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فراخوان دعوت به همکاری
فصلنامه مطالعات علوم قرآن با بهرهمندی از ظرفیتهای علمی و فکری مراکز حوزوی و
دانشگاهی و با هدف تولید دانش و ترو یج یافتههای پژوهشی و آثار دانشمندان در حوزه تفسیر ،علوم
قرآنی ،مرجعیت علمی قرآن ،پاسخ به مسألهها و نیازها و بازنشر تازههای مطالعات نو ین قرآنبنیان از
سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن) به صورت دیجیتال منتشر
میشود.
اهداف فصلنامه «مطالعات علوم قرآن» در عرصه علوم و معارف قرآن
؛

 .1گسترش و اعتالی فرهنگ و معارف قرآن کریم و اهلبیت
 .2مرجعیت بخشی به قرآن کریم در علوم اسالمی و انسانی؛
 .3تعمیق یافتههای قرآنی؛
 .4ایجاد محیط پو یا و مولد اندیشه قرآنی؛
 .5پاسخگو یی به نیازهای فکری و معارفی جامعه و نظام اسالمی؛
 .6تأثیرگذاری و مشارکت در سیاستگذاری و برنامهریزیهای ملی و کالن قرآنی؛
 .7همکاری با پژوهشگران برجسته سایر مراکز قرآنپژوهی؛
 .8بسط مطالعات تطبیقی قرآنبنیان.
اولو یتهای پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامه
 .1بازخوانی و نقد دیدگاهها در حوزه تفسیر ،معارف و علوم قرآنی؛
 .2قرآنپژوهی ناظر به مرجعیت علمی قرآن؛
 .3تمرکز بر مسأله محوری با تاکید بر مطالعات کاربردی؛
 .4قرآنپژوهی ناظر به پرسشها و شبهات قرآنی؛
 .5رعایت معیارها و ضوابط علمی  -پژوهشی در ابعاد روشی و نظری؛
 .6مطالعات قرآنی خاورشناسان در زمینههای مختلف قرآنی اعم از تفسیر ،معارف و
علوم قرآنی.
از صاحبنظران ،استادان و پژوهشگران عالقمند به موضوعات و مباحث تفسیر ،معارف و علوم
قرآنی دعوت میشود تا آثار خود را جهت بررسی و چاپ در فصلنامه مطالعات علوم قرآن بر اساس
ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از طریق سامانه نشریه به آدرس  jqss.isca.ac.irارسال نمایند.

راهنمای تنظیم و ارسال مقاالت
شرایط اولیه پذیرش مقاله

 نشریه مطالعات علوم قرآن در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقاالت ،آزاد است.
 مقاالت ارساالی به نشاریه نشاریه مطالعات علوم قرآن نباید قبال در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان
جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.
 با توجه به اینکه همه مقاالت فارسای ابتدا در سامانه سمیم نور مشابهتیابی میشوند ،برای تسریع فرایند داوری
بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله ،از اصالت مقاله خود از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
 نشااریه مطالعات علوم قرآن از دریافت مقاله مجدد از نویساااندگانی که مقاله دیگری در روند بررسااای دارند و
هنوز منتشر نشده ،معذور است.
 مقاالاه در محیط  Wordبا پساااوند  DOCXبا قلم  Noorzarنازک  18برای متن و Times New Roman

نازک 16برای انگلیسی) حروفچینی شود.
 oشررایط مقات اترراراش شراه اث ر ار دی ر چنانچه مقاله مساتررج از هر کدام از موارد ییل باشاد ،نویسنده
موظف اساات اطالعات دقیق ا ر وابسااته را یکر کند .در ایر این صااورت در هر مرحلهای که نشااریه متوجه
عدم اطالعرسانی نویسنده شود ،مطابق مقررات برخورد میکند:
 oپایاننامه (عنوان کامل ،استاد راهنما ،تاریخ دفاع ،دانشگاه محل تحصیل ،دانشکده ،گروه تحصیلی)
** مقاله ارسالی از دانشجویان (ارشا و دکرری) بهتنهایی قابل پذیرش نبوده و یکر نام اتراد راهنما الزامی میباشد.
 oطرح پژوهشی (عنوان کامل طرح ،تاریخ اجرا ،همکاران طرح ،سازمان مربوطه)
 oارائه شفاهی در همایش و کن ره (عنوان کامل همایش یا کنگره ،تاریخ ،سازمان مربوطه)
 oرونا ارترا مقاله هه نشرریه نویسندگان باید فقط از طریق برش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقاله
اقدام کنند ،به مقاالت ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسره چاپی ترتیب ا ر داده نرواهد شد.
 برای ارسال مقاله ،نویسناه مسئو باید ابتدا در برش «ارتا مقاله» اقدام به بت نام در سامانه نشریه نماید.
 نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفاً از طریق صفحه شرصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.
 oقالب و موضوع مقات مورد پذیرش

 .1نشااریه مطالعات علوم قرآن فقط مقاالتی را که حاصاال دسااتاورهای پژوهشاای نویساانده و حاوی یافتههای
جدید است را میپذیرد.
 .2مجله از پذیرش مقاالت مروری صرف ،گردآوری ،گزارشی و ترجمه معذور است.
 oفایلهایی که در ثمان بت نام نویسناه مسئو هایا در تامانه هارگذاری کنا

 .1فایل اصلی مقاله (بدون مشرصات نویسندگان)
 .2فایل مشرصات نویسندگان (به زبان فارسی و انگلیسی)
 .3فایل تعهدنامه (با امضای همه نویسندگان)

تذکر (ارسال مقاله برای داوری ،مشروط به ارسال سه فایل مذکور و بت صحیح اطالعات در سامانه است).
 .4تکمیل و ارسال فرم عدم تعارض منافع ،توسط نویسنده مسئول الزامی میباشد.
 oحجم مقاله واژگان کل مقاله بین  3666تا  8366واژه؛ کلیاواژهها  4تا  3کلیدواژه؛ چکیاه  136تا  266واژه
(چکیده باید شامل هدف ،مساله یا سوال اصلی پژوهش ،روششناسی و نتایج مهم پژوهش باشد).
 oنحوه درش مشراارا فردی نویسناگان نویسنده مسئول در آ اری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتم ًا
مشاارب باشااد .عبارت (نویساانده مساائول) جلوی نام نویساانده مورد ن ر درج شااود .فرسااتنده مقاله بهعنوان
نویسنده مسئول در ن ر گرفته میشود و کلیه مکاتبات و اطالعرسانیهای بعدی با وی صورت میگیرد.
 oواهسر ی تاثمانی نویسناگان هایا دقیق و مطاهق ها یکی اث ال وی های ذیل درش شود
 .1اعضرای هیا علمی رتبه علمی (مربی ،اساتادیار ،دانشایار ،است اد) ،گروه ،دانشگاه ،شهر ،کشور ،پست الکترونیکی
سازمانی.
 .2دانشرجویان :دانشاجوی (کارشاناسای ،کارشاناسای ارشاد ،دکتری) رشاته تحصایلی ،دانشاگاه ،شااهر ،کشور ،پست
الکترونیکی سازمانی.
 .8افراد و محققان آزاد  :مقطع تحصیلی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری) رشته تحصیلی ،سازمان محل خدمت،
شهر،کشور ،پست الکترونیکی سازمانی.
 .4طالب :سطح ( ،) 4،8،2رشته تحصیلی ،حوزه علمیه /مدرسه علمیه ،شهر ،کشور ،پست الکترونیکی.

 oتاخرار مقاله بدنه مقاله باید به ترتیب شامل برش های ییل باشد:
 .1عنوان؛

 .2چکیاه فارتی (تبیین موضوع/مساله/سوال ،هدف ،روش ،نتایج)؛
 .3مقامه (شاامل تعریف مسااله ،پیشاینه تحقیق (فارسی و انگلیسی) ،اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و دلیل
جدیدبودن موضوع مقاله)؛
 .4هانه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)؛
 .5نریجهگیری (بحث و تحلیل نویسنده)؛
 .6هاش تقایر و تشرکر پیشانهاد میشاود از مؤساسههای همکار و تأمینکننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده
شود .از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته ،یا در تهیه و فراهمنمودن امکانات مورد
نیاز تالش نمودهاند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسااای و تن یم مقاله زحمت کشااایدهاند ،با یکر نام،
قدردانی و سپاسگزاری شود .کسب مجوز از سازمانها یا افرادی که نام آنها برای قدردانی یکر میشوند،
الزامی است؛
 .7مناهع (منابع ایرانگلیساای عالوه بر زبان اصاالی ،باید به انگلیساای نیز ترجمه شااده و بعد از برش فهرتررت

مناهع ،ییل عنوان  Referencesدرج شوند).
 oروش اتررناددهی ( APAدرج پانویس ،ارجاعات درون متن و فهرسات منابع) میباشد که لینک دانلود فایل
آن در سامانه نشریه (راهنمای نویسندگان) موجود میباشد.
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Abstract
The pillar of Qur'anic morality is God, who is the source of all objective and
infinite virtues and perfections. Moral development means being divine in
the cognitive, behavioral and emotional aspects through the acquisition of
divine attributes and actions, which are exemplified in the attributes and
actions of God and the attributes and actions that God has considered
desirable for human. Human, in his special nature and creation, has the gift
of becoming divinity and deification, and many factors play a role in the
flourishing and growth of this talent. Factors affecting moral development
from the Qur'an's point of view are of two types: epistemological factors and
non-epistemological factors. Instinctive knowledge of virtues and vices (nonacquired epistemological factor), attention and thinking (awakening) and
faith are acquired epistemological factors of moral development, and
inheritance, nutrition, environmental factors, occult principles, will and
authority and righteous action are the non- epistemological factors of this
development. This study has been carried out by a library-documentary
method and content, descriptive, and inferential analysis, with the aim of
examining the factors affecting moral development based on Qur'anic
teachings.
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عوامل مؤثر بر رشد اخالقی با نگاهی قرآنی
محمدمهدی فیروزمهر1
تاریخ دریافت2931/25/52 :

تاریخ پذیرش2933/40/25 :

چکیده
تکیهگاه اخالق قرآنی خداوند اسات که منبع و منشاأ همه فضایل و کماالت عینی و نامتناهی است .رشد

2

اخالقی به معنای ربانی و الهیشدن در بعد شناختی ،رفتاری و عاطفی از راه کسب اوصاف و افعال ربوبی

و الهی است که نمونه آن در اوصاف و افعال خدا وجود دارد و اوصاف و افعالی که خداوند برای انسان
سال دوم  ،شماره دوم،تابستان 9911

مطلوب دانسااته اساات .انسااان در فطرت و خلقت ویژهاش اسااتعداد ربانی و الهیشاادن را دارد و عوامل
متعددی در شکوفایی و رشد این استعداد نقش دارند .این پژوهش با روش کتابرانهای -اِسنادی و تحلیل
محتوایی ،توصایفی و اساتنباطی با هدف بررسای عوامل مؤ ر بر رشاد اخالقی براساس آموزههای قرآنی
انجام شاااده اسااات که این عوامل از نگاه قرآن دو نوعاند :عوامل معرفتی ،عوامل ایرمعرفتی .شاااناخت
فطری فضاااایال و ریایال (عامل معرفتی ایراکتساااابی) ،توجه و تفکر (بیداری) و ایمان ،عوامل معرفتی
اکتساااابی رشاااد اخالقیاند و ورا ت ،تغذیه ،عوامل محیطی ،مبادی ایبی ،اراده و اختیار و عمل صاااالح
عوامل ایرمعرفتی این رشدند.

کلیدواژهها
قرآن ،اخالق ،رشد اخالقی ،عوامل معرفتی ،عوامل ایرمعرفتی.
 .1استادیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران.

m.firozmehr@isca.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله

رشد اخالقی از مسائل مورد توجه افراد و ملتها با دین و آیین متفاوت بوده و است .این
توجه بدان جهت اساات که رشااد اخالقی در حیات مادی و معنوی انسااان نقش بساازایی
دارد و بادون آن ،حیاات دنیاایی و حیاات معنوی و اخروی قرین ساااعادت نرواهد بود.
عواملی که رشااد اخالقی را ممکن میسااازد ،مساائله مهمی اساات که بدون شااناخت و
فراهمبودن آنها ،حصاااول رشاااد اخالقی ناممکن اسااات .رشاااد اخالقی و عوامل آن را
میتوان به سه شیوه بررسی قرار کرد:
الف) شیوه میدانی و مشاهده که روانشناسان تعدادی از کودکان را زیر ن ر قرار داده
و درک ،قضااااوت ،احسااااس ،عواطف و رفتاار ایشاااان را در مراحال و مقاطع مرتلف
آزمایش میکنند و به نتایجی میرسااند که هرچند جزئینگری و دقت در آن قابل توجه
است ،به لحاظ محدویت شناخت تجربی قابل اعتماد کامل نیست.
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ب) شایوه عقلی و تحلیلی که با انساانشناسی فلسفی و بررسی عناصر دخیل در رشد
عقل در شااناخت دقیق ابعاد وجودی انسااان و جزئیات امور مؤ ر بر سااعادت و شااقاوت
انسان بهتنهایی نمیتواند بینیازکننده باشد.
ج) شااایوه نقلی -وحیاانی کاه باا بررسااای متون وحیاانی و دقت در آن ،عواملی که
در رشااد اخالقی دخالت دارند کشااف و معرفی میشااوند .از اهداف وحی قرآنی ارائه
راههاای مطمئن و قاابال اعتمااد رشاااد همهجانبه انساااان از جمله در بعد اخالق اسااات؛
بادین روی در وحی قرآنی معااارف ناااب و زاللی در عرصاااه رشاااد اخالقی و عواماال
آن عرضاااه شاااده اسااات کاه با کشاااف و فهم درسااات آن و بهکارگیری آن میتوان
تحول چشاامگیری را در جامعه دینی امید داشاات .در این تحقیق پس از مفهومشااناساای
و تبیین نکات اسااااسااای برای ورود به مبحث رشاااد اخالقی قرآنی با اساااتفاده از شااایوه
ساااوم تالش شاااده اسااات مهمترین عوامال رشاااد اخالقی باا اساااتنااد باه آیات قرآن
معرفی گردد.

عوامل مؤثر بر رشد اخالقی با نگاهی قرآنی

اخالقی عوامل مؤ ر بر آن ،کشااف و معرفی میگردد .این شاایوه نیز به دلیل محدودیت

 .1مفاهیم
 .1-1رشا

واژه رشااد به معنای بهراهشاادن ،هدایتیافتن (معنای مصاادری) و به معنای تمییز نیک و بد،
اساتقامت بر راه حق و تصالب در آن (معنای اسام مصادری) است و در فارسی به معنای
نشو و نما بهکار میرود (دهردا ،1888 ،ج ،3ص  .)12634رشد در زبان عربی به معنای راستی و
اسااتقامت راه اساات (ابنفارس1464 ،ق ،ج ،2ص َ .)813ر َشاا َد و َر ِشاا َد زمانی گفته میشااود که
ِ
جهت صاحیحِ پرداختن به یک کار یا راه را پیدا کرده باشد (فراهیدی1416 ،ق ،ج،8
شارب
ای و ضالل (گمراهی) است (فراهیدی1416 ،ق ،ج ،8ص .)242
ص  .)242مقابل یا نقیض رشد ،ل

ای به معنای
ای و ضاااالل میتواناد در یافتن معنای رشاااد کمک کند .ل
فهم معناای ل

گمراهی و نااامیادی (جوهری1413 ،ق ،ج ،8ص ،)243جاهلبودن به کاری و فرورفتن در باطل
38

اساات (ابنفارس1464 ،ق ،ج ،2ص )813و ضااالل انحراف از اعتدال (فراهیدی1416،ق ،ج ،8ص )3و
گمشدن و رفتن در مسیری که نباید رفت است (ابنفارس1464 ،ق ،ج ،8ص)838؛ بنابراین رشد
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به معنای اهتدا و در مسیر مقصدبودن است.
در قرآن (ر.ک :انبیاء31 :؛ اعراف )148 :و زبان عربی واژه رشاااد تنها در مورد امور معنوی
بهکار میرود.
 .2-1اخالق

اخالق جمع خلق یا خل ْق اساات .واژه خلق یا خل ْق برای ساارشاات ،ساایرت و اوصاااف
باطنی انساان و واژه َخل ْق برای صورت و اوصاف ظاهری به کار میرود (ابنمن ور1414 ،ق،

ج ،16ص .)38در دعایی از پیامبر

آمده است« :اللهم َح ِّسن َخلقی وخلقی؛ خدایا صورت

و سیرتم (ظاهر و باطنم) را نیکو گردان» (فیض کاشانی ،بیتا ،ج ،4ص.)111
لین؛ این چیزهایی که تو
در قرآن دو بار واژه «خلق» آمده استِ « :إ ْن هذا ِإال َّ خلق ْاْلَ َّو َ
ماا را بدان می خوانی ،جز شااایور مردمان نرساااتین اکه خرافاتی بودند چیز نیسااات»
(شاااعراء)188 :؛ « َو ِإنَّک ل ََعلی خل ٍق َع ٍ
یم؛ و هرآینه تویی بر خویی بس بزرگ» (قلم .)4 :این
واژه در آیه نرساات به معنای «عادت و روش» اساات (طبرساای ،1882 ،ج ،8ص )811و در آیه

دوم که در ساتایش خاتم پیامبران

اسات ،به معنای خصلت و خوی نیکو است (طوسی،

بیتا ،ج ،16ص.)83
اخالق در اصطالح ،کاربردهای متفاوتی دارد:
یک .صاافات نفسااانی که منشااأ پیدایش رفتار خوب یا بد میشااوند ،راسااخ باش اد یا
ایرراسخ؛
دو .صااافااات راساااخ و پااایااداری کااه موجااب صااادور افعااالی متناااساااب بااا آنهااا
بهطورخودجوش و بدون نیاز به تفکر از انسان میشوند.
ساااه .فضاااایل و معنای جامع و برایند صااافات نیکو که در حال ترکیبی بهصاااورت
شرصیت آدمی درآمده است (شرصیت و سجیت)؛
چهاار .دانش اخالق که بدینصاااورت تعریف میشاااود :دانشااای که از صااافات و
رفتارهای نیک و بد و چگونگی اکتسااااب و اجتناب آنها و اصاااالح رفتارها در عرصاااه
خودسازی بحث میکند (مصباح یزدی ،1832 ،صب.)13-18
خودکار و بدون فکر سبب صدور افعال متناسب میشود .در کتابهای اخالق معموالً واژه
اخالق یا خلق به این معنا تعریف شاده

اسات (ابنمسکویه ،1888 ،ص113؛ فیض کاشانی ،بیتا ،ج،3

ص13؛ نراقی ،1881 ،ج ،1ص.)33
 .3-1رشا اخالقی

رشااد اخالقی با نگاه متفاوت تعریف شااده اساات .بعضاای گفتهاند« :رشااد اخالقی
دربرگیرنده آن دسااته از قوانین و مقررات اجتماعی اساات که تعیین میکند انسااانها در
رابطاه باا دیگر مردم چگونه باید رفتار کنند» (پژوهشاااکاده حوزه و دانشاااگاه ،1838 ،ص )1681یا
گفتهاند« :رشاد اخالقی عمل فرد در ارتباط با آداب و رسوم و اوضاع اجتماعی است که
به وسایله توانایی تشاریب میان معیارهای درست و نادرست که بهتدریج کسب میشود
و در رفتار اجتماعی تأ یر میکند» (شعارینژاد ،1883 ،ص.)118
این تعریفها اخالق را در بعد قوانین و روابط اجتماعی و رشد اخالقی را در راستای
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رایجترین کاربساات اخالق ،در مورد صاافت راسااخ نفسااانی اساات که بهصااورت
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قانونپذیری و اجتماعیشادن میشاناسانند .در نگاه اسالمی ،اخالق و رشد اخالقی ابعاد
وساایعتری دارد؛ از اینرو گفته شااد« :رشااد اخالقی عبارت اساات از رشااد انسااان در
جنبههایی از شاناخت ،رفتار و عواطف که به کمال انساان در زندگی شرصی ،اجتماعی
و در رابطاه خادای متعاال مربوط میشاااود ،و ویژگی مهم آن این اسااات که تنها افعال
اختیاااری فرد ،بااه این علاات کااه بااا کمااال ارتباااط دارد ،موضاااوع بحااث قرار میگیرد»
(پژوهشکده حوزه و دانشگاه ،1838 ،ص.)1688
 .2نکاتی اساسی برای ورود به مبحث رشد اخالقی از نگاه قرآن

برای درک مقصاااود از رشاااد اخالقی براسااااس آموزههاای قرآنی نکاات مهمی باایااد
فهمیده شوند:
38

 .1-2انسان خلیفه خاا
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ِ
ِ ِ ِ
ل فِی ْاْلَ ْر ِ
ض َخلِیفَة؛ و ]به یاد آر[
قرآن میفرماایدَ « :و ِإیْ قا َل َربُّک لل َْمالئکة ِإنِّی جاع ٌ
هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت :همانا من در رو زمین جانشینی قرار خواهم
داد» (بقره )86:و فلسافه خلقتش جامه عمل پوشایدن اساتعداد خالفت است .خلیفه کسی
اسات که جای کسای قرار میگیرد و شبیه او میشود (فراهیدی1416،ق ،ج ،4ص .)288با توجه
به اینکه باید میان خلیفه و مساترلفعنه تناساب تام وجود داشاته باشاد (صادرالدین شیرازی،

 ،1888ج ،2ص )866و بااید خلیفه محل تجلی و ظهور و بروز شااائون مساااترلفعنه باشاااد
(طباطبایی1418 ،ق ،ج ،1ص ،)113رسایدن انساان به خالفت خدا زمانی شکل واقعی و خارجی
پیدا میکند که انساان با شاناخت اساما و صفات و خلق و خوی الهی در حد توان بشری
آن را در خود ایجااد کند (دیلمی و آیرباایجانی ،1836 ،ص ،)88به بیان دیگر خالفت انساااان از
خداوند به معنای اقتدای انسان به خدای تعالی در افعال الهی به اندازه توان بشری است و
اقتدای به خداوند بدون طهارت نفس ممکن نیسااات و طهارت نفس با تحصااایل مکارم
اخالق و علم و عبادت حاصااال میگردد (راااب اصااافهانی ،1888 ،ص)44؛ چنانکه پیامبر
فرمود« :به اخالق خدایی مترلق شاااوید» (مجلسااای1468 ،ق ،ج ،33ص )121و فرمود« :خداوند

سبحان فضایل اخالقی را وسیله ارتباط میان خود و بندگانش قرار داده ،همین بس که هر
یک از شما به اخالقی تمسک کند که او را به خدا مربوط سازد»
ج ،2ص .)816علی

(ورام بن ابی فراس1484 ،ق،

فرمود« :ای کمیل خداوند کریم ،حلیم ،ع یم و رحیم است ،ما را بر

اخالق خود راهنمایی کرده و به اخذ آن فرمانمان داده و مردم را بر آن واداشااته اساات»
(حرانی1464 ،ق ،ص.)183
 .2-2انسان مأمور هه ّرهانیشان

خدای متعال به انسااان که میتواند خلیفه او در زمین شااود ،دسااتور داده که در سااایه
ِ
ْکتاب َو بِما کنْت ْم
ون ال
یین بِما کنْت ْم ت َعلِّم َ
آموزههای وحیانی ربانی شااودَ « :و ْ
َ
لکن کونوا َربَّان َ
تَ ْدرساون؛ و لکن ]می سزد که بگوید[ مردمانی خداپرست و تربیت یافتگان و علمای دین
بااشااایاد ،ازآنروکه آموزگاران کتاب هساااتید و ازآنروکه آن را بهخوبی فرا گرفته و
ب» اساات که الف و
میخوانید» (آلعمران )81 :ربانیین جمع ربانی اساات که منسااوب به « َر ل
ارتبااط باا رب و بیشاااترین اشاااتغال به عبودیت و عبادت او را دارد (طبااطبایی1418 ،ق ،ج،8

ص .)288او تنهاا رب خود خادا را میبیناد ،در یات ،وصاااف و فعل به خدای خو مرتبط
اساات (جوادی آملی ،1888 ،ص ،)11مترلق به اخالق رب اساات (آلوساای1413 ،ق ،ج ،2ص )218و
کسای اسات که به معارف کتاب آسمانی ایمان و یقین دارد ،به اخ الق و ملکات و عمل
صالح موجود در آن متصف شده است و از این راه از ایر رب بریده و به او پیوسته است
(طباطبایی1418 ،ق ،ج ،8ص.)288
ربانیشااادن مانند خلیفه خداشااادن بدون معرفت خدا و بدون ترلق به اخالق الهی و
عمل براساس خواست او ممکن نیست.
 .3-2قررن نقشه راه و راهنمای اخالق ّرهانی

قرآن تجلی خداوند اساات .امام صااادق

فرمود :خداوند در کالمش (قرآن) برای

خالیق تجلی کرده و لکن ایشااان او را نمیبینند» (مجلساای1468 ،ق ،ج ،31ص .)168قرآن خلق
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ربانی یعنی کسااایکه باالترین
نون در آن اضاااافه شاااده و داللت بر مبالغه دارد :بنابراین
ل
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الهی و راه و رسااام خالفات و رباانیت را تعلیم میدهد .امام صاااادق

فرمود :خداوند

پیامبرش را به «آداب خود» تربیت کرد و آنگاه که تربیت او کامل شااد ،به او فرمودَ « :و
ِإنَّک ل ََعلی خل ٍق َع ِ ٍ
یم» (صااافار ،1882 ،ص .)211خلق ع یم پیامبر محتوای قرآن اسااات
(سیوطی1464 ،ق ،ج ،8ص.)236
بنابراین وجود پیامبر

و قرآن هرکدام بهشاکلی تجلی اخالق و آداب الهی هستند.

پیامبر بهطورمطلق الگوی هر آن کساای اساات که میخواهد به خدا نزدیک شااود و
ول ه ِ
کان لَکم فی رس ِ
ال َو
ال أ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ل ِ َم ْن َ
ل
َ
آخرت خوبی داشاته باشد« :لَق َْد َ ْ
یرجوا هل َ
کان ْ
ال ْْیو َم ْاْل ِخ َر؛ قطع ًا برا شاما در رفتار رساول خدا مایه اقتدا و سارمشق زندگی است برا
کسااای که به خدا و روز واپساااین امید (قلبی و عملی) دارد و خدا را بسااایار یاد می کند»
(احزاب .)21 :پس قرآن نقشه راه مفهومی و پیامبر
31

نقشه راه عینی است.

 .4-2امکان رشا اخالقی و رتیان هه اخالق الهی
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از اینکه انساان مأمور به ربلانیشدن ،یعنی رشد اخالقی در سمت و سوی الهی است و
قرآن به شاکلهای مرتلف انسان را به خلق الهی دعوت کرده ،بهروشنی فهمیده میشود
امکان رساایدن به اخالق الهی وجود دارد .در آیهای مؤمنان به عفو و صااافح از خطاهای
دیگران دعوت شااادهاند و به دنبالش آمده اسااات :آیا دوسااات ندارید خداوند شاااما را
ِ
َکم
ْیصفَحوا َأ ال ت ِحب ُّ َ
ون َأ ْن یغْف َر هلال ل ْ
ببرشاد و خدا آمرزنده و مهربان استَ « :و ل ْیعْفوا َو ل ْ
ِ
یم» (نور )22 :این آیه راهنمای ترل ُّق به اخالق خدایی اساات (بیضاااوی1413 ،ق،
َو هلال اَفو ٌر َرح ٌ
ج ،4ص136؛ فضل هلال1411 ،ق ،ج ،18ص.)282
ِ
ِ
ِ
ِ
یم؛ و اگر
ال اَفو ٌر َرح ٌ
در آیااه دیگر فرمودَ « :و إ ْن تَعْفوا َو تَ ْ
صااافَحوا َو تَغْفروا فَاانَّ هل َ
درگذرید و چشام بپوشید و ببرشایید ،همانا خدا آمرزگار و مهربان است» (تغابن .)14 :این
آیه نیز بهنوعی به اتصااف به صفات خدا و ترلق به اخالق الهی دعوت میکند( .طباطبایی،

1418ق ،ج ،11ص.)868
در مواردی که خداوند رضااایت و محبت خود را از یک فضاایلت یا افرادی که واجد آن
فضیلتاند ،اعالم میکند (بقره113 :؛ آلعمران13 :و 184؛ مائده ،)18 :تشویق به رشد اخالقی است.

پیامبر

بهصااورت یک قاعده کلی فرمود« :خداوند خلق و خوی عالی را دوساات

میدارد و از اخالق پست متنفر است» (حر عاملی ،1888 ،ج ،8ص.)883
بنابراین اخالق مورد ن ر قرآن ِ
صرف مفاهیم یا خصلتهای برآمده از تحمیل و فشار
یا تربیت و انس و عادت که فاقد یک تکیهگاه عینی و اصاایل باشااد یا تنها برای تن یم و
تساهیل زندگی اجتماعی به آن نگریساته شود نیست .اخالق قرآنی ریشه در فطرت الهی
دارد که آینه انعکاسدهنده تجلیات اخالقی ربالعالمین اساات و از سااوی دیگر سااازنده
انسان در زندگی دنیا و شکلدهنده حیات ابدی او است و رشد اخالقی به معنای ربانی و
الهیشدن از طریق کسب اوصاف و افعال ربوبی و الهی است که نمونه آن در اوصاف و
افعال خدا و اوصاف و افعالی که خداوند برای انسان مطلوب دانسته ،وجود دارد.
 .3انواع عوامل مؤثر بر رشد اخالقی

عوامل مؤ ر بر رشاااد اخالقی را از نگاه قرآن میتوان به دو دساااته تقسااایم کرد :عوامل

 .1-3نوع او عوامل معرفری

عوامل معرفتی خود به دو دساته تقسیم میشوند :عوامل معرفتی ایراکتسابی و عوامل
معرفتی اکتسابی.
 .1-1-3عوامل معرفتی غیراکتسابی

انساااان در جریان خلقت ،مقدم بر تأ یر عوامل تاریری و عوامل اجتماعی ،دارای بعد
وجودی خاص شااده و اسااتعدادهای واال به او داده شااده اساات که او را از حیوان متمایز
میکند و به او هویت میبرشاااد .طبق این ن ر ،انساااان در متن خلقت از نوعی شاااعور و
وجدان نوعی بهرهمند شااده که در همه انسااانها وجود دارد و همان وجدان فطری به او
تعیلن نوعی و صاالحیت دعوت ،مراطب واقعشادن ،حرکت و جنبش داده است (مطهری،

 ،1882ص .)33یکی از داشاتههای پیشاینی انساان آشانایی فطری با فضاایل و ریایل است و

عوامل مؤثر بر رشد اخالقی با نگاهی قرآنی

معرفتی و عوامل ایرمعرفتی.

38

ٍ
ورها َو
همین آشاااناایی فطری عامل رشاااد او میگرددَ « :و نَف ْس َو ما َسااا َّواها فَ َأل َْه َمها فج َ
تَق ْواها؛ و ساوگند به نفس (آدمی) و به آن که او را راسات و درسات کرد (اعضای او را
متنااساااب یکدیگر و صااافات او را متالئم اعضاااا و محیط خارج نمود) پس بدکار و
پرهیزکاریاش را به و الهام نمود و او را بر عمل توانا ساااخت» (شاامس .)3-8 :مقصااود از
الهام فجور و تقوا این است که خداوند خیر و شر و صالح و فساد انسان را در سرشت او
نهاده و او فجور و گناه و تقوا و صااالح را میشااناسااد و میداند که باید از فجور و گناه
اجتناب کند و به تقوا و صااالح روی آورد .تفریع «الهام» بر تسااویه (و ما سااواها فالهمها)
اشااره اسات به اینکه الهام فجور و تقوا که همان عقل عملی است ،بهنوعی تکمیل تسویه
و اعتدالبرشاایدن نفس اساات؛ بنابراین این الهام از صاافات آفرینش نفس آدمی اساات

33

(طباطبایی ،1418 ،ج ،26ص .)213این آیه از یک شااناخت ایراکتسااابی درباره فضااایل و ریایل
خبر میدهد .افزون بر این ،قرآن انسااان را دارای «نفس للوامه» میداندَ « :والأق ِْس ام بِالنَّف ِْس
الل ََّّو َامة؛ و سااوگند می خورم به نفس ساارزنشااگر» (قیامت .)2 :واژه للوامه بیانگر مبالغه و به
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معنای کثرت مالمت اسات .مفساران ن رهای گوناگونی در تفسیر نفس لوامه مطرح کردهاند
(نک :طبری ،1412 ،ج ،21صاااب116-161؛ طبرسااای ،1882 ،ج ،16ص .)318بسااایاری از آنان گفتهاند
مقصود از آن ،وجدان اخالقی است که در درون همه انسانها (مؤمن و ایرمؤمن) وجود
دارد و صاااحب خود را به جهت کوتاهی در پرهیزگاری و طاعت ،مالمت میکند (مغنیه،

1424ق ،ج ،8ص281؛ مکارم شیرازی ،1884 ،ج ،23ص236؛ ابنعاشور1412 ،ق ،ج ،86ص.)814
وجادان اخالقی همان وجدان عقالیی اسااات؛ ولی در مرتبهای باالتر ،یعنی عالوه بر
تمییز خیر و شااار و ن ارت بر اعمال ،دارای ویژگی «گرایش به خوبی» و «نفرت از بدی»
اسات؛ به عبارت دیگر وجدان (حس) اخالقی ،استعداد آدمی است نسبت به تمییز خیر و
شار و گرایش طبیعی او به سوی خیر و گریز از شر .این صفت فطری در مرحله معینی از
رشاد و تحول بروز میکند و درواقع از عقل و دیگر قوای نفسانی متمایز و مستقل نیست
و احکام آن همان ادراکات و احکام عملی عقل اساات که آن نیز مسااتقل از ادراکات و
احکام ن ری عقل نیست (مصباح یزدی ،1883 ،صب.)133-131

 .2-1-3عوامل معرفتی اکتسابی

از آیات قرآن استفاده میشود دو عامل معرفتی اکتسابی در رشد اخالقی مؤ ر است:
 .1-2-1-3توجه و تفکر

توجه و تفکر در اینکه انسان در آااز چه بوده و مقصد او چیست و اکنون کجا است
و چگونه باید باشااد و اصااوالً کار خاص انسااان چیساات ،بساایار مورد تأکید قرآن اساات.
تذکر به این امور ،نرساتین شاارط رشاد معنوی و اخالقی اساات و بدون آن هی گونه تکاملی
ممکن نیسات (مصباح یزدی ،1888 ،ج ،1صب )181-184از ن ر اهل سیر و سلوک نرستین منزل
رشد و تکامل ،یق ه (بیداری) است که در سایه توجه و تفکر پدید میآید.
در فرهنگ قرآن کسی که به امور یادشده توجه ندارد و در آن نمیاندیشد ،نمیتواند
از حیات حیوانی خارج شاود و به حیات انسااانی قدم نهد (اعراف .)181 :چنین کساای پلید و
ِ
بدترین جنبدگان (انفال )22 :اسااات؛ زیرا وجه امتیاز انساااان از حیوان
ناپاک (یونس )166 :و
داشات .در سایه توجه و تفکر ،انسان میتواند آن شناخت فطری خود از فضایل و ریایل
که نیمهآگانه و ایراختیاری است ،تحکیم ببرشد و به آگاهی تام و اختیاری تبدیل نماید
و زمینه را برای رشد فضایل در خود مساعد کند.
 .2-2-1-3ایمان
ایمان پیوندی اسات که بین نفس انساان و مطلبی برقرار میشود (طباطبایی1418 ،ق ،ج،13

ص )231و حقیقت آن ،تصاادیق قلبی (شااهید انی1461 ،ق ،ص )38یا ترکیبی از تصاادیق قلبی،
اقرار زبانی و عمل و رفتار اساات .پیامبر

درباره ایمان فرمود« :تصاادیق بالقلب و اقرار

بااللساااان وعمال بااالرکان؛ ایمان ،پذیرش قبلی ،اعتراف زبانی و عمل خارجی اسااات»
(طوسااای1414 ،ق ،ص .)234نیز فرمود« :االیمااان قول مقول و عماال معمول و عرفااان العقول»
(مفید1414 ،ق ،ص)283؛ درهرحال نقش معرفت در آن بسیار پررنگ است؛ از اینرو بهعنوان
عامل معرفتی به شمار میآید.

عوامل مؤثر بر رشد اخالقی با نگاهی قرآنی

داشاتههای فطری و خرد او اسات که اگر معطل بماند ،او راهی به خیر و سعادت نرواهد
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در ساااختار اخالق اسااالمی ایمان عالیترین صاافت نفسااانی هدایتگر و مبدأ و مفتاح
همه صااافات پساااندیده و رفتارهای نیک به شااامار میآید (دیلمی وآیربایجانی ،1836،ص.)81
اخالق نیازمند به مبنای معرفتی اسااات تا خود را به بهترین نحو برای انساااان توجیه کند،
وگرنه البه بر لذایذ و منافع مادی ،امری ناممکن اساات و آن مبنای معرفتی که پیدایش و
دوام و بقای مکارم اخالق را تضمین میکند ،ایمان است (مطهری ،1833 ،ص.)318
«آنچه از بیانات شارع بهدست میآید بهطورکلی این استکه ارزشهای اخالقی حد
نصاابی دارند که کمتر از آن از دیدگاه اسالم قابل پذیرش نیست .یعنی افعالی که حقیقت ًا
تأ یر تام در کمال انساان دارند ،افعالی هستند که دارای این شرایط باشند :باید از ایمان به
خدا و ایمان به روز قیامت سرچشمه بگیرند و در چارچوب تکالیف شرعی انجام گیرند.
اگر کاری از ایمان به خدا نشائت نگرفته باشد و ایمان به خدا هی تأ یر در انجام آن کار
32

نداشاته باشاد ،برای نفس کمالی ایجاد نمیکند .اگر از ایمان به قیامت ساارچشمه نگرفته
بال هم سارچشامه نرواهدگرفت ،مگر در موارد خطا و اشتباهی،
باشاد که طبعاً از ایمان هل

سال دوم  ،شماره دوم،تابستان 9911

آن هم در کمال انسان نمیتواند تأ یری داشته باشد» (مصباح یزدی ،1838 ،صب.)842-841
رابطه ایمان و ارزش اعمال این است که از دیدگاه اسالم کاری ارزشمند است که به
وسیله نیت با خداوند مرتبط شود و چنین نیتی که رابطه با خدا را تحقق برشد ،از کسانی
متمشاای خواهد شااد که برای خدا یا ترس از عذاب یا امید به پاداش وی کاری را انجام
دهند؛ بنابراین تا کسای ایمان به خدا نداشاته باشد ،نمیتواند کاری را برای او انجام دهد
و تا ایمان به روز قیامت (روز حسااااب ،پادش و کیفر) نداشاااته باشاااد ،نمیتواند به امید
پااداش خادا یاا ترس از عذاب او کاری را انجام دهد (مصااابااح یزدی ،1888 ،ج ،1ص)128؛ از
اینرو قرآن منشاااأ هماه ارزشها را ایمان میداند و اعمال صاااالح و ارزشها را به دنبال
ایماان و فرع و نتیجاه آن یکر میکناد (ناک :بقره23 :؛ مائده1 :؛ حدید13 :؛ و )...و اعمال کافر را
فاقد ارزش میشناسد (نور46-81 :؛ فرقان.)28 :
نتیجه آن اسااتکه مهمترین حلقه اتصااال میان انسااان بهعنوان موجود فضاایلتجو و
خدای تعالی که مبدأ همه کماالت و فضاااایل اسااات ،معرفت و ایمان اسااات که انساااان
پادیادآماده از نااچیزترین مااده زمینی (ساااجاده )1-8 :و فااقاد هر نوع فضااایلات و کمااال

بالفعل (نحل )83 :را رشد میدهد و به مقام ربانیت و خالفتاللهی میرساند.
آنچه از بحث ایمان در اینجا مد ن ر اساات ،توجه به این اساات که ایمان پایه اصاالی
رشد اخالقی و معنوی است؛ اما حقیقت و متعلق ایمان ،اقسام و انواع آن و راههای کسب
و تقویت آن بحث دیگری را میطلبد.
 .2-3نوع دوم عوامل غیرمعرفری

مقصاود از عوامل ایرمعرفتی اموری هساتند که باالصااله و مساتقیم معرفتزا نیست؛
هرچند میتوانند ایرمستقیم تأ یر در معرفت تأ یر داشته باشند.
 .1-2-3وراثت

یکی از عواملی که در رشااد معنوی و اخالقی و ویژگیهای شاارصاایتی انسااان تأ یر
دارد ،ورا ت اسااات (دفتر همکاری حوزه و دانشاااگاه ،1884 ،ص .)214ورا تشاااناسا ِ
ااان رفتاری با

ویژگیهای روانی ،حاصل کنش متقابل بین ورا ت و محیط هستند (آیربایجانی و ساالریفرد،

 ،1833ص .)83برخی مفساران از سرن بنیاسرائیل که به حضرت مریم گفتند چگونه بدون
ون
ت هار َ
شاوهر صااحب فرزند شادی ،درحالیکه پدر و مادر تو «بدکاره» نبودند (یا أ ْخ َ
ٍ
ت أ ُّمک بَغِیا) (مریم )81 :چنین برداشت کردهاند که وار ت
ما َ
کان َأبوک ْام َر َأ َس ْوء َو ما کانَ ْ
در ویژگیهای اخالقی تأ یر دارد (مدرسی1411 ،ق ،ج ،8ص28؛ حجازی1418 ،ق ،ج ،2ص .)431نیز
از ساارن حضاارت نوح که درباره کفار قومش گفت اگر اینان زنده بمانند ،جز فرزندان
ب ال تَاذَ ْر َعلَی ْاْلَ ْر ِ
ض مِ َن
منحرف در عقیااده و آلوده در عماال بااهوجود نمیآورنااد ( َر ِّ
ِ
ِ
ِ
بادک َو ال یلِدوا ِإ َّال فاجِراً کفَّاراً) (نوح)28-28 :
ین َدیااراً ِإنَّک ِإ ْن تَذَ ْره ْم یضااال ُّوا ع َ
ال ْکااف ِر َ
استفاده شده است برخی خصلتهای نیک و بد والدین از طریق ورا ت به فرزندان منتقل
میشاااود (مدرسااای1411 ،ق ،ج ،18ص .)422عالمه طباطبایی مینویساااد :دلیل اینکه حضااارت
نوح

از پروردگار خواساات کفار قومش نابود شااوند ،این بود که به فراساات نبوی و

عوامل مؤثر بر رشد اخالقی با نگاهی قرآنی

مطاالعاه این مسااائله ساااروکار دارند که تا چه اندازه ،ویژگیهای روانی  -ن یر توانایی
یهنی ،خلق و خو و اساااتواری هیجااانی  -از والاادین بااه ار میرسااانااد .درحقیقاات
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وحی الهی فهمیاده بود که اصاااالب پدران و ارحام مادران قوم او اساااتعداد تولد فرزند
مؤمن را از دست داده است (طباطبایی1418 ،ق ،ج ،8ص.)283
البته این آیات در مورد ورا ت به معنای یادشاااده صاااراحت ندارند و این مطلب در
روایات روشاانتر بیان شااده اساات .پیامبر فرمود« :با خاندان صااالح ازدواج کنید؛ زیرا
ِ
نالعِرقَ َد لسااااس» (طبرسااای،
الح ْجز الصااالح فا ل
عرق بهطورپنهانی عمل میکند؛ ل
تزوجوا فی َ
 ،1812ص )118نیز فرمود« :دقات کنید که (نطفه) فرزند خود را در چه محلی قرار میدهید؛
همانا عِرق بهطورپنهانی تأ یر میگذارد» (قضاااعی1463 ،ق ،ج ،1ص .)886از واژه «عِرق» همان
معنایی فهمیده میشاااود که امروزه از واژه «ژن» بهعنوان عامل وار ت فهمیده میشاااود
(فلسفی ،1888 ،ج ،1ص.)82
رسااول خدا
88

فرمود« :برای نطفههایتان ازنان و رحمهای مناسااب اختیار کنید؛ زیرا

زناان شااابیه برادران و خواهران خود فرزند میآورند» (متقی هندی1461 ،ق ،ج ،18ص .)213از
از پیامبر

نقل کردهاند ،فهمیده میشااود بعضاای
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برخی روایاتی که امامان معصااوم
ِ
اجداد خیلی پیشاااین از طریق ورا ت به فرزندان منتقل میگردد (کلینی،1888 ،
ویژگیهای
ج ،3ص382؛ راوندی ،1888 ،ص.)183
 .2-2-3تغذیه

میان جسااام و روح ارتباط و تعامل تنگاتنگی وجود دارد و همواره این دو از یکدگر
متأ رند .مواد اذایی افزون بر تأمین حیات و نشاط بدن ،بر روح و افکار و اعمال نیز تأ یر
میگاذرد و بهنوعی ماده افکار و اعمال افراد را نیز تشاااکیل میدهند .خداوند خطاب به
ِ
ِ
اع َملوا صااالِحا؛ ا پیامبران از چیزها
الرساال کلوا م َن الطَّ یبات َو ْ
انبیا میفرماید« :یا َأ َ
یها ُّ
پاکیزه برورید و کار نیک و شاااایساااته کنید» (مؤمنون .)31 :بهرهبردن از طیبات اشااااره به
پاکیزگی بدنی و جسمانی و عمل صالح مربوط به طهارت روحی و روانی است (ابنعاشور،

1412ق ،ج ،13ص )38و تقدیم امر به اسااتفاده از طیبات بر امر به عمل صااالح اشاااره به نقش
بهرهبرداری از لذایذ حالل در انجام عمل صالح است (آلوسی1413 ،ق ،ج ،16ص.)86

ِ
تحریم خمر به شااکل روشاانتری بیان شااده
تأ یر اذا بر فکر و رفتار انسااان در آیه

یطان ف ِ
رمر و ال ْم ِ
ِ
یسرِ ...رجس مِن عم ِل الشَّ ِ
ِ
َّکم
َاجتَنبوه ل ََعل ْ
ْ
یها ال َّذ َ
اسات« :یا َأ َ
ْ ٌ ْ َ َ
آمنوا إن َّ َما ال ْ َ ْ َ َ
ین َ
رم ِر و ال ْم ِ
ِ
ِ
ون * ِإنَّما ی ِرید َّ
یسااا ِر َو
داو َة َو ال ْبَغ ْ
تف ْلِح َ
الشااایطان َأ ْن یوق َع بَینَکم ال َْع َ
ضااااء فی ال ْ َ ْ َ َ
َ
ِ
ال و ع ِن الصاا ِ
ِ
الة؛ ای کسااانی که ایمان آوردهاید ،جز این نیساات که
یصاا َّد ْ
کم َع ْن یک ِر هل َ َ
َّ
شاراب و قمار ...همه پلیدیهایی هساتند که گرایش به آنها از وساوسههای شیطان است؛
پس از آنها بپرهیزید ،باشااد که نیکبرت شااوید .شاایطان چیزی جز این نمیخواهد که به
وسایله شاراب و قمار میان شاما دشمنی و نفرت بیفکند و شما را از یاد خدا و از نماز باز
دارد» (مائده .)11-16 :تأ یر منفی مشاااروبات بر عقل سااابب ناکارامدی آن در شاااناخت و
درنتیجه بروز رفتارهای ناهنجار میگردد.
در قرآن خوردن مردار ،خون ،گوشات خوک و مانند آن بهشدت تحریم شده است
(بقره188 :؛ مائده8 :؛ نحل .)113 :در روایتی از امام صااادق

فلساافه این تحریمها اینگونه بیان

شده است :خدای تبارک و تعالی به جهت رابت و تمایل خودش به آنچه حرام کرده یا
رویگردانی خودش از آنچه حالل نموده ،بر بندگانش حرام یا حالل نکرده اسااات ،بلکه
می آید؛ پس آنها را از روی فضال خویش بر ایشان و مصلحت آنان حالل و مباح کرد و
دانسات که چه چیز ایشاان را زیان رسااند؛ پس بر ایشان حرام نمود ...کسی که از مردار
برورد ،بدنش ضعیف و جسمش فرتوت گردد و قوایش به سستی گراید و نسلش منقطع
گردد ...اما خون سابب بیماری کَلَب (مرضای شایبه جنون) ،ساانگدلی و کاستی رأفت و
رحمت میشااود .فردی که خون میخورد ممکن اساات فرزند یا والدین خود را بکشااد،
دوسااتان و همنشااینان او از وی در امان نیسااتند ...اما شاارب خمر ساابب لرزش میش اود،
نورانیات و جوانمردی را زایال میکناد و او را بر تعادی باه محاارم و قتل و زنا جساااور
میکند .شاااارب خمر ایمن از این نیسااات که در حال مساااتی ناخودآگاه بر محارم خود
تعدی کند و میگسار به جز شر ،سراغ چیز دیگری نمیرود (بحرانی1418 ،ق ،ج ،2ص.)222
ازالی در اهمیات تغذیه میگوید« :بدان که راه عبادت هم از جمله عبادات اسااات و

ِ
زاد راه هم از جمله راه اسااات؛ پس هر چه راه دین را بدان حاجت بود ،هم از جمله دین
بود و راه دین را به طعامخوردن حاجت اساات که مقصااود همه سااالکان دیدار حق تعالی

عوامل مؤثر بر رشد اخالقی با نگاهی قرآنی

موجودات را آفرید و میداند که با چه چیزی بدنهایشااان اسااتوار میگردد و به صااالح

83

اسات و ترم آن علم و عمل اسات و مواظبت بر علم و عمل بیسالمت تن ممکن نیست
و ساالمت تن بیطعام و شاراب ممکن نیست ،بلکه طعامخوردن ضرورت راه دین است،
ِ
وأع َملوا صااالِحا».
پس از جمله دین باشااد و برا این گفت حقتعالی« :کلوا م َن الطیلبات ْ
میان خوردن و عمل ِ
صا لح جمع کرد» (ازالی ،1883 ،ج ،1ص.)238
 .3-2-3عوامل محیطی

88
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از آیات قرآن برداشات میشاود عوامل محیطی نیز در رشد مثبت و منفی انسان تأ یر
ِ
ِ
یکم نار ًا َوقود َها النَّاس
کم َو َأ ْهل ْ
آمنوا قوا َأنْف َس ْ
یها ال َّذ َ
دارند ،عواملی مانند خانواده« :یا َأ َ
ین َ
ِ
جارة؛ ا کساانی که ایمان آورده اید ،خود و خانواده خود را از آتشی که هیمه آن
َو ال ْح َ
ض ال َّ الِم
یع ُّ
مردم و سانگ -کافران و بتها -باشند نگاه دارید» (تحریم ،)8 :دوستانَ « :و ْیو َم َ
ید ِ
رذْ ت مع الرسا ِ
ال *
ال * یا َویلَتی لَیتَنِی ل َْم َأت َّ ِرذْ فالناً َخلِی ً
ول َسابِی ً
یه یقول یا لَیتَنِی ات َّ َ
َعلی َ
َ َ َّ
َ ِ
ِ
ِ
ِ
جاءنِی ؛ و روز که اآن کافر ستمکار دو دست خویش به
لَق َْد أ َضال َّنی َعن الذِّ کر بَعْ َد إیْ َ
دندان گزد او گوید :ا کاش با پیامبر راهی فرا می گرفتم .وا بر من ،کاش فالن را به
دوستی نمی گرفتم .همانا مرا از این یادکرد و پند (قرآن) پس از آنکه به من رسید گمراه
راءنا
کرد» (فرقاان ،)86-28 :حااکماان و متنفاذان جاامعهَ « :و قالوا َربَّنا ِإنَّا َأطَ عْنا
َ
ساااادتَنا َو کبَ َ
السب ِ َیال؛ و گویند :پروردگارا ،ما از رؤسا و بزرگان خود اطاعت کردیم ،پس آنها
فَ َأ َضل ُّونَا َّ
ما را از راه اراست گمراه کردند»

(احزاب ،)88 :تعلیم و تربیت و شرایط فرهنگی (آلعمران:

184؛ نساء.)11-18 :
 .4-2-3مبادی غیبی

براساااس بینش اعتقادی ،توحید افعالی خداوند بهصااورت طولی بر همه افعال و رفتار
ما مؤ ر است و در همه عوامل و پایههای ورا تی ،محیطی و ارادی نیز حضور دارد .افزون
بر این ،آیات قرآن مبادی ایبی و در رأس آن ،خداوند را عامل مستقل یکر میکنند که
بهطورجدی در عرصاااه هساااتی فعال هساااتند و بر اعمال اخالقی و فضاااایل و ریایل نیز
تاأ یرگاذارناد و میتوانناد باا تمهیاد مقادمات و زمینههای الزم ،توفیق عبد را در تحول

اخالقی فراهم کنند یا اینکه موجبات ساالب توفیق را ایجاد نمایند (آیربایجانی ،1838 ،ص.)46
در قرآن تزکیه به معنای رشاد و تعالی از طریق تطهیر نفس از ریایل و کسب فضایل هم
به انساان نسابت داده شاده اسات« :ق َْد َأفْل ََح َم ْن َزکاها؛ بهراستی رستگار شد هر که آن را
پاک گردانید و پاکیزه داشات » (شامس)1 :؛ «ق َْد َأفْل ََح َم ْن تَ َزکی ؛ بهراساتی رساتگار شد هر

که پاکی ورزید -از کفر و شارک و گناهان( »-اعلی )14 :و هم از او سالب شده و بهعنوان
ِ
َیکم َو َر ْح َمت اه مااا َزکی
فعاال خااداونااد معرفی شااااده اسااااتَ « :و ل َْوال ف َْضاااال هلال َعل ْ
مِن ْ ِ
ٍ
ال َیزکی َم ْن یشااااء؛ و اگر فضااال و برشاااایش خدا بر شاااما
کم م ْن َأ َحد َأبَداً َو َّ
ْ
لکن هل َ
نبود هی کس از شاااماا هرگز پااک نمی شاااد ،و لیکن خاداوناد هر که را خواهد پاک
میسازد» (نور.)21 :

میان حیوان مرده و حیوانی که خود می کشید -و اگر آنان را فرمان برید هر آینه مشرک
خواهیاد بود» (انعام .)121 :در روایات نیز بر تأ یر عوامل ایبی در رشاااد و انحطاط انساااان
تأکید شاده اسات .پیامبر

فرمود :از پروردگارتان در ایام زندگی نسایمهایی میرسااد؛

آگااه بااشااایاد خویشاااتن را در معرض آن قرار دهید (مجلسااای1468 ،ق ،ج ،83ص .)221امام
صادق

فرمود :هر قلبی دو گوش دارد .بر یکی فرشتهای است ارشادکننده بهسوی حق

و بر دیگری شاایطانی اساات فتنهانگیز .این یکی فرمان میدهد و آن دیگری باز میدارد.
شیطان فرمان به گناه میدهد و فرشته از گناه بازمیدارد و این همان سرن خدا عز و جل
اسااات که فرمود :ابه خاطر بیاورید هنگامی را که دو فرشاااته راسااات و چال که مالزم

81
عوامل مؤثر بر رشد اخالقی با نگاهی قرآنی

فقر و نیاز یاتی انسان و همه موجودات به خدا نیز نشان از حضور مستمر خدا در همه
امور هساتی از جمله در رشاد و تعالی انسان است« :یا َأیها النَّاس َأنْتم ال ْفقَراء ِإلَی ه ِ
ال َو هلال
ل
َ
ه َو الْغَنِی ال َْحمِید؛ ا مردم ،شاامایید نیازمندان به خدا و خداساات بی نیاز و سااتوده» (فاطر:
ِ
ِ
ماوات َو ْاْلَ ْر ِ
کل ْیو ٍم ه َو فِی شَ أْن؛ هر که در آسمانها و زمین
الس
ض َّ
یسائَله َم ْن فی َّ
)13؛ « ْ
اساات ،از او احاجت میخواهد .هر روز و در کار اساات» (الرحمان .)21 :قرآن از تأ یر
عوامل ایبی منفی مانند وسااوسااههای شاایاطین در انسااان نیز ساارن گفته اسااتَ « :و ِإنَّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ
کم لَم ْشااا ِرکون؛ و همانا
ین لَیوح َ
وکم َو ِإ ْن َأطَ عْتموه ْم ِإن َّ ْ
ون ِإلی َأ ْولیاائ ِه ْم لیجادل ْ
الشااایااط َ
شیطانها نهانی به گوش دوستان خود می خوانند تا با شما ستیزه کنند -که چه فرقی است

انسااناند اعمال او را دریافت می دارند .انسان هی سرنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه
همان دم ،فرشاته ا مراقب و آماده برا

انجام مأموریت (و ضابط آن) است (کلینی،1888 ،

ج ،2ص.)288
 .5-2-3اراده و اختیار انسان

در کنار همه عوامل مؤ ر بر رشاااد ،عامل اراده نقش تعیینکنندهای در رشاااد مثبت و
منفی انسااان دارد .من ور از اختیار در اینجا نوعی توانایی روانی ویژه در انسااان اساات که
شاارب براساااس آن میتواند در قلمرو خاصاای ،تأ یرات زیسااتی و محیطی را تحت تساالط
خویش درآورد و باا گزینش خود ،رفتار و مسااایر رشااادش را آگاهانه انتراب نماید .اراده و
اختیار در رشاد انساان ،بهویژه در ابعاد معنوی ،اخالقی و شارصایت نقش بساازایی دارد؛ یعنی
81

در رشااد رفتارهایی که بهصااورت آگاهانه از انسااان ساار میزند ،اراده میتواند نقش داشااته
بااشاااد؛ درحالیکه ویژگیهای بیولوژیک و فیزیولوژیک (سااایساااتم عصااابی و برشهای
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مرتلف ارگانیسام بدن) از قلمرو اختیار خارجاند .رابطه عوامل زیستی -محیطی و ارادی
به این صورت است که عوامل زیستی و محیطی مستقرکننده و زمینهساز بهشمار میروند
و زمیناه را برای بروز رفتار خاص مهیلا میساااازند ،ولی چنین نیسااات که فرد پس از آن
باهگوناهای خودکاار ،رفتااری آگااهاانه انجام دهد و از دخالت فعال در این روند ناتوان
باشد ،بلکه اراده عاملی فعال و تعیینکننده است (آیربایجانی ،ساالریفرد ،1833 ،ص.)38
از آیات قرآن فهمیده میشاود ،زیربنای مسئولیت و تکلیف و پاداش و کیفر اختیار و
اراده انسان است (ر.ک :بقره238 :؛ کهف21 :؛ یونس.)11 :
«نقش اراده در رفتارهای اخالقی در مراحل شااکلگیری رفتار آگاهانه ،یعنی هنگامه
توجااه ،ادراک ،احسااااساااات و انگیزش ظهور میکنااد و میتوانااد بااا محاادودکردن و
کنترلنمودن تأ یر عوامل زیسااتی و محیطی بهطورفعال وارد عمل شااود» (آیربایجانی،1838 ،

ص)81؛ برای نمونه کساانیکه برای ساالمماندن از تأ یرات محیط ناسالم هجرت نمیکنند
و میخواهند به بهانهبودن در محیط آلوده از مساائولیت شااانه خالی کنند ،بهشاادت مورد
مؤاخذه قرارمیگیرند و عذر آنان پذیرفته نیست (نساء.)18 :

نیز افرادی که عمر خود را در دنیا تحت سااایطره افراد و محیطهای ناساااالم ساااپری
کردند ،با اینکه میتوانسااتند به اراده خود در آن شاارایط نباشااند ،در قیامت برای فرار از
مسااائولیات تالش میکنناد خود را بیگنااه جلوه دهناد؛ اماا خاادای متعاال عاذر آناان را
نمیپذیرد (اعراف.)83 :
امام صادق

مرز میان اعمال اختیاری و ایراختیاری را امکان مالمت انسان میداند:

«آنچه که میتوانی بنده را بر آن مالمت و سااارزنش کنی ،آن امر ،از بنده صاااادر شاااده
اسااات و آنچاه را که نمیتوانی بنده را بر آن سااارزنش کنی ،آن از افعال خداوند متعال
است .خدای متعال به بنده میگوید :چرا گناه کردی چرا فسق ورزیدی » این فعل بنده
اسااات؛ ولی خدا به بنده نمیگوید :چرا مریض شااادی چرا کوتاه هساااتی چرا سااافید
هستی چرا سیاه هستی

چونکه همه اینها از افعال خدای متعال است (مجلسی1468 ،ق ،ج،3

ص .)31در روایت دیگر ،آن حضااارت شااارایط و مقدمات یک رفتار آگاهانه اختیاری را
نبودن موانع محیطی و اجتمااعی ،ساااالمت جسااامی ،رشاااد طبیعی و فیزیکی بدن و باْلخره
مجبور نمیکند حتماً رفتاری از او ساار بزند ،بلکه خود او اساات که در آخرین مرحله نیز
میتواند میان انجام یا ترک رفتار ،یک طرف را انتراب کند (آیربایجانی ،1838 ،ص.)81
 .6-2-3عمل صالح

یکی دیگر از عوامل مؤ ر بر رشد معنوی و اخالقی عمل صالح است .عمل صالح در
واقع نمود ایمان قلبی اسات و در قرآن االب عمل صاالح پس از ایمان مطرح شده است
که نشان میدهد اوالً عمل فرع بر ایمان است و انیاً سعادت و رستگاری بدون آن ممکن
ِ
جات
کل َد َر ٌ
نیست .از نگاه قرآن تکامل و درجات هر فرد از عمل او ناشی میگرددَ « :و ل ٍّ
مِ َّما َعمِلوا» (انعام182 :؛ احقاف .)11 :رشااد اخالقی به معنای تحصاایل ملکات فاضااله منوط به
عمل صالح است؛ زیرا ملکات از طریق تکرار عمل مناسب پدید میآیند و رشد اخالقی
به معنای داشتن رفتار مورد پسند نیز بدون عمل صالح نمیتواند تحقق عینی داشته باشد.

