
 

 
 

 

 
 ايران اسالمی جمهوری استكبارستيزی الگوی طراحی

 كريم قرآن های ازمنظرآموزه
 3گودرزی محسن، 2نبي ا... دهقان، 1صادقي حاجيعبداهلل

 22/20/96:مقاله پذيرش                                                                       28/22/96: مقاله دريافت

 چكيده
 دفتا   آن، یزياستکبارستت  گفتمان و الهي حاكميت یريگ جهت و اسالمي انقالب شکوهمند پيروزی با

 جبهته  برابتر  در اسالمي انقالب تیمحور با حقّ جبهه تضاد و تقابل با جهان، مستضعفان و محرومان از
 ابعاد و ها عرصه در و گردید تر شفاف و آشکار ياستکبار جهان محوریت با متجاوزان سركردگي به باطل

 هتدی  ائمته  رهيو ست  كتری   قرآن از پيروى با مقدس، نهضت این گذار انيبن. یافت بروز و ظهور مختلف
 تحکي  و امّت امور اصالح به كشور از استکبارى هاى قدرت سلطه و ست  دست كردن كوتاه با (الستال   هيعل)

 ایتران  استالمى  جامعه در دیگرى از پس یکى را پرثمرى نهادهاى ؛ وپرداختند اسالمى حکومت هاى پایه
 ستعادت  در جهت اريع تما  استکبارومقابله طرهياز س یيرها منظور لزو  به موضو  این تياهم. نهادند بنا

 جمهتوری  یزياستکبارست» موضو  تفصيلى بررسى و بحث به تحقيق این در ایمانى وظيفه تبيين و ملت
 كتاربردی،  از نتو   دستتاوردها  برمبنتای  تحقيتق  نیت ا .پردازد مى كری  قرآن آیات از منظر «ایران اسالمي
 از نتو   مورداستتفاده  یهتا  داده نو  وبرمبنای تحليلي توصيفي پيمایشي، از نو  تيو ماه اهداف برمبنای
 ایتران  اسالمي جمهوری یزياستکبارست راهبردی الگوی تا است شده تالش تحقيق نیا در .است آميخته
در  خبرگتان  ی از حتوزه  نفتر  12پتووه    ایتن  آمتاری  ی جامعه. «شود بررسي كری  قرآن آیات از منظر
 بتا  و بتوده  يدانيت و م یا كتابخانته  روش به ها و داده اطالعات یآور جمع روش .هست مربوطه موضو 
بتر   نهتایي  ودرتحليتل . شتدند  یآور جمتع  الز  یهتا  داده ،یبردار  يو ف نامه پرس  یاز ابزارها استفاده
 كدگتذاری  نهایتاً و محوری باز، یو كدگذار مربوطه روایات و آیات استخراج به بنياد داده نظریه اساس

 .گردید منتج استکبارستيزی راهبردی الگوی و ارائه انتخابي

 كری  قرآن ،استکبارستيزی ایران، اسالمي جمهوری استکبار، واژگان كليدی:

                                                           
 (اهلل عليه )رحمتپووهشگاه اما  خميني ، ثیو حد، فقه اریاستاد 1

 عالي دفا  ملياستادیار، مدیریت، دانشگاه  2

 M.G.F@chmail.irي )نویسنده مسئول(ي راهبردی، دانشگاه عالي دفا  ملدانشجوی دكتری علو  دفاع 3

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعی 
 9396 پايیز، 69، شماره پانزدهمسال 
 337-336، از صفحه همدواز مقاله
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 قدمهم

و رهتایي از یتو     استتبداد  یریپذ ظل اهداف راهبردی انقالب اسالمي نفي هرگونه  نیتر از مه یکي 

لِلْکافِرِینَ عَلَى  اهللوَ لَنْ یَجْعَلَ "فرموده است. در قرآنكه خداوند متعال  طور هماناستکبار بوده است، 

 برای تحقق ".1ى كفّار بر مسلمانان قرار نداده است و خداوند هرگز راهى براى سلطه"الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 

 آن بتر  را ما اساسي قانون و منطق و عقل حک  قرآن كری ، یها آموزه به انقالب اسالمي عمل اهداف

 پيشرفت به دستيابي همچنين و خود كشور منافع رعایت و استقالل عزت، حفظ جهت در كه دارد يم

 استکبار با مبارزه جهان، مستضعفان و ستمدیدگان همه حقوق از دفا  و یکسو از جانبه همه توسعه و

 فقت   استتکبار،  بتا  مبتارزه  از منظتور  كته  است واضح. دهي  ادامه نهایي پيروزی حد سر تا را جهاني

 ،يالمللت  نيبت  قتوانين  رعایتت  و كشتورها  ستایر  امور در مداخله عد  ضمن بلکه. نيست نظامي مبارزه

