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Abstract
The Holy Qur'an contains important teachings about resistance and its
management, because Islam, as the last revelation religion, has had the
most challenges with its enemies, and has treated them with particular
logic we call today's resistance. It is clear that with regard to the universality
and immortality of the Qur'an, resistance in this revelation resource must
be managed in a global way and should not be tribal, , racial, familial,
and at a regional level. Management means carrying out a project to its
pre-determined goals in a way that does not harm the project process
and flows to a better and more advanced level. The same needs should be
met about resistance management. Many commentators have commented
on resistance, but no comprehensive research on resistance management
has been conducted. This paper aims at explaining the management of
resistance from the Qur'an's point of view, with a descriptive-analytical
and library method and it has been clear that the minds often go to war
issues as soon as they hear the word resistance and the management of
resistance, and this kind of understanding is flawed. Because, according
to Qur'anic teachings, resistance has a general meaning and thus its
management will also be general, and Muslims must carry out multipurpose
operations that will, in addition to preparing them for war, help to
increase industrial growth and promote their citizenship customs and
worldly religion. At the same time, they must know their enemies and
treat them with power and dignity to intimidate even unknown enemies.
Keywords: the Holy Qur'an, resistance, resistance management, strategy,
the middle community, offensive and defensive.
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چکیده
در قرآن کریم آموزههای مهمی درباره مقاومت و مدیریت آن وعدود داردل چراکده اسدلام
بهعنوان آخرین دین وحیانی بیشترین چالش را با معاندان خود داشدته و بدا منطدق خاصدی کده
امددروزه مددا آن را مقاومددت مینددامیم ،بددا آنددان برخددورد کددرده اسددت .پیداسددت بددا توعدده بدده
عهانشمولی و عاودانگی قرآن ،مقاومت در این منبع وحیانی بایستی در طرز و طدراز عهدانی
مدیریت شود و نباید بهصدورت قبیلگدی ،عشدیرهای ،ندژادی ،خدانوادتی و در سدط محددود
منطقهای باشد .مدیریت یعنی رساندن ین پروژه به اهداف از پیش تعیینشدده بهتوندهای کده
آسیبی به روند پروژه وارد نیاید و در سط بهتر و ارتقایافتهتری عریان یابدد .دربداره مددیریت
مقاومت نیز باید همین انتظارات برآورده شود .درباره مقاومت ،مفسدران مطدالبی بسدیاری بیدان
کردهاندل ولی درباره مدیریت همهعانبه مقاومت پژوهشی صورت نگرفته است .در ایدن مقالده
با هدف تبیین مدیریت مقاومت از دیدتاه قرآن ،با روش توصیفی د تحلیلی و کتابخانهای روشن
شده است اینگه غالباً ذهنها به محض شنیدن کلمه مقاومت و مدیریت مقاومت ،به سوی مسائر
عنگی میرود ،برداشت ناقصی استل زیرا براساس آموزههای قرآندی ،مقاومدت معندای اعمدی
دارد و درنتیجه مدیریت آن نیز اعم خواهد بود و مسلمانان باید عملیات چندمنظورهای را انجدام
دهند که افزون بر ایجاد آمادتی عنگی ،به افدزایش رشدد صدنعتی و روا آداب شدهروندی و
دیانت اخروی آنان نیز کمن کندل درعین حال باید دشمنشناس باشند و بهتونهای با قدرت و
عزت برخورد کنند که حتی دشمنان ناشناخته ،مرعوب شوند.
کلیدواژهها
قرآن کریم ،مقاومت ،مدیریت مقاومت ،راهبرد ،امت وسط ،آفند و پدافند.
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مقدمه

مقاومت کلمهای حماسی است که پس از انقلاب اسدلامی ایدران ،بدر سدر زبانهدا افتداد و در
میان تروههای مجاهد در غرب آسیا رایج شد .در قرآن ،آموزههای مهمی درباره مقاومدت
و مدیریت آن وعود داردل چراکده اسدلام بدهعنوان آخدرین دیدن وحیدانی بیشدترین تدنش و
چالش را با معاندان خود داشته و با منطق خاصی که امدروزه مدا آن را مقاومدت میندامیم بدا
آنان برخورد کرده است.
پیداست که مقاومت در دین عهانی اسلام بایستی در طرز و طراز عهانی مددیریت شدود
و نباید بهصورت قبیلگی ،عشیرهای ،نژادی ،خانوادتی و در سط محدود منطقدهای باشددل
پس باید مدیریت مقاومت را عدی ترفت تا ُمفاد و مفید آن کنترل تردد و ُممدار و ممدر
آن کنار تااشته شود.
مدیریت یعنی رساندن ین پروژه به اهداف از پیش تعیینشده ،بهتونهای که آسیبی بده
روند پروژه وارد نیاید و در سط بهتر و ارتقایافتهتری عریان یابد .درباره مدیریت مقاومت
نیز باید همین انتظارات برآورده شود.
 .1پیشینه تحقیق

در میان کتابها و مقالههایی که درباره مقاومت نوشته شده ،میتوان توشههایی از موضو
مدیریت مقاومت را یافتل اما تا عایی که نگارنده اطلا دارد چنین بحثی با نگداهی مسدتقر
در مقالهای مستقر دیده نشده است.
 .2روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی و کتابخانهای است.
 .3طرح مسئله و تبیین ابعاد آن

درباره آموزههای قرآنی مدیریت مقاومت ،باید در دو عهت بررسی و پژوهش صورت تیدرد:
یگی درباره مفاهیم کلیدی آن و دیگری تبیین آیاتی که حاوی روشهای مدیریت مقاومتاند.
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بنددابراین در دو مبحددث ،بررسددی ایددن موضددو را پیمیتیددریم .1 :مفدداهیم کلددیل  .2مدددیریت
مقاومت از منظر قرآن.
 .4مفاهیم کلی
ِ
ادبیات تعابیر و قیود قرآنی
.4-1

نحوه برداشدت معدارف عملیداتی از قدرآن از مهدمتدرین مباحدث قرآندی اسدت کده نیازمندد
بهکارتیری عقلیات و نقلیات استل اما عالیترین روش ،برخورد مستقیم با نصوص و الفاظ
قرآن است که سند قطعی و ابدی دین اسلام است .با بازنگری و بازنگاری در ادبیات قدرآن
و به کمن سیاقات قرآنی ،قیاسات ادبی و قیود آیات میتوانیم مفاهیم بیشدتری را از قدرآن
استخرا کنیم.
قرآن ساحتهای توناتونی داردل از عملده سداحت حدداقلی مفهدومی کده هدر کدافر و
منافقی متن و محتوای آن را میفهمد و باید بفهمد تا حجت بر همه تمدام شدول .امدا سداحت
بالاتر قرآنی ،ساحت حداکثری مدلولی است که مدلولات التزامی قرآن ،براسداس عقلیدات،
روایات و اشارات قرآنی بهدست میآید .طبق این اصر ،ین کلمه یا عمله قرآنی میتواند
حامر معانی طبقهبندیشده توناتونی در همه مراحر و مرات معارف باشد .بیتوعه به این
ساحتها ،کشف معانی مفردات و عملات قرآن درباره علوم و فنون عهدان و تمددنسدازی
نوین اسلامی با مشگر مواعه خواهد شد.
در دانش اصول فقه و بلاغت با حساسیتهدا و نگتهسدنجیهای ژرف در مدورد تعدابیر و
قیود احترازی قرآنی ،کمنهای شایانی بده برداشدتهدای قرآندی و نظریدهسدازی آن شدده
استل اما نگاه محدود و بیتوعهی به تعابیر و قیود قرآنی باعدث شدده اسدت تدا بسدیاری از
آیات حگومتی ،عهانترایانه و تمدنساز قرآن مغفول بماندل درحالیکه مباحدث عهدانی و
حگومتی در سراسر قرآن بهویژه قصص انبیا مو میزند.
رهبر فرزانه انقلاب اسدلامی ،آیتاللده خامندهای در یدن فراخدوان عمدومی ،همگدان را
دعوت به تولید علم در عرصه دانشگاه و حوزه کرده است .تحقق مطالبدات ایشدان ،نیازمندد
ادبیات عربی کارآمد ،ثمربخش و معناترا است تا افدزون بدر دسدتیابی بده محصدولات ندو و
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پیشرفته علمی بتوان آنها را در تستره عهانی توزیع کرد .پایه و اسداس هرتونده ندوآوری و
کارآمدی ،در حوزههای علمیه مبتنی بر ادبیات عربی معناترا است.
 .4-2معنای لغوی مقاومت

