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چکیده

مقاومت از اصول اوليۀ زندگي بشري است كه انسان بدون بهرهمندي از آن هرگز قادر به زندگي
نخواهد بود .قرآن آن را واجب شرعي و ضرورت بشري ميداند كه فقدان آن ،موجب فساد در زمين
خواهد شد .ادبيات مقاومت كه به دنبال همين ضرورت به وجود آمده است ،اساس و بنمايۀ قرآني دارد.
در اين مقاله پس از نگاهي كوتاه به مقاومت و ادبيات مقاومت ،براي دستيابي به بنمايههاي ادبيات
مقاومت در قرآن ،ويژگيهاي مقاومت ،پديدههاي مورد مقاومت و گونههاي مقاومت در قرآن مورد
واكاوي قرارگرفت .پژوهش انجام شده نشان ميدهد كه قرآن ،مقاومت را واجب شرعي و ضرورتي
گريزناپذير ميداند و براي آن ويژگيهايي همچون فطري و شرعي بودن ،فراگير و هدفدار بودن ،قداست
و ...قرار داده است و گرايشهاي نفساني و رذايل اخالقي ديگران ،ناهنجاريهاي اجتماعي ،حاكمان جور،
ت كه مقاومت،
تجاوزگران ،اشغالگران و خرافهها را از پديدههاي مورد مقاومت ميداند و تصريح كرده اس 
گونهاي واحد ندارد ،بلكه براساس هر پديدۀ منفي ،گونۀ ويژۀ آن بهكار ميرود.
واژگان کلیدی :قرآن كريم ،ادبيات مقاومت ،بن مايهها ،دفاع
 -1دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز

 -2استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز
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 -1مقدمه

با اندكي ژرفنگري در پديدههاي آفرينش و اثرگذاري و اثر پذيري كه هر پديده نسبت به
پديدههاي ديگر دارد ،درمييابيم كه هر چيز براي باقي ماندن ،نياز به مقاومت دارد و عنصري كه فاقد
مقاومت باشد ،خاصيت وجودي و هویت اصلی خود را از دست میدهد و رو به نابودي میرود.
انسان به عنوان اشرف آفريدههاي خداوند و ثمرۀ عالم آفرينش براي بقاي كالبد ظاهري و روح
و روان خويش به مقاومت نيازمند است .پيداست كه هر جنبه از جنبههاي وجودي انسان و هر زاويه از
زواياي آن ،نوعی ويژه از مقاومت را ميطلبد .مقاومت مفهومي جهاني و جهان شمول است و از ابتداي
خلقت انسان تاكنون دغدغۀ او بوده و در اين زمينه ،ادبياتي به نام ادبيات مقاومت شكل گرفته و گسترش
یافته است .اينك ادبيات مقاومت عنواني آشنا و جهاني است و اين مقاله درصدد اثبات این نکته است كه
اين نوع ادبيات با تمام گستردگي و شهرت جهاني ،ريشهاي قرآني دارد و ميتوان بنمايههاي آن را در
قرآن يافت ،بنابراين ضرورت پرداختن به چنين موضوعي آشكار ميشود .در اين مقاله با چنين فرضي،
پاسخ اين پرسشها دنبال مي شود :
_ ويژگيهاي مقاومت در قرآن چيست ؟
_ از ديدگاه قرآن ،مقاومت در برابر چه پديدههايي است ؟
_ گونههاي مقاومت در قرآن كدام است ؟
جهت دستيابي به اين پرسشها ،پس از اشاره به معناي واژگاني واصطالحي مقاومت با نگاهي به ادبيات
مقاومت به طورعموم ،ديدگاههاي قرآن نسبت به مقاومت بررسي شده ،سپس اركان مقاومت در قرآن،
مراحل مقاومت ،ضرورت مقاومت ،ويژگيهاي مقاومت ،پديدههاي مورد مقاومت وگونههاي مقاومت در
قرآن با استناد به آيات ،مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سپس از همۀ مطالب ،نتيجهگيري شده است.
پژوهشهايی فراوان در زمينۀ ادبيات مقاومت انجام شده ولي آنچه كه به گونهاي ،مربوط به ادبيات
مقاومت و قرآن مي باشد ،از این قرار است:
 مقالۀ مباني نظري دفاع مقدس در قرآن كريم ،عباس علي رستمي نسب ،نشريۀ ادبيات پايداريدانشگاه كرمان ،سال اول ،شماره دوم ،بهار 89
 كتاب أساليب القرآن الكريم فی الرد علي الحمالت اإلعالمية ،نوشتۀ نعيم رزق الدردساوي ،اردن :دارالفرقانهيچ يك از آثار پيشين به بنمايههاي ادبيات مقاومت در قرآن نپرداختهاند .اين مقاله در پي يافتن و
تحليل اساس و بنمايههاي ادبيات مقاومت در قرآن است.
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واژۀ مقاومت برگرفته از فعل ثالثی مجرد « َقا َم» 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 نيز ایستادگی و پایداری کردن است .در فرهنگهاي لغت عربی چهار کاربرد برای این
واژه آورده شده است:

او َم أَ ْع َداء ب ِ َ
ار َض ُه ْم بِال ْ ُق َّو ِۀ :برضد آنان مبارزه کرد.
ال ِده :ن َ َ
 -1قَ َ
اض َل ِض َّد ُه ْمَ ،ع َ
ض ،یُ ِ
واج ُه ُه :در برابر بیماری مقاومت و ایستادگی کرد.
الم َر َ
َ -2ظ َّل یُ َقا ِو ُم ال ْ َم َر َ
ض :یُ َصا ِر ُع َ
ار َع ِة :غَالَبَ ُه :بر او چیره شد.
 -3قَ َ
او َم ُه فِي ال ْ ُم َص َ
ام
اوم َم َع ُه فِی َها :در نیازی با او مجادله و محاجه کرد(.عبدالغنی2001 ،م :ما ّدۀ قَ َ
او َمه فِي َح َ
اج ٍة :قَ َ
 -4قَ َ
ام)
وآذرنوش1384 ،ش :ما ّدۀ قَ َ
بنابراين 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 «مفاعلة» و «تفاعل» برای مشارکت کاربرد دارند که اولی
مشارکت یک طرفه و دومی مشارکت دو طرفه را ميرساند ،نکتۀ قابل توجه در فعل « َقا َم» این است که
آن فعل تنها در باب مفاعلة کاربرد دارد ،زیرا پایداری و مقاومت ،زمانی به كار ميرود که یک طرف به
دالیلی بر طرف دیگر غالب شود و طرف مقابل ميبایست در برابر آن از خود پایداری نشان دهد و یک
مقاومت یک طرفه به دست ميآید 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 ميرساند.
شایستۀ یادآوری است که این واژه در قرآن نیامده و «قیام»  -مصدر دیگر باب مفاعلۀ -فقط یک بار
ِین» (ذاریات )45 /و
انوا ُم ْنتَ َصر َ
به معنای مقاومت و جهاد به کار رفته است« .ف ََما ْاستَ َطا ُعوا ِم ْن قِیَا ٍم َو َما َک ُ
در بقیۀ آیههاي قرآني ( /68زمر ،آل عمران ،19/نساء 5 /و ،103مائده ،97 /فرقان )64 /واژۀ قيام ،مقابل
قعود ،به معنای بر پا کردن و يا قوام زندگی آمده است.
البته این سخن هرگز به آن معنا نیست که قرآن از مقاومت سخن نگفته ،بلکه قرآن کتابی براي هدايت
ن اساس مقاومت كه در ویژگیها ،ارکان و جلوههاي مقاومت و مانند آن تجلي كرده است
بشر است ،بنابراي 
دراین کتاب آسمانی وجود دارد و قرآن آن را یک واجب شرعی و ضرورت بشری ميداند.
از معنای لغوی مقاومت چنین برميآید که محدود به رویارویی در میدان جنگ نیست و هر نوع
مقاومت و پایداری در برابر عوامل برهم زنندۀ تعادل و توازن را شامل ميشود ،با این حال مقاومت ،شامل
پایداری در برابر هرگونه عامل بیرونی و درونی ميشود« ،بنابراین مقاومت ،یک وجه قتالی نیست ،بلکه
یک رویارویی فرهنگی ،تبلیغاتی ،تربیتی و اخالقی و سلوکی و اقتصادی و سیاسی و نظامی است» ( .عمر،
2011م)edleb.net :
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 مبارزهطلبیها ،دشمنیها و تجاوزگریها یا هر چیز دیگری است که بر هم
زنندۀ تعادل و توازن باشد .بر این اساس« :مقاومت ،بر کلیۀ عکسالعملهایی اطالق میگردد که ممکن
است به شکل تدابیر اجرایی و بازدارنده باشد و گروه یا سازمان یا فردی در رویارویی با تهدیدها و خطرها
و تجاوزهای خارجی یا داخلی با آن روبرو ميشود( ».مطلق شقور2009 ،م :ص )20-21
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پيش از پرداختن به ادبیات مقاومت ،الزم است اشارهای بسيار کوتاه به تفاوت ادبیات مقاومت با
ادبیات تمرد و سرکشی شود تا رویکرد این پژوهش آشکار گردد« :ادبیات تمرد و سرکشی بیانگر روح
نویسندهاي متمرد و موضعگیری او نسبت به مسائل شخصی و یا به طور ويژه در برابر روشهاي حکومت
است ،ولی نویسندۀ ادبیات مقاومت به دنبال رهایی یافتن از ستم و رسیدن به آزادی و استقالل است» (.عقله
عرسان201 ،م)arsan-ali.com:
ادبیات مقاومت در پیوند با اختالف و نزاع و درگیری بین دو طرف بهوجود ميآید و پیشینۀ این
درگیری به ابتدای پدید آمدن انسان باز ميگردد ،زيرا ادبیات ،نهادی اجتماعی است و از زبان که نهادی
دیگربه شمار میرود به عنوان ابزار استفاده ميکند و با پایداری فردی و اجتماعی گره ميخورد .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 ميرسد،
تا ملتها به واسطۀ آن بتوانند اندیشهها ،از خود گذشتگیها و مفاخر تاریخ مقاومت خویش را ارائه نمایند.
حب به وطن ،موضع پایداری را در پیش ميگیرند
پس به دنبال تهاجم ،مردم یک سرزمین به واسطۀ غریزۀ ّ
و در این میان ،ادبیات و شاعران نقشی پررنگتر 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 میکنندکه در
پی تحمیل قدرت خود هستند( .کیانی1388 ،ش :ص)129-126
«ادبیات پایداری ،بسته به ویژگیهاي تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی هر دوره و در هر بره ه 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 نیا1388 ،ش :ص)156
مقاومت و پایداری به شکلهاي گوناگون در جامعه ظاهر ميشود و هر کس برای دفاع و استقامت در
برابر رویدادها به گونهاي به مقاومت ميپردازد .هنرمند با خلق تابلوی زیبا و شاعر با سرودن قصیدهاي
دلنشین ،و ادیب با نوشتن متن ادبی یا داستان و یا نمایشنامه به مقاومت در برابر دشمن ميپردازد .بنابراین
ادبیات پایداری در برانگیختن روح پایداری و آشنا ساختن مخاطبان با پیام آن ،نقشی بسیار مهم را ایفا
ميکند 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 بهوجود آورد.
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در آغاز اين پرسش به ذهن ميرسد كه با وجود نگارش کتابها و پژوهشهای فراوان در زمينۀ ادبیات
مقاومت و با توجه مفهوم جهان شمول آن ،آيا در قرآن مطرح شده است و در این صورت بنمايههاي اين
نوع ادبيات در قرآن كدام 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 فتنهاي در عالم نباشد و تمام دین برای

