
 

 

 

 

 
Quranic Teachings for Resistance Management 

Sayyid Abbas Qadiminejad1 

Abstract 

The Holy Qur'an contains important teachings about resistance and its 

management, because Islam, as the last revelation religion, has had the 

most challenges with its enemies, and has treated them with particular 

logic we call today's resistance. It is clear that with regard to the universality 

and immortality of the Qur'an, resistance in this revelation resource must 

be managed in a global way and should not be tribal, , racial, familial, 

and at a regional level. Management means carrying out a project to its 

pre-determined goals in a way that does not harm the project process 

and flows to a better and more advanced level. The same needs should be 

met about resistance management. Many commentators have commented 

on resistance, but no comprehensive research on resistance management 

has been conducted. This paper aims at explaining the management of 

resistance from the Qur'an's point of view, with a descriptive-analytical 

and library method and it has been clear that the minds often go to war 

issues as soon as they hear the word resistance and the management of 

resistance, and this kind of understanding is flawed. Because, according 

to Qur'anic teachings, resistance has a general meaning and thus its 

management will also be general, and Muslims must carry out multipurpose 

operations that will, in addition to preparing them for war, help to 

increase industrial growth and promote their citizenship customs and 

worldly religion. At the same time, they must know their enemies and 

treat them with power and dignity to intimidate even unknown enemies. 
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 های قرآنی مدیریت مقاومتآموزه

 *نژادسیدعباس قدیمی
 

 چکیده
درباره مقاومت و مدیریت آن وعدود داردل چراکده اسدلام  های مهمیدر قرآن کریم آموزه

اصدی کده عنوان آخرین دین وحیانی بیشترین چالش را با معاندان خود داشدته و بدا منطدق خبه
بددا آنددان برخددورد کددرده اسددت. پیداسددت بددا توعدده بدده  ،نددامیمامددروزه مددا آن را مقاومددت می

در این منبع وحیانی بایستی در طرز و طدراز عهدانی  شمولی و عاودانگی قرآن، مقاومتنعها
سدط  محددود ای، ندژادی، خدانوادتی و در صدورت قبیلگدی، عشدیرهمدیریت شود و نباید به

ای کده توندهشدده بهیعنی رساندن ین پروژه به اهداف از پیش تعیین مدیریت ای باشد.منطقه
تری عریان یابدد. دربداره مددیریت آسیبی به روند پروژه وارد نیاید و در سط  بهتر و ارتقایافته

انتظارات برآورده شود. درباره مقاومت، مفسدران مطدالبی بسدیاری بیدان  مقاومت نیز باید همین
است. در ایدن مقالده عانبه مقاومت پژوهشی صورت نگرفته درباره مدیریت همهولی  لاندکرده

ای روشن خانه، با روش توصیفی د تحلیلی و کتاببا هدف تبیین مدیریت مقاومت از دیدتاه قرآن
سوی مسائر  ها به محض شنیدن کلمه مقاومت و مدیریت مقاومت، بهذهن شده است اینگه غالباً 

های قرآندی، مقاومدت معندای اعمدی زیرا براساس آموزه لت ناقصی استرود، برداشعنگی می
ای را انجدام هدارد و درنتیجه مدیریت آن نیز اعم خواهد بود و مسلمانان باید عملیات چندمنظور

و  دهند که افزون بر ایجاد آمادتی عنگی، به افدزایش رشدد صدنعتی و روا  آداب شدهروندی
ای با قدرت و تونهشناس باشند و بهدرعین حال باید دشمن دیانت اخروی آنان نیز کمن کندل
 ناشناخته، مرعوب شوند. عزت برخورد کنند که حتی دشمنان

 هاکلیدواژه
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 مقدمه

هدا افتداد و در بانایدران، بدر سدر ز ای حماسی است که پس از انقلاب اسدلامیمقاومت کلمه

درباره مقاومدت  های مهمیهای مجاهد در غرب آسیا رایج شد. در قرآن، آموزهمیان تروه

عنوان آخدرین دیدن وحیدانی بیشدترین تدنش و و مدیریت آن وعود داردل چراکده اسدلام بده

ا ندامیم بدچالش را با معاندان خود داشته و با منطق خاصی که امدروزه مدا آن را مقاومدت می

 آنان برخورد کرده است.

پیداست که مقاومت در دین عهانی اسلام بایستی در طرز و طراز عهانی مددیریت شدود 

 لای باشددای، نژادی، خانوادتی و در سط  محدود منطقدهصورت قبیلگی، عشیرهو نباید به

ر   پس باید مدیریت مقاومت را عدی ترفت تا ُمفاد و مفید  آن کنترل تردد و ُممدار  و ممد

 آن کنار تااشته شود.

ای که آسیبی بده تونهبه ،شدهمدیریت یعنی رساندن ین پروژه به اهداف از پیش تعیین

تری عریان یابد. درباره مدیریت مقاومت یافتهارد نیاید و در سط  بهتر و ارتقاروند پروژه و

 انتظارات برآورده شود. نیز باید همین

 پیشینه تحقیق. 1

از موضو   هاییتوان توشهمی ،هایی که درباره مقاومت نوشته شدهها و مقالهمیان کتابدر 

اما تا عایی که نگارنده اطلا  دارد چنین بحثی با نگداهی مسدتقر  مدیریت مقاومت را یافتل

 ای مستقر دیده نشده است.در مقاله

 روش تحقیق و گردآوری اطلاعات. 2

 ای است.خانهتحلیلی و کتاب -این پژوهش به روش توصیفی

 و تبیین ابعاد آن مسئلهطرح . 3

 :تیدرد های قرآنی مدیریت  مقاومت، باید در دو عهت بررسی و پژوهش صورتدرباره آموزه

. اندمقاومت های مدیریتکه حاوی روشیگی درباره مفاهیم کلیدی آن و دیگری تبیین آیاتی 
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. مدددیریت 2ل . مفدداهیم کلددی1 تیددریم:میبررسددی ایددن موضددو  را پی ،بنددابراین در دو مبحددث

 مقاومت از منظر قرآن. 

 مفاهیم کلی .4

 . ادبیاِت تعابیر و قیود قرآنی1-4

مباحدث قرآندی اسدت کده نیازمندد  رینتداشدت معدارف عملیداتی از قدرآن از مهدمنحوه برد

ترین روش، برخورد مستقیم با نصوص و الفاظ اما عالی لکارتیری عقلیات و نقلیات استبه

که سند قطعی و ابدی دین اسلام است. با بازنگری و بازنگاری در ادبیات قدرآن  تاس قرآن

توانیم مفاهیم بیشدتری را از قدرآن و به کمن سیاقات قرآنی، قیاسات ادبی و قیود آیات می

 استخرا  کنیم.

کده هدر کدافر و  عملده سداحت حدداقلی  مفهدومی از لهای توناتونی داردقرآن ساحت

فهمد و باید بفهمد تا حجت بر همه تمدام شدول. امدا سداحت توای آن را میمنافقی متن و مح

قرآن، براسداس عقلی دات،  بالاتر قرآنی، ساحت حداکثری  مدلولی است که مدلولات التزامی

تواند آید. طبق این اصر، ین کلمه یا عمله قرآنی میدست میروایات و اشارات قرآنی به

توعه به این توناتونی در همه مراحر و مرات  معارف باشد. بیشده بندیحامر معانی طبقه

سدازی ها، کشف معانی مفردات و عملات قرآن درباره علوم و فنون عهدان و تمددنساحت

 با مشگر مواعه خواهد شد. نوین اسلامی

تعدابیر و  در مدوردهای ژرف سدنجیهدا و نگتهدر دانش اصول فقه و بلاغت با حساسیت

سدازی آن شدده هدای قرآندی و نظریدههای شایانی بده برداشدتی قرآنی، کمنقیود احتراز

توعهی به تعابیر و قیود قرآنی باعدث شدده اسدت تدا بسدیاری از استل اما نگاه محدود و بی

که مباحدث عهدانی و درحالی لساز قرآن مغفول بماندترایانه و تمدنآیات حگومتی، عهان

 زند.انبیا مو  میویژه قصص حگومتی در سراسر قرآن به

، همگدان را ای در یدن فراخدوان عمدومیالل  ده خامندهرهبر فرزانه انقلاب اسدلامی، آیت

، نیازمندد  . تحقق مطالبدات ایشدانده استد علم در عرصه دانشگاه و حوزه کردعوت به تولی

است تا افدزون بدر دسدتیابی بده محصدولات ندو و ا ادبیات عربی کارآمد، ثمربخش و معناتر
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د. پایه و اسداس هرتونده ندوآوری و کربتوان آنها را در تستره عهانی توزیع  رفته علمیپیش

 است. ا های علمیه مبتنی بر ادبیات عربی معناترکارآمدی، در حوزه

 . معنای لغوی مقاومت2-4

ای لغدوی و کلمه مقاومت در نصدوص دیندی مدا نیامدده تدا بخدواهیم دربداره شدعا  معند

اما ذکر این نگته، خالی از لطف نیسدت کده لفدظ مقاومدت از  ملاصطلاحی آن حساس بشوی

معنای مشارکت است و باب تفاعر نیز بدرای مشدارکت اسدتل امدا در علدم باب مفاعله و به

