» (روم ،)75 :مهم ترین و
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برجسـتهترین آنها بعد از استعان از خدا ،همین مقاوم اس که در برخی آیات ،نظیر آیۀ
ً
 216اعراف ،بهصـراح آمده و در برخی ،مثل آیۀ  3تا  7سـورۀ قصص ،تلویحا به آن اشاره
شده اس .
ً
باتوجهبه اینکه شــئون زندگی بشــر موموعها از نســب هاس ـ  ،طبیعتا در هر مرحلها
مشـکالت ،آالم و حتی عذابها بغرنوی از ســو طواغی برا مؤمنان رخ میدهد که در
ً
این میدان ،توفیقات غالبا وابســته به حفظ اراده هاســ  .پس ،هر طرفی که اراده اش زودتر
ضعی شود ،شکس خواهد خورد و بالعکس؛ یعنی اگر استقامتی در این میدان وجود داشته
صابرونََیغ ِلبواَ ِمائتَی ِ َن» (انفال:
باشـد ،انسان میتواند با نسب یک به دهِ « ،إنََیکنََ ِمنَکمََ ِعشرونََ ِ

 ،)72بر دشمن غلبه پیدا کند (بیانات امام خامنها  در تاریخ  .)2431/3/45برایناساس،
این مســائل با مقاوم گذرا هســتند و مؤمنان نباید حکوم طاغوت در یک برهه را به منزلۀ
امر همیشگی بدانند و در برابر فشارها آنها تسلیم و متوق شوند ،بلکه باید ضمن توجه به
توربهها گذشــته در خصــوص گذرا بودن این دوره ،برا جلوگیر از وادادگی و انحراف ،در
برابر آنان به مقاوم بپردازند و زمینه را برا امر الهی فراهم کنند (ابن عاشور2315 ،ق ،ج :7
132؛ فضلالله2323 ،ق ،ج  .)127 :25از طرف دیگر ،باتوجهبه تکرار اسلوبها استمرار
ً
ً
در این آیات ،طبیعتا بهرهمند از این وعدهها صـرفا محدود در بنیاسرائیل نیس  .بنابراین هر
مل مسـتضع مؤمنی که برا خدا در برابر طواغی به مقاوم بپردازد و در این راه از خود
مقاوم نشان دهد ،به این دستاوردها نیز دس خواهد یاف .
دربارۀ زمان و موارد و شرایط اجراساز مقاوم هم میتوان به دو مؤلفۀ کالن اشاره کرد که
بقیۀ موارد را تح پوشــش قرار میدهد :اول تالش برا ایواد انقالب در جامعه و ســپس
مبارزه برا حفظ نظام برآمده از آن .بهعبارتدیگر ،مسـتضعفان باید با نارضایتی همیشگی
از وضـع موجود ،تمایل دائمی به وضعی مطلوب داشته باشند و در جه حرک از وضع
موجود به وضــع مطلوب ،به طور پیوســته آمادگی کافی برا هز ینه دادن را داشــته باشــند
(مهدیان .)167 :2433 ،اســتمرار این روحیه به تدریج منور به ایواد یک انقالب هو یتی
کالن میشـود که اگر اسالمی باشد ،حاکمی الله و دستورها او را در قالب نظام «ام –
امام » بهارمغان خواهد آورد ،و برا حفظ آن نیز باید همین دو مؤلفه حضور داشته باشند.
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به عبارت گو یاتر ،در کنار حضور امام ،محور ترین مسئله برا بقا نظام ،رشد فرهنگی و
فکر مردم اسـ که ثبات و ازدیاد آن به اخالص و وفادار مســئوالن نظام بســتگی دارد و
همین اخالص هم از پیوند ناگسـسـتنی بین امام و ام و تقوا از هواپرستی ناشی میشود
(جواد آملی .)413 :2473 ،بنابراین ،مقاوم یک ضــرورت همیشــگی اس ـ و مؤمنان
باید با تقو ی بنیۀ فکر –فرهنگی خود ،دربارۀ تحوالت پیرامونی احســاس وظیفه کنند و
جامعه را بهسو اهداف ایدئال که مهمترین آن اظهار دین بر گسترۀ زمین اس سوق دهند.
 .3هجرت

در ادامه با تمرکز بر آیات  42تا  43سورۀ سبأ و  36تا  33سورۀ نساء که محتوا آنها مربوط
به هورت اس  ،به بررسی راهبرد دیگر در مبارزات مستضعفان اهتمام شده اس :
جدول  :3توصیف آیات مربوط به هجرت

(منبع :یافتههای پژوهش)

ً
ممکن اس از ظاهر آیات دستۀ نخس  ،خصوصا آیۀ  41سورۀ سبأ چنین استنباط شود
که مســتضــعفان افراد هســتند که به دلیل نقشــه و توطئۀ شــبانهروز مســتکبران ،قدرت
تشـخیص سـره از ناسـره را ندارند و مغلوب افکار الحاد دسـتگاه طاغوت شدهاند؛ ولی با
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نگاهی موشــکافانه به قراین درونی و برونی این آیات ،ازجمله اســتفهام انکار «أَ َنحنََ