استکبار عليه اعتقادات، باورها و فرهنگ  یريگ جهتكه شامل است  فرهنگي مبارزه بر ديتأك بيشترین

و  (الته عليته و   اهلل يصتل )پيتامبر   ی رهيو ست دین مبين اسال   یها آموزهغني جمهوری اسالمي كه برگرفته از 

جمهتوری استالمي در    یزياستکبارستت ازطرفتي تعميتق بتاور    و استت.  (الس م   هی  عل)معصتومين   ی ائمه

تالش براى بيدارى  نيهمچن ؛ وایستادگي در مقابل استکبار جهاني است منظور به و مرد  مردان دولت

 بيتدار » :دیت فرما يمت  (ا... عليهرحمت ) ينيخماما   حضرت چنانکه و رشد سياسى ملل مظلو  جهان است.

 بترای  توحيد پرچ  تحت در و بخشيد حيات را مردگان و شوید زنده كنيد، بيدار را خفتگان و شوید

 :1 ج نتور،  صتحيفه ) «كنيتد  فداكاری ،ارزش يب خودفروختگان و سياه و سرخ استعمار پيچيدن دره 

ارزش حيات به آزادی و استتقالل  »ارزشي قائل شد زیرا  ،غير ی سلطهبرای حيات زیر  توان ينم(252

 (112 :5، ج همان) .«است

و كه محقق رابرآن داشت تا به این موضتو  مهت     یيها و دغدغهمشکالت  نیتر مه اساس،  نيبر هم

 یرگتذار يو تأث و نفتو   یزياستکبارستت به ابعاد سياسي  مردان دولتبپردازد، اوالً: عد  توجه  یكاربرد

جبرانتي بترای    رقابتل يو غبرخي از آنان كه عواقب بسيار خطرنتا    ی هيو روح در باورمنفي استکبار 

 ریو ستا دادن ملتل مستلمان منطقته     از دست: ثانياً داشت. و خواهدجمهوری اسالمي به دنبال داشته 

دادن عمتق   ستاز د: ثالثاً .اند گرفتهاسالمي الگو  از انقالب جهان كه به تأسي بخ  یآزاد یها نهضت

                                                           

 121:هیآ نساء، سوره قرآن كری ، - 1
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 گترفتن  عتد  نتيجته   و ناكتامي  دليتل  : بته رابعاً راهبردی دفاعي در كشورهای مسلمان منطقه وجهان.

جهت تخریب جان و روح انقالب و اراده انقالبي  ،خود را اولویت و نظامي، تمركز تقابل در استکبار

. ایتن  و تهاج  قرار داده است موردحملهنر   اساس جنگ مسئولين نظا  را بر وهیو بهو اسالمي مرد  

 یريت گ  يو تصتم  جزء حقيقت دین مبين اسال  است استکبارستيزی اهميت داردكه؛ جهت ازآنتحقيق 

كه  انقالب اسالمي، بارها به اثبات رسيده است ی دههسه  طول دردربرابراستکبارجهاني  انقالبيقاطع 

الجتر  آنتان    ایت   نمتوده  مقاومتت  وآن ایستتادگي   ایادی واستکبار جهاني  مقابل مادردرهرموضوعي 

 ها گيری تصمي  در هرگاه وهشت سال دفا  مقدس( .)ای  رسيدهبه اهدافمان  ما و اند كرده نشيني عقب

 و افتتادگي  عقتب  را هت   به عدیده التکمش گرفتار بودی  برخوردار تسلسل همراه به تعامل موضع از

 در گير چش  های پيشرفت بحث آن وزنده بارز نمونه .ای  شده اسالمي انقالب های آرمان از آمدن كوتاه

اي     ض رورت  و .استت  كشتور  ای هستته  صنعت ی حوزه در ویوه به ،فناوری و عل  های حوزه سایر

 جمهتوری  در ویتوه  بته استال    جهتان  در استکبارستيزیچنانچه داشتن ؛ است که جهت ازآنتحقیق، 

را بركشتوروملل   ختود تستل  دائمتي   دشمنان اسال ،  گردد كهتبيين نگردد باعث مي خوبي بهاسالمي 

ازمسيراصلي اسال   مسلمانان  ، به انحرافساختن جامعه اسالمي  تباه و ضمنمسلمان جهان ادامه داده 

 جهتان استال    یو متاد منابع عظي  معنوی  بردن یغمابه  در جهت كردن احکا  الهي يلو تعط و قرآن

 درخطتر خواهتد  هميشته   اسال  خورده قس  كيان اسال  و هستي مسلمانان از سوی دشمنان برآمده و 