صرف فرق لطیفی میان مشارکت تفاعر با مشارکت مفاعلده هسدت کده مشدارکت در بداب 

دیگر فاعددر و مفعددول گددی در مددوردای کدده هددر دو طددرف، تونددهبه ،تفاعددر، دوطرفدده اسددت

تفاعر باید دو فاعر  مرفو  بعد از فعدر تفاعدر  هنگام به کارتیری شوندل بر همین اساسمی

 طور مساوی زدند.بگر یگدیگر را بهیعنی زید و  ل«تَماَرَب زیٌد و بگرٌ »توییم: می مثلاً  لبیاید

مگدن اسدت بدر، مشود و طدرف مقااما مشارکت در باب مفاعله، از ین طرف آغاز می

فعر  باب  مشارکتش، مسگوت و نامعلوم استل پس در کاربردیعنی  مشارکت کند یا نگندل

یعندی  ل«ضاَرَب زیدٌد بگدراً »: مثلاً  لآورندمفاعله، ین فاعر  مرفو  و ین مفعول  منصوب می

ولی معلوم نیست که بگر هم شدرو  بده زدن  لزید شرو  کرد به زدن بگر و با او تلاویز شد

پدس در کلمده مقاومدت معندای  لاشد و بده همدان انددازه بدا زیدد تلداویز شدده باشددکرده ب

یعنی عبهه حق شرو  کرده به مقاومدت و  «قاَوَم الحق ُ الباطرَ »شود که ای لحاظ میحگیمانه

اما معلوم نیست که عبهه باطدر نیدز همدین تداب و تحمدر را  لبرابر عبهه باطر ایستادتی در

هرحال عملیات مقاومت از طدرف اهدر حدق بدا تمدام قددرت به لندداشته باشد و مقاومت ک

 چه عبهه باطر به مقاومت بپردازد و چه نپردازد. ،شرو  شده و هرتز کاسته نخواهد شد

 . مقاومت در آفند و پدافند4 -3

ترین مفداهیم بشدری اسدت کده نخسدتین مظهدر آن در قدرآن در آفند یا عنگ از واض 

طرف ذکر شده است. عنگ از دوطرف یا تنها از ین (13-63ئد:: ما)ماعرای قابیر و هابیر 

 تیرد. شگر می

 طورطرف و به حال اتر از ین .آیدوعود میمفهوم پدافند یا دفا  برای طرف مقابر به
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تاه طبعاً تجهیزات و سازوکارهای ویژه خود را خواهد داشت که عانبه آغاز تردد، آنین

 کنند.تعبیر می Defense Equipmentاز آن به 
شود: عنگ نرم یا آفند غیرعامر و عندگ سدخت یدا آفند یا عنگ به دو نو  تقسیم می

شود: دفا  نرم یا پدافند غیرعامدر و دفدا  آفند عامر. پدافند یا دفا  نیز به دو نو  تقسیم می
 را سخت یا پدافند عامر. هرین از این دو نو  عنگ و دفدا ، منطدق و شدیوه خداص خدود

 است.ا ردا
تواند هم شامر موقعیت آفندی باشد و هم ای فراتیر است که میتونهمفهوم مقاومت به

 تونه نیستپدافندی. پس این
مدانیم کده یعنی بگوییم منتظر می ت منفعلانه و منتظرانه تعریف شودلصورکه مقاومت به

 مقاومت کنیم. ،ای شداتر حمله
نه از تجهیزات آفندی و پدافندی نیاز دارد و باید به هر دوتو عامعه اسلامی روشن است

همین تجهیزات دفاعی  ،های قرآنی ما تناس  داردبا بحث کاملاً بیمه سازدل اما آنهه خود را
شدناختی و هدای روانغیرمستقیم و پیشرفته است که براساس آن بدا اعدرای اصدول و فرمول

چنان های مربوطه آنمقاومت سازمان کاری کنیم که توان دفاعی مسلمانان و شناختیعامعه
طوریگپارچه تبدیر به ین قدرت فیزیگی و سیاسدی و به بالا رود تا عایی که افگار عمومی
ویژه بده ،دشدمن ای برسدد کده موشدن و ماشدین نظدامیاقتصادی واحد تردد و بده مرحلده

ها و اندیشدهتر آندان حریدف آن نباشدد. طبعداً بایدد بحدث خدود را روی های تحریفرسانه
 های افراد  عامعه متمرکز کنیم.ها و انگیختهانگیزه

اسدرائیر و تبیدین دادن کارهدای منفدی بنیقرآن با ذکر ماعراهای پیامبران پیشین و نشدان
هدای اردوتداه کفدر و ها و انگیزهان عنود در صدر اسلام، اندیشدهیهای منافقان و یهودتوطئه

ه کرده که به برخدی از آنهدا ای را ارائهمنظورو اصول چند نفاق و ایمان را به تصویر کشیده
 پردازیم.می

 مدیریت مقاومت از منظر قرآن. 5

 پروا راهبرد برخورد با معاندان بی. 1-5

َواب   ع نَْد الل  ه  ال َایَن کفَُروا فَُهْم لدا یْؤم نُدوَن ا ال َدایَن عاَهدْدَت م دنُْهْم ثُدم َ ینْقُُمد» وَن إ ن َ َشر َ الد َ
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دْم َمدْن َخلْفَُهدْم لََعل َُهدْم  َعْهَدُهْم فی ْد ب ه  ا تَثْقَفَن َُهْم ف ی الَْحْرب  فََشدر   م َ ٍة َو ُهْم لا یت َقُوَن ا فَإ  کر   َمر َ

ْم َعلی یانًَة فَانْب ْا إ لَیه  ا تَخافَن َ م ْن قَْوٍم خ  کُروَن ا َو إ م َ د  ُ الْخدا یا َ ئ نیَن ا َو لدا َسواٍ  إ ن َ الل  َه لا یح 

 .(13-11)اناال: « بَقُوا إ ن َُهْم لا یعْج ُزونَ یْحَسبَن َ ال َایَن کفَُروا سَ 

 تبیین آیات

1) َواب   : »آیده کفدار معاندد را بدا تعبیدر  :. محور شرارت دانستن معانددان )َشدر َ الدد َ دواب 

ور بدیش کند، یعنی آنها یدن مشدت حیدوان شدردر حد اعلای شرارت معرفی می« عانوران

اهر ایمان،  در برابرمعاندان، عنبه توبیخی و  ردر برابزیرا  لنیستند. این تعبیر، دومنظوره است

چراکه آنان  لتعهدات کفار را نخورند لوح نباشند و فری هی دارد که سادهعنبه توعه و تنبی

 آید.نه انسان و از آنان هر شرارتی برمی ،نما هستندانسان

ندوعی تگدرار « ال َایَن کَفَدُروا فَُهدْم لدا یُْؤم نُدونَ »صور شود، در عبارت شاید در نگاه اول ت

اما اتر دقت  لاست« فَُهْم لا یُْؤم نُونَ »عین مفاد « ال َایَن کَفَُروا»فایده وعود دارد، چون مفاد بی

تفریدع بدر عملده  مسدتقبر اسدت کده بدا فدای، «یؤمنونلدا»ماضی و زمان  «کفروا»کنیم زمان 

ده در آیند ،یعنی این دسته از کفاری که در تاشته کفر ورزیدند لطف شده استع «کفروا»

اند. این تعبیر، حاکی از عناد آنان است شرورترین عانوران آورندل پسهم هرتز ایمان نمی

 که هیچ امیدی به توبه و ایمان آنان نیست که نیست.

یت مقاومت از ای  آیه: توان از در  صل  و مدااکره یتونه از معاندان نمبا این درس مدیر

 و قصددد اذیددت دارنددد کدده در آیددات بعدددی توضددیحش  اندچراکدده محددور شددرارت لدرآمددد

 خواهد آمد.

ةٍ  . پیمانشگنی پیاپی2 در اینجا با فعر ممار  که دلالت بر  (:)یَنْقُُموَن َعْهَدُهْم فی کُر   َمر َ

ه حداکی از خدوی حیدوانی و به خصیصه کفار معاند، یعندی عهدشدگنی کد ،کنداستمرار می

به این معنا که هرتاه عهدی بببندند، به دلیدر شدرارت  لکندطلبی آنان است اشاره میعنگ

 د شگست.نباطنی، بدون تردید آن را خواه

یا مسلمانان نیست کده بدا وعدود نقدض  بودن پیامبرمممون آیه، حاکی از صاف و ساده

لود و آدرواقع مممون و لحن آیه، نهی .د ببندندهم با آنان عه از سوی کفار، باز عهد پیاپی

 تونه نیست که کسدی بخواهدد از مددلول التزامدینه تشویقی و مهرآمیز. این ،قهرآمیز است
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پیمدان و بده کفدار معاندد، خوش در برابرن جه معگوس بگیرد که پیامبر و مسلمانااین آیه، نتی

 انگار بودند.سهر

یت مقاومت: با کفار، مراق  شرارت حیوانی هنگام پیمان بستن  یامت اسلام درس مدیر

 باشند و این تعامر را مدیریت کنند. آنان

کندد این عمله حالیه به ین نگته مهم اشداره مدی :. فقدان بازدارندتی )َو ُهْم لا یَت َقُوَن(8

د و نده از ترسنیعنی نه از قانون می بستن، از چیزی پروا ندارندلکه دشمنان کافر هنگام پیمان

هراسدند و نده از می اعرای عدالت عهانی علیه خود وحشدت دارندد و نده از افگدار عمدومی

پس آنان نده در میانده  لهای بشری مثر وفا به عهد، عااب وعدان دارندزیرپاتااشتن ارزش

سادتی و بدون هیچ بلگه در همان آغاز کار، موضع غیرسازنده دارند. آنان به ،یا فرعام کار

 کنند.های خود را مگرراً نقض میای پیمانغهدغد

یت مقاومت: پروا، نیروها بایدد مددیریت شدوند کده مبدادا در برابر دشمن بی درس مدیر

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

های آنان دلخوش باشند و مانوحشت دارد به پی شاید از قانون دنیا بترسد یا از افگار عمومی

 به آنان اعتماد کنند.