الدِّین ک ُّل ُه للِهّ » (بقره )193 /ادبیات مقاومت ،نوعی ادبیات دینی و قرآن
ون فِ ْتنَ ًة َو یَ ُک ُ
حتَّی التَ ُک َ
ون ُ
خدا باشد « َ
کتابی برای تبیین آیین مقدس اسالم است ،پس رابطهای 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
ميآید تا تعادل و توازن را که اساس زندگی بشر است ،برقرار نماید.
با این تعریف ،مفهوم مقاومت ،شمولی عام ميیابد و هر حرکتی که برای بازگرداندن طغیانگر یا
متجاوز به توازن و اعتدال انجام شود ،مقاومت نام ميگیرد.
مقاومت از دیدگاه قرآن ،مفهومي متداول و برگرفته از یک معنای ایمانی و شرعی و معروف ،به نام
«و
«جهاد» است که ميتوان معنای حقیقی آن را در سخن خدای متعال خطاب به پیامبر اکرم(ص) یافتَ :
یراً» (فرقان)52/
َجا ِه ْد ُه ْم ب ِ ِه ِج َها َدا ً َکبِ َ
بنابراین ،مقاومت شامل مقاومت در برابر امیال نفسانی ،طغیانگریها ،خرافهها ،تجاوزها ،و اشغالگریها
ميشود .شايد برخی بر این باور باشند که مقاومت تنها درمیدان جنگ رخ مینماید اما این جزئی از مفهوم
مقاومت و معنای آن وسیعتر و به جهاد نزدیکتر 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 میشود .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 برمیشمارد:
 -1ایمان راسخ و عمیق :هر كس به چيزي ايمان ژرف و بيشائبه داشته باشد ،بدون ترديد در راه آن
جان فشانی ميکند و از همه چیز خود برای رسیدن به آن ميگذرد .بر این اساس مقاومت ،زمانی پدید
ميآید که ایمان و عقیده در دلها محکم و استوار گردد به همین خاطر پیامبر اکرم(ص) در مکه معانی
ایمانی را در دل مسلمانان ریشهدار 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 ميتوان 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/
 -2استفاده از تمام توان مادی :اگر انسان به یقین برسد ،ولي اسباب و وسایل الزم برای مقاومت را مهیا
نسازد ،کامیاب نمیگردد ،پس انسان ميبایست تمام تواناییهاي بشری خود را به کار گیرد تا به واسطۀ آنها
بتواند در این مسیر پيروز شود .خداوند متعال هرگاه از ابزار مقاومت سخن ميگوید واژۀ «مال» را مقدم بر
نفس میداند و این خود دليل بر آن است كه هنگام مقاومت باید از مال خود گذشت و از آن در راستای
جهاد در راه خدا استفاده کرد(.حديد ،25/آل عمران ،14/انفال ،60/نحل ،8/اسراء ،64/حشر)6/
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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 آيد؟ با دقت در برخي از آیههای نازل شده
در سورههای مدنی روشن ميشود که نزول آیات مذکور به نوعی در ابتدای قانونگذاری در این مورد و
هدايتگر انسانها برای دستیابی به مقاومتی موفق است ،قرآن در این زمینه بر چهار مرحله تکیه دارد:
 :1-1-4تعمیق و ترسیخ عقیده و ایمان
انسان نخست باید ایمان و عقیدهاش 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 نمیآید ،در این حالت ،مقاومت
نتیجۀ مطلوب به دنبال نخواهد داشت .خداوند متعال در این زمینه ميفرماید:
ِین» (بقره)249/
« َک ْم ِم ْن فِئَ ٍة قَلِی َل ٍة َغ َلبَ ْت فِ ْئ ًة َکثِیر ًۀ ب ِ ِإذ ِْن اهلل ِ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
الصابِر َ
«بسا گروهی اندک که به اذن خداوند بر گروهی بسیار پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است».
 :2-1-4دریافت اسرار دشمنان و کشف نقشۀ آنان
اگر بخواهیم در برابر دشمن پایداری کنیم ،باید آنان را خوب بشناسیم و از نقشههاي آنان آگاهی
شویم تا عکسالعملی 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 میبرند ،تأکید ميفرماید که مؤمنان
باید بعد از تعمیق ایمان خود به دنبال شناخت اسرار و نقشههاي دشمنان باشند .خداوند در این سوره ،اسرار
و رازهای درونی منافقین را آشکار ميسازد و از چهار مرحل ه سخن ميگوید که دشمنان برای ترساندن
مؤمنان به کار ميبرند:
الف :خیر خواه مؤمنان نبودن
اب َو َ
روا ِم ْن أَ ْهلِ الْکتَِ ِ
ص ب ِ َر ْح َمتِ ِه
ال ال ْ ُم ْشرِکیِ َن أَ ْن یُنَ ِّز ُل َع َل ْی ُک ْم ِم ْن َخ ْی ٍر ِم ْن َرب ِّ ُک ْم َواهللَُ يَ ْختَ ُّ
«ما یَ َو ُّد ال ّذَ یِن َک َف ُ
َ
ُ
ذوال َف ْضلِ ال ْ َع ِظی ِم» (بقره)105/
هلل
ا
و
اء
ُ
َم ْن یَ َش ُ َ
«نه کسانی که از اهل کتاب کافر شده اند ،و نه مشرکان (هیچکدام) دوست نميدارند 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
اب ل َ ْو یَ ُر ُّد ُ
یر ِم ْن أَ ْهلِ ال ْ ِکتَ ِ
َّارا ً َح َسدا ً ِم ْن ِع ْن َد أَنْ َف ِسه ِْم َما تَبَیَّ َن ل َ ُه ْم ال ْ َح ُّق فَا ْع ُفوا
َ
ونک ْم ِم ْن ب َ ْع ِد إیِ َمان َ ُک ْم ُکف َ
«و َّد َکثِ ٌ
َ
ْ
ِّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
یر» (بقره)109/
د
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ح
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ح
ْ َّ َ
و ْ
َ ْ َ ٌ
اص َف ُ َ َّ َ َ
«بسیاری از اهل کتاب پس از اینکه حق بر ایشان آشکار شد ،از روی حسدی که در وجودشان بود،
آرزو ميکردند شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند ،پس عفو کنید و در گذرید تا خدا فرمان خویش را

بیاورد که خدا بر هر کاری تواناست».
در آيه ،توصیه شده است که چون از نفاق منافقین در امان نیستیم باید مواظب نقشههایشان باشیم.
ج :تسلیم نشدن در برابر دین اسالم
َ
«ول َ ْن تَ ْر َضی َع ْن َ
ک الْیَ ُهو ُد َو َ
واء ُه ْم
َ
ال النَّ َص َ
اری َحتَّی تَتَّبِ َع ِملَّتَ ُهم قُ ْل إِ َّن ُه َدی اهلل ِ ُه َو ال ْ ُه َدی َو لَئِ ْن إِتَّبَ ْع َت أ ْه َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ب َ ْع َد ال َّ
لي َو َ
َ
ال ن َ ِصیرٍ» (بقره)120/
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ْ َ ِّ
ِ َ
َ َ
«و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نميشوند ،مگر آنکه 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
آينده(تأبید) ميگویند ،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
«و َ
لون َ ُک ْم َحتَّی یَ ُر ُّدو ُک ْم َع ْن ِدینِ ُک ْم إِن ْاستَ َطا ُعوا َو َم ْن یَرتَ ِد ْد ِم ْن ُک ْم َع ْن ِدینِ ِه فَیَ ُم ْت َو ُه َو َکاف ٌَر
َ
الو َن یُ َقاتِ ُ
ال یَ َز ُ
َ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ِ
دو َن» (بقره)170/
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«و آنان پیوسته با شما ميجنگند 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 ميشود ،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 میورزند و هرگز لحظهاي از تالش برای بازگرداندن مؤمنان دست بر نميدارند.
 :3-1-4تشویق 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:
للِهَّ
ال ُع ْد َو َان َع َلی ّ
تی َ
هوا فَ َ
الظالِمیِ َن» (بقره)193/
ون فِ ْتنَ ًۀ َو یَ ُک َ
التَ ُک َ
َ
ون الدِّین فَإِن انْتَ ُ
«و قَاتِ ُ
لو ُه ْم َح َّ
«و با آنان بجنگید تا دیگر فتنهای نباشد ،و دین ،مخصوص خدا شود ،پس اگر دست برداشتند ،تجاوز
جز بر ستمکاران روا نیست».
ال تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن اهللَ َ
«و قَاتِ ُلوا فِي َسبِیلِ اهلل ِ ال َّ ِذین یُ َقاتِ ُلون َ ُک ْم َو َ
ین» (بقره)190/
ال یُ ِّح ُب ال ْ ُم ْعتَ ِد َ
َ
«و در راه خدا ،با کسانی که با شما ميجنگند ،پیکار کنید ،ولی از اندازه در نگذرید ،زیرا خداوند
تجاوز کاران را دوست ندارد».
لو ُه ْم َح ْی ُث ثَق َفتُ ُمو ُه ْم َو أَ ْخر ُِجو ُه ْم ِم ْن َح ْی ُث أَ ْخ َر ُجو ُک ْم َو ال ْ ِف ْتنَ ُة أَ َش ُّد ِم ْن ال ْ َق ْتلِ َو التُ َقاتِ ُلو ُه ْم ِع ْن َد
َ
«وا ْقتُ ُ
ِ
ِ
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َ
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ِ
ْ
ُ
ْ
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ُ
ُ
ال ْ َم ِ
رین» (بقره)191/
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«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 آنکه 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 ميکند.
 :4-1-4بشارت به مجاهدین
پس از اين كه جنگ پايان يافت ،خداوند به همۀ جهادگران پاداش ميدهد ،پاداش او رحمت و رضوان
خداوندي و بهشت جاويدان است(.توبه)20-22/خداوند به كساني كه به شهادت رسيدهاند ،بشارت زندۀ
جاويدان بودن ميدهد:
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
«و َ
قو َن» (آل عمران)169 /
َ
ال تَ ْح َسبَ َّن الَّذیِ َن قُت ُلوا في َسبِیلِ اهلل أ ْم َواتَ ًا ب َ ْل أ ْحیَ ٌ
اء ع ْن َد َربِّه ِْم یَ ْر َز ُ
«هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند ،مرده مپندار ،بلکه زنده هستند و نزد پروردگارشان
روزی داده ميشوند».
اگر در هنگام جهاد ،نقصی در اموال و جان صورت گیرد این نزد خداوند ،به حساب میآید .و به تعبیر
قرآن ،جهاد در راه خدا تجارتی است که سود فراوان در آن است و این سود ،همان فوز عظيم میباشد:
ون َو ْع َدا ً َع َل ْی ِه َحق ًا
ون فِي َسبِیلِ اهلل ِ فَیقتَ ُل َ
نین أَنْ ُف ِسه ِْم َو أَ ْم َوال َ ُه ْم ب ِ َأ َّن ل َ ُه ْم ال ْ َجنَّ َة یُقاتِ ُل َ
«إِ َّن اهلل َ اشتَ َری ِم َن ال ْ ُم ْؤ ِم َ
َ
َاستَ ِ
روا بِبَی ِع ُک ْم ال َّ ِذي بَایَعتُ ْم ب ِ ِه َو َذل ِ َ
ورا ِة َو اإلنجیِلِ َو ال ْ ُق ْر ِ
ک ُه َو
بش ُ
َع َل ْیه ِْم فِي التَّ َ
آن َو َم ْن أ ْو فَی ب ِ َع ْه ِده ِم َن اهلل ِ ف ْ
ال ْ َف ْو ُز ال ْ َعظیِ ُم» (توبه)111/
«در حقیقت ،خدا از مؤمنان ،جان و مالشان را به بهای اینکه بهشت برای آنان باشد ،خریده است،
همان کسانی که در راه خدا ميجنگند و مي ُ
کشند و کشته ميشوند ،این به عنوان وعدهای 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 دادهاید بشارت و نوید دهید ،و این (معامله) رستگاری
بزرگ است».
از ديدگاه قرآن جنگ در راه خدا تجارتی است که انسان را از عذاب جهنم نجات میدهد:
ِ
ِ
ار ٍة تُ ْن ِج ُ
يک ْم ِم ْن َع ٍ
ون فی
ذَاب أَل ِ ٍ
ون بِاهلل ِ َو َر ُسول ِه َو تُج َاه ُد َ
یم تُ ْؤ ِمنُ َ
«يَا أيُّها ال َّ ِذ َ
ين َ
آمنُوا َه ْل أ ُدل ُّ ُکم َع َلی تِ َج َ
َسبیِلِ اهلل ِ ب ِ َأ ْم َوال َ ُک ْم َو أَنْ ُف ِس ُک ْم َو َذل ِ ُکم َخ ْي ٌر ل َ ُک ْم إِن ُک ْنتُ ْم ُمؤ ِمنيِ َن» (صف)11-10/
«ای کسانی که ايمان آوردهايد آيا شما را به تجارتی رهنمون شوم که شما را از عذابی دردناک
میرهاند؟ به خدا و فرستادۀ او بگرويد و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنيد ،اين گذشت و فداکاری-
اگر بدانيد -برای شما بهتر است».
نکتۀ در خور بیان در اين آيه آن است که خداوند از استفهام در معنای تشويق استفاده کرده ،به این
معنی که از تجارتی سودمند پرسش ميکند و شنونده را تشويق مينماید تا منتظر این تجارت سودمند باشد،
سپس بعد از ایمان به خدا و رسولش ،جهاد در راه خدا را با جان و مال معاملهای سودمند برمیشمرد.