کلمه مقاومت در نصدوص دیندی مدا نیامدده تدا بخدواهیم دربداره شدعا معندای لغدوی و
اصطلاحی آن حساس بشویمل اما ذکر این نگته ،خالی از لطف نیسدت کده لفدظ مقاومدت از
باب مفاعله و بهمعنای مشارکت است و باب تفاعر نیز بدرای مشدارکت اسدتل امدا در علدم
صرف فرق لطیفی میان مشارکت تفاعر با مشارکت مفاعلده هسدت کده مشدارکت در بداب
تفاعددر ،دوطرفدده اسددت ،بهتونددهای کدده هددر دو طددرف ،در مددورد یگددیگر فاعددر و مفعددول
میشوندل بر همین اساس هنگام به کارتیری تفاعر باید دو فاعر مرفو بعد از فعدر تفاعدر
بگر»ل یعنی زید و بگر یگدیگر را بهطور مساوی زدند.
ب ٌ
بیایدل مثلاً میتوییم« :ت َ َ
مار َ
زید و ٌ

اما مشارکت در باب مفاعله ،از ین طرف آغاز میشود و طدرف مقابدر ،ممگدن اسدت

مشارکت کند یا نگندل یعنی مشارکتش ،مسگوت و نامعلوم استل پس در کاربرد فعر باب
زیدد بگدراً»ل یعندی
ب ٌ
مفاعله ،ین فاعر مرفو و ین مفعول منصوب میآورندل مثلاًَ « :
ضار َ
زید شرو کرد به زدن بگر و با او تلاویز شدل ولی معلوم نیست که بگر هم شدرو بده زدن
کرده باشد و بده همدان انددازه بدا زیدد تلداویز شدده باشددل پدس در کلمده مقاومدت معندای
قاو َم ُ
الباطر» یعنی عبهه حق شرو کرده به مقاومدت و
الحق
حگیمانهای لحاظ میشود که « َ
َ
ایستادتی در برابر عبهه باطرل اما معلوم نیست که عبهه باطدر نیدز همدین تداب و تحمدر را
داشته باشد و مقاومت کندل بههرحال عملیات مقاومت از طدرف اهدر حدق بدا تمدام قددرت
شرو شده و هرتز کاسته نخواهد شد ،چه عبهه باطر به مقاومت بپردازد و چه نپردازد.
 .4 -3مقاومت در آفند و پدافند

آفند یا عنگ از واض ترین مفداهیم بشدری اسدت کده نخسدتین مظهدر آن در قدرآن در
ماعرای قابیر و هابیر (مائد )13-63 ::ذکر شده است .عنگ از دوطرف یا تنها از ینطرف
شگر میتیرد.
مفهوم پدافند یا دفا برای طرف مقابر بهوعود میآید .حال اتر از ین طرف و بهطور
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ینعانبه آغاز تردد ،آنتاه طبعاً تجهیزات و سازوکارهای ویژه خود را خواهد داشت که
از آن به  Defense Equipmentتعبیر میکنند.
آفند یا عنگ به دو نو تقسیم میشود :عنگ نرم یا آفند غیرعامر و عندگ سدخت یدا
آفند عامر .پدافند یا دفا نیز به دو نو تقسیم میشود :دفا نرم یا پدافند غیرعامدر و دفدا
سخت یا پدافند عامر .هرین از این دو نو عنگ و دفدا  ،منطدق و شدیوه خداص خدود را
دارا است.
مفهوم مقاومت بهتونهای فراتیر است که میتواند هم شامر موقعیت آفندی باشد و هم
پدافندی .پس اینتونه نیست
که مقاومت بهصورت منفعلانه و منتظرانه تعریف شودل یعنی بگوییم منتظر میمدانیم کده
اتر حملهای شد ،مقاومت کنیم.
روشن است عامعه اسلامی به هر دوتونه از تجهیزات آفندی و پدافندی نیاز دارد و باید
خود را کاملاً بیمه سازدل اما آنهه با بحثهای قرآنی ما تناس

دارد ،همین تجهیزات دفاعی

غیرمستقیم و پیشرفته است که براساس آن بدا اعدرای اصدول و فرمولهدای روانشدناختی و
عامعهشناختی کاری کنیم که توان دفاعی مسلمانان و مقاومت سازمانهای مربوطه آنچنان
بالا رود تا عایی که افگار عمومی بهطوریگپارچه تبدیر به ین قدرت فیزیگی و سیاسدی و
اقتصادی واحد تردد و بده مرحلدهای برسدد کده موشدن و ماشدین نظدامی دشدمن ،بدهویژه
رسانههای تحریفتر آندان حریدف آن نباشدد .طبعداً بایدد بحدث خدود را روی اندیشدهها و
انگیزهها و انگیختههای افراد عامعه متمرکز کنیم.
قرآن با ذکر ماعراهای پیامبران پیشین و نشداندادن کارهدای منفدی بنیاسدرائیر و تبیدین
توطئههای منافقان و یهودیان عنود در صدر اسلام ،اندیشدهها و انگیزههدای اردوتداه کفدر و
نفاق و ایمان را به تصویر کشیده و اصول چندمنظورهای را ارائه کرده که به برخدی از آنهدا
میپردازیم.
 .5مدیریت مقاومت از منظر قرآن
 .5-1راهبرد برخورد با معاندان بیپروا

«إ َن شَ َر َ
ون
ت مدن ْ ُه ْم ث َ
ُدم ینْق ُُمد َ
این کف َُروا ف َُه ْم لدا ْیؤمن ُ َ
عاه ْ
دد َ
داین َ
دون ا ال َ َ
الد َواب عن ْ َد الله ال َ َ
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دم
َع ْه َد ُه ْم فی کر َم َر ٍة َو ُه ْم لا یتَق َ
دم ل ََعل َ ُه ْ
دن َخلْف َُه ْ
دم َم ْ
ُون ا فَإ َما تَثْقَفَن َُه ْم فی ال َْح ْرب فَشَ در ْد به ْ
ٍ
َ
نین ا َو لدا
کر َ
ون ا َو إ َما تَخاف ََن م ْن ق َْو ٍم خیان َ ًة فَانْباْ إل َیه ْم َعلی َسوا إ َن الل َه لا یحد ُ ال ْخدائ َ
یا ُ
ون» (اناال.)13-11 :
یعج ُز َ
این کف َُروا َسبَق ُوا إن َ ُه ْم لا ْ
ْ
یح َسب َ َن ال َ َ
تبیین آیات

در َ
الدد َواب) :آیده کفدار معاندد را بدا تعبیدر «دواب:
 .1محور شرارت دانستن معانددان (شَ َ
عانوران» در حد اعلای شرارت معرفی میکند ،یعنی آنها یدن مشدت حیدوان شدرور بدیش
نیستند .این تعبیر ،دومنظوره استل زیرا در برابر معاندان ،عنبه توبیخی و در برابر اهر ایمان،
عنبه توعه و تنبیهی دارد که سادهلوح نباشند و فری

تعهدات کفار را نخورندل چراکه آنان

انساننما هستند ،نه انسان و از آنان هر شرارتی برمیآید.
دون» ندوعی تگدرار
دم لدا ی ُ ْؤمن ُ َ
َدروا ف َُه ْ
شاید در نگاه اول تصور شود ،در عبارت «ال َ َ
این کَف ُ
ون» استل اما اتر دقت
این کَف َُروا» عین مفاد «ف َُه ْم لا ی ُ ْؤمن ُ َ
بیفایده وعود دارد ،چون مفاد «ال َ َ
کنیم زمان «کفروا» ماضی و زمان «لدایؤمنون» ،مسدتقبر اسدت کده بدا فدای تفریدع بدر عملده
«کفروا» عطف شده استل یعنی این دسته از کفاری که در تاشته کفر ورزیدند ،در آیندده
هم هرتز ایمان نمیآورندل پس شرورترین عانوراناند .این تعبیر ،حاکی از عناد آنان است
که هیچ امیدی به توبه و ایمان آنان نیست که نیست.
درس مدیریت مقاومت از ای آیه :با اینتونه از معاندان نمیتوان از در صل و مدااکره
درآمدددل چراکدده محددور شددرارتاند و قصددد اذیددت دارنددد کدده در آیددات بعدددی توضددیحش
خواهد آمد.

