
69

بن مایه هاي ادبیات مقاومت در قرآن
دکترسید فضل اهلل میرقادری1  

دکتر حسین کیانی2  
چکیده 

   مقاومت از اصول اولیۀ زندگي بشري است که انسان بدون بهره مندي از آن هرگز قادر به زندگي 
نخواهد بود. قرآن آن را واجب شرعي و ضرورت بشري مي داند که فقدان آن، موجب فساد در زمین 
خواهد شد. ادبیات مقاومت که به دنبال همین ضرورت به وجود آمده است، اساس و بن مایۀ قرآني دارد.

در این مقاله پس از نگاهي کوتاه به مقاومت و ادبیات مقاومت، براي دستیابي به بن مایه هاي ادبیات 
مقاومت در قرآن، ویژگیهاي مقاومت، پدیده هاي مورد مقاومت و گونه هاي مقاومت در قرآن مورد 
واکاوي  قرارگرفت. پژوهش انجام شده نشان مي دهد که قرآن، مقاومت را واجب شرعي و ضرورتي 
گریزناپذیر مي داند و براي آن ویژگیهایي همچون فطري و شرعي بودن ، فراگیر و هدفدار بودن، قداست 
و... قرار داده است و گرایشهاي نفساني و رذایل اخالقي دیگران، ناهنجاریهاي اجتماعي، حاکمان جور، 
تجاوزگران، اشغالگران و خرافه ها را از پدیده هاي مورد مقاومت مي داند و تصریح کرده است  که مقاومت، 

گونه اي واحد ندارد، بلکه براساس هر پدیدۀ منفي، گونۀ ویژۀ آن به کار مي رود.

واژگان کلیدی: قرآن کریم، ادبیات مقاومت، بن مایه ها، دفاع
1- دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز

2- استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز
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1- مقدمه
   با اندکي ژرف نگري در پدیده هاي آفرینش و اثر گذاري و اثر پذیري که هر پدیده نسبت به 
پدیده هاي دیگر دارد، درمي یابیم که هر چیز براي باقي ماندن، نیاز به مقاومت دارد و عنصري که فاقد 

مقاومت باشد، خاصیت وجودي و هویت اصلی خود را از دست می دهد و رو به نابودي می رود.  
   انسان به عنوان اشرف آفریده هاي خداوند و ثمرۀ عالم آفرینش براي بقاي کالبد ظاهري و روح 
و روان خویش به مقاومت نیازمند است. پیداست که هر جنبه از جنبه هاي وجودي انسان و هر زاویه از 
زوایاي آن، نوعی ویژه  از مقاومت را مي طلبد. مقاومت مفهومي جهاني و جهان شمول است و از ابتداي 
خلقت انسان تا کنون دغدغۀ او بوده و در این زمینه، ادبیاتي به نام ادبیات مقاومت شکل گرفته و گسترش 
یافته است. اینک ادبیات مقاومت عنواني آشنا و جهاني است و این مقاله درصدد اثبات این نکته است که 
این نوع ادبیات با تمام گستردگي و شهرت جهاني، ریشه اي قرآني دارد و مي توان بن مایه هاي آن را در 
قرآن یافت، بنابر این ضرورت پرداختن به چنین موضوعي آشکار مي شود. در این مقاله با چنین فرضي، 

پاسخ این پرسشها دنبال مي شود :
_ وی ژگیهاي مقاومت در قرآن چیست ؟

_ از دیدگاه قرآن، مقاومت در برابر چه پدیده  هایي است ؟
_ گونه هاي مقاومت در قرآن کدام است ؟

جهت دست یابي به این پرسشها، پس از اشاره به معناي واژگاني واصطالحي مقاومت با نگاهي به ادبیات 
مقاومت به طورعموم، دیدگاه هاي قرآن نسبت به مقاومت بررسي شده، سپس ارکان مقاومت در قرآن ، 
مراحل مقاومت، ضرورت مقاومت، ویژگیهاي مقاومت، پدیده هاي مورد مقاومت وگونه هاي مقاومت در 

قرآن با استناد به آیات، مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته و سپس از همۀ مطالب، نتیجه گیري شده است. 
پژوهشهایی فراوان در زمینۀ ادبیات مقاومت انجام شده ولي آنچه که به گونه اي، مربوط به ادبیات 

مقاومت و قرآن مي باشد، از این قرار است:
- مقالۀ مباني نظري دفاع مقدس در قرآن کریم، عباس علي رستمي نسب، نشریۀ ادبیات پایداري 

دانشگاه کرمان، سال اول، شماره دوم، بهار 89 
- کتاب أساليب القرآن الکريم فی الرد علي الحمالت العالميۀ، نوشتۀ نعيم رزق الدردساوي، اردن: دارالفرقان
هیچ یک از آثار پیشین به بن مایه هاي ادبیات مقاومت در قرآن نپرداخته اند. این مقاله در پي یافتن و 

تحلیل اساس و بن مایه هاي ادبیات مقاومت در قرآن است.  

2- مقاومت در لغت و اصطالح
واژۀ مقاومت برگرفته از فعل ثالثی مجرد »َقاَم« به معنای به پا خاستن و برخاستن و نیز پایدار ماندن 
است. این واژه بر وزن مفاعله و به معنای با کسی با هم برخاستن و یا با هم از جا بلند شدن و با کسی 
ضدیت کردن و نیز ایستادگی و پایداری کردن است. در فرهنگهاي لغت عربی چهار کاربرد برای این 

واژه آورده شده است:
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ۀِ: برضد آنان مبارزه کرد. ُهْم، َعاَرَضُهْم بِالُْقوَّ 1- قَاَوَم أَْعَداء باَِلِده: نَاَضَل ِضدَّ
2- َظلَّ يَُقاِوُم الَْمَرَض: يَُصاِرُع الَمَرَض، يُواِجُهُه: در برابر بیماری مقاومت و ایستادگی کرد.

3- قَاَوَمُه فِي الُْمَصاَرَعِۀ: َغالَبَُه: بر او چیره شد.
م َمَعُه فِيَها: در نیازی با او مجادله و محاجه کرد.)عبدالغنی، 2001م: ماّدۀ قَاَم  4- قَاَوَمه فِي َحاَجٍۀ: قَاَوَ

وآذرنوش، 1384ش: ماّدۀ قَاَم(
بنابراین معنای غالب در واژۀ مقاومت، ایستادگی و مقاومت کردن در برابر چیزی است که توازن و تعادل 

را بر هم زده، خواه این عامل درونی باشد مانند امیال نفسانی یا بیرونی، مانند بیماری یا تجاوز و اشغالگری.
در علم صرف عربی آمده است که دو باب »مفاعلۀ« و »تفاعل« برای مشارکت کاربرد دارند که اولی 
مشارکت یک طرفه و دومی مشارکت دو طرفه را مي رساند، نکتۀ قابل توجه در فعل »َقاَم« این است که 
آن فعل تنها در باب مفاعلۀ کاربرد دارد، زیرا پایداری و مقاومت، زمانی به کار مي رود که یک طرف به 
دالیلی بر طرف دیگر غالب شود و طرف مقابل مي بایست در برابر آن از خود پایداری نشان دهد و یک 

مقاومت یک طرفه به دست مي آید و به همین دلیل این ریشه در باب »تفاعل« کاربرد ندارد.
نکتۀ دیگر هم نشینی حرف »ق« که در تلفظ از حروف قوی بوده، با حرف مد (ا) است که پایداری 

و ایستادگی در برابر چیزی را مي رساند. 
شایستۀ یاد آوری است که این واژه در قرآن نیامده و »قیام« - مصدر دیگر باب مفاعلۀ- فقط یک بار 
به معنای مقاومت و جهاد به کار رفته است. »فََما اْستََطاُعوا ِمْن قِيَاٍم َو َما َکانُوا ُمْنتََصِريَن« (ذاریات/ 45) و 
در بقیۀ آیه هاي قرآني (68/ زمر، آل عمران/19، نساء/ 5 و103، مائده/ 97، فرقان/ 64) واژۀ قیام، مقابل 

قعود، به معنای بر پا کردن و یا قوام زندگی آمده است.
البته این سخن هرگز به آن معنا نیست که قرآن از مقاومت سخن نگفته، بلکه قرآن کتابی براي هدایت 
بشر است، بنابراین  اساس مقاومت که در ویژگیها، ارکان و جلوه هاي مقاومت و مانند آن تجلي کرده است 

دراین کتاب آسمانی وجود دارد و قرآن آن را یک واجب شرعی و ضرورت بشری مي داند.
 از معنای لغوی مقاومت چنین برمي آید که محدود به رویارویی در میدان جنگ نیست و هر نوع 
مقاومت و پایداری در برابر عوامل بر هم زنندۀ تعادل و توازن را شامل مي شود، با این حال مقاومت، شامل 
پایداری در برابر هرگونه عامل بیرونی و درونی مي شود، »بنابراین مقاومت، یک وجه قتالی نیست، بلکه 
یک رویارویی فرهنگی، تبلیغاتی، تربیتی و اخالقی و سلوکی و اقتصادی و سیاسی و نظامی است« . (عمر، 

(edleb.net  :2011م
مقاومت، سیاست و سلوکی ممتد است و نه حادثه یا لحظه، بلکه کاری تمدنی و فراگیر و مستمر و 
متکامل و مستقل در رویارویی با مبارزه طلبیها، دشمنیها و تجاوز گریها یا هر چیز دیگری است که بر هم 
زنندۀ تعادل و توازن باشد. بر این اساس: »مقاومت، بر کلیۀ عکس العملهایی اطالق می گردد که ممکن 
است به شکل تدابیر اجرایی و بازدارنده باشد و گروه یا سازمان یا فردی در رویارویی با تهدید ها و خطرها 

و تجاوزهای خارجی یا داخلی با آن روبرو مي شود.« (مطلق شقور، 2009م: ص 20-21)
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3- ادبیات مقاومت
پیش از پرداختن به ادبیات مقاومت، الزم است اشاره ای بسیار کوتاه به تفاوت ادبیات مقاومت با 
ادبیات تمرد و سرکشی شود تا رویکرد این پژوهش آشکار گردد: »ادبیات تمرد و سرکشی بیانگر روح 
نویسنده اي متمرد و موضعگیری او نسبت به مسائل شخصی و یا به طور ویژه در برابر روشهاي حکومت 
است، ولی نویسندۀ ادبیات مقاومت به دنبال رهایی یافتن از ستم و رسیدن به آزادی و استقالل است« .(عقله 

      ( arsan-ali.com:عرسان، 201م
ادبیات مقاومت در پیوند با اختالف و نزاع و درگیری بین دو طرف به وجود مي آید و پیشینۀ این 
درگیری به ابتدای پدید آمدن انسان باز مي گردد، زیرا ادبیات، نهادی اجتماعی است و از زبان که نهادی 
دیگربه شمار می رود به عنوان ابزار استفاده مي کند و با پایداری فردی و اجتماعی گره مي خورد. روشن 
است که به وسیلۀ وقوع درگیری و نزاع و به محض تهاجم یک طرف، طرف مقابل، موضع مقاومت در 
پیش خواهد گرفت و پس از جنگ و درگیری و تحقق پدیدۀ مقاومت، نوبت به ادبیات پایداری مي رسد، 
تا ملتها به واسطۀ آن بتوانند اندیشه ها، از خود گذشتگیها و مفاخر تاریخ مقاومت خویش را ارائه نمایند. 
پس به دنبال تهاجم، مردم یک سرزمین به واسطۀ غریزۀ حّب به وطن، موضع پایداری را در پیش مي گیرند 
و در این میان، ادبیات و شاعران نقشی پر رنگ تر در پیدایش ادبیات مقاومت برعهده دارند، و از آن برای 
تشویق و تشجیع مردم به نجات و دفاع از ارزشهاي ملی و دینی در برابر مهاجمانی استفاده می کنندکه در 

پی تحمیل قدرت خود هستند. (کیانی، 1388ش: ص129-126)
 »ادبیات پایداری، بسته به ویژگیهاي تاریخی، اجتماعی، سیاسی هر دوره و در هر برهه  از زمان، مطابق 
با شرایط و احوال همان زمان و در قالبهاي گوناگون در شعر و نثر بزرگان ادبیات جلوه گر شده و حتی 

گاه در قالب ادبیات عرفانی و صوفیانه نمود یافته است« . (محسنی نیا، 1388ش: ص156)
مقاومت و پایداری به شکلهاي گوناگون در جامعه ظاهر مي شود و هر کس برای دفاع و استقامت در 
برابر رویدادها به گونه اي به مقاومت مي پردازد. هنرمند با خلق تابلوی زیبا و شاعر با سرودن قصیده اي 
دلنشین، و ادیب با نوشتن متن ادبی یا داستان و یا نمایشنامه به مقاومت در برابر دشمن مي پردازد. بنابراین 
ادبیات پایداری در برانگیختن روح پایداری و آشنا ساختن مخاطبان با پیام آن، نقشی بسیار مهم را ایفا 
مي کند و به دنبال آن است تا جامعه را از فرد گرایی به جمع گرایی سوق دهد و وحدت و همدلی را در 

میان افراد آن جامعه به وجود آورد. 