 نفتو   دامنته  گستترش  و( ال ه  و علی ه  ص لی ا... ) محمتدی  ناب اسال  فرهنگ استمرارونورافشاني . لذا،بود

 بتا  دارد ضترورت  بنتابراین  است؛ قرآني رویکردهای به بخشي عمق نيازمند جهان، در اسالمي انقالب

 از هتایي  آسيبقرآن كری   های آموزه اساس براستکبارستيزی جمهوری اسالمي  راهبردی الگوی ارائه

 تهدیتدات  با مواجهه در صحيح بيني پي  عد  و برآورد نداشتن ها، اولویت تعيين در سردرگمي قبيل؛

 آميتز  تهدیتد  اقدامات مقابل در احتمالي مسئوالن نظا  فرهنگي از وابستگي وانفعال سياسي خطرات و

 آورد. عمل به جلوگيری دشمنان،

 مبانی نظری

 :شناسی پيشينه

، موستوی  مهتدی  ستيد ، نوشته قرآن در استبداد با مبارزه یها روشپووهشي؛ بررسي  مقاله علمي -

.نویستنده  1392 خترداد  پتانزده  قيتا   ستالروز  مناسبت به قرآن معارف و فرهنگ مركز در منتشرشده

 توجه رو نیازا است، بوده جوامع تعالي و عزت راه سر بر بزرگ مانعي همواره استبدادمعتقد است، 
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 جوامع برای سياسي رفتار و اندیشه اتخا  درست شيوه در تواند يم استبداد مسئله به قرآن نگرش به

 بتا  مبتارزه  یهتا  روش و محتوری  اصتول  تبيتين  دار عهتده  مقالته  ایتن  .باشتد  مفيتد  اسالمي كنوني

 ميتان  از و دارد اشاره اند داشته برخورد ها آن با اوليا و انبيا كه ای خودكامه و استبدادی های حکومت

 داده اختصاص آن  كر به را فراواني آیات و نموده ای ویوه توجه فرعون استبدادی حاكميت به ها آن

 .است

)رحمت اما  خميني از نگاهبااستکبارجهاني  در مقابلهالزامات انقالب اسالمي  پووهشي؛ مقاله علمي -

 شتمار   حصون، فصلنامۀ در منتشرشده، شيدایياننوشتۀ حسين (الع الی  مدظله)معظ  رهبری مقا  وا...علیه(

انقتالب استالمي    جتامع  وعميتق   مباحتث  درپووه  ضمن تأمل  این در. نویسنده 1393 بهار 11

 وجتامع   العتاد   فتوق  والز   هتای  ویوگتي  دليل بهانگيزه ورویکردبه اندیشۀ امامين انقالب اسالمي 

بته اشتراف    توجته  بتا نظا  اسالمي همچنين  ، پيروزی، تثبيت واستمراروپویائيپيدای  در كاربردی

آینتده انقتالب استالمي،    مرتب  با  وتحليل تجزیهبه رویدادها، قدرت  احاطه وكامل ایشان به مسائل 

آینتده را   افتق  درتضمين و ستالمت انقتالب استالمي     جهت درمطلوب  الزامات و كارها راهقادرند 

 ترسي  نمایند.

 مفهوم شناسی:

كه انسان اظهار بزرگي كند و آنچه را كه از آن او نيستت و بترای او روا    آن استاستکبار  :استکبار

مُتترِف   ومَتأل   استضعاف «مفاهيمي همچون  استعال «استکبار» بهتربراى بررسى  .نيست، ابراز دارد

هاى اسال  درباره مستکبرین، ضروری به نظرمي رستد؛ زیترا    در فرهنگ قرآني و تحقيق در دیدگاه

استکبارستيزی هموار  ی حوزه درها راه آشنایى با منطق قرآن  با در  صحيح و دقت در محتواى آن

 گردد. مى

 یتا  وختودداری از پتذیرش حتق از روی دشتمني و تکبتر      ، طلبتي  برتتری یعنتي؛   استتعال  :استعم

كته استتکبار در   تعریتف   ایتن  بتا  (.265 :1335 ،3، ج طریحتي و نپتذیرفتن حتق )   بينتي  خودبزرگ

از نفس و وجود او چيزى  كه طوری به، گيرد مينسبت به دیگران سبقت جویى  وبرتری، طلبي افزون

كه این استکبار، مذمو  و ناپسند استت و بتر    شود ميو نيست آشکار كه شایسته او نيست و از آن ا

است و همتان استت كته خداونتد تعتالى در متورد        واردشدههمين اساس است آیاتى كه در قرآن 

بتا   (السم  علیه)و ائمه معصومين  (الهصلی ا... علیه و ) كر مبارزه رسول ا، وَ اسْتَکْبَرَ  ىَشيطان فرموده است:أَبَ