ون َع ْه َد ُه ْم فی ک ُر َم َر ٍة) :در اینجا با فعر ممار که دلالت بر
 .2پیمانشگنی پیاپی (یَنْق ُُم َ

استمرار میکند ،به خصیصه کفار معاند ،یعندی عهدشدگنی کده حداکی از خدوی حیدوانی و
عنگطلبی آنان است اشاره میکندل به این معنا که هرتاه عهدی بببندند ،به دلیدر شدرارت
باطنی ،بدون تردید آن را خواهند شگست.
مممون آیه ،حاکی از صاف و سادهبودن پیامبر یا مسلمانان نیست کده بدا وعدود نقدض
عهد پیاپی از سوی کفار ،باز هم با آنان عهد ببندند .درواقع مممون و لحن آیه ،نهیآلود و
قهرآمیز است ،نه تشویقی و مهرآمیز .اینتونه نیست که کسدی بخواهدد از مددلول التزامدی
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این آیه ،نتیجه معگوس بگیرد که پیامبر و مسلمانان در برابر بده کفدار معاندد ،خوشپیمدان و
سهرانگار بودند.
درس مدیریت مقاومت :امت اسلامی هنگام پیمان بستن با کفار ،مراق

شرارت حیوانی

آنان باشند و این تعامر را مدیریت کنند.
ُون) :این عمله حالیه به ین نگته مهم اشداره مدیکندد
 .8فقدان بازدارندتی َ(و ُه ْم لا یَتَق َ

که دشمنان کافر هنگام پیمانبستن ،از چیزی پروا ندارندل یعنی نه از قانون میترسند و نده از
اعرای عدالت عهانی علیه خود وحشدت دارندد و نده از افگدار عمدومی میهراسدند و نده از
زیرپاتااشتن ارزشهای بشری مثر وفا به عهد ،عااب وعدان دارندل پس آنان نده در میانده
یا فرعام کار ،بلگه در همان آغاز کار ،موضع غیرسازنده دارند .آنان بهسادتی و بدون هیچ
دغدغهای پیمانهای خود را مگرراً نقض میکنند.
درس مدیریت مقاومت :در برابر دشمن بیپروا ،نیروها بایدد مددیریت شدوند کده مبدادا
فری

درخواست مااکره و معاهده از سوی دشمن را بخورند و مبادا براساس اینگه دشدمن

شاید از قانون دنیا بترسد یا از افگار عمومی وحشت دارد به پیمانهای آنان دلخوش باشند و
به آنان اعتماد کنند.
 .4پراکندن حامیان بیرونی (فَشَ ر ْد به ْم َم ْن َخلْف َُهم) :قرآن با این عمله عجید

کده تدا آن

موقع در عنگهای عربی سابقه نداشته ،تاکتین بسدیار تعیدینکننددهای از نحدوه عندگ بدا
خلف» استل یعنی باید بهتوندهای بدا دشدمن میددانی
دشمنان را بیان میکند و آن «تشرید ال َ
از آیده ذیدر نیدز کده

عنگید که حامیان بیرونی و عقبه دشمنان را تارومار کرد .ایدن مطلد
دق ال َْح َ
یرید الل ُه َأ ْن یح َ
در
درباره عنگ بدر است ،فهمیده میشودَ « :و ُ
دق بگلماتده َو یق ْطَ َ
دع داب َ

رینل و حال آنگه خدا میخواست که حق را با سخنان خود -نهادها و سدنتهایی کده
ال ْگاف َ
براى یارىکردن پیامبران و پیروان حق قرار داده -اسدتوار و پایددار کندد و بنیداد کدافران را
براندازد» (اناال.)3 :
درس مدیریت مقاومت :دستهای پشت پرده و پشتیبانان دشمن باید مدورد توعده قدرار
تیرد ،بهتونهای که دشمن با عق نشینی بهسوی حامیان خود نتواند احساس دلگرمدی کندد
تا نقشه هجوم دیگری را در سر بپروراند.
ون» میتواند هم به
ون) :ضمیر فاعلی در فعر «ی َ َاک َ ُر َ
 .3ضربات بهیادماندنی (ل ََعل َ ُه ْم ی َ َاک َ ُر َ
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« َم ْن َخلْف َُهم» برتردد و هم به کفار عنگجو .در صورت اول معنایش این است که بهتونهای
عملیات تشریدالخلف را انجام بدهید که حامیان پشتیبان این کفار همیشه یادشان بماندد کده

هرتونه حمله به سرزمین اسلامی چه عواق شومی را برای آنان رقم خواهد زد.
اتر ضمیر را به کفار عنگجوی در میدان نبرد برتردانیم ،معنایش این است که آنچنان
حامیان آنان را تارومار کنید که کفار عنگجو برای همیشه در یادشان بماند که هرتدز ابدزار
دست ین مشت مزدور پشت صحنه نشوند و بدانند که در پشت میدان عنگ ،کسی منتظر
آنان نیست تا دلگرم و تقویتشان کند.
درس مدیریت مقاومت :تا عایی که ممگن است نباید به حملدات ایداایی کده تدأثیرش
اندک و کوتاهمدت است ،اکتفا کنیم ،بلگده حملدات و ضدربات پشدیمانکنندده را طراحدی
کنیم.
 .8نمایش قاطعیت (فَانْباْ إل َیْهم) :قرآن با این امر وعوبی به پیامبر میآموزد کده در برابدر
هرتونه خیانت احتمالی دشمن ،بدا نمدایش قاطعیدت ،از تاکتیدن غدافلگیری و پیشدسدتانه
استفاده و قرارداد صل را به سمت آنان پرت کند تا هراس در دلشان بیفتد و بفهمند دربرابر
نقض عهد از سوی آنان ،مسلمانان هم هیچ تعهدی به هیچ قراردادی نخواهند داشت و ایدن
امماهای صل برایشان بیارزش و دورریختنی است.
درس مدیریت مقاومت :تعبیر «فَانْباْ » حاکی از پرتکردن و دورریختن چیزی مثر زباله
به بیرون است که مدیران مقاومت باید این نحوه از تحقیرکردن به دشمن و اهانتکردن بده
کاغاپارههای مصالحه و معاهده آنان را از قرآن بیاموزند و بیاموزانند.
 .8دشمن هرتز دوست نمیشود (إ َن الل َه لا یُح ُ ال ْخائنین) :این عمله در وهلده نخسدت
شاید ین مفهوم اخلاقی بهنظر برسدل اما درواقع اشاره به راهبرد مهمی در مبارزه با معانددان
است که میتواند بهترین رهنمود در مدیریت مقاومت باشد.
تاهی دشمن رفتارهای دوستانهای انجام میدهد و به شما لبخندد میزندد یدا بدرای شدما
دلسوزی میکند یا هدایایی میفرستد یا سخنان دلخوشکنندهای بر زبان عاری میسازد تدا
دشمنیاش را پنهان کند.
درس مدیریت مقاومت :مسلمانان سادهلوح تمان نگنند بهتر است کمی به دشمن رحم
کنیم و با او دست دوستی بدهیم تا شاید از شرارتش بگاهد .قرآن تصری میکند خدا ایدن
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خائنان را دوست نداردل پس دیگر ،دوستی شدما بدا آندان چده عایگداهی خواهدد داشدت !
برخی منافقان مسلماننما نپندارند که میتوانند با ابتنا بر مفاهیمی کلی و مبهم مانند انسدانیت
و وعدان اخلاقی و محبدت ،بُعدد شدرارت و خباثدت دشدمن را پنهدان کنندد .چندین اقددامی
میتواند از سر ترس ،فقدان ایمان ،خیانت و توافقهای پشت پرده باشد.
ون) :ایدن
دم لدا ی ُ ْعج ُدز َ
 .3توعهدادن به محاسبات موهوم و نادرست دشمن و دوست (إن َ ُه ْ
عمله قرآنی به قانون مهمی در مقاومت اشاره میکند که عبارت است از ناتوانی عبهه باطر
در عاعزساختن اهر حق .این آیده بیدانگر دو فایدده اسدت :نخسدت خبدر از سدویدای درون
دشمنان میدهد که آنان در حملات خود تمان نگنند که توانستهاند سبقت بگیرندد و عبهده
حق را عاعز سازند .این خطای محاسدباتی را قدرآن بدا تعبیدر «لدا ی َ ْح َسدب َ َن» کده نهدی مؤکدد

است ،إعلدام میکندد کده هرتدز و هرتدز کفدار تمدان نگنندد سدبقت ترفتده و توانسدتهاند
ناتوانسازی کنند.
منظور دوم آیه این است که همین خطای محاسباتی ممگن است بدا تبلیغدات کفدار ،بده
طیف دوستان و مبارزان راه پیدا کند و استقامت آنان را تمعیف کندل پدس عبهده حدق نیدز
بداند که کفار هرتز نمیتوانند از آنان سبقت بگیرند و آنان را عاعز کنند .متاسفانه یگی از
عواملی که پای اهر مقاومت را سست میکند و تاهی آنان را از حرکت بازمیدارد ،همین
احساس عجز دربرابر اعجاز دشمنان است.
این آیه ،به اصطلاح علمای اصول فقه ،حاوی مفهدوم موافدق یدا فحدویالخطداب اسدتل
یعنی وقتی که کفار نباید تمان کنند که در باطر خود اعجاز کردهاند ،طبعاً اَولی است کده
مبارزان عبهه حق ،هرتز دچار چنین خطای محاسباتی نشدوند کده دشدمن سدبقت ترفتده و
همه را عاعز کرده است .این آیه از طریق ضمیرخوانی کفار و مبدارزان ،دشدمن را ناامیدد و
مبارزان را امیدوار میسازد.
درس مدیریت مقاومت :حتی برای ین لحظده تمدان نگنیدد کده کفدار از خددا و شدما
سبقت ترفتهاند و عاعزتان کردهاند .مدیران مقاومت باید این احساس عجز پنهان در درون
مبارزان را علا کنند تا این امر کمکم به دلسردی آنان منجر نشود و از تاب و تحمر آندان
نگاهدل پس باید کاری کرد که همین تیر را به سمت خود دشمن پرتداب کندیمل یعندی ایدن
دشمن است که باید در برابر اهر حق ،به احساس عجز و ناامیدی برسد.
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 .5-2راهبرد اِعداد اِرهابی پیش از اقدام حربی