4- قرآن و ادبیات مقاومت
در آغاز این پرسش به ذهن مي رسد که با وجود نگارش کتابها و پژوهشهای فراوان در زمینۀ ادبیات 
مقاومت و با توجه مفهوم جهان شمول آن، آیا در قرآن مطرح شده است و در این صورت بن مایه هاي این 

نوع ادبیات در قرآن کدام است؟ 
قرآن، کتابی آسمانی و کتاب مقاومت در معنای عام آن است.کتابی که به هدف ایجاد توازن و تعادل 
و برپایی عدالت و ایجاد امنیت درجامعۀ بشری نازل شده است تا هیچ فتنه اي در عالم نباشد و تمام دین برای 
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« (بقره/ 193) ادبیات مقاومت، نوعی ادبیات دینی و قرآن  يُن کلُُّه هلِلّ خدا باشد » َحتَّی التَُکوَن فِْتنًَۀ َو يَُکوُن الدِّ
کتابی برای تبیین آیین مقدس اسالم است، پس رابطه ای محکم بین این نوع ادبی و قرآن وجود دارد.

مقاومت از دیدگاه قرآن، کوششی برای باز گرداندن چیزی به حالت طبیعی خود است، به دیگر سخن، 
هر گاه دو طرف وجود داشته و یک طرف، در تالش تسلط بر دیگری باشد، در این حالت، مقاومت پدید 

مي آید تا تعادل و توازن را که اساس زندگی بشر است، برقرار نماید.
با این تعریف، مفهوم مقاومت، شمولی عام مي یابد و هر حرکتی که برای بازگرداندن طغیانگر یا 

متجاوز به توازن و اعتدال انجام شود، مقاومت نام مي گیرد. 
مقاومت از دیدگاه قرآن، مفهومي متداول و برگرفته از یک معنای ایمانی و شرعی و معروف، به نام 
»جهاد« است که مي توان معنای حقیقی آن را در سخن خدای متعال خطاب به پیامبر اکرم(ص) یافت: »َو 

َجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاَداً َکبِيَراً« (فرقان/52)
بنابراین، مقاومت شامل مقاومت در برابر امیال نفسانی، طغیانگریها، خرافه ها، تجاوزها، و اشغالگریها 
مي شود. شاید برخی بر این باور باشند که مقاومت تنها درمیدان جنگ رخ می نماید اما این جزئی از مفهوم 
مقاومت و معنای آن وسیع تر و به جهاد نزدیک تر است. به دیگر سخن هر گونه جنگی در راه حق جهاد 

است ولی هر جهادی، جنگ نیست.
جهاد نیز چون مقاومت هر نوع کوششی را که در پی به اعتدال و توازن رساندن انسان و برپایی عدالت 
در روی زمین است، شامل می شود. بنابراین جهاد، چند گونه است: جهاد نفس، جهاد شهوات، جهاد باطل، 

جهاد طغیانگر، جهاد در برابر دشمنان که همان جنگ و یکی از انواع جهاد است. 
قرآن دو رکن اساسی را برای مقاومت برمی شمارد:

1- ایمان راسخ و عمیق: هر کس به چیزي ایمان ژرف و بي شائبه داشته باشد، بدون تردید در راه آن 
جان فشانی مي کند و از همه چیز خود برای رسیدن به آن مي گذرد. بر این اساس مقاومت، زمانی پدید 
مي آید که ایمان و عقیده در دلها محکم و استوار گردد به همین خاطر پیامبر اکرم(ص) در مکه معانی 
ایمانی را  در دل مسلمانان ریشه دار گرداند و چون آنان به ایمانی عمیق رسیدند، توانستند رعب و وحشت 
را در دل دشمنان بیفکنند و تمام سختیها را تحمل کنند، نمونۀ کامل این مقاومت را مي توان در شعب 
ابوطالب یافت، آن جا که یاران پیامبر با تحمل دشواریها توانستند در برابر مشکالت و مصایب آن دوران 

مقاومت نمایند و سرانجام به پیروزی دست یابند.(بقره/128، انفال/72، توبه/20) 
2- استفاده از تمام توان مادی: اگر انسان به یقین برسد، ولي اسباب و وسایل الزم برای مقاومت را مهیا 
نسازد، کامیاب نمی گردد، پس انسان مي بایست تمام تواناییهاي بشری خود را به کار گیرد تا به واسطۀ آنها 
بتواند در این مسیر پیروز شود. خداوند متعال هر گاه از ابزار مقاومت سخن مي گوید واژۀ »مال« را مقدم بر 
نفس می داند و این خود دلیل بر آن است که هنگام مقاومت باید از مال خود گذشت و از آن در راستای 

جهاد در راه خدا استفاده کرد.(حدید/25، آل عمران/14، انفال/60، نحل/8، اسراء/64، حشر/6)
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  1-4: مراحل مقاومت از دیدگاه قرآن
قرآن میثاقی برای مؤمنان قرار داد تا توشۀ خود را برای مقاومت آماده سازند.  حال در روند یک 
مقاومت، چه مراحلی باید طی شود تا نتیجۀ مطلوب، حاصل آید؟ با دقت در برخي از آیه های نازل شده 
در سوره های مدنی روشن مي شود که نزول آیات مذکور به نوعی در ابتدای قانون گذاری در این مورد و 

هدایتگر انسانها برای دستیابی به مقاومتی موفق است، قرآن در این زمینه بر چهار مرحله تکیه دارد:
4-1-1: تعمیق و ترسیخ عقیده و ایمان

انسان نخست باید ایمان و عقیده اش را استوار گرداند تا بتواند در راه هدف خود از جان و مال بگذرد و 
در مقاومت سربلند شود. اگر همۀ اسباب و لوازم مقاومت بدون توجه به ایمان و عقیده آماده گردد، رکن 
مهمی از ارکان مقاومت که همان  اذن و همراهی خداوند است فراچنگ نمی آید، در این حالت، مقاومت 

نتیجۀ مطلوب به دنبال نخواهد داشت. خداوند متعال در این زمینه مي فرماید:
ابِِريَن« (بقره/249)  »َکْم ِمْن فِئٍَۀ قَلِيَلٍۀ َغَلبَْت فِْئًۀ َکثِيرًۀ بِِإْذِن اهللِ إِنَّ اهللَ َمَع الصَّ

 »بسا گروهی اندک که به اذن خداوند بر گروهی بسیار پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است.« 
4-1-2: دریافت اسرار دشمنان و کشف نقشۀ آنان

 اگر بخواهیم در برابر دشمن پایداری کنیم، باید آنان را خوب بشناسیم و از نقشه هاي آنان آگاهی 
شویم تا عکس العملی مناسب در برابر آنان داشته باشیم. خداوند بلند مرتبه در سورۀ بقره در مواجهه با 
منافقین با اشاره به مراحلی که آنان برای ترساندن مؤمنان از آن بهره می برند، تأکید مي فرماید که مؤمنان 
باید بعد از تعمیق ایمان خود به دنبال شناخت اسرار و نقشه  هاي دشمنان باشند. خداوند در این سوره، اسرار 
و رازهای درونی منافقین را آشکار مي سازد و از چهار مرحله  سخن مي گوید که دشمنان برای ترساندن 

مؤمنان به کار مي برند:
الف: خیر خواه مؤمنان نبودن

ُِّکْم َواهللَُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه  ُل َعَلْيُکْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َرب  »َما يََودُّ الَّذيِن َکَفرُوا ِمْن أَْهِل الْکتَِاِب َواَل الُْمْشِرکيَِن أَْن يُنَزِّ
َمْن يََشاُء َواهللُ ذُوالَفْضِل الَْعِظيِم« (بقره/105)

 »نه کسانی که از اهل کتاب کافر شده اند، و نه مشرکان (هیچ کدام) دوست نمي دارند خیری از جانب 
پروردگار بر شما فرود آید، با آن که خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد و خداوند دارای 

بزرگواری و فضلی عظیم است.« 
واژۀ »خیر« در آیه، نکره و در سیاق نفی به کار رفته و این به آن معنا است که منافقین دوست ندارند 

هیچ گونه خیری از جانب خدا بر مؤمنان نازل شود.
ب:گمراه کردن مؤمنان

ونُکْم ِمْن بَْعِد إيَِمانَُکْم ُکفَّاَراً َحَسداً ِمْن ِعْنَد أَنَْفِسِهْم َما تَبَيََّن لَُهْم الَْحقُّ فَاْعُفوا   »َودَّ َکثِيٌر ِمْن أَْهِل الِْکتَاِب لَْو يَُردُّ
و اْصَفُحوا َحتَّی يَْأتَِی اهلَلُ بَِأْمِرهِ إِنَّ اهللَ َعَلی ُکَلِّ َشْیٍء قَِديٌر« (بقره/109)

 »بسیاری از اهل کتاب پس از این که حق بر ایشان آشکار شد، از روی حسدی که در وجودشان بود، 
آرزو مي کردند شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند، پس عفو کنید و در گذرید تا خدا فرمان خویش را 
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بیاورد که خدا بر هر کاری تواناست.« 
در آیه، توصیه شده است که چون از نفاق منافقین در امان نیستیم باید مواظب  نقشه هایشان باشیم.

ج: تسلیم نشدن در برابر دین اسالم 
َّبَْعَت أَْهواَءُهْم   »َولَْن تَْرَضی َعْنَک الْيَُهوُد َواَل النََّصاَری َحتَّی تَتَّبَِع ِملَّتَُهم قُْل إِنَّ ُهَدی اهللِ ُهَو الُْهَدی َو لَئِْن إِت

بَْعَد الَُّذی َجآَءَک ِمَن الِْعلِم َمالََک ِمْن َوليِّ َواَل نَِصيٍر« (بقره/120)
 »و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمي شوند، مگر آن که از کیش آنان پیروی کنی. بگو: در 
حقیقت تنها هدایت خدا، هدایت واقعی است و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد، دوباره از 

هوسهاي آنان پیروی کنی، در برابر خدا، سروری و یاوری نخواهی داشت.« 
در این آیه از واژۀ »لن« استفاده شده است که در اصطالح صرف عربی به آن حرف نفی برای 
آینده(تأبید) مي گویند، یعنی هرگز این گروه با تو همراه نخواهند شد و در تالش هستند تا دوباره تو را 

به دین خودشان فرا خوانند.
د: لجاجت و استمرار در بد خواهی برای مؤمنان

وُکْم َعْن ِدينُِکْم إِن اْستََطاُعوا َو َمْن يَرتَِدْد ِمْنُکْم َعْن ِدينِِه فَيَُمْت َو ُهَو َکافٌَر   »َواَل يََزالُوَن يَُقاتِلُونَُکْم َحتَّی يَُردُّ
فَُأولَئَِک َحبََطْت أَْعَمالُُهْم فِي الُدنْيَا َو اآلِخَرِۀ َو أُولَئَِک أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالِدُوَن« (بقره/170)

 »و آنان پیوسته با شما مي جنگند تا شما را از دینتان برگردانند و –اگر بتوانند- کسانی از شما که از 
دین خود بگردند و در حال کفر بمیرند، آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مي شود، و ایشان اهل 