ً
ص ادناکمَ َع ِ َن َالدای َبعاَ َ ِإذَ َجا َکمَ» ،قطعا اندیشــۀ توحید برا این افراد ،غریب و بیگانه
ً
نیسـ و مطمئنا سـخن رسـول خدا نیز به گوش آنها رسیده و درواقع مشکلشان این بوده
اسـ

که این گفتار را نمیشـنیدند .پس ،باتوجهبه کنش اعالمی در جملۀ اسمیۀ «لوََلَأنتمََ

لَک َّناَمؤ ِمنینَ» که مفید اســتمرار اسـ  ،این افراد در قبال منطق توحید  ،به نحو بیایمان
بودند که خدا متعال در صـدر آیۀ  42سورۀ سبأ ،در قالب کنش اعالمی دیگر  ،از آنها به

«ظالمان» تعبیر میکند؛ ظالمانی که در مخاصـمه با مستکبران ،در کنشی اظهار  ،به بیان

َّ
عذر ناموجه خود برا بیایمانی می پردازند« :وََلوََتری َ ِإ َِذَالظ ِالمونََموقوفونََ ِعناََر ب ِدمَ َیر ِجعََ

بععدمََ ِإلیَبعضََالقولَ» .برایناساس و باتوجهبه اشتراک دو دسته از آیات ذکرشده در هورت

و تصریح بر ظالم بودن آنان ،میتوان گف که این گروه همان مستضعفان خودخوانده در آیۀ
ظالمیَأنف ِس ِدمَ» اس .
 36سورۀ نساء هستند که سنخ ستمگر شان از نوع « ِ

در پاسـخ به چرایی اطالق خودخواندگی بر این نوع از اسـتضعاف ،باید توجه داش که

چنین اشــخاصــی با وجود آگاهی از حقیق و توانایی برا مبارزه در برابر دســتگاه ظالم
حکومتی ،هیچگونه مبارزها را ترتیب ندادند .ازاینرو مستکبران در پاسخ به فرافکنی آنها ،با
اســتفهام انکار «أَ َنحنَ َص ادناکمَ َع ِ َن َالدای َبعاَ َ ِإذَ َجا َکمَ» ،به آگاهی و اختیارشــان در
ً
انتخاب مسیر هدای و ضالل و طبعا «هورت از کفر به ایمان» اشاره (طباطبایی،2435 ،
ج  ،)471 :27و فرشـتگان نیز در پرسـش از مستضع نمایی آنان و پاسخ به آن ،با استفهام
َّ

ً

داجرواَفیدا» ،به «تواناییشان در هورت
توبیخی «فیمََکنتمَ» و «أََلمََتَکنََأرضََالل َِهَ ِ
واس ع َةَفت ِ

از جامعۀ طاغوتی به جامعۀ توحید » تصریح میکنند (فخر راز 2315 ،ق ،ج .)237 :22
ً
بنابراین ،این افراد به دلیل رعای نکردن این دو مالک کلید  ،اصال از مستضعفان محسوب
ً

ً

ال» برا حداقل
نمیشــوند .مؤ ید این مهم شــاخص «لَیس تطیعونََحیل َةَوََلَیدتاونََس بی َ
استضعاف اس که با کنشی اظهار  ،به ناآگاهی آنان در پیدایی راه نوات و ناتوانیشان در
برطرفساز موانع راه نوات اشاره دارد .این در حالی اس که در دو دسته آیۀ یادشده ،آنان
بر هر دو مورد هورت معنو و مکانی قادرند .این دو هورت با انگیزهها مختلفی صورت
میپذیرد که در ش ـکل آمده اس ـ  .در این میان ،باید توجه کرد که مقصــود ما از هورت،
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هورت دینی اس  .پس ،هورت به انگیزۀ علمی و اقتصاد مد نظر پژوهش حاضر نیس .
فراگیری احکام دین

حفظ دین

اجرای احکام دین

انگیزه دینی

تعهد به امر والیت

انگیزه علمی

تشکیل حکومت اسالمی

انگیزه اقتصادی

هجرت مکانی

ب سهی خ ا
از شرک ب
ایمه

از گمههه

هجرت
معنوی
شکل  :3انواع و گونههای مختلف هجرت
(مقیمی)117-12 :1316 ،

بااینحال ،دربارۀ اینکه چگونه با وجود حاکمی فضا مسموم و فاسد جوامع طاغوتی،
ً
هورت از کفر به ایمان امکانپذیر اسـ  ،باید گف که اساسا فرضیۀ محرومی افراد مورد
ً
بحث در اینوا ،کامال باطل اس و آنان به موازات مکر پیوستۀ مستکبران ،از هدایتگر شب
و روز رسوالن و مبلغان الهی بهرهمند بودهاند (جواد آملی)2431 ،؛ یعنی همان کسانی که
هورت در زمان دارند و باتوجه به زندگی در آینده ،دورنگر و دوراندیش هســتند و قادرند
گذشــته و آینده را بهخوبی تحلیل و تبیین کنند و امام دیگران باشــند و مردم را ام خود قرار
دهند .ازاینجه  ،توجیهاتی از قبیل خودخواندگی استضعاف ،جز برا این گروه از افراد که