کم َو
خیدر ت ُ ْرهب ُ َ
« َو َأع ُدوا ل َُه ْم َما ْاستَطَ ْعت ُ ْم م ْن ق َُو ٍة َو م ْن ربداط ال ْ َ
دد َو اللده َو َع ُ
دون بده َع ُ
دد َو ْ
ٍ
َدیگم َو
َ
یدو َف إل ْ
آخ َ
رین م ْن ُدونه ْم لا تَعْل َُمون َ ُه ُم الل ُه یعْل َُم ُه ْم َو ما تُنْفق ُوا م ْن شَ ی فی َسبیر الله َ
لیم ا َو إ ْن
َأنْت ُ ْم لا تُظْ ل َُم َ
کر َعل َی الله إن َ ُه ُه َو َ
ون ا َو إ ْن َعن َ ُحوا ل َ
لسل ْم ف ْ
میع ال َْع ُ
َاعن َ ْ ل َها َو ت َ َو ْ
الس ُ

دین
ُ
نین ا َو َأل َ َ
یریدوا َأ ْن یخْ َد ُعوک فَإ َن َح ْسبَن الل ُه ُه َو الَدای َأ َ
دف ب َ َ
صدره َو بدال ُْم ْؤم َ
یددک بن َ ْ
زیدز
ین قُل ُوبه ْم َو َ
ده َأل َ َ
ْت ما فی ال ْ َأ ْرض َعمیعاً ما َألَف َ
قُل ُوبه ْم ل َْو َأنْفَق َ
ده َع ٌ
ْت ب َ َ
دف بَیدن َ ُه ْم إن َ ُ
لگن الل َ
نین» (اناال.)20-24 :
َحگ ٌ
یها الن َبی َح ْسبُن الل ُه َو َمن ات َب َ َعن م َن ال ُْم ْؤم َ
یم ا یا َأ َ
تبیین آیات

 .1راهبرد اعداد ملازم نه مهاعم ( َأع ُدوا ل َُهم) :قرآن با استفاده از شیوه پیشگیرانه و ایجداد
آمادتی مستمر ،راهبرد «اعداد» را مطرح میسازد که افزون بر آفندد (عندگ ندرم)  ،ندوعی
پدافند (دفا نرم) نیز استل یعنی فراهمکردن همه آمادتیها و مقدمداشدتن اعدداد ارهدابی
بر اقدام حربی.
اعداد یا همان آمادهسازی نیروها ،مسدتلزم دسدتیابی بده مؤلفدههای قددرت ،یدادتیری و
آموزش علوم مربوط به فناوری عنگ نرم و سخت ،استراتژی مقاومت ،لجستین نیروهدا و
مدیریت تنش و چالش استل یعنی به مسلمانان تأکید شده است که سازوکار علوم نظامی و
انتظامی در عنگ ندرم و سدخت و همهندین سداخت ابدزار و آلدات مربوطده را بیاموزندد تدا
دربرابر دشمن ،عرض اندام کنند.
ممگن است سؤال شود با وعود عنگیبودن آیه ،شاید بهتر بود به عدای «ل َُهدم» از تعبیدر
«علیهم» استفاده میکردل چراکه َعلی ،معنای استعلا و اضرار به دشدمن را میفهماندد .پاسدخ
این است کده آوردن « َعل َدی» میتوانسدت نشداندهنده آمادهسدازی بدرای شدرو و ورود در
عنگ باشدل درحالیکه آیه عنبه پیشگیرانه دارد و فقط هشدار میدهدل بنابراین از لام عاره
که به معنای اختصاص است ،استفاده کرده تا نشدان دهدد مسدلمانان بایدد نیروهدای خدود را
مخصوصاً در برابر دشمنان تقویدت کنندد تدا بدا تاکتیدن پیشدگیرانه ،هدراس در دل دشدمن
بیندازند .این امر ،حاکی از آمادهباش همیشگی مسدلمانان و ماهیدت دفداعیبودن عندگ در
مگت

اسلام است.
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نگارنده این نوشتار ازآنجدا دسدتی در ادبیدات عربدی دارد و بدر ادبیدات رایدج حدوزوی
نقدهایی زده است ،در نظریه خود به نام «ادبیدات معنداترای قدرآن» معندای لدام عداره را بده
چالش کشیده است .به نظر میرسد در  22معنایی کده در علدم نحدو بدرای لدام ذکدر شدده،
معنای اصلی و محوری آن« ،ملازمه» باشدد نده اختصداص ،نده تملیدن و نده غایدت .در ایدن
صورت مراد از «ل َُهم» در این آیه این است که اعداد شما باید ملازم با دشمن باشد ،یعندی تدا
دشمن هست اعداد هم هست.
درس مدیریت مقاومت :آیه درصدد بیان آمادهباش ملازم اسدت نده آمادهبداش مهداعمل
یعنی پیش از اینگه طبر عنگی نواخته شود باید شیپور آمادهباش زده شود.
(مدا ْاسدتَطَ ْعتُم)« :مدا» در ایدن عبدارت،
 .2پیشرفت تا انتهای استطاعت نه به اندازه رقابدت َ

موصول اسمی است و موصدولات در مفهدوم ،معرفهانددل امدا در مصدداق ،آنهدا را مبهمدات
مینامندل چون مصادیق فراوان و نامحدودی دارندد کده مدا فقدط از برخدی از آنهدا آتداهی
داریمل پس «ما استطعتم» میتواند شدامر هدر عندگافزاری کده در اسدتطاعت بشدری اسدت

بشود .آیه حاوی تعبیر انگیزشی مهمی در مدیریت مقاومت است« .استطاعت» نشان میدهد
امت اسلامی باید تا عالیترین سطوح علمی و فنی نظامی عصر خود پیشروی کنند.
درس مدیریت مقاومت :این اعداد و پیشرفت نباید فقط کپیکردن از تجهیزات دشدمن
باشد ،بلگه ترقیات مقاومت باید به مقدار استطاعت باشدل یعنی تا انتهای توان خود بده پدیش
بروید ،بهتونهای که نه ین تام ،بلگه صد تام از دشمن علوتر باشید.
خیْر) :این عبارت در توضدی مصدادیق «مدا»
 .8اعداد چندمنظوره (م ْن ق َُو ٍة َو م ْن رباط ال ْ َ
خیْدر» کده
دن ربداط ال ْ َ
موصوله ذکر شده استل ولی این پرسش مهم وعود دارد کده چدرا «م ْ
خود از مصادیق «م ْن ق َُو ٍة» است ،مستقلاً آمده است .پاسخ ساده ایدن اسدت کده چدون ربداط
الخیر که حاکی از اسبان عنگی است و امروزه شامر نفربرها و تاننها میشود ،از اهمیت
بیشتری برخوردار است یا اینگه ایدن دو عملده از ندو ذکدر خداص بعدد از عدام اسدتل امدا
هیچکدام از این پاسخها قانعکننده نیست و حگمت این عبارت را آشگار نمیسازد.
درس مدیریت مقاومت :آیه فقط عنبه نظامی ندارد ،بلگه بده عنبدههای دیگدر مقاومدت
یعنی صنعت برتر نیز اشاره کرده است که توضی آن در شماره بعدی خواهد آمد.
ون) :طبیعی است مرزهای اسلامی از سوی دشمنان تهدید
 .4ارعاب پیش از تهدید (ت ُ ْرهب ُ َ
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میشودل اما تعبیر ارهاب به معنای چشم و دل دشدمن را ترسداندن ،نشدان میدهدد کده بایدد
برای همیشه صاحبان این تهدیدها را ارعاب کرد .درواقدع لدازم نیسدت تهدیدد را بدا تهدیدد
پاسخ بگوییم ،بلگه بهتر است که پیش از بروز هر تهدیدی آن را با ارعاب مناس  ،در نطفه
خفه سازیم تا دشمن فگر تهدید و هجوم را به خودش راه ندهدل بنابراین تگنولدوژی سدرد،
ضددعیف و بیتددأثیر کدده در دسددتور کددار نهمددت آزادی در زمددان مهندددس بازرتددان و همده
دولتهای اصلاحطل