ْم َمْن َخلْفَُهم(4 ْد ب ه  قرآن با این عمله عجید  کده تدا آن  :. پراکندن حامیان بیرونی )فََشر  

کننددهای از نحدوه عندگ بدا های عربی سابقه نداشته، تاکتین بسدیار تعیدینموقع در عنگ

ای بدا دشدمن میددانی توندهیعنی باید به لاست« فتشرید الَخل»کند و آن دشمنان را بیان می

ز کده عنگید که حامیان بیرونی و عقبه دشمنان را تارومار کرد. ایدن مطلد  از آیده ذیدر نید

دق َ الَْحدق َ ب گل مات ده  َو یقَْطدَع داب دَر »شود: می درباره عنگ بدر است، فهمیده َو یریُد الل  ُه َأْن یح 

هایی کده نهادها و سدنت -خواست که حق را با سخنان خودمیالْگاف ریَنل و حال آنگه خدا 

کدافران را  اسدتوار و پایددار کندد و بنیداد -کردن پیامبران و پیروان حق قرار دادهبراى یارى

 .(3)اناال: « براندازد

یت مقاومت: های پشت پرده و پشتیبانان دشمن باید مدورد توعده قدرار دست درس مدیر

کندد  سوی حامیان خود نتواند احساس دلگرمدینشینی بهن با عق ای که دشمتونهبه ،تیرد

 تا نقشه هجوم دیگری را در سر بپروراند.

ک َُروَن(. ضربات به3 ک َُرونَ »ضمیر فاعلی در فعر  :یادماندنی )لََعل َُهْم یَا َ تواند هم به می« یَا َ
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ای تونهنایش این است که بهبرتردد و هم به کفار عنگجو. در صورت اول مع «َمْن َخلْفَُهم»

عملیات تشریدالخلف را انجام بدهید که حامیان پشتیبان این کفار همیشه یادشان بماندد کده 

 را برای آنان رقم خواهد زد. چه عواق  شومی هرتونه حمله به سرزمین اسلامی

چنان اتر ضمیر را به کفار عنگجوی در میدان نبرد برتردانیم، معنایش این است که آن

حامیان آنان را تارومار کنید که کفار عنگجو برای همیشه در یادشان بماند که هرتدز ابدزار 

دست ین مشت مزدور پشت صحنه نشوند و بدانند که در پشت میدان عنگ، کسی منتظر 

 د.ان نیست تا دلگرم و تقویتشان کنآن

یت مقاومت: کده تدأثیرش است نباید به حملدات ایداایی  تا عایی که ممگن درس مدیر

کنندده را طراحدی اکتفا کنیم، بلگده حملدات و ضدربات پشدیمان ،مدت استاندک و کوتاه

 کنیم.

آموزد کده در برابدر قرآن با این امر وعوبی به پیامبر می :. نمایش قاطعیت )فَانْب ْا إ لَیْه م(8

انه دسدتفلگیری و پیشهرتونه خیانت احتمالی دشمن، بدا نمدایش قاطعیدت، از تاکتیدن غدا

برابر در دلشان بیفتد و بفهمندو قرارداد صل  را به سمت آنان پرت کند تا هراس در  استفاده

ن هم هیچ تعهدی به هیچ قراردادی نخواهند داشت و ایدن نقض عهد از سوی آنان، مسلمانا

 ارزش و دورریختنی است.امماهای صل  برایشان بی

یت مقاومت: کردن و دورریختن چیزی مثر زباله پرت حاکی از« فَانْب اْ »تعبیر  درس مدیر

کردن بده کردن به دشمن و اهانتبه بیرون است که مدیران مقاومت باید این نحوه از تحقیر

 های مصالحه و معاهده آنان را از قرآن بیاموزند و بیاموزانند.کاغاپاره

عمله در وهلده نخسدت این  الل  َه لا یُح   ُ الْخائ نین(: شود )إ ن َ . دشمن هرتز دوست نمی8

ن در مبارزه با معانددا اهبرد مهمیاما درواقع اشاره به ر لنظر برسدشاید ین مفهوم اخلاقی به

 تواند بهترین رهنمود در مدیریت مقاومت باشد.است که می

زندد یدا بدرای شدما دهد و به شما لبخندد میای انجام میهای دوستانهتاهی دشمن رفتار

سازد تدا ای بر زبان عاری میهکنندیا سخنان دلخوش فرستدیا هدایایی میکند دلسوزی می

 کند. اش را پنهاندشمنی

یت مقاومت: به دشمن رحم  لوح تمان نگنند بهتر است کمیمسلمانان ساده درس مدیر

کند خدا ایدن ارتش بگاهد. قرآن تصری  میکنیم و با او دست دوستی بدهیم تا شاید از شر
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پس دیگر، دوستی شدما بدا آندان چده عایگداهی خواهدد داشدت !  لرا دوست ندارد نخائنا

توانند با ابتنا بر مفاهیمی کلی و مبهم مانند انسدانیت نما نپندارند که میمسلمان برخی منافقان  

چندین اقددامی  .و وعدان اخلاقی و محبدت، بُعدد شدرارت و خباثدت دشدمن را پنهدان کنندد

 های پشت پرده باشد.ان ایمان، خیانت و توافقتواند از سر ترس، فقدمی

ایدن  دوست )إ ن َُهدْم لدا یُعْج دُزوَن(:دادن به محاسبات موهوم و نادرست دشمن و . توعه3

ناتوانی عبهه باطر کند که عبارت است از در مقاومت اشاره می عمله قرآنی به قانون مهمی

خبدر از سدویدای درون  نخسدت اسدت: اهر حق. این آیده بیدانگر دو فایدده عاعزساختن   در

اند سبقت بگیرندد و عبهده دهد که آنان در حملات خود تمان نگنند که توانستهدشمنان می

 کده نهدی مؤکدد « لدا یَْحَسدبَن َ »حق را عاعز سازند. این خطای محاسدباتی را قدرآن بدا تعبیدر 

اند توانسدته کندد کده هرتدز و هرتدز کفدار تمدان نگنندد سدبقت ترفتده وإعلدام می ،است

 سازی کنند.ناتوان

اتی ممگن است بدا تبلیغدات کفدار، بده منظور دوم آیه این است که همین خطای محاسب

ل پدس عبهده حدق نیدز و استقامت آنان را تمعیف کند طیف دوستان و مبارزان راه پیدا کند

اسفانه یگی از مت .و آنان را عاعز کنند توانند از آنان سبقت بگیرندز نمید که کفار هرتبدان

، همین داردکند و تاهی آنان را از حرکت بازمیعواملی که پای اهر مقاومت را سست می

 عجاز دشمنان است.احساس عجز دربرابر ا

 لالخطداب اسدتعلمای اصول فقه، حاوی مفهدوم موافدق یدا فحدوی اصطلاح   این آیه، به

طبعاً اَولی است کده  ،اندجاز کردهعنباید تمان کنند که در باطر خود ایعنی وقتی که کفار 

مبارزان عبهه حق، هرتز دچار چنین خطای محاسباتی نشدوند کده دشدمن سدبقت ترفتده و 

همه را عاعز کرده است. این آیه از طریق ضمیرخوانی  کفار و مبدارزان، دشدمن را ناامیدد و 

 سازد.مبارزان را امیدوار می

یت مقاومت: ن نگنیدد کده کفدار از خددا و شدما حتی برای ین لحظده تمدا درس مدیر

ن احساس عجز پنهان در درون اند. مدیران مقاومت باید ایو عاعزتان کرده اندسبقت ترفته

نشود و از تاب و تحمر آندان کم به دلسردی آنان منجر ن را علا  کنند تا این امر کممبارزا

یعندی ایدن  لکندیمپس باید کاری کرد که همین تیر را به سمت خود دشمن پرتداب  نگاهدل

 دشمن است که باید در برابر اهر حق، به احساس عجز و ناامیدی برسد.
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 قدام حربی ی پیش از ااِرهاب. راهبرد اِعداد 2-5