 -5ضرورت مقاومت
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انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودنش نميتواند تنها و بدون ديگران 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

شد ،به دنبال دست یافتن به بهترینها بود .بنابراین ميبایست برای حفظ بقای خویش در برابر حوادث
روزگار مقاومت نشان ميداد .این احساس بشری نسبت به مقاومت ،باعث پیدایش و استمرار آن گردید،
پس مقاومت را ميتوان 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 ميشود و انسان با توجه به سرشت و
طبیعت ذاتی خویش ناگزیر است برای رهایی از ذلت و خواری و تسلیم نشدن در برابر پدیدههاي طبیعی
و اجتماعی پایداری کند ،به دیگر سخن انسان برای شناخت ،حفظ و توسعۀ ارزشهاي مربوط به سعادت
دنیوی و اخرویاش و همچنین شناخت ضد ارزشها و دور کردن آنها از خود و دیگران باید دست به
مقاومت بزند.
زندگي انسان همچون دريايی خروشان است كه زنده بودن و نشاطش در پويايي امواج آن است .اگر
آب اين دريا راكد شود ،پس از مدتي فاسد ميگردد .قرآن در توصیف این فساد و تباهی میگوید:
اس ب َ ْع َض ُه ْم ب َ ْع َض ًا ل َ َف َس َد ِت َ
«ل َ ْو َ
ض» (بقره)251/
األ ْر ُ
ال َدف ُْع اهلل ِ النََّ َ
«و اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيلۀ بعضي ديگر دفع نميكرد ،زمين را فساد ميگرفت».
بنابراين حيات و بقاي انسان بر پايۀ مقاومت استوار است و او براي بقاي خويش و داشتن زندگي واقعي
و ايدهآل ،الزم است همواره در برابر نيروهاي منفي و زيانبار ،پایداری مناسب داشته باشد.
در بیان ضرورت مقاومت همین بس که دو سوم سورۀ بقره ،بزرگترین سورۀ قرآن در ضرورت
مقاومت و پایداری در برابر کافرین و منافقین است و همچنین در دو سورۀ آل عمران و نساء و دیگر
سورههاي 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 میباشد ،پس این پدیده ،یک ضرورت دنیوی و اخروی به شمار میرود.
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 نميرسد .خداوند در سورۀ فصلت،
توحید را در کنار مقاومت و پایداری قرار ميدهد و به یکتاپرستان پایدار بر توحید ،بهشت جاويدان را
بشارت ميدهد:
َ
َ
ُ
َّ
لاَّ
ِ
ِ
ِ
افوا َو َ
التَ ْح َزنُوا َو أبْش ُروا بِال ْ َجنَة التي ُک ْنتُ ْم
الوا َربَّنَا اهلل ثُ َّم ْاستَ َق ُ
اموا تَتَن َّز َل َع َل ْیه ِْم ال ْ َمالئ َک ُة أ تَ َخ ُ
«إِ َّن الَّذیِ َن قَ ُ
ون» (فصلت)30/
تُو َع ُد َ
«کسانی که گفتند پروردگارما خداست سپس ایستادگی کردند فرشتگان هنگام مرگ بر آنان نازل
ميشوند و ميگویند ،نترسید و غم مخورید و بشارت باد شما را به آن بهشتی که به شما وعده داده ميشد».
این همجواری بین توحید و مقاومت ،بیانگر ارزش واالی مقاومت و پایداری در راه خداوند است ،زيرا
ایمان واقعی ،زمانی فرصت بروز و ظهور مییابد ،که انسان بتواند در برابر امیال نفسانی ،مقاومت مناسب
داشته باشد و از آزمون الهی سربلند بیرون آید.
از ديگاه 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 میتوان 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 راههاي 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»
(هشياري) شروع ميشود و این یقظه و بیداری از مقدمات و لوازم مقاومت قرآنی به شمار میآید:
«إِ َّن اهللَ ال یُ َغیَّ ُر َما ب ِ َق ْو ٍم َحتَّی یُ َغیِّ ُروا َما ب ِ َأنْ ُف ِسه ِْم» (رعد)11/
این آیه تصریح دارد که سرنوشت اقوام به دست خودشان تغییر ميکند ،اگر اراده تغییر در قومی پدید
آمد و یا نسبت به امور جامعه و تغییر آن آگاهی پیدا کردند ،مي توانند در سرنوشت خويش ،مؤثر باشند،
در این صورت ،مقاومت ميتواند یکی از راههاي تغییر باشد.

 -6ویژگیهای مقاومت در قرآن
 :1-6فطری بودن
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مقاومت ،حالتی فطری است ،زیرا آفریدههاي 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 اینکه ویروس یا میکروبی
وارد آن مجموعه ميشود ،گلبولها آمادۀ رویارویی با دشمن خارجی هستند .بسیاری از آن گلبولها به سان
سربازانی در راه دفاع از بین ميروند .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 آسیبناپذیری همه جانبۀ (مادی و معنوی) انسان ،از یک سو ،دستور این است که
انسان به سوی پدیدههاي 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:
«و َ
ار( »...هود)113 /
نوا إِلَی ال َّ ِذ َ
َ
ین َظ َل ُموا فَتَ َم َّس ُک ُم النَّ ُ
ال تَ ْر ُک ُ
«و بر ستمگران تکیه نکنید که موجب ميشود آتش شما را در بر گیرد»...
از سوی دیگر ،الزم است در برابر نیروهای منفی مقاومت کرد و با آنها مبارزه نمود تا آسیبها نابود
گردند.
لو ُه ْم َحتَّی َ
الدِّین للِِهّ ( »...بقره)193/
ال تَ ُک َ
کو َن َ
َ
ون فِ ْتنَ ٌة َو یَ ُ
«و قَاتِ ُ

«با آنان پیکار کنید تا فتنه باقی نماند و دین مخصوص خدا گردد»...

 :2-6مقاومت در برابر عناصر منفی

ضد مقاومت است ،یعنی از یک سو تجاوز ،ستم اعمال ميشود و از سوی
مقاومت همواره در برابر ّ
دیگر مقاومت به شکلهاي 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 میگردد .بدون تردید افرادی که دارای
ت هستند و در یک سو حرکت ميکنند ،هرگز میان آنان ،نزاع و کشمکش وجود ندارد و حملۀ
یک هویّ 
یک طرفه و انتقامگیری از طرف آنان قابل قبول نیست.
ضد مقاومت چنین است:
بیان قرآن در مورد دو سویه بودن امر مقاومت و ّ
لوا ف ََأ ْص َل ُحوا ب َ ْینَ ُه َما فَإ ِْن ب َ َغ ْت إ ِْح َدا ُه َما َع َلی ُ
«و إ ِْن َطائ ِ َفتَ ِ
لوا الَتَي تَ ْب ِغي َحتَّی
َ
األ ْخ َری فَ َقاتِ ُ
ان ِم َن ال ْ ُم ْؤ ِمنیِ َن ا ْقتَتَ ُ
يء إِلَی اهللِ( »...حجرات)9 /
تَ ِف َ
«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».