َّ
ً
اانَلَیستطیعونََحیل َةَوََ
جالَوََالنسا ِ ََوََال ِول ِ َ
لَالمستععفینََ ِمنََالر ِ َ
در وصـفشان چنین آمدهِ « :إ َ
ً
ال» ،هرگز قابل دفاع نیس و همیشه راه برا هورت معنو باز اس .
لَیدتاونََسبی َ

تحلیل راهبردهای مبارزاتی مستضعفان در مواجهه  ...ا محسن فریادر
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بااینهمه ،این ظالمان مسـتضع نما جدا از اینکه خود «منحرف و گمراه» شدند ،از
اولیا طاغوت تبعی کردند (ابن عاشور2315 ،ق ،ج 32 :7؛ فضلالله2323 ،ق ،ج :25
ً
 )212و عمال اولیاءالله را تنها گذاشــتند و رها کردند (جواد آملی ،2437 ،ج )422 :13؛
ً
چراکه اسـاسـا دنیا و آخرت مردم در دس دو امام هدای و ضالل اس  .اگر کسی بنا بر

َّ ً
راتَوََإقامََ َّ
اةَوََکانواَ
الزک َِ
الةَوََإیتا ََ ََّ
الص َِ
آیۀ «وََجعلناهمََأ ِئم َةَیداونََ ِبأم ِرناَوََأوحَیناَ ِإلَی ِدمََ ِفعلََالخَی ِ َ ِ

عاباین» (انبیاء ،)64 :از امام هدای که بنده ،مطیع و مرتبط با خداسـ و اعمال نیک را
لناَ ِ

انوام می دهد تبعی کند ،درواقع از خدایی تبعی کرده که این امام را هدای کرده و و

نیز قادر اس مردم را به سرمنزل مقصود و مطلوب از حیات دنیو هدای کند ،و بالعکس؛
ً

اگر بنا بر آیۀ «وََجعلناهمََأئ َّم َةَیاعونََإلیَ َّ
ارَوََیومََال َِقیام َِةَلَینصرون» (قصص ،)32 :از امام
الن َِ
ِ
ِ

ضـالل تبعی شود ،او مردم مطیع خود را در دنیا و آخرت به دلیل خو شیطانصفتیشان
بهسو آتش و هال ک دعوت میکند (بیانات امام خامنها  در تاریخ .)2473/3/3
ً
درنتیوه ،این افراد که نتوانســته اند از جه معنو هورت کنند ،عمال قادر به هورت مکانی از
دارالکفر به داراالیمان نیز نیسـتند؛ چراکه آنچه باعث هورت مکانی میشـود ،شوق و اشتیاقی اس
که به دارالهوره وجود دارد و آنچه باعث این شــور و اشــتیاق شــده ،تبعی از خدا متعال و رســول
اوسـ که در انسـان نورانیتی ایواد میکند و باعث الهی شـدن رفتار مستضع میشود (موسو
خمینی ،2437 ،ج  .)72 :21بنابراین ،عذر این مسـتضعفان که با رغب از طاغوت تبعی کردند و
حاضـر به هورت از کفر به ایمان نشـدند ،پذیرفته نیس و عاقبتشان در کنشی تعهد بهصورت «وََ
ً
َّ
ولئکَمأواهمََجد َّنمََوََسا تََمصیرَا» اس .
ناقَالذینََکفروا» و «فأ َِ
جعلناَاْلغاللََفیَأع ِ َ

ً
بنا بر آنچه ذکر شــد ،قاعدتا هورت اصــلی ثاب و باقی اس ـ (مطهر  ،بیتا ،ج :6
ً
 )375و محدود به زمان و مکان نیس (جواد آملی ،2437 ،ج  .)123 :15اساسا زمانی
که محیط زندگی از حیث فرهنگی ناهنوار و نامناسب باشد و دستگاه حاکم فضایی پرفشار

و حتی کشـنده را فراهم کند ،میتوان برا آزاد و فراگیر معارف الهی ،با اختیار به نقاطی
که «دعوتکننده و پذیرایی» وجود دارد هورت کرد (عبداللهی.)223-227 :2433 ،
بااینهمه ،هورت منحصــر در «فراگیر و حفظ دین» نیسـ  ،بلکه در هورت مورد
دیگر نیز وجود دارد که اقامۀ دین در جامعه و ایواد حاکمی الله و حکوم اســالمی در
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ً
زمین اس و با ایواد آن ،عمال نکتۀ پیشین نیز تا حدود زیاد حاصل خواهد شد.
نکتۀ مهم دیگر اینکه در فهم مصــداق امروز دارالهوره نیز باید به مؤلفه ها منور به
این هورت توجه داش ـ  .در حکمرانی مردم بر پایۀ خالف الهی ،مردم نباید در برابر ظلم
سـکوت پیشـه کنند و سـتمپذیر باشند ،بلکه آنان ملزم به اجرا حق و عدال و نفی ظلم و
طغیان (و نه تخییر بین آن دو) هســتند ،و چنانچه قادر به دگرگونی وضــع ظالمانۀ موجود
نیســتند ،به هر ش ـکلی که شــده ،ولو با هورت و ترک جامعه ،از آن رو برتابند (صــدر،
2341ق .)15 :بنابراین ،مالک مکان برا هورت جایی اســ که امکان برقرار حق در
ً
آنوا فراهم باشد که مطمئنا محور ترین نقطه جایی اس که والی الله حاکم باشد؛ یعنی
هورت از محیط طاغوت به سم محیط توحید .
 .4استعانت از خدای قادر