. استتکبار،  1انتد:   شناسان آن را چنتين معنتا كترده    است كه لغت استکباربراساس همين تعریف فوق
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. 2نيتاوردن.  حستاب  بته و دیگتران را   بينتي  ختودبزرگ ریشه در یك بيمارى روحتى دارد؛ بيمتارى   

گيترد تتا بتا     است و مستکبر تما  تالش خود را به كار مى« طلبي بزرگي»آشکار استکبار،  مشخصه

، چيتزى جتز ختود را برتتر از     استتکبار  .3دست یابد. « بزرگى»آوردن اسباب و مقدمات، به فراه  

 ج، الميزان.)نيست« سلطه بر مرد »خوی  دیدن و در یك كلمه  زیردستو همه را  دیگران دانستن

12،232) 

هتاى   ودراصطالح عبتارت استت از؛ اشتراف، چهتره     «جماعت»به معنای  لغت ازنظر «مأل» :مَ  لَأ

آنتان   ستخن  وخاصتي برخوردارنتد    پيوستگي ه  بهامور از  ادار  درسرشناس و رؤسایى هستند كه 

تفستير  « اشتراف »نيز متأل بته    البيان مجمع( در 32: 1336 ،1 ج دیگران است. )جوهرى، موردتوجه

انتد   ویوگى در مفهو  مأل تصریح كرده است كه متأل گروهتى    شده است. راغب اصفهانى نيز به این

از مجمو  كلمات اهل  (232 :1212 اى اتفاق داشته باشند. )راغب اصفهاني، كه بر رأى و نظر یگانه

عتى كته از قتدرت و موقعيتت در    معناى مأل اشراف است؛ جما ترین شایعشود كه  لغت استفاده مى

و بته پيتروى از آنتان     پركترده هيبت آنان چش  و قلب توده مرد  را  كه طوری بهجامعه برخوردارند 

واداشته و كسى را یاراى مخالفت با آنان نيست. این كلمه در قترآن، بته معنتاى ختواص، بزرگتان،      

بتراى   معمتوالً و حتاك   چرختد   و نظتر آنتان متى    بتارأی اشراف و كسانى است كه امور حکومتت  

خواهد و براى نظر آنان ارزش و احترا  قائتل استت. قترآن كتری       گيرى از آنان مشورت مى تصمي 

اُلْقِىَ الَىَّ كِتَابٌ كَرِی ٌ... یتا    قَالَتْ یا ایُّهَا الْمَلَاءُ انّى  استخوانده « مأل»اشراف و اطرافيان ملکه سبا را 

متن   سوی بهاى اشراف، نامه پرارزشى » تَشْهَدُونِ  امْرِى مَا كُنْتُ قاطِعَۀً امْراً حَتّى فِى  ایُّهَا المَلَاءُ افْتَونى

را در این امر مه  برای  بازگویيد كه من هتي  كتارى را بتدون     خود نظرافکنده شده ... اى اشراف، 

 (23 :1332، فا  ديتوح)« 9ا . حضور و مشورت شما انجا  نداده

است كته بته معنتاى نعمتت فتراوان استت. )راغتب         شده گرفته« تَرَفُّه»كلمه از مادّه  این : مُت رِف ِی 

و سترگر    قرارگرفتته هاى فراوان دنيوى  گویند كه در نعمت ( مترف به كسى مى32:1212اصفهاني،

 معمتوالً و غترق در لتذت،    طلب رفاهافراد  چون( 133: 1215، 1 جابن اثير، .)لذات و شهوات است

به انجا  وظایف الهى و انسانى توجهى ندارند و براى عي  و نوش بيشتر، به واجبتات و تکتاليف   
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كه براى رفاه بيشتر، از انجا  واجبات سترباز   كسى»اند: زنند، برخى در معناى مترف گفته پشت پا مى

كتانُوا قَبْتلَ     ْإِنَّهُت « ؛دارنتد  ميچنين بيان  قرآن درمتعال  خداوند( 220: 1212، 5 جطبرسي، .)زند مى

 1در عال  دنيا مست و مغرور نعمت بودند ازاین پي  ها آن « لِكَ مُتْرَفِينَ 

وجتود نتوعي ستلطه گتری و      ؛دیدگاه فرهنگ سياستي استال    و از:ديدگاه فرهنگ سیاسی اسم 

فرهنگي، سياسي و اقتصادی توست  اقليتت محتدودی زورگتو و      يكش بهرهاستعمار و  ،یيجو سلطه

داخلي باشد به همان طریتق كته    تواند يم. این عمل استمحرو   یها تودهنفع طلب بر خيل عظي  

را  هتا  آنمحترو  تحتت ستلطه ختود حاكميتت داشتته و        یها ملتیك عده دیکتاتور و زورگو بر 