 :3-6فراگیری و همه جانبه بودن

مقاومت ،گونهها و شیوههای فراوان – از مجاهدت با نفس گرفته تا مبارزۀ مسلحانه -دارد ،ا ّما به علت
کلیت و شمول ،هیچ گونهای از آن جایگزین گونۀ دیگر نمیگردد .قرآن در بارۀ خطر نفس ا ّماره
وصف ّ
از زبان حضرت یوسف صدیق (ع) چنین میگوید:
َ
س أَ َ
السو ِء إِلاَّ َما َر ِح َم َربِّي» (يوسف)53/
ار ٌة ب ِ ُّ
َ
ل َّم َ
«و َما أبْ ِّری ُ
ء ن َ ْف ِسي إِ َّن النَّ ْف َ
«من هرگز خود را تبرئه نميکنم ،که نفس (سرکش) بسیار به بدیها امر ميکند ،مگر آنچه را
پروردگارم رحم کند».
و در جای دیگر با صراحت اعالم ميکند که هر گاه مورد تجاوز و ستم قرار گرفتید ،مقابله به مثل که
از اشکال مقاومت است ،بر شما واجب میباشد:
«ف ََم ْن ا ْعتَ َدی َع َل ْی ُک ْم فَا ْعتَ ُدوا َع َل ْی ِه ب ِ ِم ْثلِ َما ا ْعتَ َدی َع َل ْي ُك ْم( »...بقره)194 /
«هر کس به شما تجاوز کرد ،همانگونه بر او تجاوز نمایید»...
آثار ادبي نيز در صورتي ماندگار خواهند بود كه از درونمايۀ مقاومت با این ویژگی برخوردار باشند،
در غير اين صورت تاريخ مصرف آنها بسيار محدود خواهد بود« .در تاريخ گذشته يا معاصر زندگي
انسان ،هيچ اثر ادبي ارزندهاي نميتوان يافت كه از عنصر پايداري بي بهره باشد .چه هر اثر كه به گونهاي
فارغ از انديشۀ نبرد ميان انسان و جهان ،آفريده شده باشد ،در حقيقت ،يكي از تركيبات اصلي خود را از
دست داده است و پيداست كه در اينجا ،مصداق «جهان» ميتواند هم وجود طبيعي آن باشد و هم بافت
بشرياش» (شكري1366 ،ش :ص)3ادب مقاومت ،چهرۀ انساني عامي دارد كه به هنگام ترسيم اشكال
مختلف تضادهاي زندگي ،در هيچ قالب ملي و يا چارچوب اجتماعي خاص نميگنجد و اين يكي از
جنبههاي مثبت و مهم اين گونه آثار ادبي است كه به طور عموم براي پیوند و ارتباط آفريده شده نه براي
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جدایی و انفصال.

 :4-6اصالت دفاع در مقاومت

اصالت مقاومت بر دفاع است و همیشه از سوی نیروهای عدل و حق در برابر نیروهای منفی ستمگر
و تجاوزگر صورت ميپذیرد:
لو ُک ْم فَا ْقت ُل ُو ُه ْم کَذَ ل ِ َ
ک َج َز ُاء ال ْ َکافِریِ َن» (بقره)191 /
«فَإ ِْن قَاتَ ُ
«اگر (در مسجد الحرام) با شما پیکار کردند ،آنان را به قتل برسانید ،جزای کافران چنین است».

 :5-6هدفدار و منظم بودن

منظم و یک پارچه است .خداوند در سورۀ صف ،مقاومتی ّ
مقاومت امری هدفدارّ ،
منظم و یک پارچه
را به تصویر میکشد:
َ
وص» (صف)4/
لو َن فِي َسبیِلِ ِه َص َّف ًا َکأن َّ ُه ْم ب ُ ْنیَ ٌ
ان َم ْر ُص ٌ
«إِ َّن اهللَ یُ ِح ُّب ال َّ ِذ َ
ین یُ َقاتِ ُ
«خداوند کسانی را دوست ميدارد که در راه او پیکار ميکنند ،گویا بنایی محکم و منظم و استوار هستند».
کلمۀ «صف» در آیۀ مذکور ،دو معنا را ميرساند :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 مینماید.
لزوم وحدت و یکپارچگی ،الزمۀ مقاومت در برابر مشرکان و یا به طور کلی نیروهای منفی است که
جملگی درمقابل حق طلبان ميایستند و در صدد آسیب رساندن به آنان برمیآیند .بیان قرآن کریم دراین
باره ،چنین است:
لون َ ُک ْم َکافَّةً( »...توبه)36 /
لوا ال ْ ُم ْشرِکیِ َن َکافَّةًَ ،ک َما یُ َقاتِ ُ
«قَاتِ ُ
«با مشرکان یکپارچه و دسته جمعی پیکار کنید ،همان گونه که آنان با شما دسته جمعی پیکار
ميکنند».

 :6-6شرعی 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 فرستادهاش چنین دستور ميدهد:
نین َعسی اهللُ أَ ْن ی ُک َّ ْ
روا َو اهللُ
ال تَ َک َل ُف إِلاَّ ن َ ْف َس َ
«فَ َقاتِ ْل فِي َسبِیلِ اهلل ِ َو َ
ک َو َح َِّر ِ
س ال َّ ِذ َ
ین َک َف ُ
َ
ف بَأ َ
ض ال ْ ُم ْؤ ِم َ َ
أَ َش ُّد ب َ ْأ َس ًا َو أَ َش ُّد تَ ْنکیِالً» (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 دردناکتر است».
و در جای دیگر ميفرماید:
نین َع َلی ال ْ ِقتَ ِ
«یَا أَیُّ َها النَّبِ ُّي َح َِّر ِ
ال» (انفال)65/
ض ال ْ ُمؤ ِم َ
«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 ،تخلفکنندگان از امر مقاومت را نکوهش ميکند:
َ
الوا َ
هو َن» (توبه)81 /
ال تَ ْن ُف ُ
روا فِي ال ْ َح ِّر قُ ْل ن َ ُ
انوا یَ ْف َق ُ
ار َج َهنَّ َم أ َش ُّد َح َّرا ً ل َ ْو َک ُ
فو َنَ ...و قَ ُ
«فَر َِح ال ْ ُم َخ ِّل ُ
«تخلف کنندگان از مخالفت خوشحال شدند ...و گفتند در این گرما حرکت نکنید! بگو :آتش دوزخ
از این هم گرمتر است ،اگر ميدانستند».
پیامبران الهی در راستای تربیت پیروان و مجاهدان ،آنان را به مقاومت دعوت ميکنند ،چنان که موسی
(ع) قومش را به پایداری توصیه مينماید:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«قَ َ
اء م ْن عبَاده َو ال ْ َعاقبَ ُة ل ْل ُمتَقیِ َن»
روا إِ َّن األ ْر َ
وسی ل ِ َق ْو ِم ِه ْاستَعیِنُوا بِاهلل ِ َو ْ
اصبِ ُ
ض هلل یُ ْو ِرثُ َها َم ْن یَ َش ُ
ال ُم َ
(اعراف)128 /
ِ
«موسی به قوم خود گفت :از خدا یاری جویید و استقامت پیشه کنید که زمین از آن خداست و آن
را به هرکس از بندگانش که بخواهد واگذار ميکند ،و سرانجام (نیک) برای پرهیزگاران است».

 :7-6دائمی بودن

از آنجا که خداوند متعال در قرآن با بیانات مختلف ،انسانهاي صالح و تقواپیشگان را جانشین خود
در زمین ميداند 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 بهناگزیر ،مقاومت امری همیشگی خواهد بود و
به زمانی خاص محدود نميشود .قرآن خالفت روی زمین و استقرار و امنیت را به اهل ایمان و شایستگان،
وعده داده است:
َ
أْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لصال َحات لَیَ ْستَ َخ ْلفنَّ ُه ْم في ال ْر ِ
ض َک َما ْاستَ َخ َل َف الذیِ َن م ْن قَ ْبله ِْم( »...نور)55 /
نوا َو َعم ُلوا ا َّ
«و َع َد اهللُ ال َّ ِذ َ
َ
ین َ
آم ُ
ً
«خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادهاند ،وعده ميدهد كه قطعا آنان
را حكمران روي زمين خواهد كرد ،همان گونه كه به پيشينيان آنها ،خالفت روي زمين را بخشيد»...
الذ ْک ِر أَ َّن أْ َ
«و ل َ َق ْد َکتَ ْبنَا فِي ال َّز ُبور ِم ْن ب َ ْع ِد ِّ
حو َن» (انبیاء)105 /
ال ْر َ
ض یَ ِرثُ َها ِعبَا ِد َی َّ
َ
الصال ِ ُ
«در حقيقت ،در زبور پس از تورات نوشتيم که زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد».
همین که قرآن کریم مقاومت را تا دفع فتنه و سرافرازی دین خدا الزم ميداند ،دلیل بر دائميبودن
آن است:
للِِهّ
ُّ
ِ
ِ
ُ
ُ
لو ُه ْم َحتَّی َ
الدِّین ُکل ُه ( »...بقره)193 /
ون الْف ْتنَ ُۀ َو یَک َ
التَک َ
ون ُ
َ
«و قَات ُ
«با آنان بجنگيد تا ديگر فتنهای نباشد و دين مخصوص خدا شود».
و هنگام نزاع دو طایفه از مؤمنان ،مقاومت در برابر طایفۀ سرکش و طغیانگر را الزم ميداند تا اینکه
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آنان را به امر خداوند باز گردند( .حجرات)9/