قرار داشت ،هیچ فایدهای در دفع دشدمن نددارد و دشدمن را از فگدر

حمله ،منصرف نخواهد ساخت .کلمه «ره » بسدیار پرمعندا اسدتل چدون در قدرآن ،راهد
همان ترسا است که از خدا میهراسدل ولی تویا آیه میخواهد نشان دهد کفار همهنانکده
از خدا میترسند ،از شما خواهند ترسیدل چون خدا برای آنان مهم نیست ،پس بهناچار خلق
خدا برایشان مهم خواهد شد .این نگته حتی بهصراحت در آیه  18سوره حشر آمده اسدت :
ون».
«ل َ َأنت ُ ْم َأشَ ُد َر ْهب َ ًة فی ُص ُدورهم م َن الله ذَلن ب َأن َ ُه ْم ق َْو ٌم لَا یَفق َُه َ
نگته مهمی که در صیغه «ترهبون» وعود دارد این اسدت کده طبدق هدفگدااری ظداهری
درباره « َأع ُدوا ل َُهم» باید نون آن حاف میشد تا عواب فعر امر ( َأع ُدوا) باشدل یعندی اعدداد
و آمادهسازی کنید تا دشمن را بترسانید یا عزای شرط مقدر باشد کده از فعدر امدر «أعددوا»
فهمیده میشود ،یعنی «إن تع ُدوا لهم ترهبوا».
مفسران و مترعمان قرآنی بهطورناخودآتاه آیه را به همین شگر مجزوم معنا میکننددل
اما همانتونه که میبینیم نون فعر «ترهبون» حاف نشده استل پس عدواب امدر یدا عدزای
شرط مقدر نیست.
این امر ادبی معنای مهمی را ایجاد میکند که نبایدد «ارهداب» را هددف نهدایی و غایدت
«اعداد» و لازم مساوی آن دانست .اتر فعر «ترهبون» را عواب امر ماکور یدا عدزای شدرط
مقدر ندانیم ،پس نقش نحوی آن چیست فعر «ترهبون» در اینجا از نظر ادبدی ،حدال بدرای
ضمیر واو در «أعدوا» خواهد بود که معنایش بیان حالت ارهداب همزمدان بدا عمدر «أعددوا»
است ،یعنی شما نیروهای خود را آنچنان آماده و تقویت کنید تا ضدمن آن ،دشدمن را هدم
بترسانیدل پس «ارهاب» مساوی با «اعداد» نیست و این نشان میدهد مفهوم اعداد بایدد فراتدر
از کارکرد عنگی باشد .در این صورت چنین برداشت میشود کده تنهدا یگدی از حالدات و
عنبههای اعداد ،ارهاب دشمن است وترنه عملیات اعداد ،فراتدر اسدت و اهدداف دیگدری
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نظیر آمادهسازیهای غیرعنگی یعنی زیرسداختهای اقتصدادی ،سیاسدی و فرهنگدی را نیدز
تعقی میکند.
اعداد ماکور نخست ،اعداد نظامی و عنگی را تداعی میکندل اما به دلیر ادبیات دقیدق
و بلیغ قرآنی نشاندهنده اعداد صنعتی در فناوری و حتی آمادتیهای نرمافزاری و فرهنگی
نیز است .قرینه مؤید این برداشت ،حرف عاره «لدام» در «لهدم» اسدت کده تفتدیم ملازمده را
میفهماند ،وترنه چنانهه مراد آیه فقط عنبده نظدامی و عندگ مسدتقیم بدود ،بایدد «علدیهم»
میتفت.

خیْر» را رمزتشایی کرد .تعبیر «م ْن
اکنون میتوان حگمت عبارت «م ْن ق َُو ٍة َو م ْن رباط ال ْ َ
ق َُو ٍة» اشاره است به قوه اعم و اقتدار عام نظام اسلامی که همان آمادهسازیهای زیرساختی یا
صنعتی در فناوری است که طبعداً شدامر تمدنسدازی یدا  Civilizationو حتدی علدم سداختن
عنگافزارهای توناتون نیز خواهد بود.
عال

اینجا است که در روایتی از پیامبر اکرم

آمده اسدت« :روى مسدلم و الترمدای

عن عقبة بن عامر أن رسدول اللده قدرأ هداه العیدة علدی المنبدر ثدم قدال :ألدا إن القدوة الرمدی»
(ابنعاشور3064 ،ق ،ج :3ص)103ل پس این قوه همان رمی یعنی انداختن تیر است که میتواند
خیْدر» تنهدا بده اقتددار
دن ربداط ال ْ َ
شامر عندگافزار موشدن در عصدر مدا نیدز بشدودل امدا «م ْ
نظامی و قوه عنگی اشاره میکند .بنابراین «اعداد» به همان پیشدرفت همدهعانبده اشداره دارد
که رهبر فرزانه انقلاب در سدخنرانی  01/8/28در عمدع عواندان خراسدان شدمالی از آن یداد
کرده بود:
پیشرفت همهعانبه یا همان تمدنسازی نوین اسلامی ،هدف انقلداب اسدلامی و ملدت
ایران است .بالأخره برای پیشرفت با مفهوم اسلامی ،ین مصدداق عیندی و خدارعی
وعود دارد .این تمدن نوین ،دارای دو بخدش «ابدزاری» کده وسدیله اسدت و بخدش
«متنددی» کدده اصددلی اسددت میباشددد کدده بدده هددر دو بایددد رسددید .بخددش ابددزاری یددا
سختافزاری تمدن ،همین ارزشهایی اسدت کده امدروز بدهعنوان پیشدرفت کشدور
مطرح است .1 :علم .2 ،اخترا  .8 ،صنعت.4 ،سیاست .3 ،اقتصاد .8 ،اقتدار سیاسی،
 .8اقتدار نظامی .3 ،اعتبار بینالمللی .0 ،تبلیغ و ابزارهای تبلیغ.15 ،مسائر اعتمداعی.
در این بخش ،پیشرفتهای خوب ،کارهای زیاد و خوب در سرتاسر کشدور انجدام
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ترفتدهل درحدالیکدده زیدر فشددارها ،تهدیددها و تحریمهددا بدودیم .بخددش حقیقدی یددا
نرمافزاری تمدن یا متن زندتی که همان سبن زندتی است.

رهبر انقلاب اسلامی درباره پیشرفت همهعانبه یا همان اعداد فرمودند:
پیشرفت آن مفهومی است که میتواند اهداف نظام اسلامی را تا حدودی زیادی در
خود عمع کند و به ما نشان دهد .ویژتیهای پیشرفت .1 :تدداعیکنندده حرکدت و
راه استل  .2صیرورت استل  .8ادامه دارد و متوقفشدنی نیستل چون انسان ادامه
دارد و استعدادهای بشری پایانپدایر نیسدتل  .4دارای ابعداد اسدت (یدنبُعددی یدا
دوبُعدی در فرهنگ غربی و چندبُعدی در مفهدوم اسدلامی)ل  .3بُعدد مهدم پیشدرفت،
سبن زندتی است.

نگته عالبی دیگری که از فعرهدای «ترهبدون» و «أعددوا» کده هدر دو از بداب افعالاندد،
فهمیده میشود ،این است که در لغتشناسی عرب برای فرقتااشتن بین بابهای افعدال و
تفعیر نظرهای توناتونی وعود دارد که بهترین نظر را مرحوم مصطفوی در کتاب التحقیق

فای کلماا القاارآن بده مناسدبت بحددث از اندزال و تنزیددر ذکدر کددرده اسدت کدده بداب افعددال
عنبه صدوری دارد و باب تفعیر عنبه وقوعی (مصطاوی ،3124 ،ج :36ص ،)11صددوریبودن
باب افعال یعنی اینگه هنگام بهکارتیری بداب افعدال ،میخدواهیم توعده سدامع را بیشدتر بده
سمت شخص صادرکننده فعر ببریم و عنبه فاعلی را برعسته سازیمل ولی وقوعیبودن باب
تفعیر یعنی توعه سامع را به وقو خود فعر عل