باشد، بدین معنا كه دولت و یا كشتوری   يالملل نيب توانند يم نيچ ه و ظل  قرار دهند و  فشار تحت

و حتال اعمتال    درگذشتهرا استثمار و به استضعاف بکشاند كه نمونه بارز آن  ها ملتسایر جوامع و 

محمدی، ) .استبزرگ شرق و غرب در جهان  یها قدرتو امپریاليستي  استعمار گونه یها استيس

. بته عبتارتي استتکبار یکتي از     استت دین مبين اسال   یکي از ابعاد مه  یزياستکبارست (1333 :33

 نیتتر  مهت  مي باشدكه در جامعه بشری همواره وجتود داشتته استت و یکتي از      یا مذمومهصفات 

انبياء نيز مبارزه با استکبار بوده است جایگاه عظتي  و رفيتع ایتن موضتو  در      یها رسالتاهداف و 

اهتما  بته ایتن اصتل     انبياء عظا  بوده و ی رهيو سالهي  تما  ادیان در يطوركل بهدین مبين اسال  و 

 (609 :1333،زاده يقاض). اند داشته یو راهبردمه  

استت. لغتت شناستان،    « ضتعف »از مادّه « استضعاف» : استضع اف:استکبار رويِش ها و عوامل زمینه 

شتود،   ، در زبان فارسى، كه قوّت به توانایى تفسير متى رو نیازااند.  دانسته« قوّت»ضعف را در برابر 

ج  العتين، .)تقابتل استت  « ضتعف و قتوّت  »ميتان   پتس دانستت.  « ناتوانى»باید ضعف را مترادف با 

كسى است كه دیگترى او را ضتعيف    مُستضعف«  نویسد؛ در معناى مستضعف مى رياث ( ابن233،:1

از  كیت   يهت  كته  نیا نتيجه كند. اش، بر او قلدرى و گردن كشى مى فقر و بيچارگى واسطه بهكرده و 

 عنتوان  بته ، صرف ناتوانى و ضعف رو نیازااند.  لغت شناسان مستضعف را به معناى ضعيف ندانسته

از ابعتاد جستمى،    يکت یدر كته  آنیك واقعيت عينى، استضعاف نيست و هر فردى صترفاً بته دليتل    
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 و شود. اقتصادى، قدرت و توان كافى ندارد و ضعيف است، مستضعف شمرده نمىفکرى، مادى و 

 .(33: 1210 ،3ج ن حوادثى پي  آید: )ابن اثير، نماید كه چني استضعاف وقتى رخ مى كه آن گرید

گروهى، مرد  را در چنگ قدرت خود فشار دهند و توان و نيتروى آنتان را ربتوده، آنتان را      الف؛ 

استضتعاف مولتود نتوعى     ج؛قلدرى و زورگویى جباران باعث استضعاف گردد.  ب؛ضعيف كنند. 

آوردن و تتوان و   حستاب  بته است. دیگران را ضعيف شمردن و آنان را نتاتوان  « محاسبه»و « بين »

بينشى است كه زمينه سلطه و قلدرى مستکبران را فراه   نيچن و شایستگى آنان را نادیده انگاشتن.

 (22: 1336 آورد. )سروش وحيدری، مى

مختلف زندگى بشر خود را  یها درصحنهضعف و ناتوانى در بدن، روح و فکر  :انواع استضعاف -

شتوند و   استضعاف نيز پهنه وسيعى دارد و كسانى كه به ضعف كشيده متى  رو نیازادهد.  نشان مى

ضتعف متادى و اقتصتادى     يبتر گروهت  هایى هستتند؛   شود، داراى گروه نيرو و توانشان ربوده مى

شود و گروهي دیگتر بته استضتعاف     شود، از گروهى قدرت و قوّت سياسى گرفته مى تحميل مى

 گردند. فکرى دچار مى

و یا در اثر تبليغات گستترده   اند بهره يبكسانى كه از توان تفکّر و شناختن  : کرىاستضعاف ف الف؛ 

است و توان جسمى و مادى براى هجترت و   شده گرفتهدشمن نيروى تفکّر و امکان تحقيق از آنان 

شوند و مستضتعفان   ناميده مى« جاهل قاصر»برند. اینان  تحقيق ندارند و یا در غفلت كامل به سر مى

... الَّتا الْمُسْتَضْتعَفِينَ مِتنَ الرّجتالِ وَ النّستاءِ وَ الْوِلْتدَانِ ال       » فرمایتد:  . قرآن درباره آنتان متى  اند یفکر

و كودكتان مستضتعف كته     وزنتان مگتر آن گتروه از متردان    « ... یَسْتَطيعُونَ حيلَۀً وَ ال یَهْتَدُونَ سَبيلًا