 :8-6قدسی بودن مقاومت
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مقاومت در راه حق يك مكانيسم اجرايي ساده و عيني و بدون پشتوانه نيست ،بلكه افزون بر آثار
ظاهري دنيوي كه براي انسانها به بار مي آورد ،ويژگي بسيار مهم آن قداست است .اين ويژگي ،معنوي
و باطني میباشد و آن چنان از بعد ارزشي ،در اوج و شكوه قرار دارد كه ژرفاي آن را انديشه و خرد
انسانها نمي تواند درك كند و تنها خداوند ،ارزش آن را ميداند و به آن پاداش مي دهد .مقاومت در راه
حق به يكي از اين دو نتيجه ميرسد :نخست پيروزي نهايي و ديگر شهادت كه فوزي عظيم است« .دفاع
بالذات ارزش و قداست دارد ،مهم درك و معرفت صحيح از آن است .اين معرفت است كه به انسان درس
مقاومت ،صبر و مبارزه مي دهد» (رستمي كيا1389 ،ش :ص)95
قرآن كشتگان در راه خدا را زنده مي داند كه نزد پروردگار روزي داده مي شوند و اینگونه بر قداست
مقاومت در راه حق ،مهر تأیید میزند:
للِهّ
َ
َ
ِ
ً
ْ
«و َ
قو َن» (آل عمران )169 /
التَ ْح َسبَ َّن ال َّ ِذ َ
َ
ين قُتِ ُلوا فِي َسبِيلِ ا أ ْم َواتا بَل أ ْحيَ ٌ
اء ع ْن َد َربِّه ِْم يُ ْر َز ُ
«هرگز گمان مبر كساني كه در راه خدا كشته شدند ،مردگانند ،بلكه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان
روزي داده ميشوند».
در آيههاي بعد ،سخن از مجاهدان راه حق كه از فوز شهادت بهره مند نشده اند ،به ميان آمده و وعده
داه شده است که آنان از فضل و رحمت بي منتهاي الهي بهرهمند ميشوند و خداوند ،قدردان مجاهدتهاي
آنان خواهد بود.
در آیۀ  154سورۀ بقره به معناي فوق الذکر با اندكي تفاوت اشاره گشته است.
قرآن در جاي ديگر كشته شدن يا مرگ در راه خدا را همراه با غفران الهي و رحمت بي پایان و برتر
از همۀ امكانات دنيوي ،ميداند.
للِهّ
للِهّ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
عو َن» (آل عمران)157/
َ
«و لَئِ ْن قُتِ ْلتُ ْم فِي َسبِيلِ ا أ ُ
وم ُّتم ل َم ْغ َفر ٌة م َن ا َو َر ْح َم ٌة َخ ْي ٌر ّم َما يَ ْج َم ُ
«و اگر در راه خدا كشته شويد يا بميريد ،آمرزش و رحمت خدا از تمام آنچه جمعآوري ميكنند،
بهتر است».
همچنین خداوند به كساني كه در راه خدا هجرت كرده ،سپس كشته شده و يا مرگشان فرا رسيده،
وعدة نيكو داده است.
للِهّ
َ
للُهّ
للَهّ
ِ
ِ
َ
َ
ً
ً
ِ
ِ
ازقين» (حج)58 /
اتوا ليَر ُزقنَّ ُه ُم ا ر ْزقا َح َسنا َوإ َّن ا ل ُه َو َخ ْي ُر ا ّلر َ
«والَّذيِ َن َه َ
اج ُ
َ
لوا أ ْو َم ُ
روا فِي َسبيلِ ا ث َُّم قُت ُ
«و كساني كه در راه خدا هجرت كردند سپس كشته شدند و يا به مرگ طبيعي از دنيا رفتند ،خداوند
به آنان روزي نيكويي مي دهد كه او بهترين روزي دهندگان است».
همين پشتوانة قداست است كه مقاومت در راه خدا را با اشكال گونهگون آن شورآفرين و آرمانخيز
و شاديآور ساخته است و مجاهدان راه خدا در مسيري كه در پيش گرفتهاند هرگز اندوهگين نمیشوند و
در عزم راسخ آنان خللي ايجاد نمي گردد.

 -7پدیدههاي مورد مقاومت در قرآن

مکتب آسمانی اسالم ،کاملترین 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 میشود و انسان را
به سر منزل مقصود ميرساند .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 .گونههای مختلف مقاومت را
که در مقابل پدیدههاي منفی و بازدارنده تحقق مییابد ،میتوان در این موارد و عناوین خالصه کرد:

 :1-7گرایشهاي نفسانی

انسان به حکم فطرت و ساختار وجودیاش ،دارای گرایشهاي نفسانی است که جهت بقای او الزم
است .هر گاه آن گرایشها از مسیر اصلی خود خارج شود ،طغیان تحقق مییابد .در این هنگام ،انسان با
مقاومت در برابر سرکشی امیال نفسانی که از سرکشی دشمنان خطرناکتر و زیانبارتر است ،در وجود
خویش توازن و تعادل ،ایجاد ميکند .سرکشی و طغیان آن امیال در نفس ا ّماره ،متبلور ميشود که مقابله
و مبارزه و تسلط بر آن را «جهاد اکبر» میگویند .در خطرناکی و زیانبار بودن نفس ا ّماره همین بس که
قرآن کریم از زبان حضرت یوسف صدیق (ع) چنین ميفرماید:
َ
س أَ َ
السو ِء إِالَّ َما َر ِح َم َربِّي( »...يوسف)53 ،
ار ٌة ب ِ ُّ
َ
ل َّم َ
«و َما أب َ َر ُ
یء ن َ ْف ِسي إِ َّن النَّ ْف َ
از آنجا که خداوند پیروی از هوای نفسانی را شرک ميداند ،لزوم مقاومت در برابر نفس ا ّماره ،توجیه
میگردد:
َ
َ
َ
او ًة ف ََم ْن
«أف ََرأ ْی َت َم ْن ات َّ َخذَ َه َو ُاه َو أضلَّ ُه اهللُ َع َلی ِع ْل ٍم َو َختَ َم َع َلی َس ْمع ِه َو قَ ْلبِ ِه َو َج َع َل َع َلی ب َ َص ِر ِه غ ََش َ
یَ ْه ِدیه ِم ْن ب َ ْع ِد اهلل ِ أَفَ َ
رو َن» (جاثیه)23/
ال تَذَ َّک ُ
«آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهی (براینکه
شایسته هدایت نیست) گمراه ساخته و بر گوش و دلش مهرزده و بر چشمش ،پردهاي افکنده است؟ چه
کسی غیر از خدا ميتواند او را هدایت کند؟ آیا متذکر نميشوید؟!»
ممکن است انسانهایی بتوانند در برابر دشمنان خارجی مقاومت کنند ولی در کارزار با نفس ا ّماره شکست
بخورند .بنابراین مبارزه با سرکشی گرایشهاي نفسانی بر مقاومت با عوامل خارجی ،تق ّدم رتبی دارد ،یعنی هر
کس در «جهاد اکبر» که همان مبارزه با نفس ا ّماره است پیروز شود ،ميتواند در برابر دشمنان گونه گون
دیگر پیروز و سربلند بیرون آید .در واقع ميتوان گفت که «جهاد اصغر» ثمرۀ «جهاد اکبر» است.
قرآن کریم دستیابی به بهشت جاویدان را در گرو خوف از مقام خداوند و مقاومت در برابر نفس
سرکش ميداند:
ْ
س َعنِ ال ْ َه َوی ،فَإ َِّن ال ْ َجنَّ َة ِه َي ال ْ َمأ َوی» (نازعات)41-40/
«و أَ َّما َم ْن َخ َ
اف َم َق َ
َ
ام َرب َّ ِه َو ن َ َهی النَّ ْف َ
«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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 :2-7رذایل 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 آنجا که انسان موجودی اجتماعی است ،ناگزیر باید با همنوعان خود معاشرت داشته
باشد و این معاشرت ،موجب ميشود از فضائل یا رذایل اخالقی آنان متأثر و بهرهمند گردد .گاهی این
تأثیرپذیری ارادی نیست ،بدین معنا که امواج ویژگیهاي منفی ،خود به خود از شخصی به شخص دیگر
منتقل ميشود ،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 ميداند:
َ
عو ُذ ب ِ َر ِّب ال ْ َفلَقِ َ ...و ِم ْن َش َِّر َح ِ
اس ٍد إِذَا َح َس َد» (فلق)5-1/
«قُ ْل أ ُ
شر هر حسودی آنگاه که حسد ورزد».
«بگو پناه ميبرم به پروردگار سپیده دم ...و از ّ

 :3-7کجروی و ناهنجاریهاي اجتماعی

جامعۀ انسانی ،مجموعهاي از نیروهای مثبت و منفی است .گاه قطع نظر از افراد کجرویها و ناهنجاریهاي
گروهی و جمعی دیده ميشود و جماعتی حرکتشان واپسگرا 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:
«أَ َ
سو ِل( »...توبه)13/
ثوا أَ ْی َمان َ ُه ْم َو َه ُّموا بِإ ِْخ َر ِ
اج َّ
الر ُ
لو َن قَ ْو َم ًا ن َ َک ُ
ال تُ َقاتِ ُ
«آیا با گروهی که پیمانهاي خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند ،پیکار نميکنید...؟!»
ميتوان 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 کجرویهاي اجتماعی است
که خداوند در قرآن امر به مقاومت و مبارزه در برابر این پدیده داده است:
مو َن َما َح َّر َم اهللُ َو َر ُسول ُ ُه َو َ
ال بِالْیَ ْو ِم الآْ ِخ ِر َو َ
ون بِاهلل ِ َو َ
ین ال ْ َح ِّق( »...توبه)29/
ال یَ ِدینُ َ
ین لاَیُؤ ِمنُ َ
ون ِد َ
لوا ال َّ ِذ َ
ال یُ َح ِّر ُ
«قَاتِ ُ
«با آنانی که به خداوند و روز رستاخیز ایمان نميآورند و آنچه را که خداوند و رسولش حرام دانسته
اند حرام نميدانند ،پیکا رکنید».

 :4-7حاکمان جور
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خداوند در قرآن کریم از سویی ،استبداد و سرکشی و استعالی مادی و قهری حاکمان ستمگر را به