کْم َو » بداط  الَْخیدر  تُْره بُدوَن ب ده  َعدُدو َ الل  ده  َو َعدُدو َ ٍة َو م ْن ر  وا لَُهْم َما اْستََطعْتُْم م ْن قُو َ َو َأع د ُ

ْم لا تَعْلَُمونَُهُم الل  ُه یعْلَُمُهْم َو ما تُنْف قُوا م ْن َشی آَخرینَ  َسبیر  الل  ه  یدَوف َ إ لَدیگْم َو  ٍ  فیم ْن ُدون ه 

میُع الَْعلیمُ  لْم  فَاْعنَْ  لَها َو تََوکْر َعلَی الل  ه  إ ن َُه ُهَو الس َ ْن  ا َو إ  َأنْتُْم لا تُْظلَُموَن ا َو إ ْن َعنَُحوا ل لس َ

ه  َو ب دالُْمْؤم نیَن ا َو َأل َدَف بَدیَن  ن َ َحْسبَن الل  ُه ُهَو ال َدای َأیدَدک ب نَْصدر  یریُدوا َأْن یخَْدُعوک فَإ 

ْم َو لگن َ الل  دَه َأل َدَف بَیدنَُهْم إ ن َدهُ  ْم لَْو َأنْفَقَْت ما ف ی الَْأْرض  َعمیعاً ما َأل َفَْت بَیَن قُلُوب ه   َعزیدٌز قُلُوب ه 

 .(20-24)اناال:  «یٌم ا یا َأیَها الن َب ی َحْسبُن الل  ُه َو َمن  ات َبََعن م َن الُْمْؤم نینَ َحگ

 تبیین آیات

وا لَُهممهاعم )ملازم نه  . راهبرد  ا عداد  1 و ایجداد  با استفاده از شیوه پیشگیرانه قرآن :(َأع د ُ

بر آفندد )عندگ ندرم( ، ندوعی سازد که افزون را مطرح می« عدادا  »آمادتی مستمر، راهبرد 

ی ا رهداب ا عددادداشدتن  ها و مقدمکردن همه آمادتییعنی فراهم لپدافند )دفا  نرم( نیز است

 بر اقدام حربی.
ری و های قددرت، یدادتیلفدهیابی بده مؤم دسدتسازی نیروها، مسدتلزا همان آمادهی ا عداد

و  قاومت، لجستین نیروهدااستراتژی م ی عنگ نرم و سخت،آموزش علوم مربوط به فناور
و  که سازوکار علوم نظامی است کید شدهل یعنی به مسلمانان تأمدیریت تنش و چالش است

و آلدات مربوطده را بیاموزندد تدا  و همهندین سداخت ابدزار انتظامی در عنگ ندرم و سدخت
 اندام کنند.  دربرابر دشمن، عرض

یدر از تعب« لَُهدم»عدای  اید بهتر بود بهبودن  آیه، شبا وعود عنگی ؤال شودممگن است س
پاسدخ  فهماندد.کردل چراکه َعلی، معنای استعلا و ا ضرار به دشدمن را میاستفاده می« علیهم»

سدازی بدرای شدرو  و ورود در آماده دهندهتوانسدت نشدانمی« َعلَدی»آوردن  این است کده
از لام عاره  ل بنابرایندهدر مییرانه دارد و فقط هشداکه آیه عنبه پیشگل درحالیعنگ باشد

ن بایدد نیروهدای خدود را ، استفاده کرده تا نشدان دهدد مسدلمانامعنای اختصاص است که به
در برابر دشمنان تقویدت کنندد تدا بدا تاکتیدن پیشدگیرانه، هدراس در دل دشدمن  مخصوصاً 

ن عندگ در بودن و ماهیدت دفداعیباش همیشگی مسدلمانا، حاکی از آمادهبیندازند. این امر
 مگت  اسلام است.
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دسدتی در ادبیدات عربدی دارد و بدر ادبیدات رایدج حدوزوی  نگارنده این نوشتار ازآنجدا

معندای لدام عداره را بده « ادبیدات معنداترای قدرآن»در نظریه خود به نام  ،نقدهایی زده است

معنایی کده در علدم نحدو بدرای لدام ذکدر شدده،  22در  رسدچالش کشیده است. به نظر می

باشدد نده اختصداص، نده تملیدن و نده غایدت. در ایدن « ملازمه»معنای اصلی و محوری آن، 

شما باید ملازم با دشمن باشد، یعندی تدا  ا عداددر این آیه این است که « لَُهم»صورت مراد از 

 هم هست. ا عداددشمن هست 

یت مقاومت:  هداعملبداش  مملازم اسدت نده آماده باش  آیه درصدد بیان آماده درس مدیر

 باش زده شود.یعنی پیش از اینگه طبر عنگی نواخته شود باید شیپور آماده

، در ایدن عبدارت« مدا: »های استطاعت نه به اندازه رقابدت )َمدا اْسدتََطعْتُم(. پیشرفت تا انت2

هدا را مبهمدات انددل امدا در مصدداق، آنست و موصدولات در مفهدوم، معرفها موصول اسمی

هدا آتداهی از برخدی از آنیق فراوان و نامحدودی دارندد کده مدا فقدط چون مصاد لنامندمی

افزاری کده در اسدتطاعت بشدری اسدت تواند شدامر هدر عندگمی« ما استطعتم»پس  لداریم

 دهدنشان می« استطاعت»مت است. در مدیریت مقاو بشود. آیه حاوی تعبیر انگیزشی مهمی

 عصر خود پیشروی کنند. و فنی نظامی ترین سطوح علمیباید تا عالی امت اسلامی

یت مقاومت: کردن از تجهیزات دشدمن و پیشرفت نباید فقط کپی ا عداداین  درس مدیر

یعنی تا انتهای توان خود بده پدیش  لباشد، بلگه ترقیات مقاومت باید به مقدار استطاعت باشد

 ید.ای که نه ین تام، بلگه صد تام از دشمن علوتر باشتونهبه ،بروید

باط  الَْخیْر  چندمنظوره ) ا عداد. 8 ٍة َو م ْن ر   «مدا» این عبارت در توضدی  مصدادیق (:م ْن قُو َ

بداط  الَْخیْدر  » ولی این پرسش مهم وعود دارد کده چدرا لموصوله ذکر شده است کده « م دْن ر 

ةٍ »خود از مصادیق  اط سدت کده چدون ربدا پاسخ ساده ایدن آمده است. مستقلاً  ،است« م ْن قُو َ

، از اهمیت شودها میها و تاننالخیر که حاکی از اسبان عنگی است و امروزه شامر نفربر

مدا ا لایدن دو عملده از ندو  ذکدر خداص بعدد از عدام اسدتاینگه است یا  بیشتری برخوردار

 سازد.کننده نیست و حگمت این عبارت را آشگار نمیها قانعکدام از این پاسخهیچ

یت مقاومت های دیگدر مقاومدت ندارد، بلگه بده عنبده آیه فقط عنبه نظامی :درس مدیر

 یعنی صنعت برتر نیز اشاره کرده است که توضی  آن در شماره بعدی خواهد آمد.

از سوی دشمنان تهدید  های اسلامیزمر : طبیعی استرعاب پیش از تهدید )تُْره بُوَن(. ا  4
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دهدد کده بایدد ل دشدمن را ترسداندن، نشدان میبه معنای چشم و د شودل اما تعبیر ا رهابمی

د. درواقدع لدازم نیسدت تهدیدد را بدا تهدیدد یشه صاحبان این تهدیدها را ا رعاب کربرای هم

مناس ، در نطفه  ا رعابپاسخ بگوییم، بلگه بهتر است که پیش از بروز هر تهدیدی آن را با 

تگنولدوژی سدرد، ل بنابراین دخفه سازیم تا دشمن فگر تهدید و هجوم را به خودش راه نده

ه زادی در زمددان مهندددس بازرتددان و همددثیر کدده در دسددتور کددار نهمددت آتددأو بیضددعیف 

ای در دفع دشدمن نددارد و دشدمن را از فگدر ههیچ فاید ،طل  قرار داشتهای اصلاحدولت

چدون در قدرآن، راهد   لاسدتا بسدیار پرمعند« ره »حمله، منصرف نخواهد ساخت. کلمه 

کده کفار همهنان خواهد نشان دهدویا آیه میولی ت لهراسدا است که از خدا میهمان ترس

ناچار خلق پس به ،مهم نیست انچون خدا برای آن ، از شما خواهند ترسیدلترسنداز خدا می

:  سوره حشر آمده اسدت 18ت در آیه صراحن مهم خواهد شد. این نگته حتی بهخدا برایشا

 َن الل  ه  َذل ن ب َأن َُهْم قَْوٌم ل َا یَفقَُهونَ لََأنتُْم َأَشد ُ رَ »
م م 

ه   .«ْهبًَة فی  ُصُدور 

وعود دارد این اسدت کده طبدق هدفگدااری ظداهری « ترهبون»که در صیغه  نگته مهمی

وا لَُهم»درباره  وا( باشدباید نون آن حاف می« َأع د ُ  ا عددادیعندی  لشد تا عواب فعر امر )َأع د ُ

 «أعددوا»ی کنید تا دشمن را بترسانید یا عزای شرط مقدر باشد کده از فعدر امدر سازو آماده

وا لهم تره بوا»یعنی  شود،فهمیده می  .«إن تع د ُ

 لکننددناخودآتاه آیه را به همین شگر مجزوم معنا میطورمفسران و مترعمان قرآنی به

پس عدواب امدر یدا عدزای  حاف نشده استل« ترهبون»بینیم نون فعر تونه که میاما همان

 شرط مقدر نیست. 