   1اند. نيافته «ات خود ازدارالکفراى نداشته و راهى براى نج توان گریز و چاره يراست به

مطترح  « استضتعاف اجتمتاعى اقتصتادی   »در برابر استضعاف فکرى  : اجتماعى استضعاف اقتصادی -ب

هاى مادّى آنان توس  مستکبران بته تتاراج    است. از این زاویه، مستضعفان كسانى هستند كه سرمایه

اى  طبقته  صتورت  بته ، جهيدرنتشده است و  به ضعف تبدیل شان ياسيسرفته و نيروهاى اقتصادى و 

 كه در اداره نظا  سياسى جامعه خود و نيز در گردش اقتصاد، نق  فعالى ندارند. اند درآمدهمحرو  

كته تتوان در  دعتوت انبيتا را داشتته و        یختور  يبرمت مستضتعفانى   حتال  شرحآیات قرآن، به  در
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اند، ولى با حاكميت مستکبران در جامعه، تحت ستلطه سياستى و اقتصتادى     مستضعف فکرى نبوده

صتالح  حض رت  انتد. پيتروان    و توان به دست گرفتن حيات اجتماعى خود را نيافته قرارگرفتهآنان 

قاَل الْمَلَا الَّذیَن اسْتتَکْبَرُوا مِتْن قَوْمِتِه لِلَّتذیَن اسُْتضْتِعفُوا لِمَتْن آمَتنَ مِتنُْه          » اند: چنين بوده (السم  هیعل)

سران و گردنکشتان قتو  صتالح بته     « اتَعْلَمُونَ انَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبّهِ قالُوا انَّا بِما ارْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ

كه صالح را خدا به  دیاعتقاددارآیا شما »به تمسخر گفتند:  ناتوانان و فقيرانى كه به او ایمان آوردند،

[ بته آیينتى كته از طترف ختدا بتر او        شتکى   يه يبمؤمنان جواب دادند: ]« رسالت فرستاده است؟!

استت و ایتن    ادشتده یمستضتعف   عنتوان  بهاین آیه، از گروه مؤمنان،  در 1داری . ، ایمانشده فرستاده

انتد و   متادى ضتعيف شتده    ازنظتر تواند جنبه اقتصادى داشته باشد؛ یعنى كسانى كته   استضعاف مى

گروهتى محترو  و    صتورت  بهو اشراف نيروهاى مالى آنان را با استثمار از بين برده و  داران هیسرما

 (155: 1332 ،5 اند. )طبرسى، ج فقير درآورده

است كه توان و قتدرت  « استضعاف سياسى»یکى از ابعاد استضعاف اجتماعى،  :استضعاف سیاسى -ج

شود و بتا ربتودن استباب و ابتزار      سياست و رهبرى جامعه از او گرفته مى درصحنهفرد یا گروهى 

 گتردد.  دخالت او در جامعه و متفرق كردن یاران و هواداران ، ضعف و ناتوانى بتر او تحميتل متى   

 استضتعاف  شتود.  بر عناصر آگاه، فعال و هدایتگر جامعته تحميتل متى    معموالًاستضعاف،  گونه نیا

آید و آنان را از ميدان رهبترى بيترون    سياسى در شرایطى به سرا  نيروهاى جهت دهنده جامعه مى

هاى ناآگاه و مرعوب را به استخدا  خود درآورنتد. نتيجته ایتن     كند، كه سردمداران اغواگر، توده مى

كه در  (الس م   هیعلهارون ) حضرت آنان است.: مقهورتماندن رهبران الهى و سرانجا ، استخدا ، تنها 

اسرائيل را بر عهده داشت، بتا چنتين    به ميقات، رهبرى بنى( السم  هیعلموسى )دوران هجرت حضرت 

، بيشتر مرد  از او جتدا شتدند. در    یها بیفرگردید. با به ميدان آمدن سامرى و  رو روبهاى  فاجعه

براى مقابله با سامرى اعال  آمادگى نکردند، بلکه  (السم  هیعلهارون )مرد  به رهبرى  تنها نهاین هنگا  

اَخيتهِ   بته رأس وَ اخَتذَ  »تسلي  سامرى شدند و حتى در برابر اعتراض هارون، كمر به قتل او بستند. 

)از فرط غضب، موسى( ستر بترادرش   «  وَ كادُوا یَقْتُلُونَنى  یَجُرُّهُ الَيْهِ، قَالَ ابْنَ ا َّ انَّ الْقَوْ َ اسْتَضْعَفُونى

[ گفت: اى فرزند مادر  ]بر من خشمگين مباش كته متن بتا نهایتت      خود كشيد، ]هارون یسو بهرا 
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كه نزدیك بود مرا بته   آنجاخوار و زبون كردند تا  [ آنان مرا كوش  و فداكارى قو  را هدایت كرد 

 (23: 1202، 2مجلسي، ج ) 1قتل برسانند.