تصویر ميکشد و از دیگر سو به مقاومت مؤمنانی اشاره دارد که با ت ّوکل به خدا در برابر آنان ایستادگی
ميکنند .قرآن کریم ،فرعون را نمونهاي بارز از سران ستم و استبداد معرفی ميکند:
َ
َ
ال فِي أْ َ
ون َع َ
ال ْر ِ
اء ُه ْم
«إ َِّن فِ ْر ُع َ
اء ُه ْم َو یَ ْستَ ْحیی ن ِ َس َ
ض َو َج َع َل أ ْه َل َها َِش َیع ًا یَ ْستَ ْض ِع ُف َطائ ِ َف ًة ِم ْن ُهم یُذَ ب ِّ ُح أبْنَ َ
ان ِم َن ال ْ ُم ْف ِسدیِ َن» (قصص)4/
إِن َّ ُه َک َ
«فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروههاي مختلف تقسیم نمود ،گروهی را به
ضعف و ناتوانی ميکشاند ،پسرانشان را سر ميبرید و زنانشان را زنده نگه ميداشت ،او به یقین از مفسدان
و تبهکاران بود».
نو ُد ُه فِي
در آیۀ دیگر ،دربارۀ استکبار ورزیدن او و لشکریانش چنین ميگویدَ :
«و ْاستَ ْکبَر ُه َو َو ُج ُ
أْ َ
ال ْر ِ
ض ب ِ َغ ْی ِر ال ْ َح ِّق( »...قصص)39/
«فرعون و لشکریانش به ناحق در زمین استکبار ورزیدند»...
قرآن پس از ترسیم صور سرکشی و طغیان فرعون و اطرافیانش ،گونههاي مقاومت بندگان شایستۀ
خویش را به تصویر ميکشد و آنگاه که فرعون ساحرانش را برای مقابله با حق به میدان ميآورد ،خداوند
به حضرت موسی(ع) دستور مقابله با او را با مناسبترین ابزار ميدهد:
ْ
«و أَ ْو َح ْینَا إِلَی ُم ْو َسی أَ ْن أل ْقِ َع َص َ
َکو َن» (اعراف)117/
َ
اک فَ ِإذَا ِه َي تَ ْل َق ُف َما یَأف ُ
«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 ميگرفت».
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 ميرسد ،به گونهاي که از آنان ميخواهد برای ایمان آوردن باید از او
شدت تهدید ميکند:
اجازه بگیرند ،سپس آنان را به ّ
َ
«قَ َ
وه فِي ال ْ َم ِدین ِة لِتُ ْخر ُِجوا ِم ْن َها أَ ْه َل َها ف ََس ْو َف
ال فِ ْر ُع ُ
آم ْنتُ ْم ب ِ ِه قَ ْب َل أ ْن آذ ََن ل َ ُک ْم إِ َّن َهذَا ل َ َم ْک ٌر َم َک ْرتُ ُم ُ
ون َ
یک ْم َو أَ ْر َج َل ُک ْم ِم ْن َخال ٍَف ثُ َّم أَ ُ
مو َن أَ َ
لقَ ِّط َع َّن أَ ْی ِد ُ
ل َصلَّبَنَّ ُک ْم أَ ْج َمعیِ َن» (اعراف)24/
تَ ْع َل ُ
«فرعون گفت« :آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! حتم ًا این نیرنگ و
توطئهاي است که در این شهر چیدهاید 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 ميکنم سپس همگی را به دار ميآویزم».
در برابر این تهدید ،اوج مقاومت ایمان آورندگان که پیش از این جادوگر فرعون بودند ،آشکار ميگردد:
ون» (اعراف)125/
الوا إِن َّا إِلَی َربِّنا ُم ْن َقلِبُ َ
«قَ ُ
«گفتند ما به سوی پروردگارمان باز ميگردیم» .
از آنجا که عوامل و اطرافیان شخص سرکش او را به گونههاي مختلف به طغیان و ستمکاری تشویق
ميکنند ،وابستگان فرعون به او اعتراض کردند که چرا به موسی و قومش اجازه ميدهی در زمین هر
کاری را انجام دهند .او هم سرکشی و گستاخی خویش را آشکار ساخت:
َ
أل ِم ْن قَو ِم فِر ُع َ َ
دوا فِي أْ َ
ال ال ْ َم ُ
ض َو نَذْ ِر َک َو آل ِ َهتَ َ
ک قَ َ
«قَ َ
ال ْر ِ
اء ُه ْم
ذَر ُم ْو َسی َو قَ ْو َم ُه لِیُ ْف ِس ُ
ون أتَ ُ
ال َسنَ َقتِّ ُل أبْنَ َ
ْ ْ
رو َن» (اعراف)127/
اء ُه ْم َو إِن َّا ف َْوقَ ُهم قَا ِه ُ
َو ن َ ْستَ ْحیِی ن ِ َس َ
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«اطرافیان فرعون به او گفتند :آیا موسی و قومش را رها ميکنی که در زمین فساد کنند و تو و
خدایانت را رها سازد؟ گفت به زودی پسرانشان را ميکشیم و دخترانشان را زنده نگه ميداریم و ما بر
آنان کام ً
ال چيرهايم».
اینجاست که موسی (ع) به یارانش دستور مقاومت و مقابلۀ به مثل ميدهد و نتیجه و عاقبت آن
مقاومت را نیز گوشزد ميکند:
للِِهّ
َ
أْ
«قَ َ
اء ِم ْن ِعبَا ِد ِه َو ال ْ َعاقِبَ ُة ل ِ ْل ُمتَّ ِقین»
اصبِ ُروا إِ َّن ال ْر َ
ینوا بِاهلل ِ َو ْ
ض یُ ْو ِرثُ َها َم ْن یَ َش ُ
ال ُم ْو َسی ل ِ َق ْو ِم ِه ْاستَ ِع ُ
(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 ميکند ،و سرانجام (نیک) برای پرهیزگاران است».

 :5-7تجاوزگران
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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 دستهاي است که در آن مکان زندگی ميکنند .کلمۀ «تجاوز»  -برابر
نهادۀ« -تعدی» بر دو وجه است:
الف :تجاوز از حدود -همان گونه که خداوند متعال در قرآن ميفرماید:
ال تَ ْعتَ ُدو َها َو َم ْن یَتَ َع َّد ُح ُدو َد اهلل ِ ف َُأولَئِ َ
«تِ ْل َ
ک ُح ُدو ُد اهلل ِ فَ َ
ون» (بقره)229/
ک ُه ُم ال َّظال ِ ُم َ
«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:
«ف ََم ْن ا ْعتَ َدی َع َل ْی ُک ْم فَ ِا ْعتَ ُدوا َع َل ْی ِه ب ِ ِم ْثلِ َما ا ِ ْعتَ َدی َع َل ْی ُک ْم» (بقره)194/
«هر کس به شما تجاوز کرد ،همانگونه بر او تجاوز کنید!»
برای تحقق تجاوز دو شرط الزم است و با وجود این دو شرط مقاومت واجب و ضروری میگردد:
ب :قائم به زمان حال و آینده بودن.
الف :مسلحانه بودن
در قرآن کریم آمده است:
َ
ال تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن اهلل َ
ین یُ َقاتِ ُلون َ ُک ْم َو َ
ال یُ ِح ُّب ال ْ ُم ْعتَدیِ َن» (بقره)190/
«و قَاتِ ُلوا فِي َسبِیلِ اهلل ِ ال َّ ِذ َ
َ
حد تجاوز نکنید که خداوند تجاوز کاران
«و در راه خدا با کسانی که با شما ميجنگند نبرد کنید! و از ّ
را دوست نميدارد».
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 ميگوید:
َ
َ
ون إِلَی قَو ٍم بینَ ُکم و بینَ ُهم میِثَ ٌ َ
لوا
ین یَ ِص ُل َ
«إِلاَّ ال َّ ِذ َ
اق أ ْو َجاؤُو ُک ْم َح ِص َر ْت ُص ُد ُ
ور ُهم أ ْن یُقاتِ ُلو ُک ْم أ ْو یُ َقاتِ ُ
ْ َْ ْ َ َْ ْ
ُ
ُ
الس َل َم ف ََما َج َع َل اهلل ل َ ُک ْم
اء اهلل ل َ َسلَّ َط ُه ْم َع َل ْی َکم فَ َل َقاتِ ُلو ُک ْم فَإ ِْن ا ْعتَ َزلُو ُک ْم فَ َل ْم یُ َقاتِ ُلو ُک ْم َو أل ْ َقوا إِل َ ْی ُک ْم َّ
قَ ْو َم ُه ْم َول َ ْو َش َ
َع َل ْیه ِْم َسبِیالً» (نساء)90 /
«مگر آنان که با هم پیمانان شما پیمان بسته اند یا آنان که به سوی شما ميآیند و از پیکار با شما یا

پیکار با قوم خود ناتوان شده اند .و اگر خداوند بخواهد آنان را بر شما مسلّط ميکند 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
متعرض آنان شوید».
اجازه نميدهد که ّ
همانگونه که در آیۀ  194سورۀ بقره ذکر شد ،الزم است مقاومت و دفاع متناسب با اعمال تجاوز باشد.
 :1-5-7حالتهای 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:
َ
َّ
ِ
الر َج ِ
«و َما ل َ ُک ْم َ
ِلد ِ
ون َربِّنَا أ ْخر ِْجنَا
اء َو ال ْ َو َ
ین یَ ُقول ُ َ
ال تُ َقاتِ ُل َ
ان الذ َ
ین ِم َن ِّ
ون فِي َسبِیلِ اهلل ِ َو ال ْ ُم ْستَ ْض َع ِف َ
َ
ال َو الن َِّس ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِم ْن َه ِذ ِه ال ْ َق ْر ِ
ِ
ک ولیّ ًا َو ْاج َع ْل لَنَا م ْن ل َ ُدنْ َ
یة ال َّظال ِم أ ْه ُل َها َو ْاج َع ْل لَنَا من ل َ ُدنْ َ
ک نَصیراً» (نساء)75/
«چرا در راه خدا و مردان و زنانی که تضعیف شده اند پیکار نميکنید .همان افراد که ميگویند
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 بیدرنگ 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 إِ َّما تَ َخاف ََّن ِم ْن قَ ْو ٍم ِخیَان ًة فَانْبِذْ إِل َ ْیه ِْم َع َلی َس َواء إِ َّن اهلل َ
نین» (انفال)58/
ال یُح ُّب ال ْ َخائ َ
َ
«و هر گاه (با ظهور نشانههایی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی به طور عادالنه به آنان اعالم کن
که پیمانشان لغو شده است ،زیرا خداوند خائنان را دوست نميدارد».

 :6-7اشغالگران

تفاوت مقاومت در برابر تجاوزگر با مقاومت در برابر اشغالگر آشکار است .در حالت نخست،
مقاومتکنندگان در سرزمین خویش زندگی ميکنند و در برابر هر تجاوزی ،مقاومت مينمایند ،ولی
در حالت دوم ،کسانی بر اثر ستم و بیداد طغیانگران از دیار خویش بیرون رانده شدهاند و سرزمینشان
اشغال شده است ،سپس جهت بازپس گرفتن آن سرزمین با اشغالگران به پیکار برمیخیزند و در برابرشان
مقاومت مینمایند .نمونۀ بارز پدیدۀ اشغال و مقاومت ،اقدام رژیم صهیونیستی و مقاومت مردم ستمدیدۀ
فلسطین است.
خداوند در قرآن ،بیتفاوتی قوم بنیاسرائیل را در عدم مقاومت در برابر اشغالگران ،نکوهش ميکند،
آنجا که قرآن از زبان ایشان ميگوید:
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الوا َو َما لَنَا أَ َاّل ن ُ َقاتِ َل فِي َسبیِلِ اهلل َو قَ ْد أ ْخر ِْجنَا م ْن دیَا ِرنَا َو أبْنَائنَا» (بقره)246/
«قَ ُ
«چرا در راه خدا پیکار نکنیم ،در حالی که از خانه و فرزندانمان رانده و و دور ماندهایم».
در جای دیگر ،خداوند کسانی را که از دیارشان بیرون رانده شده و در راه خدا عذاب کشیده و مقاومت

87

کرده و در این راه کشته شدهاند ،مورد رحمت فراگیر خود قرار ميدهد:
ُ
ُ
ُ
أَ
ُ
أَ
ِ
ِ
ِّ
َ
َ
لوا لکف َر َّن َع ْن ُه ْم َسیِّئَاته ِْم َول ْدخلنَّ ُه ْم
«فَالَّذیِ َن َه َ
اج ُروا َو أ ْخر ُِجوا ِم ْن ِدیَا ِر ِه ْم َو أوذُوا فِي َسبیِلی َو قَاتَ ُلوا َو قُتِ ُ
ات تَ ْجرِي ِم ْن تَ ْحتَ َها أْ َ
َجنَّ ٍ
ار ثَ َواب ًا ِم ْن ِع ْن َداهلل ِ َو اهللُ ِع ْن َد ُه ُح ْس ُن الثَّ َو ِ
اب» (آل عمران)195 /
النْ َه ُ
«آنان که در راه خدا هجرت کردند و از خانههاي خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند و پیکار
کردند و کشته شدند به یقین گناهانشان را ميبخشم و آنان را در باغهاي بهشتی که از زیر درختانش نهرها
جاری است وارد ميکنم .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 ميدهد:
ین ی َقاتِ ُل َ َ
ُ
ین أُ ْخرِجوا ِم ْن ِدیا ِر ِهم ب ِ َغی ِر ح ٍّق إِلاَّ أ ْنَ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
یرالذ َ
َ ْ ْ َ
ُ
«أ ِذ َن لِلَّ ِذ َ ُ
ون بِأن َّ ُه ْم ظل ُموا َو إِ َّن اهلل َعلی ن َ ْص ِره ْم ل َقد ٌ
یَ ُقولُوا َربُّنَا اهللُ( »...حج)39-40 /
«به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گشته ،اجازۀ جهاد داده شده است ،زیرا مورد ستم قرار گرفتهاند
و خداوند بر یاری آنان تواناست .همآنان که از خانه و شهر خود به ناحق رانده شدند ،جز اینکه گفتند:
پروردگار ما خدای یکتاست»...