میکنیم و عنبه مفعولی در آن برعستهتر

است.
حگمت بهکارتیری دو واژه «ارهاب» و «اعداد» در این آیۀ راهبردی ایدن اسدت کده عنبده
فاعلی دو واژه «ارهاب» و «اعداد» برای خدا مهمتر است تا عنبه مفعولی آنل به زبان دیگر،
قددرآن میخواهددد بگویددد شخصددیت خددود شددما مؤمنددان یددا همددان نیددروی انسددانی صددال و
مصل  ،باید بیشتر مورد توعه قرار تیرد و برعسته شدود تدا محصدولات کارهدای صدنعتی و
عنگی شما.
درس مدیریت مقاومت :این آموزه برای مدیران مقاومت بسیار مهدم و مفیدد اسدت کده
بدانند شئونات مقاومت را چگونه باید ریرتااری کنند تا به علم عنگیدن و فدرد عنگداور،
بیشتر از خود عنگیدن اهمیت بدهند.
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ده
دد َو اللده َو َع ُ
(ع ُ
دد َوک ُْم َو َ
دن ُدونه ْ
درین م ْ
آخ َ
 .3مثلث دشمنان اسدلام َ
دم لدا تَعْل َُمدون َ ُه ُم الل ُ
ی َ ْعل َُم ُه ْم)ل آیه ،به موضو طبقهبندی دشمنان اسلام اشاره میکند که سه نو دشمن داریدم و
سومین آنها تأمربرانگیز است ،همهنانکه در توضی آن خواهیم دید ایدن ندو طبقهبنددی
در مباحث استراتژین عنگی عهان ،بینظیر است.
دشمن شماره ینَ ( :ع ُد َو الله) :دشمن خدا که با دین خدا مخالف است و حق الله را در
عهان به رسمیت نمیشناسد.
(ع ُد َوک ُْم) :دشمنی که با مسلمانان مخالف اسدت و وعدود آندان را در
دشمن شماره دوَ :
عهان تحمر نمیکند.
رین م ْن ُدونهم) :دشدمن مجهدول کده بده تصدری قدرآن ،چیدزی
دشمن شماره سهَ :
(آخ َ
درباره آنان نمیدانیمل چون هنوز شناسایی نشده و مواضع خود را آشگار نگردهاند.
به مقتمای تغایر در دو طرف عطف در عطف نسدق ،آندان ظداهراً نده از طیدف عدواللده
هستند و نه از طیف عدوکمل پس آنان کیاناند ! نظرهای مختلفدی در تفاسدیر مطدرح شدده
است که دشمنان مجهول مسلمانان عبارتاند از:
 .1مشرکان مگهل
 .2منافقان مدینهل
 .8یهودانل
 .4یهود بنیقریظة (آخرین تروه از یهودان ساکن در عزیرةالعرب که ناچار به کوچ شدند)ل
 .3کفار عنل
 .8شیاطینل
 .8اهر فارسل
 .3دشمنان آینده اسلام (ماتریدی3062 ،ق ،ج :3ص)302ل
 .0کفار پیرامون مگه و مدینه (ابنعاشور3064 ،ق ،ج :3ص)302ل
 .15طبرسی این دشمنان را کفار میداند ،اما در تفسیر عمله «لا ت َ ْعل َُمون َ ُهم» مطلد

بسدیار

مهمی میتوید« :معناه لا تعرفونهم لأنهم یصلون و یصومون و یقولون لا إلده إلدا اللده محمدد
رسول الله و یختلطون بالمؤمنین» (طبرسی ،3136 ،ج :0ص.)111

آموزههای قرآنی مدیریت مقاومت

51

آخددرین» را همدان مسددلمانان
طبرسدی بددا ایدن توضددی ماهرانده ،بهتددر بدود کدده مصدداق « َ
میدانست نه کفارل زیرا توصیف دشمن شماره  8با عبارت «لا تعلمونهم» که از آنان دشدمن
مجهول میسازد در طیف کفار و منافقان نیستندل چون اینان شناساییشده بودند یا دستکم
با تفتارها یا رفتارهایشان ،خودشان را رسوا میکردند و مشتشان وامیشدل اما دشمن شماره
 8آتش زیر خاکستر است که با وزیددن کوچدنتدرین نسدیم مخالفدت در عامعده اسدلامی
ناتهان این تروه ،آتش بهپا میکنند .آنان دشدمن خدانگی و خدودی هسدتند ،یعندی از بدین
همین مسلمانانی که الان شعارهای انقلابی میدهند ،روزی روزتاری فرا خواهدد رسدید کده
همینها دشمنان انقلاب خواهند شد .قرینه مؤید این برداشدت ،ذکدر بیدرندگ عملده «اللده
یعلمهم» پس از عمله «لا تعلمونهم» استل درحالیکه خدا به همه چیز علم داردل پس نیازی
به تفتن آن نبود ،مگر اینگه خدا بخواهد هشددار دهدد و تهدیدد کندد کده مدن از وضدعیت
دشمن مجهول کاملا آتاهم و شاید آنان را به همگان معرفدی کدرده و رسوایشدان سدازم تدا
بدینوسیله از شرارتشان بگاهد.
این تهدید نشان میدهد دشمن ناشدناخته ،در حدال حاضدر در موقعیتهدای اعتمداعی و
پستهای حگومتی در عامعه اسلامی قرار دارندل اما در ته دل با نظدام اسدلامی مخالفاندد و
میدانند اتر مورد شناسایی قرار تیرند ،رسوا خواهند شد.
درس مدیریت مقاومت :دشمن مجهول از بین همین مردم مسلمان بهظاهر انقلابی ،ولدی
سستاراده ظهور میکند که هنگام فتنههای تاریگی مثر فتنه  33ناتهان چهدره اصدلی آنهدا
آشگار میتردد و کارهایی میکنند و حرفهایی میزنندد کده عامعده اسدلامی اصدلاً توقدع
چنین مواضع تلخی را از ین مؤمن انقلابی نداشت و شاید حتی خانوادههایشان اظهار چنین
مواضعی را از آنان بعید میدانستند!!

دی ٍ فدی
 .8اموال خر شده برای اعداد ،سرمایهتااری است نه هزینه َ(و ما تُنْفق ُوا م ْ
دن شَ ْ
ون) :این عبارت درباره اموالی است که در ایجاد اعدداد
َسبیر الله ی ُ َو َف إل َیْگ ُ ْم َو َأنْت ُ ْم لا تُظْ ل َُم َ

و ارهاب خر میشود که قرآن به مسلمانان اطمینان خاطر میدهد که منافع و بازخور همده
این خر ها سرانجام به خودتان برمیتردد .درواقدع «اعدداد» یدا همدان پیشدرفت همهعانبده،
سرمایهتااریای پرسود و پرثواب است ،نه ین برنامه هزینهتراش.
مدیران مقاومت باید راهگارهای ایدن ندو سدرمایهتااری را ریرتدااری کنندد .تعبیدر
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ون» در آیه اطلداق داردل یعندی نبایدد تمدان کندیم کارمدان فقدط
«ی ُ َو َف إل َیْگ ُْم َو َأنْت ُ ْم لا تُظْ ل َُم َ

ثواب آخرتی دارد ،بلگه سود دنیایی هم دارد و مدیران مقاومت باید به نیروهای خود عملداً

و علناً نشان دهند که این اعدادها چه منافع دنیایی نیز برای آنان خواهد داشت.
درس مدیریت مقاومت :کسی حق نددارد هزینده مقاومدت را آنقددر بالدا و سرسدامآور
نشان دهد که موع

فرار یا دوری مردم از مقاومت تردد ،بلگه برعگس بایدد سدعی کندیم

منافع آخرتی و دنیایی مقاومت را نیز به همگان نشان دهیمل چنانکه فدیلم مسدتند و تحلیلدی
بسیار خوبی از مصدر و مقایسده آن بدا ایدران انقلدابی نشدان مدیداد مصدر بدا وعدود صدل بدا
صهیونیسم و عق نشینی از مقاومت ،چقدر از پیشرفت ،عق تر مانده است.
دف
نین ا لگ َن الل َه َأل َ َ
 .8توعه به نیروی انسانی و مردمی ُ
صره َو بال ُْم ْؤم َ
(ه َو الَای َأی َ َدک بن َ ْ
بَیْن َ ُه ْم ا َح ْسبُن الل ُه َو َمن ات َب َ َعن م َن ال ُْم ْؤمنین) :در آیات پایانی این مقطع ،قدرآن بدر تأییدد
مؤمنان در مورد پیامبر و دینش ،تگیه میکند و منشأ آن را آسمانی میداند تا دشمن تمدان
نگند با تحرکات مادی میتواند تغییری در مواضع مؤمنان ایجاد کند.
در این آیات ،به زیبایی تصویر شده است که اتر تمام امگانات زمیندی را هزینده کندی،
نمیتوانی در قلوب مردم عشق و الفت ایجاد کنی ،بلگه این خدا است که در دلهای آنان،
دوستی و الفتی به وعود آورده است .امروزه در علدوم مددیریتی ،اعمداعی وعدود دارد بدر
اینگه محور همه تازهتردانیها و نوآوریها ،عنصر نیروی انسانی و همراهدی مردمدی اسدت
که دشمنان سیاسی ما سعی میکنندد بدا شدعار پوپولیسدم و عاهلانده نشداندادن آن ،سدرمایه
اعتماعی و اقتدار مردمی انقلاب ما را کمارزش کنند و آن را ین مگتد

منسدوخ و باطدر

نشان دهند.
در این آیات نشان داده شده است تأیید زمینی و پشتیبانی مردمی از پیامبر و دینش ریشه
در تألیف آسمانی و الهی قلوب دارد .ترکی