 تقویتت  در نيتز  مستضتعفان  ختود  استتعمارگران،  بر افزون گاهي :فکری وابستگی و فرهنگی فقر
 از و دهنتد  يم مثبت پاسخ مستکبران فرهنگي تهاج  و ها سهيدس تبليغات، به و دارند نق  استکبار

 مستتکبران  بته  ضتعيفان  «تَبَعًتا  لَکُت   كُنّتا  اِنّتا  استتَکبَرُوا  لِلَّتذینَ  الضُّعَفؤُا فَيَقولُكنند  يم پيروی ها آن
 بته  ختود  یهتا  شهیاند القای برای مستکبران یروز شبانه یها سهيدس 2  یبود شما پيرو ما :ندیگو يم

 سبب به آنان از مستضعفان پيروی كننده انيب همچنين و خود از پيروی به آنان تشویق و مستضعفان
 كته  ياستضعاف .است توأ  نيز نظامي و اقتصادی ضعف با موارد اغلب در كه است فرهنگي ضعف

 عتذاب  و گمراهتي  در مستضتعفاني  چنتين  و ندارد استکبار از يكم دست است، جادشدهیا گونه نیا
 اِلتي  بَعضُتهُ   یَرجِعُ رَبِّهِ  عِندَ مَوقُوفُونَ الظّلِمونَ إِ ِ تَری ولَواند همگا  و همراه مستکبران با اخروی
 لِلَّذینَ استَکبَروا الَّذینَ قالَ  مُؤمِنين لَکُنّا أَنْتُ ْ لَوال استَکبَروا لِلَّذینَ استُضعِفوا الَّذینَ یَقولُ القَولَ بَعض

 ایتن  كته  يهنگتام  ببينتي  اگر و مُجرِمين كُنتُ  بَل جاءَكُ  اِ  بَعدَ الهُدی عَنِ صَدَدنکُ  أَنَحنُ استُضعِفُوا
 گنتاه  هركتدا   كه يدرحال ،اند شده داشته نگه جزا و حساب برای پروردگارشان پيشگاه در ستمگران

 نتد یگو يم مستکبران به مستضعفان!يكن يم تعجب ها آن وضع از ،اندازد يم دیگری گردن به را خود
 هتدایت  از شتمارا  متا  آیتا ، دهند يم پاسخ مستضعفان به مستکبران .بودی  مؤمن ما نبودید شما اگر

 و بودیتد  مجتر   ختود  شتما  بلکه دریافتيد؟ يخوب به را آن و آمد شما سرا  به بعدازآنکه بازداشتي 
 ،شد ما گمراهي مایه روز و شب در شما فریبکارانه یها وسوسه ؛ندیگو يم مستکبران به مستضعفان

 آنتان  ؛ ودهتي   قترار  او برای همتایاني و شوی  كافر خداوند به كه دیداد يم دستور ما به كه يهنگام
 زنجيتر  غلو ما ؛ ونشوند رسوا تر  يب تا كنند يم پنهان را خود پشيماني ننديب يم را عذاب كه يهنگام

 الَّتذینَ  و قتال   3!؟شتود  يمت  داده جزا ها آن به كردند يم عمل آنچه جز آیا ؛ ينه يم كافران گردن در
 واَسَترُّوا  اَنتدادًا  لَتهُ  ونَجعَتلَ  بِاللّهِ نَکفُرَ اَن تَأمُرونَنا اِ  والنَّهارِ الَّيلِ مَکرُ بَل استَکبَروا لِلَّذینَ استُضعِفوا

 ایتن  یَعمَلونتدر  كانوا ما اِالّ یُجزَونَ هَل كَفَروا الَّذینَ اَعناقِ في االَغللَ وجَعَلنَا العَذابَ رَاَوُا لَمّا النَّدامَۀَ
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 و داننتد  يمت  ختود  يمتان یا يبت  ستبب  را آنتان  مستتکبران،  به خطاب با قيامت در مستضعفان آیات،
 قالتب  در مستکبران  دیكرد وادار خداوند به كفر به را ما ،یروز شبانه یها سهيدس با شما :ندیگو يم

 بلکته  نيستت؛  نيچنت  نیا بودی ؟ بسته شما بر را هدایت راهِ ما آیا» :دهند يم پاسخ انکاری استفها 
 و مستتکبران  اُختروی  عتذاب  و پشتيماني  بته  فوق آیات همچنين «.گناهکارید و مجر  خود شما