آتش هستند و در آن برای همیشه ماندگار خواهند ماند.« 
 در این آیه نیز از فعل »الیزالون« استفاده شده است تا تأکید شود که منافقین در لجاجت و بد خواهی 

خود اصرار می ورزند و هرگز لحظه اي از تالش برای بازگرداندن مؤمنان دست بر نمي دارند.
4-1-3: تشویق مؤمنان به جنگ و رویارویی با دشمنان 

بعد از رسوخ و تثبیت ایمان در دل مؤمنان و آگاه کردن آنان نسبت به دشمن، باید ایشان را به جنگ 
و رویارویی با دشمن تشویق کرد:

ين هلِلَّ فَِإن انْتَهُوا فاََلُعْدَواَن َعَلی الّظالِميَِن« (بقره/193)  »َو قَاتِلُوُهْم َحتیَّ اَلتَُکوَن فِْتنًَۀ َو يَُکوَن الدِّ
 »و با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد، و دین، مخصوص خدا شود، پس اگر دست برداشتند، تجاوز 

جز بر ستمکاران روا نیست.« 
ُب الُْمْعتَِديَن« (بقره/190)  َِّذين يَُقاتُِلونَُکْم َواَل تَْعتَُدوا إِنَّ اهللَ اَل يُِحّ  »َو قَاتُِلوا فِي َسبِيِل اهللِ ال

 »و در راه خدا، با کسانی که با شما مي جنگند، پیکار کنید، ولی از اندازه در نگذرید، زیرا خداوند 
تجاوز کاران را دوست ندارد.« 

 »َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَقَفتُُموُهْم َو أَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوُکْم َو الِْفْتنَُۀ أََشدُّ  ِمْن الَْقْتِل َو التَُقاتُِلوُهْم ِعْنَد 
الَْمسِجِدالَْحَراِم َحتَّی يُقاتِلُوُکم فيِِه فَِإْن قَاتَُلوُکْم فَاقتُلُوُهْم َکَذلَک َجَزاُء الَْکافِريَن« (بقره/191)

 »و هر کجا برایشان دست یافتید آنان را بکشید، و از همان جا که شما را بیرون راندند، آنان را بیرون 
برانید، چرا که فتنه از قتل بدتر است، با این همه در کنار مسجدالحرام با آنان جنگ مکنید، مگر آن که با 
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شما در آن جا به جنگ در آیند، پس اگر با شما جنگیدند، آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است.« 
در این آیه ها، خداوند قادر، مؤمنان را به جنگ و رویارویی با دشمن دعوت مي کند.

4-1-4: بشارت به مجاهدین
پس از این که جنگ پایان یافت، خداوند به همۀ جهادگران پاداش مي دهد، پاداش او رحمت و رضوان 
خداوندي و بهشت جاویدان است.(توبه/22-20)خداوند به کساني که به شهادت رسیده اند، بشارت زندۀ 

جاویدان بودن مي دهد:
ِِّهْم يَْرَزقُوَن« (آل عمران/ 169) َّذيَِن قُتُِلوا فِي َسبِيِل اهللِ أَْمَواتًَا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َرب  »َو اَل تَْحَسبَنَّ ال

 »هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، بلکه زنده هستند و نزد پروردگارشان 
روزی داده مي شوند.« 

اگر در هنگام جهاد، نقصی در اموال و جان صورت گیرد این نزد خداوند، به حساب می آید. و به تعبیر 
قرآن، جهاد در راه خدا تجارتی است که سود فراوان در آن است و این سود، همان فوز عظیم می باشد:

 »إِنَّ اهللَ  اشتََری ِمَن الُْمْؤِمنيَن أَنُْفِسِهْم َو أَْمَوالَُهْم بَِأنَّ لَُهْم الَْجنََّۀ يُقاتُِلوَن فِي َسبِيِل اهللِ فَيقتَُلوَن َوْعَداً َعَلْيِه َحقًا 
َِّذي بَايَعتُْم بِِه َو َذلَِک ُهَو  َعَلْيِهْم فِي التَّوَراِۀ َو النجيِِل َو الُْقْرآِن َو َمْن أَْو فَی بَِعْهِده ِمَن اهللِ فَاْستَبِشرُوا بِبَيِعُکْم ال

الَْفْوُز الَْعظيُِم« (توبه/111)
 »در حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به بهای این که بهشت برای آنان باشد، خریده است، 
همان کسانی که در راه خدا مي جنگند و مي ُکشند و کشته مي شوند، این به عنوان وعده ای در حق ایشان 
در تورات و انجیل و قرآن بر عهدۀ اوست و چه کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟(ای اهل 
ایمان) شما به خود در این معامله که با خدا انجام داده اید بشارت و نوید دهید، و این (معامله) رستگاری 

بزرگ است.« 
از دیدگاه قرآن جنگ در راه خدا تجارتی است که انسان را از عذاب جهنم نجات می دهد:

ُُّکم َعَلی تَِجاَرٍۀ تُْنِجيُکْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم تُْؤِمنُوَن بِاهللِ َو َرُسولِه َو تُجَاِهُدوَن فِی  َِّذيَن آَمنُوا َهْل أُدل  »يَا أيُّها ال
َسبيِِل اهللِ بَِأْمَوالَُکْم َو أَنُْفِسُکْم َو َذلُِکم َخْيٌر لَُکْم إِن ُکْنتُْم ُمؤِمنيَِن« (صف/11-10)

 »ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتی رهنمون شوم که شما را از عذابی دردناک 
می رهاند؟ به خدا و فرستادۀ او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید، این گذشت و فداکاری- 

اگر بدانید- برای شما بهتر است.« 
نکتۀ در خور بیان در این آیه آن است که خداوند از استفهام در معنای تشویق استفاده کرده، به این 
معنی که از تجارتی سودمند پرسش مي کند و شنونده را تشویق مي نماید تا منتظر این تجارت سودمند باشد، 

سپس بعد از ایمان به خدا و رسولش، جهاد در راه خدا را با جان و مال معامله ای سودمند برمی شمرد.

5- ضرورت مقاومت
انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودنش نمي تواند تنها و بدون دیگران زندگی کند. او از آن هنگام که 
خود را شناخت و این نیاز را احساس نمود که باید در جمع زندگی کند و متوجه تفاوتهاي خود و دیگران 
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شد، به دنبال دست یافتن به بهترینها بود. بنابراین مي بایست برای حفظ بقای خویش در برابر حوادث 
روزگار مقاومت نشان مي داد. این احساس بشری نسبت به مقاومت، باعث پیدایش و استمرار آن گردید، 
پس مقاومت را مي توان یک ضرورت در زندگی بشر دانست. از طرف دیگر هر جا سخن از فرهنگ 
مقاومت است، دربرابر آن فرهنگ ذلّت و تن به خواري دادن مطرح مي شود و انسان با توجه به سرشت و 
طبیعت ذاتی خویش ناگزیر است برای رهایی از ذلت و خواری و تسلیم نشدن در برابر پدیده هاي طبیعی 
و اجتماعی پایداری کند، به دیگر سخن انسان برای شناخت، حفظ و توسعۀ ارزشهاي مربوط به سعادت 
دنیوی و اخروی اش و همچنین شناخت ضد ارزشها و دور کردن آنها از خود و دیگران باید دست به 

مقاومت بزند.
زندگي انسان همچون دریایی خروشان  است که زنده بودن و نشاطش در پویایي امواج آن است. اگر 

آب این دریا راکد شود، پس از مدتي فاسد مي گردد. قرآن در توصیف این فساد و تباهی می گوید:
 »لَْواَل َدْفُع اهللِ النََّاَس بَْعَضُهْم بَْعَضًا لََفَسَدِت اَلْرُض« (بقره/251)

 »و اگر خداوند بعضي از مردم را به وسیلۀ بعضي دیگر دفع نمي کرد، زمین را فساد مي گرفت.« 
بنابراین حیات و بقاي انسان بر پایۀ مقاومت استوار است و او براي بقاي خویش و داشتن زندگي واقعي 

و ایده آل، الزم است همواره در برابر نیروهاي منفي و زیانبار، پایداری مناسب داشته باشد. 
در بیان ضرورت مقاومت همین بس که دو سوم سورۀ بقره، بزرگ ترین سورۀ قرآن در ضرورت 
مقاومت و پایداری در برابر کافرین و منافقین است و همچنین در دو سورۀ آل عمران و نساء و دیگر 
سوره هاي قرآن، این ضرورت، بسیار روشن تبیین گردیده است و توجه فراوان این کتاب آسمانی به 
مقاومت به دلیل ارزش دینی و اخالقی نهفته در آن است. تعالی و سربلندی انسان از نظر مادی و معنوی و 
سعادت و خوشبختی فرد و جامعه جز در سایۀ مقاومت امکان پذیر نیست. و چون بقاء و پایداری دین و 

دنیا درگروی مقاومت می باشد، پس این پدیده، یک ضرورت دنیوی و اخروی به شمار می رود.
اگر انسان در برابر نفس سرکش و هوی و هوسها و تجملهاي دنیوی مقاومت نکند و در راه شناخت 
خدا و اطاعت از فرمان او با مشکالت به پیکار برنخیزد، هرگز به هدف نمي رسد. خداوند در سورۀ فصلت، 
توحید را در کنار مقاومت و پایداری قرار مي دهد و به یکتا پرستان پایدار بر توحید، بهشت جاویدان را  

بشارت مي دهد:
َّتي ُکْنتُْم  َل َعَلْيِهْم الَْمالئَِکُۀ أاَلَّ تََخافُوا َواَلتَْحَزنُوا َو أَبِْشُروا بِالَْجنَِۀ ال َّنَا اهللُ ثُمَّ اْستََقاُموا تَتَنزَّ َّذيَِن قَالُوا َرب  »إِنَّ ال

تُوَعُدوَن« (فصلت/30)
 »کسانی که گفتند پروردگارما خداست سپس ایستادگی کردند فرشتگان هنگام مرگ بر آنان نازل 
مي شوند و مي گویند، نترسید و غم مخورید و بشارت باد شما را به آن بهشتی که به شما وعده داده مي شد.« 
این همجواری بین توحید و مقاومت، بیانگر ارزش واالی مقاومت و پایداری در راه خداوند است، زیرا 
ایمان واقعی، زمانی فرصت بروز و ظهور می یابد، که انسان بتواند در برابر امیال نفسانی، مقاومت مناسب 

داشته باشد و از آزمون الهی سربلند بیرون آید.
از دیگاه قرآن، هدف اصلی مقاومت، ایجاد تعادل و توازن در انسان و جامعۀ انسانی است، و جز موارد 
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یاد شده، این اهداف را می توان برای آن برشمرد: 
- تقویت روحیۀ ایثار و فداکاری؛

- حفظ کرامت و عزت نفس؛
- حفظ وحدت و همدلی بین افراد جامعه؛

- اجرای حق و عدالت و نابودی باطل و کفر؛
- حفظ عزت اجتماعی  و ریشه کن کردن فساد؛ 

- هموار کردن راه هاي پیشرفت انسان ها به سوی معبود؛
- حفظ استقالل وطن و جلوگیری از اشغال آن و دفع خطرها و تهدیدهای دشمن؛ 

- دفاع از مظلوم و مقاومت در برابر ستمگران و تجاوزگران و اشغالگران.
یکی از شرطهاي مقاومت در قرآن، ارادۀ تغییر همراه با آگاهی و بیداری است، اصالح امور با »یقظه« 

(هشیاري) شروع مي شود و این یقظه و بیداری از مقدمات و لوازم مقاومت قرآنی به شمار می آید:
 »إِنَّ اهللَ ال يَُغيَُّر َما بَِقْوٍم َحتَّی يَُغيُِّروا َما بَِأنُْفِسِهْم« (رعد/11)

 این آیه تصریح دارد که سرنوشت اقوام به دست خودشان تغییر مي کند، اگر اراده تغییر در قومی پدید 
آمد و یا نسبت به امور جامعه و تغییر آن آگاهی پیدا کردند، مي توانند در سرنوشت خویش، مؤثر باشند، 

در این صورت، مقاومت مي تواند یکی از راه هاي تغییر باشد. 