این روانشناسی با آن عامعهشناسدی ،در امدت

اسلامی ،سد محگم مقاومت را میسازدل یعنی مقاومت از آسمان شرو میشود و در زمدین
نزول مییابدل پس ماندتار و تأثیرتاار است.
درس مدیریت مقاومت :باید توعه داشت تأیید مردمی ،ریشه در تألیف قلبی داردل پس
باید این امر مهم را در نیروها و برنامههای خود ریرتااری کنند که بدون ارتباط با آسدمان
نمیتوان در مقاومت زمینی تاب آورد.
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 .5-3تئوری گاو بنیاسرائیل و شبههافکنی در تکلیف

کم َأ ْن تَاْ ب َ ُحوا بَق ََر ًة قال ُوا َأ تَتَخاُ نا ُه ُزواً قا َل َأ ُعدوذُ باللده
« َو إذْ قا َل ُموسی لق َْومه إ َن الل َه یأْ ُم ُر ْ
ض َو
َأ ْن َأ َ
ین ل َنا ما هی قا َل إن َ ُه یق ُو ُل إنَها بَق ََر ٌة لدا فدار ٌ
لین ا قال ُوا ْاد ُ ل َنا َربَن یب َ ْ
کون م َن ال ْجاه َ
ده یق ُدو ُل
ین ذلن فَاف َْعل ُوا ما ت ُ ْؤ َم ُر َ
ون ا قال ُوا ْاد ُ ل َنا َربَن یب َ ْ
گر َعوا ٌن ب َ َ
ین ل َنا ما ل َْونُها قدا َل إن َ ُ
لا ب ٌ
َ
َدر تَشداب َ َه
رین ا قال ُوا ْاد ُ ل َنا َربَن یب َ ْ
إنَها بَق ََر ٌة َصف ْرا ُ فاق ٌع ل َْونُها ت َ ُس ُر الن َاظ َ
ین ل َنا مدا هدی إن ال ْبَق َ
ض َو لدا ت َ ْسدقی
َعل َینا َو إنَا إ ْن شا َ الل ُه ل َُم ْهت َ ُد َ
ثیدر ال ْد َأ ْر َ
َدر ٌة لدا َذل ُدو ٌل ت ُ ُ
ون ا قا َل إن َ ُه یق ُو ُل إنَهدا بَق َ
ُون» (بقر.)33-23 ::
ال َْح ْر َ
کادوا یف َْعل َ
ث ُم َسل َ َم ٌة لا شی َة فیها قال ُوا ال َ
ْعن عئ ْ َ
ت بال َْحق فَاَ ب َ ُحوها َو ما ُ
تبیین آیات

ماعراعوییهای بیعا در تشگین دینی همیشه در عوامع بشری و در زنددتی انسدانها
دردسرساز بوده و آنان را از پیشرفت و شگوفایی واقعی باز داشته استل همانتونده کده در
ماعرای تاو بنیاسرائیر میبینیم آنان بدا لجاعدت و تشدگینافگنی زیانبدار ،یدن تگلیدف
ساده را تبدیر به ین تگلیف سخت و پیهیده کردند ،بهتونهای که حتی بده موسدی شدن
کرده ،او را ریشخند نمودند و نزدین بود تاو مورد نظر را ذب نگنند!
مهم این است که آنان در برابر دستور پیامبرشان به مقاومت منفی عجیبی دست زدندد و
بهانه میآوردندل درحالیکه این مقاومت منفدی در برابدر دیدن ،متأسدفانه از مقاومدت منفدی
انسان در هنگام رویارویی با ظلم و زور میکاهدل پس قرآن در ادامه این مداعرا در آیده 82
مطل

مهمی را بیان میفرماید که بنیاسرائیر بعد از این ماعرا ،دچار قساوت قل

شدددند ،بددهطوریکدده از سددنگ سددخت ،آبددی میچگیددد ،امددا از قلد

شددیدی

اینددان حتددی قطرهددای

نمیتراوید!
ذکر ماعرای تاو بنیاسرائیر افزون بر توبیخ تداریخی یهدود ،هشدداری بدرای مسدلمانان
عهان است که مبادا با کارشگنی در امر دین و دسدتورهای پیدامبر ،دچدار قسداوت تداریخی
شوند .طبعاً این رخداد ناتوار میتوانست در امت اسلامی هم روی دهد که قرآن در سدوره
نسا آیات  83تا  85به آن اشاره میفرماید.
در تاریخ تمددنهای پیشدین میخدوانیم یوندان بدا وعدود فیلسدوفانی همهدون ارسدطو و
افلاطون به او شگوفایی رسیده بودل اما ناتهدان پروتداتوراس عدوان بدا مگتد

شدگاکیت
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میداندار محافر یونان شد که به واقعنمایی فلسفه رئالیسم شن کرد و در همده چیدز تردیدد
ایجاد کرد .وی میتفت هرچیزی را میتوان به هرچیزی ربط داد یا آن را بیربط دانسدت!
این سفسطهها و سؤالهای تشگیگی ،آنچنان توان دفاعی و عنگی مدردم یوندان را کاسدت
که در اندکزمانی ،یونان ممتاز ،مورد هجوم رومیان عنگجو قرار ترفت و تمام عظمدت و
شگوفایی خود را از دست داد .آنهه موعبات پیروزی رومیان را فراهم آورد ،فقدط قددرت
نظامی آندان نبدود ،بلگده عامدر اصدلی شگسدت یوندان ،از درون عامعده خودشدان و بدر اثدر
تشگینهای بیعای شگاکان فیلسوفنما بود که در ایدام عندگ بدا رم ،عواندان یوندانی را
آما تشگینهای خود قرار داده بودند که آیا اصلاً عنگ ،واقعیت دارد یا نه .آیدا درسدت
است عان شیرین خود را فدای دیگران کنیم و آیا دشمن همیشه بد است و آیدا ...آیدا ...
بدینسان این شبههافگنیها حس دفا ملی کشور را به صفر رساند ،بهطوریکه یوندان پدس
از آن ،هرتز عظمت سابق خود را بازنیافت .مخالفان و منتقدان داخلی و خارعی عمهوری
اسددلامی و روشددنفگرنماهای غربددزده بارهددا و بارهددا از تئددوری تشددگین و تئددوری تدداو
بنیاسرائیر اسدتفاده کدرده و میکنندد .هجدوم صددها سدؤال بهاصدطلاح اعتقدادی از طریدق
برنامههای ماهوارهای ،شبگههای مجازی و علسات خار نشینان ضدانقلاب ،فقدط بده قصدد
ایجدداد آشددوب ذهنددی و اختلددال در کددار عمهددوری اسددلامی اسددت ندده چیددز دیگددر .اینهددا
بهانهعوییهای بنیاسرائیلی است که متأسفانه عز قساوت قل

و انقطا عداطفی و بلبشدوی

اعتماعی فایدهای ندارد و مشگلی را برطرف یا اشگالی را حر نخواهد کرد.
درس مدیریت مقاومت :باید در کنار عندگ سدختافزاری ،مراقد

عندگ نرمافدزاری

یعنی شبههافگنیهای ذهنی و شگرترفتن قساوتهای قلبی در بین نیروهای خودی بود.
ِ .5-4
امت وسطبودن مسلمانان یا دیدهبانی جهانی

ب
« َسیق ُو ُل ُ
السفَها ُ م َن الن َاس ما َولاَ ُه ْم َع ْن قبْل َته ُم الَتی کانُوا َعل َیها ق ُْر لله ال َْمشْ رقُ َو ال َْمغْر ُ
یهدی من یشا إلی ص ٍ
راط ُم ْست َ ٍ
دهدا َ َعل َدی
قیم ا َو کدالن َع َعل
ْ
َ ْ
ْ
ْنداکم ُأ َمد ًة َو َسدطاً لتَگونُدوا شُ َ
ُ
دع
الن َاس َو
َ
َیگم شَ هیداً َو ما َع َعلْنَا ال ْقبْل َد َة الَتدی کن ْ َ
دت َعل َیهدا إلداَ لدنَعْل ََم َم ْ
الر ُسو ُل َعل ْ
یگون َ
دن یتَب ُ

ده
ده َو مدا
َ
الر ُسو َل م َم ْن ینْقَل ُ َعلی َعقبَیه َو إ ْن کان َ ْ
داین َه َ
َگبیر ًة إلاَ َعل َی ال َ َ
کدان الل ُ
ددى الل ُ
َ
تل َ
حیم» (بقر.)301-306 ::
گم إ َن الل َه بالن َاس ل ََر ُؤ ٌ
ف َر ٌ
یمیع إیمان َ ْ
ل َ
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تبیین آیات