عوامل مؤثر بر رشد اخالقی با نگاهی قرآنی

فراهمشادن متعلق رفتار شامرده و متذکر میشوند آمادهشدن همه این شرایط ،شرب را
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نتیجهگیری

 .1انساان در ابتدای تولد فاقد رشاد اخالقی و کماالت بالفعل است؛ اما استعداد الزم
برای ترلق به اخالق خدایی و ربانی و الهیشدن در فطرت او نهاده شده است.
 .2برای رشد و تکامل باید فطرت به حرکت درآید و خزائن مرفی آن شکوفا شوند
و رشد کنند.
 .8عواماال مؤ ر بر رشااااد اخالقی دو نوعانااد :الف) عواماال معرفتی؛ ب) عواماال
ایرمعرفتی.
ِ
معرفتی ایراکتسابی مانند شناخت فطری فضایل و
 .4عوامل معرفتی به دو نوع عوامل
ریایال و عوامال معرفتی اکتساااابی مانند توجه و تفکر (بیداری) و ایمان تقسااایم
میشوند.
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 .3نوع دوم عواملیاند که مساتقیم معرفتزا نیستند مانند ورا ت ،تغذیه ،مبادی ایبی،
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جامعه.
 .8اراده و اختیااار عاااماال دیگری اساااات کااه در رشااااد و انحطاااط اخالقی نقش
تعیینکنندهای دارد .اراده و اختیار نوعی توانایی روانی ویژه در انساااان اسااات که
شارب براساس آن میتواند در قلمرو خاصی ،تأ یرات زیستی و محیطی را تحت
تسلط خویش درآورد و با گزینش خود ،رفتار و مسیر رشدش را آگاهانه انتراب
کند .رابطه عوامل زیساااتی -محیطی و عوامل فطری و مبادی ایبی و عامل ارادی
به این صاااورت اسااات که عوامل زیساااتی و محیطی و مانند آن مساااتقرکننده و
زمیناهسااااز باهشااامار میروند و زمینه را برای بروز رفتار خاص مهیا میساااازند؛
ولی چنین نیسااات کاه فرد پس از آن باهگوناهای خودکار ،رفتاری آگاهانه انجام
دهاد و از دخاالات فعاال در این روناد نااتوان بااشاااد ،بلکاه اراده عااملی فعال و
تعیینکننده است.

فهرتت مناهع
* قرآن کریم.
 .1آ یربایجانی ،مسعود .) 1838( .عوامل مؤ ر بر تحول اخالقی .دوماهنامه خُ لُق 4( ،و ،) 3
صب .42- 88
 .2آیربایجانی ،مسعود؛ و ساالریفر ،محمدرضا .)1833( .روانشناسی عمومی .قم :زمزم هدایت.
 .8آلوسی ،سیدمحمود1413( .ق) .روحالمعانی .بیروت :دارالکتب العلمیة.
 .4ابنمن ور ،محمد بن مکرم1414( .ق) .لسان العرب (چاپ سوم) .بیروت :دار صادر.
 .3ابنعاشور ،محمدطاهر1412( .ق) .التحریر و التنویر .بیروت :مؤسسه التاریخ العربی.
 .8ابنفارس ،احمد1464( .ق) .معجم مقاییس اللغه .قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
 .8ابنمسکویه ،احمد بن یعقوب .)1888( .تهذیب االخالق و تطهیر االعراق .قم :انتشارات بیدار.
عبدال1413( .ق) .انوار التنزیل و اسرار التأویل .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
 .1بیضاوی ،ه ل
 .16پژوهشااکده حوزه و دانشااگاه .)1838( .روانشننناسننی رشنن ( )2با نگرش به منابع اسننالمی.
تهران :سازمان انتشارات سمت.
عبدال .)1888( .مراحل اخالق در قرآن .قم :نشر اسرا.
 .11جوادی آملی ،ه ل
 .12جوهری ،اسماعیل بن حماد1413( .ق) .تاج اللغه و صحاح العربیه المسمی الصحاح .بیروت:
دارالفکر.
 .18حجازی ،محمدمحمود1418( .ق) .التفسیرالواضح .بیروت :دارالجیل الجدید.
 .14حر عاملی ،محمد بن حساان .)1888( .الفصننوا المهمه .قم :مؤسااسااه معارف اسااالمی امام
رضا

.

 .13حرانی ،حسن بن علی1464( .ق) .تحف العقوا .قم :جامعه مدرسین.
 .18دفتر همکاری حوزه و دانشااگاه .)1884( .روانشننناسننی رشن ( )1با نگرش به منابع اسننالمی.
تهران :سازمان سمت.
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 .3بحرانی ،سیدهاشم1418( .ق) .البرهان فی تفسیر القرآن .تهران :انتشارات بنیاد بعثت.
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 .18دهردا ،علیاکبر .)1888( .لغتنامه .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .13دیلمی ،احمد؛ و آیربایجانی ،مسعود .)1836( .اخالق اسالمی .تهران :دفتر نشر و پرش.
 .11رااب اصفهانی ،حسین .)1888( .الذریعه الی مکارم الشریعه .اصفهان :دانشگاه اصفهان.
 .26راوندی ،فضل ه لال .)1888( .النوادر .قم :دارالحدیث.
 .21سیوطی ،جاللالدین1464( .ق) .ال ر المنثور .قم :کتابرانه آیت ه لال مرعشی.
 .22شعارینژاد ،علیاکبر .)1883( .فرهنگ علوم رفتاری .تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .28شاااهید انی (عاملی) ،زین الدین بن علی1461( .ق) .حقائق االیمان .قم :کتابرانه آیت هلال
مرعشی.
 .24صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم .)1888( .تفسیر القرآن الکریم .قم :انتشارات بیدار.
 .23صفار ،محمد بن حسن .)1882( .بصائر ال رجات الکبری .تهران :مؤسسه اعلمی.
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 .28طباطبایی ،سیدمحمدحسین1418( .ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .قم :جامعه مدرسین.
 .28طبرسی ،حسن بن فضل1812( .ق) .مکارم االخالق .قم :منشورات شریف رضی.
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 .23طبرسی ،فضل بن حسن .)1882( .مجمع البیان .تهران :انتشارات ناصرخسرو.
 .21طبری ،محمد بن جریر1412( .ق) .جامع البیان .بیروت :دارالمعرفة.
 .86طوسی ،محمد بن حسن1414( .ق) .االمالی .قم :دارالثقافة.
 .81طوسی ،محمد بن حسن .ابیتا  .التبیان فى تفسیر القرآن .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
 .82ازالی ،محمد .)1883( .کیمیای سنعادت .تهران :شارکت انتشارات علمی و فرهنگی وابسته
به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
 .88فراهیدی ،خلیل بن احمد1416( .ق) .کتاب العین .قم :انتشارات هجرت.
 .84فضااال ه لال ،سااایدمحمدحساااین1411( .ق) .تفسننننیر من وحى القرآن (چاپ دوم) .بیروت:
دارالمالک للطباعة و النشر.
 .83فلسااافی ،محمادتقی .)1888( .کودک از نظر وراثنت و تربینت .تهران :دفتر نشااار فرهنگ
اسالمی.
 .88فیض کاشانی ،مالمحسن .ابیتا  .التفسیر الصافی .تهران :انتشارات الصدر.
 .88قضاعی ،محمد بن سالمه1463( .ق) .مسن الشهاب .بیروت :مؤسسة الرساله.

 .83کلینی ،محمد .)1883( .الکافی .تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .81متقی هندی ،علی1461( .ق) .کنز العماا .بیروت :مؤسسة الرسالة.
 .46مجلسی ،محمدباقر1468( .ق) .بحار االنوار .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
 .41مدرسی ،سیدمحمدتقی1411( .ق) .من ه ی القرآن .تهران :دار محبیالحسین.
 .42مصااباح یزدی ،محمدتقی .)1883( .جامعه و تاریخ از دی گاه قرآن .تهران :سااازمان تبلیغات
اسالمی.
 .48مصاباح یزدی ،محمدتقی .)1888( .اخالق در قرآن .قم :مؤساساه آموزشای و پژوهشی امام
خمینی .
 .44مصباح یزدی ،محمدتقی .)1832( .فلسفه اخالق .تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .43مصااباح یزدی ،محمدتقی .)1838( .نق و بررسننی مکاتب اخالقی .قم :مؤسااسااه آموزشاای و
پژوهشی امام خمینی .
 .48مطهری ،مرتضی .)1882( .مجموعه آثار( .ج .)2تهران :انتشارات صدرا.
 .43مغنیه ،محمدجواد1424( .ق) .التفسیر الکاشف .تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .41مفید ،محمد بن محمد1414( .ق) .االمالی .بیروت :دارالمفید.
 .36مکارم شیرازی ،ناصر .)1884( .تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .31نراقی ،محمدمهدی .)1881( .جامع السعادات .قم :انتشارات اسماعیلیان.
 .32ورام بن ابیفراس ،حسین1484( .ق) .مجموعه ورام .بیروت :مؤسسۀ االعلمی.
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 .48مطهری ،مرتضی .)1833( .مجموعه آثار( .ج .)28تهران :انتشارات صدرا.
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Abstract

Education is the process of nurturing and activating various human talents in
its various dimensions with predetermined principles and plans, to make
human being continue his growth and development in the path of ideal
perfection and values, through a free and conscious movement with inner
acceptance. Education is divided into different types from one perspective, one
of which is physical education. The main question is what is the relationship
between the rules of Qur'anic jurisprudence and physical education? In other
words, have the rules of Qur'anic jurisprudence been legislated in such a way
that they are also in line with physical education, or have they only paid
attention to spiritual and intellectual education? The current study answers
this question based on descriptive-analytical method and library sources and
has achieved the following findings: 1. the jurisprudence of the Qur'an has three
bases: evolutionary authority, individual ability, and the nature of
distinguishing good from evil and right from wrong. 2. The Holy Quran has
introduced some rulings for physical education in three dimensions: nutrition,
health, and exercise. 3. According to the Qur'an, the purity and harmlessness
of nutrition is the criterion for nutrition to have a healthy physical education.
Therefore, there are no rulings that cause harm to the body from the Qur'anic
point of view, except in cases of major conflict such as jihad. The
jurisprudential-Qur'anic approach can indicate the innovation and
importance of the present study.

Keyword
Education, physical education, jurisprudential rulings. the scope of the
authority of the Qur'an, Rashid Reza, Tafsir al-Minar.
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رابطه فقه القرآن و تربیت جسمانی

تربیت فرایند پرورشدادن و به فعلیتدرآوردن استعدادهای گوناگون انسان در ابعاد مرتلف آن با اصول
و برنامهای از پیش تعیینشاااده اسااات ،بهگونه ای که انساااان ها در حرکتی آزادانه و آگاهانه با پذیرش
درونی ،رشد و بالندگی خویش را در مسیر حرکت به کمال و ارزشهای مطلوب استمرار برشند .تربیت
از من رهای گوناگون به انواعی تقسایم میشاود که یکی از آنها تربیت جسمانی است .پرسش اصلی این
اسااات که چه رابطهای میان احکام فقهی قرآنی و تربیت جسااامانی وجود دارد به بیان دیگر آیا احکام
فقهی قرآنی بهگونهای تشاریع شادهاند که در راستای تربیت جسمانی هم باشند یا تنها به تربیت روحی و
عقالنی توجه کردهاند .پژوهش پیش رو به روش توصاایفی -تحلیلی و براساااس منابع کتابرانهای به این
پرسش پاسخ میدهد و به این نتایج دست یافته است .1 :فقه القرآن سه مبنا دارد :اختیار تکوینی ،توانایی
فردی و سارشت تشریب خوبی از بدی و درستی از نادرستی .2 .قرآن کریم در سه بعد تغذیه ،بهداشت
و ورزش احکامی را در راساااتای تربیت جسااامانی مطرح کرده اسااات .8 .از دیدگاه قرآن طیببودن و
ضاررنداشاتن تغذیه معیار تغذیه برای تربیت ساالم جسامانی اسات؛ بنابراین احکامی که موجب ضرر به
ِ
تزاحم با اهم مانند جهاد .رویکرد فقهی  -قرآنی
جساام باشااد ،از دیدگاه قرآن وجود ندارد ،بهجز موارد
میتواند بیانگر نوآوری و اهمیت پژوهش پ ِ
یش روی باشد.

مقدمه

انساااان برای تکامل نیازمند تربیت اسااات؛ برایناسااااس خداوند انساااان هایی وارساااته و
پاکاندیش را به پیامبری مبعو ساخت تا عهدهدار این مسئولیت گردند .محور مشترک
ِ
یین»
رساالت تمامی انبیا ،تربیت الهی انساان است که در عبارت قرآنی « َو ْ
لکن کونوا َربَّان َ
(آلعمران )81 :متجل لی شاااده اسااات و بهصاااورت خاص ،تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت از
اهداف مهم پیامبر اکرم

قرار گرفته اساات (ر.ک :جمعه .)2 :در ن ام تربیتی اسااالم تربیت

در سااااختااری متنااساااب و همااهناگ تجلی یاافته اسااات و هریک در جایگاه خویش
نقشآفرین اساات .اصااول حاکم بر جساام و روح ،فرد و جامعه و دین و عقل ،بهگونهای
است که انسان را در حرکتی همسو ،به سعادت متوازن با دنیا و آخرت رهنمون میگردد.
جلوه های این ن ام هماهنگ را می توان در معارف اساااالمی ،عقاید ،اخالق ،عرفان ،فقه
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عبادات و معامالت بهخوبی مشاهده کرد.
تربیت دارای ابعاد گوناگونی است :تربیت جسمانی ،تربیت عقالنی ،تربیت اجتماعی،

سال دوم ،شماره دوم،تابستان 9911

تربیات اخالقی ،تربیات دینی ،تربیات روانی ،تربیت عاطفی و . ...در نوشاااته پیش روی
تربیت جسمانی با نگاهی فقهی از من ر قرآن و روایات بررسی میشود.
 .1مفهومشناسی تربیت

تربیت از ماده «ربو» مصااادر باب تفعیل (فیومی1463 ،ق ،ص )218و معنای اصااالیاش فزونی،
رشاد ،نمو و ارتفاع است؛ بدین جهت به نوعی خاص از فزونی بر اصل سرمایه «ربا» و به
مکان مرتفع « َربوه» گفته میشاود .بهکارگیری « َربیته» به معنای تغذیه ،بر این اساس است
که تغذیه از عوامل رشد و نمو است (ابنفارس1464 ،ق ،ج ،2ص)438؛ چنانکه تربیت به معنای
پرورش ،تعلیم ،سااایاسااات ،ترقی و برتری (ناظماالطبلاء ،1848 ،ج ،2ص )348نیز بر این اسااااس
اساات که هریک از موارد یکرشااده موجبات فزونی و رشااد را فراهم می آورد؛ درنتیجه
معنای اصلی تربیت رشد و فزونیبرشیدن و رسیدن به مرتبه واال است.
برای تربیت تعریفهای گوناگونی یکر شده است:
تربیت رشد طبیعی ،تدریجی و هماهنگ با تمام استعدادها و نیروهای موجود و
الف)
ْ

مکتوم در انسان است (ناظماالطبلاء ،1848 ،ج ،2ص.)234
تربیت سارپرساتی جریان رشاد ،یعنی درپیشگرفتن تدابیر مقتضاای برای ساختن
ب)
ْ
زمینه مساعد برای رشد است.
بالقوه در
ج)
ْ
تربیت پرورشدادن و بهفعلیتدرآوردن اسااتعدادهای درونی اساات که ل
یک شایء موجود اسات و این اساتعدادها عبارتاند از اساتعداد عقلی ،استعداد اخالقی،
ابعاد دینی -

هنری و یوقی ،زیبایی و اسااتعداد خالقیت ابتکار و ابداع (مطهری ،1838 ،ج،22

الشاای کماله
صااب 331 ،331و  .)386شاایخ بهایی در تعریف تربیت می نویسااد« :التلربیة تبلیغ ل
تدریجاً؛ تربیت رساانیدن تدریجی شایء به سوی کمال مطلوبش است» (شیخ بهایی1411 ،ق،

ص .)884در تعریفها ،بیشاااتر بر نقش مربی تأکید شاااده اسااات؛ ولی چنانچه برواهیم بر
ِ
موجود مورد تربیت نیز تأکید کنیم ،مناسب است که در ادامۀ تعریفهای یکرشده
نقش
بگوییم همه اینها باید بهگونهای باشااد که انسااانها در حرکتی آزادانه و آگاهانه ،رشااد و
بالندگی خویش را در مسایر حرکت به کمال و ارزش های مطلوب اساتمرار برشند ،اعم

 .2مبانی قرآنی تربیت
 .1-2اخریار

در ساااختار فقه رفتار انسااان موضااوع تکلیف قرار می گیرد و آنچه دارای آ ار وضااعی
و حقوقی اسااات ،مشااارب می گردد؛ برهمیناسااااس در موضاااوع تربیاات انساااان نیز
هریاک از رفتاارهاای مربیاان و متربیاان (پرورشپاذیران) تعریف و حکم آنهاا از جهت
وجوب ،حرمت ،اساتحباب ،کراهت و اباحه و نیز آ ار وضاعی آنها بیان شااده است .اگر
انسااانها در رفتارشااان مجبور باشااند ،دیگر موضااوعی برای احکام تکلیفی و وضااعی
نرواهد ماند؛ بدین جهت از مبانی مهم فقه تربیت اختیار انسااان اساات .اختیار دارای سااه
معنا است:
الف) اختیار در مقابل جبر محض :یعنی فاع ِل باشاعور بهصورت تکوینی بر هریک از
انجام یا ترک کارها قدرت دارد .آنجا که کاری را انجام می دهد ،می تواند آن را ترک
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از آنکه کمال مادی باشد یا معنوی.
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کناد و آنجاا که ترک می کند ،می تواند آن را انجام دهد ،برخالف فاعل بالجبر که تنها
بر یک طرف از انجام یا ترک ،قدرت دارد.
ب) اختیار در مقابل اکراه :یعنی در جهت انجام کارها هی گونه فشااار و تهدیدی در
برابر اراده وی نباشد .برخالف اکراه که با وجود اکراه ،تهدیدهای بیرونی سبب می شوند
کارها برخالف میل قلبی فاعل صورت گیرند.
ج) اختیار در مقابل اضاااطرار :یعنی انجام یا ترک کار به جهت محدودیت و الزامات
بیرونی یاا عوامال قهری طبیعی نبااشاااد و برای فرد فاارغ از عوامال بیرونی فعل یا ترک
میسر باشد.
ل
اختیاری که مبنای تربیت اسات ،همان معنای اول است؛ زیرا در صورت نفی آن ،تکلیف،

12

الحق من ربلکم ف ََمن شااااء
عقوبات و پااداش مفهومی نادارد .قرآن کریم می فرماید« :قل ل
فَل ْیومِن ومن شاااء فَلیک ْفر؛ بگو حق از جانب پروردگارتان اساات هرکه میخواهد ایمان بیاورد
و هرکه میخواهد کافر گردد» (کهف .)21 :در دیگر آیات نیز بر اراده و انتراب انسااان تأکید
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واما کفوراً؛ ما راه را به او نشااان دادیم خواه
الساابیل لاما شاااکر ًا ل
شااده اساات« :انلا هدیناه ل
ِ
ال الَ یغَیر َما بِق َْو ٍم َحتَّی یغَیروا ْ َما ب ِ َأنْف ِس ِه ْم» (رعد)11 :؛
ساپاساگزار باشد یا ناسپاس» (انسان)8 :؛ «إنَّ هل َ
ِ
ِ
ورا» (فرقان .)82 :براسااااس
«ه َو الاَّ ذی َج َعا َل الل َّی َل َوالن َّ َه َار خلْفَ ًة ل َِّم ْن َأ َر َاد َأن یذَّ ک ََّر َأ ْو َأ َر َاد شاااک ً
معنای «بین االمرین» ،برخی آیات به این جهت اشااااره دارند که اختیار انساااان مطلق نیسااات،
بلکه در تحت سایطره مشیت الهی است« :اِن هو اِ لال یک ٌر للعالمین ل ِ َمن شاء منکم اَ ْن یستقیم وما
رب العالمین؛ این قرآن جز تذکری برای جهانیان نیست ،برای آنها که
تشااءون ا لال ان یشاء هلال ل
می خواهناد راه مساااتقیم در پیش گیرناد و شاااما نمی خواهید مگر آنکه خداوند پروردگار
جهانیان برواهد» (تکویر)28-21 :؛ زیرا از یک ساو می فرماید متذکرشدن به قرآن بستگی به
خواسات شما دارد و از سوی دیگر بیان می کند اگر شما دارای اختیار و آزادی هستید ،بدانید
که این آزادی افاضهشده از جانب خدا است و او خواسته است که این چنین باشد.
 .2-2توانایی و قار

شارط تکلیف در تمام ابواب فقه توانایی فردی اسات« :الَ یکَلِّف هلال نَف ًْساا ِإالَّ و ْس َع َها»

(بقره)238 :؛ «الَ یکَلِّف هلال ا لال ما آتاها» (طالق .)8 :فقه تربیت نیز در همین راستا است .اگر در
امور پرورشای و تهذیب روح ،تکلیفی ارائه می شاود ،براساس توانمندی فرد بر انجام آن
است .عقل نیز تکلیف به ایرمقدور را محال میداند و از او سلب مسئولیت میکند.
ترشت حقیقتخواه
 .3-2اترعااد فطری و
ِ

خداوند در انساانها سارمایه فطرت توحیدی و الهامات معنوی را تعبیه کرده است تا
خوبی را از بدی و درساتی را از نادرستی تشریب دهند و به پیامبران الهی که انسانها را
باا نادای فطرت و احکام منطبق با آن مراطب قرار میدهند ایمان آورند .خداوند پس از
ورها َو تَق ْواها؛ پس زشااتی و پاکیزگی
یازده قساام ،از این فطرت یاد میکند« :فَ َأل َْه َمها فج َ

را به انسان الهام کرد» (شمس )3 :و نیز میفرمایدَ « :و َه َدیناه الن َّ ْج َد ِ
ین» (بلد )16 :واژه «نجدین»
به خیر و شار تفسایر شاده است ،یعنی راه نیک و بد را به آنان نشان دادیم (طبرسی1468 ،ق،

ج ،16ص .)843احکام الهی که در جهت تربیت انسانها بر پیامبران نازل شده ،بر این اساس
هماانند حیوانات و جمادات از فطرت در دو برش دل و عقل بیبهره بود ،نمیتوانسااات
حامل امانت الهی و مراطب ادیان آسمانی قرار بگیرند.
 .3گستره تربیت

تربیت از جهات مرتلف به انواعی تقسیم میشود (ر.ک :اعرافی ،1811 ،ج ،1ص .)142تربیت از
ن ر بساتری که در آن جاری میشاود ،به چند دساته تقسایم میشاود ،از جمله .1 :تربیت
جسمانی .2 ،تربیت عقالنی .8 ،تربیت اعتقادی .4 ،تربیت اجتماعی .3 ،تربیت اخالقی.8 ،
تربیت عبادی و  .8تربیت سایاسی (اعرافی ،1811 ،ج ،1ص .)148هریک از این اقسام میتواند از
من ر قرآن کاوش شوند؛ ولی در این پژوهش ،تنها تربیت جسمانی بررسی میشود.
 .1-3ترهیت جسمانی

در تربیت جسامانی ،مربی در جهت تقویت ،ساالمنگهداشاتن و نیرومندسااختن جسم
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اساات که انسااان با اسااتعداد فطری خویش شااایسااتگی فهم و عمل به آن را دارد و اگر
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متربی تالش میکند .یکی از ابعاد احکام فقهی در قرآن کریم ،توجه به تربیت جساامانی
و تحقق تربیت جسمانی است .در اینجا برخی احکام فقهی قرآنی را که با توجه به تربیت
جسمانی تشریع شدهاند و در تحقق آن نقش دارند ،بیان میکنیم.
 .1-1-3احکام مربوط به تغذیه و بهداشت

الف) تغذیه :از ارکان تأ یرگذار در رشاد و ساالمت جسم تغذیه مناسب است .قرآن
کریم بر روزی حالل تأکید دارد و به اساتفاده از روزی های پاکیزه الهی و میوه ها توصیه
ِ
کم
آمنوا ال ت َح ِّرموا طَ یبات ما َأ َح َّل هلال لَ ْ
یها ال َ
کرده و آنها را مباح قرار داده است« :یا َأ َ
َّذین َ
ِ
ِ
دین؛ ا کساااانی که ایمان آورده اید ،چیزها پاکیزه را
ال ال یح ُّ
ب ال ْمعْت َ َ
َو ال تَعْتَدوا إنَّ هل َ
که خدا برا شااما حالل کرده حرام نکنید و از حد مگذرید که خدا ازحدگذرندگان را
18

دوسات ندارد» (مائده .)38 :در شأن نزول این آیه آمده است روزی پیامبر

درباره قیامت

و اوصاااف آن ساارن گفت .ساارنان حضاارت مردم را تحت تأ یر قرار داد و گریسااتند.
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عده ای تصامیم گرفتند روزها روزه بگیرند و شاب ها به بیداری و عبادت سپری کنند ،بر
بساااتر نروابناد و گوشااات نرورند و به زنان و بوی خوش نزدیک نگردند .هنگامی که
پیاامبر از رفتاار آنان باخبر شاااد ،فرمود من به اینگونه کارها مأمور نشاااده ام .جسااام و
جانهاتان بر شااما حق لی دارند .روزه بگیرید و افطار کنید .شاابها به عبادت قیام کنید و
بروابید .من قیام به عبادت میکنم و میخوابم و روزه میگیرم و افطار میکنم و گوشت
و روان می خورم و نزد همسرانم می روم .آن که از سنت من روی گرداند ،از من نیست.
صااومعه نشااینی در آیین من نیساات .ساایاحت امت من روزه و رهبانیت آنان جهاد اساات
(طبرسی1468 ،ق ،ج ،4 - 8ص.)884

می فرماید« :یا ایها النلبی ل ِ َم ت ِح َّرم

در همین راساتا در سوره تحریم خطاب به پیامبر
وال افو ٌر رحیم؛ ای پیامبر چرا چیزی را که
ماا
احال هلال لاک تَبتَغی مرضاااا َة ازواجاک هل
ل
خاادا بر تو حالل کرده ،برای جلااب رضااااایاات همساااراناات بر خود حرام می کنی و
خداوند آمرزنده مهربان اساات» (تحریم .)1 :نیز می فرماید« :قل من حرم زین َة ه ِ
ال ال َّتی ا َْخ َرج
َ ْ َ َّ َ َ ل
ِ
ِ
الدنیا خالصااا ًة یوم القیامة؛ بگو
آمنوا فی
الحیوة ل
الرزق قل هی لل لذین َ
لعبااده والطیبات من ل

چاه کسااای زینات هاای الهی را کاه برای بنادگاان خود آفریاده و روزی های پاکیزه را
حرام کرده اسااات .بگو اینهاا در زندگی دنیا برای کساااانی اسااات که ایمان آورده اند؛
درحاالیکه در قیامت خالب آن برای آنها خواهد بود» (اعراف .)82 :اصاااوالً اصااال لاولی
در اساتفاده از اشایا حلیت اسات ،مگر آنچه بر حرمت آن دلیل خاص وجود داشاته باشد
(ر.ک :بقره 21 :و .)183
در اینجا به چند مورد از تغذیه مناسب و حالل که در قرآن کریم آمده ،اشاره میکنیم:
 .1شایر :یکی از نوشایدنیهایی که خداوند برای انساانها اذایی گوارا قرار داده شیر
قیکم مِ َّما فی بطون ِ ِه مِ ْن بَ ِ
َکم فِی ْاْلَن ْ ِ
ین ف َْر ٍ َو َد ٍم لَبَن ًا خالِصااا ًا
عام لَعِب ْ َر ًة ن ْسااا
ْ
اسااتَ « :و ِإنَّ ل ْ
ساااائِغاً ل ِ َّ
لشاااا ِربین ؛ و هرآینه برا شاااما در چارپایان عبرتی اسااات .شاااما را از آنچه در
شاکمها آنها اسات ،از میان سارگین -فضله حیوانات که درون روده ها است -و خون،
شیر ناب و پاکیزه مینوشانیم که آشامندگان را گوارا است» (نحل)88 :؛ ازاینرو خداوند
از آااز والدت فرزند ،به حکم رضاع و شیر ِ
دادن او توجه کرده و با توجه به نیاز جسمانی

را دو سال تمام شیر دهند .ااین حکم برا کسی است که برواهد شیردادن را تمام کند.
و خوراک و پوشااک آنان به وجه شاایساته و پساندیده بر آن کس است که فرزند از او
اساات .هی کس بیش از توانش مکلف نیساات .هی مادر و هی پدر نباید به ساابب
فرزندش زیان بیند و ااگر پدر نباشااد بر وار نیز همچنان اهزینه خوراک و پوشاااک
اساات» (بقره .)288 :بنابر این آیه ،مادر حق دارد فرزند خود را دو سااال شاایر دهد و شااوهر
حق ممااانعاات ناادارد و در ماادت شااایردادن ،بااایااد پاادر خوراک و پوشااااک مااادر را
بهطورشایسته تأمین کند .وار نیز مانند پدر ،در مدت شیردادن باید خوراک و پوشاک
مادر را تأمین کند (طبرسی1468 ،ق ،ج ،1-2ص.)338

ِ
ِ
َاسلکی سب َل
 .2عسال :قرآن عسال را شافا معرفی میکندَّ « :م کلی م ْن ِّ
کل الث َّ َمرات ف ْ

رابطه فقه القرآن و تربیت جسمانی

کودک به شایر مادر  -که بهترین تغذیه برای رشاد جسامانی نوزاد است  -احکام فقهی
َین کامِل ِ ِ
آن را بیاان کرده اسااات« :و ال ْوالِدات ِ
الده َّن َح ْول ِ
راد َأ ْن یت ِ َّم
َین ل َم ْن َأ َ
یرضاااعْ َن َأ ْو َ
َ
ْ
ود لَه ِر ْزقهن و کساااوتهن بِال ْمعر ِ
الرضااااع َة و علَی ال ْمول ِ
وف ال تکل َّف نَف ٌْس ِإال َّ و ْسااا َعها ال
َّ َ ْ َ َّ َ ْ
َ َ َ
َْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود لَه ب ِ َولَده َو َعلَی ال ْوا ِر مثْل یلک ؛ و مادران ،فرزندان خود
ت َض َّ
ار وال َد ٌة ب ِ َولَدها َو ال َم ْول ٌ
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فیه ِش افاء لِلن َّ ِ
ف َأل ْوانه ِ
ِ
ِ
اس ِإنَّ فی یلِک َْلی ًة لِق َْو ٍم
َربِّک یل ً
راب مرْتَل ِ ٌ
ال یرْرج م ْن بطونها َش ا ٌ
ٌ
یتَفَکرون ؛ از درون شااکم آنها (زنبورهای عساال) نوشاایدنی با رنگ های مرتلف خارج

میشااود که در آن ،شاافا برای مردم اساات .بهیقین در این امر نشااانه روشاانی اساات برای
شراب
جمعیتی که می اندیشاند» (نحل .)81 :بیشاتر مفساران معتقدند مرجع ضامیر «فیه»« ،
ٌ
عسال» اسات و آنچه برخی گفته اند که مرجع ضمیر قرآن است ،با سیاق ناسازگار است؛
زیرا در جمالت قبل نام قرآن یکر نشده است (طبرسی1468 ،ق ،ج ،8 -3ص.)384

َکم
 .8گوشت :خداوند گوشت را از تغذیه حالل و سودمند قرار داده است« :أ ِحل ْ
َّت ل ْ
هیمة ْاْلَن ْ ِ
عام ِإال َّ ما یتْلی َعلَیکم؛ گوشاتهای چهارپایان برای شاما حالل شده است ،مگر
بَ َ
آنچه بر شاما خوانده می شود» (مائده .)1 :ازآنجاکه برخی گوشتها در جسم و روح انسان
آ ار منفی دارند و در تربیت جساام و روح مضاارند ،خداوند در آیات دیگر ،مواردی را
18

اساتثنا میکند .در آیه 8ساوره مائده موارد اساتثنا آمده است ،مانند گوشت مردار ،خون،
گوشاات خوک ،گوشاات حیوانات خفهش اده ،گوشاات حیواناتی که بر ا ر پرتش ادن از
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بلندی بمیرند ،گوشاات حیوانی که به ضاارب شااان حیوان دیگری مرده باشااد ،گوشاات
باقیمانده خورده صید به وسیله حیوان درنده.
یکی از گوشاتهای مفید برای جسام انسان گوشت آبزیان است .قرآن کریم درباره
ِ
َکم َصید ال ْبَ ْح ِر َو طَ عامه
صید حیوانات دریایی و استفاده از گوشت آنها می فرماید« :أح َّل ل ْ
ِ
یارة؛ صااید دریا و طعام آن برای شااما و کاروانیان حالل اساات تا از آن
لساا َ
َمتاعاً ل ْ
َکم َو ل َّ
بهرهمند شوید» (مائده.)18 :
 .4میوه ها :یکی از نیازهای جسااامی برای رشاااد و تربیت ویتامینهایی اسااات که در
ٍ
میوهها وجود دارد .قرآن درباره میوهها میفرماید« :و هو ال َّذی َأن ْ َشاا َأ جن َّ ٍ
وشااات َو
ات َمعْر
َ
َ َ
ِ
ٍ
ٍ
ان متَشابِهاً َو ا ََیر متَشابِه کلوا
الر َّم َ
الزیت َ
الز ْر َع مرْتَلفاً أکله َو َّ
ا ََیر َمعْروشاات َو النَّرْ َل َو َّ
ون َو ُّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
فین؛ اوست که
م ْن ََم ِره ِإیا َأ َْم َر َو آتوا َحقَّه ْیو َم َحصااده َو ال ت ْسا ِرفوا ِإنَّه ال یح ُّ
ب ال ْم ْسا ِر َ
باغ های با درختان داربسااات دار و ایرداربسااات دار را آفرید .همچنین او درخت خرما و
انواع زراعات را کاه از ن ر میوه و طعم باا هم متفاوتاند و درخت زیتون و انار را که از
جهتی با هم شبیه و از جهتی تفاوت دارند آفرید .از میوه آن ،هنگامی که به مر می نشیند

برورید ،و حق آن را هنگام درو بپردازید و اساراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست
ندارد» (انعام.)141 :
ب) بهداشات :یکی از ارکان تأ یرگذار در تقویت و تربیت جسام رعایت بهداشت و
پااکیزگی اسااات .در قرآن و روایاات احکامی مربوط به طهارت بیان شاااده و در انجام
عباداتی همانند نماز و طواف ،طهارت بدن شاارط شااده اساات .این احکام افزون بر ایجاد
کماال معنوی ،تاأمینکنناده بهاداشااات و پاکیزگی نیز اسااات .خداوند خطاب به پیامبر
والرجز فاهجر؛ لباسااات را پاک کن و از پلیدی دوری کن»
می فرماایاد« :و یابک فَط ِّهر ل
ِ
ل ه َو
یسااائَلونَک َع ِن ال ْ َم
حیض ق ْ
(م لد ر )4 :و در حکم آمیزش با زنان حائض می فرمایدَ « :و ْ
ِ
َأی ً ف ْ ِ
حیض َو ال تَق َْربوه َّن َحتَّی یطْ ه ْر َن ف َِایا تَطَ َّه ْر َن فَأْتوه َّن مِ ْن َحیث
ااء فِی ال َْم
َاعتَزلوا النِّسا َ
ِ
َأمرکم هال ِإنَّ ه ِ
رین» (بقره .)222 :در این آیاه ساااه بار ماده
ابین َو یحا ُّ
ال یحا ُّ
ل
ب ال ْمتَطَ ِّه َ
ب الت َّ َّو َ
لَ
ََ
تطهرن» به معنای شااسااتن یا
طهارت یکر شااده اساات« :یطهرن» به معنای انقطاع خون « ،ل
اسالکردن؛ برهمیناساس بین فقها درباره با جواز آمیزش بعد از پاکشدن از حیض دو
متطهرین می تواند شامل هرگونه طهارت اعم از ظاهری و معنوی بشود و حکم
از اسال .ل
متفرع بر این اسااات که حیض
باه جاایز نبودن مقااربت با زن حائض در جمله «فاعتزلوا» ل

نوعی اییت و حالت ایرطبیعی برای زن اساات و مقصااود این اساات که چون زن در حال
حیض حالتش ایرطبیعی اسااات ،شاااوهر باید از مقاربت خودداری کند .دقت در این آیه
که مربوط به تحریم مقاربت با زن حائض است ،یکی از جلوه های زیبای اهتمام اسالم به

رعایت پاکیزگی و بهداشت را متجل لی میسازد .افزون برآنکه وضو و اسل عملی عبادی
هستند و قصد قربت شرط صحت آنها است ،این دو نمودهای روشن و آشکار بهداشت،
پاکیزگی و طهارت هستند.
یکی دیگر از مشااکالت گریبانگیر انسااانها ارتکاب فحشااا و اعمال منافی عفت اساات.
امروزه جهاان خود را رویاروی مشاااکالت فراوانی همانند ایدز می بیند که برخاساااته از
رعایت نکردن حریم عفت اساات .قرآن کریم ضاامن تأکید بر اسااتحکام بنیان خانواده،
فحشا و هرزگی جنسی را تحریم کرده است (ر.ک :اسراء.)82 :

رابطه فقه القرآن و تربیت جسمانی

ن ریه مطرح اسااات :یکی جواز آمیزش پس از انقطاع خون و دیگری جواز آمیزش پس
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ج) ورزش :از موضاوعات دیگری که بیانگر دیدگاه اساالم در تربیت درساات جسم
اسات ،تشویق به ورزش است که بر ورزش های رزمی مانند تیراندازی ،شنا ،اسبسواری
اعدوا لهم ما اسااتطعتم من لقوة ومِن رباط ال ْری ِل
تأکید شااده اساات .قرآن کریم می فرمایدَ « :و ل
ِ
وآخرین من دونِهم التعلمونَهم هلال یعلمهم» (انفااال .)86 :در
ترهِب َ
ون بااه َعاد َّو هلال َو َعاد َّوکم َ
روایات برای کلمه « لقوه» مصاادیق مرتلفی همانند تیر ،اسالحه ،شامشیر و سپر یکر شده است
(عروسااای حویزی1413 ،ق ،ج ،2ص .)184روشااان اسااات آماااده کردن چنین ساااالحهااایی تنهااا
جمعآوری و انبارکردن آنها نیساات؛ زیرا اگر رزم آور آشاانا با چگونگی کاربرد آنها نباشااد،
موجب قدرت نرواهند شاااد؛ پس فرمان به تهیه و تدارک آنها ،فرمان به آماده ساااازی بدن و
آموزش و آشااانایی با فنون ادوات جنگی نیز خواهد بود؛ چنانکه عبارت «ومن رباط الریل»

11

واعدوا لهم ما استَطعتم
نماد هریک از ابزارهای جنگی متناسب با زمان است؛ زیرا جمله « ل
قوة» بهصااورت قانونی فراگیر ،معیار را تقویت و قدرتمندی سااپاه اسااالم اعالم کرده
من ل
اساات و تأکید بر اساابان تیزرو و دونده به این جهت بوده که در عصاار پیامبر

اساابان
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نقشای کارسااز در حرکت سریع و کوبنده داشتهاند .در حدیثی که از پیامبر اکرم روایت
قوة» تفسایر به تیراندازی شده است (حر عاملی ،1818 ،ج ،11ص)168؛ برهمیناساس
شاده« ،من ل
آموزش شنا مستحب است .در روایتی از پیامبر گرامی نقل شده است که فرمود :فرزندان
خود را تیراندازی و شنا بیاموزید (حر عاملی  ،1818ج ،13ص )114و در حدیثی دیگر فرمود :از
حقوق پسر بر پدر این است که به او شنا بیاموزد (حر عاملی  ،1818ج،13ص.)111
اهمیت توانایی و آمادگی بدنی به حدی اسااات که وقتی بنی اسااارائیل به پیامبرشاااان
جهات نصاااب الهی طالوت به فرماندهی اعتراض کردند ،در پاساااخ آنان فرمود« :اِ لن هلال
زاده بَ ْسطَ ًة فی ِ
العلم َوال ْجسم؛ خدا او را بر شما برگزیده و او را در علم و
اصطَ فیه َعلیکم َو َ
ْ
توانمندی جسم وسعت برشیده است» (بقره.)248 :
 .2-1-3معیار فقهی در حلیت و حرمت تغذیه جسم

قرآن در معیار حلیت و حرمت تغذیه جسم به دو مالک اشاره کرده است:
الف) طیاببودن :از قرآن اساااتفااده می شاااود کاه مالک حلیات و حرمت ،طیب و

یحل لهم الطیبات
خبیثبودن اساات .قرآن درباره یکی از ویژگیهای پیامبر میفرمایدَ « :و ل
ویحرم علیهم الربائث؛ اشااایای پاکیزه و طیب را برای آنان حالل می شااامرد و خبا ت و
ِّ
ناپاکیها را تحریم میکند» (اعراف .)138 :نیز میفرماید« :یسئلونَک ما یا أ ِ
ل أ ِح َّل
ق
م
َه
ل
ل
ح
َْ
َّ ْ ْ
لَکم الطَّ یبات؛ از تو می پرساند چه چیزها برایشاان حالل شاده است .بگو :چیزها پاکیزه
برا شااما حالل شاادهاند» (مائده .)4 :واژه «طیب» برگرفته از کلمه «طاب» به معنای لذیذ و
حالل اساات و «طاب نفسااه» یعنی جانش انبساااط و گسااترش یافت (فیومی ،1463 ،ص )832و
معنای اصلی آن چیزی است که مطلوب باشد و در آن پلیدی ظاهری و باطنی نباشد .این
معنا به تناساب موضاوعات ،متفاوت اسات؛ زیرا پاکیزگی هر چیز متناسب با همان است،
همانند طعام طیب ،همسر طیب ،کالم طیب ،مکان طیب .در مقابل طیب ،خبیث است که
به معنای پلیدی است (رااب اصفهانی1412 ،ق ،ص.)282
درباارر فرق طیاب باا طهاارت بااید گفت در طهارت فقط جهت دورکردن پلیدی و
قذارت لحاظ شاده و الزم نیسات مطلوب باشد؛ اما در طیب مطلوببودن نیز من ور شده
اسات  -اشیایی است که از ن ر طبع مردم لذت برش و پسندیده است و عقل آن را تأیید
میکند .در مقابل ،خبائث اشاایاییاند که از ن ر طبع مردم ناپسااندند .چه بسااا عده ای از
مردم براسااس موقعیت جغرافیایی و عادت های فرهنگی از چیزی خوشاشان بیاید اما اگر
عقل آن را نپساندد ،نمی توان گفت حالل اسات و از مالک های الزم برای ناپسنددانستن
عقل ،ضااررداشااتن ،فرجام بد ،پلیدی و نفرت طبع اساات؛ درنتیجه هرچه موجب ضاارر یا
فرجام شاوم باشاد و یا طبع لاولی انسان از آن متنفر باشد ،خبیث است و حرام و مقابل آن
طیب است و استفاده از آن در تغذیه حالل شمرده شده است.
ب) ضاررنداشاتن :یکی از معیارهای حلیت و حرمت تغذیه ،ضاارر برای جسم است.
دلیل قرآنی حرمت اضارار به نفس را میتوان آیه شریفه «و ال تلقوا بایدیکم الی التلهلکه»
(بقره )113 :دانساات .تهلکه مصاادر و به معنای هالکت اساات و دارای معنایی عام اساات و
هرچه را که موجب هالکت در جانب افراط یا تفریط شااود ،شااامل میشااود و میتواند
مصادیق گوناگونی داشته باشد .یکی از مصادیق آن به قرینه «انفقوا» ترک انفاق در جهاد

رابطه فقه القرآن و تربیت جسمانی

اساات (مصااطفوی ،1886 ،ج ،8ص .)131می توان گفت مقصااود از طیبات  -که مالک حلیت
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اسات که موجب میگردد ساپاه اساالم تضعیف و دشمنان پیروز شوند و مسلمانان کشته
شاااوند .خوردن مایعات و خوراکیهای مساااموم نیز میتواند از مصاااادیق القای نفس به
هالکت باشد (طباطبایی1418 ،ق ،ج ،2ص.)84
صاااحب جواهر مینویسااد :خوردن ساامهای کشاانده حرام اساات به دلیل نهی از قتل
نفس و نهی از ضارر (نجفی ،1883 ،ج ،88ص .)886نهی از قتل در کالم ایشان به آیه باال و آیه
 21سااوره نساااء اشاااره دارد .وی در ادامه ،روایت تحفالعقوا از امام صااادق

را نقل

میکند که فرمود :هر چیز که موجب رسااایدن ضااارر به بدن انساااان از انواع حبوبات و
میوهها گردد ،خوردن آن حرام اسااات ،مگر در حال ضااارورت ...و آنچه از سااابزیجات
کشانده و نیز همانند گیاه دفلی که موجب ضارر به بدن انسان میشود ،خوردن آن حرام
است (نجفی ،1883 ،ج ،88ص.)886
13

مرحوم طبرسای ییل آیه  113سوره بقره مینویسد :این آیه بیانگر حرمت اقدام بر هر
چیزی است که انسان از آنها بر جان خویش هراسان باشد و نیز داللت دارد که ترک امر
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به معروف هنگام ترس بر جان جایز اسات؛ زیرا اینگونه اقدام از مصادیق القای نفس در
مهلکه است (طبرسای1468 ،ق ،ج ،2-1ص)318؛ برهمیناساس برخی دیگر نوشتهاند :آیه مفهوم
گساتردهای دارد که موارد بسایاری را شاامل میشاود ،از جمله اینکه انسان حق ندارد از
جوی یا ایر آن بدون پیشبینیهای
جاادههاای خطرنااک چاه از ن ر ناامنی و چه عوامل ل
سااام اسااات ،برورد یا حتی در میدان
الزم بگذرد یا اذایی که به احتمال قوی آلوده به
ل
جهاد بدون نقشااه و برنامه وارد عمل شااود (مکارم شاایرازی ،1881 ،ج ،2ص .)28عالمه طباطبایی
در تفسایر آیه  21ساوره نسااء مینویساد :ییل آیه «ا لن هلال کان بکم رحیما» قرینه است بر
این که جمله «ال تقتلوا انفسکم» افزون بر نهی از کشتن دیگران ،خودکشی و انتحار و نیز
در مراطره قراردادن و فراهمکردن موجبات هالکت خویش را نیز شااامل میشااود؛ زیرا
تعلیل به رحمت خدا با عامبودن نهی از کشاتن دیگران و نیز خودکشی ،مناسبت بیشتری
دارد (طباطبایی1418 ،ق ،ج ،4ص .)826قرینه دیگر بر تعمیم آیه نسااابت به خودکشااای روایت
نقلشاااده از امام صاااادق

اسااات که فرمود هر کس خودکشااای کند ،کیفرش آتش

جاودانه در جهنم است .سپس حضرت آیه «و ال تقتلوا انفسکم» را قرائت فرمود .همچنین

امام صااادق

در پاسااخ مردی که از تفساایر آیه باال پرسااید ،فرمود این مردی اساات که

بهتنهایی (بدون هماهنگی) به مشااارکان هجوم میبرد و کشاااته میشاااود (عروسااای حویزی،

1413ق ،ج ،1ص .)482گفتنی اساات جایزنبودن اقدام هنگام ترس از جان در زمانی اساات که
هدفی واالتر همانند حفظ اسالم و حفظ نوامیس یا محاف ت از سرزمینهای اسالم وجود
ناداشاااتاه بااشاااد و باا وجود چنین اهادافی نه تنها هالکت نیسااات ،بلکه چنانکه قرآن
میفرماید :اینان شهیدانی هستند که نزد خدا روزی میخورند.
 .3-1-3سالمت جسم در ابواب فقه

برای بررساای سااالمت و تربیت جساام ،مناسااب اساات نگاهی به برخی ابواب فقهی
بهصورت خاص بیندازیم و آن را از من ر قرآن تحلیل کنیم.
الف) برای وضاو هنگام ضرر و مشق لت در فقه عنوانی به نام «وضوی جبیره ای» وجود
دارد .جبیره پارچه ،چوب و مانند آن اسات که بر روی زخم و محل شکستگی قرار داده
ضاررداشاتن آب یا به سابب نجاسات و ممکن نبودن تطهیر به جهت میسرنبودن برداشتن
جبیره ممکن نباشااد ،اگر روی زخم باز باشااد ،شااسااتن اطراف آن کافی اساات؛ البته در
صاورت امکان مساح بر محل ،آن را مساح کند و اگر مسح ممکن نیست ،پارچهای را بر
روی زخم قرار دهد و با رطوبت دساات آن را مسااح کند (طباطبایی یزدی ،بیتا ،ج ،1ص.)238
در حادیثی کاه امیرمؤمناان از پیامبر اکرم

روایت کرده اسااات ،پیامبر

برای حکم

فردی که در سارما ترس آن دارد که به سبب وضو و اسل جانش در خطر قرار بگیرد ،با
اسااتناد به آیه «التقتلوا انفسااکم» آن فرد را از وضااو و اساال نهی میکند (عروساای حویزی،

1413ق ،ج ،1ص.)482
ب) در مبحث تیمم یکی از علل جواز تیمم نگرانی از واردشااادن ضااارر بر جان ،یا
یکی از اعضااا یا پیدایش مرض ،یا شاادت و طوالنیشاادن و مانند آن اساات (ر.ک :جزیری،

1468ق ،ج ،1ص .)134دلیل این حکم آیه ششم سوره مائده استَ « :و ِإ ْن کنْت ْم َم ْرضی َأ ْو َعلی
ِ ِ
ساافَ ٍر َأو جاء َأح ٌد مِن ْ ِ
ِ
یمموا َصااعیداً طَ یباً
ْ
ْ َ َ
ماء فَت َ َّ
کم م َن ال ْغائط َأ ْو َ
َ
ساااء فَل َْم تَجدوا ً
الم ْسااتم النِّ َ
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می شاود .در احکام وضوی جبیرهای این فرع بیان شده که اگر شستن محل وضو به دلیل

11

ِ
ِ
ِ
َیکم مِ ْن َح َرجٍ؛ و اگر بیمار یا در
کم َو َأ
یج َع َل َعل ْ
یدیکم منْه ما یرید هلال ل ْ
ْ
ف َْام َساااحوا بِوجوه ْ
ساافر بودید یا یکی از شااما از حاجتگاه آمد یا با زنان نزدیکی کردید و آبی نیافتید ،پس

آهناگ خاکی پاک کنید و رویها و دساااتهایتان را مساااح کنید (تیمم) .خدا نمی خواهد بر
شاما هی تنگی و دشاوار نهد» .دلیل دیگر حدیث «الضرر وال ضرار فی االسالم» و نیز
قانون الحرج اسات که در صاورت وجود ضارر یا مشقت حکم وجوب وضو و اسل را
منتفی میداند و زمینهساز حکم آسانتر گردیده است (حکیم1464 ،ق ،ص.)828
ج) وجوب روزه از ضروریات دین اسالم است که در آیه  138سوره بقره بهصراحت
یکر شاده اسات؛ ولی این وجوب از برخی افراد ساقط شده است که قرآن اینگونه بیان
میکند« :روزه در چند روز معین اسات و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد ،تعدادی از
روزهای دیگر را روزه بدارد و بر کسااانی که روزه برای آنان طاقت فرس اا اساات ،همانند
12