خدا متعال در آیۀ  62سـورۀ نسـاء و  17سـورۀ انفال در وص مستضعفانی که در جامعۀ
ظالم طاغوتی گرفتارند ،از «دعا» آنان در ابعاد گوناگون برا برون رف از وضــع موجود
سخن بهمیان آورده اس  .توصی این موارد در جدول آمده اس :
جدول  :4توصیف آیات مربوط به استعانت از خدای قادر

(منبع :یافتههای پژوهش)

ضَتخافونََأنََ
بنا بر آیۀ دوم و به دلیل اسـمیه آمدن عبارت «أنتمََقلیلََمستععفونََ َِفیَاْلر ِ َ

تحلیل راهبردهای مبارزاتی مستضعفان در مواجهه  ...ا محسن فریادر

َّ

یتخطفَکمَ َ َّالناسَ» ،مؤمنان همواره کم جمعی  ،مســتضــع
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و بی امنی بودند (آلوســی،

2322ق ،ج  .)271 :2بنابراین ،با حفظ موضوعی مکانی (مکه) و سیاقی با آیۀ اول ،شاهد
اســتعان آنها از خدا قادر برا برونرف از این ســختیها مبنی بر هورت از دارالکفر و
دریاف ولی و نصیر هستیم.
ً
اساسا استعان از خدا قادر و دعا در پیشگاه او ،همواره کارآمدترین سال جبهۀ مؤمنان
ً
بوده و هسـ و منحصـر به گروهی خاص نیس ؛ چراکه اوال مؤلفهها کالن سیاس گذار
ً
در جوامع الهی با جوامع غیرالهی برا پیشرف متفاوت اس و لزوما موفقی پایدار و رسیدن
به مقصـود در این جوامع ،وابسـته به ابزارها ماد نیسـ (ر .ک .طیار نژاد)33 :2436 ،؛
ً
ً
ثانیا ارادۀ الهی در وصـول به مقصود ،وابسته به مقدمات ما نیس که اساسا آن مقدمات ،خود
سـببی از اسـباب دریاف نتیوه هسـتند و درنهای ذات اقدس الهی مسـبباألسباب حقیقی
اســ  .به عبارت دیگر ،باتوجه به اینکه در جهان بینی توحید  ،خداوند «لَمؤثرَفیَالوجودَالَ

الله» اسـ  ،یکی از منابع اصـلی راهبرد استعان  ،قدرت مطلقۀ خداس که هیچ حرکتی در
جهان صـورت نمیگیرد ،مگر به ارادۀ او .بر همین اسـاس ،در آیۀ  62سورۀ نساء ،ارزش دعا و
اســتعان از خداوند را به عنوان یک معیار مهم روشــن میکند و گفتار کســانی را که مدعی
بیاثر دعا هستند ،باطل میسازد (طبرسی ،2461 ،ج .)226 :4
بااینحال ،این به معنا آن نیس که دعا و استعان از خداوند در عرض ابزارها ماد
و رقیب آنهاسـ و قوانین طبیعی را بر هم میزند یا برخالف آنها عمل میکند ،بلکه منظور
آن اس که مؤمنان از خداوند تقاضا کنارهمقراردهی قوانین کارساز در دستیابی به مقصود
را دارند (خامنها  .)45 :2437 ،دراینصورت ،اگر دعا با هدف و باتوجهبه پروردگار حقیقی
باشــد ،خواســته را همجه و مطابق با فطرت میکند و باعث حصــول و ازدیاد اطمینان و
آرامش در انسان و رغب و انگیزه در او برا پیجویی اهداف در جه تغییر اوضاع میشود
و درنهای  ،احسـاسـات همجبههها را برمیانگیزد تا به یار و نصـرتشان بشتابند (موسو
سبزوار 2353 ،ق ،ج  .)13 :3ازاینجه هم میبینیم که مستضعفان بدون اینکه از کسی
غیر از پروردگار جهان ،راهی برا تغییر وضــعی خود مطالبه کنند ،با بهترین معارف و در
زیباترین الفاظ ،از موال حقیقی خود ،اســتغاثۀ موارد نظیر توفیق در هورت و قراردهی
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ولی و نصــیر را دارند (طباطبایی2435 ،ق ،ج  .)323 :3براین اســاس ،دو نکته در این
خصوص مورد توجه اس :
َّ