 :7-7خرافهها
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خرافهها یکی از امور ناپسند است که قرآن کریم مقاومت در برابر آن را الزم ميداند .قرآن به
خرافههاي فراوان اشاره مینماید و با توجه به تنوع و تط ّور آن ،شیوههای مقاومت پیامبران الهی و بندگان
صالح خداوند را متناسب با آن مطرح ميکند .در اینجا نخست به یک یک مورد جزئی خرافات ،اشاره و
یک جریان کلّی از آن بررسی ميشود .یکی از موارد جزئی خرافهپرستی در قرآن ،داستان گوسالۀ سامری
است که در آیات  85تا  98سورۀ طه ،بازگو شده است.
پس از اینکه خداوند در این سوره به تالش فرعون در گمراهی قوم خود و فرجام آن ،اشاره مینماید،
به بنیاسرائیل گوشزد ميکند که ما به شما نعمتهاي زیادی دادیم تا از آنها استفاده کنید و سپاسگزار باشید،
سپس خطاب به موسی(ع) ميگوید :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 ميفرماید:
َ
ال فَ ِإنّا قَ ْد فَتَنَّا قَ ْو َم َ
«قَ َ
ري» (طه)85/
السا ِم ُّ
ک ِم ْن ب َ ْع ِد َک َو أ َضلَّ ُه ُم َّ
«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:
َ
َ
َ
ِ
َ
ْ
ري»
السام ُّ
الوا َما أ ْخ َل ْفنَا َم ْو ِع َد َک ب ِ َم ْل ِکنَا َو ل َ ِکنَّا ُح ِّم ْلنَا أ ْو َز َارا ً ِم ْن ِزینَ ِة ال ْ َق ْو ِم فَ َقذَ ْفنَا َها ف ََکذَ لِک أل َقی َّ
«قَ ُ
(همان)87 /
«گفتند ما به اختیار خود وعدۀ تو را خالف نکردیم ولی بارهایی از زیور آالت قوم فرعون را بر دوش

ما نهادند ،پس آنها را در کورۀ آتش انداختیم و سامری نیز آنچه را که داشت ،افکند».
سپس برای آنان ،پیکر گوسالهاي 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 ر ّد پای آن فرستاده
(جبرئیل) برداشتم و آن را در آتش انداختم و نفس من این گونه برایم بیاراست .حضرت فرمود:
ِلی الَه َ
اس َو إِ َّن ل َ َ
«فَا ْذ َه ْب فَإ َِّن ل َ َ
ک فِي ال ْ َحیا ِة أَ ْن تَ ُق َ
ِک ال َّ ِذي َظ ْل َت
مس َ
ول لاَ َ
ک َم ْو ِعدا ً ل َ ْن تُ ْخلِ َف ُه َو انْ ُظ ْر إ َ
َع َل ْی ِه َعا ِکف ًا لَنُ َح َّرقَّنَ ُه ثُ َّم لَنَ ْن ِس َفنَّ ُه فِي الیَ َّم ن َ ْس َف ًا» (طه)97/
«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 ميسوزانیم ،سپس خاکستر آن را به طور کامل به دریا ميپاشیم».
در پایان این داستان ،در آیۀ  98همین سوره به یگانگی پروردگار و علم واسع و فراگیر او اشاره شده است.
در پایان از حکایت این خرافهپرستی ،این نتیجه حاصل ميشود 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 خرافهپرستی عامتر از جریان سابق ،بتپرستی است .در قرآن کریم در پنج آیه ،کلمۀ «اصنام»
به شکل جمع به کار رفته ،بیآنکه ،ذکری از مفرد آن به میان آید و خداوند در پنج سوره بهطور رسمي از
بتها و پديدۀ بتپرستي سخن گفته است .در اين سورهها از يك سو پديدة بتپرستي با گونههاي مختلف
آن ترسيم شده و از ديگر سو ،مقاومت انبياي الهي به ويژه حضرت موسي(ع) و حضرت ابراهيم(ع) را كه
متناسب با آن پديده میباشد ،به نمايش گذاشته شده است.
خداوند بني اسرائيل را از دريا مي گذراند آنان به قومي ميرسند كه بتپرست هستند قوم موسي بهآن
حضرت مي گويند:
« ...يَا ُم ْو َسي ْاج َع ْل لَنَا إِلَه ًا َك َما ل َ ُه ْم آل ِ َه ٌة قَ َ
ون» (اعراف)138/
ال إِن َُّكم قَ ْو ٌم تَ ْج َه ُل َ
«...اي موسي توهم براي ما معبودي قرار ده ،همانگونه كه آنان ،معبوداني دارند .گفت :شما جمعيتي
نادان هستيد».
گويا كه اين سخن قوم موسي(ع) آغاز دوبارۀ پديدة بتپرستي در ميان آن قوم و پاسخ آن حضرت
شروع مقاومت در برابر آن پديده است.
مقاومت حضرت ابراهيم(ع) در چهار سوره از قرآن بر اساس مراتب مقاومت ایشان مطرح شود .در
سورۀ شعرا ،حكايت حضرت ابراهيم(ع) و آزر اين گونه آغاز ميگردد:
َ
ال أِ َ
«إِ ْذ قَ َ
فين» (شعراء)70/
لبِية َوقَ ْو ِم ِه َما تَ ْعبُ ُد َ
ام ًا فَنَ َظ ُّل ل َ َها َعا ِك َ
الوا ن َ ْعبُ ُد أ ْصنَ َ
ون قَ ُ
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«هنگامي كه ابراهيم(ع) به پدر و قومش گفت :چه چيز را مي پرستيد؟ گفتند :بتهايي را ميپرستيم
و همة روز ،مالزم عبادت آنها هستیم».
حضرت ابراهيم(ع) با شنيدن اين پاسخ ،مقاومت خويش را با استداللهاي عقلي كه مربوط به بي
اثر بودن بتها در زندگي است ،به پيش مي برد تا اينكه يگانهپرستي را به عنوان آيين حق بهآنان ارائه
مینماید.
در سورۀ مباركة انعام ،مرحلهای ديگر از رويارويي آن حضرت با پديدة بتپرستي حکایت میشود.
حضرت ابراهيم(ع) پرسشی متفاوت با پرسش گذشته ،از آزر مي پرسد:
َ
َ
يم أِ َ
ٍ
اك َو قَ ْو َم َ
«وإِ ْذ قَ َ
ام ًا آل ِ َه ًة إِن ِّي أَ َر َ
ك فِي َضلاَ ل ُمبِينٍ » (انعام)74 /
َ
لبِي ِه آ َز َر أتَتَ ِخذُ أ ْصنَ َ
ال إِبْ َرا ِه ُ
«(به خاطر بياوريد) هنگامي را كه ابراهيم(ع) به پدرش آزر گفت :آيا بتهايي را به عنوان معبود خود
برمیگزینی؟ من تو و قومت را در گمراهي آشكار مي بينم».
به دنبال اين آيه ،حضرت ابراهيم(ع) براي اثبات وجود خداوند يكتا ،استداللهاي عقلي عرضه ميكند.
در سورة ابراهيم ،آن حضرت از خداوند ميخواهد كه برايش سرزمينی امن قرار دهد و او و فرزندانش
را از پرستش بتها دور كند( .ابراهيم )35/
اوج مقاومت حضرت ابراهيم(ع) با پديدة بت پرستي در سورة انبياء ،آمده است .برنامة بتشكني
اين پيامبر الهي از آيۀ  52شروع میشود كه به آزر و قومش ميگويد :اين مجسمهها چيست كه همواره
ميپرستيد؟ و آنان پاسخ ميدهند :پدرانمان اين گونه عبادت ميكردند .آن حضرت در جواب ميفرمايد:
شما و پدرانتان در گمراهي آشكار هستيد.
آنان گفتند :مطلبی حق براي ما آوردهاي يا شوخي مي كني؟ حضرت فرمود :خداي شما ،خداي
يكتاست و من بر يكتايياو گواهی میدهم .بهدنبال اين سخن ،سوگند ياد كرد كه براي نابودي بتها،
طرحی درافکند:
َّ
لاَّ
ِ
َ
َ
َ
ً
ً
ِ
َ
ون» (انبياء)58/
«ف ََج َع َل ُه ْم ُجذَا َذا إِ كبيرا ل ُه ْم ل َعل ُه ْم إِل ْيه يَ ْر َج ُع َ
«سرانجام همة آنها را جز بت بزرگ قطعه قطعه كرد ،شايد سراغ او بيايند».
دنبالة داستان روشن است ،آن حضرت پس از اعتراض بتپرستان نسبت به بتشكني او ،استداللی
روشن و ساده ميآورد .پس از اينكه تقصير را به گردن بت بزرگ مياندازد ،آنان در اعتراض ميگويند:
بتبزرگ ارادهاي ندارد ،حضرت از اعتراف آنها به بيارادگي بتها ،براي نفي مطلق آنها بهره میبرد.
گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهيم(ع) پايان باشكوه و نتيجۀ شگفتانگیز و معجزهآساي اين جريان
است كه مقاومتهای گونهگون خلیلالرحمان(ع) آن را به بار ميآورد.