پیرمردان و پیرزنان الزم است کفاره دهند به اینکه مسکینی را اطعام کنند» (بقره .)134 :بنابر
این آیه ،اساااالم در تشاااریع احکام خویش به حفظ ساااالمت مکلفان اهتمام ورزیده و با
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قراردادن قضا یا کفاره ،هرگونه ضرر و مشقت طاقت فرسا را از آنان دور کرده است .در
همین راساتا اسات کالم معصوم

که فرموده است« :هرگاه روزه به انسان ضرر برساند،

افطار واجب میشود» (حر عاملی ،1818 ،ج ،8ص .)138اگر کسی در حال بیماری روزه بگیرد،
روزه اش باطل اسات و باید آن را قضا کند .در کفار ظهار نیز  -که کفاره ترتیبی است -
اول آزادسااازی یک برده ،در صااورت ناتوانی بر آزادی برده ،شااصاات روز روزه و در
در

صااورت ناتوانی بر روزه ،اطعام شااصاات مسااکین واجب اساات (مجادله .)4 :امام باقر
ِ
ِ
ین مِ ْساکینا» از آیه چهارم سااوره مجادله ،فرمود:
یساتَط ْع ف َِاطْ عام ساتِّ َ
تفساایر جمله «ف ََم ْن ل َْم ْ
مقصاود عدم اساتطاعت و توان به سابب بیماری یا عطش و تشانگی زیاد است (حر عاملی،
ِ
روایات مورد اساااتناد فقها ،برای زنی که وضاااع
 ،1818ج ،8ص .)134و بر همیناسااااس در
حملش نزدیک اسات و نیز زنی که شیرش اندک و کفاف فرزند او را نمیدهد ،خوردن
روزه تجویز شده است؛ البته برای هر روز ده سیر کفاره و قضا الزم است (حر عاملی،1818 ،

ج ،8ص.)138
د) وجوب حج شارایطی دارد .از شارایط آن ،صحت بدن ،باز بودن راه ،توانمندی بر

قرارگرفتن روی مرکب و داشااتن وقت برای پیمودن راه اساات .پس اگر فردی بیمار باشااد،
بهگونهای که ساوارشادن بر مرکب برایش مضار اسات ،حج بر او واجب نیسات (نجفی،1883 ،

در

ج ،18ص236؛ شاهید انی ،1884 ،ج ،1ص .)113در صاحیحه معاویة بن عمار از امام صاادق
ِ
ال) آمده
حج
البیت َم ِن اسااتطاع هلال ساابی ً
تفساایر آیه  18سااوره آلعمران هل
(ول علی النلاس ل
اسات :این آیه برای کسای اسات که از مال و صحت برخوردار باشد (حر عاملی ،1818 ،ج،3

ص .)18نتیجه آنکه در انجام حجِ واجب نیز صحت و سالمتی بدن رعایت شده است.
ها) امر به معروف و نهی از منکر از واجباتی است که بر آن تأکید فراوان شده است.
وجوب آن چهار شااارط دارد که یکی از آنها عدم مفساااده اسااات .فقها در تفریع بر این
شرط گفتهاند :اگر نهیکننده از منکر و آمر به معروف ،علم یا گمان به متوجهشدن ضرر
بر خود یا بر مال یا یکی از مسالمانان داشته باشد ،چه در حال و یا زمان آینده ،وجوب از
او ساقط می گردد .صاحب جواهر دلیل آن را اینگونه بیان می کند :در اسالم حکمی که

و مشااقت را اراده نکرده اساات .امام رضااا

در روایتی فرمود :امر به معروف و نهی از

منکر بر افرادی واجب اسااات که برای آنان امکان انجام آن باشاااد و ترسااای بر خویش
نداشاته باشاند (نجفی ،1883 ،ج ،21ص .)881گفتنی اسات برای این شارط اساتثنایی یکر شده
اساات که براساااس آن با مالح ه مالک ها و جوانب مرتلف احکام خاصاای بیان شااده
اسات .امام خمینی پس از بیان شارط عدم ضرر می نویسد :اگر معروف و منکر از اموری
باشاد که شارع به آن اهمیت زیادی داده است ،همانند حفظ جان گروهی از مسلمانان و
هتک نوامیس آنان یا محو آ ار اساااالم بهگونه ای که موجب گمراهی مسااالمانان یا محو
برخی از شاااعائر اساااالم همانند کعبه بگردد ،باید مالح ه اهمیت را کرد و ضااارر بدنی
اگرچه در حد بذل جان ،سبب رفع تکلیف نمیگردد (خمینی ،1836 ،ص.)881

 .4-1-3اهداف تربیت جسمی

آفرینش انساان آنچنان شاکوهمند ،ویژه و شگفت انگیز است که خداوند متعال پس

رابطه فقه القرآن و تربیت جسمانی

موجب زیان و ضارر یا حرج و مشاقت شاود نفی شاده اسات .اسالم دینی آسان است و
خداوند به حکم «یرید هلال بکم الیسار وال یرید بکم العسر» آسانی را اراده کرده و سرتی

13

بارک هلال ا َْح َسااان
از بیاان مراحال آفرینش انساااان ،می فرماید « :لم انشااااناه خلقاً َ
آخ َر فَت َ َ

الراالقین؛ ساااپس آن را آفرینش دیگری دادیم .پس بزرگ اسااات خادایی کاه بهترین
آفریننادگان اسااات» (مؤمنون .)14 :زیبایی هر چیز در تناساااب و ن ام هماهنگ اجزای آن

اسات .زیبایی انساان در بعد جسم و روح زمانی است که از سویی اعضای انسان همگون
و متناسااب با اندازه خاص خویش باشااد و از سااویی دیگر هریک از قوا جایگاه و رابطه
ویژه خود را با قوای دیگر در سااااختاری به دور از افراط و تفریط حفظ کرده باشاااد .بر
این اساااس ،هدف از تربیت جساامانی این نیساات که فقط تن پروری باشااد ،بلکه هدف
اصلی از تربیت جسمانی پرورش جسم ،نیرومندساختن و بانشاطکردن آن ،جهت تکامل
و رشاد قوای دیگر اسات تا عقل و ارائز جسم و روح ،در حرکتی هماهنگ مسیر اصلی
خود را بازیابند و همراه رشاد جسامانی ،رشد عقالنی ،اخالقی و اجتماعی متجل لی گردد.
88

در آیات قرآن انسان ترکیبی از ماده برگرفته از خاک و روح الهی است و تکامل و رشد
در پاسااخ
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وی زمانی اساات که هر دو به مقصااد خویش رهنمون شااوند .امام صااادق
عبدال سااانان که پرساااید آیا مالئکه بافضااایلت ترند یا فرزندان آدم ،فرمود :امیر مؤمنان
هل
فرموده خداوند در مالئکه فقط عقل را بدون شهوت قرار داده و در چهارپایان شهوت را
بدون عقل؛ ولی در فرزندان آدم عقل و شاااهوت هر دو را قرار داد .پس آنکه عقل او بر
شااهوتش البه کند بهتر از مالئکه خواهد بود و آنکه شااهوتش بر عقلش االب گردد از
چهارپایان بدتر است (مجلسی1468 ،ق ،ج ،38ص.)211
نتیجهگیری

با توجه به مطالب گفتهشده ،نتایج ییل بهدست میآید:
 .1فقه تربیت در قرآن دارای ساه مبنا اسات :اختیار تکوینی ،توانایی فردی و سارشت
تشاریب خوبی از بدی و درساتی از نادرساتی .بدون وجود این سه عنصر ،تربیت
معنایی پیدا نمیکند.
 .2قرآن کریم به تربیت جساامانی (سااالم نگهداشااتن و نیرومندساااختن جساام) توجه
کرده اسااات و در ساااه بعد تغذیه ،بهداشااات و ورزش احکامی را مطرح کرده و

چیزهایی که در این سه جهت برای تربیت جسمانی مفید است ،بیان کرده است.
 .8برای اینکه تغذیه در راساتای تربیت جمسانی قرار گیرد ،قرآن کریم معیارهایی را
بیان کرده است ،مثل طیببودن و ضرر نداشتن تغذیه.
 .4احکاام فقهی (بهجز تزاحم با اهم مثل جهاد) با توجه به ساااالمت جسااامانی مقرر
شادهاند ،هر حکم فقهی مانند وضاوء ،روزه ،حج و امر به معروف در صورتی که
برای جسام ضارر داشاته باشاد یا موجب عسر و حرج و مشقت جسمانی شود ،آن
حکم برداشته میشود.
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Abstract

The prophets did not let up fulfilling the divine mission and benevolence for
the people. However, some have spoken of betrayal based on a number of
incorrect narrations about some prophets, such as David and the Holy
Prophet. While they are immune from betrayal to God and people. In
addition to the general rule of the Qur'an about the prophets being immune
from betraying the people, this divine book mentions some prophets, such as
Ishmael ibn Hezqil, Yusuf, Moses, and the Holy Prophet, who were immune
from betraying the people. There is a doubt about the betrayal of the divine
messengers, which is due to ignorance or ill will. In the current paper, the
doubt of some prophets betraying the people has been examined and
answered and their immunity from betraying the people has been proven and
clarified. The prophets are far from the behaviors that the Holy Quran
considers as betrayal of the people, such as misappropriation of people's
property, desecration of honor, discovery, and disclosure of secrets, and
negligence of the people. The prophets are immune from the behaviors that
the Holy Quran considers as betrayal to the people, such as misappropriation
of people's property, rape, discovery, and disclosure of secrets, and breaching
people's promise. In this paper, which has been carried out in the form of
doubt studies and through using library method and documentary analysis,
while responding to two cases of doubt about Prophet David and the Holy
Prophet's betrayal, it has been concluded that the prophets are immune from
betraying the people.
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پیامبران در ایفای رسالت الهی و خیرخواهی برای مردم هی گونه کوتاهی نداشاتند؛ اما برخی با استناد به
شماری از روایات ناصحیح درباره برخی پیامبران ،مانند حضرت داوود و پیامبر اکرم سرن از خیانت
به میان آوردهاند؛ درحالیکه آنان از خیانت به خدا و مردم پیراساااتهاند .افزون بر حکم کلی قرآن درباره
پیراساااتگی پیامبران از خیانت به مردم ،این کتاب آسااامانی از برخی پیامبران مانند اساااماعیل بن حزقیل،
یوسااف ،موساای و پیامبر اکرم  ،با نام یاد میکند که از خیانت به مردم پیراسااته بودند .درباره خی ِ
انت
فرساتادگان الهی شابههای مطرح شاده است که از سر ناآگاهی یا ارضورزی است .در نوشتار پیش رو
شابهه خیانت به خلق که به برخی پیامبران نسابت داده شاده ،بررسی و پاسخ داده شده است و پیراستگی
آنان از خیانت به مردم ابت و روشان شاده است .پیامبران از رفتارهایی که قرآن کریم آنها را خیانت به
مردم شاامرده از قبیل تصاارف ناروا در اموال مردم ،هتک ناموس ،کشااف و افشااای اساارار و بدعهدی با
مردم ،به دورند .در این مقاله که با صاابغه شاابههپژوهشاای و به روش کتابرانهای و تحلیلی اساانادی انجام
ِ
خیانت مطرحشده درباره حضرت داوود و پیامبر اکرم ،
گرفته است ،ضمن پاسخ به دو مورد از شبهه
نتیجه گرفته شده است پیامبران از خیانت به مردم پیراستهاند.

مقدمه

یکی از موضااوعات چالشاای در علم کالم و تفساایر ،عصاامت پیامبران اساات .در طول
تاریخ اسااالم موضاااوع عصااامت پیامبران مطرح بوده و اختالفی درباره آن ،میان نحلهها
و فرقههای کالمی وجود داشااته و دارد؛ ولی بیشااک پیامبران از آااز نبوت و رسااالت
تاا پاایاان عمر از عصااامات برخوردار بودناد و از گناه و اشاااتباه و خطا مصاااون بودند؛
بنابراین شاابهاتی که مقام عصاامت پیامبران را هدف گرفته و میخواهد آن را خدشااهدار
کند ،باید بررساای و پاسااخ داده شااوند؛ زیرا با وجود چنین شاابهاتی ،یهن کسااانی که
آگاهی به مساااائل کالمی و تفسااایری ندارند ،در مورد پیامبران منفی میشاااود و بساااتر
گمراهی عادهای فراهم میگردد .یکی از شااابهااتی کاه عصااامات پیامبران را مردوش
میکناد ،خیانت آنان به خلق و خالق اسااات .در این مقاله شااابهه خیانت پیامبران به خلق
82

پاسخ داده میشود.
 .1مفهومشناسی
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خیانت مصادر از ریشاه « َخ ْون» یعنی خیرخواهینکردن در مورد امانت (فیروزآبادی1413 ،ق،
ج  ،4ص )261و امتناع از ادای حقی اسات که ادای آن تضامین شاده اسات (طوسی ،بیتا ،ج،3

ص .)163دو واژه دیگر در قرآن کریم باهکاار رفته که به معنای خیانت اسااات .یکی واژه
ِ
ِ
«اال» اسااات در آیاه «و ماا َ ِ
یام ِة؛ و هی
َ
کان لنَبِی َأ ْن یغ َّل َو َم ْن یغْل ْ
ل
ل یأْت بِما ا ََّل ْیو َم ال ْق َ
پیاامبر را نرساااد کاه خیاانات کناد و هرکاه خیاانات کند ،با آن خیانتی که کرده روز
ال» به معنای داخلکردن چیزی در چیز دیگر اساات که
رسااتاخیز بیاید» (آلعمران « .)181 :ل
مایه دگرگونی و تحول در آن شاااود .اگر کسااای بهصاااورت مرموز و مرفیانه در امانت
دخل و تصارف کند ،الول کرده است .این آیه بهصورت سلب کلی ،هرگونه خیانتی را
از هر پیامبری نفی میکند (جوادی آملی ،1833 ،ج ،18ص .)132-136دومین واژه «ختلار» اسااات
ِ
کل َختَّا ٍر کفو ٍر؛ و نشانه ها ما را جز هر خائن عهدشکن و
در آیه « َو ما ْ
یج َحد بِآیاتنا ِإال َّ ُّ
ناساپاس انکار نمیکند» (لقمان .)82 :کلمه «ختلار» از ریشه «ختر» به معنای ادر و حیله است
(رااب اصافهانی1412 ،ق ،ص .)284خیانت در برابر امانتداری و وفای به عهد اسات (طوسی ،بیتا،

ج ،3ص )163و در مورد عهد و امانت صاااورت میگیرد (فیروزآبادی1413 ،ق ،ج  ،4ص .)261این
صافت ،از ریایل اخالقی اسات که در آموزههای قرآنی و روایی بهشادت نکوهش شده
اسااات (ر.ک :نسااااء168 :؛ انفال33 :؛ نسااااء163 :؛ کلینی1468 ،ق ،ج ،2ص)883؛ بنابراین صااافت مقابل
رییلت و خیانت و ا َْدر ،صافت وفای به عهد و امانتداری اسات که از امور فطری انسانی
اسااات؛ ازاینرو در قباایل جاهلی پیش از اساااالم نیز نقض عهد و پیمان قبیلگی ،خیانت
بهشااامار میآمد .در ن ر آنان خیانت چندان نکوهیده بود که شااارب متصاااف به آن،
اژدهایی تلقی میشااد که همه از او وحشاات داشااتند (ر.ک :ایزوتسااو ،1883 ،صااب)118-188؛
ازهمینرو پیش از اسالم ،هرگاه یکی از افراد قبیله خیانت میورزید ،پرچمی به نام او در
بازار َعکاظ برمیافراختند تا مردم او را بشااناسااند .همچنین اگر کساای به همسااایه خود
خیانت میکرد ،در ایام حج در منا آتشااای میافروختند و با فریاد ،وی را به مردم معرفی
میکردنااد و این آتش را نااارالغَ ا ْدر میخواناادنااد (جواد1182 ،م ،ج ،4ص .)468آموزههااای
اسااالمی ،دو صاافت وفا و خیانت را از قیدوبند و رنگ مناساابات قبیلگی رها ساااخت و

میان انسان و خدا (ر.ک :ایزوتسو ،1883 ،صب.)118-188
امانتداری و رعایت عهد ،خواساااته خداوند متعال از همه مؤمنان اسااات و پیامبران در
رأس گروه مؤمنان قرار دارند .درباره این موضاااوع آیات فراوانی هسااات ،مانند « َو َأ ْوفوا
کان َم ْساؤالً؛ و به پیمان وفا کنید که از پیمان بازخواسات میشاود» (اسراء:
بِال َْع ْه ِد ِإنَّ ال َْع ْه َد َ
ون؛ و آناان کاه باه اماانات ها و عهد خود ابا
ذین ه ْم ِْلَمااناات ِ ِه ْم َو َع ْها ِدهِ ْم راع َ
)84؛ « َو الاَّ َ
ِ ِ
عااهادوا؛ ووفاداران به
خاالق و مرلوق پاایبنادناد» (معاارج)82 :؛ « َو ال ْموف َ
ون ب ِ َع ْهاده ْم ِإیا َ
ِ
کم بَعْضااااً فَل َْیؤ ِّد ال َِّذی
پیماان خویش آنگااه که پیمان بندند» (بقره)188 :؛ «ف َِا ْن َأم َن بَعْضااا ْ
ِ
ِ
ال َربَّه؛ آن کس که امینش شاامرده اند ،باید امانت (بدهی) خود را ادا
ْاؤتم َن َأمانَتَه َو ل ْیتَّق هل َ
ِ
کم َأ ْن ت َؤ ُّدوا
ال یا ْأمر ْ
نمااایااد و از خااداونااد ،پروردگااار خود پروا کنااد» (بقره )238 :؛ «إنَّ هل َ
ِ
ْاْلَ
مانات ِإلی َأ ْهلِها؛ همانا خداوند به شااما فرمان می دهد که امانت ها را به صاااحبانش رد
کنید» (نساء.)33 :
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ال وابسااته به هم تعالی یافت :در حوزه
فضاایلت وفا در اسااالم در دو جهت متمایز ،اما کام ً
مناسابات اجتماعی متعارف در بین مؤمنان ،و در قلمرو خاص ِ
دینی ناظر به رابطه عمودی
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 .2پیامدهای خیانت پیامبران

خیانت مصااادیق متعددی میتواند داشااته باشااد .قرآن کریم برخی مصااادیق آن را بازگو
کرده اسااات که پیش از بیان پیامدهای خیانت ،به چهار مورد از مصاااادیق خیانت که در
قرآن کریم آمده است ،اشاره میکنیم.
الف) تصارف ناروا در اموال مردم :آیات متعددی گویایی خیانتبودن تصاارف ناروا
ِ
کم
الرسو َل َو تَرونوا َأمانات ْ
یها ال َ
در اموال مردم است ،مانند« :یا َأ َ
آمنوا ال تَرونوا هل َ
َّذین َ
ال َو َّ
ون؛ ا کسانی که ایمان آورده اید( ،با مرالفت احکام دین) به خدا و فرستاده
َو َأنْت ْم تَعْلَم َ
او خیاانات نورزیاد و در اماانات هاا خود (اماانات ها خلقی و خالقی) خیانت نکنید؛
درحالیکه می دانید خیانت نزد شاارع و وجدان قبیح اساات» (انفال« .)28 :و ِ
ِّفین *
یل لل ْمطَ ف َ
َ ٌ
الاَّ ذین ِإیَا اکتاالوا علَی َّ ِ
ون؛ وا بر
ون * َو ِإیا کالوه ْم َأ ْو َو َزنوه ْم یرْ ِسااار َ
یسااات َ ْوف َ
َ
َ
النااس ْ
38

کمفروشااان؛ آنان که چون از مردم پیمانه میسااتانند به تمام میسااتانند و چون برا آنان
پیمانه یا وزن نمایند ،کم میگذارند» (مطففین.)8-1 :
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ب) هتاک ناموس :دومین مصاااداق خیانت به مردم هتک ناموس آنان اسااات .قرآن
کریم در داساتان حضارت یوساف به این مطلب اشاره میکند« :یلِک لِیعْل ََم َأنِّی ل َْم َأخنْه
ِ
بِالْغَ ِ
نین؛ ایوسف در ادامه سرنان خود گفت این (پیشنهاد
یهدی َ
ال ال ْ
کید ال ْرائ َ
یب َو َأنَّ هل َ
احضاار زن ها و پرسش آنها) برا آن است که اعزیز مصر بداند که من هرگز در ایاب
و به او خیانت نکرده ام ،او زن عزیز گفت این ااعتراف من برا آن بود که ایوسف
باداناد من در ایاابش ادر مجلس پرس وجو بر و خیاانات ننمودم و بی تردید خداوند
نیرنگ خائنان را به هدف نمیرساند» (یوسف.)32 :
ج) کشاف اسرار و افشای آن :سومین مصداق خیانت به مردم ،کشف اسرار دیگران
ِ
و افشااای آن اساات« :یعْلَم خائِنَ َة ْاْلَ ْع ِ
الصاادور؛ او چشاام ها خیانتکار (یا
ین َو ما ترْفی ُّ
خیانت چشاام ها را مانند نگاه در موارد ممنوعه) و آنچه را که سااینه ها پنهان می کنند (از
کفر و افکار حرام و صفات رییله) میداند» (اافر)11 :؛ « َضرب هال مثَ ً ِ
ت
َّذین کفَروا ْام َر َأ َ
ال لل َ
َ َ ل َ
ین فَرانتاهما فَلَم یغْنِیا عنهما مِن ه ِ
ین مِن عِ ِ
تل ٍ
بادنا صااال ِ َح ِ
ال
َْ
َ
وط کانَتا تَ ْح َ
نوحٍ َو ْام َر َأ َ
َ ل
ْ
ت َعب ْ َد ِ ْ

ال الن َّاار مع الا َّ ِ
لین؛ خااداونااد برا کساااانی کااه کفر ورزیااده انااد
ادخ َ
ال ْ
اداخ َ
َشااایئااً َو قیا َ
َ ََ
زن نوح و زن لوط را مثال زده کاه در تحات (زوجیات) دو بناده صاااالح از بنادگاان ما
بودند ،پس به شااوهرانشااان ابه واسااطه نفاق خیانت کردند و آنان از آن دو زن چیز از
اعذاب خدا را دفع نکردند و ابه محض مرگ به آنان گفته شد وارد آتش برزن شوید»
(تحریم.)16 :
د) بدعهدی با مردم :چهارمین مصاااداق خیانت به مردم ،نقض عهدهایی اسااات که با
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ب ال ْرائ ِنین؛
ال ال یح ُّ
مردم بسااتهایمَ « :و إ َّما تَراف ََّن م ْن ق َْو ٍم خیانَ ًة فَانْبِذْ إلَی ِه ْم َعلی َس اواء إنَّ هل َ
و اگر از خیانت و پیمان شاااکنی گروهی ااز آنان که با هم معاهده دارید بیم دار  ،پس
تو نیز انقض پیمان خود را بر مبنا تساو و عدالت به سو آنها بیفکن او بدون اعالم،
پیمان خود مشااکن که همانا خداوند خائنین را دوساات ندارد» (انفال .)33 :البته خیانت در
امانت انساااانها بهنوعی خیانت در امانت خدا قلمداد میشاااود؛ چون کسااای که به مردم

ی ْ لَمون؛ و هی پیامبر را ااز ن ر شارایع آساامانی و عقل سالیم نساازد که ابه امت خود
در اموال اناائم و ایره خیاانات کناد و هر کس خیانت کند ،در روز قیامت همراه آنچه
خیانت کرده بیاید؛ سااپس به هر نفساای در برابر آنچه به دساات آورده جزا کامل داده
شود و به آنان ستم نرود و از حق لشان کم نگردد» (آلعمران.)181 :
ءامنوا ال تَرونوا هلال) ،خیانت در اسااارار
َیها ال َ
در شاااأن نزول آیاه  28انفاال (یا ا َ
َّذین َ
خداپرسااتان و انائم جنگی با خیانت به خدا برابر دانسااته شااده اساات (طبرساای ،1882 ،ج،4

نیز

ص324؛ فررالادین رازی1426 ،ق ،ج ،3ص)483؛ همااانگوناه کاه خیاانات باه پیاامبر اع م
خیانت به خدا قلمداد میشود« :و ِإ ْن یریدوا ِخیانَتک فَق َْد خانوا ه ِ
کن مِنْه ْم َو
َ
ال م ْن قَبْل فَ َأ ْم َ
َ
لَ
لیم َحکیم ؛ و اگر ااین اسااایران برواهند به تو خیانت کنند ،ابا فدیه آزاد شاااوند و
هلال َع ٌ
جناگ دیگر برپاا نماایند ،نرساااتین بار نیسااات به خدا نیز پیش از این خیانت کردند
(خیانت کفر و جنگ) پس او اتو را بر آنها مسلط کرد و خداوند دانا و با حکمت است»
(انفال.)81 :

نقد شبهه خیانت برخی پیامبران به خلق

کان
خیانت کند ،رضااایت خدا را از کف داده اساات .قرآن کریم چنین میفرمایدَ « :و ما َ
ت بِما اَل یوم ال ْقِ ِ
لِنَبِی َأ ْن یغال و من یغْلال یا ْأ ِ
ٍ
ت َو ه ْم ال
کسااابَ ْ
َّ َ َ ْ
یامة َّم ت َوفَّی ُّ
َّ ْ َ
ْ
کل نَف ْس ما َ
َ

33

پیامبران انسااانهایی هسااتند که محبوب خداوندند میباشااند و پیروی از آنان موجب
ِ
ال فَات َّبِعونی
میشاااود شا
ل ِإ ْن کنْت ْم ت ِحب ُّ َ
اارب پیرویکننده محبوب خداوند شاااود« :ق ْ
ون هل َ

یحبِبْکم هلال ؛ بگو :اگر خدا را دوسات می دارید ،پس پیرو از من کنید تا خدا نیز شما را
ْ
دوساات بدارد» (آلعمران .)81 :از پیامدهای خیانت این اساات که خداوند شاارب خائن را
ِ
ِ
ِ
نین؛ همانا خداوند خائنین را دوس ات ندارد» (انفال)33 :؛
ال ال یح ُّ
ب ال ْرائ َ
دوساات نمیدارد« :إنَّ هل َ
بنابراین خیانت با مقام نبوت سازگاری ندارد.
خداوند پیامبران را برای هدایت بشار فرساتاده است .پذیرش هدایت ،در گرو اعتماد
به ساارنان پیامبران اساات .خیانت موجب ساالب اعتماد دیگران میشااود؛ بنابراین خیانت
پیامبران با رسالت هدایتی آنان ناسازگار است.
افزون بر اینها ،یکی از شاارایط پیامبران ،داشااتن عصاامت اساات و خیانت با شاارط
38

عصامت نمیساازد؛ پس الزم اسات شبهه وجود خیانت که درباره برخی پیامبران مطرح
شاده است ،پاسخ داده شود .در این مقاله به دو مورد از شبهات مربوط به خیانت پیامبران
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به خلق پاسخ داده میشود.
 .3شبهه خیانت پیامبران به خلق

پیش از بررسای و پاساخ دو شبههای که در مورد حضرت داوود و پیامبر اکرم

مطرح

شده است ،برخی از پیامبرانی را که قرآن با نام از آنان یاد کرده و به امانتداری و پایبندی
آنان به تعهداتشان در برابر خلق تصریح کرده یکر میکنیم.
 .1حضاارت اسااماعیل بن حزقیل

 :اسااماعیل بن حزقیل که مقام نبوت و رسااالت

داشات ،بهشدت به تعهدات و وعدههایش پایبند بود ،بهگونهای که خداوند به وی صفت
ِ
«صااادق الوعد» داده اسااتَ « :و ایْکر فِی ال ِ
کان
کان
ْکتاب ِإ ْساا
صااادقَ ال َْو ْع ِد َو َ
ماعیل ِإنَّه َ
َ
ْ
َرسوالً نَبِیا؛ و در این کتاب (قرآن) اسماعیل را یاد کن ،که او به وعده خود سرت وفادار
و دارای رسالت و نبوت بود» (مریم1.)34 :
 .1یکر داستان موسی

بین ابراهیم و اسماعیل ،نشان میدهد که آن اسماعیل ایر از اسماعیل بن ابراهیم است.

 .2حضارت یوسف  :قرآن کریم حضرت یوسف را در کارهای خدماتی منزل
عزیز مصر امانتدار معرفی میکند« :یلِک لِیعْل ََم َأنِّی ل َْم َأخنْه بِالْغَ ِ
کید
یهدی َ
ال ال ْ
یب َو َأنَّ هل َ
ال ْرائِنین؛ ایوساف به آن یار زندانی گفت :این (درخواسات من و بیروننشدن از زندان)
برا آن اسااات تاا اعزیز باداناد که من در نهان به او خیانت نکرده ام و خداوند نیرنگ
خائنان را رهبر نمیکند (به مقصد نمی رساند) (یوسف)32 :؛ همچنین وی را در امور مالی
مین؛ گفت :تو امروز به
کین َأ ٌ
کشاور مصر امانتدار معرفی میکند« :قا َل ِإنَّک ال ْْیو َم ل ََدینا َم ٌ
نزد ما ارجمند و امینی» (یوسف.)34 :
 .8حضارت موسای  :قرآن کریم حضارت موساای

را در چند مورد امین معرف

میکند :یکی در عمل به قراردادهای اجاره و ازدواج پیش از نبوت (ر.ک :قصاااب)21-28 :؛
َت ِإحداهما یا َأب ِ
ت ْاستَأْجِ ْره ِإنَّ َخ َیر َم ِن
دوم در روابط با جنس مرالف پیش از نبوت« :قال ْ ْ
َ
ت الْقَ ِوی ْاْلَمین؛ یکی از آن دو زن گفات :ا پدر ،او را اساااتردام کن؛ زیرا
ْاسااا َتاأْ َج ْر َ
بهترین کسای که اساتردامش کنی (این مرد) نیرومند باامانت است» (قصب .)28 :حضرت
کجا دانسااتی او امین اساات گفت :به من فرمود از پشاات ساار من حرکت کن ما قومی
هسااتیم که پشاات ساار زنان نگاه نمیکنیم (عروساای حویز 1413 ،ق ،ج  ،4ص)128؛ سااوم آن
حضرت پس از نبوت ،در اداره بنیاسرائیل ،پیامبری امین و قابل اعتماد بودَ « :أ ْن َأ ُّدوا ِإلَی
ِ
ِ
مین؛ اگفت که بندگان خدا (بنی اساارائیل سااتمدیده) را به من
َکم َرساو ٌل َأ ٌ
باد هلال ِإنِّی ل ْ
ع َ
بازدهید ،همانا من برا شما فرستادها امینم» (دخان.)13 :
 .4پیامبر اکرم

؛ پیامبر اکرم

در نگاه دوست و دشمن ،اهل خیانت و فریب نبود.

حاکم روم در توضایحی که از ابوسفیان درباره مشرصات آن حضرت خواست ،پاسری
جز امانتداربودن آن حضاارت نشاانید (شاامس شااامی1414 ،ق ،ج ،11ص .)834عثمان بن طلحه
کلیاددار کعبه ،هنگامی که پس از فتح مکه ،کلید را در اختیار آن حضااارت نهاد ،از آن
حضااارت چیزی جز امانتداری ندید و با آنکه عباس عموی پیامبر تمایل داشااات کلید را
ِ
ِ
کم َأ ْن ت َؤ ُّدوا ْاْلَ
مانات ِإلی
ال یأْمر ْ
تصااااحب کند ،کلیددار رسااامی کعبه عمل به آیه «إنَّ هل َ
َأ ْهلِها؛ همانا خداوند به شاما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش رد کنید» (نساء)33 :

نقد شبهه خیانت برخی پیامبران به خلق

شااعیب از دخترش که حضاارت موساای

را به امینبودن توصاایف کرده بود ،پرسااید از

31

شااهد بود و کلیدی را که امانت داده بود ،پس گرفت (بلری1428 ،ق،

را از رساول خدا
عبدال بن ساعد بن ابیسارح پسرخاله و برادر شیری عثمان بن عفان (عساکری،
ج ،1ص .)831هل
1416ق ،ج ،2ص )136پس از ارتدادش به تمسرر وحی رو آورده بود و پیامبر اع م

او را

مهدورالدم اعالم کرد و تأکید کرد که حتی در صاورت پناهندگی به کعبه نیز باید کشته
شااود .او با وساااطت عثمان نزد رسااول خدا

حاضاار شااده بود تا حضاارت از خونش

درگذرد .حضاارت در جمع یارانش بود و انت ار آن داشاات که یکی از آنان پیش از لغو
حکم مهدورالدمبودن او همانجا حکم صاادرشده را اجرا کند؛ ولی کسی متوجه خواسته
حضارت نشاد .رسول خدا

وساطت عثمان را پذیرفت؛ اما اصحاب را مالمت کرد که

چرا اقادامی انجاام نادادند .آنان گفتند باید با اشااااره چشااام خواساااته خود را به ما می
فهماندید ،حضاارت فرمود :هی پیامبری این اختیار را ندارد که نگاه خائنانه داشااته باشااد
31

(امینی ،1838 ،ج ،3صب.)231–236
 .1-3توهم خیانت داوود
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ور ّیا
هه تردارش ا ِ

است

در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان گزارشهایی آمده که تهمت به داوود
و آن حضرت را خائن به ناموس افسر خود به نام او ِریلا معرفی میکند .این خیانت جنسی

(زنا با همسار او ِریلا یکی از افسران مؤمن و مجاهد ،و باردارساختن او و فرستادن آن افسر
به مناطقی پرخطر در میدان نبرد و زمینهسااازی برای کشااتهشاادن او به دساات دشاامن و
ازدواج با آن زن پس از شهادت افسر فداکار) ،تهمتی است که به حضرت داوود

زده

شاااده و یهودیان که داوود و سااالیمان را دو شااااه بنیاسااارائیل میدانساااتند و نبوت آن
بزرگواران را قبول ناداشاااتند ،آن را در عهد عتیق خود
صاب .)28 - 2در ادامه ،توبه داوود
«نا ان» نزد داوود

بت کردهاند (دوم اشاااموئیال ،ج،11

را به این صااورت آوردهاند که پیامبر آن زمان به نام

آمد و گفت دو مرد که یکی روتمند بود و دیگری فقیر ،در شهری

بودند و مرد فقیر یک گوساافند داشاات که از آن مانند فرزندان خود مراقبت میکرد ،از
اذای خود به آن میداد و در ظرف خود به آن آب مینوشاند و هنگام خواب نیز از آن
جادا نمیشاااد .مهماانی برای مرد روتمناد آمد و او با آنکه گاو و گوسااافندان فراوانی

داشات ،دلش راضی نشد مهمانش را با اموال خود پذیرایی کند و با گوسفند مرد فقیر از
مهمانش پذیرایی کرد .داوود خشااامگین شاااد و چنین داوری کرد که آن مرد روتمند
کشته شود و چهار برابر گوسفند مرد فقیر را به او برگردانند .آنگاه نا ان به داوود گفت:
خدای اسارائیل گفته است تو همان مرد هستی .داوود توبه کرد و خدای تعالی توبه او را
پذیرفت (دوم اشموئیل ،ج ،12صب  .)14–1این تهمتها از پیروان عهد عتیق به مسلمانان منتقل
شاد و در کتابهای تاریری و تفسیری آنان راه یافت .مقاتل از مفسران برجسته قرن دوم
را تا مرز چشااامچرانی به

هجری باا انادکی تعدیل در داساااتان کتاب مقدس ،داوود
نااموس دیگران و تمایل بهازبین رفتن او ِریلا برای فراهمشااادن زمینه ازدواج با همسااار او

پیش برده اسات (بلری1428 ،ق ،ج  ،8صاب .)846-881در تفسیر مجمع البیان ییل آیه  23سوره
ص به موضوع ازدواج داوود اشاره شده است (طبرسی ،1882 ،ج ،3ص.)883
آنچاه لغزش این گروه از مسااالمانان را در پی داشااات ،توهم ارتباط آیات  21تا 23
با همسر او ِریلا است (ر.ک :بلری1428 ،ق ،ج ،8ص133؛
سوره «ص» با داستان ازدواج داوود
ابنا یر ،1838 ،ج ،1ص)84؛ درحاالیکاه آن آیات به این ماجرا ن ر ندارند .محتوای آن آیات
چنین است« :آیا خب ِر آن ستیزهگران ،آنگاه که از دیوا ِر بلند خانه داوود باال رفتند ،به تو
رسیده است وقتی که بر داوود وارد شدند و او از آنان بیمناک شد ،گفتند نترس ،ما دو
گروهیم کاه با یکدیگر نزاع داریم؛ برخی از ما بر برخی دیگر ساااتم کردهاند؛ میان ما به
حق داور کن و ساااتم روا مادار و ماا را باه راه عدل راه نما  .یکی از آنان گفت :این
برادر من اسات که  11میش دارد و من یک میش دارم؛ او گفته اسات که باید سرپرستی
آن را به من واگذار و در گفتار بر من چیره شاده است .داوود گفت :بهیقین برادرت با
درخواساات میش تو برا همراهساااختن آن با میشها خود بر تو سااتم کرده اساات و
بساایار از شااریکان که اموال خود را به هم میآمیزند ،به یکدیگر سااتم میکنند ،مگر
کسانی که ایمان آورده و کارها شایسته کردهاند و اینان هم بسیار اندک هستند .داوود
اینگونه داور کرد ،ولی دریافت که ما او را بدین وسیله آزمودهایم و او به سبب شتاب
در قضاااوت دچار لغزش شااده اساات؛ پس از پروردگارش آمرزش خواساات و به رکوع

نقد شبهه خیانت برخی پیامبران به خلق

سااایوطی1464 ،ق ،ج ،3ص833؛ طبر 1412 ،ق ،ج ،21ص134؛ مکی بن حموش2611 ،م ،ج ،16ص8282؛
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درآمد و به درگاه خدا توبه کرد .پس ما آن لغزش را بر او برشااایدیم و قطعاً او را نزد ما
مرتبها بلند است و بازگشتی نیکو خواهد داشت».
ِ
صاااحب  11گوساافند در منافع تنها گوساافند برادرش
ظاهر این داسااتان که از طمع
سرن گفته است ،شباهت به کسی دارد که دارای همسران فراوانی است و طمع به همسر
ِ
ظاهری دو ماجرا سبب شده است برخی برای فهم
شارب دیگر کرده است .این شباهت
آیه از همان افساانههای عهد عتیق کمک بگیرند و پیش از آنکه مشکل را حل کنند ،آن
را پیچیدهتر سااازند .ساااوره «ص» داساااتان داوری داوود

را پس از برشااامردن برخی

کر
فضایل آن حضرت آورده است ،مانند قدرتمندی و توجه مکرر به خدای تعالیَ « :و ایْ ْ
ِ
اب؛ و بنده ما ،داوود نیرومند را یاد کن که او بسی بازگردنده به
َعب ْ َدنا داو َد یَا ْاْلَید ِإنَّه َأ َّو ٌ
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ما بود» (ص)18 :؛ تسابیح در صابح و شام بهگونهای که کوهها و پرندگان را نیز به همراهی
ررنَا ال ْجِبا َل معه یساب ْحن بِال ْع ِشای و ْ ِ
اششْ ِ
ِ
راق؛
َ
َ َ َ ِّ َ َ
با خود در تسابیح خدا وادار میکرد« :إنَّا َسا َّ ْ
همانا ما کوه ها را رام سااختیم که شبانگاه و بامداد همراه با او تسبیح می کردند» (ص)13 :؛
ِ
کم َة َو
برخورداری از سلطنت پایدار ،حکمت و داوری نهاییَ « :و شَ َد ْدنا مل ْکه َو آتَیناه ال ْح َ
َصا َل ال ِْر ِ
طاب؛ و پادشاهی اش را استوار کردیم و او را حکمت (دانش و کردار درست)
ف ْ
و گفتار روشان و پاکیزه اکه میان حق و باطل جدا کند دادیم» (ص .)26 :این فضایل هی
تناسابی با حرکت نادرساتی که به آن حضارت نسبت داده ش ده است ،ندارد؛ پس آیاتی
که بعد از یکر آن فضاایل آمده ،نمیتواند بر مساائل حاشیهای و افسانهای ازدواج داوود
با همسر او ِریلا منطبق باشد.
بلاه داوود

پس از شاااهاادت او ِر لیاا باا همسااار او ازدواج کرد و باا این حرکت بر

نکوهیدهبودن ازدواج با زنان بیوه خط بطالن کشااید تا دیگران به آن حضاارت اقتدا کنند
و این قشاار ع یم جامعه که در بحرانهای حکومت دینی داوود ،فاقد ساارپرساات شااده
بودند ،کمتر آسایب ببینند؛ اما شایعهسازان که گوشهایی شنوا برای افسانههایشان یافتند،
قصاااهها سااااخته ،این حرکت مبارک را با دروغهای خود چنان آمیرتند که نه تنها نقش
اصااالیاش را از آن گرفتند ،بلکه آن را به حربهای برای کوبیدن داوود
شبیه این ازدواج ،در زندگی رسول اکرم

تبدیل کردند.

نیز رن داد .پیش از اسالم در دوره جاهلیت

پسارخوانده را همانند پسر تنی میدانستند؛ ازاینرو اگر پسرخوانده از دنیا میرفت یا ِ
زن
خودش را طالق میداد ،ازداوج با او را ممنوع میدانساتند .آن حضرت مأموریت داشت
این سانت الط را بکوبد؛ ازاینرو پس از اینکه زید (پسارخوانده رساول اکرم) همسرش
زیناب را طالق داد ،پیاامبر با زینب ازدواج کرد .برخی در برابر این رفتار رساااول اکرم،
سرنان ناروایی مطرح کردند (ر.ک :احزاب.)88 :

صاارف ن ر از افسااانهساارایی عهد عتیق و نساابتهای بساایار زشااتی که به حضاارت
داوود داده است ،میتوان گفت در آیات قرآن به حاد ه ازدواج داوود با همسر او ِریلا
اشاااارهای وجود ندارد و داساااتانی که منشاااأ این توهم شاااده اسااات ،ارتباطی به ازدواج
داوود

ندارد .آموختن قضاااوت به داوود

بهگونهای که ساارن آن حضاارت «فصاال

الرطاب» باشاد ،تمرین الزم داشاته اسات و خدای تعالی زمینه آن را با حضور ایرعادی
پس از شااتابزدگی در

شاااکیان و برانگیرتن اضااطراب در او فراهم ساااخت و داوود

قضاااوت و بیلنهنرواسااتن از مدعی و نشاانیدن کالم منکر ،خود را خطاکار یافت و از خداوند
همان قضااااوت عجوالنه نیز چیزی جز حقیقت به زبان داوود

جاری نسااااخته بود .دو

متراصااام که با طرفداران خود در وقت اختصااااصااای عبادت بدون هماهنگی قبلی نزد
داوود آمدند ،فرشاته باشند و نقش دو متراصم را تمثل کرده باشند یا انسان بوده و برای
نزاع واقعی نزد آن حضارت آمده باشند ،تفاوتی در نتیجه کار ندارد؛ زیرا درنهایت زمینه
تنبه آن حضارت فراهم شاد و این حاد ه ا ر خود را گذاشات و داوود
آبدیدهتر کرد .داساتان دو متراصمی که نزد حضرت داوود

را در قضاوت

برای قضاوت آمدند که

در آیات  23و  28ساوره ص آمده است ،نشان میدهد محور آزمایش داوود

 -چه با

حضور متراصم واقعی و چه تمثلی – کیفیت قضاوت بوده و ارتباطی به زندگی شرصی
حضارت نداشاته اسات ،وگرنه باید در ادامه داستان به تالش داوود برای کمکردن تعداد
همسرانش اشاره میکرد و خالفت در قضاوت را مطرح نمیکرد.
این شابهه از زمان ائمه مطرح بوده اسات .در سرن نقلشده از امام رضا  ،اصل
شابهه و پاساخ آن آمده اسات .ابوصلت هروی میگوید :مأمون صاحب ن ِ
ران مسلمانان،
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خواست آن خطا را نادیده بگیرد؛ خطایی که در شیوه قضاوت بهکار گرفته شده بود؛ اما
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یهودی ،مسایحی ،مجوس و صابئی و دیگران را برای مناظره با علی بن موسی الرضا گرد
آورد و امام بر همه آنان چیره شااد .در این جلسااه ،علی بن محمد بن جهم نزد حضاارت
آمد و گفت :شااما که به عصاامت پیامبران اعتقاد دارید ،درباره این آیات چه میگویید.
آنگاه برخی آیاتی که درظاهر با عصاامت پیامبران سااازگاری ندارد ،مطرح کرد و امام
پاسخ فرمود .یکی از آن موارد ،آیات سوره ص بود که درباره حضرت داوود است .امام
رضااا

به علی بن محمد بن جهم فرمود :کسااان شااما درباره داوود چه میگویند وی

گفات :میگویند هنگامی که داوود در محراب مشاااغول نماز بود ،شااایطان بهصاااورت
زیباترین پرندها برایش مجساام شااد .داوود نمازش را قطع کرد و به دنبال گرفتن پرنده
افتااد .پرناده به حیاط پرید و داوود آن را دنبال کرد .پرنده به بام پرید ،باز دنبالش باال
بام رفت .پرنده در خانه اوریا پساار حنان پرید .داوود دنبالش بدان خانه ساار کشااید و زن
32

اوریا مشاغول شاساتن خودش بود و داوود او را دید و عاشقش شد .داوود که اوریا را به
جبهه جنگ فرستاده بود ،به فرمانده جبهه نوشت اوریا را به میدان بفرست .اوریا به میدان
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رفت و بر مشارکان پیروز شاد و بر داوود ناگوار آمد .دوباره نوشت که او را جلو تابوت
به جنگ بفرست .این دفعه اوریا کشته شد و داوود زنش را تزویج کرد.
امام رضااا دساات به پیشااانی زد و فرمودِ « :إنَّا ِه ِ
ون» .شااما به یکی از
ل َو ِإنَّا ِإل َِیه راجِع َ
ل
پیغمبران خادا نسااابات دادیاد که به نمازش بی اعتنایی کرد ،دنبال پرنده ا رفت ،دل به
هرزگی داد و وساایله کشااتن بیگناهی را فراهم کرد .علی بن محمد بن جهم عرض کرد
یا ابن رساااول هلال پس خطا او چه بود امام فرمود :وا بر تو! داوود گمان برد که خدا
خلقی داناتر از او نیافریده اسات .خدا دو فرشاته فرستاد تا از دیوار محرابش باال آمدند و
گفتند یکی از ما بر دیگر سااتم کرده اساات ،به حق میان ما حکم کن و ما را به راه حق
راهنمایی کن .سااپس داسااتان خودشااان را اینگونه مطرح کردند .این برادر من  11میش
دارد و من یاک میش .میگویاد آن یکی را نیز باه من بده .داوود بر مدعیعلیه (برادری
کاه  11میش داشااات) شاااتاب کرد و گفت او به تو ساااتم کرده که یک میش تو را نیز
خواسااته اساات و از مدعی شاااهد نرواساات و به مدعیعلیه نیز نگفت که در جوابش چه
میگویی .پس خطاای داوود در حکمش بود ناه در آنچه شاااما میگویید .مگر قرآن را

نروانادی کاه خدا عز و جل میفرماید« :یا داود ِإنَّا َج َعل ْناک َخلیفَ ًة فِی ْاْلَ ْر ِ
کم
َاح ْ
ضف ْ
ِ
َیضل َّک عن سبی ِل ه ِ
ال ِإنَّ ال َّذین ِ
اس و ال تَتب ِ ِع ال ْهو ف ِ
ِ
ذاب
یضل َ
ل
ُّون َع ْن َسبی ِل هلال لَه ْم َع ٌ
َ
َّ َ
ین الن َّ َ
بَ َ
َ ْ َ
دید بِما نَساوا ْیو َم ال ِْحسا ِ
ااب؛ ا داوود ما تو را در رو زمین خلیفه اخود قرار دادیم؛
َشا ٌ
پس میان مردم به حق داور کن و از هوا نفس پیرو مکن که تو را از راه خدا گمراه
ساازد .مسال لماً کسانی که از راه خدا گمراه می شوند ،آنان را عذابی سرت است در برابر
آنکه روز حساب را فراموش کردند (ص.»)28 :
علی بن محمد بن جهم گفت :یا ابن رسول هلال پس داستان او با اوریا چه بود
حضااارت رضاااا

فرمود :در زمان داوود هنگامی که شاااوهر زنی میمرد یا کشاااته

میشااد ،دیگر آن زن ازدواج نمیکرد .اول کساای که خدا برایش مباح کرد پس از قتل
شاااوه ِر زنی ،باا آن زن ازدواج کند ،داوود بود و این امر بر اوریا سااارت و ناگوار آمد
(صدوق ،1882 ،صب.)12-11
حاصاال آنچه گفته شااد ،این اساات که خیانت داوود

به افساار رشااید و فداکارش

گوسفند کم و زیاد ،ربطی به ماجرای ازدواج حضرت با همسر اوریلا ندارد.
 .2-3توهم خیانت پیامبر اعظم

در عها ها کافران

دکتر سها در کتاب نق قرآن میگوید:
محمد با گروههای قدرتمند کفار یا اهل کتاب قرارداد آتشبس میبسااات و برای
جنگ به سراغ گروههای ضعیفتر میرفت و پس از تسلیم یا نابودی آنان به سراغ
اقوام طرف قرارداد برمیگشااات و با کمترین بهانهای قرارداد آنان را لغو و به آنان
تجاوز میکرد .این مطلب را محمد در قرآن هم آورده اسااات؛ چنانچه در آیۀ زیر
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ب
ال ال یح ُّ
مشاااهده میکنیدَ « :و إ َّما تَراف ََّن م ْن ق َْومٍ خیان َ ًة فَانْبِذْ إل َی ِه ْم َعلی َسااواء إنَّ هل َ
ِ
ال حتی با ترس از شااکسااتن
نین» (انفال)33 :؛ بنابراین با کوچکترین بهانهای مث ً
ال ْرائ َ
قرارداد از طرف مقاابال ،مسااالماانان میتوانند قرارداد آتشبس را نقض و به کفار
ال محمد با یهود بنیقینقاع قرارداد ترک مراصامه داشت .در بازار،
حمله کنند ...مث ً
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اوریلا توهمی نادرساات بوده اساات و تطبیق داسااتان داوری آن حضاارت بین صاااحبان

33

زرگری یهودی موجب آشکارشدن آلت تناسلی زنی مسلمان شد .یک فرد مسلمان
زرگر را کشت .دقت کنید انسانی را به خاطر آشکارشدن آلت تناسلی زنی کشت.
سپس چند یهودی آن مسلمان قاتل را کشتند .محمد همین واقعه را بهانه قرار داد و
به طایفه بنیقینقاع حمله کرد و کشااتار کرد تا پیروز شااد .سااپس تصاامیم گرفت تا
عبدال بن ابی قبول کرد که آنان همه
همه را قتل عام کند و با اصااارار بیش از حد
هل
چیز و ساارزمین خود را به مساالمانان بدهند و مدینه را ترک کنند (دکتر سااها،1818 ،

صب.)832 – 831

هادف از پااساااخ باه این شااابهه مجابکردن نویسااانده نق قرآن نیسااات؛ زیرا او و
همکارانش کتابشاان را بهمن ور دریافت پاسخ ننوشتهاند .این خصلت کسانی است که از
اعتراض هدفی جز اعتراضکردن ندارند .این گروه اگر پاسااری دریافت کنند آن را تنها
18

باه این هدف مطالعه میکنند که بهانهای جدید برای اعتراض در آن بیابند .به گفته همان
نویسانده ،او یک محقق است و در همان مدارس دینی که علمای بزرگ اسالمی از آنان
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برآمدهاند ،ساالها درس خوانده اسات ،مطالعاتش را دهها سال و تا آنجا ادامه داده است
که در بیشتر علوم اسالمی مثل تفسیر ،حدیث ،تاریخ اسالم ،فقه و فلسفه صاحبن ر شده
و مدتی طوالنی مدرس بعضای علوم اساالمی بوده اسات (دکتر سها ،1818 ،ص)8؛ اما بهرهای
که نصااایب خود کرده ،این اسااات که تمام عمر خود و همکارانش را وقف آن کند که
بگردد و ایرادی موجود یاا موهوم بیااباد و آن را حرباه خود در هجوم به پیامبر اکرم
قرار دهد .از آ اری که به نام او نشار مییابد ،دانسته میشود تنها انگیزهای که برای ورود
باه مادارس دینی داشاااتاه ،کشاااف زمینههای اعتراض بوده اسااات .اگر در نقل ازوه یا
سااارنرانی یا حاد های ،روایات گوناگونی وجود داشاااته باشاااد ،آن قول برای این فرد و
همکارانش جذاب و قابل پیگیری اساات که بتوانند از آن چماقی برای تهاجم به اسااالم،
بلکه ادیان آسااامانی بساااازند .ازاینروسااات که قرآن گاهی ترجیح داده اسااات در برابر
شاابهههای اینگونه افراد ،به نقل شاابهه آنان بساانده کند و با این روش به مراطبان خود
بفهماند که کار این گروه شابههافکنی است ،بدون آنکه منت

ر پاسخ باشند (ر.ک :فرقان–8 :

)11؛ بنابراین انت اری که از این پاساخ میرود ،بررسی درستی یا نادرستی اطالعاتی است

که ارائه دادهاند ،تا حقیقت برای طالبان آن روشااان گردد .با بررسااای ساااه نکته روشااان
خواهد شاااد که آنچه نویسااانده نق قرآن آورده ،نه در اصااال شااایوهای که برای پیامبر
اکرم

بیان کرده حقیقت دارد و نه بر مثالی که آورده ،منطبق است.