6- ویژگیهای مقاومت در قرآن
6-1: فطری بودن

مقاومت، حالتی فطری است، زیرا آفریده هاي این جهان به طور مشترک دارای صفت مقاومت هستند 
که در همۀ موجودات از ریزترین واحد تا بزرگ ترین مجموعه، ساری و جاری است، به عنوان مثال 
بدن انسان، یک مجموعه و در ظاهر همانند کشوری کوچک است، به مجرد این که ویروس یا میکروبی 
وارد آن مجموعه مي شود، گلبولها آمادۀ رویارویی با دشمن خارجی هستند. بسیاری از آن گلبولها به سان 
سربازانی در راه دفاع از بین مي روند. این مقاومت تا جایی ادامه دارد که دشمن از بین برود و یا از بدن به 

بیرون رانده شود و سالمتی به آن باز گردد.
برای سالم ماندن و آسیب ناپذیری همه جانبۀ (مادی و معنوی) انسان، از یک سو، دستور این است که 
انسان به سوی پدیده هاي منفی گرایش نداشته باشد، به عنوان مثال ستمگران قابل اعتماد نیستند و نباید به 

آنان تمایل نشان داده شود، بیان قرآن در این باره چنین است:
ُکُم النَّاُر...« (هود/ 113)  َِّذيَن َظَلُموا فَتََمسَّ  »َواَل تَْرُکنُوا إِلَی ال

 »و بر ستمگران تکیه نکنید که موجب مي شود آتش شما را در بر گیرد...« 
از سوی دیگر، الزم است در برابر نیروهای منفی مقاومت کرد و با آنها مبارزه نمود تا آسیب ها نابود 

گردند.
...« (بقره/193) يَن هلِلِّ  »َو قَاتِلُوُهْم َحتَّی اَل تَُکوَن فِْتنٌَۀ َو يَکُوَن الدِّ
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 »با آنان پیکار کنید تا فتنه باقی نماند و دین مخصوص خدا گردد...« 
6-2: مقاومت در برابر عناصر منفی

 مقاومت همواره در برابر ضّد مقاومت است، یعنی از یک سو تجاوز، ستم اعمال مي شود و از سوی 
دیگر مقاومت به شکل هاي گوناگون و متناسب با پدیدۀ منفی، که امري خارجي است، همیشه ارادی بوده 
و از طرف فرد، گروه، جامعه و ملّت و در برابر پدیدۀ بیرونی ظاهر می گردد. بدون تردید افرادی که دارای 
یک هویّت  هستند و در یک سو حرکت مي کنند، هرگز میان آنان، نزاع و کشمکش وجود ندارد و حملۀ 

یک طرفه و انتقام گیری از طرف آنان قابل قبول نیست.
بیان قرآن در مورد دو سویه بودن امر مقاومت و ضّد مقاومت چنین است:

 »َو إِْن َطائَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمنيَِن اْقتَتَلُوا فََأْصَلُحوا بَْينَُهَما فَِإْن بََغْت إِْحَداُهَما َعَلی الُْخَری فََقاتِلُوا الََتَي تَْبِغي َحتَّی 
تَِفيَء إِلَی اهللِ...« (حجرات/ 9)

 »هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع بپردازند، آنان را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری 
تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خداوند باز گردد.« 

6-3: فراگیری و همه جانبه بودن
مقاومت، گونه ها و شیوه های فراوان – از مجاهدت با نفس گرفته تا مبارزۀ مسلحانه- دارد، اّما به علت 
وصف کلّیت و شمول، هیچ گونه ای از آن جایگزین گونۀ دیگر نمی گردد. قرآن در بارۀ خطر نفس اّماره 

از زبان حضرت یوسف صدیق (ع) چنین می گوید:
وِء إاِلَّ َما َرِحَم َربِّي« (یوسف/53) ی ُء نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس َلَمَّاَرۀٌ بِالسُّ  »َو َما أَبْرِّ

 »من هرگز خود را تبرئه نمي کنم، که نفس (سرکش) بسیار به بدیها امر مي کند، مگر آنچه را 
پروردگارم رحم کند.« 

و در جای دیگر با صراحت اعالم مي کند که هر گاه مورد تجاوز و ستم قرار گرفتید، مقابله به مثل که 
از اشکال مقاومت است،  بر شما واجب می باشد:

 »فََمْن اْعتََدی َعَلْيُکْم فَاْعتَُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدی َعَلْيُکْم...« (بقره/ 194)
 »هر کس به شما تجاوز کرد، همان گونه بر او تجاوز نمایید...« 

آثار ادبي نیز در صورتي ماندگار خواهند بود که از درونمایۀ مقاومت با این ویژگی برخوردار باشند، 
در غیر این صورت تاریخ مصرف آنها بسیار محدود خواهد بود. »در تاریخ گذشته یا معاصر زندگي 
انسان، هیچ اثر ادبي ارزنده اي نمي توان یافت که از عنصر پایداري بي بهره باشد. چه هر اثر که به گونه اي 
فارغ از اندیشۀ نبرد میان انسان و جهان، آفریده شده باشد، در حقیقت، یکي از ترکیبات اصلي خود را از 
دست داده است و پیداست که در این جا، مصداق »جهان« مي تواند هم وجود طبیعي آن باشد و هم بافت 
بشري اش« (شکري، 1366ش: ص3)ادب مقاومت، چهرۀ انساني عامي دارد که به هنگام ترسیم اشکال 
مختلف تضادهاي زندگي، در هیچ قالب  ملي و یا چارچوب اجتماعي خاص نمي گنجد و این یکي از 
جنبه هاي مثبت و مهم این گونه آثار ادبي است که به طور عموم براي پیوند و ارتباط آفریده شده نه براي 
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جدایی و انفصال.
6-4: اصالت دفاع در مقاومت

اصالت مقاومت بر دفاع است و همیشه از سوی نیروهای عدل و حق در برابر نیروهای منفی ستمگر 
و تجاوزگر صورت مي پذیرد:

 »فَِإْن قَاتَلُوُکْم فَاْقتُلُوُهْم َکَذلَِک َجَزاُء الَْکافِريَِن« )بقره/ 191(
 »اگر (در مسجد الحرام) با شما پیکار کردند، آنان را به قتل برسانید، جزای کافران چنین است.« 

6-5: هدفدار و منظم بودن 
مقاومت امری هدفدار، منّظم و یک پارچه است. خداوند در سورۀ صف، مقاومتی منّظم و یک پارچه 

را به تصویر می کشد:
َُّهْم بُْنيَاٌن َمْرُصوٌص« )صف/4( َِّذيَن يَُقاتِلُوَن فِي َسبيِلِِه َصفًَّا َکَأن  »إِنَّ اهللَ يُِحبُّ ال

 »خداوند کسانی را دوست مي دارد که در راه او پیکار مي کنند، گویا بنایی محکم و منظم و استوار هستند.« 
کلمۀ »صف« در آیۀ مذکور، دو معنا را مي رساند: یکی معنای وحدت و جمعی حرکت کردن، دوم 
معنای نظم و یکپارچگی و شبه جملۀ »في سبیله« هدف دار بودن و جهت دار بودن حرکت مقاومت را 

تبیین می نماید.
لزوم وحدت و یکپارچگی، الزمۀ مقاومت در برابر مشرکان و یا به طور کلی نیروهای منفی است که 
جملگی درمقابل حق طلبان مي ایستند و در صدد آسیب رساندن به آنان بر می آیند. بیان قرآن کریم دراین 

باره، چنین است:
 »قَاتِلُوا الُْمْشِرکيَِن َکافًَّۀ، َکَما يَُقاتِلُونَُکْم َکافًَّۀ...« )توبه/ 36(

 »با مشرکان یکپارچه و دسته جمعی پیکار کنید، همان گونه که آنان با شما دسته جمعی پیکار 
مي کنند.« 

6-6: شرعی بودن
مقاومت، دستور الهی و یک واجب شرعی است و از ضروریات زندگی بشر است. خداوند متعال، 

صالح زندگی بشر را بر اساس مقاومت قرار داده، به فرستاده اش چنین دستور مي دهد:
َِّذيَن َکَفرُوا َو اهللُ  ِض الُْمْؤِمنيَن َعَسی اهللُ أَْن يَُکفَّ بَْأَس ال  »فََقاتِْل فِي َسبِيِل اهللِ َو اَل تََکَلََُف إاِلَّ نَْفَسَک َو َحَرِّ

أََشدُّ بَْأَسًا َو أََشدُّ تَْنکياًِل« )نساء/ 84( 
 »در راه خدا پیکار کن. تنها مسؤول وظیفۀ خود هستی و مؤمنان را (بر این کار) تشویق نما، امید است 

خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند و قدرت خداوند بیشتر و مجازاتش دردناک تر است.« 
و در جای دیگر مي فرماید:

ِض الُْمؤِمنيَن َعَلی الِْقتَاِل« )انفال/65(  »يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحَرِّ
 »ای پیامبر مؤمنان را به جنگ (با دشمنان) تشویق کن.« 
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این گونه تشویق و برانگیختن از جانب خداوند برای برقراری توازن و اعتدال جامعه و حفظ حقوق 
دیگران و ارزشهایی است که زندگی بر مبنای آن قرار داده شده و هرگز بدون مقاومت، آن تعادل و 

توازن برقرار نخواهد شد.
و در جای دیگر، تخلّف کنندگان از امر مقاومت را نکوهش مي کند: 

اً لَْو َکانُوا يَْفَقهُوَن« )توبه/ 81(  »فَِرَح الُْمَخلِّفُوَن... َو قَالُوا اَل تَْنُفرُوا فِي الَْحرِّ قُْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرَّ
 »تخلف کنندگان از مخالفت خوشحال شدند... و گفتند در این گرما حرکت نکنید! بگو: آتش دوزخ 

از این هم گرم تر است، اگر مي دانستند.« 
پیامبران الهی در راستای تربیت پیروان و مجاهدان، آنان را به مقاومت دعوت مي کنند، چنان که موسی 

(ع) قومش را به پایداری توصیه مي نماید:
 »قَاَل ُموَسی لَِقْوِمِه اْستَعيِنُوا بِاهللِ َو اْصبِرُوا إِنَّ اَلْرَض هللِ يُْوِرثَُها َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ َو الَْعاقِبَُۀ لِْلُمتَقيَِن« 

(اعراف/ 128)
 »موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری جویید و استقامت پیشه کنید که زمین از آِن خداست و آن 

را به هرکس از بندگانش که بخواهد واگذار مي کند، و سرانجام (نیک) برای پرهیزگاران است.« 

6-7: دائمی بودن
از آن جا که خداوند متعال در قرآن با بیانات مختلف، انسانهاي صالح و تقواپیشگان را جانشین خود 
در زمین مي داند و آنان را وارث زمین خواهد کرد، از سوی دیگر همین انسانهاي شایسته و با تقوا به طور 
طبیعی همواره با موانعی از امیال نفسانی، ستم و تجاوز و طغیان دیگران روبرو خواهند بود، بنابراین جهت 
دست یابی به اهداف خویش، الزم است مقاومت نمایند و به ناگزیر، مقاومت امری همیشگی خواهد بود و 
به زمانی خاص محدود نمي شود. قرآن خالفت روی زمین و استقرار و امنیت را به اهل ایمان و شایستگان، 

وعده داده است:
َّذيَِن ِمْن قَْبلِِهْم...« )نور/ 55( الَِحاِت لَيَْستََخْلفنَُّهْم فِي اْلَْرِض َکَما اْستََخَلَف ال َِّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ  »َوَعَد اهللُ ال

 »خداوند به کساني از شما که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند، وعده مي دهد که قطعاً آنان 
را حکمران روي زمین  خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها، خالفت روي زمین را بخشید...« 

الِحُوَن« )انبياء/ 105( ْکِر أَنَّ اْلَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَی الصَّ بُور ِمْن بَْعِد الذِّ  »َو لََقْد َکتَْبنَا فِي الزَّ
 »در حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.« 

همین که قرآن کریم مقاومت را تا دفع فتنه و سرافرازی دین خدا الزم مي داند، دلیل بر دائمي بودن 
آن است: 