 -8شکلهای مقاومت
 :1-8مهاجرت
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یکی از شکلهاي مقاومت در قرآن کریم ،مهاجرت کردن برای جهاد در راه خداوند است .خداوند
متعال در آیههاي فراوان به ثواب مهاجرت در راه خدا اشاره کرده و به مهاجرین وعدۀ رحمت و بخشش

گناهان داده و براي ایشان جایگاهی عظیم نزد خود برپا نموده است( .بقره ،218 /توبه 20-22 /و،117
اج ُروا فِي
«وال َّ ِذ َ
ین َه َ
نحل 10-8 /و  )41و در سورهای دیگر پاداش آنان را ،رزقی نیکو در آخرت ميداندَ :
َ
الرا ِزقیِ َن» (حج)58 /
َسبِیلِ اهلل ِ ثُ َّم قَتَ ُلوا أ ْو َماتُوا لَیَ ْر َزقَنَّ ُه ْم اهللُ ِر ْزقَ ًا َح َسنَ ًا إِ َّن اهللَ ل َ ُه َو َخ ْی ُر َّ
«و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده و آن گاه کشته شدند یا درگذشتند ،قطع ًا خداوند به آنان رزقی
نیکو ميبخشد 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 کردهاند ،مؤمنان حقیقی ،دانسته است.
َ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
اء ب َ ْعضٍ
اج ُروا ب ِ َأ ْم َوالِه ِْم َوأَنْ ُف ِسه ِْم فِى َسبِيلِ اهلل ِ َوال َّ ِذ َ
«إ َِّن ال َّ ِذ َ
آمنُوا َو َه َ
ين ُ
ين َ
آووا َون َ َص ُروا أولئك ب َ ْع َض ُه ْم أ ْوليَ ُ
اج ُروا َما ل َ ُک ْم ِم ْن ِولاَیَتِه ِْم ِم ْن َش ْی ٍء َحتَّی یُ َه ِ
آمنُوا َو ل َ ْم یُ َه ِ
رو ُک ْم فِی الدِّ ینِ ف ََع َل ْی ُک ْم النَّ ْص ُر
اج ُروا َو إ ِْن ْاستَ ْن َص ُ
َو اَّل ِذین َ
دوا فِي َسبِیلِ اهلل ِ َو ال َّ ِذین
إِلاَّ َع َلی قَ ْو ٍم ب َ ْینَ ُک ْم َو ب َ ْینَ ُه ْم ِمیثَ ٌ
نوا َو َه َ
روا َو َجا َه ُ
اج ُ
لون بَصیِ ٌرَ ...وال َّ ِذین َ
آم ُ
اق َواهللُ ب ِ َما تَ ْع َم ُ
آووا َو ن َ َص ُروا أُولَئِ َ
ِیم» (أنفال72 /و)74
ُ
ک ُه ُم ال ْ ُم ْؤ ِمنُون َح َّق ًا ل َ ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َو ِر ْز ٌق َکر ٌ
«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 کردهاند ،آنان یاران یکدیگر هستند و کسانی که ایمان آورده ولی مهاجرت
نکردهاند ،هیچگونه 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 ميدهید ،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 کردهاند ،آنان همان مؤمنان واقعی
هستند ،برای آنان بخشایش و روزی شایسته خواهد بود».

 :2-8مقاومت با گفتار و موضع گيري مناسب

مقاومت در قرآن ،تنها مقاومت در برابر تهاجم به سرزمین نیست بلکه شامل پایداری در برابر تکذیبها،
سخريهها ،تخریبها و شایعهپراکنیها نیز ميشود .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 ،23-2/قصص ،38 /حج/
 )44و تکذیب دیگر پیامبران (شعراء ،26 /شعراء141/و 160و ،176ق ،12 /حجر )80/از جملۀ این موارد
است که خداوند پيامبران را به صبر و پايداري در برابر آنها فرامیخواند:
ِ
ِ
ِ
َ
«ل َ َق ْد ُك ِّذب َ ْت ُر ُس ٌل ِم ْن قَ ْبلِ َ
َ
َ
َ
َ
بروا َع َلي َما ُك ِّذبُوا َو أُوذُوا َحتَّي أَتَا ُه ْم ن َ ْص ُرنَا َو ال ُمبَدِّل لكل َمات اهلل َو ل َق ْد
ك ف ََص ُ
ين» (انعام)34 /
اء َك ِم ْن َنبَ ِأ ال ْ ُم ْر َسلِ َ
َج َ
«پيش از تو نيز پيامبراني تكذيب شدند و در بربر تكذيبها ،صبر و استقامت كردند و آزار ديدند تا هنگامي
كه ياري ما به آنان رسيد و هيچ چيز نميتواند سنن خدا را تغيير دهد و اخبار پيامبران به تو رسيده است».
يكي از شكلهاي مقاومت كه خداوند متعال در قرآن كريم به آن اشاره دارد ،بيتوجهي به سخن
دروغگويان و كم اهميت دانستن گفتار آنان است ،با اين اسلوب ،طرف مقابل درمييابد كه نظر او ارزشي
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ندارد و با اين كار خوار و ذليل مي شود:
ين ُك ُلوا َو تَ َمتَّ ُعوا قَليِ ً
ون» (مرسالت)46-45 ،
ال إِن َّ ُك ْم ُم ْجر ُِم َ
«و ْيل ٌ ل ِ ْل ُم َك ِذب ِ َ
َ
«در آن روز واي بر تكذيب كنندگان! (و به مجرمان بگو ):در اين مدت كم بخوريد و بهره گيريد،
چرا كه شما مجرم هستید».
واضح است كه خوردن بدون هدف در دنيا از ويژگيهاي حيوانات است و خداوند با اين بيان كار آنان
را ،بياهميت قرار داده است(.دردساوي2000 ،م :ص )47
زماني كه دشمنان ،پيامبران را مسخره ميكردند خداوند شكلهاي گوناگون را براي مقابله با آنان ،ارائه
ميدهد ،به عنوان نمونه ،بيتوجهي به سخن مسخرهكنندگان و همنشيني نكردن با آنان و ترك نمودن
مجلس آنان ،از اشكال مقاومت است.
َ
َ
َ
«و بشِّ ِر الْمنَافِ ِق َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء م ْن ُد ِ
ون ع ْن َد ُه ْم الْع َّز َة
ين أيَ ْبتَ ُغ َ
ين يَتَّخ َ
ون ال ْ ُم ْؤمن َ
ذُون ال ْ َكافر َ
يم ًا الذ َ
َ َ
ين بِأ َّن ل َ ُه ْم َعذَاب َ ًا أل ِ َ
ُ
ِين أ ْوليَ ً
اب أَ ْن إِذَا َس ِم ْعتُ ْم آيَ ِ
ات اهلل يُ ْك َف ُر ب ِ َها َو يُ ْستَ ْه َزأُ ب ِ َها فَ َ
فَ ِإ َّن ال ْ ِع َّز َة للِِهّ َج ِم َيع ًا َو قَ ْد ن َ َّز َل َع َل ْي ُك ْم فِي ال ْ ِكتَ ِ
التَ ْق ُع ُدوا َم َع ُه ْم
وضوا فِي َحديِ ِث غ َْي ِر ِه إِن َُّك ْم إِذا ً ِم ْث ُل ُه ْم إ َِّن اهللَ َجا ِم ُع ال ْ ُمنَافِقيِ َن َو ال ْ َكافِريِ َن فِي َج َهنَّ ِم َج ِم َيع ًا» (نساء/
َحتَّي يَ ُخ ُ
)140-138
«به منافقان بشارت ده كه مجازات دردناكي در انتظار آنها است! همانا كه كافران را به جاي مؤمنان
دوست خود انتخاب ميكنند .آيا عزت و آبرو نزد آنان ميجويند با اينكه همۀ عزتها از آن خداست و
خداوند در قرآن بر شما نازل كرده است كه هر گاه بشنويد افرادي آيات خدا را انكار و استهزاء ميكنند،
با آنان ننشينيد تا به سخن ديگري بپردازند و گرنه شما هم مانند آنان خواهيد بود .خداوند منافقان و كافران
را همگي در دوزخ ،جمع ميكند».
اين آيات با استعارۀ تهكميه شروع ميشود و از همان ابتدا خداوند با قرار دادن كلمۀ «بشر» بهجاي
«أنذر» عذابی دردناك را كه در انتظار منافقين است بشارت داده ،سپس به بيان علت اين عذاب پرداخته
و سبب آن را بدگماني آنان به خدا دانسته است(.قطب1971 ،م :ج ،2ص )556

 :3-8مقاومت مسلحانه
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این شکل مقاومت در صورتی انجام ميشود که فردی يا گروهی به حريم ،شهر ،منطقه و يا خاک
کشور حمله کنند .در این حالت ،مسألۀ دفاع شرعی پيش میآيد که با توجه به آیات قرآنی ،بايد تدابير
الزم از طريق به کار بردن توان دفاعی ،انديشيده شود تا کشور در معرض خطر قرار نگيرد:
ال تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن اهللَ َ
ين يُ َقاتِ ُلون َ ُک ْم َو َ
ين» (بقره)190/
اليُ ِح ُّب ال ْ ُم ْعتَ ِد َ
لوا فِی َسبِیلِ اهلل ِ ال َّ ِذ َ
َ
«و قَاتِ ُ
«با کسانی که با شما میجنگند ،پیکار کنید ولی از اندازه درنگذريد ،زيرا خداوند تجاوزکاران را
دوست نميدارد».
َ
ُ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ون بِأن َّ ُه ْم ظل ْموا َو إ َِّن اهلل َع َلی ن َ ْص ِره ْم
ین یُ َقات ُل َ
همین موضوع در سورۀ حج چنین بیان شده است« :أذ َن للذ َ
یر» (حج)39 /
ل َ َق ِد ٌ
«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».

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.
آیههاي فراوان در قرآن به این نوع مقاومت اشاره دارد ،مانند آیۀ پیش گفته در سورۀ حج و آیۀ:
«و ا ْقتُ ُلو ُه ْم َح ْی ُث ثَ َق ْفتُ ُمو ُه ْم َو أَ ْخ َر ُجو ُه ْم ِم ْن َح ْی ُث أَ ْخ َر ُجو ُک ْم» (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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نتيجهگيري

پیامد ژرفنگري و پژوهش در آیات قرآن كريم از زاويۀ ادبيات مقاومت به این قرار است:
 -1هدف اساسي مقاومت ،ايجاد تعادل و توازن ،در هر پديده است؛
 -2از ديدگاه قرآن ،مقاومت براي بقاي هر پديده ،امري ضروري و اجتناب ناپذير است؛
 -3از آنجا که قرآن كريم دربارۀ ويژگيهای مقاومت ،پديدههايي كه الزم است در برابر آن مقاومت
شود و گونههاي مقاومت ،سخن گفته است ،جاي هيچ ترديد باقي نميماند كه ادبيات مقاومت با تمام
ي خود ،اساس و بنمايههاي قرآني دارد؛
جهان شمولي و فراگير 
 -4از ديدگاه قرآن ،مقاومت امري فطري و شرعي و مقدس است و در تمام عرصههاي زندگي بشر
به گونهاي هدفدار و منظم و مستمر ،يافت ميشود.
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