را هددف نهدایی و غایدت « ا رهداب»کند که نبایدد را ایجاد می این امر ادبی معنای مهمی

را عواب امر ماکور یدا عدزای شدرط  «ترهبون»و لازم مساوی آن دانست. اتر فعر  «ا عداد»

ظر ادبدی، حدال بدرای در اینجا از ن« ترهبون»مقدر ندانیم، پس نقش نحوی آن چیست  فعر 

« أعددوا»همزمدان بدا عمدر  ا رهدابخواهد بود که معنایش بیان حالت « أعدوا»ضمیر واو در 

چنان آماده و تقویت کنید تا ضدمن آن، دشدمن را هدم های خود را آناست، یعنی شما نیرو

د فراتدر باید ا عدادمفهوم  دهدو این نشان می نیست« ا عداد»مساوی با « ا رهاب»پس ل بترسانید

شود کده تنهدا یگدی از حالدات و از کارکرد عنگی باشد. در این صورت چنین برداشت می

و اهدداف دیگدری  ، فراتدر اسدتا عداددشمن است وترنه عملیات  ا رهاب، ا عدادهای عنبه
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های اقتصدادی، سیاسدی و فرهنگدی را نیدز های غیرعنگی یعنی زیرسداختسازینظیر آماده

 کند.تعقی  می

ادبیات دقیدق  اما به دلیر کندلداعی میو عنگی را ت نظامی ا عدادماکور نخست،  دادا ع

افزاری و فرهنگی های نرمتیو حتی آماد فناوری درصنعتی  ا عداد دهندهو بلیغ قرآنی نشان

اسدت کده تفتدیم ملازمده را « لهدم»در « لدام»ست. قرینه مؤید این برداشت، حرف عاره نیز ا

« علدیهم»بایدد  ،و عندگ مسدتقیم بدود ترنه چنانهه مراد آیه فقط عنبده نظدامیفهماند، ومی

 تفت.می

باط  الَْخیْر  »توان حگمت عبارت اکنون می ٍة َو م ْن ر  م ْن »را رمزتشایی کرد. تعبیر « م ْن قُو َ

ةٍ  ساختی یا ی زیرهاسازیکه همان آماده اشاره است به قوه اعم و اقتدار عام نظام اسلامی« قُو َ

و حتدی علدم  سداختن  Civilizationسدازی یدا است که طبعداً شدامر تمدن صنعتی در فناوری

 های توناتون نیز خواهد بود.افزارعنگ

روى مسدلم و الترمدای »ده اسدت: آم از پیامبر اکرمدر روایتی ست که ا عال  اینجا

« قدال: ألدا إن  القدوة الرمدیعن عقبة بن عامر أن  رسدول الل  ده قدرأ هداه العیدة علدی المنبدر ثدم 

تواند پس این قوه همان رمی یعنی انداختن تیر است که می ل(103: ص3، جق3064اشور، ع)ابن

بداط  الَْخیْدر  »امدا  افزار موشدن در عصدر مدا نیدز بشدودلگشامر عند  تنهدا بده اقتددار « م دْن ر 

عانبده اشداره دارد یشدرفت همدهبه همان پ« عدادا»بنابراین کند. قوه عنگی اشاره میو  نظامی

خراسدان شدمالی از آن یداد در عمدع عواندان  28/8/01 ر فرزانه انقلاب در سدخنرانیکه رهب

 کرده بود:

و ملدت  هدف انقلداب اسدلامی سازی نوین اسلامی،عانبه یا همان تمدنپیشرفت همه

خدارعی  ، ین مصدداق عیندی وخره برای پیشرفت با مفهوم اسلامی. بالأایران است

کده وسدیله اسدت و بخدش  «ابدزاری»وعود دارد. این تمدن نوین، دارای دو بخدش 

بخددش ابددزاری یددا باشددد کدده بدده هددر دو بایددد رسددید. کدده اصددلی اسددت می« متنددی»

عنوان پیشدرفت کشدور هایی اسدت کده امدروز بدهافزاری تمدن، همین ارزشسخت

. اقتدار سیاسی، 8اقتصاد،  .3سیاست، .4. صنعت، 8. اخترا ، 2. علم، 1مطرح است: 

مسائر اعتمداعی. .15های تبلیغ، ر. تبلیغ و ابزا0المللی، . اعتبار بین3، . اقتدار نظامی8

در سرتاسر کشدور انجدام  های زیاد و خوبهای خوب، کاردر این بخش، پیشرفت
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هددا بدودیم. بخددش حقیقدی یددا ها و تحریمها، تهدیددکدده زیدر فشددارترفتدهل درحدالی

 افزاری تمدن یا متن زندتی که همان سبن زندتی است.نرم

 فرمودند: ا عدادعانبه یا همان درباره پیشرفت همه رهبر انقلاب اسلامی

را تا حدودی زیادی در  تواند اهداف نظام اسلامیاست که می آن مفهومی پیشرفت

رکدت و کنندده ح. تدداعی1های پیشرفت: خود عمع کند و به ما نشان دهد. ویژتی

چون انسان ادامه ل شدنی نیست. ادامه دارد و متوقف8 ل. صیرورت است2 لراه است

بُعددی یدا ابعداد اسدت )یدن. دارای 4 لپدایر نیسدتهای بشری پایاندارد و استعداد

. بُعدد مهدم پیشدرفت، 3 ل(و چندبُعدی در مفهدوم اسدلامی بُعدی در فرهنگ غربیدو

 سبن زندتی است.

 ،نددار دو از بداب ا فعالکده هد« أعددوا»و « ترهبدون»هدای که از فعر نگته عالبی دیگری

های ا فعدال و تااشتن بین بابشناسی عرب برای فرقاین است که در لغت ،شودفهمیده می

التحقیق ر کتاب توناتونی وعود دارد که بهترین نظر را مرحوم مصطفوی د تفعیر نظرهای
  ا فعددالندزال و تنزیددر ذکدر کددرده اسدت کدده بداب بده مناسدبت بحددث از ا   فای کلماا  القاارآن

بودن صددوری ،(11: ص36ج، 3124)مصطاوی، عنبه صدوری دارد و باب تفعیر عنبه وقوعی 

ه سدامع را بیشدتر بده خدواهیم توعد، میا فعدالکارتیری بداب یعنی اینگه هنگام به ا فعالباب 

باب  بودنولی وقوعی ملسمت شخص صادرکننده فعر ببریم و عنبه فاعلی را برعسته سازی

تر و عنبه مفعولی در آن برعسته کنیموقو  خود فعر عل  میتفعیر یعنی توعه سامع را به 

 است.

راهبردی ایدن اسدت کده عنبده  در این آیۀ« ا عداد»و « ا رهاب»کارتیری دو واژه به حگمت  

به زبان دیگر،  للی آنتر است تا عنبه مفعوبرای خدا مهم« ا عداد»و « ا رهاب»فاعلی دو واژه 

 همددان نیددروی انسددانی  صددال  و  ن یدداشددما مؤمنددا خواهددد بگویددد شخصددیت خددودقددرآن می

مصل ، باید بیشتر مورد توعه قرار تیرد و برعسته شدود تدا محصدولات کارهدای صدنعتی و 

 عنگی شما.

یت مقاومت: این آموزه برای مدیران مقاومت بسیار مهدم و مفیدد اسدت کده  درس مدیر

تااری کنند تا به علم عنگیدن و فدرد عنگداور، د شئونات مقاومت را چگونه باید ریربدانن

 بیشتر از خود عنگیدن اهمیت بدهند.
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دْم لدا تَعْلَُمدونَُهُم الل  دُه 3 کُْم َو آَخدریَن م دْن ُدون ه  . مثلث دشمنان اسدلام )َعدُدو َ الل  ده  َو َعدُدو َ

کند که سه نو  دشمن داریدم و منان اسلام اشاره میبندی دشیَعْلَُمُهْم(ل آیه، به موضو  طبقه

بنددی که در توضی  آن خواهیم دید ایدن ندو  طبقهبرانگیز است، همهنانتأمر آنهاسومین 

 نظیر است.در مباحث استراتژین عنگی عهان، بی

که با دین خدا مخالف است و حق الل  ه را در (: دشمن خدا َعُدو َ الل  ه  )دشمن شماره ین: 

 شناسد.ان به رسمیت نمیعه

کُْم(: دشمنیدشمن شماره دو:  ن مخالف اسدت و وعدود آندان را در که با مسلمانا )َعُدو َ

 کند.عهان تحمر نمی

دشدمن مجهدول کده بده تصدری  قدرآن، چیدزی  )آَخریَن م ْن ُدون ه م(:دشمن شماره سه: 