ال ) همراهی وصـ «الذینَ» برا «المس تع عفینَ» و مضارع آمدن فعل «یقولونَ» در
قالب کنشی اظهار ِّ ،
معرف استمرار و تداوم دعا بهعنوان سبک زندگی برا همۀ مستضعفان
اان»؛ چراکه این مصادیق از باب تمثیل اس  ،نه از
جالَوََالنسا ِ ََوََال ِول ِ َ
اسـ  ،نهفقط « ِمنََالر ِ َ
باب تعیین (جواد آملی ،2437 ،ج  .)146 :15نکتۀ جالب در این ســیره آن اســ که
ً
مسـتضعفان آنقدر طوالنی شی دعا و ارتباط با خدا را دوس دارند که اصطالحا از طریق
صــنع ایناس ،عبارات موجز را طوالنی تر بیان می کنند :آنوا که می توانسددتنی بگوینی:

ً
«واجعلََلناَ ِمنََلانَکَوَِلیاَونص ی َرا» ،به جا آن ،دعا «ر َّبناَواجعلََلناَ ِمنََلانَکَوَِلیاَواجعلََ
ً
لناَ ِمنََلانَکَنصی َرا» را ادا میکنند؛
ب) خدا متعال نیز با به کارگیر چهار شــیوۀ «التفات» از غیب («فس و َ َنؤَِتی َِه َأج ًراَ
ً
ما» (نســاء ))63 :به مخاطب در این آیه (زمخشــر 2356 ،ق ،ج 242 :2؛ بیضــاو ،
ع ِ َظی َ

2327ق ،ج « ،)73 :1اســتفهام تعوبی» در «ماَلَکم( »...آلوســی2322 ،ق ،ج ،)63 :4
ً
ً
قاتلونَ» ،مؤمنان را شــدیدا و مســتمرا
«اســمیه آمدن» همین جمله و مضــارع آمدن فعل «ت ِ
تشـویق به مقاتله با دول ها مسـتکبر برا نوات مستضعفان و تأمین آزاد آنان میکند،
که این همان کنش ترغیبی محسوب میشود.

ً
نکتۀ مهم دیگر مسئلۀ مصادیق دعاس که مطمئنا دامنهها زیاد را دربرمیگیرد ،ولی

در اینوا موضـوع بر محوری سه خواسته اس  ،که در ادامۀ مقاله ،بحث هورت و اهمی
آن خواهد آمد .اما دربارۀ چرایی دعا برا قراردهی «ولی» و «نصــیر» باید توجه داش ـ که
ً
اوال وجه مشــترک هر دو در این اس ـ که رابطۀ آنها با مولیعلیه ،با هم بودنشــان در جه
ً
ً
رشد جامعه اس ؛ دقیقا نقطۀ مقابل رابطۀ بین طاغوت با آنها؛ ثانیا تفاوت این دو با یکدیگر
در آن اس که در ولی ،مولیعلیه قدرتی برا پیجویی امور ندارد و در نصیر ،مولیعلیه در
ً
برخی امور قادر و در برخی دیگر ناتوان اســ (جواد آملی ،2437 ،ج )223 :23؛ ثالثا
الزمۀ بهکار افتادن امور در جه صـحیح ،رشـد اسـتعدادها انسـانی و ریشـهکنی فساد،
بهره مند جامعۀ اســالمی از شــخصــی آگاه ،مدبر ،شــواع و باتقواســ که «قلب ام
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اسـالمی» و «مور فرمان خدا در جامعه» اس و از او به نصیر و به تعبیر دقیقتر ،ولی نام
برده میشـود و مسـتضـعفان نیز باید او را مطالبه کنند و سپس در حوزۀ اندیشه و عمل ،با او
پیوند و ارتباط دائمی و عمیق داشــته باشــند (خامنه ا 737-735 :2431 ،؛ خامنه ا ،

َّ
َّ َّ
 )22-2 :2433تا بر مسـتکبران پیروز شـوند« :وََمنََیتو َلَاللهََوََرسولهََوََال ِذینََآمنواَف ِإ َّ َنَ َِحزبََ
َّ
الل َِهَهمََالغ ِالبونَ» (مائده.)27 :

دوران پسااستضعاف سند محکم تاریخ بر تأثیر دعا و استعان از خدا متعال اس  .در

این دوران ،شـاهد تقوی روحیۀ مستضعفان ،ازدیاد و وحدت جمعی آنها در سایۀ امنی و
بهره مند آنان از نعم ها حالل هســتیم که در آیۀ «فآواکمَ َوَ َأَیاَکمَ َ ِبنص ِر َِه َوَ َرزقَکمَ َ ِمنََ
َّ
بات» با «فاء» نتیوه و در قالب کنشی اظهار بیان شده اس  .بنابراین ،خدا متعال با
الطی ِ َ
َ

کنش ترغیبی دیگر ،به مسـتضعفان دستور داده ضمن یادآور نعم هایی که با استعان از
َّ

او در حق آنان برآورده شـده ،شـکر پیوستۀ او را به قرینۀ اسمیه بودن «لع َلکمََتشَکرونَ» انوام
دهند؛ شـکر که عبارت اسـ از «شناخ نعم »« ،سپاسگزار باب آن» و «احساس
مسئولی دربارۀ آن» (فراهید 2353 ،ق ،ج 131 :2؛ راغب اصفهانی2321 ،ق.)372 :
ً
اســاســا ادب دعا این اس ـ که مســتضــع پیش از بیان مطالبات جدید ،بهرهمند از
نعم هایی نظیر موارد گفتهشده و همچنین امنی یافتن ،دریاف نصرت و دیگر نعم ها
الهی را یادآور شـود ،سـپس از خدا متعال باب دریاف آنها سـپاسگزار کند و درنهای
دربارۀ آنها خود را مســئول بداند و درصــدد ادا حق آنها باشــد ،که این ســه ،همان معنا
شکر اس که ذکر شد.