...« )بقره/ 193(  يُن ُکلُُّه هلِلِّ  »َو قَاتِلُوُهْم َحتَّی اَلتَُکوَن الِْفْتنَُۀ َو يَُکوَن الدِّ
 »با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین مخصوص خدا شود.« 

و هنگام نزاع دو طایفه از مؤمنان، مقاومت در برابر طایفۀ سرکش و طغیان گر را الزم مي داند تا این که 
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آنان را به امر خداوند باز گردند. (حجرات/9)
6-8: قدسی بودن مقاومت

مقاومت در راه حق یک مکانیسم اجرایي ساده و عیني و بدون پشتوانه نیست، بلکه افزون بر آثار 
ظاهري دنیوي که براي انسانها به بار مي آورد، ویژگي بسیار مهم آن قداست است. این ویژگي، معنوي 
و باطني می باشد و آن چنان از بعد ارزشي، در اوج و شکوه قرار دارد که ژرفاي آن را اندیشه و خرد 
انسانها نمي تواند درک کند و تنها خداوند، ارزش آن را مي داند و به آن پاداش مي دهد. مقاومت در راه 
حق به یکي از این دو نتیجه مي رسد: نخست پیروزي نهایي و دیگر شهادت که فوزي عظیم است. »دفاع 
بالذات ارزش و قداست دارد، مهم درک و معرفت صحیح از آن است. این معرفت است که به انسان درس 

مقاومت، صبر و مبارزه مي دهد« (رستمي کیا، 1389ش: ص95)
قرآن کشتگان در راه خدا را زنده مي داند که نزد پروردگار روزي داده مي شوند و این گونه بر قداست 

مقاومت در راه حق، مهر تأیید می زند:
ِِّهْم يُْرَزقُوَن« )آل عمران / 169( َِّذيَن قُتُِلوا فِي َسبِيِل اهللِّ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َرب  »َواَلتَْحَسبَنَّ ال

 »هرگز گمان مبر کساني که در راه خدا کشته شدند، مردگانند، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان 
روزي داده مي شوند.« 

در آیه هاي بعد، سخن از مجاهدان راه حق که از فوز شهادت بهره مند نشده اند، به میان آمده  و وعده 
داه شده است که آنان از فضل و  رحمت بي منتهاي الهي بهره مند مي شوند و خداوند، قدردان مجاهدتهاي 

آنان خواهد بود.
در آیۀ 154 سورۀ بقره به معناي فوق الذکر با اندکي تفاوت اشاره گشته است.

قرآن در جاي دیگر کشته شدن یا مرگ در راه خدا را همراه با غفران الهي و رحمت بي پایان و برتر 
از همۀ امکانات دنیوي، مي داند.

 »َو لَئِْن قُتِْلتُْم فِي َسبِيِل اهللِّ أَوُمتُّم لََمْغَفِرۀٌ ِمَن اهللِّ َو َرْحَمٌۀ َخْيٌر ِمَّما يَْجَمعُوَن« )آل عمران/157(
 »و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، آمرزش و رحمت خدا از تمام آنچه جمع آوري مي کنند، 

بهتر است.« 
همچنین خداوند به کساني که در راه خدا هجرت کرده، سپس کشته شده و یا مرگشان فرا رسیده، 

وعدۀ نیکو داده است.
َّذيَِن َهاَجرُوا فِي َسبيِِل اهللِّ ثَُّم قُتِلُوا أَْو َماتُوا لَيَرُزقنَُّهُم اهللُّ ِرْزقاً َحَسناً َوإِنَّ اهللَّ لَُهَو َخْيُر الّرازقيَن« )حج/ 58(  »َوال

 »و کساني که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند و یا به مرگ طبیعي از دنیا رفتند، خداوند 
به آنان روزي نیکویي مي دهد که او بهترین روزي دهندگان است.« 

همین پشتوانۀ قداست است که مقاومت در راه خدا را با اشکال گونه گون آن شور آفرین و آرمان خیز 
و شادي آور ساخته است و مجاهدان راه خدا در مسیري که در پیش گرفته اند هرگز اندوهگین نمی شوند و 

در عزم راسخ آنان خللي ایجاد نمي گردد.
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7- پدیده هاي مورد مقاومت در قرآن
مکتب آسمانی اسالم، کامل ترین آیین برای هدایت بشر و رساندن انسان به کمال مطلق و قرآن، کتاب 
آسمانی مسلمانان، دستورالعملی کامل و جامع است که عمل به آن موجب رستگاری می شود و انسان را 
به سر منزل مقصود مي رساند. به بیان دیگر، دین برای انسان و انسان برای عبادت کردن، آفریده شده و 
عبادت، همان کسب معرفت و معرفت، زیربنای دانش انسان - خلیفۀ خدا در روی زمین- است. در این 
راستا و مسیر، موانع و عناصر منفی وجود دارد، الزم است انسان با در نظر داشتن دستورات قرآنی در برابر 
آن موانع و عناصر مقاومت کند تا آسیب نپذیرد و به راه خویش ادامه دهد. گونه های مختلف مقاومت را 

که در مقابل پدیده هاي منفی و بازدارنده تحقق می یابد، می توان در این موارد و عناوین خالصه کرد:

7-1: گرایشهاي نفسانی
انسان به حکم فطرت و ساختار وجودی اش، دارای گرایشهاي نفسانی است که جهت بقای او الزم 
است. هر گاه آن گرایشها از مسیر اصلی خود خارج شود، طغیان تحقق می یابد. در این هنگام، انسان با 
مقاومت در برابر سرکشی امیال نفسانی که از سرکشی دشمنان خطرناک تر و زیانبارتر است، در وجود 
خویش توازن و تعادل، ایجاد مي کند. سرکشی و طغیان آن امیال در نفس اّماره، متبلور مي شود که مقابله 
و مبارزه و تسلط بر آن را »جهاد اکبر« می گویند. در خطرناکی و زیانبار بودن نفس اّماره همین بس که 

قرآن کریم از زبان حضرت یوسف صدیق (ع) چنین مي فرماید:
وِء إاِلَّ َما َرِحَم َربِّي...« )يوسف، 53(   »َو َما أَبََریُء نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس َلَمَّاَرۀٌ بِالسُّ

از آن جا که خداوند پیروی از هوای نفسانی را شرک مي داند، لزوم مقاومت در برابر نفس اّماره، توجیه 
می گردد:

 »أَفََرأَيَْت َمْن اتََّخَذ َهَواُه َو أَضلَُّه اهللُ َعَلی ِعْلٍم َو َختََم َعَلی َسْمعِه َو قَْلبِِه َو َجَعَل َعَلی بََصِرهِ َغَشاَوًۀ فََمْن 
يَْهِديه ِمْن بَْعِد اهللِ أَفاََل تََذکَّرُوَن« )جاثيه/23(

 »آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهی (براین که 
شایسته هدایت نیست) گمراه ساخته و بر گوش و دلش مهرزده و بر چشمش، پرده اي افکنده است؟ چه 

کسی غیر از خدا مي تواند او را هدایت کند؟ آیا متذکر نمي شوید؟!« 
ممکن است انسانهایی بتوانند در برابر دشمنان خارجی مقاومت کنند ولی در کارزار با نفس اّماره شکست 
بخورند. بنابراین مبارزه با سرکشی گرایشهاي نفسانی بر مقاومت با عوامل خارجی، تقّدم رتبی دارد، یعنی هر 
کس در »جهاد اکبر« که همان مبارزه با نفس اّماره است پیروز شود، مي تواند در برابر دشمنان گونه گون 

دیگر پیروز و سربلند بیرون آید. در واقع مي توان گفت که »جهاد اصغر« ثمرۀ »جهاد اکبر« است.
قرآن کریم دست یابی به بهشت جاویدان را در گرو خوف از مقام خداوند و مقاومت در برابر نفس 

سرکش مي داند:
 »َو أَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربَِّه َو نََهی النَّْفَس َعِن الَْهَوی، فَِإنَّ الَْجنََّۀ ِهَي الَْمْأَوی« )نازعات/41-40(

 »و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی باز دارد، بدون تردید بهشت 
جایگاه  اوست.«
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7-2: رذایل اخالقی دیگران
یکی از آسیبها و موانع پیش روی انسان در راه رسیدن به کمال، رذایل اخالقی دیگران است. ممکن 
است شخصی در راه تزکیۀ نفس ومقاومت در برابر سرکشیهاي آن، موفق باشد ولی از اخالق ناپسند سایر 
افراد آسیب ببیند. از آن جا که انسان موجودی اجتماعی است، ناگزیر باید با همنوعان خود معاشرت داشته 
باشد و این معاشرت، موجب مي شود از فضائل یا رذایل اخالقی آنان متأثر و بهره مند گردد. گاهی این 
تأثیرپذیری ارادی نیست، بدین معنا که امواج ویژگیهاي منفی، خود به خود از شخصی به شخص دیگر 
منتقل مي شود، بنابراین انسان باید از یک سو خویشتن را در برابر آن صفات با راهکارهایی مانند »ذکر« 
حفظ نماید و از سوی دیگر، بهترین روش را برای مقاومت در برابر آن صفات ناپسند برگزیند، که نسبت 
به نوع آن صفات، متفاوت خواهد بود. در قرآن کریم به بسیاری از این صفات اشاره شده و راه مقاومت 
و رویارویی در برابر آن نشان داده شده است. یکی از آن رذایل یعنی »حسد« است که قرآن راه مقاومت 

در برابر آن را پناه بردن به خداوند مي داند:
 »قُْل أَعُوُذ بَِربِّ الَْفَلِق... َو ِمْن َشَرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد« )فلق/5-1(

 »بگو پناه مي برم به پروردگار سپیده دم... و از شّر هر حسودی آنگاه که حسد ورزد.« 

7-3: کجروی و ناهنجاریها ي اجتماعی
جامعۀ انسانی، مجموعه اي از نیروهای مثبت و منفی است. گاه قطع نظر از افراد کجرویها و ناهنجاریهاي 
گروهی و جمعی دیده مي شود و جماعتی حرکتشان واپس گرا و به سوی فساد است، هر چند به ظاهر 
تجاوز و یا طغیانی مشاهده نگردد. وقتی گروهی از مردم به دالیل گوناگون از جمله تبلیغات مسموم، پیمان 
خویشتن را با رسول اکرم (ص) گسستند و تصمیم به اخراج آن حضرت گرفتند، این نمودی از جریان 

ناهنجاریها و کجرویهاي اجتماعی است:
سُوِل...« (توبه/13) وا بِِإْخَراِج الرَّ  »أاََل تَُقاتِلُوَن قَْوَمًا نََکثُوا أَيَْمانَُهْم َو َهمُّ

 »آیا با گروهی که پیمانهاي خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند، پیکار نمي کنید...؟!« 
مي توان گفت مقاومت در برابر کجرویها و ناهنجاریهاي اجتماعی در حقیقت، اجرای فریضۀ امر به 
معروف و نهی از منکر است. حرام ندانستن آنچه را که خداوند و پیامبرش حرام دانسته و گردن ننهادن به 
دین حق به دنبال بی ایمانی به خداوند و روز رستاخیز، از دیگر ناهنجاریها و کجرو یهاي اجتماعی است 

که خداوند در قرآن امر به مقاومت و مبارزه در برابر این پدیده داده است:
...« )توبه/29(  مُوَن َما َحرََّم اهللُ َو َرُسولُُه َوالَ يَِدينُوَن ِديَن الَْحقِّ َِّذيَن اَليُؤِمنُوَن بِاهللِ َوالَ بِالْيَْوِم اآْلِخِر َوالَ يَُحرِّ  »قَاتِلُوا ال
 »با آنانی که به خداوند و روز رستاخیز ایمان نمي آورند و آنچه را که خداوند و رسولش حرام دانسته 

اند حرام نمي دانند، پیکا رکنید.« 

7-4: حاکمان جور
خداوند در قرآن کریم از سویی، استبداد و سرکشی و استعالی مادی و قهری حاکمان ستمگر را به 
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تصویر مي کشد و از دیگر سو به مقاومت مؤمنانی اشاره دارد که با تّوکل به خدا در برابر آنان ایستادگی 
مي کنند. قرآن کریم، فرعون را نمونه اي بارز از سران ستم و استبداد معرفی مي کند:

ُِّح أَبْنَاَء ُهْم َو يَْستَْحيی نَِساَءُهْم  يَعًا يَْستَْضِعُف َطائَِفًۀ ِمْنُهم يَُذب  »إِنَّ فِْرُعوَن َعاَل فِي اْلَْرِض َو َجَعَل أَْهَلَها َشِ
َُّه َکاَن ِمَن الُْمْفِسديَِن« )قصص/4( إِن

 »فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه هاي مختلف تقسیم نمود، گروهی را به 
ضعف و ناتوانی مي کشاند، پسرانشان را سر مي برید و زنانشان را زنده نگه مي داشت، او به یقین از مفسدان 

و تبهکاران بود.« 
در آیۀ دیگر، دربارۀ استکبار ورزیدن او و لشکریانش چنین مي گوید: »َواْستَْکبَر ُهَو َو ُجنُوُدُه فِي 

...« )قصص/39( اْلَْرِض بَِغْيِر الَْحقِّ
 »فرعون و لشکریانش به ناحق در زمین استکبار ورزیدند...« 

قرآن پس از ترسیم صور سرکشی و طغیان فرعون و اطرافیانش، گونه هاي مقاومت بندگان شایستۀ 
خویش را به تصویر مي کشد و آنگاه که فرعون ساحرانش را برای مقابله با حق به میدان مي آورد، خداوند 

به حضرت موسی(ع) دستور مقابله با او را با مناسب ترین ابزار مي دهد: 
 »َو أَْوَحْينَا إِلَی ُمْوَسی أَْن ألِْق َعَصاَک فَِإَذا ِهَي تَْلَقُف َما يَْأفَکُوَن« )اعراف/117(

 »ما به موسی (ع) وحی کردیم که: عصای خود را بیفکن ناگهان (به صورت مار عظیمی در آمد که) 
وسایل دروغین آنها را به سرعت بر مي گرفت.« 

وقتی که همۀ ساحران با دیدن معجزۀ پیامبر خدا به او ایمان آوردند و در برابرش به سجده افتادند، 
سرکشی و طغیان فرعون به اوج مي رسد، به گونه اي که از آنان مي خواهد برای ایمان آوردن باید از او 

اجازه بگیرند، سپس آنان را به شّدت تهدید مي کند:
 »قَاَل فِْرُعوُن آَمْنتُْم بِِه قَْبَل أَْن آَذَن لَُکْم إِنَّ َهَذا لََمْکٌر َمَکْرتُُموُه فِي الَْمِدينِۀ لِتُْخِرُجوا ِمْنَها أَْهَلَها فََسْوَف 

َعنَّ أَيِْديُکْم َو أَْرَجَلُکْم ِمْن َخاَلٍف ثُمَّ َلَُصلَّبَنَُّکْم أَْجَمعيَِن« )اعراف/24( تَْعَلمُوَن َلَقَطِّ
 »فرعون گفت: »آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! حتماً این نیرنگ و 
توطئه اي است که در این شهر چیده اید تا اهلش را از آن بیرون کنید، ولی به زودی خواهید دانست، دستها 

و پاهای شما را (یکی از راست و دیگری از چپ) قطع مي کنم سپس همگی را به دار مي آویزم.« 
در برابر این تهدید، اوج مقاومت ایمان آورندگان که پیش از این جادوگر فرعون بودند، آشکار مي گردد:

ِّنا ُمْنَقلِبُوَن« )اعراف/125( َّا إِلَی َرب  »قَالُوا إِن
 »گفتند ما به سوی پروردگارمان باز مي گردیم« .

از آن جا که عوامل و اطرافیان شخص سرکش او را به گونه هاي مختلف به طغیان و ستمکاری تشویق 
مي کنند، وابستگان فرعون به او اعتراض کردند که چرا به موسی و قومش اجازه مي دهی در زمین هر 

کاری را انجام دهند. او هم سرکشی و گستاخی خویش را آشکار ساخت: 
 »قَاَل الَْمُل ِمْن قَْوِم فِْرُعوَن أَتََذُر ُمْوَسی َو قَْوَمُه لِيُْفِسدُوا فِي اْلَْرِض َو نَْذِرَک َو آلَِهتََک قَاَل َسنََقتُِّل أَبْنَاَءُهْم 

َّا فَْوقَُهم قَاِهرُوَن« )اعراف/127( َو نَْستَْحيِی نَِساَءُهْم َو إِن
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 »اطرافیان فرعون به او گفتند: آیا موسی و قومش را رها مي کنی که در زمین فساد کنند و تو و 
خدایانت را رها سازد؟ گفت به زودی پسرانشان را مي کشیم و دخترانشان را زنده نگه مي داریم و ما بر 

آنان کاماًل چیره ایم.« 
این جاست که موسی (ع) به یارانش دستور مقاومت و مقابلۀ به مثل مي دهد و نتیجه و عاقبت آن 

مقاومت را نیز گوشزد مي کند:
 »قَاَل ُمْوَسی لَِقْوِمِه اْستَِعينُوا بِاهللِ َو اْصبُِروا إِنَّ اْلَْرَض هلِلِّ يُْوِرثَُها َمْن يََشاُء  ِمْن ِعبَاِدهِ َو الَْعاقِبَُۀ لِْلُمتَِّقين« 

)اعراف/128(
 »موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری جویید و استقامت پیشه کنید که زمین از آن خداست و آن 

را به هر کس از بندگانش که بخواهد واگذار مي کند، و سرانجام (نیک) برای پرهیزگاران است.« 

7-5: تجاوزگران
تجاوز به معنی گذر از مرز و شکستن حد و حدود و وارد شدن به حریم زندگی، سرزمین، کشور و 
جایگاه گروهی از مردم و یا قوم و دسته اي است که در آن مکان زندگی مي کنند. کلمۀ »تجاوز« - برابر 

نهادۀ- »تعدی« بر دو وجه است: 
الف: تجاوز از حدود- همان گونه که خداوند متعال در قرآن مي فرماید:

الُِموَن« )بقره/229(  »تِْلَک ُحُدوُد اهللِ فاََل تَْعتَُدوَها َو َمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد اهللِ فَُأولَئَِک ُهُم الظَّ
 »آنها مرزهای الهی است از آن تجاوز نکنید! و کسانی که از آن تجاوز کنند ستمگرند.« 

ب: تجاوز به حدود- همان گونه که در قرآن آمده است:
 »فََمْن اْعتََدی َعَلْيُکْم فَِاْعتَُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اِْعتََدی َعَلْيُکْم« )بقره/194(

 »هر کس به شما تجاوز کرد، همان گونه بر او تجاوز کنید!« 
برای تحقق تجاوز دو شرط الزم است و با وجود این دو شرط مقاومت واجب و ضروری می گردد:

الف: مسلحانه بودن         ب: قائم به زمان حال و آینده بودن.
در قرآن کریم آمده است: 

َِّذيَن يَُقاتُِلونَُکْم َو اَل تَْعتَُدوا إِنَّ اهللَ اَل يُِحبُّ الُْمْعتَديَِن« )بقره/190(  »َو قَاتُِلوا فِي َسبِيِل اهللِ ال
 »و در راه خدا با کسانی که با شما مي جنگند نبرد کنید! و از حّد تجاوز نکنید که خداوند تجاوز کاران 

را دوست نمي دارد.« 
بنابراین اگر تجاوز مربوط به گذشته بوده و در مقابل آن مقاومتی انجام نگرفته باشد، بر افروختن آتش 

جنگ جایز نیست. قرآن کریم در این باره چنین مي گوید:
َِّذيَن يَِصُلوَن إِلَی قَْوٍم بَْينَُکْم َو بَْينَُهْم ميِثَاٌق أَْو َجاُؤوُکْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهم أَْن يُقاتُِلوُکْم أَْو يَُقاتِلُوا   »إاِلَّ ال
َلَم فََما َجَعَل اهللُ لَُکْم  قَْوَمُهْم َولَْو َشاَء اهللُ لََسلََّطُهْم َعَلْيَکم فََلَقاتُِلوُکْم فَِإْن اْعتََزلُوُکْم فََلْم يَُقاتُِلوُکْم َو ألَْقوا إِلَْيُکْم السَّ

َعَلْيِهْم َسبِياًل« )نساء/ 90(
 »مگر آنان که با هم پیمانان شما پیمان بسته اند یا آنان که به سوی شما مي آیند و از پیکار با شما یا 
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پیکار با قوم خود ناتوان شده اند. و اگر خداوند بخواهد آنان را بر شما مسلّط مي کند تا با شما پیکار کنند. 
پس اگر از شما کناره گیری کرده و با شما پیکار ننموده اند، بلکه پیشنهاد صلح کرده اند، خداوند به شما 

اجازه نمي دهد که متعّرض آنان شوید.« 
همان گونه که در آیۀ 194 سورۀ بقره ذکر شد، الزم است مقاومت و دفاع متناسب با اعمال تجاوز باشد.

7-5-1: حالتهای مقاومت و کارزار علیه تجاوز
الف: مقاومت و کارزار علیه تجاوزی که واقع شده است. (بعضی از آیات مربوط به آن ذکر شد)

ب: مقاومت و پیکار علیه تجاوز واقع شده و مستمر:
ِّنَا أَْخِرْجنَا  َِّذيَن يَُقولُوَن َرب لَداِن ال َجاِل َو النَِّساُء َو الَْوِ  »َو َما لَُکْم اَل تَُقاتُِلوَن فِي َسبِيِل اهللِ َو الُْمْستَْضَعِفيَن ِمَن الرِّ

الِِم أَْهُلَها َو اْجَعْل لَنَا ِمن لَُدنَْک وليًّا َو اْجَعْل لَنَا ِمْن لَُدنَْک نَِصيراً« )نساء/75( ِمْن َهِذهِ الَْقْريِۀ الظَّ
 »چرا در راه خدا و مردان و زنانی که تضعیف شده اند پیکار نمي کنید. همان افراد که مي گویند 
پروردگارا ما را از این شهر که اهلش ستمگرند بیرون ببر و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار ده و از 

جانب خود یار و یاوری برایمان تعیین فرما.« 
ج: مقاومت و پیکار علیه تجاوز مورد انتظار:

هر گاه فرد و یا گروهی از مسلمانان پیش بینی دقیق داشته باشند که از جانب کسانی به آنان تجاوز 
خواهد شد، الزم است بی درنگ مقاومتی مناسب از خود نشان دهند تا هم با قدرت آمادگی خود را اعالم 

کنند. در قرآن کریم در این باره چنین آمده است:
 »َو إِمَّا تََخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَانًۀ فَانْبِْذ إِلَْيِهْم َعَلی َسَواٍء إِنَّ اهللَ اَل يُِحبُّ الَْخائِنيَن« )انفال/58(

 »و هر گاه (با ظهور نشانه هایی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی به طور عادالنه به آنان اعالم کن 
که پیمانشان لغو شده است، زیرا خداوند خائنان را دوست نمي دارد.« 

7-6: اشغالگران
نخست،  است. در حالت  اشغالگر آشکار  برابر  در  مقاومت  با  تجاوزگر  برابر  در  مقاومت  تفاوت 
مقاومت کنندگان در سرزمین خویش زندگی مي کنند و در برابر هر تجاوزی، مقاومت مي نمایند، ولی 
در حالت دوم، کسانی بر اثر ستم و بیداد طغیانگران از دیار خویش بیرون رانده شده اند و سرزمینشان 
اشغال شده است، سپس جهت باز پس گرفتن آن سرزمین با اشغالگران به پیکار برمی خیزند و در برابرشان 
مقاومت می نمایند. نمونۀ بارز پدیدۀ اشغال و مقاومت، اقدام رژیم صهیونیستی و مقاومت مردم ستمدیدۀ 

فلسطین است.
خداوند در قرآن، بی تفاوتی قوم بنی اسرائیل را در عدم مقاومت در برابر اشغالگران، نکوهش مي کند، 