 اند.را آشگار نگردهچون هنوز شناسایی نشده و مواضع خود  لدانیمدرباره آنان نمی

در عطف نسدق، آندان ظداهراً نده از طیدف عدوالل  ده  به مقتمای تغایر در دو طرف عطف

مختلفدی در تفاسدیر مطدرح شدده  اند ! نظرهایکیان ل پس آنانهستند و نه از طیف عدوکم

 ند از:ااست که دشمنان مجهول مسلمانان عبارت

 لن مگه. مشرکا1

 لن مدینه. منافقا2

 ل. یهودان8

 لشدند( العرب که ناچار به کوچ)آخرین تروه از یهودان ساکن در عزیرةقریظة یهود بنی. 4

 ل. کفار عن3

 ل. شیاطین8

 ل. اهر فارس8

 ل(302: ص3، جق3062)ماتریدی، منان آینده اسلام . دش3

 ل(302: ص3، جق3064عاشور، ابن). کفار پیرامون مگه و مدینه 0

مطلد  بسدیار « لا تَعْلَُمونَُهم»داند، اما در تفسیر عمله می. طبرسی این دشمنان را کفار 15

معناه لا تعرفونهم لأنهم یصل ون و یصومون و یقولون لا إلده إلدا الل  ده محمدد »توید: می مهمی

 . (111: ص0، ج3136 )طبرسی،« رسول الل  ه و یختلطون بالمؤمنین
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را همدان مسددلمانان « نآَخددری»طبرسدی بددا ایدن توضددی  ماهرانده، بهتددر بدود کدده مصدداق 

که از آنان دشدمن « لا تعلمونهم»با عبارت  8زیرا توصیف دشمن شماره  لدانست نه کفارمی

کم شده بودند یا دستل چون اینان شناسایین نیستندسازد در طیف کفار و منافقاول میمجه

اما دشمن شماره  لشدکردند و مشتشان وامیهایشان، خودشان را رسوا میها یا رفتاربا تفتار

 تدرین نسدیم مخالفدت در عامعده اسدلامیآتش زیر خاکستر است که با وزیددن کوچدن 8

کنند. آنان دشدمن خدانگی و خدودی هسدتند، یعندی از بدین پا میناتهان این تروه، آتش به

خواهدد رسدید کده  روزی روزتاری فرا ،دهندهمین مسلمانانی که الان شعارهای انقلابی می

الل  ده »درندگ عملده دشمنان انقلاب خواهند شد. قرینه مؤید این برداشدت، ذکدر  بی هاهمین

پس نیازی  لکه خدا به همه چیز علم دارددرحالی لاست« لا تعلمونهم»پس از عمله « یعلمهم

به تفتن آن نبود، مگر اینگه خدا بخواهد هشددار دهدد و تهدیدد کندد کده مدن از وضدعیت 

اید آنان را به همگان معرفدی کدرده و رسوایشدان سدازم تدا دشمن مجهول کاملا آتاهم و ش

 وسیله از شرارتشان بگاهد.بدین

هدای اعتمداعی و دشمن ناشدناخته، در حدال حاضدر در موقعیت دهددید نشان میاین ته

اندد و مخالف اما در ته دل با نظدام اسدلامی لقرار دارند های حگومتی در عامعه اسلامیپست

 رسوا خواهند شد.مورد شناسایی قرار تیرند، دانند اتر می

یت مقاومت: ظاهر انقلابی، ولدی دشمن مجهول از بین همین مردم مسلمان  به درس مدیر

هدا ناتهان چهدره اصدلی آن 33مثر فتنه  های تاریگید که هنگام فتنهکناراده ظهور میسست

اصدلاً توقدع  عامعده اسدلامی زنندد کدههایی میکنند و حرفهایی میتردد و کارآشگار می

هایشان اظهار چنین چنین مواضع تلخی را از ین مؤمن انقلابی نداشت و شاید حتی خانواده

 دانستند!!مواضعی را از آنان بعید می

تااری است نه هزینه )َو ما تُنْف قُوا م دْن َشدْیٍ  فدی ، سرمایها عدادشده برای . اموال خر 8

ُ  َسبیر  الل  ه  یَُوف َ   ا عدداداین عبارت درباره اموالی است که در ایجاد  ْم َو َأنْتُْم لا تُْظلَُموَن(:إ لَیْگ

دهد که منافع و بازخور  همده شود که قرآن به مسلمانان اطمینان خاطر میخر  می ا رهابو 

عانبده، یدا همدان پیشدرفت همه« ا عدداد»تردد. درواقدع ها سرانجام به خودتان برمیاین خر 

 تراش.پرسود و پرثواب است، نه ین برنامه هزینه ایتااریسرمایه

تدااری کنندد. تعبیدر تااری را ریرهای ایدن ندو  سدرمایهمدیران مقاومت باید راهگار
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یعندی نبایدد تمدان کندیم کارمدان فقدط  در آیه اطلداق داردل« تُْظلَُمونَ  یَُوف َ إ لَیْگُْم َو َأنْتُْم لا»

های خود عملداً ه سود دنیایی هم دارد و مدیران مقاومت باید به نیروثواب آخرتی دارد، بلگ

 ها چه منافع دنیایی نیز برای آنان خواهد داشت.ا عدادو علناً نشان دهند که این 

یت مقاومت: آور قددر بالدا و سرسدامکسی حق نددارد هزینده مقاومدت را آن درس مدیر

 بایدد سدعی کندیم ت تردد، بلگه برعگسنشان دهد که موع  فرار یا دوری مردم از مقاوم

 ه فدیلم مسدتند و تحلیلدی  کل چنانمنافع آخرتی و دنیایی مقاومت را نیز به همگان نشان دهیم

مصدر بدا وعدود صدل  بدا داد بدا ایدران انقلدابی نشدان مدی بسیار خوبی از مصدر و مقایسده آن

 است. تر ماندهچقدر از پیشرفت، عق  ،نشینی از مقاومتصهیونیسم و عق 

ن َ الل  َه َأل َدَف  . توعه به نیروی انسانی و مردمی8 ه  َو ب الُْمْؤم نیَن ا لگ  )ُهَو ال َای َأی ََدک ب نَْصر 

ییدد در آیات پایانی این مقطع، قدرآن بدر تأ م َن الُْمْؤم نین(:بَیْنَُهْم ا َحْسبُن الل  ُه َو َمن  ات َبََعن 

داند تا دشمن تمدان انی میو منشأ آن را آسم کنده میتگی ،پیامبر و دینش در موردمؤمنان 

 د.تواند تغییری در مواضع مؤمنان ایجاد کنمی با تحرکات مادی نگند

، که اتر تمام امگانات زمیندی را هزینده کندی است در این آیات، به زیبایی تصویر شده

های آنان، ه در دلست کا لفت ایجاد کنی، بلگه این خداتوانی در قلوب مردم عشق و انمی

بدر وعود آورده است. امروزه در علدوم مددیریتی، اعمداعی وعدود دارد  دوستی و الفتی به

اسدت  ی انسانی و همراهدی مردمدیعنصر نیرو ها،ها و نوآوریتردانیمه تازهگه محور هاین

یه دادن آن، سدرمانشدان کنندد بدا شدعار پوپولیسدم و عاهلاندهکه دشمنان سیاسی ما سعی می

ند و آن را ین مگتد  منسدوخ و باطدر ارزش کنانقلاب ما را کم ردمیاعتماعی و اقتدار م

 نشان دهند.

از پیامبر و دینش ریشه  تأیید زمینی و پشتیبانی مردمی در این آیات نشان داده شده است

ت شناسدی، در امددر تألیف آسمانی و الهی  قلوب دارد. ترکی  این روانشناسی با آن عامعه

شود و در زمدین یعنی مقاومت از آسمان شرو  می سازدل، سد محگم مقاومت را مییاسلام

 ماندتار و تأثیرتاار است. یابدل پسنزول می

یت مقاومت  ، ریشه در تألیف قلبی داردل پسیتأیید مردمباید توعه داشت  :درس مدیر

تااری کنند که بدون ارتباط با آسدمان های خود ریرها و برنامهباید این امر مهم را در نیرو

 توان در مقاومت زمینی تاب آورد.نمی
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 افکنی در تکلیف اسرائیل و شبههتئوری گاو بنی .3-5

ُانا ُهُزواً قاَل َأُعدوذُ ب الل  ده   َو إ ذْ قاَل ُموسی» ل قَْوم ه  إ ن َ الل  َه یأُْمُرکْم َأْن تَْابَُحوا بَقََرًة قالُوا َأ تَت َخ 

َأْن َأکوَن م َن الْجاه لیَن ا قالُوا اْدُ  لَنا َرب َن یبَیْن لَنا ما ه ی قاَل إ ن َُه یقُوُل إ ن َها بَقََرٌة لدا فدار ٌض َو 

لا ب گٌر َعواٌن بَیَن ذل ن فَافَْعلُوا ما تُْؤَمُروَن ا قالُوا اْدُ  لَنا َرب َن یبَیْن لَنا ما لَْونُها قداَل إ ن َدُه یقُدوُل 