مفسران درباره تعبیر «امت وسط» در آیه بقره چند نظر دادهاند که هیچین از آنها کامر
به نظر نمیرسد:
 .1عدل و عادلبودن (زید بن علی3036 ،ق ،ج :3ص)33ل
ارزیابی :اولاً ،معنای عدل برای وسط در معاعم لغوی ابهام دارد و احتمالاً بهسب تفسیر ایدن
نو از آیات چنین معنایی برای وسط تفته شده است .ثانیاً ،امت اسلامی همگی عادل نیستند.
 .2اینگه مراد از وسط ،همان اعتدال است که امت اسلامی نه اهر افراط هستند و نه اهدر
تفریط.
ارزیابی :بهرغم اینگه برای بیشتر مردم همین معنا متبادر میشود و حتی بسدیاری از علمدا
به همین نظر اشاره کردهاند ،اما علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیر همین آیه ،این نظدر را
بهدرستی نقد میکند.
 .8نظر سوم از علامه طباطبایی :معناى صحی «وسطبودن امدت» ،واسدطهبودن امدت بدین
رسول و مردم است ،نه اینگه دین اسلام میانه افراط و تفریط ،و میانه دو طرف تقویدت روح
و تقویت عسم ،واسطه باشد .تواه این مطل

آن است که آیه شریفه مورد بحث ،بهحسد

معنا مرتبط با آیاتی است که دعاى ابراهیم را حگایت میکند و اینگه شهادت از شئون امت
است که آن عناب از خدا درخواست کردل بنابراین دو عمله «و تگونوا شهدا علی النداس»
و «لیگون الرسول علیگم شهیدا» ،نتیجه و لازمه وسطبودن امدت اسدت (طباطبهایی ،3130 ،ج:3

ص.)013
ارزیابی :اولاً همه امت ،شایستگی ندارند که واسطه بین رسول و مدردم باشدندل ثانیداً ایدن
برداشت نمیتواند تعبیر «کالن» در صدر آیه را به بحث قبلی یعنی تغییر قبله ربط بدهدد و
تبیین کند.
 .4نظر نگارنده :کلمه «وسط» با داشتن همان معنای معروف وسطبودن ،کنایده از وسدط
شهر است که همیشه بهعنوان مرکز شهر ،مهمترین سازههای حگدومتی مثدر شدهرداریها و
کلانتریها و مراکز تفریحی و بهداشتی مثر پارکها و حمامها غالباً در وسط شهرها ساخته
میشدندل بنابراین این وسدطبودن فقدط معندای عغرافیدایی نداشدت ،بلگده بده معندای مرکدز
فرماندهی و مرکز نظارت و کنترلکردن شهر نیز بود .همهنین مگدان قبلده عبدادت در میدان
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اقوام پیشین غالباً در وسط شهرها بود و فرماندهی ماهبی از سدوی حوزههدای فقهدی نیدز از
همانجا صورت میترفت .پس از تغییر قبله از قدس به کعبه ،مسلمانان با تفمر الهدی امدت
وسط شدند تا از این به بعد ،میاندار معرکه عهانی و مرکدز کنتدرل دنیدا مسدلمانان باشدند نده
اهر کتاب.
میدانیم که غرب ،داعیه دهگده عهانی داردل اما خدودش را کدخددای ایدن دهگدده و
میاندددار ایددن معرکدده میدانددد تددا بتوانددد از نظددر تمدددنی و بلگدده حتددی عغرافیددایی ،در وسددط
ماعراهای عهانی قرار تیرد و بر عهان و عهانیان نظارت کند و محدور و مرکدز عدال َم قدرار
تیرد .تشگیر این دهگده عهانی از شدرق آسدیا آغداز میشدودل چدون صهیونیسدم عهدانی،
دلبسته تسلط بر شرق آسیا است تا نظارت عهانی ثروت و قدرت را بهدست تیرد.
اما این ُپست عهانی و این مقام خطیر بینالمللی ،یعنی امت وسطبودن و مرکدز شدهادت
و نظارت بر دنیا شدن ،قبلاً از سوی صداح

ایدن عهدان ،خداوندد متعدال ،بده امدت اسدلامی

واتاار شده استل چراکه شاهدان عهانی ،بایدد خدود عدادل و صدال باشدند تدا شدهادت و
تواهی آنان مورد قبول واقع تردد ،نه کشدوری کده در اندوا فسدادها و سدتمها از همگدان
سبقت ترفته و تبدیر به شیطان بزرگ شده است و نه کشورهای بهظاهر مسلمانی که یگدی
از ایالتهای امریگا یا شهرهای اروپا محسوب میشوند و فقط نامی از اسلام دارند!!!
آیات قرآن کریم بهصراحت میتویند خداوندد بدا تغییدر قبلده مسدلمانان از «قددس» بده
«کعبه» و تحویردادن مگت

اسلام به مسلمانان ،آنان را از نعمت بسیار مهدم مرکزیدت دیدن

اسلام و دیدهبانی عهانی برخوردار کرده استل بندابراین مسدلمانان ،شداهدان عهانیاندد کده
پس از اطلا و نظارت بر حال عهانیان باید در روز قیامت در حمور خداوند متعال تدواهی
دهند .از مسلمانان بهعنوان تواهان عهانی و تداریخی طبعداً انتظدار مدیرود در دنیدا بده نحدو
احسن عمر کنند و در کمال عدالت و صداقت و حگمت ،به نظارت عهان بپردازندل چدون
شاهدان و تواهان باید خود درستگار و راستگو باشند.
لازمه این مقام وسط بودن و ناظر و شاهد عهانی شدن ،حمایت واقعی و پشتیبانی عددی
خدای متعال از این تواهان عادل است ،وترنه شهادت و نظارتی در عهان حاصر نخواهدد
شد .اعلام این موضو افزون بر اینگده حدس دفداعی امدت اسدلامی را بالدا میبدرد و آندان را
امیدوار به ساختن تمدنی عظیم و عدید میکند ،چشدم دشمنانشدان را بهشددت میترسداندل
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چون میبینند مسلمانان نیز داعیه عهانی دارند و چنین امتی را نمیتدوان بدهراحتی ریشدهکن
کرد و حس دفاعی و غیرت و نیت آندان را بدرای سداختن تمددنی عدیدد ندابود سداخت .از
ملزومات این نگرش ،تفقد و مواسات با مظلومان عهان اسدت .ایدن وظیفده عهدانی بدا زبدان
عاطفی و انسانی در برخی آموزههای اسلامی مورد توعه قرار ترفته است.
درس مدیریت مقاومت :مسلمانان باید «عهانیشدن» و «عهانیاندیشدن» و «عهانی رفتار
کردن» را از اهداف خود قرار دهند و لازم است که مقاومت اسلامی تمامی وسایر و شرایط
مناس

با این مأموریت عهانی را فراهم آورد و درواقدع مدا مدوظفیم بدا تعلدیم و تلقدین ایدن

استراتژی عهانی اسلامی به فرزندان خود ،در ین عملیات تسترده با کمن ملگوت ،تدوان
شهادتی و نظارتی خود را بالا ببریم که شامر تهیه تجهیدزات دفداعی و عهدادی نیدز خواهدد
شد.
نتیجهگیری

از مطالبی که بیان شد ،نتایج ذیر بهدست میآید:
 .1مراد از مقاومت در آموزههای اسلامی ،تنها مقاومت نظامی نیست ،بلگه مراد مقاومت
در همه ابعاد آن و در عنگ سخت و نرم است.
 .2با معاندانی که قرآن کریم آندان را محدور شدرارت معرفدی میکندد ،نمیتدوان از در
صل و مااکره درآمد.
 .8چنانهه مسلمانان بخواهند با کفار پیمان ببندند ،اولاً باید مراق

شرارت حیوانی آندان

باشند و این تعامر را مدیریت کنندل ثانیاً نباید به پیمانهای آنان دلخوش باشدند و بده
آنان اعتماد کنند.
 .4مسلمانان باید در حال آمادهباش ملازم باشند نه آمادهباش مهاعم ،یعنی پیش از اینگه
طبر عنگی نواخته شود ،باید شیپور آمادهباش زده شود.
 .3مسلمانان در آمادتی باید تا انتهای توان خود به پیش بروند ،بهتوندهای کده نده یدن
تام ،بلگه صد تام از دشمن علوتر باشند.
 .8کسی حق ندارد هزینه مقاومت را آنقدر بالا و سرسامآور نشان دهد که موع
یا دوری مردم از مقاومت تردد.

فرار
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 .8بدون ارتباط با آسمان نمیتوان در مقاومت زمینی تاب آورد.
 .3باید در کنار عنگ سختافزاری ،مراقد

عندگ نرمافدزاری یعندی شدبههافگنیهای

ذهنی و شگرترفتن قساوتهای قلبی در بین نیروهای خودی بود.
 .0مسلمانان باید «عهانیشدن» و «عهانیاندیشدن» و «عهانی رفتار کدردن» را از اهدداف
خدود قددرار دهنددد و لدازمش آن اسددت کدده تمدامی وسددایر و شددرایط مناسد
مأموریت عهانی را فراهم آورند.

بددا ایددن
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