الف) بررسی تاریخ زندگانی پیامبر اکرم

 :تاریخ زندگانی آن حضرت نشان نداده

که برای سااارکوب گروههای ضاااعیفتر به قرارداد آتشبس با قدرتمندان ،روی آورده
باشاد؛ برای مثال در همان داستانی که نویسنده  -یا بهتر بگوییم نویسندگان  -نق قرآن به
آن اشااره کردهاند ،خبری از این شیوه در کار نیست .این محاصره و تبعید که به الط نام
جناگ بر آن نهااادهاناد ،پس از جنااگ بادر و پیش از احاد اتفاااق افتااد (ابنا یر ،1838 ،ج،2

ص)188؛ یعنی بین دو نبرد بزرگ با قدرتمندترین مرالفان اساالم که مشرکان مکه بودند.
اگر قاعده کلی در آتشبسها و پیمانبسااتنهای رسااول خدا

آن بوده که در شاابهه

آوردهاند ،باید آن حضرت با مشرکان قرارداد آتشبس میبست تا گروهکهای داخلی
ماانناد یهود بنیقینقااع را از پاا درآورد کاه درنتیجه بتواند با فراات بال و زمینه آماده به
با قدرتی بزرگ ،همچون مشاارکان مکه قرارداد صاالحی بسااته باشااد .پیامبر اع م

در

ابتدای ورود به مدینه و هنگامی که با اوس و خزرج قرارداد نوشااات ،از یهودیانی در آن
قرارداد یاد کرد که نام و آوازه چندانی نداشتند .در آن پیماننامه آمده است« :هر یهودی
از ما پیروی کند یاری می شااود و با دیگر مساالمانان مساااوی اساات ...یهود هنگام جنگ
همراه مسالمانان هزینه جنگی را می پردازند .یهود بنیعوف و بندگانشاان با مسلمانان در حکم
یک ملتاند ،یهودیان دین خود را دارند و مسالمانان دین خود را؛ اما هرکه ستم کند ،خود و
خاانواده اش را باه هالکات خواهاد انداخت .برای یهودیان بنینجار ،بنیحار  ،بنیسااااعده،
بنی َجشام ،بنیاوس ،بنی علبهَ ،جف ْنه که از بنی علبه بهشامار میآیند و بنیشطیبه همان حقوق
بنیعوف ابت اسات( »...ابنهشاام ،1838 ،ج ،1ص .)361در این پیماننامه از یهودیانی یاد شده
است که از نژاد عرب بودند .عالمه سیدجعفر مرتضی مقصود از آنان را یهودیانی میداند
که جزو قبایل انصااار بوده اند (عاملی1428 ،ق ،ج ،4ص .)233یعقوبی نیز در تاریخ خود آنان را
گروهی از اوس و خزرج میداند که به سابب همسایگی با یهود ،آیین یهود را برگزیدند
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جنگ با مشرکان رود؛ درحالیکه نرست با قدرتهای کوچک پیمان بست ،بدون آنکه

13

(یعقوبی ،بیتا ،ج ،1ص .)816رسول خدا

با سه قبیله بنینضیر ،بنیقری ه و بنیقَینقاع قرارداد

مستقلی را امضا کرد که براساس آن ،یهود نباید علیه پیامبر اکرم

یا یکی از یارانش به

زبان ،دست ،اسلحه ،مرکب ،نه در پنهانی و نه آشکارا ،نه در شب و نه روز اقدامی انجام
دهاد و خاداوند را بر این پیمان گواه قرار داد .در ادامه آن پیمان آمده اسااات« :پس اگر
یهود این تعهادات را ناادیاده بگیرد ،رساااول خدا می تواند خون ایشاااان را بریزد ،زن و
فرزندانشان را اسیر و اموالشان را انیمت بگیرد» .حیی بن اخطب ،مسئول پیمان بنینضیر،
کعب بن اساااد ،مسااائول پیمان بنیقری

ریریق ،مسااائول پیمان بنیقینقاع بود (احمدی
هوم َ

میاانجی1113 ،م ،ج ،1ص)286؛ بنابراین قاعدهای که نویسااانده نق قرآن بیان کرده بر زندگانی
رسول خدا

یا دستکم بر این برهه از تاریخ زندگانی آن حضرت منطبق نیست و ناقد

یادشده نمونهای دیگر ارائه نکرده است.
18

ب) بررسای داستان نقلشده در کتاب نق قرآن :داستانی که در آن کتاب آمده است
نیز عامل اصلی تبعید بنیقینقاع نبوده است .گرچه ظاهر عبارت برخی راویان ماجرا همین
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اسااات (بیهقی ،بیتاا ،ج ،8ص ،)123ولی ناادیدهگرفتن نقلهای دیگری که به این قسااامت از
تااریخ مادینه پرداختهاند ،تحقیق را ناقب کرده و نتیجه قطعیگرفتن از آن خطا اسااات.
نویساانده بین تمام نقلهای مرتلف فقط به یک نقل اکتفا کرده اساات و آن را بهگونهای
مطرح کرده کاه گویاا تاأ یر آن در رویاارویی پیامبر

با بنیقینقاع از مسااالمات تاریخ

اساات ،بدون آنکه به اختالف ن ر مورخان در اسااباب محاصااره و تبعید این قوم یهودی
اشااااره کناد .وی تبعید بنیقینقاع را برخاساااته از حرکت ناپساااند یکی از افراد آن قبیله
میداناد کاه برای کشاااف عورت زن مسااالماانی ،لبااسهای او را به هم گره زده بود و
مسااالمانی که شااااهد ماجرا بود تاب نیاورده و آن یهودی را کشااات .در واکنش به این
خشاونت ،چند تن از یهودیان بنیقینقاع ،آن مسالمان را کشاتند و پیامد این گستاخی آن
شد که مسلمانان برآشفتند و کار به محاصره قلعه بنیقینقاع و تبعید آنان انجامید.
بررسی کتابهای تاریری نشان میدهد دلیل اصلی لشکرکشی مسلمانان به سوی آن
قبیله ،حواد مقطعی و احساااساای ن یر آنچه بر ساار آن زن و مرد مساالمان آمد ،نبوده
اسات .مورخان در عهدشاکنی آن قوم اتفاق ن ر دارند (اسماعیلی ،1838 ،ج ،8ص)238؛ اما در

بیان کاری که با آن ،عهد با مسالمانان را شکستند ،بر نقطه مشترکی متمرکز نشدهاند .در
یاک احتماال ،آناان زماانی نقض عهد کردند که پیروزی اساااالم در نبرد بدر را دیدند.
عموم کساااانی کاه زمان عهدشاااکنی یهود را همزمان با خبر پیروزی مسااالمانان در بدر
میدانند ،حرکت خاصاای را که نشااانه عملی برای عهدشااکنی باشااد ،نقل نکردهاند؛ ولی
هشااادار فوری و جادی پیامبر اکرم

را روایت کردهاند که یهودیان را در بازار قینقاع

گرد آورد و از آنان دعوت کرد که اساااالم را بپذیرند ،پیش از آنکه مانند آنچه بر سااار
قریش آمد به آنان نیز برساااد .آنان گفتند :قریش جنگیدن نمیدانسااات .اگر با ما جنگی
داشاته باشاای ،خواهی دانساات تاکنون هماوردی مانند ما نداشاتهای (سااجسااتانی1416 ،ق ،ج،2

ص88؛ بیهقی ،بیتا ،ج ،1ص138؛ ابنحجر ،بیتا ،ج ،8ص ،238ابنعبدالبر ،بیتا ،ص .)142این عهدشاااکنی
واکنش فوری مسلمانان را در پی نداشت؛ ولی هرلح ه بیم آن میرفت حاد های هرچند
کوچک کار را به درگیری بین مساالمانان و یهودیان بکشاااند؛ زیرا عهدی بین آنان باقی
نمانده بود که صلح پایداری را تضمین کند.
درحقیقت نقشای در شاکستن عهد نداشته است؛ زیرا زمانی انجام گرفت که عهدی باقی
نمانده بود .آری پس از این حاد ه بود که یهودیان بنیقینقاع در قلعه خود ساانگر گرفتند
و کار به محاصاره آنان کشاید .در نیمه شوال سال دوم (واقدی1463 ،ق ،ج ،1ص( )188سه ماه
پس از تغییر قبله و اندکی پس از پیروز بدر) پیامبر اکرم

قلعه ها ایشان را محاصره

کرد .بنیقینقاع پس از پانزده روز محاصاره بدون کمترین درگیری تسالیم شدند و فرمان
کوچ از مدینه را پذیرفتند و پس از وقفهای کوتاه در مناطق یهودینشااین وادیالقری ،به
«ایرعات» در شام رفتند (ابنعبدالبر ،بیتا ،ص141؛ واقدی1463 ،ق ،ج ،1ص.)136
ج) بررسااای مساااتند قرآنی نویسااانده نق قرآن :نویسااانده آیهای را پیش از داساااتان
بنیقینقاع آورده و نتیجه گرفته است که با کوچکترین بهانهای حتی با ترس از شکستن
قرارداد از طرف مقاابال ،مسااالمانان میتوانند قرارداد آتشبس را نقض و به کفار حمله
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ال ال
کنناد .آن آیه چنین اساااتَ « :و إ َّما تَراف ََّن م ْن ق َْو ٍم خیانَ ًة فَانْبِذْ إلَی ِه ْم َعلی َساااواء إنَّ هل َ
ِ
ِ
نین؛ و اگر از خیانت و پیمان شاااکنی گروهی ااز آنان که با هم معاهده دارید
یح ُّ
ب ال ْرائ َ
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حاد ه اهانت به زن مسلمان که در شبهه یادشده محور اصلی عهدشکنی معرفی شده،

11

بیم دار  ،پس تو نیز انقض پیمان خود را بر مبنا تساو و عدالت به سو آنها بیفکن
او بدون اعالم ،پیمان خود مشکن  ،که همانا خداوند خائنین را دوست ندارد» (انفال.)33 :
مفاد آیه این نیسات که به مجرد هرگونه ترسی از خیانت دشمنان ،باید عهد با آنان را
نقض کرد و به آنان حمله کرد ،بلکه چند نکته در آیه قابل توجه است:
الف) نون تأکید قیله در « ِإ َّما تَراف ََّن» نشاان میدهد که باید ترس جدی و شدیدی از
خیانت دشمن برای رهبر جامعه اسالمی پدید آمده باشد؛
ب) فرمان «فَانْبِذْ ِإلَی ِه ْم» گویای آن است که رهبر مسلمانان در صورت ترس شدید از
خیانت حق ندارد عهدنامه را نقض کند و به دشامن حمله کند ،بلکه باید به دشمن اعالم
کند که عهد با شاما ملغی و فساخ شاده اسات و به شاهادت قید «علی سا ٍ
واء» باید دشمن
َ َ
همان احسااسی را درباره آن عهد داشته باشد که مسلمانان دارند .آنان باید از الغای عهد
11

باخبر شااوند و بدانند که مساالمانان در برابر آنان تعهدی ندارند .اگر پیش از اعالم فسااخ
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عهد ،حرکتی از مسلمانان مشاهده شود که برخالف آن قرارداد باشد ،مسلمانان نیز خائن
ِ
ِ
ِ
نین».
ال ال یح ُّ
ب ال ْرائ َ
خواهند بود و خدای تعالی با هی خائنی سااار دوساااتی ندارد« .إنَّ هل َ
اگر دکتر ساها و یارانش در تألیف کتاب نق قرآن جانب انصاف را رعایت کرده بودند،
این استنباط را از آیه نداشتند که پیامبر اکرم

«با کمترین بهانهای قرارداد آنان را لغو و

باه آناان تجااوز میکرد» (دکتر ساااهاا :1818 ،ص .)832هر قراردادی که بین دو طرف بساااته
میشاود ،همواره برای هر دو طرف حق فساخ آن باقی است و میتواند آن را فسخ کند.
تنها چیزی که الزام اخالقی دارد ،این است که باید طرف مقابل را از فسخ آن آگاه سازد
و پیش از آگاهی او کاری برخالف آن عهد انجام ندهد .هر کشوری حق دارد به پیمانی
بینالمللی ملحق شاود و در صاورتی که آن را به صاالح کشاورش ندانست ،از آن پیمان
خاارج شاااود و خروج خود را باه تماام همپیمااناان اعالم کند و بدون این اعالم ،کاری
خالف پیمان انجام ندهد .ماجرای برائت از مشااارکین نیز بر همین اسااااس بود .عهدهای
مدتدار الغا نشاد و عهدهایی که بدون تعیین مدت ،بین مسالمانان و مشاارکان بسته شده
بود ،رسماً الغا شد و به تمام مشرکان در منا ابالغ شد و چهار ماه به آنان فرصت داده شد
برای خود راه دیگری پیدا کنند (ر.ک :توبه)3-1 :؛ همانگونه که به یهودیان بنیقینقاع ساااه

روز مهلت داده شااد کارهای خروج خود را سااامان دهند .کسااانی که به فسااخ عهد در
صاااورت ترس شااادیاد از بیوفاایی دشااامن اعتراض دارناد ،اگر ببینند دشااامنان برای
عهدشااکنی آماده میشااوند ،ساانگربندی کرده و نیروی کافی به مرزها گساایل میکنند
باهگوناهای کاه هر لح اه اراده کنند ،بتوانند برالف عهد خود عمل کرده و حمله کنند،
آیا ترجیح می دهند همچنان به عهد خود وفادار بمانند و فقط خود را در وضع ناامن قرار
دهند و ساعی خواهند کرد حالت امنیت دشامن را به هم نزنند کسانی که نرست پیمان
می بندند و آنگاه که اعتماد مساالمانان را به خود جلب کردند ،بر آنان می تازند و برخی
مسالمانان را اافلگیر میکنند و به شهادت می رسانند ،نباید در امان کامل بمانند تا هرگاه
اراده میکنند ،ضربهای وارد ساخته ،و خود در پناه پیمان پیشین ،آسوده زندگی کنند.
نتیجهگیری

 .1قرآن کریم ضاامن بیان مصااادیقی از خیانت به مردم ،پیامبران الهی را از خیانت به
 . 2وجود خیانت در پیامبران ،نه تنها با عصمت پیامبران و مقام نبوت تنافی دارد ،بلکه
آنان را از چشااام مردم میاندازد و دیگر هی اعتمادی به سااارنان آنان حاصااال
نمیشود؛ درنتیجه فرستادن آنان لغو خواهد بود.
 .8با وجود دالیل عقلی و نقلی بر عصمت پیامبران و پیراستگی آنان از خیانت ،نسبت
خیانت به برخی پیامبران ،براساس مطالب افسانهای و بیپایه خواهد بود.
 .4شااابهه خیانت حضااارت داوود به همسااار یکی از فرماندهانش ،نه از ساااند محکم
تاریری برخوردار اسات و نه با آیات قرآن کریم سازگار میباشد .آیاتی از سوره
ص که برای ا بات این شابهه به آنها اساتناد شده است ،صرف یک مشابهت است
و هی گونه داللتی در آیات یادهشده بر این موضوع وجود ندارد.
 .3آیهای که برای ا بات شاابهه خیانت حضاارت رسااول در پیمانها با کافران مطرح
شااده و موضااوع تاریری برای آن آورده شااده ،نادرساات اساات؛ زیرا نه آیه چنین
داللتی دارد و نه موضوع تاریری یکرشده مستند است.
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 .14رااب اصفهانی ،حسین1412( .ق) .المفردات فی غریب القرآن .دمشق بیروت :دارالعلم الدار
الشامیة.
 .13سااجسااتانی ،ساالیمان بن االشااعث1416( .ق1116/م) .سنننن ابیداود (تحقیق و تعلیق :سااعید
محمد اللحام) .بیروت :دارالفکر.

 .18سااایوطی ،جالل الادین1464( .ق) .الن ر المنثور فى تفسننننیر المنأثور .قم  :کتابرانه آیت هلال
مرعشی نجفی.
 .18شمس شامی ،محمد بن یوسف1414( .ق) .سبل اله ی و الرشاد فی سیره خیر العباد .بیروت:
دارالکتب العلمیه.
 .13صدوق ،محمد بن علی .)1882( .االمالی .تهران :انتشارات کتابرانه اسالمیه.
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انتشارات ناصر خسرو.
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 .82واقدی ،محمد بن عمر1463( .ق) .المغازی .ابیجا  .نشر :دانش اسالمی.
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Abstract

The honorable and proud authority of the Islamic Revolution of Iran in the
region and the world is rooted in the theories of Imam Khomeini's resistance.
This issue has been referred to as the "Imam Khomeini's doctrine of
resistance" in international political literature. A theory that has vigorously
targeted the arteries of Western and American domination. This theory is not
based on excitement and fleeting emotions, but has logical, intellectual,
scientific, and religious support. In this paper, which is carried out by
descriptive-analytical and documentary method, the Qur'anic explanation of
Imam Khomeini's doctrine of resistance is examined and analyzed according
to the statements of the Supreme Leader. Based on the findings of this study,
according to the verses of the Holy Quran, resistance is the natural reaction
of every free nation to oppression, which causes the enemy to retreat.
Resistance is possible even against the great powers, which is less costly than
surrender. In addition, the final victory of the resistance is certain, provided
that its conditions are met.
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اقتادار عزتمناد و ارورآفرین انقالب اساااالمی ایران در منطقاه و جهاان ،ریشاااه در ن ریاههاای مقااومات امام
خمینی دارد .در ادبیات سایاسای بینالملل از این موضاوع با عنوان «دکترین مقاومت امام خمینی » یاد شده
اسات .ن ریهای که با تمام توان ،شااهرگهای سایطرر ارب و آمریکا را هدف گرفته است .این ن ریه از روی
هیجانزدگی و احسااسات زودگذر نیست ،بلکه پشتوانۀ منطقی ،عقالنی ،علمی و دینی دارد .در این مقاله که به
ِ
قرآنی پشتوانههای دکترین مقاومت امام خمینی
روش توصایفی  -تحلیلی و شیوه اسنادی تن یم یافته ،تبیین
با توجه به بیانات مقام مع م رهبری بررساای و واکاوی میشااود .براساااس یافتههای این مقاله ،طبق آیات
ِ
فطری هر ملت آزاده در برابر ظلم اساات که موجب عقبنشااینی دشاامن
قرآن کریم ،مقاومت ،واکنش
میشااود .مقاومت امری ممکن حتی در برابر قدرتهای بزرگ اساات که هزینه کمتری نساابت به تساالیم
دارد .همچنین تحقق پیروزی نهایی مقاومت به شرط رعایت شرایط آن ،قطعی است.
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مقاومت ،دکترین مقاومت ،استقامت ،امام خمینی  ،مقام مع م رهبری.
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قرآنی دکترین مقاومت امام
صاادقی ،محمد؛ موحدی ،ناهید؛ و صاادقی ،مهدی .)1811( .آموزههای پشتوانههای
خمینی با تأکید بر بیانات مقام مع م رهبری .فصلنامه مطالعات علوم قرآن ،)8(2 ،صب .168-32
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مقدمه

دین مبین اساالم بههی وجه ،تسلط کافران بر مسلمانان را روا نمیشمارد و همواره توصیه
ِ
ِ ِ
ال؛ و خداوند هرگز کافران
نین َساابی ً
به مقاومت داردَ « :و ل َْن ْ
رین َعلَی ال ْم ْؤم َ
یج َع َل هلال لل ْکاف َ
را بر مؤمنان تسالطی نداده اسات» (نساء .)141 :این سنت در میان جوامع بشری جاری است
که چنانچه ملتی همعهد شاوند و بتوانند در مقابل نامالیمات بایستند ،به برتریهای بسیار
بزرگی دست مییابند و از سلطه دشمنان رها میشوند .پیروزی ملت دلیر ایران با رهبری
امام خمینی نمونه بارزی از مقاومت و نپذیرفتن سلطه مستکبران است.
امام خمینی در این رهبری شاکوهمند ،مسایر مقاومت ،ایستادگی و تسلیمنشدن در
مقاابل مشاااکالت و موانع را برگزیده بود و بیشاااتر همین ویژگی ،امام را در هیئت یک
مکتب ،یک تفکر ،یک راه ،برای زمان خود و در تاریخ مطرح کرد.
مقاام مع م رهبری در این زمینه میفرمایند« :در برابر طااوتها امام مقاومت خودش

آن چنانکه مأمور شاادها اسااتقامت نما و از هوا و هوسها آنان پیرو مکن (شااوری.)13 :
تهدید و تطمیع و فریب در امام ا ر نگذاشت» (خامنهای1813 ،الف).

براسااااس فرماایش مقام مع م رهبری« ،مقاومت به شااایور امام خمینی » در ادبیات
ِ
سااایاسااای بینالمللی ،یک عنوان اسااات که بیشاااتر با اصاااطالح «دکترین مقاومت امام
خمینی » مطرح شااده اساات» (خامنهای1813 ،الف) .اکنون این ن ریه گسااترش یافته و به بار
نشااسااته و آ ار آن ،در ملتهای منطقه و حتی جهان ،با دسااتان پرتوان بزرگ مردانی که
ارتحال امام امت  ،پشاااتوانههای دکترین مقاومت امام خمینی را بیان فرمودهاند؛ ولی
ِ
قرآنی این پشتوانهها چیست.
سؤال اصلی در این مقاله این است که تبیین
در واکاویهای صااورتگرفته ،ا ر مسااتقلی با این عنوان ،یافت نشااد .در زمینه ن ریه
مقاومت ،کتاب ان یشننه مقاومت از منظر مقام معظم رهبری تدوین شااده اساات؛ ولی در

با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

تبیین عملی این ن ریه هساتند ،مشااهده میشاود .مقام مع م رهبری در سایامین سالگرد

آموزههای پشتوانههای قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی

را به رن همۀ دنیا کشاید .امام حقیقتاً بسایاری از آیات قرآن را با همین ایستادگی خود و
رت َو ال تَتَّبِع
ک فَادع َواستَقِم کَما امِ َ
مقاومت خود معنا کرد .اینکه قرآن میفرماید« :فَلِذل ِ َ
َهواءهم...؛ پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سااو این آیین واحد الهی دعوت کن و
ا َ
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این مقاله که به روش توصاایفی -تحلیلی و شاایوه اساانادی تن یم یافته ،ساارفصاالها ،به
آیات قرآنی و بیانات امام خمینی و برخی مفسااران ،مسااتند و با تقساایمبندی جدیدی
ارائه شده است.
 .1مفهومشناسی

مقااومات مصااادر بااب «مفاعله» از ریشاااه «ق.و.م» به معنای «برخاساااتن ،ایساااتادگی،
ایستادگیکردن ،استقامت ،پایداری ،مرالفتکردن ،برابریکردن در جنگ است (زبیدی،
بیتا ،ج ،88ص868؛ ابنسااایده1421 ،ق ،ج ،8ص331؛ ابنمن ور1414 ،ق ،ج ،12ص413؛ فیروزآبادی1428 ،ق،
ج ،1ص1132؛ جوهر

 ،1888 ،ج ،2ص.)411

مفساران و اندیشمندان اسالمی ،برای «مقاومت» تعریفهایی ارائه کردهاند ،از جمله:
21

پایدار در دین و حفظ مساایر حق در برابر کژیها (ابنعاشااور1426 ،ق ،ج ،11ص .)232اینکه
انساااان همواره بر طریق مساااتقیم کاه راه متوساااط میاان افراط و تفریط اسااات ،باشاااد
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(طباطبایی ،1816،ج ،11ص.)34
مقاام مع م رهبری در تبیین معنای «مقاومت» میفرمایند« :معنای مقاومت این اسااات
که انسااان یک راهی را انتراب کند که آن را راه حق میداند ،راه درساات میداند و در
این راه شروع به حرکت کند و موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کند و او
را متوقف کند .این معنای مقاومت است» (خامنهای1813 ،الف).
 .2پشتوانههای دکترین مقاومت امام خمینی

در بیانات رهبری

ِ
منطقی دکترین مقاومت امام خمینی
بعد از مفهومشااناساای واژه مقاومت ،پشااتوانههای
کاه مقام مع م رهبری بر آنها تأکید کردهاند ،مطرح میشاااود و تبیین قرآنی هرکدام از
این پشتوانهها ارائه میگردد.
طبیعی هر ملت رثاده در هراهر ثورگویی
 .1-2مقاومت ،واکنش
ِ

ایستادن در مقابل ظلم و زورگویی ریشه در فطرت انسانها دارد؛ البته اگر این فطرت

سااالم مانده باشااد ،وگرنه فرد تبدیل به یک موجودی بیخاصاایت میشااود که در مقابل
هرگونه ظلم و ستمی تسلیم و منفعل خواهد بود.
امام خمینی میفرمایند« :طبیعی سااختمان بشار اسات که هرچه ستمکار و ظلم
و بی عاادالتی در جااامعااه و ملتی اوج گیرد ،بااه همااان نساااباات قوه مقاااوماات در ملاات
رشااد میکند» .ایشااان اوضاااع اخیر ایران را شاااهد زنده این مساائله میداند (خمینی،1831 ،

ج ،8ص.)116
ِ
طبیعی هر ملت آزاده و باشااارف در مقابل
مقاام مع م رهبری نیز مقاومت را واکنش
تحمیال و زورگویی میدانند و میفرمایند« :هر ملتی که برای شااارف خود ،برای هویت
خود ،برای انساااانیت خود ارزش قائل اسااات ،وقتی ببیند یک چیزی را میخواهند به او
تحمیال بکنند ،مقاومت میکند ،امتناع میکند ،ایساااتادگی میکند .خود این ،یک دلیل
مستقل و قانعکننده است» (خامنهای1813 ،الف).

وسیلۀ بعضی دیگر دفع نکند ،دیرها و صومعهها و معابد یهود و نصارا ،و مساجد که نام
خدا در آن بسیار برده میشود ،ویران میگردد!» (حج ،)46:دفاع مردم از منافع حیاتی خود
ِ
حفظ وضااع زندگی را ساانت فطر جاری در میان مردم قلمداد کردهاند
و اسااتقامت در
که خدا

متعال انساان را به چنین روشی هدایت فرموده است (طباطبایی ،1816 ،ج  ،14ص833

و ج ،2ص.)218
 .2-2مقاومت ،عاملی هرای عقبنشینی دشمن

دشاامن دارد .امام خمینی میفرمایند« :تساالیم نشااوید ...نقشااه آن اساات که قدم به قدم
پیشاروی کنند .هرقدر شاما عقبنشینی کنید ،آنها پیشروی میکنند .آنها کمر به نابودی
شااما بسااتهاند .گمان نکنید با مالیمت و تساالیم دسااتبردار هسااتند ،بلکه با اسااتقامت و
ایستادگی و اظهار حق و فریاد م لومانه عقب مینشینند» (خمینی ،1831 ،ج ،2ص.)186

با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

دومین برش از اجزای منطقی این ن ریاه ،اشااااره باه تاأ یر مقاومت در عقبنشاااینی

آموزههای پشتوانههای قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی

عالمه طباطبایی در ییل آیه « ...و لَو ال دف ْع ه ِ
ال الن َّ َاس بَعْ َضه ْم بِبَعْ ٍ
ت َصوامِع َو
ض لَه ِّد َم ْ
َ ْ َ ل
بِیع و ص الَوات و مساااجِد یذْ کَر فیها اس ام ه ِ
ال کَثیراً...؛ و اگر خداوند بعضاای از مردم را به
ل
َ ْ
ٌ َ َ
ٌ َ َ
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مقام مع م رهبری میفرمایند« :مقاومت موجب عقبنشینی دشمن میشود ،برخالف
تساالیم .وقتی که دشاامن به شااما زور میگوید ،اگر شااما یک قدم به عقب برداشااتید ،او
جلو میآید ،بدون تردید .راه اینکه او جلو نیاید ،این اساات که شااما بایسااتید ....هرجا ما
ایساتادگی کردیم و مقاومت کردیم ،توانستیم پیش برویم .هرجا تسلیم شدیم و طبق ِ
میل
طرف مقابل حرکت کردیم ،ضربه خوردیم» (خامنهای1813 ،الف).
در نگاه اول به ن ر میرسااد اگر به حرف دشاامن ،ترتیب ا ر داده شااود و خواس اتههایش
انجام پذیرد ،راحتتر اسات و موجب میشاود دشمن بهاصطالح دست از ملت بردارد و
ملت با آرامش و بیدردساار زندگی روال طبیعی خود را داشااته باشاند و حال آنکه چنین

23

نیسات .در آیات متعددی تسالیمناپذیری و مقاومت در برابر دشمن ،تذکر داده شده و از
یرقبوا ْ فِیک ْم
هرگونه سازش و تسلیم و یلت نهی شده استَ « .
کیف َو ِإن ی ْ َهروا ْ َعل ْ
َیکم َال ْ
ِإال ًّ َو َال ِی َّمةً...؛ چگونه اپیمان مشارکان ارزش دارد  ،درحالیکه اگر بر شما االب شوند،
نه مالح ه خویشاوند با شما را میکنند و نه پیمان را» (توبه.)3 :

سال دوم ،شماره دوم ،تابستان 9911

ضی َعنک ال َْیهود َو
در ساوره بقره نیز خطاب به رساول اکرم آمده استَ « :و لَن تَ ْر َ
تی تَتَّب ِ َع مِل َّته ْم...؛ هرگز یهود و نصار از تو راضی نرواهند شد ،اتا بهطور
َال الن َّ َصا َ
ار َح َ

کامل تساالیم خواسااتهها آنان شااو و از آیین اتحریفیافتۀ آنان پیرو کنی» (بقره.)126 :
رسااول اکرم

تالش میکردند رضااایت یهود و نصاااری را جلب کنند تا آنان اقبال به

دین اسالم داشته باشند؛ ولی خداوند به رسولش دستور میدهد ای رسول در پی رضایت
آنان نباش؛ اگر تسلیم یهود و نصاری بشوی و در پی رضایت آنان باشی،کوتاه نمیآیند،
از موضااعشااان عقب نشااینی نمیکنند ،تا زمانی که هرچه را که آنان میخواهند تو انجام
بدهی ،بهطورکامل تسالیم خواساتهها آنها و پیرو آیینشاان شو

(طوسی ،بیتا ،ج ،1ص481؛

طباطبایی ،1816 ،ج ،1ص283؛ مکارم شیرازی ،1881 ،ج ،1ص421؛ آلوسی1413 ،ق ،ج ،1ص.)881
 .3-2مقاومت امری ممکن حری در مقاهل گردنکلفتها

ساومین عنصار از پشتوانههای اندیشه مقاومت امام خمینی  ،ممکنبودن مقاومت در
برابر دشامنان و مساتکبران اسات .امام خمینی میفرمایند« :چنانچه اْلن هم این نهضتی

کاه در ایران پیاادا شاااد ،این بااور را برا مردم آورد کااه می شاااود بااا هماه قاادرتهااا
امقابله کرد  ،اگر یک ملتی خواساات ،میتواند با همه قدرتها مقابله کند .اْلن ایران در
ال» (خمینی،1831 ،
مقابل همه قدرتها مقاومت کرده اساات و پیروز هم می شااود ان شاااء هل
ج ،14ص.)361
مقام مع م رهبری نیز توانایی مقاومت انسااان در مقابل تهدیدهایی بهمراتب بزرگتر
از قدرتش و حفظ موجودیتش را مزیت انسان برشمردهاند و ضمن اشاره به تأ یر مقاومت
بر دریافت امدادهای الهی میفرمایند« :مقاومت یک امر ممکن است؛ درست نقطۀ مقاب ِل
فکر ِ
الط کسانی که میگویند و تبلیغ میکنند که "آقا! فایدهای ندارد؛ چطور میخواهید
مقاومت کنید طرف ،گردنکلفت است ،طرف قوی است" خطای بزرگ ،اینجا است.
تصاااور کناد که در مقابل گردنکلفتهای عالَم
خطاای بزرگ این اسااات کاه کسااای
ل
نمیشود مقاومت کرد ،نمیشود ایستاد» (خامنهای1813 ،الف).
ایشاااان ن ر روشااانفکرانی که مقاومت را بیفایده تلقی میکنند را ناشااای از خطای
عوامل گوناگون این قضایله را درست نبینیم .جبههی خودمان را ،جبههی مقابل را درست
نشاناسیم؛ ...باید حقایق مربوط به این زورگویان و خودمان را بدانیم .یکی از این حقایق،
«قدرت مقاومت» است (خامنهای1813 ،الف).

جناگ بادر نموناهای باارز از ممکنبودن مقااومات اسااات« .و ِإیْ ِ
یعادکم َّال ِإ ْح َد
َ
ِ
ِ
ون َأنَّ اَیر ی ِ
الطاائِفَت َ ِ
َات َّ
َّ
َکم َوی ِریااد َّال َأ ْن یح َّق ال َْح َّق
َکم َوتَ َو ُّد َ
الشااا ْوکااة تَکون ل ْ
ین َأن َّ َهاا ل ْ
َ
ِ
ِ ِِ
ین؛ و ابه یاد آرید هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که
بِکل َماته َویق ْطَ َع َداب ِ َر ال ْکاف ِر َ
یکی از دو گروه (کاروان تجار قریش ،یا لشاکر مسلح آنان) نصیب شما خواهد بود و
ولی خاداوناد میخواهاد حق را باا کلماات خود تقویات و ریشاااۀ کافران را قطع کند؛
اازاینرو شاااما را بر خالف میلتان با لشاااکر قریش درگیر سااااخت و آن پیروز بزرگ
نصاایبتان شااد » (انفال .)8 :در این جنگ بهصااورت طبیعی یکی از دو لشااکر باید در برابر
مسالمانان قرار میگرفت .مسالمانان دوسات داشتند تا با لشکر چهل نفره کاروان تجاری

با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

شاما دوسات میداشاتید که کاروان اایر مسالح برا شاما باشد او بر آن پیروز شوید ؛

آموزههای پشتوانههای قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی

محاساباتی دانساته میفرمایند« :خطای محاساباتی در هر قضیلهای ناشی از این است که ما
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روبهرو شاوند؛ اما اراده خداوند بر این بود که آنان با لشاکر هزارنفرهای روبهرو شوندکه
به طرفداری کاروان تجاری ،از مکه حرکت کرده بودند .مساالمانان در این نبرد  818نفر
و لشااکر کفر هزار بودند درظاهر این تصااور پیش میآید که آن لشااکر هزارنفره پیروز
میشاود؛ حتی برشای از مسالمانان مایل نبودند با سپاه بدر اعزام شوند و میگفتند که ما
گروهی اندک هستیم و بیرونرفتن بهصالح نیست (واقدی1461 ،ق ،ج ،1ص .)181اما خواست
خدا نتیجه دیگری را رقم زد .عالمه طباطبایی به این خطای محاسااباتی اشاااره دارند و
در توضاایح این آیه میفرمایند« :شااما ضااعف و ناتوانی خود را با شااوکت و نیرو آنان
مقایساااه می کردید؛ ولی خداوند خالف این را می خواسااات ،خداوند می خواسااات تا با
لشااکریان ایشااان روبهرو شااوید و او شااما را با کمی عددتان بر ایشااان البه دهد و بدین
وسایله قضاا او مبنی بر ظهور حق و اساتیصاال کفار و ریشاه کنشادن ایشاان به کرسی
22

بنشیند» (طباطبایی ،1816 ،ج ،1ص.)11
در جریاان دفااع مقادس نیز همین شااارایط بود و نیروهاای ن امی ایرانی هی چیزی
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نداشاااتند و درمقابل ،تمام جهان پشاااتیبان لشاااکر صااادام بودند؛ اما درنهایت چیزی رن
میدهاد که اراده خداوند باشاااد؛ چنانکه میفرماید« :ل ِ ِ
یح َّق ال َْح َّق َویبْطِ َل ال ْبَاطِ َل َول َْو ک ِر َه

ون؛ تا حق را تثبیت کند و باطل را از میان بردارد؛ هرچند مجرمان کراهت داشااته
ال ْم ْج ِرم َ
باشااند» (انفال )3 :نیز مقاومت  88روزه حزب هلال لبنان در مقابل رژیم ااصااب صااهیونیسااتی
گواه بر ممکنبودن مقاومت است.
 .4-2هزینه هیشرر تسلیم نسبت هه مقاومت

برش دیگر از منطق مقاومت ،هزینه بیشاتر تسلیم نسبت به مقاومت است .امام امت
با اشاااره به زندگی رسااول اکرم

فرمود« :باید بایسااتیم ،باید مقاومت کنیم تا اسااالم

اساتقرار پیدا کند و عدالت برقرار شاود و دست ظالمها کوتاه گردد .مردم زمان حضرت
رساول

و اصاحاب او مقاومت کردند و از سارتیها نهراسایدند تا پیروز شدند .ما هم

وقتی وارد این کاار شااادیم و تصااامیم گرفتیم کاه دسااات بادین عمال بزرگ بزنیم،
پیامدهایش را هم باید پذیرا باشیم» (خمینی ،1831 ،ج ،11ص.)33

رهبر مع م انقالب در این زمیناه میفرماایناد« :مقااومت البته هزینه دارد ،بدون هزینه
نیسات؛ اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت .وقتی شما در مقابل
دشاامن تساالیم میشااوید ،باید هزینه بدهید .رژیم پهلوی در مقابل امریکا تساالیم بود .هم
نفت میداد ،هم پول میداد ،هم باج میداد ،هم توساری میخورد! امروز دولت سعودی
هم همینجور اسااات .هم پول میدهاد ،هم دالر میدهاد ،هم بر طبق خواسااات آمریکا
موضااعگیری میکند ،هم توهین میشاانود .به او میگویند "گاو شاایرده"! هزینه سااازش،
هزینه تسالیم ،هزینه عدم مقاومت ،از هزینه مقاومت بهمراتب بیشتر است .هزینه مادی هم
دارد ،هزینهی معنوی هم دارد» (خامنهای1813 ،الف).
هماانطور کاه رهبر مع م انقالب فرمودند تسااالیم ،هم هزینه مادی دارد و هم هزینه
معنوی .وضاااع یلاتبار حکومت پهلوی و همچنین اوضااااع یلیالنه حکومت ساااعودی
نشااااندهناده هزیناههاای مادی تسااالیم در برابر زورگویان اسااات .مثال تاریری دیگر،
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سارنوشات رهبر لیبی ،یعنی سارهنگ قَذل افی است که بر ا ر تحریمهای امریکا از مواضع
هساتهای ،ن امی و شایمیایی خود را تسالیم خواهد کرد ،بلکه با امضای پروتکل الحاقی،
ن ارتهای بیشااتر آژانس انرژی اتمی و بازرسااان تساالیحات شاایمیایی را پذیرفته اساات.
عالوهبر اینها ،برد موشکهای خود را نیز به  866کیلومتر کاهش خواهد داد .اما با وجود
همه این اقدمات در ژانویه 2664م جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در اسرائیل ،همچنان لغو
تحریمهای لیبی را اقدامی خطرناک اعالم می کند و وزیر انرژی آمریکا میگوید :اینها
تنها  3درصاد از خواساتههای آمریکا است که از سوی لیبی برآورده شده است (خامنهای،

تی تَتَّب ِ َع مِل َّته ْم»...
و اماا آیاه « َو لَن تَ ْر
ضااای َعناک ال َْیهود َو َال الن َّ َصااا َ
ار َح َ
َ
میتواند بیانگر هزینه معنوی تساالیم باشااد .آیه گوشاازد میکند :اگر با دشاامنتان مقابله

(بقره)126 :

کنید ،شااید کشاته بدهید ،شاید زخمی بشوید؛ ولی دینتان از بین نمیرود؛ اما اگر تسلیم
دشامن بشاوید ،آنان تا دین شاما را نگیرند ،دستبردار نیستند .روشن است ازدسترفتن

با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

.)1814

آموزههای پشتوانههای قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی

خود عقابنشاااینی کرد .او  11دساااامبر 2668م در بیاانیهای اعالم کرد نه تنها تجهیزات

دین انسان و درنتیجۀ آن ،ازدسترفتن آخرت ابدی انسان ،خیلی هزینه سنگینتری است
نساابت به جراحت و حتی شااهادت و کشااتهشاادن و حال آنکه کشااتهشاادر در راه دین
درحالیکه متدین به دین حق باشد ،آخرتی نیکو در انت ارش خواهد بود.
در جنگ احد همه لشاکر مسلمان فرار کردند و جز علی بن ابیطالب کسی با رسول
ِ
ِ
کم لَبَ َر َز
خدا باقی نماند (آیتی ،1888 ،ص )813و حال آنکه قرآن میفرماید« :ل َْو کنت ْم فی بیوت ْ
ِ
ِ
ب َعلَی ِهم الْق َْتال ِإلَی َم َضااااجِعِ ِهم؛ اگر هم در خااناهها خود بودید ،آنانی که
ین کتا َ
الاَّ ذ َ
کشااتهشاادن بر آنان مقرر شااده بود ،قطعاً به سااو آرامگاهها خود بیرون میآمدند او
آنان را به قتل میرساندند » (آل عمران.)134 :
فردی کاه ایماان باه تقادیر الهی دارد میداناد که اجل حتمی دسااات خدا اسااات و
لح های از آن وقت زودتر واقع نمیشاود یا به تأخیر نمیافتد؛ پس ،از ترس کشاتهشدن،
38

مقاومت را ترک نمیکند و تسلیم را بر آن ترجیح نمیدهد (سید قطب1423 ،ق ،ج ،1ص.)418
ِ
ساستی اکثریتش محکوم به شکست است ،باْلخره طعم مرگ
اصاوالً ملتی که بر ا ر

سال دوم ،شماره دوم ،تابستان 9911

را خواهد چشاید .چه بهتر که آن را در میدان جهاد و در زیر ضاربات شاامشیر دشمن در
حال مبارزه افترارآمیز ببیند ،نه اینکه در خانه اش بر ساار او بریزند و او را با یلت در میان
بستر از بین ببرند (مکارم شیراز

 ،1881 ،ج ،8ص.)188

 .5-2پیروثی جبهه مقاومت ،وعاه الهی

خاداوناد متعاال در قرآن این وعاده را داده اسااات کاه اهل حق و طرفداران حق ،پیروز
نهااییاناد.امام خمینی میفرمایند« :این حس مقاومت که در حال رشاااد اسااات ،نوید
پیروزی حتمی است» (خمینی ،1831 ،ج ،8ص.)111
مقاام مع م رهبری نیز معتقدند« :اهل حق و حقیقت ،ممکن اسااات قربانی بدهند؛ اما
درنهایت شاکسات نمیخورند .آنها پیروز هستند در این صحنه؛ قربانی دارند ،اما ناکامی
ندارند .آیاتی مثل طور ،42 :قصب ،3 :محمد ،8 :حج ،46 :همین عاقبت را به کسانی که
در راه مقاومتاند ،نوید میدهد» (خامنهای1813 ،الف).

البته در آیات قرآن کریم ،وعده پیروزی و یاری الهی به پیروان دین حق ،در صورت
تحقق شرایطی است که به مواردی اشاره میشود:
 .1-5-2یاریکردن دین خدا

یکی از شااارطهای تحقق وعده پیروزی ،یاریکردن دین خدا اسااات .امام خمینی
میفرماایند« :با اطمینان قلب حرکت کنید و مطمئن باشاااید که مرکز قدرت که خدای
تعالی اساات ،نساابت به شااما عنایت دارد .قدرتهای دیگر پوشااالی هسااتند .قدرت خدا
اسات که باقی اسات و خدا است که وعده کرده است اگر نصرت دهید او را ،او شما را
پیروز میکند» (خمینی ،1831 ،ج ،11ص.)182
ِ
ال لَقَ ِوی َع ِز ٌیز؛ و
قرآن کریم بر این مطلب تأکید دارد «َ ...ولَینصا َرنَّ هلال َمن ینصره إنَّ هل َ

خداوند کسانی را که یار او کنند او از آیینش دفاع نمایند یار میکند .خداوند قو

و شاکستناپذیر است» (حج .)46 :آمدن «الم قسم» و «نون تأکید قیله» در جمله «لینصرن»
دادهشااده در آیه ،هرکس او را با جهاد با دشاامنان یار کند ،او یاریش میکند و خدا
تعاالی باه این وعاده خود در حق مسااالمااناان وفا کرده و آنها را در نبردها بر دشااامنان
پیروزشااان کرد (طباطبایی ،1816 ،ج ،14ص838؛ حقی برسااو  ،بیتا ،ج  ،8ص46؛ آلوساای1413 ،ق ،ج ،1

ص138؛ مدرسی1411 ،ق ،ج ،3ص84؛ شبر1468 ،ق ،ج ،4ص.)248
رهبر مع م انقالب ییال این آیاه میفرمایند« :همهی جوانان ملت ایران ،همۀ دلهای
پاک و روحهای ناآلوده که میخواهند وظیفهی الهی و انساانی خودشان را انجام بدهند،
ِ
دشمنان دین و بشریت بایستند ،قطع ًا خدای
ااگر در راه ایساتادگی و مقاومت ،در مقابل
سال به توفیق الهی پیروز شدیم ،در آینده ،در گام دوم ،در گامهای بعد به توفیق الهی بر

همه موانع البه خواهیم کرد و بر دشمنان پیروز خواهیم شد (خامنهای1813 ،ب).
ِ
ال
یها ال َ
در آیهای دیگر از کالم هلال مجید چنین میخوانیم« :یا َأ َ
آمنوا إن تَنصااروا هل َ
َّذین َ
قدامکم؛ ا کسانی که ایمان آوردهاید! اگر اآیین خدا را یار کنید،
ینصارکم َویثَبِّت َأ َ

با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

متعال آنها را حمایت خواهد کردَ " :و لَیَنص َرنَّ هلال َمن یَنصره" .همچنان که ما در این چهل

آموزههای پشتوانههای قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی

مؤکاد این مطلاب اسااات (صاااافی1413 ،ق ،ج  ،18ص 111؛ برکات ،بیتا ،ج  ،2ص .)161طبق وعده
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شاااما را یار میکند و گامهایتان را اساااتوار میدارد» (محمد« .)8 :تثبیت اقدام» ،کنایه از
شاجاعت و پایدار اسات .آیه بهروشانی نشان می دهد خدا سبحان با طرفداران حق و
عدالت است ،آنان را یار میدهد و دست ایشان را میگیرد (مغنیه1424 ،ق ،ج ،8ص.)88
این آیه مؤمنان را تحریک به جهاد می کند ،و در صااورتی که خدا را نصاارت دهند،
وعده نصارتشان میدهد .من ور از «نصرتدادن به خدا» جهاد در راه خدا و تنها به من ور
تأیید دین او و اعتال کلمه حق اساات ،نه اینکه جهاد کنند تا در زمین ساارور نمایند یا
انیمت به چنگ آورند یا شااجاعت و هنر خود را نشااان دهند .مراد از اینکه فرمود «خدا
هم شاما را یار میکند» این اسات که اساباب البه بر دشامن را برایتان فراهم میسازد؛
ال ترسای از شما در دل کفار می اندازد و امور را علیه کفار و به نفع شما جار می کند
مث ً
و دلها
38

شااما را محکم و شااجاع می سااازد (طباطبایی ،1816 ،ج  ،13ص221؛ ابنعاشااور1426 ،ق،

ج ،28ص81؛ مراای ،بیتا ،ج  ،28ص32؛ قاسمی1413 ،ق ،ج ،3ص.)481

مقام مع م رهبری در ییل این آیه شاااریفه میفرماید" :ومن اَصااادق مِن ه ِ
قیال؛ چه
ال ً
َ
َ ل
ََ
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کسای از خدا راساتگوتر اسات " وعده چه کسی از خدا درستتر است خدا میگوید:
ِ
ال یَنصارکم"؛ اگر شاما نصرت کردید خدا را ،یعنی به سمت تمدن اسالم و
"ان تَنصاروا هل َ
جامعه اسالمی و تحقق دین خدا پیش رفتید ،خدا شما را یاری میکند» (خامنهای1813 ،ج).
 .2-5-2ایمان و مقاومت

ایماان و مقااومات دو رکن مهم در حیاات دنیوی یک فرد و یک جامعه اسااات .هر
فردی و هر جامعهای که باایمان باشاااد و مقاومت کند ،پیروز میشاااود ،وگرنه در مقابل
در توصاایه به

فشااارها و مطامع دنیوی زانو زده ،به هدف خود نمیرسااد .رسااول اکرم
حضرت علی فرمودند« :قل ربی هلال م استقم» (ابنشهرشوب ،1881 ،ج ،2ص.)833
اماام صاااادق

میفرماایناد« :کسااای کاه ایماان دارد از آهن سااارت ،محکمتر و

پایداریاش بیشاتر است .آهن هنگامی که داخل آتش میشود ،تغییر میکند؛ ولی مؤمن
اگر کشااته شااود ،آنگاه زنده شااود و باز کشااته گردد ،ایمانش پابرجا و دلش اسااتوار و
تغییرناپذیر است» (مجلسی1464 ،ق ،ج ،84ص .)868

اساااتقاامات یکی از ویژگیهاای اماام خمینی اسااات کاه تا پایان عمر پابرجا بود؛
همچناانکه رهبر مع م انقالب میفرمایند« :تا روزهای آخر زندگی ،هی کس در حرف
و عمل امام بزرگوار  ،نشاانی از افسردگی و تردید و خستگی و وادادگی و تسلیمطلبی
پیدا نکرد ...بیانیههای امام در ساالهای آخر عمر ،حتی از سرنان سال  42ایشان گاهی
انقالبیتر بود ،تندتر بود ،قویتر بود .پیر میشاااد ،اما دل او جوان بود ،روح او زنده بود.
این همان اساااتقامتی اسااات که در قرآن کریم میفرمایدَ " :و َأ ْن لَ ِو ْاساااتَقَاموا َعلَی الطَّ ِریق َِة
َ
جن و انس) در راه اایمان استقامت ورزند ،با آب
اء ا ََدقًا؛ و اینکه اگر آنها ( ل
َْل ْسقَینَاه ْم َم ً

فراوان سیرابشان میکنیم" (جن( »)18 :خامنهای.)1812 ،
ین ِ
در کالم هلال مجید آمده است« :فَاِن یَکن مِنکم مِائ َ ٌة َصابِر ٌة یَغلِبوا مِائَت َ ِ
وان یَکن ِمنکم
َ
ین ه ِ
َین بِاِ ِ
َلف یَغلِبوا اَلف ِ
ال...؛ بنابراین هرگاه یکصاااد نفر بااساااتقامت از شاااما باشاااند ،بر
ا ٌ
ل
دویسات نفر پیروز میشاوند و اگر یکهزار نفر باشند ،بر دو هزار نفر به فرمان خدا البه
خواهند کرد» (انفاال .)88 :در این آیه شاااریفه ،خداوند پیروزی مؤمنان صااابور و مقاوم را
َّذین قالوا َربُّنَا هلال َّم ا ْساااتَقاموا تَتَنَ َّزل َعلَی ِهم
همچنین خاداوناد متعال میفرمایندِ « :إنَّ ال َ
ال َْمالئِکة َأال َّ تَرافوا َو ال تَ ْح َزنوا...؛ بهیقین کساااانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه
اساات ،سااپس اسااتقامت کردند ،فرشااتگان بر آنان نازل میشااوند که نترسااید و امگین
مباشاید» (فصالت .)86 :امام علی در توضیح آیه میفرمایند« :شما گفتید پروردگار ما هلال
اساات ،اکنون بر ساار این ساارن پایمرد کنید ،بر انجام دسااتورها کتاب او و در راهی
که فرمان داده و در طریق پرساتش شاایساته او ،استقامت به خرج دهید ،از دایره فرمانش
خاارج نشاااویاد ،در آیین او بادعات مگاذارید و هرگز با آن مرالفت نکنید»

(نهجالبالاه،

و بر سرنی که گفتهاند استوار باقی بمانند (طباطبایی ،1816،ج ،18ص.)831
امام خمینی با تذکر درباره نقش ایمان و مقاومت در شکست دشمن ،بر لزوم حفظ
ایمان در پیشبرد نهضت تأکید کرده ،میفرمایند« :همانطور که ایمان به خدا در قلبها
بود و شااما را آن ایمان به خدا هدایت کرد و حس مقاومت به شااما داد و خداوند ایجاد

با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

ص ،238خطبه  .)188مراد از جمله « َّم اساتَقاموا» این است که مؤمنان ،دچار انحراف نگردند

آموزههای پشتوانههای قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی

تضمین کرده است.
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رعب در آنها کرد و با قدرت شاایطانی که داشااتند شااکساات خوردند ،این ایمان را حفظ
کنید تا این نهضت جلو برود» (خمینی ،1831 ،ج ،1ص.)414
مقام مع م رهبری نیز نترسااایدن از دشااامن را نتیجه ایساااتادگی در راه حق دانساااته،
میفرماایناد« :امروز امریکاا قادرتش ،هیمناهاش ،ابهات ابرقادرتیاش در چشااام ملتها
ریرته و ملتها بیدار شدهاند .جرئت و جسارت پیدا کردهاند ،و عامل اصلی شما هستید؛
شااما ملت ایران ،شااما جوانها که قیام کردید ،ایسااتادید ،انقالب کردید ،حرف حقی را
زدید ،پای آن حرف ایستادید ،استقامت کردید .نتیجه این است که خدای متعال رحمت
و برکتش را بر شاما نازل میکند .خوف از دشمن در دل جوانان ایرانی نیست .جوانان ما
از دشاامن نمیترسااند .حزن و اندوه بر اینکه زیر ساالطه دشاامناند ،در دل آنها نیساات»
(خامنهای.)1838 ،
31

رهبر مع م انقالب در یوم هلال نماز جمعه بعد از شاااهادت ساااردار سااالیمانی ،تنها راه
نجات ملتها را تدبیر و اسااتقامت و نترساایدن از دشاامن خاطرنشااان کرده میفرمایند:
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«دنیای اساالم باید صفحه جدیدی بگشاید .وجدانهای بیدار و دلهای مؤمن باید اعتماد
به نفس را در ملتها بیدار کنند و همه بدانند که تنها راه نجات ملتها تدبیر و اسااتقامت
و نترسیدن از دشمن است» (خامنهای1813 ،د).
ایشاااان طبق آیه  33ساااوره نور ،در زمینه تحقق وعده الهی مبنی بر خالفت مؤمنان و
صاالحان بر روی زمین میفرمایند« :وعدهی عملی اسات و تحقق پیدا خواهد کرد .شرط
آن ،ایساتادگی ،استقامت ،راه را گم نکردن ،هدف را گمنکردن ،وحدت را حفظکردن
و به خدای متعال توکلکردن است» (خامنهای.)1834 ،
 .3-5-2حب خداوند و دوستینکردن با دشمنان خدا

دوسااتداشااتن خداوند و دوسااتنداشااتن دشاامن نیز از دیگر شاارایط تحقق وعده
پیروزی اسااات .اماام راحال با توجه به آ ار دوساااتی با دشااامن میفرمایند« :چرا باید
کشاورهای اساالمی اینطور باشاند چرا باید این وضاع را داشته باشند که اسرائیل طمع
کند به اینکه حمله کند به یک کشااور اسااالمی ،به لبنان حمله بکند همهاش برای همین

است که به اسرائیل مهلت دادند ،با او دوستی دارند» (خمینی ،1831 ،ج ،18ص.)868
آمنوا َمن
یها ال َ
در تبیین قرآنی این مطلب از این آیه کمک گرفته میشاااود« :یا َأ َ
َّذین َ
ِ
ِ
وف یأتِی هال بِق ٍ ِ
ِ ٍ
نین َأعِ َّز ٍة َعلَی
یرتا َّد مِنکم َعن دین ِ ِه ف ََسااا َ
َ
ل
َوم یحبُّهم َویحبلونَه َأیل َّة َعلَی المؤم َ
ِ
رین؛ ا کسانی که ایمان آوردهاید ،هرکس از شما ،از آیین خود بازگردد ،ابه خدا
الکاف َ
زیانی نمیرسااند  .خداوند جمعیتی را میآورد که آنها را دوست دارد و آنان انیز او را
دوسات دارند ،در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسرت و نیرومندند .آنان در
راه خدا جهاد میکنند و از ساارزنش هی مالمتگر هراسااای ندارند» (مائده .)34 :این آیه
شااریفه مؤمنانی را وصااف میکند که خدا را دوساات میدارند و خدا ایشااان را دوساات
میدارد و مردمی هستند که در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کفار شکستناپذیرند .این
اوصاف ،بیارتباط با مضمون آیات قبل یعنی دوستی با یهودیان و مسیحیان نیست؛ (مائده:

)31؛ چون دوساتدار آنان عالقه قلبی به آنان دارد و چگونه ممکن است قلبی که اینچنین

فرمودناد« :هرکس خادادوساااتی را بر خوددوساااتی مقدم بدارد ،خداوند او را از رنج و
زحمت مردم دور گرداند» (متقی هندی1461 ،ق ،ج ،13ص.)816
دوساتداشتن دشمن ،لوازمی دارد؛ از جمله اینکه نتیجهاش یلت مؤمن در برابر کفار

الزمه دیگر دوسااتداشااتن دشاامن ،سااهلانگار در جهاد علیه کفار و نارضااایتی از
جنگیدن با آنان اسااات ...کسااای می تواند نامالیمات جهاد با دشااامن را تحمل کند که

با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

و ساالطه کفار بر مؤمنان اساات (طباطبایی ،1816 ،ج ،3ص .)836عزت مؤمنان نزد خدا اساات ،نه
ون عِن ْ َدهم ال ْعِ َّز َة ف َِانَّ
نزد دوسااتی با دشاامن .همچنانکه خدا تعالی فرموده اسااتَ « :أیبْتَغ َ
ِ ِِ
ل جمِیعاا؛ آیاا عزت و آبرو نزد آناان میجویناد باا اینکه همه عزتها از ِ
آن خدا
ال ْع َّز َة َّ َ ً
است !» (نساء.)181 :

آموزههای پشتوانههای قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی

شاایفته دشاامنان خدا اساات ،محبت خدا را در خود جا دهد ،با اینکه خدا خالق دلها
فرموده اسااات« :ما َج َع َل َّال لِرج ٍل ِّمن قَل ْبَ ِ
ین فِی َج ْوفِ ِه ،خداوند برا هی کس دو دل در
َ
درونش نیافریده» (احزاب( )4 :طباطبایی ،1816 ،ج ،3ص.)836
امام حسین چنین دعا میکردند« :لَقد خاب من ر ِ
ضی دونَک بَ َدالً؛ آن که دیگر
َ َ َ
را باه جاا تو گرفات ،زیان کرد و باخت» (مجلسااای1464 ،ق ،ج  ،13ص .)228پیامبر خدا
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بهطورکلی رابطه اجتماعی خود را با آنان قطع کند (طباطبایی ،1816 ،ج ،3ص.)836
دوساتداشاتن خداوند ،طاعت خداوند و طلب خوشانودی او است و اینکه موجبات
سااارط و عقاااب خااداونااد را فراهم نکننااد

(آلوسااای1413 ،ق ،ج  ،8ص821؛ زمرشااار 1468 ،ق،

ج ،1ص.)848
مقام مع م رهبری با اشااره به آیه شریفه میفرمایند« :نصرت اسالم و نصرت مسلمین
درنهایت قطعی است؛ منتها ما وظیفهای داریم؛ هم افراد وظیفه دارند ...،هرکدام به وظیفه
خودشاااان عمال کردناد ،پیش خادای متعاال ماأجورناد .عمال هم نکنند ،بار خدا زمین
شاءال ما جزو کسانی باشیم که
نرواهد ماند ،این راه ادامه پیدا خواهد کرد .امیدواریم ان هل
این بار را هرگز بر زمین نگذاریم» (خامنهای« »)1813 ،آنچه قطعی نیساات ،عبارت اساات از
ِ
ااعادت بردن این گوی را از این میدان داشاااته باشاااند .این بساااته به
زمان و مردمی که سا
33

ارادهی من و شما است (خامنهای.)1831 ،
 .4-5-2استعانت
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اساااتعانت از خدا یکی از وسااایلههایی اسااات که برای رسااایدن به هر هدفی از جمله
پیروزی بااید به آن چنگ زد .امام خمینی میفرمایند« :مردم کارآزموده و متوکل ما با
اسااتعانت از یات مقدس کبریا ،یکه و تنها و م لومانه بر مشااکالت ...فائق آمده اساات»
(خمینی ،1831 ،ج ،26ص.)828
رهبر مع م انقالب نیز باا تاأکید بر لزوم اساااتعانت از خداوند میفرمایند« :یک ملت
اگر برواهد کارهای بزرگ انجام دهد باید از خدا استمداد کند» (خامنهای« .)1888 ،کمک
الهی یک امر تصااادفی ،ایرمنطقی و بیمحاساابه نیساات؛ کمک الهی هم مترتب بر این اساات
که انسان از خدا برواهد ،تالش کند ،استغا ه کند و او را به کمک بطلبد» (خامنهای.)1881 ،
اسااتعانت از خداوند ،ساایره انبیای الهی و ائمه اطهار و بزرگان دین بوده اساات (قصااب23 :؛

تحریم11 :؛ بقره236 :؛ نساء83 :؛ نوح28 :؛ شعر113 :؛ یونس .)33 :خداوند متعال میفرماید« :قا َل موسی
ِِ
لِقَومِ ِه اساااتعینوا ب ِ ه ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
قین؛
ال َواصااابِروا ِإنَّ اْلَ َ
ل
َ
رض هلل یو ِر ها َمن یشااااء من عباده َوالعاقبَة للمت َّ َ
موسااای باه قومش گفت :از خداوند یار بجویید و بردبار کنید .بیگمان زمین از ِ
آن

خدا اسات .هرکس از بندگانش را که برواهد وار آن قرار میدهد و سرانجام نیک از
ِ
آن پرهیزکاران اسااات» (اعراف .)123 :موسااای در این جمله بنیاسااارائیل را بر قیام علیه
فرعون برمیانگیزد و آنان را به اسااتمداد و اسااتعانت از خدا تعالی در رساایدن به هدف
که همان رهایی از اساارت و بندگی فرعون است توصیه میکند (طبرسی ،1882 ،ج ،4ص818؛

طبااطباایی ،1816 ،ج  ،3ص )224و درواقع باا این سااارن ،باه قومش آرامش و اطمینان و وعده
یاار

و پیروزی میدهد (طبرسااای1412 ،ق ،ج  ،1ص481؛ بغو 1426،ق ،ج  ،2ص222؛ فیض کاشاااانی،

1413ق ،ج ،2ص.)228
پیامبر اکرم

نیز وقتی کمی یاران خود و کثرت سااپاه قریش را در جنگ بدر دید،

از خدا کمک خواست (طوسی ،بیتا ،ج ،3ص.)43
امام ساجاد

در یکی از دعاهایش عرضه میدارد« :خداوندا ،در هر ناحیه مسلمانان

را به دفع مشرکانی که در برابر آناناند برانگیز» (صحیفه سجادیه ،1838 ،ص ،133دعای .)28
اساااتعانت از پروردگار از بزرگترین ساااالحهایی اسااات که تا تحقق وعده پیروزی

 .5-5-2تقوا

تقوا نیز یکی از عوامال زمینهسااااز تحقق وعده پیروزی اسااات .امام خمینی به این
مقوله نیز در تحقق وعده پیروزی توجه داشاته ،ضمن توصیهای فرمودند« :به خدا تعالی
توکل کنید و از قدرت معنو مساالمانان بهره جویید و با سااالح تقوا و جهاد و صاابر و
مقاومت بر دشمنان حمله برید» (خمینی ،1831 ،ج ،26ص.)821
مقاام مع م رهبری نیز باه ملاتهاای بهپاخاساااته توصااایه فرمودند خود را سااارگرم
متوقفنسااختن حرکت مبارک خود است و این برش مهم از تقوایی که دارندگان آن،
ِ
عاقبت نیک» سرافراز گشتهاند (خامنهای.)1816 ،
به وعده «

درکالم هال مجید آمده است« :بلَی ِإ ْن تَصبِروا وتَتقوا ویأْتوکم مِن فَو ِرهِم هذَ ا ِ
کم
ل
یمد ْد ْ
ْ ْ ْ ْ َ
َ َّ َ
ْ
ْ
َ
ِ
ِ ِ
رمسا ِة َ ٍ ِ
ین؛ آر  ،اامروز هم اگر اساتقامت و تقوا پیشااه
َرب ُّ ْ
آالف م َن ال َْم َالئکة م َسا ِّوم َ
کم ب ِ َ ْ َ

با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

دساااتاااوردهااای این مقطع نکننااد و تااذکر دادنااد مصااااداق بزرگ تقوا در این دوره،

آموزههای پشتوانههای قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی

بزرگ مستضعفان با ظهور حجت الهی امام عصر

مؤمنان به آن متوسل خواهند شد.