َ إ ن َه َه ا بَقََرٌة َصفْراُ  فاق ٌع لَْونُها تَُسر ُ الن َاظ ریَن ا قالُوا اْدُ  لَنا َرب َن یبَیْن لَنا مدا ه دی إ ن َ الْبَقَدَر تَشداب

ی ْسدق  َعلَینا َو إ ن َا إ ْن شاَ  الل  ُه لَُمْهتَُدوَن ا قاَل إ ن َُه یقُوُل إ ن َهدا بَقَدَرٌة لدا َذلُدوٌل تُثیدُر الْدَأْرَض َو لدا تَ 

یَة فیها قالُوا الْعَن ع ئَْت ب الَْحق   فََابَُحوها َو ما کاُدوا یفَْعلُونَ   .(33-23)بقر::  «الَْحْرَث ُمَسل ََمٌة لا ش 

 تبیین آیات

ها عا در تشگین دینی همیشه در عوامع بشری و در زنددتی انسدانهای بیماعراعویی

تونده کده در همان لی باز داشته استدردسرساز بوده و آنان را از پیشرفت و شگوفایی واقع

بدار، یدن تگلیدف افگنی زیاننان بدا لجاعدت و تشدگینآبینیم اسرائیر میعرای تاو بنیما

ای که حتی بده موسدی شدن تونهدند، بهدیر به ین تگلیف سخت و پیهیده کرساده را تب

 تاو مورد نظر را ذب  نگنند!و را ریشخند نمودند و نزدین بود اکرده، 

این است که آنان در برابر دستور پیامبرشان به مقاومت منفی عجیبی دست زدندد و مهم 

که این مقاومت منفدی در برابدر دیدن، متأسدفانه از مقاومدت منفدی ل درحالیآوردندبهانه می

 82قرآن در ادامه این مداعرا در آیده  کاهدل پسیارویی با ظلم و زور میانسان در هنگام رو

اسرائیر بعد از این ماعرا، دچار قساوت قل  شددیدی فرماید که بنیان میرا بی مطل  مهمی

چگیددد، امددا از قلدد  اینددان حتددی قطرهددای کدده از سددنگ سددخت، آبددی میطوری، بددهشدددند

 تراوید!نمی

اسرائیر افزون بر توبیخ تداریخی یهدود، هشدداری بدرای مسدلمانان ذکر ماعرای تاو بنی

دچدار قسداوت تداریخی  ،پیدامبر هایدر امر دین و دسدتور عهان است که مبادا با کارشگنی

هم روی دهد که قرآن در سدوره  توانست در امت اسلامیشوند. طبعاً این رخداد ناتوار می

 فرماید.به آن اشاره می 85تا  83نسا  آیات 

یوندان بدا وعدود فیلسدوفانی همهدون ارسدطو و خدوانیم های پیشدین میاریخ تمددندر ت

اما ناتهدان پروتداتوراس عدوان بدا مگتد  شدگاکیت  لبه او  شگوفایی رسیده بودافلاطون 



 8931زمستان ، دومشماره  ،اولسال  51

تردیدد همده چیدز در و  نمایی  فلسفه رئالیسم شن کردقعمیداندار محافر یونان شد که به وا

ربط دانسدت! توان به هرچیزی ربط داد یا آن را بیتفت هرچیزی را می. وی میایجاد کرد

چنان توان دفاعی و عنگی مدردم یوندان را کاسدت تشگیگی، آن هایها و سؤالاین سفسطه

زمانی، یونان  ممتاز، مورد هجوم رومیان عنگجو قرار ترفت و تمام عظمدت و که در اندک

فراهم آورد، فقدط قددرت شگوفایی خود را از دست داد. آنهه موعبات پیروزی رومیان را 

ز درون عامعده خودشدان و بدر اثدر نبدود، بلگده عامدر اصدلی شگسدت یوندان، ا ناآند نظامی

نما بود که در ایدام عندگ بدا رم، عواندان یوندانی را عای شگ اکان  فیلسوفهای بیتشگین

آیدا درسدت  یا اصلاً عنگ، واقعیت دارد یا نه.های خود قرار داده بودند که آآما  تشگین

آیدا ...  آیدا...و آیا دشمن همیشه بد است  و است عان شیرین خود را فدای دیگران کنیم  

که یوندان پدس طوریبه ،ها حس دفا  ملی کشور را به صفر رساندافگنیسان این شبههبدین

از آن، هرتز عظمت سابق خود را بازنیافت. مخالفان و منتقدان داخلی و خارعی عمهوری 

هددا از تئددوری تشددگین و تئددوری تدداو هددا و بارهای غربددزده بارفگرنماو روشددن اسددلامی

اصدطلاح اعتقدادی از طریدق ها سدؤال  بهکنندد. هجدوم صددسرائیر اسدتفاده کدرده و میابنی

نشینان ضدانقلاب، فقدط بده قصدد های مجازی و علسات خار های، شبگههای ماهواربرنامه

هددا اسددت ندده چیددز دیگددر. این ی اسددلامیایجدداد آشددوب ذهنددی و اختلددال در کددار عمهددور

سفانه عز قساوت قل  و انقطا  عداطفی و بلبشدوی أکه مت اسرائیلی استهای بنیعوییبهانه

 یا اشگالی را حر نخواهد کرد. ای ندارد و مشگلی را برطرفهاعتماعی فاید

یت مقاومت:  افدزاریافزاری، مراقد  عندگ نرمباید در کنار عندگ سدخت درس مدیر

 خودی بود.های های قلبی در بین نیرورفتن قساوتتهای ذهنی و شگرافگنییعنی شبهه

 بانی جهانین یا دیدهمانابودن مسلامِت وسط .4-5

ُم ال َتی» فَهاُ  م َن الن َاس  ما َولا َُهْم َعْن ق بْلَت ه  ُب  َسیقُوُل الس ُ ُق َو الَْمغْر  کانُوا َعلَیها قُْر ل ل  ه  الَْمْشر 

د یْهدی َمْن یشاُ  إ لی راٍط ُمْستَقیٍم ا َو کدال ن َعَعلْنداکْم ُأم َ ًة َوَسدطاً ل تَگونُدوا ُشدَهداَ  َعلَدی ص 

ُسوُل َعلَیگْم َشهیداً َو ما َعَعلْنَا الْق بْلَدَة ال َتدی کنْدَت َعلَیهدا إ لدا َ ل دنَعْلََم َمدْن یت َب دُع  الن َاس  َو یگوَن الر َ

ْن ینْقَل ُ  َعلی م َ
ُسوَل م  َهدَدى الل  دُه َو مدا کداَن الل  دُه  َعق بَیه  َو إ ْن کانَْت لَگبیَرًة إ لا َ َعلَی ال َداینَ  الر َ

 .(301-306)بقر::  «ل یمیَع إیمانَگْم إ ن َ الل  َه ب الن َاس  لََرُؤٌف َرحیمٌ 
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 تبیین آیات

ین از آنها کامر اند که هیچدر آیه بقره چند نظر داده« امت وسط»مفسران درباره تعبیر 

 رسد: به نظر نمی

 ل(33: ص3، جق3036بن علی،  )زیدبودن . عدل و عادل1
ایدن  تفسیر سب به ، معنای عدل برای وسط در معاعم لغوی ابهام دارد و احتمالاً ارزیابی: اولاً 

 نیستند. همگی عادل ، امت اسلامینو  از آیات چنین معنایی برای وسط تفته شده است. ثانیاً 
هستند و نه اهدر نه اهر افراط  . اینگه مراد از وسط، همان اعتدال است که امت اسلامی2

 تفریط.
شود و حتی بسدیاری از علمدا اینگه برای بیشتر مردم همین معنا متبادر می رغم: بهارزیابی

ذیر همین آیه، این نظدر را  المیزان اند، اما علامه طباطبایی در تفسیربه همین نظر اشاره کرده
 کند.درستی نقد میبه

بودن امدت بدین ، واسدطه«بودن امدتوسط»  . نظر سوم از علامه طباطبایی: معناى صحی8
رسول و مردم است، نه اینگه دین اسلام میانه افراط و تفریط، و میانه دو طرف تقویدت روح 

حسد  هو تقویت عسم، واسطه باشد. تواه این مطل  آن است که آیه شریفه مورد بحث، ب
گه شهادت از شئون امت کند و اینآیاتی است که دعاى ابراهیم را حگایت می معنا مرتبط با

« و تگونوا شهدا  علی النداس»دل بنابراین دو عمله ه آن عناب از خدا درخواست کراست ک
: 3، ج3130 )طباطبهایی،بودن امدت اسدت ، نتیجه و لازمه وسط«لیگون الرسول علیگم شهیدا»و 

 .(013ص
ثانیداً ایدن  ندلکه واسطه بین رسول و مدردم باشد ارزیابی: اولاً همه امت، شایستگی ندارند

تغییر قبله ربط بدهدد و در صدر آیه را به بحث قبلی یعنی « کالن»تواند تعبیر یبرداشت نم

 د. تبیین کن

بودن، کنایده از وسدط با داشتن همان معنای معروف وسط« وسط». نظر نگارنده: کلمه 4

ها و اریهای حگدومتی مثدر شدهردترین سازهعنوان مرکز شهر، مهمشهر است که همیشه به

ها ساخته در وسط شهر ها غالباً ها و حمامها و مراکز تفریحی و بهداشتی مثر پارککلانتری

بودن فقدط معندای عغرافیدایی نداشدت، بلگده بده معندای مرکدز بنابراین این وسدط شدندلمی

کردن شهر نیز بود. همهنین مگدان قبلده عبدادت در میدان فرماندهی و مرکز نظارت و کنترل
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هدای فقهدی نیدز از ها بود و فرماندهی ماهبی از سدوی حوزهدر وسط شهر پیشین غالباً  اقوام

ترفت. پس از تغییر قبله از قدس به کعبه، مسلمانان با تفمر الهدی امدت همانجا صورت می

 وسط شدند تا از این به بعد، میاندار معرکه عهانی و مرکدز کنتدرل دنیدا مسدلمانان باشدند نده 

 اهر کتاب.