ناگفته نماند که همین امر نیز ازیکسـو به قرینۀ آیۀ «ل ِئنََشَکرتمََْلزیاََّنکم» (ابراهیم،)6 :

باعث ازدیاد نعم میشـود و از سو دیگر ،افضل بر مقدمات حصولی ما برا رسیدن به
مقصود اس .
بر اساس آنچه ذکر شد ،تذکر این نکته بسیار مهم اس که استعان از خدا قادر و دعا
ً
تنها برا دورۀ استضعاف نیس  .اساسا باتوجهبه اینکه خدا متعال جهان را بر اساس الگو
و صـفات خود آفریده و صـفات خود را در مخلوقات بهودیع نهاده اسـ (صدر:2436 ،
 ،)43انسـان مؤمن همواره و در همۀ شـرایط باید با خدا قادر اتصـال داشته باشد تا بتواند
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قدرت و توانایی پایدار در حکوم مبتنی بر جهان بینی توحید تولید کند .تدبر در آیات
رآن به روشــنی این امر را به اثبات می رســاند که خدا متعال در مبارزات همیشــگی
مسـتضـعفان در مواجهه با مسـتکبران ،از آنها مطالبۀ جهاد دارد؛ ولی فراهمساز این امر را
الزمۀ رسیدن به وضعی مطلوب ذکر کرده اس  ،نه کفای کننده .از جملۀ این آیات میتوان
َّ

به آیاتی نظیر «وَ َاعلمواَ َأ َّ َن َاللهَ َمعَ َالم َّت َِقینَ» (توبه )47 :اشــاره کرد که خدا متعال برا

موفقی مؤمنان ،تنها به «تقوا ،مقاوم و »...اکتفا نکرده اس  ،بلکه معی و همراهی خود
را نیز از شرایط آن لحاظ میکند.
نتیجهگیری

بر اساس آنچه ذکر شد ،رآن کریم برا خلیفةاللهی و جهانی کردن خط فکر مستضعفان،
ً
شرط «جهاد یا مبارزۀ پیوسته» را اعالم کرده اس  .باتوجهبه مؤمن بودن مستضعفان ،قاعدتا
راهکـارها مبارزاتی گوناگونی نظیر مؤلفه ها ایمانی و معرفتی و توانمندســاز ماد و
معنو را نیز میتوان برا آنها لحاظ کرد؛ ولی با پیجو یی کلیدواژۀ اســتضــعفاف در رآن
کریم ،این نکته مستفاد میشود که در منطق رآن ،چهار راهبرد عمده برا مبارزۀ مستضعفان
با مستکبران ترسیم شده اس که دیگر مؤلفهها قابلی اندراج در آنها را دارند:
نخســتین راهبرد بینایی هوشــمندانه اسـ که جلوۀ گفتار آن در بیان مؤمنان به صـالح
نبی و جلوۀ رفتار آن در تعامل حکیمانۀ حضــرت هارون با بنیاس ـرائیل قابل دریاف
اس ؛ امر که با بهرهمند از آن ،تحلیل درس فضا فکر حاکم بر جامعه را تقو ی و
ً
از عکس العمل ها شــتاب زده و مخرب جلوگیر می کند که نهایتا مانع ســوءاســتفادۀ
مستکبران از مستضعفان میشود؛
دومین راهبرد مستضعفان مقاوم همهجانبه و منفی آنها در برابر تطمیع ،تهدید ،تحقیر
و فســاد فرعونیان اسـ که ابعاد مختلفی از عدم پذیرش تا نابود کردن را شــامل میشـود و
موجبات دســتاوردها عینی و ملموســی نظیر ارث بر زمین و امام بر مردم را فراهم
میآورد؛
در سومین راهبرد ،شاهد فرایند دوگانۀ هورت هستیم که در نوع خود ،از طرفی با هورت
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معرفتی از کفر به ایمان ،ضــع و تحلیل فرهنگی جبهۀ اســتکبار شــکل میگیرد و از طرف
دیگر ،با هورت فیز یکی و مکانی ،تغییر نســب جمعی به نفع جبهۀ مؤمنان برا ایواد و
ثبات حکوم اسالمی صورت میپذیرد؛
اسـتعان از خدا قادر راهبرد دیگر اسـ که در قالب «دعا» صورت میگیرد .انس
پیوسته با خدا متعال و طلب درخواس ها ممتاز از او ،مانند بهرهمند از نعم والی ،
تحوالتی بزرگ را بهارمغان خواهد آورد.
بر