31

کنید و دشااامن به همین زود به ساااراغ شاااما بیاید ،خداوند شاااما را به پنج هزار نفر از
فرشاااتگاان کاه نشااااناههاایی با خود دارند ،مدد خواهد داد» (آل عمران .)123 :در این آیه
بهصاراحت به تأ یر تقوا در تحقق نصارت الهی اشاره شده است .افزون بر تقوا به صبر نیز
نیاز اسات؛ بنابراین ،شارط تحقق وعده الهی صبر و تقواست

(طباطبایی ،1816 ،ج ،4ص3؛ فضال

هلال1411 ،ق ،ج ،8ص.)234

ِ ِ
قین» .هرچند
همچنین آیه  123ساااوره اعراف بر این مدعا داللت دارد...« :ال ْعاقبَة لل ْمت َّ َ

آیه در مورد هالکت فرعون اسات و به بنیاسرائیل وعده پیروز میدهد تا صبر کنند و
یقین داشااته باشااند که حساان عاقبت در دنیا و آخرت نصاایب اهل تقوا میشااود (طبرساای،

 ،1882ج  ،4ص818؛ طباطبایی ،1816 ،ج ، 3ص ،)244این وعده الهی بهعنوان سنت الهی درباره همه
امتها اسااات و بارزترین و کاملترین مصا ِ
ِ
نابودی ظلم و ساااتم در گساااتره جهانی
ااداق
32

پیشاااگویی شاااده اسااات (ابایری ،1818 ،ص)161

حضارت مهدی

که طبق روایات ،ناظر به حکومت جهانی

اسات (عیاشی1836 ،ق .ج  ،2ص23؛ کلینی1468 ،ق ،ج  ،1ص463؛ مجلسی1468 ،ق،
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ج ،8ص122؛ بحرانی ،1884 ،ج ،2ص386؛ نور

1463 ،ق ،ج ،18ص.)118

نتیجهگیری

 .1اولین برش از پشاااتواناههاای منطقی و ِ
دینی دکترین مقااومت امام خمینی این
اسات که مقاومت جبهه حق در برابر مساتکبران امری فطری اسات؛ زیرا هر انسان
آزادهای در برابر ظلم و ستم مقاومت میکند و از پذیرش ظلم خودداری میکند.
آیه  46سوره حج مؤید این مطلب است.
 .2دومین برش از اجزای منطقی دکترین مقاااوماات امااام خمینی کااه مقااام مع م
رهبری برآن تأکید میکنند ،ا ر مقاومت اسات که موجبات عقبنشاینی دشمن را
فراهم میآورد .آیه  126ساوره بقره و آیات  3و  12سوره توبه بیانگر این ویژگی
است.
 .8سومین عنصری که مقام مع م رهبری آن را جزو پشتوانههای اندیشه مقاومت امام
خمینی بیان میکنند ،ممکنبودن مقاومت در برابر دشاامنان و مسااتکبران اساات.

نمونه قرآنی این مطلب در آیه هفتم سوره انفال یکر شده است.
 .4برش دیگری از منطق مقاومت ،هزینه بیشااتر تساالیم نساابت به مقاومت اساات .آیه
ِ
قرآنی مطلب است .از لحاظ تاریری
 126سوره بقره و  134سوره آلعمران شاهد
نیز وضاعیت رژیم پهلوی و دولت سعودی و همچنین عاقبت افرادی مثل سرهنگ
لقزافی نشاندهندر نتیجه تسلیم و سازش با مستکبران است.
 .3مقاام مع م رهبری برش دیگری از منطق مقااومتی را کاه اماام راحال در ن ام
ِ
ِ
قرآنی وعدر الهی مطرح میکنند
برش
جمهوری اساااالمی پاایهگذاری کرد ،این
کاه خاداوناد متعاال در آیات مکرر قرآن این وعده را داده اسااات که اهل حق و
طرفاداران حق ،پیروز نهاااییانااد .آیااات فراوان قرآن مثاال طور ،42 :قصاااب،3 :
محمد ،8 :حج 46 :بر این معنا داللت میکنند.
 .8باا توجاه باه آیات قرآن کریم ،وعدر پیروزی و یاری الهی به پیروان دین حق ،در
صاااورت تحقق شااارایطی از جملاه یاریکردن دین خدا ،ایمان و مقاومت ،حب

آموزههای پشتوانههای قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی

خداوند و دوستینکردن دشمنان خدا ،استعانت و تقوا است.

33

با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

فهرتت مناهع
* قرآن کریم (ترجمه :ناصر مکارم شیرازی).
* نهج البالغه (للصبحی صالح).
 .1ابایری ،محمود .)1818( .قافلهساالر .قم :مؤسسه بنیاد فرهنگی مهدی موعود

.

 .2ابنسااایاده ،علی بن اسااامااعیال1421( .ق) .المحکم و المحیط االعظم (تحقیق :عبدالحمید
هنداوی) .بیروت :دارالکتب العلمیة.
.8

ابنشهرآشوب ،محمد بن علی1881( .ق) .مناقب آا ابیطالب

 .قم :ابینا .

 .4ابنعاشور ،محمدطاهر1426( .ق) .تفسیر التحریر و التنویر .بیروت :مؤسسة التاریخ العربی.
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 .3ابنمن ور ،محمد بن مکرم1414( .ق) .لسان العرب (چاپ سوم) .بیروت :دار صادر.
عبدال1413( .ق) .روح المعانی فی تفسننیر القرآن العظیم و السننبع المثانی.
 .8آلوساای ،محمود بن ه ل
بیروت :دارالکتب العلمیة.
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 .8آیتی ،محمدابراهیم .)1888( .تاریخ پیامبر اسالم .تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 .3بحرانی ،سیدهاشم .)1884( .البرهان فی تفسیر القرآن .قم :ابینا .
 .1برکات ،ابراهیم ابراهیم .ابیتا  .النحو العربی .قاهره :دار النشر للجامعات.
 .01بغو  ،حسین بن مسعود1426( .ق) .تفسیر البغوى .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
 .11جوهر  ،اسماعیل بن حماد .)1888( .الصنحاح :تاج اللغة و صحاح العربیة .بیروت :دارالعلم
للمالیین.
 .12حقی برسو  ،اسماعیل .ابیتا  .تفسیر روح البیان .بیروت :دارالفکر.
 .18خاامنهای ،سااایدعلی .)1888/62/23( .دیدار اقشاااار گوناگون مردم از شاااهرهای مرتلف
برگرفته از :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir
 .14خامنهای ،سایدعلی .)1881/68/21( .دیدار با نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسالمی
برگرفته از :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir
 .13خامنهای ،ساایدعلی .)1831/68/61( .دیدار مساائوالن و کاگزاران ن ام در سااالروز والدت
فرخناده نبی اکرم

و امام صاااادق

رهبری .https://www.leader.ir

برگرفته از :پایگاه اطالعرساااانی دفتر مقام مع م

 .18خامنهای ،ساایدعلی .)1834/62/68( .دیدار کارگزاران ن ام و ساافرای کشااورهای اسااالمی
برگرفته از :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir
 .18خامنهای ،سیدعلی .)1838/63/61( .دیدار هزاران نفر از دانشآموزان و دانشجویان بسیجی
برگرفته از :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir
 .13خامنهای ،سیدعلی .)1816/63/14( .پیام به کنگره ع یم حج برگرفته از :پایگاه اطالعرسانی
دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir
 .11خامنهای ،سیدعلی .)1812/68/14( .مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی
برگرفته از :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir
 .26خامنهای ،سایدعلی .)1814/64/62( .دیدار با مسائوالن ن ام برگرفته از:پایگاه اطالعرساانی
رجانیوز .https://www.rajanews.com
 .21خامنهای ،سایدعلی .)1813/62/18( .دیدار مسائوالن ن ام ،سافرای کشورهای اسالمی و اقشار
مرتلف مردم برگرفته از :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir
 .22خااامنااهای ،سااایاادعلی1813/68/14( .الف) .مراسااام سااای امین سااااالگرد ارتحااال امااام
 .28خامنهای ،ساایدعلی1813/68/21( .ب) .مراساام دانشآموختگی دانشااجویان دانشااگاه امام
برگرفته از :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir

حسین

 .24خاامناهای ،سااایادعلی1813/68/61( .ج) .دیدار جمعی از دانشاااجویان برگرفته از :پایگاه
اطالعرسانی دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir
 .23خاامناهای ،سااایادعلی1813/16/28( .د) .خطباههاای نمااز جمعه تهران برگرفته از :پایگاه
اطالعرسانی دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir
 .28خمینی ،روح ه لال .)1831( .صنحیفه امام (چاپ پنجم) .تهران  :موساسه تن یم و نشر آ ار امام
 .28زبیدی ،مرتضی .ابیتا  .تاج العروس من جواهر القاموس .ابیجا  :دارالهدایة.
 .23زمرشر

 ،محمود بن عمر1468( .ق) .الکشناف عن حقائق غوام

التنزیل و عیون اققاویل

فى وجوه التأویل (چاپ سوم) .بیروت :دارالکتاب العربی.
 .21سااایادقطاب ،ابراهیم حساااین1423( .ق) .فی ظالل القرآن (چاپ سااای و پنجم) .بیروت:
دارالشروق.
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خمینی .
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خمینی برگرفته از :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir
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عبدال1468( .ق) .الجوهر الثمین فی تفسننننیر الکتاب المبین .کویت :شااارکة مکتبة
 .86شااابر،
هل
االلفین.
 .81شعرانی ،ابوالحسن .)1838( .ترجمه و شرح صحیفه سجادیه (چاپ ششم) .قم :انتشارات قائم
آلمحمد

.

 .82صاااافی ،محمود.

(1413ق) .الج وا فی اعراب القرآن و صننننرفه و بیانه مع فوائ نحویة هامة

(چاپ چهارم) .دمشق :دارالرشید.
 .88طباطبایی ،محمدحسااین1816( .ق) .المیزان فی تفسننیر القرآن (چاپ دوم) .بیروت :مؤسااسااة
االعلمی للمطبوعات.
 .84طبرساای ،فضاال بن حساان .)1882( .مجمع البیان فی تفسنننیر القرآن (چاپ سااوم) .تهران:
ناصرخسرو.
 .83طبرسای ،فضل بن حسن1412( .ق) .تفسیر جوامع الجامع( .تصحیح :ابوالقاسم گرجی) .قم:
388

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
 .88طوسی ،محمد بن حسن .ابیتا  .التبیان فی تفسیر القرآن .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
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 .88عیاشی ،محمد بن مسعود1836( .ق) .تفسیر العیاشی .تهران :ابینا .
 .83فضل ه لال ،محمدحسین1411( .ق) .من وحى القرآن .بیروت :دارالمالک.

 .81فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب1428( .ق) .القاموس المحیط (چاپ هشاتم) .بیروت :مؤسسة
الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع.
 .46فیض کاشانی ،محمد1413( .ق) .تفسیر الصافی (چاپ دوم) .تهران :مکتبة الصدر.
 .41قاسامی ،جمالالدین1413( .ق) .تفسنیر القاسنمی المسمى محاسن التأویل .بیروت :دارالکتب
العلمیة.
 .42کلینی ،محمد بن یعقوب1468( .ق) .الکافی (چاپ چهارم) .تهران :االسالمیة.
 .34متقی هندی0310( .ق).كنز العماا فی سننن االقواا و االفعاا (تحقیق :بکری حیانی  -صفوة
السقا ،چاپ پنجم) .بیروت :مؤسسة الرسالة.
 .44مجلسی ،محمدتقی1468( .ق) .روضنة المتقین فی شرح من الیحرره الفقیه (چاپ دوم) .قم:
ابینا .
 .43مجلسی ،محمدباقر1464( .ق) .بحار االنوار .بیروت :مؤسسة الوفاء.
 .48مدرسی ،محمدتقی0301( .ق) .من ه ى القرآن .تهران :دار محبی الحسین.

 .48مراای ،احمد مصطفی .ابیتا  .تفسیر المراغى .بیروت :دارالفکر.
 .43مغنیه ،محمدجواد1424( .ق) .التفسیر الکاشف .قم :دارالکتاب االسالمی.
 .41مکارم شیراز  ،ناصر .)1881( .تفسیر نمونه (چاپ دهم) .تهران :دارالکتب االسالمیة.
 .36نور  ،حسین1463( .ق) .مست رک الوسائل و مستنبط المسائل .قم :ابینا .
ساااوم) .بیروت:
 .31واقادی ،محمد بن عمر1461( .ق) .المغازی (تحقیق :جونز مارزدن ،چاپ
ل
مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
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Abstract

"Resistance" has a basic role in human individual and social life and the Qur'an
mentions it comprehensively. The fight between right and wrong (factor in the
formation of resistance) and patience (factor in the continuation of resistance)
are two important factors of resistance. According to the Qur'an, first, the fight
between right and wrong guarantees the formation of resistance in human
beings and second, the scope of the fight between right and wrong, which is in
the political, cultural, economic and civilizational dimensions, includes
formative, legislative, individual and social affairs. In the worldwide Mahdavi
government, the confrontation between right and wrong between the savior
and his companions and the opponents of the savior reaches its peak, and the
most comprehensive and widespread war between good and evil takes place.
Undoubtedly, the wider and deeper the fight, the wider and deeper the
resistance. According to Qur'anic and narrative information, to form the
reappearance (of Imam Mahdi) and establishment of a worldwide unified
government, in addition to the resistance of the leader, the resistance of his
companions is essential as well, since in this struggle, all disbelief is opposed to
all faiths, and the fate of the Right Front depends on victory in this struggle.
Therefore, the Right Front will fight against the enemy with all its power and
resistance, and with the use of all earthly and heavenly forces, and will
eliminate oppression and injustice from the earth forever, and the result will be
the formation of a worldwide government based on right and justice in all
arenas around the world. In the current study, the role of resistance in Mahdavi
government has been examined through a descriptive-analytical and library
method.

Keyword

The Qur'an, resistance, emergence, world government, Imam Mahdi (a.s),
the fight between right and wrong.
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«مقاومت» نقشای اسااسای در زندگی فردی و اجتماعی بشر دارد و قرآن بهصورت فراگیر آن را مطرح میکند.
تقاابال حق و باطل (عامل شاااکلگیری مقاومت) و صااابر (عامل تداوم مقاومت) دو عامل مهم مقاومتاند .از
دیدگاه قرآن اوالً تقابل حق و باطل ،تضامینکننده شکلگیری مقاومت در انسان است ،انیاً گستره تقابل حق و
باطل که در ابعاد سایاسای ،فرهنگی ،اقتصادی و تمدنی مطرح است ،شامل تکوینیات ،تشریعیات ،امور فردی و
امور اجتماعی میشااود .در حکومت جهانی مهدوی تقابل حق و باطل میان منجی و یارانش و مرالفان منجی به
اوج خود میرسااد و فراگیرترین و گسااتردهترین جنگ خیر و شاار رن میدهد .بیشااک هرچه این مصاااف
گساااتردهتر و عمیقتر بااشاااد ،مقااومات گساااتردهتر و عمیقتر خواهاد بود .در این پژوهش نقش مقاومت در
حکومت مهدوی با روش توصاایفی  -تحلیلی و کتابرانهای بررساای شااده اساات .بر اساااس دادههای قرآنی و
روایی برای شاااکالگیری ظهور و برقراری حکومت واحد جهانی عالوه بر مقاومت رهبر ،مقاومت یارانش نیز
الزم و ضاروری اسات؛ زیرا در این ساتیز ،همۀ کفر در برابر همه ایمان قرار میگیرد و ساارنوشت جبهه حق در
گرو پیروزی در این مباارزه اسااات؛ ازاینرو جبهاه حق باا همه قدرت و مقاومت و با بهکارگیری همه نیروهای
زمینی و آسامانی به مصااف دشامن میرود و زمین را برای همیشه از ظلم و بیعدالتی پاکسازی میکند و مره
آن ،تشکیل حکومت جهانی مبتنی بر حق و عدالت در همه زمینهها در سراسر جهان است.

مقدمه

قرآن ،آخرین ،جامعترین و کاملترین کتاب آسامانی است که برای آخرین ،جامعترین
و کااملترین دین نازل شاااده اسااات .آیات قرآنی بیانگر تقابل دائمی میان حق و باطل،
عدل و ظلم ،صاالح و فسااد ،هدایت و ضااللت ،خیر و شرند و توجیهگر برایند پیروزی
همیشاگی حق بر باطل ،عدل بر ظلم ،صاالح بر فسااد ،هدایت بر ضااللت ،و خیر بر شر.
قرآن افزون بر بیاان جریاان همیشاااگی این تقابل در دو عالم تکوین و تشاااریع ،به تبیین
مصااادیق و انواع تقابل و به بیان شاااخصااهها و راهکار پیروزی در این تقابل اشاااره کرده
اسات .در ابتدا الزم اسات به چارچوب ن ری و نقشه تحقیق اشاره شود .بیشک شاخصه
مقاومت ،عامل اسااااسااای در راساااتای برونرفت از تنگناهای تقابلی میان حق و باطل و
عامل البه و پیروزی حق بر باطل شاااناخته شاااده و بهعنوان یک مؤلفه مهم قرآنی دارای
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مبانی ،شاااخصااهها ،انواع ،کارکرد ،رویکرد و گسااتره اساات .این مقوالت که به نوعی
بیانگر چارچوب ن ری و نقشااه راه تحقیق تلقی میشااوند ،در این نوشااتار بحث و گفتگو
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قرار میشوند.
 .1مباانی مقااومات :مباانی مقااومات هماان تقاابال حق و بااطل اسااات که افزون بر
مفهومآوری مقاومت ،زمینه شکلگیری آن را نیز فراهم میکند.
 .2شااخصاههای مقاومت :مقاومت بهعنوان یک مقوله مشکک دارای قوت و ضعف
اساات و هرچه تقابل و کشاامکش حق و باطل بیشااتر باشااد ،مقاومت قویتر و پررنگتر
خواهد بود.
 .8انواع مقاومت :مقاومت مقولهای متنوع اسااات و به انواع مرتلفی ن یر مقاومت در
عالم هستی و تکوین ،و مقاومت در عالم بشری و تشریع قابل تقسیم است.
 .4رویکرد مقااومت :مقاومت از ن ر رویکرد به مقاومت در نگرش فردی ،اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،دینی ،تمدنی قابل تعریف است.
 .3گسااتره مقاومت :مقاومت از ن ر قلمرو ،پردامنه و پرگسااتره اساات و بهعنوان یک
مقوله فرابشااری افزون بر بشاار ،جوامع بشااری و ن امهای دنیایی ،شااامل حال موجودات
دیگر از قبیل موجودات مادی و فرامادی نیز میشود.

پس از بیان نکات پنجگانه به دو نکته مهم اشاره میشود:
نکته اول :براساااس دادههای قرآنی مقاومت از جمله شاااخصااههای مهم انسااانی اساات و
براسااس تقابل و کشامکش حق و باطل ،صاالح و فساد ،عدل و ظلم ،فضلیت و رییلت ،علم
و جهل ،نور و ظلمت تعریف میشااود و هرچه تقابل و کشاامکش بیشااتر ،شاااخصااه مقاومت
قویتر و پررناگتر خواهاد بود و نهاایت این قوت و پررنگی در فرجام تاریخ بشاااریت میان
اماام مهادی باهعنوان نمااد حق و حقگرایی باا دجال و سااافیانی نماد باطل و باطلگرایی رن
میدهاد و برای اولین و آخرین باار مهمترین و فراگیرترین جنگ خیر و شااار بر روی زمین
میان امام مهدی و دشامنان او اتفاق میافتد و منجی و یارانش به واسطه برخورداری از صبر و
مقاومت نتیجه را که همان پیروزی بر دشمنان باشد ،به نفع خود به تمام میکنند.
نکته دوم :در این نوشتار به سبب محدودیت نوشتاری و دوری از طوالنیشدن سرن،
از هماه ابعااد و زوایاای موارد پنجگانه با نگرش جزئی و تفصااایلی نمیتوان بحث کرد،
بلکه در راستای نیاز مقاله برای رسیدن به هدف ،تنها به موارد الزم که نتایج بحث بر آنها

 .1مفهومشناسی واژهها
 .1-1مقاومت

واژه مقاومت از ماده «ق.و.م» به معنای قوت و نیرو (طریحی ،1883 ،ج ،8ص ،)143اساااتواری،
ایساااتادن و اساااتقامت (ابنمن

ور1418 ،ق ،ج ،12ص ،)411الزام و

بات (راااب اصااافهانی1412 ،ق،

ص ،)818اعتدال و اسااتوا (زبیدی1414 ،ق ،ج ،18ص )318و اسااتواری (بسااتانی :1883 ،ص )88آمده
اسات .معنای مقاومت این اسات که انساان راهی را انتراب کند که آن را حق و درساات
میداناد و در این راه شاااروع باه حرکات کناد و موانع نتواند او را از حرکت در این راه
منصرف و او را متوقف کند .این معنای مقاومت است (خامنهای.)1813 ،
ِ
ین قالوا َربُّنَا هلال َم ْاس اتَقاموا؛
در قرآن مشااتقات واژه مقاومت فراوان بهکار رفتهاندِ « :إنَّ ال َّذ َ
درحقیقت کساانی که گفتند :پروردگار ما خدا است ،سپس ایستادگی کردند» (فصلت)86 :؛ «و
ت ؛ پس همانگونه که دسااتور یافته ا ایسااتادگی کن» (هود)112 :؛ « ِإنَّ
َاسااتَقِ ْم کما أمِ ْر َ
ف ْ
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مترتب است ،پرداخته میشود.
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ون؛ محق لقاً کسانی که گفتند
یح َزن َ
َّذین قالوا َربُّنَا هلال َم ْاستَقاموا فَال َخ ْو ٌف َعلَی ِه ْم َو ال ه ْم ْ
ال َ
پروردگار ما خدا اسات ،ساپس ایستادگی کردند ،بیمی بر آنان نیست و امگین نرواهند
َاستَقِیموا لَهم؛ تا مشرکان در پیمان خود نسبت به شما
شد» (احقاف)18 :؛ «ف ََما ْاستَقاموا ل ْ
َکم ف ْ
ت
ابت ماندند ،شما هم نسبت به آنها در پیمان خویش ابت باشید» (توبه)8 :؛ «قا َل ق َْد أجیبَ ْ
َاساتَقیما؛ فرمود :دعا هر دو شاما پذیرفته شد .پس ایستادگی کنید»
َد ْع َوتکما ف ْ

(یونس:

.)31
 .2-1حکومت جهانی

حکومات جهاانی باه معناای حاکمیت فراگیر اسااات که ادیان مرتلف نوید آن را به
پیروان خود دادهاند و زمان وقوع آن در آخرالزمان یعنی فرجام تاریخ بشاااریت اسااات و
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رهبری آن بر عهده منجی بشاریت اسات که در اسالم به امام مهدی

و در ادیان دیگر
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ن یر مسایحیت حضرت عیسی و در یهودیت به نام ایلیا معرفی میشود؛ چنانکه در منابع
حدیثی آمده اسات رسول اکرم میفرمایدَْ « :ل َملِّکنَّه َمشَ ا ِرقَ ْاْلَ ْر ِ
ض َو َمغَا ِربَ َها ،هرآینه
او را بر مشاااارق و مغارب زمین مساااتقر میکنم» (صااادوق ،1813 ،ج ،1ص .)234امام باقر
میفرماید« :یف ْتَح هلال لَه َشااارقَ ْاْلَ ْر ِ
ض َو ا َْربَها؛ خداوند شااارق و ارب زمین را برا او
ْ
ِ
ِ
ِ
ین إ ْن َمکنَّاه ْم فی
میگشااااید» (طوسااای1411 ،ق ،ص .)484نیز آن حضااارت میفرماید"« :ال َّذ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ٍ ِ
ْاْلَ ْر ِ
یملِّکهم هلال َمشَ ا ِرقَ
ضَ "...و َهذه ْاْلیة ْلل م َح َّمد إلَی آخ ِر ْاْلیةَ -و ال َْم ْهدی َو َأ ْص َحابه َ
ْاْلَ ْر ِ
ض َو َمغَا ِربَه؛ این آیه متعلق به آل محمد است ،و مهد موعود و یاران او که خداوند
آنان را در شاارق و ارب جهان جا دهد» (قمی1464 ،ق ،ج ،2ص )38آن حضاارت همچنین
میفرماید« :یبْلغ س ال ْطَ انه ال َْم ْش ا ِرقَ َو ال َْمغ ْ ِرب؛ حکومت وی به مشاارق و مغرب میرسااد»
(صااادوق ،1813 ،ج ،1ص .)881حکومات جهانی که منجی در فرجام تاریخ بشاااریت شاااکل
میدهد و بهعنوان حکومت واحد جهانی شااناخته میشااود ،از ن ر گسااتره کران تا کران
زمین را درمینوردد و هی حکومتی در عرض این حکومت قرار نرواهند داشااات و در
طول تاریخ چه در گذشاته و چه در آینده ،بشار حکومتی با این وسعت و قلمرو را تجربه
نکرده و نرواهد کرد.

 .3-1حق و هاطل

تقاابال حق و باطل دیرینترین و پرگساااتردهترین تقابل اسااات و عالوه بر فراگیری
عرصاه تکوین و تشاریع ،شاامل ن امات و اجتماعات بشاری را میشود و تا فرجام تاریخ
بشریت تداوم خواهد داشت.
واژه «حق»

که جمع آن حقوق و ضاااد آن باطل اسااات ،و به معنای وجوب (فراهیدی،

1414ق ،ج ،8ص )8و موجود اابات و از ناامهاا خاداوناد متعال اسااات و به معنای حزم و
دوراندیشای ،یقین ،امر مقرر ،مال و ملک ،مرگ ،برت و اقبال ،عدل ،ساازاوار و شایسته
(ایرانی طرفی ،1834 ،ص )888و وساااط و میاانه (زبیدی1414 ،ق ،ج ،18ص )36و مطابقت و موافقت
آمده اسات (رااب اصافهانی1412 ،ق ،ص .)248در قرآن لفظ «حق» با تمام مشتقاتش  238بار و

(درست) است و کیست که در گفتار و وعدههایش ،از خدا صادقتر باشد» (نساء.)122 :
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
وسی؛ هنگامی که
 .8قرآن« :فَل ََّما َجاءهم ال َْح ُّق م ْن عندنَا قَالوا ل َْوال أوت َی مث ْ َل َما أوت َی م َ
حق (قرآن) از نزد ما برای آنها آمد ،گفتند :چرا مثل همان چیزی که به موسای داده شد،

به این پیامبر داده نشد» (قصب.)43 :
 .4دین اسااالم« :لِی ِح َّق ال َْح َّق َویبْطِ َل ال ْبَاطِ َل؛ تا حق (اسااالم) را تثبیت کند و باطل را از
میان بردارد» (انفال.)3 :
 .2شکلگیری مقاومت در فضای تقابل حق و باطل

شااخصاه مقاومت در بستر شکلگیری تقابل حق و باطل خودنمایی میکند و به بار مینشیند.
در پرتو تقابل حق و باطل که در مقوالت مرتلفی ن یر تقابل خیر و شار ،تقابل فساد و صالح،
تقابل فضاالیت و رییلت و تقابل عدل و ظلم بازشااناساای میشااود ،شاااخصااه مقاومت معنا و
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لفظ «باطل»  83بار تکرار شده و در معانی گوناگونی آمده است.
ِ
الح َّق بِکَل ِ َماات ِا ِه
 .1اااباات و واجااب (ابنمن ور1418 ،ق ،ج ،16صَ « :)41وی ِریااد هلال َأن یح َّق َ
َویَق ْطَ َع َداب ِ َر ال َْکاافِ ِرین؛ خداوند میخواهد حق را با کلمات خود تقویت و مساااتقر کند و
ریشه کافران را قطع نماید» (انفال.)8 :
ال حقًّا ومن َأصااادق مِن ه ِ
ِ
ال؛ وعده خداوند ،حق
ال قِی ً
 .2درساااتی و راساااتیَ « :و ْعا َد هل َ َ َ ْ ْ َ
َ ل

مفهوم پیدا میکند .این حرکت در شارصیترین امر که مربوط به امور فردی و مبارزه با
نفس اماره اساات و از آن به جهاد اکبر تعبیر میشااود تا عمومیترین نوع مقاومت که در
فضاای جامعه شاکل میگیرد و از آن به جبهه حق و باطل است تعبیر میکنند ،ادامه پیدا
خواهد کرد .در جایجای قرآن در آیات مرتلف بهصورت فراگیر به اهتمام این موضوع
و مسااالمانان امر

ال خداوند به پیامبر اکرم
و کارکرد مهم آن اشااااره شاااده اسااات؛ مث ً
ک؛
تاب َم َع َ
َاساااتَقِ ْم کَما أمِ ْر َ
ت َو َم ْن َ
میکند تا در امر دین ایساااتادگی داشاااته باشاااند« :ف ْ
همانگونه که به تو فرمان دادهایم ،بر این دین ،پایداری کن .کسااانی هم که از شاارک،
توبه کرده و همراه تو ایمان آوردهاند باید در این مسیر پایدار کنند» (هود)112 :؛ «فَلِذلِک
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ت؛ بنابراین به دعوت پرداز ،و همانگونه که مأمور ایساااتادگی
َادع َو ْاساااتَقِ ْم کما أمِ ْر َ
ف ْ
ِ
ون؛ پس صبر کن
َّذین ال یوقِن َ
َاصاب ِ ْر ِإنَّ َو ْع َد هلال َحق َو ال یَ ْسات َ ِرفَّن َّ َ
ک ال َ
کن» (شاوری)13 :؛ «ف ْ
که وعده خدا حق است .مباد آنان که به مرحله یقین نرسیدهاند ،تو را بی بات و سبکسر
گردانناد» (روم .)86 :خاداوناد در این آیاه به پیامبر دساااتور میدهد در برابر برخوردها
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کافران که حق را باطل میشامرند ،مقاومت کند؛ چراکه خدا وعده پیروز داده است و
وعدهی خدا حق اسات و قطعاً به آن وفا میکند .بهطورکلی شااخصاه مقاومت در خأ شکل
نمیگیرد ،بلکه در فضااای دو قطبی حق و باطل تحقق پیدا میکند؛ یعنی اگر فض اای دو قطبی
ال
حق و باطل که در قالبهای مرتلف خودش را نشاان میدهد ،ظهور خارجی پیدا نکند ،اص ً
شااکلگیری مقاومت بیمعنا خواهد بود؛ به بیان دیگر اگر کشاامکش نفس مطمئنه و لوامه از
یاک طرف و نفس اماره از طرف دیگر نباشاااد ،جهاد درونی و مقاومت برای پیروزی بیمعنا
اساات یا اگر تقابل خواسااتههای رحمانی از یک طرف و خواسااتههای شاایطانی از طرف
دیگر نباشاااد ،مبارزه و مقاومت بیهوده خواهد بود و این تقابل اگر در فضاااای اجتماعی
میان جبهه حق و باطل نباشااد ،یعنی یک طرف انبیا ،اولیا و انسااانهای خوب و از طرف
دیگر شااایاطین ،طواایت و انساااانهای بد قرار نگیرند و این دو جبهه در جامعه شاااکل
نگیرد ،مبارزه و ساتیز همراه با مقاومت بیهوده جلوه میکند .پس بهصورت سلسلهمراتبی
مبارزه و جهاد در بساااتر تقابل حق و باطل و مقاومت در بساااتر جهاد و مبارزه و پیروزی
حق بر باطل در پرتو صبر و مقاومت به دست میآید.

 .3گستردگی مقاومت در پرتو گستردگی تقابل حق و باطل

و باطل اساات از ن ر قدمت ،دیرینترین و از ن ر دامنه ،گسااتردهترین تقابل میباشااد .بر
این اسااس ،شروع این تقابل به وجود عالم و عالمیان و انتهای آن به پایان زمین و زمینیان
منتهی میشااود و از ن ر گسااتردگی عالوه بر تکوینیات و امورات طبیعی ،1تشااریعات و
امورات بشااری را نیز دربرمیگیرد 2.بهطورطبیعی در پی گسااتردگی تقابل حق و باطل و
پردامنگی این کشااامکش در حوزههای مرتلف تکوین و تشاااریع ،مبارزه و مقاومت در
ال در عالم وجود و هسااتی ،کشاامکش
این عرصااه نیز پرگسااتره و پردامنه خواهد بود؛ مث ً
میاان اعتقااد به خدا و انکار آن و اعتقاد به معاد و انکار آن و اعتقاد به توحید و انکار آن
« .1فَذَ لِکم ه لال َربُّکم ال َْح لق فَما یا بَعْ َد ال َْح ِّق ِإال َّ َّ
الض االل؛ این اساات خدا ،پروردگار حقیقی شااما ،و بعد از
حقیقت جز گمراهی چیست » (یونس.)82 :
ِ
ِ
ِ
ِ
« .2ه َو ال َِّذی َأ ْر َسا َل َرساول َه بِال ْهد َو ِد ِ
الدین کلِّه؛ او کساای اساات که پیامبرش را با
ین ال َْح ِّق لی ْ ه َره َعل َی ِّ
هدایت و دین درساات ،فرسااتاد تا آن را بر هرچه دین اساات پیروز گرداند ،هرچند مشاارکان خوش
نداشته باشند» (توبه.)88 :

تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی

تقابل حق و باطل از من ر قرآن که به معنای رودررو قرارگرفتن و مقابل هم ایستادن حق
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و مانند آن مطرح است و در حوزه تشریع و آموزههای دینی ،کشمکش میان قبول اسالم
و انکار اساالم و قبول نبوت پیامبر اکرم و انکار آن و قبول حاکمیت و حکومت اساالمی
و انکاار آن و ماانناد آن مطرح میباشاااد .بیشاااک همه این موارد و فراوانی حوزهها و
مصادیق آنها ،نشان از فراگیری و گستردگی درگیری حق و باطل دارد که بالتبع در همه
این حوزههاا و عرصاااهها براسااااس دادههای قرآنی و روایی وظیفه انساااانهای مؤمن و
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مسالمان این اسات که جهت البه و پیروزی حق بر باطل مجهز به ساالح صبر و مقاومت
ال
یها ال َ
باشاند .چنان که قرآن میفرماید« :یا َأ َ
آمنوا ْ
اصبِروا َو صابِروا َو رابِطوا َو اتَّقوا هل َ
َّذین َ
ون؛ ا کساانی که ایمان آورده اید ،صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را
َّکم تف ْلِح َ
ل ََعل ْ
نگهبانی کنید و از خدا پروا کنید ،امید اسات که رسااتگار شاوید» (آلعمران .)266 :همچنین
ون َمشااا ِرقَ ْاْلَ ْر ِ
بارکنا
یس ات َ ْض ا َعف َ
ض َو َمغا ِربَ َها ال َّتی َ
میفرمایدَ « :و َأ ْو َر ْنَا الْق َْو َم ال َ
َّذین کانوا ْ
فیها و تَم ْ ِ
رائیل بِما َصابَروا؛ و مشرقها و مغربها
ت کل َمت َربِّک ال ْح ْسانی َعلی بَنی ِإ ْسا َ
َ َّ
پربرکت زمین را به آن قوم تضااعیفشااده (زیر زنجیر ظلم و سااتم) واگذار کردیم وعده
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نیک پروردگارت بر بنیاسارائیل به سابب صابر و استقامتی که نشان دادند ،تحقق یافت»
(اعراف .)188 :از این دو آیااه و آیااات دیگری کااه در قرآن آمااده جااایگاااه و نقش خطیر
شااخصاه مقاومت در نتیجهبرشای و هدفرساانی انسان به قله پیروزی و سعادت آشکار
میشاااود .اهتماام این شااااخصاااه و جایگاه آن به حدی اسااات که خداوند در آیه اول
انسااانهای مؤمن را امر میکند تا روحیه مقاومت و صاابر را در خود زنده کنند و در آیه
دوم واگذاری زمینهای بابرکت و مراوب را به بنیاساارائیل ،به ساابب صاابر و پایداری
عبدالساااالم هرو میگوید :من از دعبل خزاعی شااانیدم که می گفت :بر
آنان میداند.
ل
موال خود امام رضا قصیدهای خواندم چون به این ابیات رسیدم
یقوم علی اسااام هلال و البرکاات
خروج امااام ال محااالااة خااارج
و یجز علی النعماء و النلقمات
حق و باااطاال
ال ل
یامیز فینااا کا ل
امام رضااا به ساارتی گریسااتند؛ سااپس ساار خود را بلند کرده ،به من فرمودند :ا
خزاعی! روحالقادس این دو بیت را بر زبان تو جار کرده اسااات .آیا می دانی این امام
کیساات و کی قیام خواهد کرد گفتم نه ا موال من! فقط شاانیده ام که امامی از شااما

خروج می کناد و زمین را از فسااااد پاک می ساااازد و آن را از عدل آکنده می ساااازد؛
همانگونه که از ستم پر شده باشد (طبرسی ،1816 ،ص.)881
 .4انواع مقاومت در راستای انواع تقابل حق و باطل

تقابل و ساااتیز حق و باطل در قالب مقوالت مرتلفی قابل طرح اسااات ،ن یر تقابل خیر و
شار ،تقابل کفر و ایمان ،تقابل صاالح و فسااد ،تقابل هدایت و ضاللت ،تقابل فضیلت و
رییلات و تقابل عدل و ظلم .این تقابلها در رویکردهای گوناگونی قابل پیگیریاند ن یر
فردی ،اجتماعی ،سااایاسااای ،دینی ،فرهنگی ،تمدنی .بهطورکلی همه انواع تقابلها که با
رویکرد فردی توجیه میشااوند دائمی و همیشااگیاند و این دوام و همیشااگی وابسااته به
وجود دنیا و وجود انسااانها بر روی زمین اساات؛ یعنی تا زمانی که زمین و زمینیان حیات
داشاااتاه بااشاااناد ،این تقاابال نیز حیات پیدا خواهد کرد؛ ولی تقابلهایی که با رویکرد
اجتماعی تعریف میشااوند که به نوعی بیانگر تقابل دو جبهه حق و باطل به رهبری انبیا و
مقطعی در برخی برههها وجود دارند و در برخی برههها کمرنگ و ضااعیف میشااوند و
در برخی برههها بهطورکامل از بین میروند؛ ن یر تقابل حق و باطل با رویکرد ساایاس ای،
دینی ،فرهنگی ،تمادنی کاه برهاهای ن یر قبل از اساااالم ،در دوران جاهلیت بهصاااورت
فراگیر وجود داشاته در آن زمان سنگینیترازو به نفع باطل و به ضرر حق میچربید؛ ولی
در ادامه با طلوع اساالم و بعثت پیامبر اکرم

این توازن به هم خورد و سنگینی ترازو به

نفع حق و حقماداران و باه ضااارر باطل و باطلپرساااتان تغییر کرد و در آینده در فرجام
تاریخ بشاااریت با ظهور منجی جهانی ،امام مهدی

ال به هم میخورد و
این توازن کام ً

دیگر تقابل حق و باطل با رویکرد اجتماعی ،سایاسی ،دینی و تمدنی مطرح نرواهد بود،
بلکاه در جاامعاه و تعامالت اجتماعی هرچه هسااات حق و جلوههای حق در همه ابعاد و
زوایاای زندگی اجتماعی بشااار اسااات؛ پس در جامعه ایدئال مهدوی بهطورهمهجانبه و
فراگیر در همه عرصااههای اجتماعی محوریت با حق و حقپرسااتان بوده و در فضااای آن
جامعه نمادی ایر از نماد حقپرسااتان ن یر دین حق ،حکومت حق ،ساایاساات حق ،تمدن

تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی

اولیاا از یک طرف و شااایاطین و طواایت از طرف دیگر اسااات ،موقتاند؛ یعنی بهطور
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حق رواج نرواهد داشات و اضامحالل و نیساتی ،سارنوشات محتوم باطل و باطلپرستان
خواهاد بود و ا ری از نماادهاای باطل ن یر دین الحادی ،حکومت طااوت ،سااایاسااات
شایطانی ،فرهنگ مادی نرواهد بود و برای همیشاه از دیار انساانی و جوامع بشری رخت
بر خواهند بست.
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 .5ظهور مصداق کامل تقابل حق و باطل

رخداد ظهور و آمدن منجی در فرجام تاریخ بشاااریت نمایشاااگر اوج و نهایت درگیری
میان حق و باطل در قالب دو جبهه خیر و شار است .جبهه خیر با هدایتگری امام حق ( َأ َال
یت ه ِ
ِإنَّ حج َة ه ِ
ال ق َْد ظَ هر عِن ْ َد ب ِ
ال فَاتَّبِعوه ف َِا َن ال َْح َق َم َعه َو فِیه) و جبهه شاار با ااواگری ائمه
ل
َّ ل
َ
ََ
کفر به سارکردگی دجال و سافیانی اسات .جبهه خیر که نماد حق و حقمداری است ،به
دنبال صااالح ،سااعادت و نجات بشااریت اساات و جبهه شاار که نماد ضاااللت و گمراهی
اساات ،برخالف جبهه حق به دنبال ااوا ،رییلت و فساااد در جامعه اساات .بیشااک روز
موعود و روز آمدن منجی همان روزی اساات که رخداد ظهور بهعنوان وعده الهی تحقق
پیادا میکناد .در این روز انساااانها شااااهد حاد ه بس ع یمیاند که موجب دگرگونی

اسااسای در زندگی فردی و اجتماعی و نیز در تعامالت سهگانه بشر ،یعنی تعامل انسان با
خدا ،تعامل انسااان با انسااان و تعامل انسااان با خود میشااود .در این روز جبهه حق با همه
خوبیها و جبهه باطل با همه بدیها به مصاااف هم میروند و جبهه حق با هدایتگریهای
منجی همراه با مقاومت یاران بر جبهه باطل فایق میآید.

الدنْیا حتی ینَ ِ
ادی
ذْهب ُّ َ َّ
اماام صاااادق در بیان دو جبهه حق و باطل میفرمایدَ « :ال تَ َ
اد مِن الساام ِ
اح ٍد م ینَ ِ
ید و ِ
َیصاایر َ ِ
اء یا َأهل ال ْح ِق اجتمِعوا ف ِ
ِ ٍ
ٍ
ادی َم َّر ًة أ ْخ َر یا
َّ
َْ
ون فی َصااع َ
ْ َ َ
منَ َ َّ َ
ید و ِ
َیصایر َ ِ
َأهل ال ْباطِ ِل اجتمِعوا ف ِ
ِ ٍ
احد؛ عمر دنیا تمام نمیشود مگر اینکه گوینده
َْ
ون فی َصع َ
ْ َ َ
از آسامان صدا زند :ا پیروان حق جمع شوید .همه پیروان حق در یک قسمتی از زمین
گرد آیند .آنگاه بار دوم گوینده ا صااادا میزند :ا اهل باطل جمع شاااوید؛ پس همه
پیروان باطل در یک سرزمین اجتماع کنند» (نعمانی ،1818 ،ص .)826به برکت این حاد ه مهم
و سارنوشاتسااز اسات که بشار و جوامع بشاری برای همیشه از شر و شرارت انسانهای
شارور نجات پیدا میکند و برای همیشه در فضای پاک و دلانگیز جامعه ایدئال مهدوی

ظل ْم؛ امام مهدی زمین را از لو

هر ظلم و جوری تطهیر و پاکسازی میکند (خزاز رازی،

1461ق ،ص .)283امام حساااین در بیان وصااافالحال امام مهدی و کارکرد ظهورش
الدین ِ
ِ
ِ
ِ
یح ُّق ال َْحق؛
یحیی هلال ب ِ ِه ْاْلَ ْر َ
میفرماایاد« :ه َو ال َْقاائم بِال َْح ِّق ْ
ض بَعْ َد َم ْوتها َو ی ْ ِهر بِه ِّ َ
مهدی قائم به حق اسات و خدا به واسطه او زمین مرده را زنده و دین را آشکار و حق را
احقاق نماید» (طبرسای ،1816 ،ص .)468همچنین امام مهدی در نامهای که به اسحاق بن احمد
اضاا َم َح َّل ال ْبَاطِل؛ هرگاه خدا به ما این
میفرمایدَ « :و ِإیَا َأ ِی َن هلال لَنَا فِی الْق َْو ِل ظَ َه َر ال َْحق َو ْ
ظهور بدهد ،حق آشکار و باطل از بین خواهد رفت» (طوسی1411 ،ق ،ص.)231
در منابع و کتابهای حدیثی روایات فراوانی از معصاااومان
باهنوعی بیانگر مبارزات و مجاهدات امام مهدی

نقل شاااده اسااات که

و یاران او با دشااامنان و ساااتمگران

جهانی اسات .فراگیری و همهجانبهبودن این مبارزات و مجاهدات به حدی است که بشر
برای اولین باار و آخرین بار بزرگترین جنگ جهانی را که در قالب جنگ خیر و شااار

تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی

زندگی خوب و باصاافایی را تجربه مینماید؛ چنانکه امام رضااا در بیان کارکرد مهم
ِ
جاامعاه ایادئال مهدوی میفرماید« :یطَ هر هال ب ِ ِه ْاْلَر َ ِ
کل
ْ
ِّ ل
کل َج ْو ٍر َو یق َِّدسااا َها م ْن ِّ
ض م ْن ِّ
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رن میدهاد و گساااتردهترین مصااااف و درگیری را کاه میان جبهه حق و جبهه باطل به
آمنوا َو اتَّق َْوا لَفَت َ ْحنا
وقوع میپیونادد تجرباه میکناد .براسااااس آیه « َو ل َْو َأ َن َأ ْه َل ال ْقر
َ
کات مِن السا ِ
علَی ِهم بر ٍ
ماء َو ْاْلَ ْرض » (اعراف )18 :حقپرستان و منجیباوران به واسطه ایمان
َ َّ
َ ْ ََ
و تقوای الهی و داشاااتن روحیه صااابر و مقاومت در برابر دشااامنان و به جهت همراهی و
تبعیات از امام مهدی به این شاااایساااتگی رسااایدهاند که عنایت حق تعالی برای دریافت
برکات الهی از زمین و آسمان شامل آنان گردد؛ چنانکه رسول اکرم در بیان فراوانی
نعمتهای الهی در عصار ظهور و تشکیل حکومت جهانی میفرماید :یتَنَ َّعم أ َّمتِی فِی َز َم ِن
ال ْمه ِدی نِعم ًة لَم یتنَعموا قَبلَها ق َُّط ِ
اء َعلَی ِه ْم مِ ْد َرار ًا َو َال تَ َدع ْاْلَ ْرض َشاایئ ًا مِ ْن
ْ َ ْ َ َّ
َْ
ْ َ
یرساال َّ
الساا َم َ
ْ
ِ
نَ َباات َهاا ِإ َّال َأ ْخ َر َج ْتاه ؛ امات من در زمان مهد چنان در نعمت و روزی قرار میگیرند که

هی گاه پیش از آن ندیده باشااند .آساامان پیدرپی برکات خود را برا آنان فرومیریزد
388

و زمین آنچه دارد بیرون میدهد» (مجلسی1468 ،ق ،ج ،31ص.)38
 .6اوج مقاومت در عصر ظهور
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براسااس دادههای کتابهای آسمانی ن یر تورات (8 :12؛  ،)13 :18انجیل (28 :24؛ :23
 )81و قرآن (نور33 :؛ توبه88 :؛ اساااراء )31 :عصااار ظهور ،موطن رخداد ظهور و شاااکلگیری
آخرین رقابت و درگیری میان نماد خوبیها در برابر نماد بدیها اساات ،هنگامه آخرین،
بزرگترین و فراگیرترین جنگ خیر و شااار میان منجی و دشااامنان او و قرارگاه اجرای
بهترین و آخرین برنامه الهی  -انساااانی بهدسااات منجی و یاران او اسااات .عصااار ظهور
نویدگاه بشاارت همه انبیا و اولیا در طول تاریخ اسات .عصاار ظهور بسترساز شکلگیری
حکومت جهانی با رهبریت منجی اساات .عصاار ظهور تحققبرش پیروزی مطلق منجی و
منجیبااوران در برابر اضااامحالل و ناابودی اساااتکبار و پیروان آنان خواهد بود؛ به بیان
دقیقتر و عمیقتر ،عصااار ظهور تقاابل و رودررویی تمام حق در برابر تمام باطل خواهد
بود .بیشاک الزمه چنین تقابل و رودرروی مهمی که در تاریخ بشریت بیسابقه است و
هماه حق باهطورکاامل در برابر همه باطل بهطورمطلق قرار گرفته ،میطلبد همه عوامل و
سااازکار مبارزاتی و همه قدرتها و نیروهای انسااانی با شاااخصااههای ایمانی و با روحیه

سارشار از صبر ،استقامت و مقاومت به خدمت گرفته شوند؛ چنانکه خداوند در قرآن به
ال و اصبِروا ِإنَّ ْاْلَرض ِه ِ
ِ
ل یو ِر ها من یشاء ِمن ِع ِ
باد ِه
ْ َ ل
ْ
َ ْ
این مهم اشاره کرده استْ « :استَعینوا ب ِ هل َ ْ
و ال ْعاقِبة لِل ْمتَّقین؛ از خدا یار جویید و پایدار ورزید که زمین از ِ
آن خدا اساات .آن را
َ
َ
باه هر کس از بنادگاانش که برواهد می دهد و فرجام انیک برا پرهیزگاران اسااات»
السااال ِْم َو َأنْتم ْاْلَ ْعل َْو َن َو هلال َم َعک ْم َو ل َْن یَت ِ َرک ْم
(اعراف)123 :؛ «فَال تَ ِهنوا َو تَ ا ْدعوا ِإلَی َّ
َأ ْعمالَکم؛ مبادا در مبارزه کوتاهی کنید و به دشاامن پیشاانهاد سااازش دهید .شااما باالترید
چون خدا با شاما اسات و مطمئن باشید نتیجه مقاومت را بیکم و کاست به شما میدهد»
َّذین قالوا َربُّنَا هلال َّم ْاستَقاموا تَتَنَ َّزل َعلَی ِهم ال ْ َمالئِکة َأال َّ تَرافوا َو ال تَ ْح َزنوا
(محمد)83 :؛ « ِإنَّ ال َ
ِ
ِ
وعدون؛ همانا کسااانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه
َو َأبْشااروا بِال َْجنَّة ال َّتی کنْت ْم ت َ
اسات ،سپس استقامت کردند ،فرشتگان بر آنان نازل میشوند و به آنان میگویند نترسید
و امگین نباشااید و بشااارت باد شااما را به آن بهشااتی که به شااما وعده داده شااده اساات»
(فصالت .)86:بیشک با استعانتورزی از خدا و با بهکارگیری روحیه صبر و مقاومت زمینه
مقااومت و نقش تأ یرگذار آن در پیروزی حق بر باطل به حدی اسااات که همه نیروهای
جبهه حق از رهبر گرفته تا فرماندهان و سربازان همگی به این شاخصه مزین هستند.
قرآن نتیجه این همه تالش و کوشاش جبهه حق و صابرپیشگی و مقاومتورزی آنان
کان َزهوقا؛ و بگو :حق
جاء ال َْح ُّق َو َز َه َق ال ْباطِل ِإنَّ ال ْباطِ َل َ
را چنین بیاان میکنادَ « :و ق ْ
ل َ
بیامد و باطل نابود شاد ،که باطل نابودشادنی است» (اسراء .)31 :در ییل این آیه شریفه امام
بااقر میفرماایاد« :إیا قام القائم أیهب دولة الباطل؛ هنگامی که قائم قیام کند ،دولت
ل نَق ِْذف بِال َْح ِق
باطل را از بین میبرد» (بحرانی ،1888 ،ج ،8ص .)388آیه دیگر نیز میفرماید« :بَ ْ
َید َمغه ف َِایا ه َو زاهِق؛ بلکه ما حق را بر باطل می افکنیم تا آن را نابود سااازد و
َعلَی ال ْباطِ ِل ف ْ
به اینترتیب باطل محو و نابود میشود» (انبیاء .)13 :واژه «قذف» به معنای پرتاب از راه دور
اسات که با سرعت و قدرت همراه است و واژه «دمغ» به معنای ضربه مهلکی است که بر
سااار میخورد و تاا مغز ا ر میکند .دو واژه «نقذف» و «یدمغ» که بهصاااورت مضاااارع
آمدهاند ،دلیل بر اسااتمرار این ساانت اساات؛ چنانکه عالمه طباطبایی بدان اشاااره کرده

تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی

پیروزی ساربازان امام مهدی

بر ساربازان کفر فراهم میشاود .اهتمام شااخصاه صبر و

383

اسات (ر.ک :طباطبایی1418 ،ق ،ج ،14ص .)188نیز واژه «ایا» فجائیه اشاره دارد به اینکه پیروزی
حق بر بااطال زمانی اتفاق میافتد که خیلی گمانش نمیرود ،یعنی ناگهانی و ایرمترقبه.
در دوران معااصااار میتوان به رخداد انقالب اساااالمی ایران اشااااره کرد که بر بیشاااتر
اندیشمندان و جامعهشناسان ،پیروزی آن امری ایرممکن و ایرمحتمل بود؛ اما لطف خدا
شامل حال مردم ایران و امام خمینی بهعنوان نایب امام زمان

شد و پیروزی برای مردم

رقم خورد.
 .7مقاومت امام مهدی

و یاران او

ازآنجااییکاه اماام مهدی بهعنوان منجی و رهبر جهانی ،هدایت مردم را بر عهده دارد و
مردم در زندگی فردی و اجتماعی از ایشااان بهعنوان رهبر معصااوم الگو میگیرند ،الزم
388

است خود حضرت از دیگران در آراستگی به خصال نیک و برخورداری از شاخصههای
انسااانی ن یر صاابر و مقاومت از همه جلوتر و پیشقدمتر باشااد؛ برایناساااس در روایات
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مرتلف کاه معصاااوماان

باه بیاان وصااافالحاال زنادگی فردی و اجتماعی ایشاااان

پرداختهاند ،یکی از شااخصاههای مهم امام مهدی

در برخورد با مرالفان و دشمنان را

شااخصه سرتکوشی و ابتقدمی ایشان همراه با مقاومت و استواری میدانند .در کنار
مقاومت و اساتواری رهبر ،یاران و سربازان او نیز در راستای الگوگیری از ایشان مزین به
همین شاااخصااهاند و با همین روحیه قوی و مقاوم به مصاااف دشاامنان میروند؛ چنانکه
َّذین
یها ال َ
قرآن در بیان حاالت و روحیات یاران و شااهروندان ن ام جهانی میفرماید« :یا َأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ٍ
نین
یر َتا َّد من ْ ْ
کم َع ْن دینه ف ََسااا ْو َف یأْتی هلال بِق َْو ٍم یحبُّه ْم َو یحبُّونَه َأیل َّة َعلَی ال ْم ْؤم َ
َ
آمنوا َم ْن ْ
ون لَوم َة الئ ِ ٍم یلِک ف َْضااال ه ِ
ِ
ال ْیؤتیهِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ه
رین یجاهد َ
ل
َأع َّزة َعلَی ال ْکاف َ
ون فی َسااابی ِل لال َو ال یراف َ ْ َ
ِ
لیم؛ ا کسااانی که ایمان آوردهاید ،هرکس از شااما از دین خود
َم ْن یشاااء َو هلال واس ا ٌع َع ٌ
برگردد ،بهزود خدا گروهی ادیگر را میآورد که آنان را دوست میدارد و آنان انیز
او را دوساات دارند .ااینان با مؤمنان ،فروتن ،او بر کافران ساارفرازند .در راه خدا جهاد
میکنند و از سارزنش هی مالمتگر نمیترساند .این فضل خدا است .آن را به هر که
برواهد میدهد و خدا گشااایش اگر دانا اساات» (مائده .)34 :در تفسننیر قمی در ییل این آیه

ِ ِ
ِ
ِ
ون فِی َسااابِی ِل هلال؛ این آیه در مورد
یجاهِد َ
ین َ
آمده اساات« :نَ َزل فی الْقَائ ِم َو َأ ْصاا َحابِه ال َّذ َ
حضاارت قائم و یاران او نازل شااده اساات که در راه خدا جهاد میکنند» (قمی1464 :ق ،ج،1

ص .)186امام صااادق در بیان دشاامنان قوی امام مهدی و مبارزات شاادید ایشااان در
اس َأ َشا َّد مِما استق ْبلَه رسول ه ِ
برابر آنان میفرمایدِ « :إنَّ قَائِمنَا ِإیَا قَام اساتق ْبل مِن جهل َِة الن َّ ِ
ال
ل
َّ ْ َ َ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ال ال ْجاهِل ِ ِ
مِن جه ِ
ِ
ه
َ
ار َة
کیف یَلک قَا َل إنَّ َرسو َل لال أتَی الن َّ َاس َو ه ْم یعْبد َ
یة فَقل ْت َو َ
ْ َّ
ون ال ْح َج َ
َ
ان و ال ْرشب ال ْمنْحوتَ َة و ِإنَّ قَائِمنَا ِإیَا قَام َأتَی النَّاس و کل ُّهم یت َأول عل ِ
َیه
ور َو ال ْعِ َ
الصار َ
ْ َ َّ َ
َ َ
َ
َ
ید َ َ
َو ُّ
َ
َ َ
ِ
یحت َ ُّج َعل َِیه بِه ؛ هنگامی که قائم ما قیام میکند با مردم نادانی روبهرو میگردد
اب هلال َو ْ
کت َ َ
کاه در نفهمی از جهاال جااهلیات کاه پیغمبر باا آناان مواجاه بود ،بدترند .عرض کردم:
چطور فرمود :وقتی پیغمبر

مبعو شاااد ،مردم بتهااایی از سااانااگ و صااارره هااا و

چوبها تراشاایده را پرسااتش میکردند و زمانی که قائم قیام میکند ،همه مردم کتاب
خدا (قرآن) را به میل خود تأویل و به آن استدالل میکنند» (مجلسی1468 ،ق ،ج ،32ص.)882

براساااس فرمایش امام صااادق

کار امام مهدی

از رسااول گرامی اسااالم

که

سارتتر و شادیدتر اسات و این نشاان از اوج دشامنی مرالفان اساالم و شدت مبارزه و
مقاومت امام مهدی و یاران او در برابر آنان است.
ِ
ت لَه ْاْلمور
بشیر نبال به امام باقر میگویدِ « :إنَّه ْم یقول َ
َام َال ْستَق ََام ْ
ون ِإنَّ ال َْم ْهدی ل َْو ق َ
کال و الاَّ ِذی نَف ِْسااای ب ِ ِ
ِ
ت ِْلَ َحا ٍد َعف ْواً
یاد ِه لَ ِو ْاسااات َ َقا َاما ْ
یه ِریق م ْح َج َما َة َد ٍم ف ََقاا َل َّ َ
َعف ْواً َو َال َ
کال و ال َِّذی نَف ِْس ای ب ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َالساتقَام ْ ِ
ید ِه َحتَّی
ین أ ْدمِ ْ
یت َربَاعیته َو شا َّج فی َو ْج ِهه َّ َ
ت ل َرساول هلال ح َ
ْ َ َ
نَ ْم َساا َح نَ ْحن َو َأنْتم ال َْع َرقَ َو ال َْعل ََق َّم َم َساا َح َجب ْ َهتَه؛ مرالفان ما میگویند وقتی مهد قیام
میکند بدون اینکه یک قطره خون بریزد ،امور ساالطنت برا او فراهم می شااود .فرمود:

نه! اینطور نیساات به خدایی که جان من در دساات اوساات ،اگر بدون خونریز امکان
داشات ،این کار برا پیغمبر رو میداد و دیگر دندانش نمی شاکست و رو مبارکش
مجروح نمیگشاات .به خدا قساام تا ما و شااما شااداید و صاادمات بساایار نبینیم و خونها
ریرته نشاود ،دولت او قوام نمی گیرد .در این وقت حضارت با دست پیشانی مبارکش را
مسح کردند» (طبرسی ،1816 ،ص.)32

تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی

مردم جاهلی عرب را از فضاااای جاهلیت عبور داد و به فضاااای نورانی اساااالم رسااااند،

381

این روایت در تبیین شااادت مبارزات امام مهدی به شااادت مبارزات رساااول گرامی
اساالم

اشااره کرده و مقایساهای را مطرح میکند .بیشک براساس دادههای تاریری

پیامبر اکرم

در راه تبلیغ دین ،سارتیها و مصاائب فراوانی کشاید و برای بهبارنشااستن

این تالشها ،مقاومت و اسااتواری بساایاری کرد و درواقع کارهای تبلیغی حضاارت بدون
ساارتی و دردساار پیش نرفته و تنها با عبور از مرارتها و نامالیمات زیاد به نتیجه رسااید.
امام زمان

که در راسااتای ساانت و روش پیامبر اسااالم

حرکت میکند نیز با همین

شیوه به پیش میرود و در راه اسالم و تبلیغ دین با سرتیها و مرارتهای فراوانی روبهرو
میشاود و راه برونرفت از این مشاکل ،مقاومت و استواری است که حضرت و یارانش
در راه پیروزی بر اساااتکبار جهانی برای تشاااکیل حکومت جهانی لزوماً به این شااااخب
مزیناند.
381
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مفضال میگوید در محضر امام صادق سرن از امام مهدی به میان آمد که من
یکون َأ ْمره فِی ساااهول ٍَة فَقَا َل َال یکون یَلِک َحتَّی
از حضااارت پرسااایدمِ « :إنِّی َْلَ ْرجو َأ ْن
َ
تَ ْم َسااحوا ال َْع َرقَ َو ال َْعل ََق؛ امیدارم کار امام مهدی بهراحتی پیش برود .امام فرمودند:
اینطور نیسااات که شاااما فکر میکنید ،بلکه با عرقکردن و خونریرتن ،کارها ساااامان
میگیرد» (حر عاملی1423 ،ق ،ج ،3ص.)188

ِ
کم
در همین موضاااوع امام رضاااا به عمر بن خالد فرمودَ « :أنْتم ال ْْیو َم َأ ْر َخی بَ ًاال من ْ ْ
کیف قَا َل لَو ق َْد َخر َج قَائِمنَا ل َْم ْ ِ
السروجِ َو
ْیو َمئ ِ ٍذ قَا َل َو َ
یکن إ َّال ال َْعلَق َو ال َْع َرق َو الْق َْوم َعلَی ُّ
ْ
َ
َما لِبَاس الْقَائ ِ ِم ِإ َّال الْغَلِیظ َو َما طَ َعامه ِإ َّال ال َْج ِشاب؛ شما امروز راحتی بیشتر دارید .عرض
شد :چرا فرمود :برا اینکه وقتی قائم خروج میکند ،شداید بسیار رو میدهد و خون
بسایاری ریرته می شاود و مردم دساتهدسته سوار بر اسب هر سو در تاخت و تازند .لباس

قائم زبر و اذایش صعبالتناول است» (نعمانی ،1818 ،ص.)233
مقاومتورزی و اساتواری در فضای اندیشه مهدویت تنها برای عصر ظهور و تشکیل
حکومت جهانی نیسات ،بلکه براسااس وظایف و رساالتی که برای منت ران تعریف شده
اساات ،آنان باید برای رساایدن به ظهور در عصاار ایبت نیز به این شاااخصااه مزین باشااند؛
ِ
کم
چنانکه در روایتی از قول جابر جعفی آمده اسااات« :قل ْت ْلَبِی َجعْفَ ٍر َمتَی یکون ف ََرج ْ

ات َال یکون ف ََرجنَا َحتَّی تغَ ْربَلوا َّم تغَ ْربَلوا َّم تغَ ْربَلوا یقول َها ََال اً َحتَّی
یها َ
یها َ
ات َه َ
ف ََقاا َل َه َ
ِ
ِ
ِ
الصاااف َْو؛ جاابر جعفی میگوید :به امام محمدباقر
ب هل
یاذْها َ
اال تَ َعاالَی ال ْکاد َر َو یبْقی َّ
عرض کردم :فرج شما کی خواهد بود فرمود :هیهات! هیهات! فرج ما تحقق نمی پذیرد
مگر اینکه شما آزمایش شوید! بازآزمایش شوید! باز آزمایش شوید! این را سه بار فرمود
تا آنجا که آلودگی برطرف شود و پاکی بماند» (مجلسی؛ 1468ق ،ج ،32ص.)118
 .8نمونههای کارکرد مقاومت در حکومت جهانی

براساااس دادههای روایی ،حکومت امام مهدی دارای شاااخصااههایی اساات که در طول
تاریخ بشاااریت بیساااابقه بوده و هی حکومتی با این شااااخصاااهها تأسااایس نگردیده و
نمیگردد ،ن یر .1 :جهاانیبودن .2 ،جاامع و کاملبودن .8 ،مورد رضاااایت فراگیر همه
زمینیان و فرازمینیانبودن .4 ،آخرین دولت بودن .8 ،پیروزی بر همه دشااامنان .4 ،نابودکننده
همه دشمنان .3 ،بهکارگیرنده اعجاز همه انبیا.
گذشااته و چه در آینده سااابقه نداشااته و نرواهد داشاات .بیشااک برای بیسااابقهترین
حکومت و با تعالیترین دولت که در برابر آن بیسابقهترین دشمن همراه با پیشترفتهترین
سااالح قد علم کرده اساات ،باید امام مهدی نیز با قویترین نیرو و با مقاومترین نفرها و با
کاربردیترین ابزار و وسایل در برابر آنها به مبارزه برخیزد که مره این تالش و کوشش
بیوقفه که با عالیترین روحیه و با باالترین صااابر و مقاومت همراه اسااات ،عالیترین و
باارتااریاان خااروجاایهااا را بااه بااار ماایآورد ،ناا اایاار .1 :فااراگاایااری دیاان حااق،
 .2فراگیری حکومت حق .8 ،فراگیری ایمان و اعتقاد به خدا .4 ،فراگیری عدالت فردی
و اجتماااعی .3 ،فراگیری رفاااه و آساااایش .8 ،فراگیری امنیاات و آرامش .8 ،فراگیری
محبت و موددت .3 ،فراگیری وحدت و اتحاد .1 ،فراگیری اصاااالح و تربیت .16 ،فراگیری
علم و دانش .11 ،تکاامل علوم و عقول که از این قبیل شااااخصاااهها در عصااار ظهور و
تشاااکیال حکومت جهانی فراوان قابل بیان و شااامارش اسااات که در ییل به چند مورد
اشاره میشود.

تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی

تشاکیل چنین حکومتی با این شااخصاههای انحصاری در طول تاریخ بشریت چه در
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 .1-8فراگیری دین حق (اتالم)

از جملاه جلوههاای حق در جاامعاه ایادئال مهدوی ،فراگیری دین حق (اساااالم) در
ساراسار جهان است .براساس دادههای روایی با تدبیر و سیاست ن ام جهانی در حکومت
جهاانی ،وحدت دینی رن میدهد و با تالش و کوشاااش امام مهدی و کارگزاران او که
دارای روحیه عالی مقاومت و استواری هستند ،دین اسالم در سراسر جهان برای همه ملل
جهاانی رسااامیات مییااباد و هماه مردم جهاان باا هماه اختالفات نژادی ،قومی ،زبانی،
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جغرافیاایی تنها به دین حق (اساااالم) ایمان میآورند؛ چنانکه امام علی در این مورد
ییل آیه «ه َو ال َّذی َأ ْر َسااا َل َرساااولَه بِال ْهد » (توبه88 :؛ فتح23 :؛ صاااف )1 :میفرمایدَ « :و ال َِّذی
ِ ِ
ِ
ِ
اد ِة َأ ْن َال ِإل ََه ِإ َّال هلال َو َأنَّ م َح َّمداً َرسول
یها ب ِ َشا َه َ
نَف ْسای بِیده َحتَّی َال یبْقَی ق َْری ٌة ِإ َّال َو نودی ف َ
هِ
کر ًة َو َع ِشیاً؛ به خدایی که جان من به دست او است ،در زمان ظهور او قریه ا نیست
لال ب َ
که صاابح و شااام بانگ "اشااهد ان ال اله اال هلال و ان محمدا رسااول هلال" در آن بلند نشااود»
َام الْقَائِم
(مجلسااای1468 ،ق ،ج ،31ص .)86در این خصاااوص امام صاااادق میفرمایدِ « :إیَا ق َ
ت ب ِ ِه السااابل و َأ ْخرج ِ
ت ْاْلَ ْرض بَ َرکات ِ َها َو َر َّد
کم ِباال َْع ْد ِل َو ا ْرتَف ََع فِی َأیامِ ِه ال َْج ْور َو َأمِنَ ْ
َ َ َ
َح َ
ُّ
ِ
ِ
کال َح ٍّق ِإلَی َأ ْهل ِ ِه َو ل َْم یب ْ َق َأ ْهل ِد ٍ
یمان؛ چون قیام
َّ
ین َحتَّی ی ْ ِهروا ْاش ْسااا َال َم َو یعْت َ ِرفوا ب ِ ْاش َ
کند به عدالت داوری کند و در زمان او سااتم ریشااهکن میشااود و راهها امن میگردد و
زمین برکتهای خود را ظاهر میکند و هر حقی به صااااحب حق برمیگردد و پیرو هی
آیینی نمیمااناد جز اینکاه به اساااالم میگرود و به آن ایمان میآورد»

(مفیاد؛ 1418ق ،ج،2

ص .)834براساااس روایات گفته شااده و دیگر روایاتی که در منابع حدیثی آمدهاند

(ر.ک:

صاااافی گلپاایگاانی؛ 1421ق ،ص ،)338در عصااار ظهور و تشاااکیال حکومات جهانی ،وحدت
جهااانبینی و ایاادئولوژی رن میدهااد و مردم بااا هاادایااتگریهااای امااام مهاادوی و
سااایاساااتگذاریهای ن ام جهانی مهدوی به ساااوی دین حق گرایش پیدا میکنند و با
اتحاد و همدلی حول دین اسالم حلقه میزنند.
 .2-8فراگیری دولت جهانی (حکومت جهانی)

از جملاه برکات تالش و کوشاااش منجی جهانی امام مهدی

و یارانش ،تشاااکیل

حکومت جهانی و گساترش دولت حق در ساراسار جهان اسات .تأسیس دولت جهانی با
شاااخصااه حق و حقمداری در پرتو مبارزات و مجاهدات بیوقفه رهبر جهانی با همراهی
یااران مرلب و مؤمن او که دارای روحیه پایداری و صااابوریاند ،حاصااال میشاااود؛
چنانکه رسااول اکرم فرمودند :خداوند تبارک و تعالی در مورد حکومت جهانی امام
ض بِ ِ
آخ ِرهِ ْم مِ ْن َأ ْع َدائِی َو َْل َملِّکنَّه َم َشاااا ِرقَ ْاْلَ ْر ِ
ض َو
مهدی میفرمایدَْ « :لطَ ِّه َرنَّ ْاْلَ ْر َ
ِ
ِ ِ
ین َأ ْولِیائِی ِإلَی
یج َم َع ال ْ َ
َم َغاا ِربَ َهااَ ...و ْ
یام بَ َ
یم َّن مل ْکه َو َْل َدا ِول ََّن ْاْلَ َ
رل َْق َعلَی تَ ْوحیدی َّم َْلد َ
ِ
یامة؛ زمین را با آخرین آنان (حضارت مهدی) از دشامنانم پاک میکنم و مشارق
ْیو ِم ال ْق َ
و مغاارب زمین را ملاک او مینماایم ...و هماه خلق را بر توحیاد من جمعآور نمااید،
سپس ملک او را ادامه دهم و حکومت را به دست اولیای خودم دست به دست بچرخانم
تا روز قیامت» (صدوق ،1813 ،ج ،1ص.)232
در روایت باال که روایت قدسی است ،رسول اکرم
ن ام مهدی

میپردازد و به شاخصههای انحصاری

که جامعه بشار چنین شااخصه و ویژگیها را در طول تاریخ تجربه نکرده

اشاره میکند ،ن یر پاکسازی زمین از لو دشمنان خدا ،حکمرانی منجی بر کل زمین،
گسااترش یگانگی و توحید خدا در میان همه مردم و تداوم حکومت واحد جهانی تا روز
قیامت .بیشااک تحقق این شاااخصااهها که آروزی همه انسااانها در همه زمانها بوده و
بعثت همه انبیا در راستای تحقق آنها شکل گرفته و همه اولیا الهی برای اجراییشدن آنها
تالش و کوشاشهای فراوانی داشاتهاند ،به دست پرتوان امام زمان اجرایی میشود و بشر
برای اولین و آخرین بار طعم شااایرین حکومت واحد جهانی  -اساااالمی را میچشاااد و
تجربه میکند.
تشااکیل حکومت واحد جهانی به دساات منجی مورد قبول و اتفاق همه فرق اسااالمی
اسات و درباره آن روایات مرتلفی در منابع شایعه (صاافی گلپایگانی1421 ،ق ،صاب )318-333و
اهلسنت (ناصاری1428 ،ق ،صب )813-216نقل شده است .نکته مهمتر اینکه قبول و اتفاق این
مورد کاه منجی ،حکومات جهاانی تاأسااایس میکناد ،تنهاا به گروههای اساااالمی ختم

تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی

و تشاکیل حکومت جهانی به دست امام مهدی

از قول خداوند به مسئله ظهور

381

نمیشاااود ،بلکه پیروان همه ادیان ابراهیمی از جمله دین یهودیت و مسااایحیت نیز آن را
قبول دارند (مهدیپور ،1834 ،ص.)113
 .3-8فراگیری عاالت جهانی

از جمله آرزوههای دیرین بشار که در طول تاریخ همیشاه مورد داداه و دلمشغولی
او بوده ،بحاث اجرای عادالات در جاامعه و تعمیم آن به همه ساااطوح و زوایای زندگی
فردی و اجتماعی بشار است .از من ر قرآن اجرای قسط و عدل از جمله رسالت مهم همه

382

انبیا و اولیای الهی است و همه در این مسیر از هی کوشش و تالشی فروگذار نکردهاند؛
َ ِ
چنانکه قرآن میفرماید« :لَق َْد َأرسال ْنا رسلَنا بِال ْب ِ
وم
ْکتاب َو ال
ینات َو َأن ْ َزل ْنا َم َعهم ال
ْمیزان لیق َ
َ
َ
َْ
النَّاس بِال ْقِ ْسااط؛ به تحقیق ما رسااوالن خود را با دالیل روشاان فرسااتادیم و با آنان کتاب
(آسامانی) و میزان (شناسایی حق و قوانین عادالنه را) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت
کنند» (حدید.)23 :
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بیشاااک این مهم به برکت ظهور امام مهدی

و تأسااایس ن ام جهانی مهدوی که

یاران فداکار و کارگزاران باایمانی دارد که دارای روحیه عالی و بانشاط همراه با شاخصه
مقاومت و پایداریاند ،بهوقوع میپیوندد .درباره عدالتگساااتری امام مهدی

روایات

فراوانی در منابع اهلساانت (ابنحنبل1461 ،ق ،ص )81و شاایعه (صااافی گلپایگانی1421 ،ق ،ص)313
آمده که برخی درباره آن ادعای تواتر کردهاند (گنجی شافعی1421 ،ق ،ص88؛ عسقالنی1468 ،ق،

ج ،8ص .)418بیشااک عدالتگسااتری امام مهدی مقطعی و در جغرافیای محدود نیساات،
بلکاه براسااااس دادههاای روایی ،عادالات مهدوی در حوزههای فردی و اجتماعی و در
حوزه اجتماعی در ابعاد مرتلف ن یر بعد ساایاساای ،اقتصااادی جاری و ساااری اساات و
باهطورکال عدالت در حوزه تعامالت جهانی میان تعامل انساااان با خدا ،تعامل انساااان با
انسان و تعامل انسان با طبیعت به وقوع میپیوندد.
روایات عدالتگستری امام مهدی

در منابع شیعه و اهلسنت فراوان نقل شدهاند و

درکتاب منتخب االثر تعداد آن  121عدد اعالن شده است (صاافی گلپایگانی1421 ،ق ،ص)313

که بهعنوان نمونه در اینجا به مواردی اشاره میشود.

ِ
ِ
یدخل
کما ْ
اماام صاااادق میفرماایدَ « :أ َما َو هلال ل ْ
َیدخل ََّن َعلَی ِه ْم َع ْدله َج ْو َف بیوت ِه ْم َ
ال َْح ُّر َو ال ْقر؛ آگاه باشاید به خدا قسم عدل قائم اچندان گسترش مییابد که مانند سرما و
میفرماید:

گرما به داخل خانهها مردم نفود می کند» (نعمانی ،1818 ،ص .)218امام رضااا
ان ال ْع ْد ِل بین الن َّ ِ
ِ
اس ف ََال ی ْ لِم َأ َح ٌد َأ َحداً؛ هنگامی که مهدی ظهور کند در میان
« َو َض ا َع م َیز َ َ َ َ
مردم ترازوی عاادالاات مساااتقر میکنااد ،بااهطوریکااه هی فردی بااه فرد دیگر ظلم روا

نمیدارد» (اربلی ،1831 ،ج ،2ص .)323این دو روایت افزون بر اشاره به قطعیت رخداد عدالت
در دوران عصااار ظهور ،بااه فراگیری آن نیز اشااااره دارنااد؛ زیرا در روایاات اول ،امااام
صااادق

فراگیری عدالت مهدوی را در قالب واژگانی چون «الحر و القر» بیان کرده و

در روایت دوم ،امام رضا

این فراگیری را در نفی ظلم بهصورت مطلق بیان کرده.

چناانکاه در ابتادای این بحاث بیاان شاااد ،کاارکرد حکومات جهانی مهدوی که با
مقاومت امام مهدی

و یارانش شکل گرفته ،متعدد و متنوع است که در اینجا به جهت

پرهیز از طوالنیشدن مقاله تنها به سه مورد اشاره شد.

پیروزی حق بر باطل از من ر قرآن در بساتر تقابل حق و باطل شاکل گرفته و با شااخصااه
مقاومت تداوم و اساااتمرارش تضااامین میشاااود .قرآن در آیات بیشاااماری به تقابل و
کشمکش حق و باطل در انواع مرتلفی ن یر تقابل صالح و فساد ،تقابل خیر و شر ،تقابل
فضااالیاات و رییلاات و تقاااباال عاادل و ظلم ،تقاااباال نور و ظلماات پرداختااه و بااا نگرش
ماهیتشاااناختی میتوان آن را به اقساااامی ن یر تقابل فردی و اجتماعی ،تقابل تکوینی و
تشااریعی تقساایم کرد و از ن ر رویکردشااناختی به ابعادی ن یر تقابل حق و باطل در بعد
سیاسی ،تقابل حق و باطل در بعد اقتصادی ،تقابل حق و باطل در بعد اعتقادی ،تقابل حق
و بااطال در بعاد دینی متنوع میشاااود .در میاان انواع ،اقساااام و ابعااد تقابل حق و باطل
مهمترین و کاربردیترین آنها تقابل اجتماعی با رویکرد سااایاسااای اسااات که به معنای
قرارگرفتن و صفآراییکردن دو جبهه حق و باطل در برابر یکدیگر است .این دو جبهه
از دیرباز از ابتدای آفرینش تا فرجام تاریخ بشاریت به مصاف هم رفتهاند و دائم ًا در حال
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رودررویی و مباارزهاناد تا به سااارنوشااات محتوم خود که یکی پیروزی و دیگر نابودی
اساات ،برسااند .در عصاار ظهور که موطن آخرین و گسااتردهترین جنگ خیر و شاار میان
ساپاهیان اساالم به فرماندهی منجی و سپاهیان کفر به سرکردگی شیطان ،دجال و سفیانی
اسات ،برای همیشه پرونده این تقابل و مبارزه به نفع جبهه حق و حقپرستان بسته میشود
و برای همیشااه پیروزی دائمی نصاایب انسااانهای خوب و نابودی ابدی برای انسااانهای
شااارور رقم میخورد .عوامال مرتلفی در خلق این برایناد مطلوب نقش ایفاا کردهاناد و
پیروزی را برای این مصااااف باه ارمغاان آوردهاناد ،ن یر ایماان منجی و یارانش ،تقوای
منجی و اصاااحااابش ،هماادلی منجی و پیروانش ،انت ااام منجی و ساااربااازانش .از جملااه
شااخصههای مهم که نقش اساسی در شکلگیری البه حق بر باطل و پیروزی سپاه منجی
دارد ،شااخصه استواری ،مقاومت همراه با صبر و بردباری است که این شاخصه عالوه بر
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اصااال پیروزی ،تداوم و اساااتمرار آن را نیز بر عهده دارد؛ یعنی هم پیروزی و هم تداوم
پیروزی بر شاخصه مقاومت استوار است.
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فهرتت مناهع
* قرآن کریم.
 .1ابنحنبل ،احمد.

(1461ق) .احادیث المه ی

من مسننننن احم بن حنبل (چاپ پنجم) .قم:

دفتر انتشارات اسالمی.
 .2ابنمن ور ،محمد1418( .ق) .لسننان العرب .بیروت :داراحیاء الترا العربی .مؤسااسااة التاریخ
العربی.
 .8اربلی ،علی1831( .ق) .کشف الغمه (تصحیح :سیدهاشم رسولی محالتی) .تبریز :بنیهاشمی.
 .4ایرانی طرفی ،عبادالمحماد ( .)1834المعجم االبی  :فرهناگ ابجدی لغات قرآن کریم .قم:
ائمه علیهم السالم.
 .3بحرانی ،سیدهاشم .)1888( .البرهان فی تفسیر القرآن .قم :مؤسسة بعثة.
 .8بستانی ،فواد افرام .)1883( .فرهنگ ابج ی (چاپ دوم) .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .3خامنهای ،سایدعلی .)1813/68/14( .مراسام سای امین سالگرد ارتحال امام خمینی برگرفته
از :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام مع م رهبری .https://www.leader.ir
 .1خزاز رازی ،علی1461( .ق) .کفایة االثر (تصحیح :عبداللطیف حسینی کوهکمری) .قم :بیدار.
 .16رااب اصفهانی ،حسین1412( .ق) .المفردات فی غریب القرآن .بیروت :دارالعلم.
 .11زبیدی ،محمد مرتضی1414( .ق) .تاج العروس (تحقیق :علی شیری) .بیروت :دارالفکر.
 .12صافی گلپایگانی ،لطف ه لال1421( .ق) .منتخب االثر .قم :مؤسسة السیدالمعصومه .

 .18صاادوق ،محمد1813( .ق) .کماا ال ین و تمام النعمه (تصااحیح :علیاکبر افاری) .تهران:
اسالمیه.
 .14طباطبایی ،ساایدمحمدحسااین1418( .ق) .المیزان فی تفسننیر القرآن (چاپ پنجم) .قم :جامعه
مدرسین.
 .13طبرسی ،احمد1816( .ق) .اعالم الوری (چاپ سوم) .تهران :اسالمیه.
 .18طریحی ،فررالدین .)1883( .مجمع البحرین .تهران :انتشارات مرتضی.
 .18طوسی ،محمد1411( .ق) .الغیبة .قم :دارالمعارف االسالمیه.
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 .8حر عاملی ،محمد1423( .ق) .اثبات اله اه .بیروت :اعلمی.
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 .13عسقالنی ،ابنحجر1468( .ق) .لسان المیزان .بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
 .11فراهیدی ،خلیل1414( .ق) .کتاب العین .قم :اسوه.
 .26قمی ،علی بن ابراهیم1464( .ق) .تفسنیر قمی (تصحیح :طیب موسوی جزائری ،چاپ سوم).
قم :دارالکتاب.
 .21کتااب مقادس ،عهاد عتیق و عهاد جادید1188( .م( .).ترجمه :زبان های اصااالی عبرانی و
کدانی و یونانی ،به همت :انجمن پرش کتاب مقدس) .بیجا .بینا.
 .22گنجی شافعی ،محمد1421( .ق) .البیان فی اخبار صاحب الزمان .بیروت :دارالمحجة البیضاء.
 .28مجلسی ،محمدباقر1468( .ق) .بحار االنوار .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
 .24مفید ،محمد1418( .ق) .ارشاد .قم :کنگره شیخ مفید.
 .23مهدیپور ،علی اکبر .)1834( .او خواه آم (چاپ دوازدهم) .قم :رسالت.
.28
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ناصااری ،محمدامیر (1428ق) .االمام المه ی

فی احادیث المشننترک بین السنننه و الشننیعه.

تهران :المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب االسالمی.
 .28نعمانی ،محمد (1818ق) .الغیبة (تصحیح :علیاکبر افاری) .تهران :نشر صدوق.

سال دوم ،شماره دوم ،تابستان 9911

References
* Holy Quran.
* The Bible
1. al-Hurr al-Amili, M. (1425 AH). Proof of guidance. Beirut: A’lami. [In Arabic].
2. al-Irbili, A. (1381 AH). Kashf al-Ghumma (S. H. Rasooli Mahallati, Ed.).
Tabriz: Bani Hashemi. [In Arabic].
3. al-Numani, M. (1397 AH). al-Ghaybah (A. A. Ghaffari, Ed.). Tehran: Sadough
Publishing. [In Arabic].
4. al-Raghib al-Isfahani, H. (1412 AH). al-Mufradat fi Gharib al-Quran. Beirut:
Dar al-Alam. [In Arabic].
5. al-Shaykh al-Saduq. (1395 AH). Kamal al-Din wa Tamam al-Ni'mah (A. A.
Ghaffari, Ed.). Tehran: Islamieh. [In Arabic].

311

6. Asqalani, Ibn Hajar. (1406 AH). Lisan al-Mizan. Beirut: Scientific Foundation

تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی

for Publications. [In Arabic].
7. Bahrani, S. H. (1376 AP). al-Burhan Fi Tafsir al-Quran. Qom: Bisat
Foundation. [In Arabic].
8. Bostani, F. A. (1375). Abjad Dictionary (2nd ed.). Qom: Islamic Publications
Office. [In Persian].
9. Farahidi, Kh. (1414 AH). Kitab al-'Ayn. Qom: Osweh. [In Arabic].
10. Ganji Shafei, M. (1421 AH). Statement in the news of Sahib al-Zaman. Beirut:
Dar al-Muhajja al-Bayda. [In Persian].
11. Ibn Hanbal, A. (1409 AH). Hadiths of al-Mahdi (PBUH) from the Musnad of
Ahmad Ibn Hanbal (5th ed.). Qom: Islamic Publications Office. [In Arabic].
12. Ibn Manzur. (1416 AH). Lisan al-Arab. Beirut: Darahiyah al-Tarath al-Arabi
Arab History Foundation. [In Arabic].
13. Irani Tarafi, A. M. (1384 AP). al-Mu'jam al-Abyaz: The alphabetic dictionary
of the words of the Holy Quran. Qom: The Imams (PBUTH). [In Persian].
14. Khazaz Razi, A. (1401 AH). Sufficiency of the work (A. L. Hosseini

Koohkamari, Ed.). Qom: Bidar. [In Persian].
15. Mahdipour, A. A. (1384 AP). He will come (12th ed.). Qom: Resalat. [In
Persian].
16. Majlesi, M. B. (1403 AH). Bihar al-Anwar. Beirut: Dar al-Ahya al-Tarath alArabi. [In Arabic]. [In Arabic].
17. Mufid. M. (1413 AH). al-Irshad. Qom: Shaykh Mufid Congress. [In Arabic].
18. Naseri, M. A. (1427 AH). Imam al-Mahdi (PBUH) in the common hadiths
between Sunnis and Shiites. Tehran: World Assembly for Approximation
between Islamic Religions. [In Persian].
19. Qomi, A. (1404 AH). Tafsir Qomi (T. Mousavi Jazayeri, Ed., 3rd ed.). Qom:
Dar al-Kitab. [In Arabic].
20. Safi Golpayegani, L. (1421 AH). Selected works. Qom: al-Sayyid al-Masooma
Foundation (PBUH). [In Arabic].

311
ed.). Tehran: Islamieh. [In

Arabic].
22. Tabatabaei, S. M. H. (1417 AH). al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an (5th ed.). Qom:
Teachers Association. [In Arabic].
23. Tarihi, F. (1375 AP). Majma-ul-Bahrain. Tehran: Morteza Publications. [In
Arabic].
24. Tusi, M. (1411 AH). al-Ghayba. Qom: Islamic Encyclopedia. [In Arabic].
25. Zabidi, M. M. (1414 AH). Taj al-Arus (A. Shiri, Ed.). Beirut: Dar al-Fikr. [In
Arabic].
26. Ayatollah Khamenei. (1398/03/14 AP). The 30th anniversary of Imam
Khomeini's

demise.

content?id=42758

Retrieved

from:

https://farsi.khamenei.ir/speech-

9911  تابستان، شماره دوم،سال دوم

21. Tabarsi, A. (1390 AH). al-'Alam ul-Wari (3

rd

An Examination of the Model of Israelites Resistance in
the Process of Institutionalizing the Discourse
of Patience in Islamic Society
Mohammad Taqi Ahmadi Parto1
Received: 21/04/2020

Accepted: 23/06/2020

Abstract
The story of the former nations, the hardships and bitterness, the factors of
their success and failure, their ups and downs is a lesson for the later nations.
One of the objectives of the stories of the Qur'an is to provide the context for
the induction and institutionalization of concepts and truths in which, except
with the sweet language of the story, a hard and bitter medicine such as
patience and perseverance cannot be put up with. The strategy of resistance
in the Qur'an has been established and institutionalized through a wise
process, based on the conditions and developments of society. Part of this
process is the institutionalization of the discourse of resistance and patience
in the context of explaining the model of Israelites resistance, which in this
study, along with five categories of verses, are dealt with. In examining the
relevant verses, the author has achieved thought-provoking results using the
descriptive-analytical method and according to the discounting approach.
Some of the findings are: 1. the request of the last degrees of patience by the
repentant sorcerers in the face of the most severe tortures of Pharaoh was in
accordance with the oppressive conditions of the Muslims in Mecca. 2. The
issues raised regarding the liberation of the children of Israel from
humiliation, the promise of the elimination of their powerful enemies, have
been a necessity for the Muslims to resist in the difficult conditions of the
Meccan period.
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بررسی الگوی مقاومت بنیاسرائیل در فرایند نهادینهسازی
گفتمان صبر در جامعه اسالمی
محمدتقی احمدیپرتو1
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چکیده
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داساتان اقوام پیشاین ،سارتیها و تلخکامیها ،عوامل کامیابی و شاکست ،فراز و فرودهای آنان آیینه عبرتی در
برای امتهای پساین اسات .یکی از اهداف قصاههای قرآن ،بساترساازی برای القا و نهادینهسازی مفاهیم و حقایقی
است که جز با زبان شیرین داستان ،داروی سرت و تلری همچون صبر و پایداری ،در آن قابل تحمل نیست.
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راهبرد مقااومت در قرآن طی فرایند حکیمانه ای ،منطبق و ناظر بر شااارایط و تحوالت جامعه ،پیریزی و
نهادینهساازی شده است .برشی از این فرایند ،نهادینهسازی گفتمان مقاومت و صبر در بستر تبیین الگوی
مقاومت قوم بنیاسرائیل است که در این تحقیق ،ضمن پنج دسته آیه ،به آن پرداخته شده است .نگارنده
در بررساای آیات مربوطه ،با اسااتفاده از روش توصاایفی  -تحلیلی و با توجه به رویکرد تنزیلی ،نتایج در
خور تأملی به دسات داده است؛ از جمله .1 :درخواست آخرین درجات شکیبایی توسط ساحران تواب،
در مقابل شادیدترین شاکنجههای فرعون ،منطبق بر شرایط طاقتفرسای مسلمانان در مکه بوده است.2 .
مسااائل مطرحشااده مربوط به رهایی بنیاساارائیل از یلت و خفت ،وعده هالکت دشاامنان قدرتمند آنان،
بهعنوان ضرورتی برای استقامت مسلمانان در شرایط سرت دوران مکه ترسیم شده است.

کلیدواژهها
الگوی مقاومت ،بنیاسرائیل ،نهادینهسازی ،گفتمان صبر ،جامعه اسالمی ،شرایط مکه.
 .1دانشآموخته سطح سه مرکز تفسیر حوزه علمیه قم ،پژوهشگر مؤسسه تمهید ،قم ،ایران.

partoahmadi@mailfa.com
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مقدمه

داساتان پرفراز و نشایب بنیاسارائیل پر از موفقیتها و شکستها ،فرمانبری و نافرمانی و
زشاتیها و خوبیهایی اسات که آیینه عبرت اقوام بعدی از جمله مسالمانان است .اهتمام
ِ
بازگویی پرتکرار و مداوم داسااتان بنیاساارائیل و مقاطع مرتلف زندگی آنان و
قرآن بر
تأکید روایات بر همگونی مسالمانان با بنیاسارائیل در اتفاقات و موفقیتها و شکستها،
نشاااندهنده لزوم عبرتآموزی از داسااتان زندگی این قوم اساات؛ قومی رنجکشاایده که
ِ
نهایت سااارتی و تحمل ظلم و بردگی و خفت ،با رهبری پیامبری موعود که ساااالها
در
در انت اار او بوده اسااات ،باا فرماانبری از او و اساااتقاامت در سااارتیها تبدیل به قومی
برگزیده میشود.
نتیجه شااوم و تلخ و خفتانگیز بنیاساارائیل و جنایتهای بیشااماری که تا قرنها و
بهویژه در عصار حاضار بهدسات پیروان این قوم انجام میگیرد ،تابو و مانعی از بررسی و
تحقیق درباره یکی از مقاطع ویژه و درخشااان در تاریخ زندگی و تحوالت این قوم شااده
طول تاریخ ،آنچه مساالم اساات یکی از عوامل مهم پیروزی بنیاساارائیل و تبدیلشادن به
قوم برگزیده در مقطعی خاص ،بهکارگیری عنصار مقاومت و صبر در مقابل موانع ایجاد
شده بهدست فرعونیان مستکبر و ظالم بود.
سالها ظلم و قتل و تجاوز و بهبردگیکشاندن مردم بهدست فرعون ،آنان را از انت ار
و پیگیری برای آمدن منجی موعود ،منصارف نکرد .با آمدن حضارت موسی و تبعیت از
رهبری ایشاان و صابر و استقامت در آرمانهای خود ،مردم از زیر یوغ بردگی و استثمار
فرعونیان رها شادند .این قسمت از تاریخ بنیاسرائیل که نمایانگر دوران استقامت و صبر
و به تبع آن پیروزی و تبدیلشادن به قوم برگزیده است ،در ضمن آیاتی از سوره اعراف
برای مسلمانانی که در شریط مشابهی قرار داشتند ،بازگو شده است.
قرآن برای نهادینهساازی ارزشهای اخالقی ،از روشهایی حکیمانه اسااتفاده میکند.
این روشها نیز در فرایندی مشارب و منطقی بهکار گرفته شاده که برشی از این فرایند
اساتفاده از قصاههای تاریری اسات که منطبق بر شرایط محیطی معاصران نزول است .در
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اسات .صرف ن ر از ماهیت و اقدامات ضد انسانی و ضد دینی پیروان ادعایی این قوم در
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فرایند نهادینهساااازی مؤلفه و گفتمان صااابر و مقاومت نیز از روش بازگویی قصاااههای
امتهای پیشاین و انبیا اساتفاده شده است .برشی از این قصهها ،مربوط به تاریخ زندگی
قومی است که شباهت بسیاری به حواد جامعه اسالمی دارد.
 .1پیشینه تحقیق

بحث درباره بنیاسارائیل ضامن بیان داساتانهای حضارت موسی در کتابهای تفسیری
بساایاری آمده اساات .همچنین بهصااورت مسااتقل کتابهایی در این زمینه نگارش ش اده
است ،از جمله پژوهشی در جلوههای هنری داستانهای قرآن نوشته محمود بستانی ،تحلیل
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قصننن

 :رویکردی تحلیلی به قصااههای قرآن نوشااته محمد شااریفانی ،بررسنننی تاریخی

قص

قرآن ،ا ر محمد بیومی مهران.
همچنین در کتابهای قصباالنبیا به موضوع سرگذشت این قوم پرداخته شده است

که سااابقهای دیرینه در میان تألیفات اسااالمی دارد و دهها و شاااید صاادها کتاب در زمینه
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آن نوشاته شاده اسات ،از جمله در تألیفات قطب راوندی ،ابنکثیر ،ابواسحاق نیشابوری،
عالمه مجلساای ،ساایدنعمت هلال جزایری ،جاد المولی ،ناصاار مکارم شاایرازی ،ساایدهاشاام
رسولی محالتی ،حسن عباس و عبدالوهاب نجار.
در این کتابهای ارزشامند معموالً به سرگذشت این قوم در ضمن دیگر داستانهای
قرآنی پرداخته شاده و بهندرت شارایط بنیاسارائیل با شارایط جامعه اسالمی تطبیق شده
اسات؛ پس در موضاوع این پژوهش (تطبیق سرگذشت قوم بنیاسرائیل با مسلمانان صدر
اساااالم در شااارایط خفقان و فشاااار مکه و نهادینهساااازی گفتمان صااابر با اساااتفاده از
معرفی الگوی مقاومت بنیاساارائیل) ،نوشااتهای یافت نشااد؛ البته برخی پژوهشااگران در
موضاااوع تطبیق گزارشهاای تااریری با آیات قرآن ،تحقیقاتی کردهاند؛ از جمله آقای
دانشکیا در کتاب تاریخ در قرآن که به بررساای تطبیقی گزارش ازوه بدر ،احد و تبوک
در قرآن و مناابع تاریری مثل طبری ،واقدی و ابنهشاااام پرداخته اسااات .مؤلف در این
کتاب آیات مربوط به حواد را با تطبیق بر شاارایط زمانی و مکانی و اتفاقات پیرامونی بررساای
کرده است.

 .2روش تحقیق

تحقیق حااضااار با رویکردی تنزیلی که به سااایر نزول آیات مطابق با شااارایط محیطی و
پیرامونی نزول قرآن توجه دارد ،تدوین شده است .از ن ر هدف نیز کاربردی و به جهت
روش کار در زمره تحقیقات توصیفی قرار دارد و نحوه جمعآوری دادهها ،نیز بهصورت
اسنادی و کتابرانهای است.
 .3اهداف قصههای قرآنی

قرآن کتااب هادایات اسااات؛ کتاابی که دارای برنامههایی متعدد برای دنیا و آخرت در
جنبههای مرتلف زندگی انسااان اساات .با وجود معارف عمیق و مهم در قرآن جای این
پرساش وجود دارد که این همه داستان در قرآن چه سنریتی با معارف باال و عمیق دارد.
معارف عمیق و گساترده کجا و بیان داستان زندگی اقوام گذشته کجا قرآن با یادآوری
داستان اقوام گذشته به دنبال چه هدفی بوده است
در صافحات تاریخ زندگی گذشاتگان یافت میشود و از جهتی دیگر با اینکه برنامههای
قرآن برای حال و آینده بشاریت اسات ،نگاهی به گذشته تاریخ بشریت ،درست ِی بسیاری
از برنامههای پیشروی قرآن را ابت میکند .اگر قرآن دساتور به صبر و تقوا و مبارزه با
مسااتکبران میدهد ،نشااانی از تحقق نتیجه این دسااتورها را در گذشااته در نقل داسااتان
امتها ،اقوام و افراد به تصویر میکشد.
از دیگر ساو ،ارائه دعوت دینی و بیان مفاهیم دینی ضامن قصههای قرآنی یکی از اهداف
داسااتانهای قرآنی اساات؛ برای مثال قرآن به بطالن سااهگانهپرسااتی در ضاامن نقل ماجرای
حضاارت عیساای اشاااره کرده اساات یا در ضاامن داسااتان حضاارت نوح به اسااتدالل برای
توحید پرداخته اسااات (مهدوی ،1831 ،صاااب .)33-38همچنانکه یکی از تفاوتهای اصااالی
قصااههای قرآن با قصااههای تاریری در جهتداربودن قصااه اساات .گزارشهای تاریری
قرآن ،جهتدار و با نگرش و هدف خاصی بازگویی میشوند (حسینی ژرفا ،1814 ،ص.)88
نمونههای بسااایاری از اساااتفاده ائمه اطهار از روش قصاااه برای تبیین مفاهیم دینی و
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میتوان گفت از جهتی آنچه به یهن و فکر آدمی برای آینده خویش خطور میآید،
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اخالقی نقل شده است .این روش تأ یر باالیی بر شنوندگان دارد .مراطبان پس از شنیدن
این رویدادها ،گویا مراطب مسااتقیم آن نبودهاند؛ ولی به اندیشااه و تأمل فرو میروند و
در عمال و رفتاار خود تجادیاد ن ر میکنند .آنان بهگونهای ایرمساااتقیم ،پیام قصاااه را
دریافت و با عمق جان آن را درک میکنند (واسعی ،1833 ،صب.)132-131
از اهداف قصااه زندگی گذشااتگان میتوان به این موارد اشاااره کرد :آموختن نکات
مهم بهطو ایرمساتقیم ،نشااندادن اینکه هر مسئله یا مشکل ،منحصربهفرد و جدید نیست،
بلکه همواره بهنوعی وجود داشاته است ،ایجاد رابطه بین گذشته ،حال و آینده .داستانها
بهگونه فرازمانی و فرامکانی عمل میکنند .آنها گذشااته را به حال ربط میدهند و آنگاه
هر دو ِ
زمان گذشته و حال را به آینده میافکنند .درواقع داستان با ایجاد رابطه بین زمانها
و باا فتاارهاای مرتلف و بین ایادهها و مفاهیم و بین رفتارها و ارزشها ،شااانونده را قادر
318

میساااازد که فکر و عملش را بازنگری و پیشااابینی کند .از ساااوی دیگر ،تار و پودهای
فکری ،عاطفی و یهنی و حواد اجتماعی که در داسااتانها به هم پیوسااتهاند ،فرد را در
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جهت حل مشکالت شرصیاش رهبری میکنند (مسبوق ،1813 ،ص.)131
بنااابراین میتوان بعضااای اهااداف قرآن در بااازگویی تاااریخ را اینگونااه گفاات:
اساااتوارکردن دل پیامبر ،موع ه و تذکر برای مؤمنان ،عبرتگیری از گذشاااتگان ،ایجاد
زمینه تفکر و تأمل ،هشدار به کافران ،آیهبودن تاریخ (دانشکیا ،1818 ،صب.)33-36
 .4چرایی تکرار قصه

در چرایی تکرار قصااهها در قرآن مطالب و نکات مرتلفی گفته شااده از جمله جلوههای
بالای تکرار ،تکمیل تصاویرها (حساینی ژرفا ،1888 ،صاب ،)34-32تثبیت و اساتقرار اندیشهها
در ایهان ،هشدار به کفار قریش و شاهدآوردن برای مطلبی (مهدوی ،1831 ،صاب)21-28؛ اما
نکتهای که کمتر به آن توجه شاده ،هدف خاص قرآن از بیان نکتهای متناسااب با شرایط
مراطبان داساتان اسات .یکی از حکمتهای تکرار قصهها در قرآن ،تناسب تکرار با پیام
و هدف سوره است.
داساتان حضارت موسی با اینکه در بیش از سی سوره تکرار شده است ،اما در هر بار

موضاوعی از آن برجسته شده و بر نکته خاصی تأکید شده است؛ برای نمونه ازآنجا که
در ساوره قصب ،هدف خداوند عبرتگرفتن پیامبر و همه مؤمنان مبنی بر پیروزی نهایی
جریان حق پس از مبارزه با باطل اسات ،به اساتبداد فرعون اشااره شده و از وعده نصرت
برای مؤمنان گفته شده است (قنادی ،1831 ،صب.)83-84
بیشاتر قصاههای قرآن مکیاند .طبیعت دعوت دینی نیز در آن برهه اقتضا میکرد که
نرست پایههای دیانت استوار گردد؛ ازهمینروی با توجه به شرایط سرت و مشکالت و
بحرانهای گوناگون اقلیت دینی مساالمانان ،یکی از اهداف و پیامدهای قصااههای قرآن،
کاساتن از فشاار عاطفی شادید بر پیامبر و مؤمنان است .قصههای قرآن در ایجاد آرامش
روحی و روانی نقش مهمی دارند ،از ر هگذر بازگویی قصااههای رنج و صاابر پیشااینیان،
تصاااویاری باادیاع از صااابار و اساااتاقاااماات در راه ابالغ حق ،پیش روی پیااامبر و
مؤمنان پدید میآمد و آنان را به ادامه راه امیدوار میسااخت

(حساینی ژرفا ،1888 ،صب 263و

 .)243-244بنابراین باید حکمت تکرار قصاااهها را از این من ر و زاویه نیز مورد توجه قرار
که از این من ر ،دیگر مسااائلۀ تکرار مطرح نمیشاااود ،بلکه باید گفت اقتضاااایی خاص،
موجب نزول این آیات و یکر این قطعه از تاریخ زندگی قومی مشاابه شرایط روز جامعه
مسلمان شده است.
.5کارکردهای الگو

الگو یا ساارمشااق در لغت عربی معادل اسااوه اساات .با توجه به ن

ر لغتشااناسااان (رااب،

1412ق ،صااب88-88؛ جوهری1116 ،م ،ج ،8ص2283؛ فیومی1414 ،ق ،ج ،1ص )13میتوان گفت اسااوه
به معنای صبر و آرامش و تحمل نامالیمات و مصیبتهایی است که با مشابهتدادن خود
با دیگری -که دچار آن مصیبتها شده -بهدست میآید.
برخی درباره واژه اساوه نوشاتهاند :کاربرد اصالی این واژه در امور دشاوار و مصائب
است که مفاهیمی همچون مداوا ،تسهیل وآرامشدادن را در پی دارد و در کاربرد انوی
به معنای الگو ،سااارمشاااق و مقتدای کلی بهکار رفته اسااات (کامیابی ،1818 ،ص)81؛ بنابراین

بررسی الگوی مقاومت بنیاسرائیل در فرایند نهادینهسازی گفتمان صبر در جامعه اسالمی

داد که داساتانی برای القای مطلبی خاص در شرایطی خاص ،نیاز به بازگویی مجدد دارد
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کااارکرد اساااوه و الگوبرداری ،نوعی تساااکین و آرامش و افزایش قاادرت تحماال در
نامالیمات و مشااکالت با اسااتفاده از همیاتپنداری بین دو طرف اساات .این تسااکین و
افزایش قادرت تحمال وقتی بیشاااتر نمود پیادا میکناد کاه اساااوه معرفیشاااده ،دچااار
مصیبتهای سرتتر و شدیدتر بوده باشد.
بنابرآنچه گذشاات میتوان گفت اسااوه دو کاربرد دارد .1 :تسااهیل امر :یعنی الگوگیرنده
میفهمد رسایدن به مقصاود ،همچنانکه برای اساوه میسر شده ،برای او نیز ممکن است؛
پس ساارتی راه را بهتر تحمل میکند .2 .ترساایم راه :یعنی الگوگیرنده میتواند پا جای
پای اساااوه بگذارد و از باب «ره چنان رو که رهروان رفتند» از الگو بهعنوان سااارمشاااق
پیروی کند .این کارکرد ،الگوگیرنده را از تردید و سرگردانی در انتراب مناسبترین و
نزدیکترین راه رسیدن به مقصد نجات میدهد (کامیابی ،1818 ،ص.)38
318

از عینیترین و سااریعترین راهها برای تبیین مفاهیم دینی و رساایدن به کماالت الهی،
معرفی الگوی متناسااب با شاارایط مراطب اساات .ازآنجاکه روش معرفی الگو ،محتوا
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تربیت و مفاهیم دینی را بهصااورت عینی و عملی ارائه می دهد و نوعی همیاتپنداری را
ایجاد میکند ،یکی از روش ها بسیار مؤ ر در تربیت و انتقال معارف دینی است .اصوالً
به دلیل انس انسااانها با امور محسااوس ،ا رپذیری از نمونههای عینی بهتر اتفاق میافتد و
بهترین و واالترین مفاهیم عقلی و اخالقی ،زمانی که بهصورت تجلی عینی و خارجی در
افراد دیده شوند ،بهتر درک و تصدیق میگردند.
 .6کارکرد الگو در نهادینهسازی مفاهیم دینی

قرآن از تاریخ زندگی اقوام گذشاااته بهعنوان ابزاری برای رسااایدن به هدفهای تربیتی
خود استفاده میکند و سنتهای الهی حاکم بر تاریخ را در قالب نمونههای تاریری ارائه
میکند (جعفری ،1883 ،ص .)31در این جهان در عالم تکوین و تشااریع ،قوانین ابتی هساات
که در ادیان آساامانی از آن به ساانتهای الهی یاد میشااود .این قوانین همانگونه که در
گذشااته حاکم بوده و جریان پیدا کرده اساات ،در حال و آینده نیز حاکم اساات و جریان
خواهد داشات و تغییرپذیر و تحویلبردار نیسات .از جمله سنتها این است که استواری