آن جا که قرآن از زبان ایشان مي گوید:
 »قَالُوا َو َما لَنَا أاََلّ نَُقاتَِل فِي َسبيِِل اهللِ َو قَْد أَْخِرْجنَا ِمْن ِديَاِرنَا َو أَبْنَائِنَا« )بقره/246(

 »چرا در راه خدا پیکار نکنیم، در حالی که از خانه و فرزندانمان رانده و و دور مانده ایم.« 
در جای دیگر، خداوند کسانی را که از دیارشان بیرون رانده شده و در راه خدا عذاب کشیده و مقاومت 
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کرده و در این راه کشته شده اند، مورد رحمت فراگیر خود قرار مي دهد:
َّذيَِن َهاَجُروا َو أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َو أُوُذوا فِي َسبيِلی َو قَاتَُلوا َو قُتِلُوا َلَُکفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّئَاتِِهْم َوَلُْدِخَلنَُّهْم   »فَال

َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتََها اْلَنَْهاُر ثََوابًا ِمْن ِعْنَداهللِ َو اهللُ ِعْنَدُه ُحْسُن الثََّواِب« )آل عمران/ 195(
 »آنان که در راه خدا هجرت کردند و از خانه هاي خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند و پیکار 
کردند و کشته شدند به یقین گناهانشان را مي بخشم و آنان را در باغ هاي بهشتی که از زیر درختانش نهرها 

جاری است وارد مي کنم. این پاداشی است از طرف خداوند و بهترین پاداش ها نزد پرودرگار است.« 
در آیۀ دیگر، خداوند متعال به کسانی که به ناحق از دیارشان بیرون رانده شده اند اذن مقاومت و پیکار 

و نوید یاری و پشتیبانی مي دهد:
َِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بَِغْيِر َحٍقّ إاِلَّ أَْن   »أُِذَن لِلَِّذيَن يَُقاتُِلوَن بَِأنَُّهْم ُظلُِموا َو إِنَّ اهللَ َعَلی نَْصِرِهْم لََقِديٌرال

ُّنَا اهللُ...« )حج/ 39-40( يَُقولُواَ رب
 »به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گشته، اجازۀ جهاد داده شده است، زیرا مورد ستم قرار گرفته اند 
و خداوند بر یاری آنان تواناست. هم آنان که از خانه و شهر خود به ناحق رانده شدند، جز این که گفتند: 

پروردگار ما خدای یکتاست...« 

7-7: خرافه ها
خرافه ها یکی از امور ناپسند است که قرآن کریم مقاومت در برابر آن را الزم مي داند. قرآن به 
خرافه هاي فراوان اشاره می نماید و با توجه به تنوع و تطّور آن، شیوه های مقاومت پیامبران الهی و بندگان 
صالح خداوند را متناسب با آن مطرح مي کند. در این جا نخست به یک یک مورد جزئی خرافات، اشاره و 
یک جریان کلّی از آن بررسی مي شود. یکی از موارد جزئی خرافه پرستی در قرآن، داستان گوسالۀ سامری 

است که در آیات 85 تا 98 سورۀ طه، بازگو شده است.
پس از این که خداوند در این سوره به تالش فرعون در گمراهی قوم خود و فرجام آن، اشاره می نماید، 
به بنی اسرائیل گوشزد مي کند که ما به شما نعمتهاي زیادی دادیم تا از آنها استفاده کنید و سپاسگزار باشید، 
سپس خطاب به موسی(ع) مي گوید: چه چیز موجب شد تو جلوتر از قومت به وعده گاه بشتابی؟ موسی(ع) 

فرمود: اینک آنان پشت سرمن هستند و من به حضورت شتافتم تا خشنود شوی. خداوند مي فرماید:
« )طه/85( اِمريُّ  »قَاَل فَِإنّا قَْد فَتَنَّا قَْوَمَک ِمْن بَْعِدَک َو أََضلَُّهُم السَّ

 »ما در غیاب تو قومت را امتحان کردیم و سامری آنان را گمراه کرد.« 
بعد از آن حضرت موسی (ع) خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت و گفت: ای قوم من 
آیا پروردگارتان به شما وعدۀ نیکو نداده بود؟ آیا مدت درنگ من در کوه طور بر شما طوالنی شد؟ آیا 

خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید که به وعدۀ من وفا نکردید؟ گفتند:
 » اِمريُّ ْلنَا أَْوَزاَراً ِمْن ِزينَِۀ الَْقْوِم فََقَذْفنَاَها فََکَذلَِک أَلَْقی السَّ  »قَالُوا َما أَْخَلْفنَا َمْوِعَدَک بَِمْلِکنَا َو لَِکنَّا ُحمِّ

(همان/ 87)
 »گفتند ما به اختیار خود وعدۀ تو را خالف نکردیم ولی بارهایی از زیور آالت قوم فرعون را بر دوش 
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ما نهادند، پس آنها را در کورۀ آتش انداختیم و سامری نیز آنچه را که داشت، افکند.« 
سپس برای آنان، پیکر گوساله اي ساخت که صدای گاو داشت، پس او و پیروانش گفتند: خدای شما 
و خدای موسی همین است. هارون برادر حضرت موسی از این کار آنان سخت نگران شد و گفت: که 
شما در حقیقت با این گوساله مورد امتحان قرار گرفته اید و پروردگار حقیقی شما همان خدای یکتاست. 
گفتند: ما همچنان بر پرستش آن خواهیم ماند تا موسی برگردد. آن گاه که حضرت موسی (ع) بازگشت 
و قومش را بر آن حال دید، برآشفت و نسبت به برادر خود نیز خشم گرفت. گفت: ای سامری این چه 
کاری بود که انجام دادی؟ سامری گفت: من چیزی دیدم که آنان ندیدند، پس مشتی از رّد پای آن فرستاده 

(جبرئیل) برداشتم و آن را در آتش انداختم و نفس من این گونه برایم بیاراست. حضرت فرمود:
َِّذي َظْلَت   »فَاْذَهْب فَِإنَّ لََک فِي الَْحياِۀ أَْن تَُقوَل اَلمَساَس َو إِنَّ لََک َمْوِعداً لَْن تُْخلَِفُه َو انُْظْر إِلَی الَِهَک ال

قَّنَُه ثُمَّ لَنَْنِسَفنَُّه فِي اليََمّ نَْسَفًا« )طه/97( َعَلْيِه َعاِکفًا لَنَُحَرّ
 »دور شو! که تو تا زنده هستی باید منزوی شوی و بگویی به من دست نزنید! و تو را وعده گاه عذابی 
است که هرگز در مورد آن با تو تخلّف نشود و اینک به آن معبودی که در عبادتش بودی بنگر که آن 

را مي سوزانیم، سپس خاکستر آن را به طور کامل به دریا مي پاشیم.« 
در پایان این داستان، در آیۀ 98 همین سوره به یگانگی پروردگار و علم واسع و فراگیر او اشاره شده است. 
در پایان از حکایت این خرافه پرستی، این نتیجه حاصل مي شود که مقاومت حضرت موسی(ع) و 
بردارش حضرت هارون(ع) متناسب با نوع پدیدۀ منفی است. آنان به طور نرم و با حکمت و استوار با آن 

پدیده روبرو شدند و مرحله به مرحله آن را از میان بردند تا بندگان خدا از آن آسیب نپذیرند. 
پدیدۀ خرافه پرستی عام تر از جریان سابق، بت پرستی است. در قرآن کریم در پنج آیه، کلمۀ »اصنام« 
به شکل جمع به کار رفته، بی آن که، ذکری از مفرد آن به میان آید و خداوند در پنج سوره به طور رسمي از 
بتها و پدیدۀ بت پرستي سخن گفته است. در این سوره ها از یک سو پدیدۀ بت پرستي با گونه هاي مختلف 
آن ترسیم شده و از دیگر سو، مقاومت انبیاي الهي به ویژه حضرت موسي(ع) و حضرت ابراهیم(ع) را که 

متناسب با آن پدیده می باشد، به نمایش گذاشته شده است.
خداوند بني اسرائیل را از دریا مي گذراند آنان به قومي مي رسند که بت پرست هستند قوم موسي به آن 

حضرت مي گویند:
َُّکم قَْوٌم تَْجَهُلوَن« )اعراف/138(  »... يَا ُمْوَسي اْجَعْل لَنَا إِلَهًا َکَما لَُهْم آلَِهٌۀ قَاَل إِن

 »...اي موسي توهم براي ما معبودي قرار ده، همان گونه که آنان، معبوداني دارند. گفت: شما جمعیتي 
نادان  هستید .« 

گویا که این سخن قوم موسي(ع) آغاز دوبارۀ پدیدۀ بت پرستي در میان آن قوم و پاسخ آن حضرت 
شروع مقاومت در برابر آن پدیده است.

مقاومت حضرت ابراهیم(ع) در چهار سوره از قرآن بر اساس مراتب مقاومت ایشان مطرح شود. در 
سورۀ شعرا، حکایت حضرت ابراهیم(ع) و آزر این گونه آغاز مي گردد:

 »إِْذ قَاَل ِلَبِيۀ َوقَْوِمِه َما تَْعبُُدوَن قَالُوا نَْعبُُد أَْصنَاَمًا فَنََظلُّ لََها َعاِکفيَن« )شعراء/70(
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 »هنگامي که ابراهیم(ع) به پدر و قومش گفت: چه چیز را مي پرستید؟ گفتند: بتهایي را مي پرستیم 
و همۀ روز، مالزم عبادت آنها هستیم.« 

حضرت ابراهیم (ع) با شنیدن این پاسخ، مقاومت خویش را با استداللهاي عقلي که مربوط به بي 
اثر بودن بتها در زندگي است، به پیش مي برد تا این که یگانه پرستي را به عنوان آیین حق به آنان ارائه 

می نماید.
در سورۀ مبارکۀ انعام، مرحله ای دیگر از رویارویي آن حضرت با پدیدۀ بت پرستي حکایت می شود. 

حضرت ابراهیم(ع) پرسشی متفاوت با پرسش گذشته، از آزر مي پرسد: 
ِّي أََراَک َو قَْوَمَک فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن«  )انعام/ 74(  »َوإِْذ قَاَل إِبَْراِهيُم ِلَبِيِه آَزَر أَتَتَِخُذ أَْصنَاَمًا آلَِهًۀ إِن

 »(به خاطر بیاورید) هنگامي را که ابراهیم(ع) به پدرش آزر گفت: آیا بتهایي را به عنوان معبود خود 
برمی گزینی؟ من تو و قومت را در گمراهي آشکار مي بینم.« 

به دنبال این آیه، حضرت ابراهیم(ع) براي اثبات وجود خداوند یکتا، استداللهاي عقلي عرضه مي کند.
در سورۀ ابراهیم، آن حضرت از خداوند مي خواهد که برایش سرزمینی امن قرار دهد و او و فرزندانش 

را از پرستش بتها دور کند. (ابراهیم /35)
اوج مقاومت حضرت ابراهیم(ع) با پدیدۀ بت پرستي در سورۀ انبیاء، آمده است. برنامۀ بت شکني 
این پیامبر الهي از آیۀ 52 شروع می شود که به آزر و قومش مي گوید: این مجسمه ها چیست که همواره 
مي پرستید؟ و آنان پاسخ مي دهند: پدرانمان این گونه عبادت مي کردند. آن حضرت در جواب مي فرماید: 

شما و پدرانتان در گمراهي آشکار هستید.
آنان گفتند: مطلبی حق براي ما آورده اي یا شوخي مي کني؟ حضرت فرمود: خداي شما، خداي 
یکتاست و من بر یکتایي  او گواهی می دهم. به دنبال این سخن، سوگند یاد کرد که براي نابودي بتها، 

طرحی درافکند:
 »فََجَعَلُهْم ُجَذاَذاً إاِلَّ َکبِيراً لَُهْم لََعلَُّهْم إِلَْيِه يَْرَجُعوَن« )انبياء/58( 

 »سرانجام همۀ آنها را جز بت بزرگ قطعه قطعه کرد، شاید سراغ او بیایند.« 
دنبالۀ داستان روشن است، آن حضرت پس از اعتراض بت پرستان نسبت به بت شکني او، استداللی 
روشن و ساده  مي آورد. پس از این که تقصیر را به گردن بت بزرگ مي اندازد، آنان در اعتراض مي گویند: 
بت بزرگ اراده اي ندارد، حضرت از اعتراف آنها به بي ارادگي بتها، براي نفي مطلق آنها بهره می برد. 
گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم(ع) پایان باشکوه و نتیجۀ شگفت انگیز و معجزه آساي این جریان 

است که مقاومتهای گونه گون خلیل الرحمان(ع) آن را به بار مي آورد.