منطق ترتبی حاکم بر این راهبردها نیز براین اســاس اســ که این راهبردها متوق
ً
ً
یکدیگرند .مثال اگر بینایی هوشمند نباشد ،عمال مسیر انحرافی دنبال میشود؛ اگر مقاوم
ً
با گونهها مذکور آن در متن (نه لزوما همۀ آنها) نباشـد ،ایسـتایی و لغزش بهوجود میآید؛
ً
اگر هورت نباشـد ،غالبا و بهتدریج ،همرنگی و همسانی با کفار بهوجود میآید .بااینهمه،
در جهانبینی توحید  ،این موارد برا مبارزه با دستگاهها استکبار حاکم بر جهان کافی
ً
نیستند و اساسا باید در کنار این مقدمات حصولی ،از نیروها توانمندساز معنو مانند دعا
َّ

و اســتعان از خدا قادر نیز بهره جس ـ که فرمود« :إ َّ َنَاللهََمعََ َّ
الص ِابر ینَ» .بنابراین ،این
ِ

راهبردها در طول یکدیگرند و برخی مثل دعا و اســتعان از خدا قادر ،در هر ســه راهبرد

حاکم اس و بهنوعی« ،کالنراهبرد» محسوب میشود .راهبرد هورت نیز قابلی جاگیر
ذیل راهبرد مقاوم را دارد؛ چراکه مؤلفها «ناپذیرشـی» اس که گام نخس در گونهها
مقاوم محسوب میشود.
کتابنامه
ّ
قرآن کریم (1415ق) .مترجم :محمدمهدی فوالدوند تهران ،دار القرآن الکریم.
نهجالبالغه ،محمد بن حسین شریف رضی ( .)1379ترجمه محمد دشتی ،قم :مشهور.
بیانات امام خامنهای  ،دسترسی در.https://farsi.khamenei.ir :
آلوساای ،محمود (1415ق) .رو المعانی فی تفسیییر القرآن العظیم ،تحقیق علی عبدالباری،
بیروت ،دار الکتب العلمیه.
ابن عاشور ،محمد طاهر (1421ق) .تفسیر التحریر و التنویر ،بیروت ،مؤسسۀ التاری العربی.
ّ
ابن فار  ،احمد (1414ق) .معجم مقاییس اللغه ،تحقیق محمد عبدالسااالم هارون ،قم ،مکتب
األعالم اإلسالمی.
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افت،اری ،اصغر ( .)1399مقاومت در اسالم :نظریه و الگو ،تهران ،مؤسسۀ مطالعات اندیشهسازان
نور.
برچیل ،اسااکات و همکاران ( .)1391نظریه های روابط بین الملل ،ترجمۀ سااجاد حیدری فرد،
تهران ،سازمان انتشارات جهاد دانشااهی.
برهان ،مهدی (« .)1391شااخ ها و مؤلفههای بصیرت سیاسی» ،معرفت سیاسی ،دورۀ سوم،
ش  ،1ص .91-65
بیضاااوی ،عبدالله بن عمر (1418ق) .أنوار التنزیل و أسییرار التأویل ،اعداد محمد عبدالرحمن
مرعشلی ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.
بیلیس ،جان و اساتیو اسامیت ( .)1383جهانی شیدن سییاسیت :روابط بینالملل در عصر نوین
(زمینۀ تاری،ی و نظریهها ،ساختارها و فرایندها) ،ترجمۀ ابوالقاسم راهچمنی ،تهران ،مؤسسۀ
فرهنای مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
ج .ددو ،الیور ( .)1391نظرییۀ روابط بین الملیل ،ترجماۀ مهدی میرمحمدی و مالک ذوالقدر،
زنجان ،دانشااه آزاد اسالمی.
جوادی آملی ،عبدالله ( .)1398تسنیم ،قم ،اسراء.
ااااااااااااااااا ( .)1392جلسۀ سوم تفسیر سورۀ سبأ در تاری .1392/7/13
ااااااااااااااااا ( .)1389ولیت فقیه ،تحقیق محمد محرابی ،قم ،اسراء.
حسااینی معصااوم ،سااید محمد و عبدالله رادمرد (« .)1394تأثیر بافت زمانی -مکانی بر تحلیل
ّ
کنش گفتار؛ مقایس اۀ فراوانی انواع کنشهای گفتار در سااورههای مکی و مدنی قرآن کریم»،
جستارهای زبانی ،دوره ششم ،ش ،3ص.92-65
خامنهای ،سیدعلی ( .)1399بیان قرآن (تفسیر سورۀ ممتحنه) ،تهران ،انتشارات انقالب اسالمی.
ااااااااااااااااااا ( .)1396دعا ،تدوین علیرضا براش ،تهران ،انتشارات انقالب اسالمی.
ااااااااااااااااااا ( .)1392طر کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن ،تهران ،صهبا.
خساروپناه ،عبدالحسین و همکاران ( .)1396منظومۀ فکری حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای،
تهران ،سازمان انتشارات پژوهشااه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
راغب اصاافهانی ،حسااین بن محمد (1412ق) .مفردات ألفاظ القرآن ،تحقیق صاافوان عدنان
داوودی ،بیروت ،دار القلم.
رشید رضا ،محمد (1414ق) .تفسیر المنار ،بیروت ،دار المعرفه.
زم،شری ،محمود (1417ق) .الکشا عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت ،دار الکتاب العربی.