و مقاومت در جهاد براساااس ایمان ،پیروزی را به ارمغان میآورد و بیایمانی و سااسااتی
شکست و نابودی را به همراه دارد (موحدی محب ،1812 ،صب 131و .)133
انساااان جهت تصااامیمگیری و انتراب نوع کنش ،معموالً از تفسااایر کنش دیگران،
محاسااابه ساااود و زیان و آ ار و پیامدهای هر کنش بهره میگیرد؛ اما چون همواره توان
تفساایر و محاساابات درساات را ندارد (بهویژه کنشهای ایرقابل پیشبینی) سااادهترین و
مناساابترین راه ،دراختیارداشااتن الگویی اساات که منطبق با آن و بدون داداه تصاامیم
بگیرد .قرآن درصاادد ارائه الگویی عینی ،تجربی و دسااتیافتنی برای مراطب اساات .در
قرآن از هر داساااتااان ،نکااات آموزنااده و حکمااتآمیز آن نقاال شاااده تااا مراااطااب بااا
دراختیاارداشاااتن الگویی عینی و تجربی باهراحتی پیاام دین را درک و تحات تأ یر قرار
بگیرد .نقل داساتان و سارنوشت اشراص ،جوامع و گروههای اجتماعی راهبردی اساسی
در جهت تا یرگذاری بر مراطب است (آخوندی ،1818 ،صب.)181-188
در جنگ پرمراطره احزاب ،هنگامی که مساالمانان در شاارایطی ساارت و دلهرهآور،
هر طرف به مسااالمانان هجوم آورده بودند ،بیم شاااکساااتن مقاومتشاااان میرفت .در این
شارایط ،پیامبر اکرم که شارایط بسایار سرتتری را گذرانده و تحمل کرده بود ،اسوه و
ساارمشااق برای مساالمانان معرفی شااد تا در آن شاارایط بحرانی و دهشااتناک ،با تأس ای به
استقامت و پایمردی پیامبر ،از آن شرایط سرت عبور کنند.
 .7گفتمانسازی الگویی

به ن ر میرسااد گفتمانسااازی در حوزه معارف دینی براساااس قصااهها و داسااتانهای
تاریری را خود قرآن پایهریزی کرده است ،این روش در بسیاری از آیات پیریزی شده
اسات .در مواردی که صاراحت در امر چارهسااز نیسات یا بهسبب معذورات و عوامل و
انگیزههای دیگری ،قرآن از روش القای ایرمسااتقیم معارف اسااتفاده کرده اساات .روش
گفتمانساازی براسااس قصه یکی از شیواترین ،جذابترین و مؤ رترین روشهای دینی
قرآن است .این روش در آموزههای ائمه اطهار

نیز به دفعات استفاده شده است.
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در بوته آزمایش قرار گرفته و لشااکریان قدرتمند مشاارکان و کفار و یهود و ایره همه از
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استناد به قصب قرآن برای ا بات و استدالل در مباحث کالمی از جمله در تبیین علم
لادنی و عصااامات اماام ،دیادن و نشاااناختن امام و مسااائله پذیرش والیتعهدی از جمله
روشهای ابتکاری امام رضااا

در احتجاج مقابل شاایعیان منحرف ،عالمان اهل ساانت و

مرالفان بوده است (دیمه ،1818 ،صب.)132-131
در روایتی از امیر مؤمنان علی

در احتجاج به علت سااکوت و قیام و جنگ نکردن

با ااصبان جایگاه امامت و رهبری جامعه ،حضرت به سیره و روش پیامبران الهی استدالل
کردند .در احتجاج صاااورتگرفته ،حضااارت به وضاااعیت نوح ،لوط ،ابراهیم ،موسااای،
هارون و محمد

اشااره کرده ،ضمن بیان آیات مربوطه ،عملکرد این پیامبران را مستند

رفتار و عملکرد خود دانستند (طبرسی1468 ،ق ،ج ،1صب.)116-131
همچنین در ضمن روایتی طوالنی ،پیامبر اکرم
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در توصیه به صبرورزی به حضرت

امیر ،در شارایط اربت و اعراض مردم ،با اساتدالل به آیه 136ساوره اعراف ،ایشان را به
اسااوه قراردادن هارون که در وضااعیت مشااابهی قرار داشااته اساات ،فرامیخواند (مجلساای،
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 ،1464ج ،23ص)34؛ بنابراین ،توجه به قصاههای قرآنی از این من ر که پایهای برای استدالل
قرار بگیرند ،در بیانات و روش اهلبیت نیز وجود داشاته و بهکار رفته اسات؛ اما متأسفانه
کمتر مورد توجه عالمان و مفسران قرار گرفته است.
 .8قرآن متنی ناظر به واقع

یکی از مطالب مهم درباره قرآن که کمتر به آن توجه میشود ،این است که قرآن ،مانند
بعضاای کتابهای اخالقی نیساات که در فضااایی انتزاعی به نساارهپیچی برای مش اکالت
روحی ،اخالقی و مانند آن پرداختهاند ،بلکه قرآن همگام با تحوالت جامعه ،طبق اصااول
اسااااسااای وحیاانی و به اقتضاااای حکمت الهی ،با توجه به واقعیتهای انساااان و جامعه
برنامههایی جامع و همیشگی و در عین حال منطبق بر شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی ،
معرفی کرده است.
نزول قرآن بهصااورت تدریجی و همگامی آن با شاارایط زمان و مکان و همروانی و
همآهنگی آن با حواد

و وقایع روز ،از عوامل مؤ ر در رشاد اسالم بوده است (لکزایی،

 ،1838ص .)138قرآن به تناسب چالشهای پیشآمده و موانع ایجادشده موضع میگرفت و
پیااامبر و گروه مؤمنااان را از آن موانع و چااالشهااا عبور میداد (بهجااتپور ،1831 ،ص.)48
حکمات الهی نیز ایجااب میکناد آیاات با توجه به نیازهای انساااانهای مؤمن در همان
بساااتر و زمان خاص برای تبیین راه و حل مشاااکل نازل شاااوند .از این من ر قرآن خود
بهترین کتاب تاریری برای نشاااندادن ساایر تحوالت و فراز و نشاایبهای تاریری جامعه
اسالمی است.
البته باید توجه شود که مسئله ناظربودن قرآن به واقع و واکنش به تحوالت ،به معنای
تااریخمندی قرآن و نقشپذیری قرآن از تحوالت و شااارایط موجود که در ن ریه حامد
ابوزید و حسن حنفی مطرح شده ،نیست؛ چون اساساً آنان در حوزه تفسیر قرآن براساس
ترتیب نزول وارد نشدهاند (شاکر ،1831 ،ص)114؛ بنابراین هر آیهای پیامی روشن و کاربردی
برای مراطب معاصر نزول به همراه داشته است.
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 .9اهمیت توجه به شرایط محیطی نزول

انتزاعی در حوزه اخالق و تربیت و مانند آن دیده میشاوند؛ اما توجه به شرایط مراطبان
عصار نزول و اقتضاائات آنان مشارب میکند افزون بر اینکه انساان برای خارجشدن از
افلت ،نیاز به تکرار مفاهیم اخالقی دارد ،مهمتر از آن ،الزامی برای شنیدن و بهکارگیری
آن پیام در آن شاارایط خاص وجود داشااته اساات .در واقع حکمت آمدن این آیه در این
شرایط فهمیده میشود.
اهمیت و لزوم توجه به مراطبان و شاارایط و اقتضااائات محیطی و مانند آن در ساارن
َت َو
ین نَ َزل ْ
امیر مؤمنان علی اینگونه بیان شااده اساات« :مانَ َزل ْ
َت آی ٌة ِإ َّال َو َأنَا َأ ْعلَم ب ِ َها َأ َ
ِ
ت ،فِی َسا ْه ٍل َأ ْم فِی َجبَ ٍل َأ ْو فِی َم ِسی ٍر َأ ْم فِی َمقَام؛ آیهای نازل نشد مگر آنکه من
یم ْن نَ َزلَ ْ
ف َ
بهتر از هرکسای میدانم کجا و درباره چه کسی نازل شده است ،در بیابان یا کوه ،در راه
یا منزل» (حسکانی1411 ،ق ،ج ،1صب.)48-46
همچنانکه اهمیت شااناخت اشااراص و حواد مرتبط با نزول آیه در فهم مراد آیه
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بدون توجه به شااارایط مراطبان و اقتضاااائات آنان ،تکرارها بهصاااورت مفاهیمی کلی و

دخاالات جدی دارد ،بهگونهای که این مطلب در کنار اهمیت حالل و حرام و امر و نهی
مسااتفاد ازآیات مورد اشاااره قرار گرفته اساات .امام علی میفرمایدَ « :عل ِ ْمت َما نَ َز َل ب ِ ِه
ِ
ِ
َجبْرئِیاال مِ ْن َح َال ٍل َو َحر ٍام َو َأ ْم ٍر َو نَ ْهی َأ ْو سااان َّا ٍة َأ ْو کت َا ٍ
یم ْن نَ َز َل؛ من
یماا نَ َز َل َو ف َ
اب َأ ْو ف َ
َ
َ
میدانم آنچاه را کاه جبرئیل نازل کرده از حالل و حرام ،امر و نهی یا سااانت و کتاب یا
اینکه برای چه حاد ه و واقعهای نازل شده و در مورد چه کسی نازل شده است» (حساکانی،

1411ق ،ج ،1صب.)44-48

ِ
ِ
یم
در اهمیات علات نزول نیز آن حضااارت میفرمایدَ « :ما نَ َزل ْ
َت آی ٌة ِإ َّال َو ق َْد َعل ْمت ف َ
َت ؛ آیهای نازل نشاااده اسااات ،مگر آنکه من میدانم در
َت َو ب ِ َم أن ْ ِزل ْ
َت َو َعلَی َم ْن نَ َزل ْ
نَ َزل ْ
کجا و برا چه کساای و برا چه چیز نازل شااده اساات» (حساکانی1411 ،ق ،ج ،1ص .)44با

توجه به اینکه حضاارت علی
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شااناخت این موارد را فضاایلتی بزرگ برای خود دانسااته

اسااات ،در این روایات اهمیت و ضااارورت شاااناخت محیط نزول آیات و شااارایطی که
موجب نزول آیات میشده است ،روشن میشود.
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قرآن برای نهادینهساازی گفتمان صابر در جامعه اسالمی در سورههای مرتلف مانند
عصاار ،بلد ،فرقان ،سااجده ،بقره و انفال از ابزارهایی همچون بیان ویژگیهای صااابران،
فواید و آ ار صبوری و دستور صریح به صبرورزی بهره جسته است .در مقطعی خاص از
ِ
مساالمانان نوایمان زیر شااکنجههای طاقتفرسااا برای
ساایر تحوالت جامعه اسااالمی که
بیزاریجساتن از ایمان جدید ،تحت شادیدترین فشاارها قرار داشتند ،قرآن از روش بیان
داسااتان و الگوهای صاابوری و مقاومت برای نهادینهسااازی گفتمان صاابر اسااتفاده کرده
اسات که قسامتی از آن در ساوره اعراف ضمن داستان ساحران موسی و قوم بنیاسرائیل
بهعنوان دو الگوی صاابران و عامل صابر در موفقیت و نجات بنیاسرائیل از ستم طااوت
زمان خود ،یعنی فرعون یکر شده است.
 .11سرگذشت بنیاسرائیل

بنیاساارائیل از نساال فرزندان یعقوب که به لقب اساارائیل شااناخته میشاادند پدید آمدند.
پس از سالها سکونت یعقوب و فرزندانش در مصر و درگذشت آنان ،حکومت بهدست

فرعونیان افتاد .حضارت یوساف سرنوشت ستمگریهای فرعونیان به بنیاسرائیل و آمدن
منجی برای رهایی آنان را پیشاگویی کرده بود .با افزایش نسال و جمعیت بنیاسرائیل در
حکومات فرعونهاا ،ترس از قدرتگرفتن آنان ،فرعونیان را به فکر افزایش فشاااارها بر
آناان و محرومیات از مناصاااب انداخت .روزبهروز فشاااارها بیشاااتر شاااد و جنایتهای
وحشاااتنااکی بر مردان و زنان و کودکان روا شاااد .همه منت ر منجی موعودی بودند که
حضرت یوسف خبر از آمدنش داده بود (صحفی ،1881 ،صب.)132-136
داسااتانهای موساای در قرآن سااه مرحله از زندگی آن حضاارت را در بر میگیرد:
مرحلاه پیش از نبوت ،مرحلاه نبوت و مباارزه باا فرعون و نجاات بنیاسااارائیال و مرحله
مبارزات و کنشها با بنیاساارائیل که به اقتضااای خود در سااورههای مرتلف آمده اساات
(بستانی ،1834 ،ج ،1ص .)288برشی از این مرحله دوم که با هدف نجات بنیاسرائیل از چنگ
فرعونیان صااورت گرفته در سااوره اعراف ،یکر شااده اساات .در ابتدا به مساائله ساااحران
میپردازیم.

حضرت موسی در روزگاری به پیامبری برانگیرته شد که مردم مصر شیفته سحر و جادو
بودند و سااااحران ،کارهایی بسااایار شاااگفتآور انجام میدادند ،از این جهت محبوبیت
باااالیی پیش مردم و دربااار داشاااتنااد (بیومی ،1831 ،ج ،2صاااب .)118-133یکی از
توطئههای فرعون و کارگزاران و مشااورانش ،بیحیثیتکردن موسی با تهمتهای ناروا،
ولی عامهپسااند بود .وقتی موساای نشااانههایی برای فرعون و درباریان آورد ،بعد از تهمت
دیوانگی ،ناجوانمردانه ،این بار تهمت ساااحر به ایشاااان وارد کردند .در کنار این تهمت
قرار گذاشاتند با جمعآوری ساحران از سرتاسر مصر ،به گمان پوچ خود ،سحر موسی را
باطل کنند و او را شکست دهند.
یکی از نویسندگان معاصر در این زمینه اینچنین نوشته است :در روز معینی ،ساحران
ماهر از شهرهای مرتلف مصر جمع شدند .مردم بسیاری نیز به تماشای این رخداد بزرگ
آمده بودند .سااحران از فرصات ویژهای که در آن قرار داشاتند استفاده کرده ،از فرعون
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 .11ساحران فرعون
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تقاضاای پاداش فراوان در صورت پیروزی کردند .فرعون نیز افزون بر وعده پاداش ،قول
تقرب ویژه در دساااتگااه قدرت و روت خود به آنان داد .در اجتماع ع یم مردم ،سااااحران،
طنابها و عصاااهایی به شااکل مار درآوردند .صااحنهای وحشااتناک بهوجود آمد .همه چیز
گویای پیروزی فرعون و شاکست موسی بود؛ اما به قدرت خدا معجزه موسی ،صحنه را تغییر
داد و همه چیز را عوض کرد ،حتی قلب و وجدانهای بهخواب رفته و گمراهشاااده سااااحران
را .آنان با دیدن نشاااانههای حقانیت موسااای و دین او ،به او و پروردگارش ایمان آوردند و به
فرعون و قادرت و روتش پشااات کردند .آنان در کمال شاااجاعت و مردانگی در مواجهه با
تهادیدهای وحشاااتناک فرعون ،بر ایمان به پروردگار موسااای و هارون مقاومت کردند و
دست از ایمانشان نکشیدند (مکارم ،1831 ،صب.)288-238
نرستین شکست فرعون در این صحنه ،البه معجزه حضرت موسی بر شعبده ساحران
312

بود؛ اما مهمتر از آن اعتراف ساااحران به بطالن خود و مساالکشااان -که همان مساالک
فرعون بود -و پشت پا زدن به فرعون و قدرت و روت و تقرب به او بود .ایمان به موسی
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و پروردگاار او ضاااربه نهایی و قدرتمندی بود که سااااحران برای رسااایدن به آن ،خطر
عذابهای سرت و کشتهشدن در این راه را به جان خریدند.
به تعبیر یکی از نویسااندگان ،ساارنوشااتسااازترین حاد ه در معرفی دین و معجزات
موسااای برای همااه مردم و درباااریااان فرعون و مهمترین عاااماال گرویاادن گروهی از
بنیاسارائیل و در رأس آنان نربگان علمی جامعه (سااحران) پیروزی حضارت موسی در
رویارویی با ساحران بود .ایمان ساحران که جزو نرستین گروه مؤمنان به حضرت موسی
و خادای ایشاااان بودناد ،آنچناان تاأ یر و وحشاااتی در فرعون ایجااد کرد کاه موجااب
سارتترین واکنش از طرف وی شاد ،تهدید به زجرآورترین نوع مرگ برای نربهترین
افراد مصااار ،واکنشااای بسااایاار سااارت در مقابل انبوه جمعیت مردم بود .این واکنش،
نشاااندهنده تأ یرگذاری عمیق این رخداد بر مردم بود ،بهطوریکه باعث ایمان گسااترده
بنیاسارائیل به حضارت موسی شد (شریفانی ،1814 ،صب .)288-286بنابر روایتی از ابنعباس،
بعد از ایمانآوردن ساااحران ،شااصاات هزار نفر از بنیاساارائیل به حضاارت موساای ایمان
آوردند و از پیروانش شدند (طبرسی ،1882 ،ج ،4ص.)818

در مقابل تهدیدهای بسایار جدی و وحشاتآفرین فرعون ،ساحران با پشت پا زدن به
گذشاته و تمام آبرو و اعتبار اجتماعی خود و استقبال از خطر و تهدید پس از پاسری که
به تصاامیم فرعون دادند ،روی به سااوی پروردگار کردند و دعا کردند و از او تقاضااای
شاکیبایی در برابر شکنجه و قتل پادشاه کردند و از او خواستند در لح هی آخر ،با تسلیم
کامل به پروردگار قبض روح شوند.
ِ
ِ ِ ٍ
عین * قاالوا ِإ َّناا ِإلی َربِّناا
َکم م ْن خالف َّم َْل َصااالِّبَن َّ ْ
یکم َو َأ ْرجل ْ
« َْلقَطِّ َع َّن َأیاد ْ
کم َأ ْج َم َ
ِ
ون * َو ماا تَنْقِم مِ َّناا ِإال َّ َأ ْن َ ِ
جاءتْنا َربَّنا َأف ْ ِر ْغ َعلَینا َصااابْراً َو تَ َوفَّنا
منْقَلِب َ
آم َّناا باآیاات َربِّنا ل ََّما َ
ِ
مین؛ افرعون تهدید کرد ساااوگند می خورم که دساااتها و پاها شاااما را بهطور
م ْسااال َ
مرالف (دساات راساات با پا چال ،یا دساات چال با پا راساات) قطع می کنم؛ سااپس
همگی را به دار می آویزم .اسااااحران گفتند« :امهم نیسااات ،ما به ساااو پروردگارمان
بازمی گردیم .انتقام تو از ما ،تنها به سااابب این اسااات که ما به آیات پروردگار خویش-
هنگامی که به ساراغ ما آمد -ایمان آوردیم .بار الها صبر و استقامت بر ما فرو ریز و ما را
مراد از «افراغ صابر» ،ریزش شاکیبایی بر آنان بهگونه ای اسات که گویا لبریز از صبر
شاااده باشاااند .ظاهر این عبارت آن اسااات که سااااحرانی که به موسااای ایمان آوردند،
می دانساااتند در برابر آخرین درجۀ شاااکنجه و خطر قرار گرفته اند؛ بنابراین از پروردگار
متعال آخرین درجۀ شکیبایی را تقاضا کردند .تأ یر ایمانآوردن کسانی که خود صاحبان
فن و ترصاصی مرتبط به یک معجزه هستند ،بر مردم بسیار باال است و علت خشم شدید
فرعون بر سااااحران نیز باه دلیال همین تاأ یر بود؛ چناانکه اگر «ولید بن مغیره» که داهیۀ
عرب در ادبیات بود ،به حضااارت محمد ایمان می آورد ،در ایمان مکیان تأ یر شاااگرفی
میگذاشت (بهجتپور ،1816 ،ج ،2ص.)486
فرعون برای جبران شااکساات ساانگینی که در برابر حضاارت موساای -بعد از ایمان
ساااحران و مردم -متحمل شااده بود و برای ایجاد وحشاات با هدف پیشااگیری از ایمان
گسااترده مردم و در پی درخواساات اطرافیان و درباریان ،در مرحله بعد ،شااگرد قدیمی
خود را که قتل عام گساترده جوانان و اسارت زنان بود ،مطرح کرد (اعراف .)128 :حضرت
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مسلمان بمیران» (اعراف.)128-124 :

313

موسااای نیز ضااامن دلاداری و دادن وعاده ناابودی فرعونیاان و جانشاااینی قدرت برای
بنیاسرائیل ،آنان را به استعانت از خدا و صبر و استقامت ،دعوت کرد« :قا َل موسی لِق َْومِ ِه
ال و اصاابِروا ِإنَّ ْاْلَر ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
قین * قالوا
ْ َ
ض هلل یو ِر ها َم ْن یشاااء م ْن عباده َو ال ْعاقبَة لل ْمت َّ َ
ْاسااتَعینوا ب ِ هل َ ْ
ِ
أویینا مِن قَب ِل َأ ْن تَأْتِینا و مِن بع ِد ما جِئتنا قال عسای ربکم َأ ْن ِ
َکم
َْ
یستَرْلف ْ
یهلک َعد َّو ْ
ْ
َ ُّ ْ
َ ْ َْ
َ َ
کم َو ْ
ْ ْ
فِی ْاْلَ ْر ِ
ون؛ موسااای بااه قوم خود گفاات :از خاادا یااار جوییااد و
کیف تَعْ َمل َ
ض فَین ْ َر َ
اساااتقاامت پیشاااه کنید که زمین از ِ
آن خدا اسااات ،و آن را به هر کس از بندگانش که
برواهد ،واگذار می کند و سارانجام نیک برا پرهیزکاران است .گفتند :پیش از آنکه به
سااو ما بیایی آزار دیدیم .پس از آمدنت نیز آزار می بینیم (کی این آزارها ساار خواهد
آمد ) .گفت :امید اساات پروردگارتان دشاامن شااما را هالک کند و شااما را در زمین
جانشین آنها سازد و بنگرد چگونه عمل میکنید» (اعراف.)121-123 :
388

حضاارت موساای در برابر این تصاامیم ،مردمانش را که قدرت اجتماعی نداشااتند ،به
ماددجویی و طلاب یااری از خادا و شاااکیباایی توصااایه کرد و فرمود :با این دو برنامه،
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می توانید دوران ساارت فشااار را تحمل کنید و آن را پشاات ساارگذارید .اگر او برواهد
شااما را وار زمین ساااخته و دشاامن را نابود میکند؛ ولی صاابر و شااکیبایی ،برشاای از
خویشاتنداری اسات و سانت خدا بر عاقبت پیروزمندانۀ پرهیزکاران است (بهجتپور،1816 ،

ج ،2ص.)488
در مرحله قبل ،ساااحران مؤمن در برابر شاادیدترین فشااارها و شااکنجهها ،برای حفظ
نهال ایمانی که تازه متولد شااده و با هر فشاااری ممکن اساات بشااکند ،صاابری بزرگ و
نهایت اسااتقامت را از خداوند درخواساات کردند .آنان وقتی ارزش ساارمایه جدیدی که
بهدساات آورده بودند دانسااتند ،آن را با تمام مواهب و مناصااب وعده دادهشااده از طرف
فرعون عوض نکردند .حال برای حفظ این اندوخته ارزشاامند از گزند فرعون از خداوند
صبر و یاری میجویند.
در مرحله دوم از الگوی مقاومت بنیاسارائیل ،رمز پیروزی و نجات از ظلم و اسارت
فرعونیان ،صابر و استقامت عنوان شده است .همانطورکه در مرحله قبل رمز حفظ ایمان
نوپای آنان درخواساات صاابر از خدا و مقاومت از ناحیه آنان اعالم شااد ،در این مرحله،

رمز نجات از ظلم و اسااتبداد و تهدید و ارعاب و وحشاات انگیزی فرعونیان ،اسااتعانت از
خدا و صبر و استقامت بیان شده است.
در مرحله سااوم بعد از اعالم شااکساات و نابودی قوم فرعون ،از تحقق وعده ورا ت
َّذین
زمین که قب ً
ال از زبان حضاارت موساای بیان شااده بود خبر میدهدَ « :و َأ ْو َر ْنَا الْق َْو َم ال َ
ون َمشا ِرقَ ْاْلَ ْر ِ
ت کل ِ َمت َربِّک ال ْح ْسنی
یسات َ ْضا َعف َ
بارکنا فیها َو تَ َّم ْ
ض َو َمغا ِربَ َها ال َّتی َ
کانوا ْ
ون؛ و
یص انَع فِ ْر َع ْون َو ق َْومه َو ما کانوا یعْ ِرش ا َ
رائیل بِما َص ابَروا َو َد َّم ْرنا ما َ
َعلی بَنی ِإ ْس ا َ
کان ْ
مشرقها و مغربها پربرکت زمین را به آن قوم به ضعف کشاندهشدر زیر زنجیر ظلم و

ساتم ،واگذار کردیم و وعده نیک پروردگارت بر بنیاسرائیل ،به سبب صبر و استقامتی که به
خرج دادند ،تحقق یافت و آنچه فرعون و فرعونیان (از کانها مجلل) می سااااختند و آنچه
از باغها داربستدار فراهم ساخته بودند ،در هم کوبیدیم» (اعراف.)188 :
مراد از این ساارزمین ،مناطق شااامات و مصاار بود که زیر ساالطه فرعون بود؛ بنابراین
خدای متعال ،به وعده نیکی که به بنیاسرائیل در برابر پایداری و صبرشان داده بود ،عمل
اما بقیه آنان در شاهرهای مصار دارای شاکوه و جالل پادشاهی بودند .خدای متعال برای
اشااااره باه نابودی روت و قدرت باقیمانده قبطیان در ادامه می فرماید :تمام آنچه را که
فرعونیان ساختند ،نابود کردیم (بهجتپور ،1816 ،ج ،2ص.)434
در مرحله سوم نیز که خبر از تحقق وعدهای بزرگ میدهد -که جایگزینی قدرت و
ورا ت سرزمینهای تحت سلطه فرعون برای بنیاسرائیل بوده است -اشارهای به رمز این
پیروزی و تحقق وعده الهی میکند که همان استقامت و صبوری مردم بوده است.
در مرحله چهارم در سوره سجده ،دو رکن و شرط امامت در بنیاسرائیل معرفی شده
اسات .خداوند در این ساوره برای گروهی منترب از بنیاسرائیل امامت و پیشوایی دیگر
مؤمنان را مطرح کرده اساات؛ اما دو شاارط و زمینه اساااساای برای این افراد در ن ر گرفته
شاده اسات .اول صبر و استقامت آنان و دوم یقین آنان به آیات الهیَ « :و َج َعل ْنا مِنْه ْم َأئ ِ َّم ًة
ون؛ و از آنان امامان او پیشااوایانی قرار دادیم
ون ب ِ َأ ْم ِرنا لَ َّما َص ابَروا َو کانوا بِآیاتِنا یوقِن َ
یهد َ
ْ
کاه باه فرمان ما امردم را هدایت می کردند؛ چون شاااکیبایی نمودند و به آیات ما یقین
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کرد و آنان به آنچه می خواستند ،رسیدند .تنها برشی از قبطیان در دریا ارق شده بودند؛
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داشاااتناد» (ساااجاده .)24 :در این آیاه بااهصاااراحات شااارط اصااالی پیشاااوایی و امااماات
در هدایت برای افراد ،صابر در سارتیها و یقین به آیات یکر شاده است

(طباطبایی،1816 ،

ج ،18ص.)288
در این مرحله نیز رمز پیشاااوایی و امامت برای گروهی که هدایت و سااارپرساااتی و
رهبری جامعه را بهدساات میگیرند ،صاابر و مقاومت در کنار یقین به آیات الهی در ن ر
گرفته شده است.
اما در مرحله پنجم به سارانجام موفقیتها و پیروزیها و تبدیل آن به شکست و یلت
به دسات بنیاسارائیل اشااره شاده اسات .در ساوره بقره که مدنی اسات ،سرانجام تلخ و
یلیالنه این قوم که با عملکرد خود آنان رقم خورد و نه توسااط دشاامنان بیرونی یا عوامل
محیطی ،یکر شده است و علت این عاقب شوم نیز همان عملنکردن به رمز پیروزی یکر
388

شاده اسات .آنان با بیصابری و بهانهجوییهایی که ناشی از خستگی و کمطاقتی و عدم
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استقامت در برابر مشکالت بود ،دچار اضب الهی شدند و از اوج عزت به حضیض یلت
کشاانده شادند« :و ِإیْ قل ْتم یا موسای لَن نَصابِر علی طَ ٍ ِ ٍ
ت َعلَی ِهم الذِّ ل َّة َو
....و ض ِربَ ْ
ْ
عام واحد َ
ْ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ون ب ِ ِ
ال َْم ْساااکنَة َو باؤ بِغَ َضااا ٍ
یین بِغَی ِر
آیات هلال َو یق ْتل َ
ب مِ َن هلال یلِک ب ِ َأنَّه ْم کانوا یکفر َ
ون النَّب ِ َ
ال َْح ِّق یلِک بِما َع َص ْوا َو کانوا یعْتَدون؛ زمانی را که گفتید :ا موسی هرگز حاضر نیستیم
به یک نوع اذا صااابر کنیم...و امهر یلت و نیاز ،بر پیشاااانی آنان زده شاااد و باز گرفتار
خشااام خدایی شااادند؛ چراکه آنان به آیات الهی کفر می ورزیدند و پیامبران را به ناحق
میکشااتند .اینها به ساابب آن بود که گناهکار و متجاوز بودند» (بقره .)81 :در این آیه یکی
از علل یلت بنیاسارائیل ،کفران نعمتها ،صابرنداشاتن و کمطاقتی بنیاسرائیل بیان شده
است (بیضاوی1413 ،ق ،ج ،1ص.)34
 .12شرایط مسلمانان در مکه

نرساتین ساتیزهگریها با شاعار توحید از سوی قدرتمندان سرکش وسردمداران متکبری
بهوقوع پیوسااته اساات که بدون هی اسااتحقاقی ،قدرت ساایاساای و اقتصااادی را بهدساات
گرفتهاند و با اساااتثمار و بردگی محرومان ،مدعی برتری و حتی اولوهیت بر دیگراناند.

در چنین شارایطی پیامبران با شعار توحید ،مردم را به مبارزه در مقابل ن ام منحط و فاسد
جاهلی طرفدار طااوت فراخواندند (خامنهای ،1838 ،صب 88 ،81و.)31
بعد از ساه سال نبوت حضرت و دعوت پنهانی ،پیامبر دعوت خویش را علنی و مردم
را بااه عبااادت خاادا دعوت کرد .ازآنجاااکااه دعوت بااه توحیااد مالزم بااا نفی شااارک و
بتپرساتی بود ،درگیریها بین پیامبر و مشرکان شروع شد (طبری1468 ،ق ،ج ،2صب.)83-84
در پی این درگیریها فضااای رعبانگیز و وحشااتآوری -همچون فضااایی که فرعون
برای سااحران و بنیاسارائیل ایجاد کرده بود -به دست مشرکان و بزرگان قوم مکه برای
تازه مسلمانان بیپناه ایجاد شد.
بعضااای محققان مراحل بعثت را به چهار مرحله طبقهبندی کردهاند .1 .مرحله دعوت
پنهانی که حدود ساای نفر جذب اسااالم شاادند و تکالیف دینی خود را به دور از چشاام
مشارکان و در تنگنای سرتی در کوهها و درهها انجام میدادند؛  .2مرحله دعوت علنی و
مساااالمتآمیز؛  .8دفاع در برابر تهاجم بعثتساااتیزان؛  .4جهاد در راه آزادی جامعههای
اعالن دعوت در میهمانی خویشاوندان صورت گرفته است (معادیخواه ،1888 ،ص.)83
پس از شاروع دوره مبارزه فراگیر و دعوت علنی به اساالم که ساه تا پنج سال بعد از
آااز دعوت پیامبر اتفاق افتاد ،آزار و شاکنجههای مشارکان نیز گسترش یافت .هر قبیله،
ِ
مسااالمااناان جمع خود یورش میبرد و آناان را پس از دساااتگیری با سااارتترین و
بر
بیرحمانهترین شااکنجهها وادار به دسااتکشاایدن از اعتقاد تازه خود میکرد که البته در
االب موارد راه به جایی نمیبردند .حدود دو ساااال این وضاااعیت ادامه داشااات تا اینکه
پیامبر تصاامیم به هجرت مساالمانان به حبشااه برای رهایی از وضااعیت ساارت و بغرنج
پیشآمده گرفتند .در این هجرت حدود هشاتاد مسالمان شرکت داشتند

(حکیم ،1833 ،ج،1

صب 118و .)181-123
با بهخطرافتادن منافع روتمندان و قدرتمندان مکه در پی شااروع دعوت اسااالمی که
همه را زیر پرچم اسالم بهصورت مساوی درآورد و امتیاز طبقاتی ناشی از ظلم و استبداد
را از بین برد ،موج واکنشهای منفی از طرف صاحبان قدرت و روت شروع شد .شروع
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دچار سااالطه (معادیخواه ،1888 ،ص .)82شاااروع مرحله دعوت علنی و مساااالمتآمیز نیز از
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این واکنشها بعد از اعالم رساااالت پیامبر در میان قوم و عشااایره خود اتفاق افتاد

(معروف

الحسنی1418 ،ق ،ص.)188
سااه سااال پس از شااروع رسااالت ،مرحله جدیدی از دعوت بهصااورت علنی در میان
عشیره پیامبر اتفاق افتاد .بعد از مدتی ،قریش افرادی را برای مذاکره با ابوطالب فرستادند
تا برای دساتکشایدن پیامبر از نفی بتها ،حضرت را مجاب کنند .این مذاکرات سه بار
تکرار شااد و هر بار ،با پاسااخهای کوبنده و حمایتهای ابوطالب از پیامبر به شااکساات
انجامید .بعد از بهنتیجهنرسایدن مذاکرات و عقبنشینینکردن پیامبر از موضع دینی خود،
آزار و اییت و شکنجههای مشرکان شروع شد تا جایی که به شهادت سمیه و یاسر منجر
شااد و عده کمی هم از اسااالم برگشااتند .این وضااعیت تا سااال پنجم بعثت که هجرت به
حبشه صورت گرفت ،ادامه داشت (حسینی عاملی1462 ،ق ،ج ،2صب 83 ،86-23 ،11و .)41
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بهتدریج گروهی نومسالمان شاکل گرفت که در قوم و قبیله خود پناهی نداشتند .این
گروه گرفتار شکنجه سرت مشرکان بودند .عمار یاسر برده بنی مرزوم و پدر و مادرش،
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بالل بن ریااح ِ
االم امیاه بن خلف ،خباب بن ارت و دیگران را در روزهای داغ ،برهنه با
دست و پای بسته ،گرسنه و تشنه روی سنگهای سوزان میکشیدند و سنگهای سنگین
و داغ را بر روی بدن آنان می گذاشتند .پدر عمار در زیر این شکنجه ها جان داد .مادرش
در میان شکنجه و با سالح ابیجهل کشته شد (بهجتپور ،1816 ،ج ،2ص.)36
آزاردیدن مردان و زنان مؤمن از اشاااراف خودکامه و خیرهسااار و شاااکنجهشااادن و
بهشاهادترسایدن خداپرساتان بهدسات جباران سانگدل ،آزمایشای است که در سرتاسر
تاریخ نهضتهای توحیدی حضور دارد .خداوند با فرستادن سوره بروج از سابقه تاریری
این حاد ه یاد میکند (فارساای ،1881 ،ص .)168در این شاارایط ساارت و بحرانی که بیشااتر
مسالمانان از طبقه محروم و مساتضعف جامعه تشکیل شدهاند ،البته همراه با اسالمآوردن
افراد کمی از صااحبنفویان و روتمندان ،شادت شکنجه و فشارها بر مسلمانان ،موجب
ترس و نگرانی از مقاومتنکردن و ارتداد مساالمانا ِن بیپناه و مسااتضااعف شااد .همچنین
ِ
اجتماعی باال و قدرت و روت
خطر باازگشااات و ارتداد مسااالمانانی با جایگاه و اعتبار
فراوان مثل ولید بن مغیره وجود داشت که کمتر مورد آزار و اییت بدنی قرار میگرفتند،

اما متحمل انواع فشارهای روحی و روانی و تمسرر میشدند.
یکی از راهکارهای مهم برای حفظ دین و عقاید مساالمانان در این مقطع حساااس که
خطر تزلزل اعتقادی و برگشات از ایمان نویی که با رنج فراوان بهدست آمده بود ،وجود
داشااات ،رفتن باه درههای اطراف مکه و دیدار و گردهمایی و انجام عبادت بهصاااورت
دساااتاهجمعی بود (ابنا یر1463 ،ق ،ج ،1صاااب 434و )438؛ البتاه بعد از کشاااف این راهکار و
برخوردهایی که با چند مسالمان موقع انجام عبادت صورت گرفت ،این راهکار تبدیل به
اجتماع مسالمانان در مکانهایی خاصی مانند خانه ارقم بن ارقم ،جایی نزدیک کوه صفا
شد (حسینی عاملی1462 ،ق ،ج ،1صب.)281-286
همچنین سااایااسااات رفتن به حبشاااه که با هدف رهاشااادن عدهای از مسااالمانان از
شاکنجههای وحشتناک و طاقتفرسا و حفظ دین و همچنین گسترش آموزههای دینی با
تبلیغ اسااالم در حبشااه انجام شااد

(حسااینی عاملی ،1462 ،ج ،2ص41؛ رساااولی محالتی ،1883 ،ج،8

صب.)118-114
صابرورزی بوده اسات؛ ازاینروی مساالمانان دائماً یکدیگر را توصایه به صاابر و مقاومت
میکردناد (فارسااای ،1881 ،ص)84؛ حتی حضااارت خدیجه پیامبر اکرم را هنگامی که مورد
تکذیب و اهانت قرار میگرفت ،دلداری و تساالی میداد و مشااکالت و موانع پیشآمده
برای پیامبر را کوچک میشامرد (ابناساحاق ،1883 ،ص )182که همین مسئله تأ یر بسیاری در
آرامش روحی پیامبر و تحمل مشکالت سرت در تبلیغ رسالت داشته است.
راهبرد پیریزی و ساپس نهادینهسازی استقامت و مقاومت با یکر نمونههایی مشابه یا
شادیدتر از وضاع مسالمانان در شاکنجه بنیان نهاده شد ،مانند مؤمنان شکنجهشده قوم اخدود
که در آتش ساوختند و معرفی الگوهای استقامت که ساحران قوم فرعون بودند و دارای
منزلت و پایگاه اجتماعی باالیی بودند ،ولی به بدترین شکنجهها و مرگها تهدید شدند.
همچنین اشاااره به تقاضااای صاابر از خدا برای تحمل شااکنجهها و حفظ ایمان برای
ساااحران و بیان رمز پیروزی قوم بنیاساارائیل که همان صاابر و اسااتقامت آنان بود که در
مرحله آخر با کنارگذاشاتن صابر و تحمل دچار یلت و شاکست شدهاند در همین راستا
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البته راهبرد و راهکار همیشاگی و مداوم مسالمانان در آن شرایط بحرانی ،استقامت و
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دیده میشود.
این حواد و جریانهای تاریری ،بساایار شاابیه حواد و جریانهایی هسااتند که در
دوران اربت اساالم در مکه جریان داشته است و مسلمانان با شنیدن داستان حواد تلخ
گذشاتگان و صابر و اساتقامت و سارنوشات نهایی آنان ،عالوه بر افزایش آساتانه صبر و
تحمل و دریافت آرامش روحی ،به تأسی و الگوگیری از قهرمانان مقاومت میپرداختند.
همچنین رمز پیروزی بر مشاااکالت و موانع که در این داساااتانها تبیین شاااده ،در قالب
گفتمان داستانی برای مسلمانان بیان شده است.
نتیجهگیری
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از فواید نگاه تنزیلی که همراه با توجه به شاارایط محیطی نزول آیات و سااورهها اساات،
ِ
محیطی مشابه
شاناخت بساتر نزول آیات و امکان جری و تطبیق صاحیح قرآن در شرایط
نزول آیات اسات؛ برای نمونه تکرار قصههای صبرورزی و داستان مقاومت انبیا و مؤمنان
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در قرآن برای مساالمانان کشااور نیجریه و امثال آن که در وضااعیت مشااابهی با قهرمانان
داستان استقامت قرآنی دارند ،تأ یر بسیاری دارد.
شاایسته است به حکمت تکرار قصهها از این من ر و زاویه نیز توجه شود که داستانی
برای القاای مطلبی خااص در شااارایطی خاص ،نیاز به بازگویی مجدد دارد .از این من ر
تکرار قصااه معنایی ندارد ،بلکه باید گفت اقتضااایی خاص ،موجب نزول این آیات شااده
اساات و یکر این قطعه از تاریخ زندگی قومی درگذشااته -که مشااابه شاارایط روز جامعه
مسلمان است -با هدفی خاص بوده است.
یکی از تفاوتهای القای پیام دینی بهصاورت دساتوری ،با القای پیام دینی بهصورت
ال مشااارب نیسااات؛ اما در
داساااتانی ،در این اسااات که در اولی نتیجه انجام وظیفه کام ً
صاورت دوم ،عالوه بر همیاتپنداری شکل گرفته ،معموالً نتیجه داستان بهصورت عینی
مشاارب اساات و به مراطب اینگونه القا میشااود که میتواند قدم در راهی بگذارد که
ال پیموده شاده و نتیجه آن نیز مشارب شده است .این مسئله در مصممسازی مراطب
قب ً
در ایفای وظیفه مشربشده ،نقش مهمی دارد.

از نوآوریهای این پژوهش ،اشااااره به این مطلب اسااات که گاهی قرآن برای القای
پیام خود ،بدون تصاریح و استفاده از الفاظ امری ،با زبان داستان ،وظیفه و راهبرد کلی را
برای مرااطاب آیاه تعیین میکناد؛ برای نموناه در این تحقیق مشااارب شاااد که قرآن
بهصااورت ایرمسااتقیم ،وظیفه ساانگین صاابر و اسااتقامت در مقابل شااکنجهها و شاارایط
بحرانی را برای مسالمانان دوران مکه ،در ظرف قصه و داستان اقوام گذشته تبیین و تعیین
کرده است.
این نوع از تبیین وظیفه که در قالب ایرمستقیم صورت میگیرد ،چه بسا تأ یر بیشتری
از زبان امر و نهی مساتقیم داشاته باشد .قرآن بارها از این روش برای روشنکردن افق راه
آینده و گذر از موانع ایجادشده در مسیر جامعه اسالمی استفاده کرده است.
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Abstract
One of the issues that can be raised about the relationship between the
Islamic Resistance and the worldwide Mahdism government is the nature of
the strategies of resistance in the waiting era from the perspective of the Holy
Quran. The purpose of identifying the strategies of the resistance is to use
them and to strengthen the intellectual and cultural front of the resistance in
the era of waiting and providing the context for (Imam Mahdi) reappearance.
Dealing with the strategies of resistance in the waiting era highlights the
significance of Mahdism culture in the contemporary world and the
important role of Islamic resistance in providing the context for (Imam
Mahdi) reappearance. These strategies can be examined in three areas:
Insight Strategies, Orientation Strategies, and Action Strategies. This study
examines the natures of the strategies of resistance in all three areas from the
perspective of the Qur'an. Insight strategies works on issues such as the
thought of worldwide government and paving the way for the right
government, justice, and the defense of the oppressed. In orientation
strategies, issues such as the role of authority and capability, not relying on
oppressors and the hope of victory are discussed, and in action and
behavioral strategies, the role of piety, patience and perseverance, selfsacrifice and enjoining the good and forbidding the evil in resistance in the
waiting era are dealt with. The method of this study is descriptive-analytical.
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راهبردهای مقاومت در دوره انتظار از منظر قرآن کریم
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چکیده
یکی از موضاااوعاتی که درباره ارتباط مقاومت اساااالمی و حکومت جهانی مهدوی قابل طرح اسااات،
چیساااتی راهبردهای مقاومت در دوره انت ار از دیدگاه قرآن کریم اسااات .هدف از شاااناخت چیساااتی

333

راهبردهاای مقااومات ،باهکاارگیری آنهاا و تقویات فکری و فرهنگی جبهاه مقااومت در دوره انت ار و
زمینهسازی ظهور است .پرداختن به راهبردهای مقاومت در دوره انت ار ،برجستگی فرهنگ مهدویت در

سال دوم ،شماره دوم ،تابستان 9911

جهان معاصااار و نقش مهم مقاومت اساااالمی برای زمینهساااازی ظهور را نمایان میکند .این راهبردها را
میتوان در ساه حیطه بررسای کرد :راهبردهای بینشای ،راهبردهای گرایشی و راهبردهای کنشی .در این
پژوهش که با روش توصایفی  -تحلیلی انجام شده است ،چیستی راهبردهای مقاومت در هر سه حیطه از
دیدگاه قرآن بررسای میشاود .در راهبردهای بینشی به تبیین موضوعاتی مانند اندیشه حکومت جهانی و
زمینهسااازی برای حاکمیت حق ،عدالتگسااتری ،دفاع از م لومان و سااتمدیدگان پرداخته میشااود .در
راهبردهای گرایشاای موضااوعاتی مانند نقش اقتدار و توانمندی ،تکیهنکردن به ظالمان و امید به پیروزی
مطرح میشااود و در راهبردهای کنشاای و رفتاری به نقش تقوا ،صاابر و پایداری ،ایثار و امر به معروف و
نهی از منکر در مقاومت در دوره انت ار میپردازیم.

کلیدواژهها
مقاومت ،انت ار ،راهبرد ،عصر ایبت.
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مقدمه

یکی از ابعاد ارتباط مقاومت و انت ار ،توجه به راهبردهای مقاومت در دوره انت ار اساات.
این راهبردها تکبعدی نیسااتند ،بلکه تمامی حیطههای اسااتکبارسااتیزی را دربرمیگیرند
که افزون بر نقش دفاعی در مقابله با اساتکبار ،نقش پیشارفتی در جوامع اساالمی دارند و
به پیشرفت همهجانبه این جوامع کمک میکنند.
مقاومت و تساالیمناپذیری در برابر دشاامنان اسااالم در دوره انت ار یکی از برنامههای
اسااسای اساالمی است که از آیات قرآن فهمیده میشود .اساسیترین آموزر ادیان الهی،
بهویژه مکتب اساالم ،مبارزه با ظلم و دفاع در برابر زیادهخواهی دشمنان بشر است و این
نه تنها دستور الهی ،بلکه منطبق بر عقل و فطرت انسانی است؛ چون هر موجودی در برابر
دشمنان از خود دفاع میکند.
پرداختن باه راهبردهاای مقااومت در دوره انت ار ،برجساااتگی فرهنگ مهدویت در
جهان معاصر و نقش مهم مقاومت اسالمی برای زمینهسازی ظهور را نمایان میکند.
گرایشاای و راهبردهای کنشاای تقساایم کرد .راهبردهای بینشاای آن دسااته از آموزههای
قرآنیاند که با آنها بینش وآگاهی عمیق به مساائل گوناگون در افراد ایجاد میشود و از
این راه تحول درونی در انساااان باهوجود میآیاد تا زمینه برای تغییر گرایشهای بیرونی
انسااان فراهم شااود .راهبردهای گرایشاای برآمده از راهبردهای بینشاای اساات که در آنها
راهکارهای افزایش میل و انگیزه درونی را در انسان ایجاد میکند .راهبردهای کنشی آن
دسته از گزارههایی هستند که با رفتار انسان سروکار دارند که با استفاده از آنها رفتارهای
مطلوبی را ایجاد و تثبیت میکند.
 .1مفهومشناسی
 .1-1راهبرد

ِ
معادل «اساااتراتژی» ،اصااال آن یک مفهوم ن امی اسااات که در حوزههایی مانند
راهبرد،
اقتصااااد ،تجارت ،مدیریت ،سااایاسااات و فرهنگ نیز کاربرد دارد .راهبرد را میتوان به

راهبردهای مقاومت در دوره انتظار از منظر قرآن کریم

راهبردهاای مقااومات در دوره انت اار را میتوان باه راهبردهای بینشااای ،راهبردهای
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ِ
ِ
اقدامات
مدیریت
معناای سااایااسااات ،برنامه یا یک طرحِ کالن بهمن ور ساااازماندهی و
ِ
اهداف مشااارب و بلندمدت با توجه به تغییرات محیطی و
گونااگون برای دساااتیابی به

ِ
هدف
شااکلدادن به آینده و کنترل آن دانساات .یک راهبرد خوب ،دربردارنده تعریف
بلنادمادت ،راهکاارهای رسااایدن به آن ،چگونگی بهکارگیری ظرفیتهای گوناگون و
پیشبینی منابع الزم اسااات .طراحی و مدیریت راهبردی ،نیازمند یهنیتی پویا ،آیندهنگر،
جامعنگر و اقتضااایی و مدیریت راهبردی در مقایسااه با سااطوح دیگر مدیریت (عملیاتی،
تاکتیکی و تکنیکی) ،عالیترین سطح مدیریت است (انوری ،1831 ،ص.)2283
برخی نیز راهبرد را به معنای سااایاساااتگذاری ،دانش یا فن بهرهگیری از امکانهای
سایاسای اقتصادی روانی و ن

امی برای تأمین بیشترین حمایت از سیاست پیشبینیشده (صدری

افشاار ،1831،ص )13تعریف کردهاند .با توجه به معانی یکرشده ،مراد از راهبرد در این مقاله
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به معنای برنامهریزی و راهکار برای دستیابی به اهداف مشرب در دوره انت ار است.
 .2-1مقاومت
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واژه «مقااومات» از ریشاااه (ق.و.م) باه معنای نیرو (طریحی ،1883 ،ج ،8ص )143اساااتواری،
ایساتادن و اساتقامت (ابنمن

ور1418 ،ق ،ج ،12ص )411الزام و

بات (رااب اصفهانی1412 ،ق ،ص)818

اعتدال و استوا (زبیدی1423 ،ق ،ج ،18ص )318و استواری (بستانی ،1883 ،ص )88آمده است.
واژه مقاومت در قرآن نیامده اساات؛ ولی مشااتقات آن مانند «اسااتقاموا» که به معنای
مداومت بر ایسااتادگی ،پایداری ،التزام به پیمودن مساایرحق بدون انحراف و بازگشاات
اساات ،در قرآن بهکار رفته اساات (رااب اصاافهانی1412 ،ق ،ص812؛ فیومی1463 ،ق ،ج ،2ص.)321
برخی لغتشااناسااان میگویند« :اسااتقامت درباره راهی گفته میشااود که بر روی خط
هموار اسات و راه حق به آن تشابیه شاده اسات و استقامت انسان ،یعنی متعهدبودن او در
راه مساتقیم» (رااب اصفهانی1412 ،ق ،ص)812؛ برخی دیگر گفتهاند« :استقامت داللت میکند
بر طلااب قیااام در هر امری ،خواه ارادی ،خواه طبیعی و خواه عملی باااشاااد کااه دوام و
استمرار از لوازم حقیقی آن است» (مصطفوی ،1886 ،ج ،1صب.)848 -842
از معانی گوناگون مقاومت چنین فهمیده میشااود که مقاومت منحصاار به رویارویی

در میدان جنگ نیست ،بلکه هرگونه پایداری در برابر عوامل برهمزنندر تعادل و توازن و
پایداری در برابر هرگونه عامل بیرونی و درونی را مقاومت میگویند.
 .3-1انرظار

انت ار در لغت به معنای چشااام بهراه بودن همراه با نگرانی اسااات

(زبیدی1423 ،ق ،ج،8

ص381؛ معین ،1831 ،ج ،1ص )884و در اصااطالح کالمی که برگرفته از روایات اساات ،همان
چشامداشاتن به وعده الهی همراه با ساعی و تالش در آمادهساااختن روح و جسم خود و
جامعه اسات برای روزی که با ظهور حضارت مهدی

گشایشی در همه شئون زندگی

بشر پدید آید (گلمحمدی آرمان ،1834 ،ص.)241
انت ار از ن ر روانشااناساای ،کیفیتی روحی اساات که ساابب پیدایش حالت آمادگی
برای آنچه انت ار میرود میشاااود و نقطه مقابل آن یأس و ناامیدی اسااات .ماهیت انت ار
آمیزهای از دو عنصار نفی و ا بات اسات :عنصار نفی به معنای بیگانگی با وضع موجود و
است (مکارم شیرازی ،1882 ،ج ،8ص832؛ صافی گلپایگانی1421 ،ق ،ج ،1ص.)411
 .4-1انواع انرظار

انت اار از مهمترین مبااحث در دوره ایبت اسااات و در روایات از بزرگترین اعمال
شاامرده شااده اساات (ابنشااعبه حرانی ،1464 ،ص 261و  .)468انت ار یعنی آمادهباش کامل برای
قرارگرفتن تحت فرماندهی امامی که هر لح ه ظهورش متوقع است .برداشتها و تفاسیر
مرتلف از روایاات انت اار موجاب شاااده دیدگاههای متعددی درباره آن مطرح شاااود؛
ازاینرو انت ار به دو برش عمده تقسیم میگردد :انت ار مثبت و سازنده و انت ار ویرانگر
و منفی همراه با جمود و خمود.
 .1-4-1انتظار مثبت و سازنده

انت ار مثبت ،سااازنده و بالنده ،عبارت اساات از دعوت به مقاومت در برابر دشاامنان و

راهبردهای مقاومت در دوره انتظار از منظر قرآن کریم

ناخشانودی از آن و عنصار ا بات امید به آیندهای روشن و آرمانی و بسترسازی برای آن
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نپذیرفتن باطل .فرد منت ر با انجام اعمال صاالح و برخورداری از شهامت و آگاهی ،خود
و جامعه را مهیای ظهور منت ر میکند .ایسااتایی ،بیتوجهی و همنوایی با وضااع موجود و
ال مطرود اسات .مراد از انت ار فرج
صارف ًا منت ر ظهور موعود نشاساتن در این نگرش کام ً
در مناابع روایی ،انت ار ا رگذار اسااات

(نعمانی ،1818 ،ص114؛ ابنبابویه ،1882 ،ص481؛ مجلسااای،

 ،1818ج ،32ص .)122همین انت ار ،شاایعه را همیشااه در جهت حرکت انقالبی و تحولآفرین
قرار داده است.
 .2-4-1انتظار منفی

اینگونه انت ار ،ناقب و در حد اصاالح فردی و گریه شاوق در فراق موعود خالصه
میشااود .گاهی نیز انحراف در این بینش به حدی میرسااد که با تفساایر ایرصااحیح و
ِ
انحرافی بعضی روایات ،ترویج فساد و ظلم و تسلیم در برابر دشمنان مقدمه ظهور پنداشته
318

میشااود .طرفداران این نوع انت ار ،به مصاالحان ،مجاهدان و آمران به معروف و ناهیان از
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منکر باا بغض و عاداوت مینگرناد؛ زیرا آنان را تأخیراندازان در ظهور میپندارند .اینان
اگر خود هم اهل گناه نباشاااند ،در اندیشاااه خویش بهنوعی با رضاااایت به گناهکاران و
عامالن فساااد مینگرند .اینگونه تفکر با معنای صااحیح مقاومت که ایسااتادگی در برابر
مستکبران و ستمگران را در پی دارد ،سازگاری ندارد.
 .2راهبردهای مقاومت

راهبردهای مقاومت در ساااه حیطه بینشها ،گرایشها و کنشها هساااتند .هر یک از این
راهبردها در ادامه تبیین میشوند.
 .1-2راهبردهای هینشی
 .1-1-2اندیشه حکومت جهانی و زمینهسازی برای حاکمیت حق

اساالم دینی جهانی اسات و مراطبش همه انساانها هستند؛ برایناساس ضمن تأیید و
پاذیرش جاامعه جهانی ،بر تشاااکیل آن در قالب امت واحده بر مبنای اندیشاااه مهدویت