8- شکلهای مقاومت
8-1: مهاجرت

 یکی از شکلهاي مقاومت در قرآن کریم، مهاجرت کردن برای جهاد در راه خداوند است. خداوند 
متعال در آیه هاي فراوان به ثواب مهاجرت در راه خدا اشاره کرده و به مهاجرین وعدۀ رحمت و بخشش 
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گناهان داده و براي ایشان جایگاهی عظیم نزد خود برپا نموده است. (بقره/ 218، توبه/ 22-20 و117، 
َِّذيَن َهاَجُروا فِي  نحل/ 8-10 و 41) و در سوره ای دیگر پاداش آنان را، رزقی نیکو در آخرت مي داند: »َوال

اِزقيَِن« )حج/ 58( َسبِيِل اهللِ ثُمَّ قَتَُلوا أَْو َماتُوا لَيَْرَزقَنَُّهْم اهللُ ِرْزقًَا َحَسنًَا إِنَّ اهللَ لَُهَو َخْيُر الرَّ
 »و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده و آن گاه کشته شدند یا درگذشتند، قطعاً خداوند به آنان رزقی 

نیکو مي بخشد و به راستی این خداوند، بهترین روزی دهندگان است.« 
در جای دیگر، خداوند مهاجرت در راه خدا را شرط ایمان دانسته و کسانی را که ایمان آورده  و در 

راه خدا مهاجرت کرده و جهاد کرده اند، مؤمنان حقیقی، دانسته است.
َِّذيَن آُووا َونََصُروا أُولَئَِک بَْعَضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض  َِّذيَن آَمنُوا َو َهاَجُروا بَِأْمَوالِِهْم َوأَنُْفِسِهْم فِی َسبِيِل اهللِ َوال  »إِنَّ ال
يِن فََعَلْيُکْم النَّْصُر  َّلِذين آَمنُوا َو لَْم يَُهاِجُروا َما لَُکْم ِمْن ِواَليَتِِهْم ِمْن َشْیٍء َحتَّی يَُهاِجُروا َو إِْن اْستَْنَصرُوُکْم فِی الدِّ َو ا
َِّذين  َِّذين آَمنُوا َو َهاَجرُوا َوَجاَهدُوا فِي َسبِيِل اهللِ َو ال إاِلَّ َعَلی قَْوٍم بَْينَُکْم َو بَْينَُهْم ِميثَاٌق َواهللُ بَِما تَْعَملُون بَصيٌِر... َوال

آُووا َو نََصُروا أُولَئَِک ُهُم الُْمْؤِمنُون َحقًَّا لَُهْم َمْغِفَرۀٌ َو ِرْزٌق َکِريٌم« )أنفال/ 72و74(
 »کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نموده و کسانی که 
مهاجران را پناه داده و یاری کرده اند، آنان یاران یکدیگر هستند و کسانی که ایمان آورده ولی مهاجرت 
نکرده اند، هیچ گونه خویشاوندی دینی با شما ندارند، مگر این که در راه خدا هجرت کنند و اگر در کار 
دین از شما یاری جویند، یاری آنان بر شما واجب است، مگر بر علیه گروهی باشند که میان شما و آنان 
پیمانی منعقد شده است و خدا به آنچه انجام مي دهید، بینا است... و کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده 
و در راه خدا به جهاد پراخته و کسانی که مهاجران را پناه داده و یاری کرده اند، آنان همان مؤمنان واقعی 

هستند، برای آنان بخشایش و روزی شایسته خواهد بود.« 

8-2: مقاومت با گفتار و موضع گیري مناسب
 مقاومت در قرآن، تنها مقاومت در برابر تهاجم به سرزمین نیست بلکه شامل پایداری در برابر تکذیبها، 
سخریه ها، تخریبها و شایعه پراکنیها نیز مي شود. خداوند برای هر یک از موارد پیش گفته، شکل یا شکلهایی 
از مقاومت را بیان کرده، به عنوان نمونه به مسألۀ تکذیب پیامبران از جانب مخالفان در قرآن، بارها اشاره 
شده است: تکذیب نوح (شعراء/ 105، قمر/ 9، مؤمنون/ 38) تکذیب موسی (غافر/2-23، قصص/ 38، حج/ 
44) و تکذیب دیگر پیامبران (شعراء/ 26، شعراء/141و160 و176، ق/ 12، حجر/ 80) از جملۀ این موارد 

است که خداوند پیامبران را به صبر و پایداري در برابر آنها فرامی خواند:
َل لَِکَلَماِت اهللِ َو لََقْد  بُوا َو أُوُذوا َحتَّي أَتَاُهْم نَْصُرنَا  َو اَل ُمبَدِّ بَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبلَِک فََصبُروا َعَلي َما ُکذِّ  »لََقْد ُکذِّ

َجاَءَک ِمْنَ نبَِأ الُْمْرَسلِيَن« )انعام/ 34(
 »پیش از تو نیز پیامبراني تکذیب شدند و در بربر تکذیبها، صبر و استقامت کردند و آزار دیدند تا هنگامي 

که یاري ما به آنان رسید و هیچ چیز نمي تواند سنن خدا را تغییر دهد و اخبار پیامبران به تو رسیده است.« 
یکي از شکلهاي مقاومت  که خداوند متعال در قرآن کریم  به آن اشاره دارد، بي توجهي به سخن 
دروغ گویان و کم اهمیت دانستن گفتار آنان است، با این اسلوب، طرف مقابل در مي یابد که نظر او ارزشي 
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ندارد و با این کار خوار و ذلیل مي شود:
 »َويْلٌ  لِْلُمَکِذبِيَن ُکُلوا َو تََمتَُّعوا قَلياًِل إِنَُّکْم ُمْجِرُموَن« )مرسالت، 46-45(

 »در آن روز واي بر تکذیب کنندگان! (و به مجرمان بگو:) در این مدت کم بخورید و بهره گیرید، 
چرا که شما مجرم هستید.« 

واضح است که خوردن بدون هدف در دنیا از ویژگیهاي حیوانات است و خداوند با این بیان کار آنان 
را، بي اهمیت قرار داده است.(دردساوي، 2000م: ص 47)

زماني که دشمنان، پیامبران را مسخره مي کردند خداوند شکلهاي گوناگون را براي مقابله با آنان،  ارائه 
مي دهد، به عنوان نمونه، بي توجهي به سخن مسخره کنندگان و همنشیني نکردن با آنان و ترک نمودن 

مجلس آنان، از اشکال مقاومت است.
َۀ  َِّذيَن يَتَِّخُذوَن الَْکافِِريَن أَْولِيَاًء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنِيَن أَيَْبتَُغوَن ِعْنَدُهْم الِْعزَّ ِر الُْمنَافِِقيَن بَِأنَّ لَُهْم َعَذابًَا أَلِيَمًا ال  »َو بَشِّ
َل َعَلْيُکْم فِي الِْکتَاِب أَْن إَِذا َسِمْعتُْم آيَاِت اهلل يُْکَفُر بَِها َو يُْستَْهَزأُ بَِها فاََلتَْقُعُدوا َمَعُهْم  َۀ هلِلِّ َجِميَعًا َو قَْد نَزَّ فَِإنَّ الِْعزَّ
َُّکْم إِذاً ِمْثُلُهْم إِنَّ اهللَ َجاِمُع الُْمنَافِقيَِن َو الَْکافِريَِن فِي َجَهنَِّم َجِميَعًا« )نساء/  َحتَّي يَُخوُضوا فِي َحديِِث َغْيِرهِ إِن

)140-138
 »به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکي در انتظار آنها است! همانا که کافران را به جاي مؤمنان 
دوست خود انتخاب مي کنند. آیا عزت و آبرو نزد آنان مي جویند با این که همۀ عزتها از آن خداست و 
خداوند در قرآن بر شما نازل کرده است که هر گاه بشنوید افرادي آیات خدا را انکار و استهزاء مي کنند، 
با آنان ننشینید تا به سخن دیگري بپردازند و گرنه شما هم مانند آنان خواهید بود. خداوند منافقان و کافران 

را همگي در دوزخ، جمع مي کند. « 
این آیات با استعارۀ تهکمیه شروع مي شود و از همان ابتدا خداوند با قرار دادن کلمۀ »بشر« به جاي 
»أنذر« عذابی دردناک را که در انتظار منافقین است بشارت داده، سپس به بیان علت این عذاب پرداخته 

و سبب آن را بدگماني آنان به خدا دانسته است.(قطب، 1971م: ج2، ص 556)

8-3: مقاومت مسلحانه
 این شکل مقاومت در صورتی انجام مي شود که فردی یا گروهی به حریم، شهر، منطقه و یا خاک 
کشور حمله کنند. در این حالت، مسألۀ دفاع شرعی پیش می آید که با توجه به آیات قرآنی، باید تدابیر 

الزم از طریق به کار بردن توان دفاعی، اندیشیده شود تا کشور در معرض خطر قرار نگیرد:
َِّذيَن يَُقاتُِلونَُکْم َو اَل تَْعتَُدوا إِنَّ اهللَ اَليُِحبُّ الُْمْعتَِديَن« (بقره/190)   »َو قَاتِلُوا فِی َسبِيِل اهللِ ال

 »با کسانی که با شما می جنگند، پیکار کنید ولی از اندازه درنگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را 
دوست نمي دارد.« 

َُّهْم ُظلِْموا َو إِنَّ اهللَ َعَلی نَْصِرِهْم  همین موضوع در سورۀ حج چنین بیان شده است: »أُِذَن لِلَِّذيَن يَُقاتُِلوَن بَِأن
لََقِديٌر« ( حج/ 39)

 »به کسانی که جنگ بر آنها تحمیل شده، رخصت جهاد داده شده است چرا که مورد ظلم قرار گرفته 
اند و البته خداوند بر پیروزی آنان سخت تواناست.« 
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   بنابر آیات قرآنی، حکومت اسالمی در صورتی که مورد تجاوز واقع شود باید از خود دفاع کند و 
این دفاع از اولین حقوقی است که هر موجودی از آن برخوردار است و اسالم این حق را به مسلمانان داده 

است که از خود دفاع کنند.
آیه هاي فراوان در قرآن به این نوع مقاومت اشاره دارد، مانند آیۀ پیش گفته در سورۀ حج  و آیۀ:

 »َو اْقتُُلوُهْم َحْيُث ثََقْفتُُموُهْم َو أَْخَرُجوُهْم ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوُکْم« )بقره/ 191(
 »هر کجا بر ایشان دست یافتید، آنان را بکشید و از همان جا که شما را بیرون راندند، آنان را بیرون رانید.« 
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نتیجه گیري
 پیامد ژرف نگري و پژوهش در آیات قرآن کریم از زاویۀ ادبیات مقاومت به این قرار است:

1- هدف اساسي مقاومت، ایجاد تعادل و توازن، در هر پدیده است؛
2- از دیدگاه قرآن، مقاومت براي بقاي هر پدیده، امري ضروري و اجتناب ناپذیر است؛

3- از آن جا که قرآن کریم دربارۀ ویژگیهای مقاومت، پدیده هایي که الزم است در برابر آن مقاومت 
شود و گونه هاي مقاومت، سخن گفته است، جاي هیچ تردید باقي نمي ماند که ادبیات مقاومت با تمام 

جهان شمولي و فراگیري  خود، اساس و بن مایه هاي قرآني دارد؛
4- از دیدگاه قرآن، مقاومت امري فطري و شرعي و مقدس است و در تمام عرصه هاي زندگي بشر 

به گونه اي هدفدار و منظم و مستمر، یافت مي شود.   
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