دئورتی ،جیمز و رابرت فاالتزگراف ( .)1384نظرییه هیای متعارض در روابط بین الملل ،ترجمۀ
علیرضا طیب و وحید بزرگی ،تهران ،قومس.
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سعیدی ،علیمراد ( .)1395بصیرت از نگاه قرآن ،قم ،انتشارات کتاب جمکران.
سلیمی ،حسین ( .)1384نظریههای گوناگون دربارۀ جهانی شدن ،تهران ،سمت.
صادر ،سایدمحمد باقر (1432ق) .خالفة اإلنسان ،پدیدآور :مرکز نون للتألیف والترجمه ،بیروت،
جمعیة المعارف اإلسالمیة الثقافیه.
صادر ،سایدموسای ( .)1397دین در جهان امروز ،ترجمۀ احمد ناظم ،حمیدرضا شریعتمداری و
مجید مرادی ،تهران ،مؤسسۀ فرهنای–تحقیقاتی امام موسی صدر.
طباطبایی ،س ایدمحمدحسااین ( .)1374المیزان فی تفس ییر القرآن ،ترجمۀ محمدباقر موسااوی
همدانی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
طبرسی ،فضل بن حسن ( .)1372مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،ناصرخسرو.
طبری ،محمد بن جریر (1412ق) .جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دار المعرفه.
طریحی ،ف،رالدین ( .)1375مجمع البحرین ،تحقیق احمد حسینی اشکوری ،تهران ،مرتضوی.
طوسای ،محمد (بیتا) .التبیان فی تفسییر القرآن ،تحقیق احمد قصایر عاملی ،بیروت ،دار إحیاء
التراث العربی.
طیب ،عبدالحسین ( .)1369اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،اسالم.
طیاری نژاد ،رامین ( .)1397راهکارهای ارتقای بهره وری مجموعه های فرهنگی انقالبی ،تهران،
انتشارات انقالب اسالمی.
عبداللهی ،حوریه ( .)1394هجرت زنان مسلمان در عصر پیامبر ،تهران ،دانشااه تربیت مدر .
ف،ر رازی ،محمد بن عمر (1421ق) .مفاتیح الغیب ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.
فراهیدی ،خلیل بن احمد (1419ق) .کتاب العین ،قم ،نشر هجرت.
فضلالله ،محمد حسین (1419ق) .تفسیر من َوحی القرآن ،بیروت ،دار الطباعة والنشر.
قادری کنااوری ،روح الله ( .)1394نظریۀ مقاومت و نظریه های غربی روابط بین الملل ،تهران،
م،اطب.
قوام ،عبدالعلی ( .)1384روابط بینالملل :نظریهها و رویکردها ،تهران ،سمت.
گاندی ،لیال ( .)1391پسییااسییتعمارگرایی ،ترجمۀ مریم عالمزاده و همایون کاکاساالطانی ،تهران،
پژوهشکدۀ مطالعات فرهنای و اجتماعی.
الوسن ،استفانی ( .)1395نظریههای روابط بینالملل :رویکردهای معارض به سیاست خارجی،
ترجمۀ عبدالمجید سیفی ،تهران ،م،اطب.
مشیرزاده ،حمیرا ( .)1384تحول در نظریههای روابط بینالملل ،تهران ،سمت.
مصااباح یزدی ،محمدتقی ( .)1393زلل نگاه :مباحثی در بصیییرت سیییاسییی-اجتماعی ،قم،
مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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ااااااااااااااااااااااااااا ( .)1396طوفان فتنه و کشتی بصیرت ،قم ،مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام
خمینی.
مصااطفوی ،حساان ( .)1368التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاااد
اسالمی.
مصااالیی پور یزدی ،عبا و ّ
مروت محمدی (« .)1393معناشااناساای بصاایرت در نهجالبالغه»،
کتاب قیم ،دورۀ چهارم ،ش  ،11ص .36-7
مطهری ،مرتضی ( .)1391عدل الهی ،تهران ،صدرا.
اااااااااااااا (بیتا) .یاداشتهای شهید مطهری ،تهران ،صدرا.
مغنیه ،محمد جواد (1424ق) .تفسیر الکاشف ،قم ،دار الکتاب اإلسالمی.
مقیمی ،سپیده ( .)1396استضعا زدایی در پرتو هجرت ،قم ،انتشارات هاجر.
منصاوری ،محمدهادی ( .)1394بصیرت و نقش آن در پیروی از امام از منظر قرآن و روایات ،قم،
دانشااه معارف اسالمی.
موسااوی خمینی ،ساایدروحالله ( .)1398صییحیفۀ امام ،تهران ،مؤسااسااۀ تنظیم و نشاار آثار امام
خمینی.
موساااوی سااابزواری ،عبداألعلی (1419ق) .مواهب الرحمن فی تفسییییر القرآن ،بی مک :دفتر
سماحة آیة الله العظمی السبزواری.
مهدیان ،علی ( .)1399طر کلی اندیشۀ مقاومت ،قم ،سفیر صادق.
میربااقری ،محمادمهادی ( .)1399تأمالت قرآنی در پرتو معار اهل بیت ،قم ،تمدن نوین
اسالمی.