تأکید دارد؛ چراکه در اندیشااه مهدویت رسااایدن جامعه بشااری به مرحله تشاااکیل امت
واحده و جایگزینی ن ام امامت و نفی دولتهای طااوتی ،جزو اصاول اصلی دین اسالم
بهشامار میرود .اندیشاه و فلسافه حکومت جهانی از مباحث اسااسای مقاومت اسات که
ریشااه در قرآن و روایات دارد .در موضااوع مقاومت در دوره انت ار به اندیشااه و فلساافه
حکومت جهانی توجه ویژه میشااود .در اندیشااه مقاومت ،هدف پیروزی اسااالم بر کفر
جهانی و فراهمساااازی پایههای حکومت جهانی موعود اسااات .اینگونه نگاه به مقاومت
برگرفته از آموزههای مهدوی اسااات که در پی اصاااالحِ کل جهان و اساااتقرار حکومت
واحد جهانی اسات .ن ام فکری شیعه در مکتب اهلبیت

بر اصل اساسی انت ار استوار

اسات .امامان معصاوم همواره اندیشه انت ار را در یهن شیعیان بالنده و تقویت میکردند.
هنگامی که از امام کاظم

علت عدم تحقق وعدههای فرج که به شیعه داده شده است،

پرسایده میشاود ،امام بیان میکنند همواره از شایعه خواساته شااده است که در آمادگی
مساتمر به سار ببرد و فرج را نزدیک بشامارد تا آتش درونیاش به ساردی نگراید (کلینی،

با ظالمان و حاکمان طااوت است.
آموزههای اهلبیت

ظهور را به داداه دائمی شااایعیان مبدل سااااخت .ترایب به

کساااب آماادگیهای مرتلف مانند آمادگی ن امی (کلینی ،1883 ،ج ،8ص )383از جلوههای
آمادهسااازی شاایعه در بسااتر تاریخ برای نفی حاکمیت طااوت و نهادینهسااازی فرهنگ
مقاومت اسات .خواندن دعای عهد در هر بامداد برای فراموش نکردن اندیشاه انت ار و تقویت
این اندیشاه است .در دعای عهد ،منت ر واقعی ،انسان خودساختهای معرفی میشود که شمشیر
از نیام کشاایده و با نیزه در دساات برای همراهی با امام زمان آماده اساات

(مجلساای ،1818 ،ج،38

ص .)13آیاا انساااانی باا چنین بینشااای در برابر ساااتمگران ساااکوت میکناد یا در جهت
زمینهسازی ظهور هر اقدامی را در جهت نفی حاکمیت ستمگران انجام میدهد
 .2-1-2اعتقاد به والیت فقیه

یکی از مقومات بینشای در مقاومت در عصر انت ار ،باور به والیت فقیه بهعنوان نائب

راهبردهای مقاومت در دوره انتظار از منظر قرآن کریم

 ،1883ج ،1ص .)881این آمادگی مساتمر ،بزرگترین فرهنگسازی نوین شیعه برای مبازره

313

امام زمان اساات .چنین بینش و باوری یکی از اصاالیترین ویژگی مقاومت اساات .والیت
فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامعالشارایط در عصار ظهور است که شعبهای از والیت
ائمه اطهار

اساات که همان والیت رسااول خدا

میباشااد .باور به حاکمیت والیت

فقیاه در عصااار ایبات و درنتیجه تالش برای تحقق چنین حاکمیتی ،موجب مقاومت در
برابر طااوت و زمینهسازی ظهور میشود.
«والیات فقیاه» را میتوان مهمترین و محوریترین اسااااس جبهاه مقااومت در دوره
انت ار برشامرد .براسااس ن ریه سایاسای اسالم ،وجود حکومت در جامعه امری ضروری
اسات و بایساتگی آن ،مرصوص زمان حضور پیامبر

و امامان معصوم

نیست ،بلکه

با توجه ویژگی جامعیت و جاودانگی شاریعت اسالم ،وجود حکومت در عصر ایبت نیز
امری ضروری است (جوادی آملی ،1881 ،ص.)886
318
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بیشاتر مفسران شیعه عنوان «اولیاالمر» را با توجه به روایات و قرائن داخلی در آیه «یَا
ِ
ِ
ِ
الرساااو َل َوأولِی ْاْلَ ْم ِر مِنک ْم» (نسااااء )31 :به ائمه
َأی ُّ َهاا الاَّ ذ َ
آمنوا َأطیعوا الل َّاا َ
ین َ
اااااه َو َأطیعوا َّ
معصااوم تفساایر کردهاند .برخی مفسااران معاصاار معتقدند عنوان «اولیاالمر» در آیه،
ِ
ایبت
ظاهر در معصااومان اساات و آنان اولیاالمر باالصاااله هسااتند؛ ولی در عصاار
 ،نائبان ایشان اولیاالمر

معصاوم طبق رهنمود عقل و نیز به دساتور خود معصاومان
هساتند ،اما اولیاالم ِر بالتبع ،نه باالصااله .همانگونه که در عصر حضور و ظهور معصوم،
نائبان خاص ،بساایاری از کارها را بر عهده داشااتند و مباشاارت خود معصااوم شاارط نبود،
در عصااار ایبت نیز نائبان عام ،اداره امور را به دسااات دارند؛ البته نائبان عام و منصاااوبان
امامان معصااوم

در مس ائله رهبری و حکومت ،عالمان و فقیهانی هسااتند که از شاارایط

فقااهات ،عادالات ،تادبیر ،توان مدیریت حکومت و اداره جامعه اساااالمی و شاااجاعت
برخوردار باشند (نساء.)31 :

خداوند در آیه  238بقره والیت و حکومت را به دو دسااته تقساایم میکند .1:والیت
هلال .2 ،والیات طاااوت؛ بنابراین اگر حاکم و هدایتکننده مردم احکامی ایر از احکام
خادا را در جامعه عملی کند ،قطعاً طااوت خواهد بود .برای قرارگرفتن در لوای والیت
هلال باید فردی دینشاناس در رأس حکومت باشد تا مردم تحت والیت خدا قرار بگیرند،

وگرنه حاکم ایردینی مردم را به مسااایری ایر از صاااراط مساااتقیم هدایت میکند و این
همان طااوت است که قرآن وعده آتش به پیروان آن میدهد.
امام عصااار در پاساااخ اساااحاق ابن یعقوب که درباره وظیفه مسااالمانان در قبال
ِ ِ
ِ
ِ
یها
رویدادهای جدید عصاار ایبت میپرسااد ،میفرمایدَ « :و َأ َّما ال َْح َواد ال َْواق َعة فَا ْرجعوا ف َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َیکم» .حضااارت مهدی با این
َیکم َو َأنَا ح َّجة هلال َعل ْ
ِإلَی ر َواة َحادیث َناا َفا ِانَّه ْم ح َّجتی َعل ْ
بیان ،فقها را لنواب عام خود بر مساالمانان قرار دادهاند (نعمانی ،1818 ،ص)211؛ بنابراین فقهیان
در عصاار ایبت ،نایب امام زماناند .والیتپذیری ایجاب میکند شااأن و جایگاه آنان را
محترم شااامرده ،از آناان متاابعات کنیم؛ چون این والیاتپاذیری نمااد حرکت در خط
حضاارت مهدی

اساات .نمونههای این متابعت در طول تاریخ ایبت فراوان اساات که

عصر ما در پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،خودش را نشان داد.
امام خمینی فرمود« :اگر فقهای اساالم از صادر اسالم تا حاال نبودند ،االن ما از اسالم
هی نمیدانسااتیم .این فقها بودند که اسااالم را به ما شااناساااندند و فقه اسااالم را تدریس
کنیم» (امام خمینی ،1836 ،ج ،13ص.)136
فقیهاان جاامعالشااارایط ،مرزبااناان مکتاب و مدافعان شاااریعت و هدایتگران مردم و
پاسااخدهندگان به پرسااشها و نیازهای دینی و فقهی امت قرار داده شاادهاند و برای این
کاار ،پااداش ع یم دارناد و باید همواره در فکر پیروان اهلبیت

باشاااند و آنان را از

وساوساههای شایاطین و شابههافکنیهای مرالفان مصون سازند (صفار1464 ،ق ،ص16؛ کلینی،

 ،1883ج ،1ص .)82مردم نیز باایاد عالمان دین را پناهگاه فکری و دینی خویش بدانند و در
برابر وظیفه شارعی که از ساوی فقها بیان میشاود ،حالت پذیرش و «تعبد» و عمل داشته
باشند و فریب شبهات و تبلیغات منفی دشمنان را نروردند.
 .3-1-2شهادتطلبی

یکی از راهبردهای مقاومت در دوره انت ار روحیه شاااهادتطلبی و جهاد در راه خدا
اسات .در فرهنگ شایعی ،شهادتطلبی و جهاد فی سبیل هلال یکی از مفاهیم واال ،آرمانی

راهبردهای مقاومت در دوره انتظار از منظر قرآن کریم

کردند و نوشااتند و زحمت کشاایدند و به ما تحویل دادند و ما باید همین جهت را حفظ

311

و مقدس اسااات که باید در خانواده و جامعه اساااالمی گساااترش یابد .در این صاااورت
میتوان از آن در قالب ساارمایۀ اجتماعی اسااالمی یاد کرد .فرهنگ شااهادتطلبی نباید
باه صاااورت یاک حرکات انقالبی و در مواقع و مقااطع حسااااس و حیااتی (باه تقلید از
حماسااۀ عاشااورا) معرفی شااود ،بلکه باید بهمثابه اقدام امیرمؤمنان

در واقعۀ لیلةالمبیت

باه یک سااامبل فردی و خودجوش و مرتبط با والیت و متضااامن تمامی شااارایط ویژه
از جملاه بصااایرت ،صاااداقات ،محبات باشاااد ،بهگونهای که هر فردی که خود را جزو
جامعه اساالمی میداند ،در صالح و جنگ ،آساایش و بحران ،فقر و انا ،ضعف و توان،
پیشرفت و عقبماندگی و خالصه در همه جا خود را فدایی آرمانهای بلند اسالم بداند،
بماند و بنماید.

311

بنابرآنچه گفته شاد یکی از مؤلفههای کلیدی مقاومت در اساتکبارستیزی در فرهنگ
شاایعه ،روحیه شااهادتطلبی و جهاد فی ساابیل هلال اساات .براساااس خطبه  28نهج البالاه،
انساانی که معتقد به قیامت است ،به زرق و برق دنیا دل نبسته و جهاد فی سبیل هلال را دری
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از درهای بهشت میداند که خداوند آن را برای بندگان خاصش میگشاید و شهادت را
حیات واقعی و زندگانی ابدی میداند.
فرهنگ سایاسی شیعه نقش مثبت و مؤ ری در ایجاد روحیه شهادتطلبی داشته است.
یکی از نمادهای مهم در گستره دین و مذهب شیعه بهعنوان مقولهای تأ یرگذار بر روحیه
جهاد و شاااهادتطلبی ،حاد ه عاشاااورا اسااات .فرهنگ ایثارگری و جهاد و شاااهادت را
میتوان فرهنگ اصالی شیعه در مقاومت در دوره انت ار دانست که بارها کارآمدی خود
را در عرصههای مرتلف به ا بات رسانده است.
 .4-1-2دشمنشناسی

یکی از راهبردهای مهم مقاومت در دوره انت ار ،دشامنشناسی است .تردیدی نیست
که برای برقراری جامعه اساااالمی و تثبیت آن باید دشااامنان و ابزارهای دشااامنی آنان را
شناخت که بدون شناخت ،عرصه مبارزه با آنان در عصر انت ار ،راه به جایی نرواهد برد.
چه بسااا بصاایرت کافی نداشااتن در شااناخت دشاامن ساابب پناهبردن به دامن دشاامن برای

رهایی از آن باشاد .امام صادق بصیرت را شرط اساسی هر اقدامی دانسته ،میفرمایند:
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
السی ِر ِإ َّال بعْداً َع ِن الطَّ ِری ِق؛
کالسائ ِر َعلَی اَی ِر الطَّ ِریق َال ی ِزیده س ْر َعة َّ
«ال َْعامل َعلَی اَی ِر بَص َیرة َّ
کسای که کاری را بدون بصایرت انجام دهد ،دساتاورد سرعت در انجام کار ،چیزی جز
دوری از هدف برایش نرواهد بود؛ همانطور که شارصای که راهی را نشناخته برود ،از
مسایر دورتر میشود» (کلینی ،1883 ،ج ،1ص .)48با توجه به همین ضرورت ،آیات بسیاری به
مساائله دشاامنشااناساای اختصاااص دارند (فرقان81 :؛ تغابن14 :؛ فاطر8 :؛ مائده )32 :و این نشااان از
اهمیات این مقوله دارد؛ زیرا به تعبیر آیات قرآن برخی از این دشااامنان از ابتدای خلقت
انساااان باه همراه او بودهاند و تا آخر هم او را رها نرواهند کرد .تا جایی که بزرگترین
ک
دشاامن انسااان یعنی شاایطان راندهشااده به دشاامنی با انسااان قساام میخورد« :قا َل فَبِعِ َّزت ِ َ
َْلا ْ ِویَنَّه ْم َأ ْج َمعِین» (ص .)32 :خداوند در قرآن انواع دشامنان جنی و ِ
انسی مؤمنان و جامعه

معیارهای الزم و کافی برای شاناخت دشامن داشاته باشند و مانع چیرگی و سلطه آنان بر
مسالمانان شوند .اوصاف و اهدافی که قرآن برای بیگانگان میشمارد ،اختصاص به زمان
خاص ندارد ،بلکه ترسیمکننده چهره دشمن در هر زمان و در هر شرایطی است.
 .2-2راهبردهای گرایشی
 .1-2-2اتحاد و دوری از تفرقه

در موضاااوع مقااومات در قرآن کریم ،همواره اتحاد و همبساااتگی ،یکی از عوامل
اسااسای و تأ یرگذار در رویارویی با جبهه کفر و دشمنان است
ِ
انعام138 :؛ صاف .)4 :سایاست ِ
نامبارک «ف َِّرق تَسد؛ تفرقهبینداز و حکومت کن» که از
شوم و
ابزارهای قدیمی دشامنان اسالم برای ایجاد شکاف در صفوف امت واحده اسالمی برای

(رک :بقره218 :؛آلعمران84 :؛

سااایطرهیافتن بر امکانات مادی و معنوی آنان اسااات ،ایجاب میکند همواره راهکارهای

راهبردهای مقاومت در دوره انتظار از منظر قرآن کریم

اسالمی ،ابزارها و شیوههای دشمنی و راههای مقابله با آنان را برای مسلمانان بیان میکند
ِ
آمنوا َال تَت َّ ِرذوا َعد ِّوی
یها ال َّذ َ
تبری از آناان تاأکیاد میکناد ،ماانناد «یا َأ َ
ین َ
و بر دوری و ل
وعدو َ ِ
یاء؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،دشمنان من ودشمنان خودتان را دوست
َ َ َّ ْ
کم أ ْول َ
مگیرید» (ممتحنه .)1 :هدف از تأکید بر دشااامنشاااناسااای در قرآن این اسااات که مؤمنان
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مقابله با آن را از طریق رهنمودهای وحدتآفرین قرآن بهره گرفت و آن را بهصاااورت
عملی در جاامعااه اجرا کرد؛ چراکااه باادون تردیاد ،اتحااد و همادلی ،موجااب قاادرت و
بازدارندگی و اختالف و تفرقه موجب ضعف و آسیبپذیری است.
ِ ِ
خداوند در آیه «و ِ
یعا َوالَ تَف ََّرقوا ْ» (آلعمران )168 :جامعه اسااالمی
َ ْ
اعتَصااموا ْ ب ِ َحب ْ ِل هلال َجم ً
را به وحدت که از بزرگترین عوامل موفقیت جامعه در سرتیها است ،دعوت میکند.
اتحاد نیازمند محور اسات و خدای متعال محور آن اسات .مراد از «حبل هلال» در آیه ،دین
خدا اسااات که ریسااامان و رابطهای میان خدا و خلق اسااات .از دیدگاه قرآن وحدت به
ِ
حول محور آن برخورد کرد و با
قادری مهم اسااات کاه حتی باایاد باا اهل کتاب نیز بر
ِ
مشاترکات اساالم با آنها ،از ایجاد تنش و خصومت دوری جست .یکی از
پررنگکردن
عوامال تفرقاه اختالفات اجتماعی اسااات .چنانچه اختالفات اجتماعی از حد طبیعی فراتر
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رود ،موجب تفرقه در جامعه میشااودکه نوعی آساایب اجتماعی و زمینهساااز بساایاری از
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انحرافات در جامعه اسااات .قرآن کریم ضااامن برحذرداشاااتن از تفرقه ،کشااامکشهای
ِ
ب
ذْه َ
ال َو َرسولَه َوالَ تَنَ َازعوا ْ فَتَف ْشَ لوا ْ َوتَ َ
اجتماعی را موجب سستی خوانده استَ « :و َأطیعوا ْ هل َ

ِ
ین» (انفال.)48 :
ِریح ْ
الصاب ِ ِر َ
ال َم َع َّ
کم َو ْ
اصبِروا ْ إنَّ هل َ
 .2-2-2اقتدار و توانمندسازی

یکی از راهبردهای مهم مقاومت در دوره انت ار اقتدار و توانمندی مسااالمانان و عدم
وابساتگی آنان به بیگانگان اسات .این توانمندی در عرصههای مرتلف اقتصادی ،ن امی،
علمی و سایاسی باید ایجاد شود .جامعه توانمند ،همواره بر جامعه جهانی تأ یرگذار است
و میتواند از عهده زمینهسااازی برای حکومت مهدوی برآید؛ درحالیکه جامعه ضااعیف
و وابسااته ،مجبور اساات برای حفظ موجودیت و منافع خود در مقابل خواساات بیگانگان
منفعل عمل کند و نتواند دسااتاوردهای اسااالمی را پاس دارد و آنها را در سااطح جهان
تبلیغ کناد؛ بنابراین ،شااارط اسااااسااای برای زمینهساااازی انقالب مهدوی ،اقتدار و عدم
وابستگی است.
خداوند مسااالمانان را به داشاااتن قدرت بازدارنده (اقتصاااادی ،ن امی و )...بهمن ور

جلوگیری از تجاوز سااالطهجویان و جهانخواران و ایجاد ترس در دل دشااامنان ترایب
ِ
ری ِل ترهِب َ ِ
عدوا ْ لَهم ما اساااتطَ عتم من قو ٍة ومِن رب ِ
کم
میکنادَ « :و َأ ُّ
اط ال ْ َ
ون بِه َع ْد َّو هلال َوعد َّو ْ
َّ ْ َ ْ ِّ َّ َ ِّ َ
ْ
ین مِن دون ِ ِه ْم الَ تَعْلَمونَهم هلال یعلَمه ْم» (انفال.)86 :
َوآخ ِر َ
 .3-2-2امید به پیروزی

خداوند به مسلمانان وعده پیروزی داده و آنان را به پیروزی امیدوار کرده است؛ ولی
این امید و وعده الهی در گرو مقاومت و بات قدم در برابر دشمن است.
خداوند پس از آنکه از مؤمنان میخواهد در تصامیم خود ساستی نکرده ،از شکست
در جنگ احد اندوهگین نباشاااند ،ابتقدمبودن در ایمان را شااارط برتری آنان دانساااته
ِِ
ین» (آلعمران .)141 :برخی پس
اساااتَ « :و ال تَ ِهنوا َو ال تَ ْح َزنوا َو َأنْتم ْاْلَ ْعل َْو َن ِإ ْن کنْت ْم م ْؤمن َ

از تفساایر کلمه « ْاْلَ ْعل َْو َن» به پیروزی ،بر این باورند که این آیه ،صااریح در وعده پیروزی
است (قاسمی1413 ،ق ،ج ،2ص.)418

برابر ظاالمان ،وعده پیروزی داده اسااات .وعده در این آیه ،زمینهسااااز وعده در آیه بعد
ِ
زیز» (حج)81 :؛ یعنی اگر
ال لَقَ ِوی َع ٌ
اسااات که میفرمایدَ « :و لَینْصااا َرنَّ هلال َم ْن ینْصاااره إنَّ هل َ
مسلمانان دین خدا را یاری کنند ،مشمول وعده پیروزی قطعی خدا خواهند شد.
یشااا ِ
ِ
ِ
ف
یعذِّ بْهم هلال ب ِ َأ
کم َعلَی ِه ْم َو ْ
یدیکم َو یرْ ِزه ْم َو ینْصااا ْر ْ
ْ
همچنین در آیه «قاتلوه ْم َ
ِ
نین» (توبه )14 :عذاب و خواری دشاامن و چیرگی مسالمانان بر مشاارکان و
صاد َ
ور ق َْو ٍم م ْؤم َ
شاافای دل مؤمنان را نتیجه مهم کارزار و مقاومت شاامرده اساات .همچنین در آیه « ِ
لکن
ِ
ریرات َو
ااهادوا ب ِا َأ ْموال ِ ِه ْم َو َأنْف ِسااا ِه ْم َو أولئ ِاک لَهم ال ْ َ
آمنوا َم َعاه جا َ
الرساااول َو ال َّاذ َ
ین َ
َّ
ِ
ِ
ون» (توبه )33 :همۀ خوبیها و رسااتگاری را پاداش کسااانی دانسااته که با
أولئک هم ال ْمف ْلح َ
پیامبر و آنانکه به او ایمان آوردهاند با مال و جانشااان جهاد میکنند .مفسااران خیرات در
این آیه را به معنای رسااایدن به پیروزی و انیمت در دنیا و بهشااات و کرامت در آخرت
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از برخی آیات فهمیده میشااود اگر مساالمانان مورد ظلم واقع شااوند و آنان در برابر
ِ ِ
ون
َّذین یقاتَل َ
ظالمان مقاومت کنند ،خداوند پیروزی را نصااایب آنان خواهد کرد« .أی َن لل َ
ب ِ َأنَّهم ظلِموا و ِإنَّ هال علی نَ ِ ِ
َدیر» (حج .)81 :این آیه به پیکارکنندگان ستمدیده در
ْ
لَ َ
َ
ْ
صاره ْم لَق ٌ
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تفسیر کردهاند.
 .4-2-2دوری از وابستگی به بیگانگان

از دیگر راهبردهای اصاولی مقاومت در دوره انت ار عدم وابساتگی به دشمنان است:
ِ هِ ِ َ ِ
ِ
ِ
ون»
نصر َ
کم النَّار َو َما ل ْ
ین ظَ لَموا فَت َ َم َّسا ْ
« َو َال تَ ْرکنوا ِإلَی ال َّذ َ
یاء َّم َال ت َ
َکم م ْن دون لال م ْن أ ْول َ
(هود .)118 :ازآنجاکه نهی از «رکون» ،در آیه مطلق اسات ،شامل رکون سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی و ن امی و دیگر انواع وابستگیها میشود.
برخی مفسران از این آیه چند نکته برداشت کردهاند:
الف) نباید به ساااتمکاران تمایل داشااات و نباید قدرت آنان مایه دلگرمی و تساااکین
خااطر در برابر مشاااکالت باشاااد .بنابر این تفسااایر ،درحقیقت مورد نهی در آیه ،نوعی
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دلباختگی است.
ب) نباید به قدرت و عملکرد ساتمکاران دلگرم شاد که اساتوار و ماندنی نیست .این
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معنا بیانگر ضرورت روحیه اعتماد به نفس برای جامعه اسالمی است.
ج) نباید مسالمانان در شائون فردی و اجتماعی به ستمکاران بهگونهای نزدیک شوند
کاه با نوعی اعتماد و اتکا همراه باشاااد و موجب کاهش پاکی ،خلوص و مصاااونیت در
کارها گردد.
هااا) نباید با ستمکاران (کافران ،مشرکان) در هی کاری همکاری و همسویی داشت
و نساابت به اعمال آنان رضااایت خاطری ابراز کرد و از دوسااتی با آنان و خیرخواهی و
ون» در ییال آیه
نصااار َ
اطااعات از آناان خودداری کرد .میتوان گفات عباارت « َّم َال ت َ
نشااااندهناده این اسااات کاه رکون مورد نهی حالت یا عملی اسااات که همراه با نوعی
امیدواری و انت ار نصاارت و یاری از سااتمکاران اساات که آیه ضاامن اشاااره به پیآمد
ناگوار رکون به این نکته هم تأکید میکند که سرانجام به کمکی که از ستمکاران انت ار
داشتید هم نرواهید رسید و نصرت الهی را هم از دست خواهید داد (ر.ک :طباطبایی1418 ،ق،

ج ،12ص.)38

 .5-2-2عدالتخواهی

یکی از شاااخصااههای جامعه اسااالمی ،عدالت اساات .بدیهی اساات در دوره انت ار با
عدالتخواهی و مبارزه با تبعیضها ،جلوی بسیاری از ظلمها و نابرابریها گرفته میشود.
ل َأ َم َر َربِّی بِال ْقِ ْساااط» (اعراف )21 :عدالت در این آیه تمام
قرآن در این زمیناه میفرماید« :ق ْ
حیطهها و قوانین جامعه را شااامل میشااود .ازآنجاکه اجرای عدالت فلساافه بعثت انبیا در
جهان بوده و تاکنون این هدف مقدس بهطورکامل در ساراسار جهان برقرار نشاده است،
خاداوناد آخرین حجت خود را یخیره کرده تا هنگام موعود قیام کند و زمین را از عدل
و داد پر ساازد؛ ازاینرو یکی از محورهای اسااسی «راهبردهای مقاومت در دوره انت ار»
تالش برای تحقق عدالت در دوره ایبت و مقابله با حکومت طااوت و نامشاروعدانستن
همکاری و همراهی با آنان اسااات .گساااترش عدالت فضااایلتی بهشااامار میرود که ن ام
طبیعت بر آن مبتنی اسات و بشر آن را معیاری برای رفتار اجتماعی بهرسمیت میشناسد؛
ازاینرو جامعهای میتواند زمینهسااااز ظهور منجی باشاااد که اجرای عدالت را سااارلوحه
شود ،ناپایدار و زوالپذیر خواهد بود؛ برهمیناساس معتقدان به مهدویت ،در دوره انت ار
ساعی میکنند در راه اجرای عدل و قسط در جامعه و مبارزه با ظلم قدم بردارند و از این
طریق ،جامعه را برای ظهور بزرگ پرچمدار عدالت مهیا سازند.
عدالتگساتری و ظلمستیزی یکی از آرمانهای و شاخصه های مهم حکومت جهانی
امام مهدی اسات (نعمانی ،1818 ،ص .)288به این آرمان و شااخصاه در روایات اشاره شده
ِ
ت ظل ْماً و َج ْوراً» (کلینی ،1883 ،ج :2ص .)181در بعضااای
کما ملِئ َ ْ
اسااات« :ال َّذی ْ
یملَؤ َها َع ْد ًال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ین
ین ال ْمنْت َ َ ر
شقاامة ْاْلَ ْمت َو ال ْع َوجَِ ،أ َ
ین ال ْم َعا ُّد لقَطْ ِع داب ِ ِر ال َّ ل ََماةَ ،أ َ
ادعیاه میخوانیمَ « :أ َ
َ
زالا ِة ال َْج ْو ِر َو ال ْع ْدوان» (ابنطاووس ،1888 ،ج ،1ص .)363ازاینرو کساااانی خواهند
ال ْم ْرتَجی ِال َ
توانسات همراه آن حضرت برای قطع ریشههای ظلم و بیعدالتی ،استوار بمانند که خود،

از ظلم گریزان و از ستم پیراسته باشند.
رویارویی صااریح و آشااتیناپذیر با حاکمان باطل و برخورد با همه مصااادیق ظلم و
مقاومت در برابر طااوت ،از جمله راهبردهای جامعه اسالمی در دوره انت ار است که در
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برنامههای خود قرار داده باشد .اگر جامعه و حکومتی براساس سلطهگری وظلم پیریزی
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جهات اساااتمرار اهداف رساااالت محمدی و والیت علوی گام برمیدارد .جامعهای که
زمینهسااز پذیرش حکومت جهانی امام مهدی

اسات ،باید پایبند به اصل ظلمستیزی و

ساازشناپذیری با جباران و مساتکبران باشد و در راه مبارزه با سلطه جهانخواران از هی
اقدام مدبرانهای کوتاهی نکند.
 .6-2-2نفی سلطه و سرپرستی کافران

یکی از اصااول مهم در راهبردهای مقاومت در دوره انت ار نفی ساالطه کافران اساات.
قرآن کریم با بیانهای گوناگون ،نفی ساالطه بیگانگان بر مساالمانان را مطرح کرده اساات
(مائده32-31 :؛ آلعمران136-141 :؛ هود118 :و .)...بنابر این آیات ،یکی از اصااول مساالم اسالمی،
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قطع هرگونه سالطه بیگانگان بر مؤمنان در زمینههای سایاسای ،فرهنگی و اقتصاادی است
ِ
ِ ِ
ال»
نین َسااابی ً
(رک :مطهری ،1888 ،صاااب .)11-8بنابر آیه «َ ...و ل َْن ْ
رین َعلَی ال ْم ْؤم َ
یج َع َل هلال لل ْکاف َ
(نساء )141 :خداوند کمترین سلطهای را برای کافران بر مؤمنان تشریع نکرده است .از آنجا
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که مفاد حرف «لن» نفی ابد اساات ،کافران هی گاه در هی زمینهای (فرهنگی ،ساایاس ای،
اقتصادی و ن امی) نباید بر مسلمانان سلطه پیدا کنند.
ازآنجاکه پذیرش سالطه بیگانگان موجب دخالت و تصارف آنان در شئون مسلمانان
میشاااود ،خداوند برای حفظ هویت دینی جوامع اساااالمی ،آنان را از پذیرش والیت و
سالطه کافران نهی کرده اسات (طباطبایی1418 ،ق ،ج ،3صاب .)884-883براساس آیه  141نساء
انعقاد هرگونه پیمان ساایاساای و معاهداتی که موجب ساالطهجویی و نفوی بیگانگان در جامعه
اسااالمی شااود باطل و نامشااروع اساات؛ اما چنانکه کافران قصااد ساالطهجویی بر مساالمانان را
نداشاته باشاند با رعایت مصالحت جامعه اسالمی میتوان با آنان پیمان همکاری و معاهدات
علمی بست (فرر رازی1426 ،ق ،ج ،23صب183ا188؛ فضل هلال1411 ،ق ،ج ،8صب 312ا.)318

ِِ
نون الکاااافِرین اَول ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
یفعل یلک
ین و َمن َ
یاء من دون المؤمن َ
َ
براساااس آیه «الیتَّرذ المؤم َ ه
َ
َیس مِ َن هلال فی شااایء» (آلعمران )23 :مؤمنان نباید در ن ام زندگی خود با کافران روابط
فَل َ
صاامیمانه و ساالطهپذیرانه برقرارکنند و اجازه تصاامیمگیری و تصاارف در امور خود را به
ءامنوا ال تَت َّ ِرذوا بِطانَ ًة مِن دونِکم ال یألونَکم
آنان دهند .همچنین در آیه «یاهااااااا ََیها ال َ
َّذین َ

باال» (آل عمران )113 :خداوند مساالمانان را از دوسااتی با اهل کتاب و کافران  -که زمینه
َخ ً
سلطه و حاکمیت آنان میشود -برحذر داشته است.
 .7-2-2عزتطلبی

از دیگر راهبردهاای مهم مقااومات در دوره انت ار تالش برای دساااتیابی به عزت در
عزت به معنای نیرومندی ،نفویناپذیری و پیروزی اسااات (ابنمن ور،
برابر کاافران اسااات .ل

1414ق ،ج ،3ص )884در برابر عزت ،یلت اسات که به معنای خفت در برابر کسای است که
برتر اساات (مصااطفوی ،1886،ج ،3ص .)114براساااس آیات ،عزت کامل برای خداوند اساات:
«فَلِل َِّه ال ْعِ َّزة َجمِیعاً» (فاطر)16 :؛ اما پس از خداوند هر کس در صفات ،به خدا نزدیکتر باشد و
ِِ ِ ِِ
ِ
ِِ ِ
ین»
در این مسااایر حرکت کند از عزت برخوردار میشاااودَ « :و هلل ال ْع َّزة َو ل َرساااوله َو لل ْم ْؤمن َ

آن ،وعدهای خدایی اسااات؛ چراکه عاقبت ،همواره برای حق و یاران آن اسااات
ج  ،14ص .)344برخی در تفسیر آیه «تعِ ُّز َم ْن تَشاء َو ت ِذ ُّل َم ْن تَشاء» (آل عمران ،)28 :مینویسند:
«عزتی بزرگتر از همکااری و همیاری برای گساااترش دعوت به حق و ایساااتادگی در برابر
(خطیب ،بیتا،

بااطال نیسااات؛ اگر همکااری بر پاایه قانون خدا باشاااد .در پیدایش آن عزت و قوت ،کم و
زیادبودن جمعیت اهمیتی ندارد» (مراای ،بیتا ،ج  ،8ص .)182 - 181بدیهی اسااات عزت زمانی
برای مؤمناان وجود دارد کاه آناان در ایماان خود بااتقدم باشاااند و در برابر دشااامنان دین
مقاومت کنند و در بهدستآوردن چیزهایی که موجب عزت مسلمانان است ،تالش کنند.
 .3-2راهبردهای کنشی (رفراری)
 .1-3-2تقوا پیشگی

قرآن کریم فراوان ،به تقوا سافارش کرده و از مؤمنان خواساته در سراسر زندگی آن
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(منافقون .)3 :خداوند برای اینکه نیرومند و مقتدر اسات شاکساتناپذیر است؛ ازاینرو پیروزی
ب هلال َْلَاْلِبَ َّن َأنَا َو رسلِی
مقرر کرده اسات« :کت َ َ
خود و رساوالنش را بر تکذیبکنندگان ل
ِ
ال قَ ِوی َع ِز ٌیز» (مجادله .)21 :به گفته برخی مفسران پیروزی خدا و پیامبرش بر اهل باطل
إنَّ هل َ
و گمراهی و خواری برای دشاامنان آنان ،از مقدرات الهی اساات .یاریکردن حق و مدافعان
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را فراموش نکنناد .حفااظت نفس از آلودهشااادن به ناشاااایساااتگیها و تقواپیشاااگی از
راهبردهای مهم کنشی است که نقش مهمی در رسیدن انسان به اهداف الهی دارد.
قرآن با بیانهای گوناگون به تقوا سااافارش کرده وآ ار معنوی و مادی فراوانی برای
ال
آن بیان کرده اساات؛ آ اری همچون نترساایدن و محزوننشاادن« :ف ََم ِن اتَّقَی َو َأ ْصاال ََح فَ َ

ون» (اعراف)83 :؛ آرامش درونی کااه در ساااایااه تقوا بااهدسااات
یح َزن َ
َخ ْو ٌف َعلَی ِه ْم َوالَ ه ْم ْ
میآید ،موجب نترساایدن در برابر ساارتیها و ایجاد مقاومت میشااود؛ شااناخت حق از
ِ
َّکم ف ْرقَاناً( »...انفال)21 :؛ فرقان همان نیرویی
یج َعل ل ْ
ال ْ
یها ال َّذ َ
بااطل« :یا َأ َ
آمنوا ْ إَن تَتَّقوا ْ هل َ
ین َ
اساات که انسااان با وساایله آن ،حق را از باطل تشااریب میدهد؛ درحقیقت تقوا ساابب
بصیرتافزایی در دورههای فتنه میشود.
عالماه طبااطبایی درباره تقوا می نویساااد :تقوا نوعی احتراز و اجتناب از عذاب الهی
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اسات و این تقوا وقتی حاصال می شاود که انسان ،اوامر الهی را پیرو کند و از ارتکاب
محرمات الهی پرهیزکرده ،دربرابر نعمتها خدا ،شاااکر و در برابر مصاایبتها
نواهی و ل

سال دوم ،شماره دوم ،تابستان 9911

صاابر باشد (طباطبایی1418 ،ق ،ج ،8ص .)888قرآن مجید برا سوقدادن افراد به سو تقوا ،به

بیان نعمتهایی که به متقیان خواهد رساااید ،پرداخته و آنان را به رسااایدن به نعمتها
دنیو و اخرو بشااارت داده اساات (اعراف .)18 :گاهی نیز آنان را وعده داده که اگر تقوا
پیشاه کنند ،امدادها ایبی خود را به کمک آنان خواهد فرستاد (آلعمران)213 :؛ همچنین
در بعضای آیات ،بصیرت پیداکردن ،نجات از گرفتاریها و مشکالت و آسانشدن امور
را در گرو تقوا دانسته است.
 .2-3-2صبر و پایداری

صااابر و پایداری در راه آرمان جهانی موعود و روحیه اساااتقامت تا رسااایدن به این
هدف ،یکی از مهمترین راهبردهای رفتاری مقاومت در دوره انت ار است و چه بسا بتوان
صاابر و پایداری را بنمایه اصاالی انت ار دانساات ،بهگونهای که با ازدسااترفتن صاابر و
پایداری در امری ،انت ار آن بیمعنا است.
در بسایاری از روایات ،صبر و انت ار فرج در کنار هم آمده است .در برخی روایات،

الصاب ْ ِر» ،گویا صابر ،جانمایه انت ار دانساته شده و در برخی دیگر،
با تعبیر «انت ار الف ََرجِ ب ِ َّ
ِ
ِ
اده؛
الص اب ْ ِر عبَ َ
انت اری عبادت شاامرده شااده که با صاابر محقق شااده باشااد« :انْت َ ار الْف ََرجِ ب ِ َّ
انت ار فرج همراه با صاابر عبادت اساات» (مجلساای ،1818 ،ج ،32ص .)143امام رضااا درباره
ِ
ار الْف ََرجِ؛ صاابر همراه با انت ار
الص اب ْ َر َو انْت َ َ
همراهی صاابر با انت ار میفرمایدَ « :ما َأ ْح َس ا َن َّ
فرج چه نیکو است» (ابنبابویه1418 ،ق ،ج ،2ص.)843
براسااس اندیشاه توحیدی در مقاومت ،مشاکالت و سارتیها براساس مقدرات الهی
ل
شاکل میگیرد؛ بنابراین باید در سارتیها مقاومت و صبر کرد و بر خدا توکل کرد« :ق ْ
یصیبنا ِإ َّال ما کتب هال لَنا هو موالنا و علَی ه ِ
لَن ِ
ون» (توبه.)31 :
ال فَل ْیت َ َوک ِل ال ْم ْؤمِن َ
ل
َ َ ل
ْ
َ َْ َ َ
َ
مشاااکالت الزماه زنادگی دنیاایی اسااات؛ ولی باید توجه داشااات که سااارتیها و
ْ

بنیاسارائیل ،به سابب صابر و استقامتی که به خرج دادند ،تحقق یافت » (اعراف .)188 :بنابر این
آیاه علات پیروزی بنیاسااارائیل بر مساااتکبران مقاومت آنان اسااات که به این وسااایله وار
سرزمینهای شرق و ارب سرزمین شام و فلسطین شدند (ر.ک :طباطبایی1418 ،ق ،ج ،3ص.)223
 .3-3-2امر به معروف و نهی از منکر

امر باه معروف و نهی از منکر یکی از راهبردهای اسااااسااای مقاومت در دوره انت ار
اساات .چنانچه در عصاار ایبت به احکام شااریعت اسااالمی توجه شااود ،انجام معروف در
تماام محیطهاای اجتمااعی ا ر مطلوب دارد و موجاب اساااتحکام ارزشهای اخالقی در
جامعه میشااود و درمقابل ،آنچه موجب تزلزل و عدم اسااتحکام محیط شااود ،در دایره
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گرفتاریها دائمی نیساتند .اگر صبر و بردباری باشد ،آسانی و گشایش فرا خواهد رسید:
« ِإنَّ مع ال ْعساا ِر یساارا» (شاارح .)8 :پرهیزگاران با ایسااتادگی ،ساارانجام نیک را از ِ
آن خود
ْ
ََ ْ
ِ
ِ
میکنندَ « :و ال ْعاقبَة لل ْمتَّقین» (اعراف.)123 :
ِ
ین
خداوند درباره نتیجه صااابر و بردباری بنیاسااارائیل میفرمایدَ « :و َأ ْو َر ْنَا الْق َْو َم ال َّذ َ
ِ
ون َم َش ا ِرقَ ْاْلَ ْر ِ
ض َو َمغَ ِربَ َها ال ِ
نی
یس ات َ ْض ا َعف َ
یها َو تَ َّم ْ
َّتی بَ َرکنَا ف َ
کاَنوا ْ ْ
ت کل ََمت َربِّک ال ْح ْس ا َ
ِ
َعلی بَ ِ
یل ب ِ َما َصاا َبروا»؛ و مشاارقها و مغربها پربرکت زمین را به آن ِ
قوم به
نی ِإ ْساا َر ء َ
َ
ضاااعف کشاااانادهشاااده (زیر زنجیر ساااتم) واگااذار کردیم و وعاده نیاک پروردگاارت بر

منکرات قرار میگیرد .باا اجرای امر باه معروف و نهی از منکر که نوعی مراقبت عمومی
متقابل بهشامار میآید ،تمام جامعه در برابر آسیبها و هنجارشکنیها محاف ت میشود.
در جاامعاه اساااالمی مردم باا شااارکات فعاال باه رویاارویی با آسااایبهای اجتماعی و
قانونشاااکنیها برمیخیزند و در پاساااداری از هنجارهای دینی به وظیفه دینی خود عمل
میکنند.
خداوند در آیات بسیاری به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است،
ون بِال ْمعر ِ
از جمله «کنتم َخیر أم ٍة أ ْخ ِرج ْ ِ ِ
وف َوتَن ْ َه ْو َن َع ِن ال ْمنک ِر؛ شما بهترین
ت للنَّاس تَ ْأمر َ َ ْ
َ
ْ َ َّ
امتی هستید که برای مردم پدید آمده ،به معروف امر میکنید و از منکر باز میدارید و به
خدا ایمان میآورید» (آلعمران .)116 :بنابر این آیه علت برتری امت اسالمی امر به معروف
و نهی از منکر و ایمان به خدا اسات که نشاندهنده این است که الزمه ایجاد یک جامعه
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اسالمی پایدار امر به معروف و نهی از منکر است.
 .4-3-2ایثار
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از دیگر راهبردهای مقاومت در دوره انت ار ایثار اساات ،ایثار از مؤلفههای ا رگذار و
حرکتآفرین در دوره انت ار برشامرده میشود .ایثار به معنای برگزیدن خواسته دیگران
بر خواساته خود و مقدمداشاتن مصالحت ایر بر منفعت خود اسات و ارزشی است که از
تالش و فداکاری در راه خدا حاصال میشاود .خداوند در توصایف ایثا ِر انصار در برابر
ِ
حاج ًة مِ َّما أوتوا َو
هاج َر ِإلَی ِه ْم َو ال یجِد َ
مهاجران میفرماید« :ی ِحب ُّ َ
ون فی صاادو ِره ْم َ
ون َم ْن َ
ون؛
کان ب ِ ِه ْم َخ
صااص ٌة َو َم ْن یوقَ ش َّح نَف ِْس ِه فَأولئِک هم ال ْمف ْلِح َ
ون َعلی َأنْف ِسا ِه ْم َو ل َْو َ
ْیؤ ِر َ
َ
آنان کسااانی را که به سااویشااان هجرت کنند ،دوساات می دارند و در دل خود نیاز به
آنچه به مهاجران داده شااده احساااس نمی کنند و آنان را بر خود مقدم می دارند؛ هرچند
خودشاان بسیار نیازمند باشند .کسانی که از برل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند
رستگاراناند» (حشر.)1 :
در دوره انت ار ،پیروان مهدی

به تبعیت از اولیای الهی سرتیها را به جان میخرند

و از خوشایها چشم میپوشند تا دیگران از این خوشیها بهرهمند باشند و از این رهگذر

قلاب انساااانهاا را به قطب عالم متوجه ساااازند؛ چنانکه در برخی روایات از یاران امام
زمان

به «رفقا» یاد شده که به معنای دوستان همدل ،همراز ،با لطف و صفا است .گویا

أم واحد ٌة ،قلوبهم مجتمعة بالمحبلة و النلصایحة؛
أب واحد أو ٌ
برادران تنیاند« :کأنلها ربلا هم ٌ
گویاا یاک پادر و ماادر آناان را پروریاده اناد .دل هاای آناان از محبت و خیرخواهی به
یکدیگر آکنده است» (یزدی حائری1422 ،ق ،ص.)183
 .5-3-2انجام تکالیف الهی

یکی از راهبردهای کنشای در عصار انت ار ارتباط با سرچشمه هستی و انجام تکالیف
الهی اسات که در دوره انت ار بر عهده هر مسلمانی است ،مانند اینکه خداوند نماز را که
ِ
الصاا َال َة
الصاا َال َة ِإنَّ َّ
عباداتی اساات که موجب طهارت روح و قرب الهی میشااودَ « :و َأق ِم َّ

تَن ْ َهی َع ِن الْف َْح َشااااء َوال ْمنک ِر ان الصااااله؛ و نماز را برپا دار؛ زیرا نماز از گناهان بزرگ و
آنچه ادر شارع و عقل ناپساند است بازمیدارد» (عنکبوت .)43 :همچنین خداوند مؤمنان را
مقاومت در برابر خواساتههای نامشروع تقویت میکند .قرآن علت تشریع روزه را کسب
تقوا دانساته است (بقره .)138 :یکی دیگر از واجبات که در قرآن در کنار نماز آمده توصیه
به زکات است که انسان را از بیمسئولیتی در برابر محرومان بازمیدارد و جامعه را از فقر
که زمینه رویکرد به منکرات است بازمیدارد.
 .6-3-2مبارزه با انحرافات وخرافات

ازآنجااکاه در دوره انت اار ،کجیهاا و منکرات ،گساااترش مییااباد ،ایساااتادگی و
مقااومات در برابر آنهاا ،از جملاه اقادامات مهم اسااات .بنابر برخی روایات در این زمان
به دلیل شادت فسااد و تباهی ،قلب مؤمن به سارتی یوب میشود (قمی ،1888 ،ج ،2ص.)864
ایساااتاادگینکردن در برابر منکرات و بیتوجهی باه گنااهاان رایج در جاامعاه ،از جمله
فساادهای دوره انت ار معرفی شاده اسات و در دوره انت ار از مصاادیق اشااعه فحشا عدم
توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانسته شده است (کلینی ،1883 ،ج ،3ص .)31در
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باه روزهگرفتن دعوت کرده اسااات و این روزه هم ماانند نماز به کنترل نفس ،توانایی و
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روایاتی از اینکه در آخرالزمان در برابر گناهان مقاومتی وجود ندارد ،مذمت شااده اساات
(کلینی ،1883 ،ج ،3ص .)83انساان مؤمن میخواهد در برابر مفاسد قیام کند و آن مفاسد را از
بین ببرد؛ هرچند رفع همه منکرات ،قبل از قیام حضاارت مقدور نیساات .وجود شاااخص اه
مقاومت در برابر منکرات و تالش در مبارزه با آن در انسان منت ر بسیار اهمیت دارد.
خرافاات و ایجااد شااابهاات درباره آموزههای دینی یکی از انحرافاتی اسااات که در
دوره انت ار جامعه اساااالمی با آن روبهرو اسااات .آموزههای صاااحیح اساااالمی در طول
تاریخ مورد هجمه فرهنگی و علمی قرار گرفته و مغرضااان و دشاامنان درصاادد نابودی یا
تحریف این عقاید بودهاند .این فرایند در طول صاادها سااال تعقیب شااده تا موفقیتهایی
پیدا کرده است.
در مورد اعتقاد به مهدویت و ظهور مهدی موعود نیز تالشهای بسااایاری برای ایجاد
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تحریف و خرافات و القای شابهات صاورت گرفته است .خرافات و شبهاتی که در زمینه
ظهور و باور مهدویت تاکنون مد ن ر قرار گرفته اسااات ،بسااایار هساااتند؛ مانند تحریف

سال دوم ،شماره دوم ،تابستان 9911

مهدویت ،شاتابزدگی در تحقق ظهور ،تعیین وقت ظهور ،تطبیق ناصحیح افراد و حواد
بر عالئم ظهور ،گرایش شااادیااد بااه مالقااات امااام زمااان  ،امیاادواری باادون عماال،
واسطهکردن امام زمان

در نیازهای مادی ،مدعیان درواین مهدویت.

ازاینرو یکی از راهبردهاای مقااومت اساااالمی در دوره انت ار مبارزه با انحرافات و
پاالیش باورهای صاااحیح جامعه از خرافات و شااابهات اسااات تا چنین عقیده اساااتوار و
محکمی تبدیل به عامل پوچی و بیهودگی در جوامع اسالمی نشود.
تبلور رفتار مقاومتی در زمانهای اوج میگیرد که فسااااد و تباهی در نهایت خود قرار
دارد؛ چراکه برخالف جریان تباهی شااناکردن و به ساااحل انت ار رساایدن ،مقاومتی بس
قوی و ارادهای پوالدین نیاز دارد.
 .7-3-2مبارزه با فساد و احیای اخالق اسالمی

یکی از راهبردهای مهم مقاومت در دوره انت ار مبارزه با مفاسااد و زندهکردن اخالق
اسااالمی اساات .وجود انواع مفاسااد اخالقی ،انحرافات و کژرویهای عقیدتی ،فرهنگی،

اجتماعی و ساایاساای ،کمفروای اخالق و معنویت ،گسااترش ظلم و بیعدالتی ،افزایش
شاااهوترانی و هوسبازی و جهالت و دینگریزی از جمله نابساااامانیهایی انکارناپذیر در
جهان امروز اساات .همه این کاسااتیها بر ا ر تبلیغات فریبنده مسااتکبران ،بهتدریج رنگ
ارزش و تمدن به خود گرفته اسات ،بهگونهای که ارزشهای اسالمی و فضایل و محاسن
اخالقی به حاشایه رانده شده و جهان روزبهروز به سمت تباهی پیش میرود و از کمال و
سعادت واقعی و تکامل انسانی دور میشود.
هدف از آفرینش انساااان رسااایدن به کمال واقعی اسااات که در عبادت و عبودیت و
حرکات باهساااوی خادا محقق میشاااود و قرآن کریم درباره این موضاااوع میفرماید:
«وماا َخلَق ْات ال ْجِن واشنس ِإال َّ لِیعباد ِ
ون» (یاریاات .)38 :رسااایاادن بااه این هادف مساااتلزم
ْ
َّ َ َ
ََ
پرورش فضایل اخالقی ،سبقت بهسوی نیکیها و اعمال صالح و پرستش و عدالت و تقوا
اسات .پیامبران و امامان نیز مردم را بهسوی این فضایل دعوت میکردند؛ بنابراین اصالح
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مردم و تغییر بنیادین رفتارها و گفتارهای ایراخالقی از مهمترین اقدامات در دوره انت ار
در فرهنگ اسااالمی به تربیت ایمانی و روحی و رشااد و تعالی اخالقی و معنوی افراد
جامعه توجه خاص شاده اسات و به فراهمکردن ابزارهای الزم برای رسیدن به این هدف
و برطرفساختن موانع آن سفارش شده است؛ چراکه این امر بر ا ر بهبودی وضع اجتماع
حاصال میشود و محیط ناسالم و فاسد اجتماعی زمینه مساعدی برای رسیدن به کماالت
و ارزشهای عالی نیساات .از سااوی دیگر ،باورها و اخالق مردم تأ یر مسااتقیمی در رفتار
اجتماعی آنان دارند.
اعتقادات و فضاایل و ریایل اخالقی در رفتار انساانها تأ یر دارند؛ ازاینرو به اوضاع
اجتمااعی و بااورهاای مردم نباید بیتوجهی شاااود و باید در زمینه تقویت مبانی اعتقادی
مردم و تربیت اخالقی و معنوی آنان و اصالح محیط اجتماع مسئولیت پذیرفت و طرحها
و برنامههایی ویژه پیش گرفت.
برناامهریزی صاااحیح جامعه در همه ابعاد به سااامت رشاااد اخالقی و فکری ،تکامل
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است.

معنوی و پیشاارفت علمی هدایت و راهبردی اساات .باید باورها و رفتارهای مردم اصااالح
شااوند تا جامعه به ساامت تعالی و تکامل و پیشاارفت و رفاه ره یابد و عوامل سااقوط و
نابودی شاارصاایتها و موانع رشااد و کمال انسااانی از بین برود .بیگمان جامعه تنها در
صاورت اقامه احکام الهی از آلودگی در عصار انت ار پیراساته میشود و انسانها در پرتو
آرامش روحی به سعادت و کمال انسانی ره مییابند.
 .8-3-2دفاع از مظلومان

از دیگر راهبردهای مقاومت در دوره انت ار ،دفاع از م لومان است .در آیه  83سوره
نسااء نرسات به جهاد در راه خدا دعوت شاده ،سپس سرن از مستضعفان و م لومانی به
ِ
دشامن سانگدل ،آنان را آنچنان تحت فشار قرار داده که راضی به
میان آمده اسات که
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ترک خااناه و کااشااااناه خود شاااده اناد .باهن ر می رساااد این دو در واقع باه یک معنا
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بازمی گردند؛ چرا که یار اینگونه م لومان مصاداق روشن جهاد فی سبیل هلال استَ « :و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون
َّذین یَقول َ
مالَک ْم التقاتِل َ
الرجال َوالنِّساااء َوال ْ ِول ْدان ال َ
ون فی َس ابی ِل هلال َوال ْم ْس ات َ ْض ا َع َ
فین م َن ِّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ک
َربَّناا ْ
ل لَنا مِ ْن لَدن ْ َ
ل لَنا مِ ْن لَدن ْ َ
ک َولیلاً َو ْ
اخ ِر ْجناا م ْن هاذه الْق َْر َیاه ال ل اال ِم ْاهلها َو ْ
اج َع ْ
اج َع ْ
نَصاایراً؛ چرا در راه خدا و برا رهایی مردان و زنان و کودکانی که به دساات سااتمگران
تضاعیف شادهاند ،پیکار نمیکنید همان م لومانی که میگویند :خدایا ما را از این شهر
(مکه) که اهلش سااتمگرند بیرون ببر و از سااو خود ،برا ما ساارپرسااتی قرار ده و از
جانب خود ،برا ما از سو خود یار و یاور مقرر فرما» (نساء.)83 :
ِ
ِ
مین فَل َْم یجِبْه
از پیامبر اکرم روایت شااده اسااتَ « :م ْن َساام َع َرج ًال یناد یا لَل ْم ْساال ْ
فَلَی ْ َس بِم ْساال ِ ٍم ؛ هرکس صاادا م لومی را بشاانود که از مساالمانان کمک می طلبد و به
نیز خطاب به امام

کمک او نشاتابد ،مسالمان نیست» (کلینی ،1883 ،ج ،2ص .)184امام علی
ِ ِ
صاماً َولِل َْم ْ ل ِ
وم َع ْوناً؛ دشاامن ظالم و یار م لوم
حساان و حسااین فرمود« :کونا ل َّ ال ِم َخ ْ
باشاید» (نهج البالاه ،نامه)48؛ بنابراین دفاع از م لوم وظیفه هر مسالمانی است (هرچند م لوم
ایرمسلمان باشد) و از راهبردهای اساسی در عصر انت ار است.

نتیجهگیری

در دوره ایبت امام زمان

یکی از وظایف مساالمانان انت ار فرج و ظهور آن حضاارت

اساات .از انت ار دو برداشاات شااده اساات :برداشاات مثبت و سااازنده و برداشاات منفی و
مررب .انت ار مثبت و سااازنده دارای راهبردهایی اساات که بدون توجه به این راهبردها،
در مفهوم انت اار و عمال باه لوازم انت اار انحراف رن خواهد داد .این راهبردها در ساااه
عرصاه بینش ،گرایش و کنش وجود دارند .در هر ساه عرصه باید بر راهبردها ایستادگی
و مقاومت کرد؛ بنابراین منت ران در دوره ایبت باید در برابر انحرافات فکری ایسااتادگی
کنند ،تساالیم گرایشهای انحرافی نشااوند و با مقاومت و ایسااتادگی در راه مسااتقیم گام
بردارناد؛ بنابراین یکی از موضاااوعات مهم در دوره انت ار مقاومت در برابر مساااتکبران
است .برای پیروزی در برابر استکبار باید مباحثی عقیدتی و فکری مانند اندیشه حکومت
جهانی و زمینهسااازی برای حاکمیت حق ،پیروی از والیت فقیه و عدالتگسااتری و نفی

رسااایاادن بااه ایااده زمینااهساااازی حکوماات مهاادوی بااایااد از تفرقااه دوری کرد و برای
هدف از تقوا و
قدرتمندشدن تالش کرد و امید به پیروزی داشت و در راه رسیدن به این
ْ
صااابر و پاایاداری و ایثاارگری کماک گرفت و در انجام وظایف الهی ساااعی کرد و با
جریانهای انحرافی مبارزه کرد.
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سالطه دشامنان را ترویج کرد .برای پیروزی در اهداف ،دشمنشناسی امری الزم است و
برای دسااتیابی به اهداف شااهادتطلبی و جهاد فی ساابیل هلال گزینه اصاالی اساات .برای
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