اما خدودش را کدخددای ایدن دهگدده و  لدانیم که غرب، داعیه دهگده عهانی داردمی

دانددد تددا بتوانددد از نظددر تمدددنی و بلگدده حتددی عغرافیددایی، در وسددط میاندددار ایددن معرکدده می

مرکدز عدالَم قدرار  د و محدور ونظارت کنرد و بر عهان و عهانیان ماعراهای عهانی قرار تی

چدون صهیونیسدم عهدانی،  لشدوداز شدرق آسدیا آغداز میتیرد. تشگیر این دهگده عهانی 

 دست تیرد.دلبسته تسلط بر شرق آسیا است تا نظارت عهانی ثروت و قدرت را به

بودن و مرکدز شدهادت المللی، یعنی امت وسطاما اینُ پست عهانی و این مقام خطیر بین

 بده امدت اسدلامی ،لایدن عهدان، خداوندد متعدا و نظارت بر دنیا شدن، قبلاً از سوی صداح   

که شاهدان عهانی، بایدد خدود عدادل و صدال  باشدند تدا شدهادت و ل چراواتاار شده است

ها از همگدان تواهی آنان مورد قبول واقع تردد، نه کشدوری کده در اندوا  فسدادها و سدتم

هر مسلمانی که یگدی ظاسبقت ترفته و تبدیر به شیطان بزرگ شده است و نه کشورهای به

 از اسلام دارند!!! شوند و فقط نامیهای اروپا محسوب میمریگا یا شهرهای ااز ایالت

بده « قددس»د خداوندد بدا تغییدر قبلده مسدلمانان از نتویمی صراحتآیات قرآن کریم به

دادن مگت  اسلام به مسلمانان، آنان را از نعمت بسیار مهدم  مرکزیدت  دیدن و تحویر« کعبه»

ندد کده ال بندابراین مسدلمانان، شداهدان عهانیده استی برخوردار کربانی عهانم و دیدهاسلا

داوند متعال تدواهی پس از اطلا  و نظارت بر حال عهانیان باید در روز قیامت در حمور خ

رود در دنیدا بده نحدو عنوان تواهان عهانی و تداریخی طبعداً انتظدار مدیبه دهند. از مسلمانان

چدون  لصداقت و حگمت، به نظارت عهان بپردازند احسن عمر کنند و در کمال عدالت و

 شاهدان و تواهان باید خود درستگار و راستگو باشند.

بودن و ناظر و شاهد عهانی شدن، حمایت واقعی و پشتیبانی عددی  لازمه این مقام وسط

نظارتی در عهان حاصر نخواهدد وترنه شهادت و  تعال از این تواهان عادل است،خدای م

بدرد و آندان را را بالدا می این موضو  افزون بر اینگده حدس دفداعی امدت اسدلامیعلام شد. ا  

 لترسداندشددت مید، چشدم دشمنانشدان را بهکنساختن تمدنی عظیم و عدید می امیدوار به
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کن راحتی ریشدهتدوان بدهبینند مسلمانان نیز داعیه عهانی دارند و چنین امتی را نمیچون می

غیرت و نیت آندان را بدرای سداختن تمددنی عدیدد ندابود سداخت. از  کرد و حس دفاعی و

ملزومات این نگرش، تفقد و مواسات با مظلومان عهان اسدت. ایدن وظیفده عهدانی بدا زبدان 

 های اسلامی مورد توعه قرار ترفته است.عاطفی و انسانی در برخی آموزه

یت مقاومت ر عهانی رفتا»و « دیشدنانعهانی»و « شدنعهانی»مسلمانان باید  :درس مدیر

وسایر و شرایط  تمامی و لازم است که مقاومت اسلامی را از اهداف خود قرار دهند« کردن

بدا تعلدیم و تلقدین ایدن  فراهم آورد و درواقدع مدا مدوظفیمموریت عهانی را مناس  با این مأ

لگوت، تدوان به فرزندان خود، در ین عملیات تسترده با کمن م استراتژی عهانی  اسلامی

شهادتی و نظارتی خود را بالا ببریم که شامر تهیه تجهیدزات دفداعی و عهدادی نیدز خواهدد 

 شد.

 گیرینتیجه

 آید:دست میاز مطالبی که بیان شد، نتایج ذیر به

مقاومت  ها مقاومت نظامی نیست، بلگه مرادهای اسلامی، تن. مراد از مقاومت در آموزه1

 .سخت و نرم است ابعاد آن و در عنگدر همه 

تدوان از در  کندد، نمی. با معاندانی که قرآن کریم آندان را محدور شدرارت معرفدی می2

 صل  و مااکره درآمد.

 ناباید مراق  شرارت حیوانی آند . چنانهه مسلمانان بخواهند با کفار پیمان ببندند، اولاً 8

ی آنان دلخوش باشدند و بده هانباید به پیمان ثانیاً  لباشند و این تعامر را مدیریت کنند

 آنان اعتماد کنند.

یعنی پیش از اینگه باش  مهاعم، ملازم باشند نه آمادهباش  . مسلمانان باید در حال آماده4

 باش زده شود.باید شیپور آماده ،طبر عنگی نواخته شود

یدن ای کده نده توندهبه ،. مسلمانان در آمادتی باید تا انتهای توان خود به پیش بروند3

 تام، بلگه صد تام از دشمن علوتر باشند.

آور نشان دهد که موع  فرار قدر بالا و سرسام. کسی حق ندارد هزینه مقاومت را آن8

 یا دوری مردم از مقاومت تردد.
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 توان در مقاومت زمینی تاب آورد.. بدون ارتباط با آسمان نمی8

های افگنیزاری یعندی شدبههافدافزاری، مراقد  عندگ نرم. باید در کنار عنگ سخت3

 های خودی بود.های قلبی در بین نیروترفتن قساوتذهنی و شگر

را از اهدداف « کدردن عهانی رفتار»و « اندیشدنعهانی»و « شدنعهانی». مسلمانان باید 0

وسددایر و شددرایط مناسد  بددا ایددن  و لدازمش آن اسددت کدده تمدامی خدود قددرار دهنددد

 د.نموریت عهانی را فراهم آورمأ

  



 10 مقاومت تیریمد یقرآن یهاآموزه

 

 

 کتابنامه
 

 .قرآن کریم .1

 ، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.التحریر و التنویرق(، 1425عاشور، محمدطاهر )ابن .2

 ، بیروت: الدار العالمیة.تفسیر الرهید زید  ن علىق(، 1412زید بن علی بن الحسین ) .8

 ی.، قم: دفتر انتشارات اسلامترجم) تفسیر المیزان(، 1884طباطبایی، محمدحسین ) .4

 ، تهران: ناصر خسرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآن(، 1882طبرسی، فمر بن حسن ) .3

 ، بیروت: دارالگت  العلمیة.تأویل  أهل السنةق(، 1428ماتریدى، محمد بن محمد ) .8

 ، تهران: بنگاه ترعمه و نشر کتاب.التحقیق فى کلما  القرآن الکری (، 1885مصطفوى، حسن ) .8

 

 



References in Arabic / Persian 

1. The Holy Quran 

2. Ibn Ashour, Muhammad Tahir (1420 AH), Tahrir and al-Tanvir, Beirut: 

Mu'asisat al-Tarikh Al-Arabi. 

3. Zaid bin Ali bin al-Hussein (1412 AH), Commentary on al-Shaheed Zaid bin Ali, 

Beirut: al-dar al-Alamiyyat. 

4. Tabatabai, Mohammad Hossein (1374 SH), Translation of Tafsir al-Mizan, Qom: 

Islamic Publications Office. 

5. Tabarsi, Fazl ibn Hassan (1372 SH), Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Tehran: 

Nasser Khosrow. 

6. Matridi, Muhammad ibn Muhammad (1426 AH), Ta'avilat Ahl al-Sonat, Beirut: 

Dar al-Kotob al-Ilmiyah. 

7. Mostafavi, Hassan (1360 SH), al-Tahqiq fi Kalamat al-Qur'an al-Karim, Book 

Translation and Publishing Company, Tehran. 

 

 

 