 .1دارد اشاره دو، هر مستضعفان،
هتاى عظتي  گشتته و     اقوامى كته داراى تمتدن   :توانگرى اقتصادى و شوکت ظاهرى، یطلب سلطه 

اند، این قتدرت و تمکتين در زمتين آنتان را بته طغيتان و        به دست آورده رينظ ك قدرت و شوكت 

وَ لَقَتدْ مَکَّنَّتاهُ ْ انْ   » فرمایتد:  و طغيانگر عتاد متى   سر رهيخقو   دربارهكشانده است. قرآن  یسر رهيخ

دربتاره اقتوا  طغيتانگر     و 2«ایت   آنان را قدرت و مکنتى در زمين دادی  كه به شما نداده« مَکَّنَّاكُ ْ فيهِ

آیا ندیدند كه چته  «الَ ْ یَرَوْاكَ ْ اهْلَکْنا مِنْ قَرْنٍ مَکَّنَّاهُ ْ فِى الْارْضِ ما لِ ْ نُمَکِّنْ لَکُ ْ» فرماید: دیگر مى

 3ایت ؟!  هایى را هال  كردی  كه اقتدار و مکنتى بدانان داده بودی  كه به شما هنتوز نتداده   بسيار امت

 احستاس  نیت اآفریند و  مى یازين يبمالى و توانگرى اقتصادى، در انسان احساس امکانات همچنين 

 همانتا «  * انْ رَاهُ اسْتَغْنى الْانْسانَ لَيَطْغى سنّ» :دارد يم وا، او را به طغيان در برابر خدا و خلق یازين يب

، كه از امکانات مادى فتراوان برخوردارنتد،   مترفان .2ببيند ازين يبورزد اگر خود را  مى تان يطانسان 

هتاى   آزادى محدودكننتده گرایند و از پذیرش قيتود و قتوانين    و ولنگارى مى يگذران خوش یسو به

هتا روحيته ختودبينى     طرف دیگتر، ایتن غرقته بتودن در نعمتت در آن      از ورزند. ، ابا مىحساب يب

 وقترب  ارجخاصى دارند كه دیگران از این  وقرب ارجبرند كه در پيشگاه خدا  آفریند و گمان مى مى

وَ ا ا انْعَمْنتا عَلَتى الْأِنْستانِ اعْترَضَ وَ     .»شتدند  مند متى  آنان نيز از این امکانات بهره وگرنه اند محرو 

تکبّر از حق دور  باحالگرداند و  [ نعمت دهي ، روى مىخبر يبهرگاه به انسان ]غافل و  و« نَأبِجانِبِهِ

ها را نه اعطاى خداوند و فضل و بخش  محض او، بلکه  ن مستکبر، حتّى نعمتاین انسا .5شود مى
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ثروت را به دليل دانشى كته دار    این«  عِلْ ٍ عِنْدى  انَّما اوتيتُهُ عَلى» شمرد: خود مى ريتدبحاصل عل  

 ستاز  نته يزم امکانات مالى و توانگرى اقتصتادى  رينظ ك قدرت و شوكت بنابراین ؛ 1ا  به دست آورده

 استکبارمي شود.

 وهیت و بته آن عل ،  واسطه بهگردند و  عالمانى كه مهذّب نيستند، گرفتار غرور علمى مى :غرور علمى

شوند و دیگر حاضر به شنيدن هي  سخن و نظتر دیگترى نيستتند و     اگر عل  دینى باشد، مغرور مى

فَلَمَّا جتاءَتْهُ ْ رُسُتلُهُ ْ بِالْبَيانتاتِ    .»دهند و گوش به سخن دیگرى نمى شورند يهمغير خود را بر حق 

رسوالنشان، دالیل روشتن   كه يهنگام« فَرِحُوا بِما عِنْدَهُ ْ مِنَ الْعِلْ ِ وَ حاقَ بِهِ ْ ما كانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُونَ

براى آنان آوردند، به دانشى كه خود داشتند خوشحال شدند ]و دل بستند[ و آنچته را بته تمستخر    

در آیاتى بسيار از عالمان اهتل كتتاب و استتکبار و انحرافشتان      قرآن .2فراگرفتتند، آنان را گرف مى

انَّ كَثيراً مِنَ الْاحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ امْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَتنْ سَتبيلِ   » سخن گفته است:

خورنتد و از راه   از كشيشان و راهبان، اموال مرد  را به باطتل متى   بسيارى« اللَّهِ فَبَشِّرْهُ ْ بِعَذابٍ الي ٍ

 حاصتل در  اگتر علت   نتيجه اینکه  .3ده بشارتآنان را به عذاب دردنا   پسكنند  خدا جلوگيرى مى

 استکبارمي گردد. ساز نهيزمگردیده  غرورنباشد سبب عُجب  برای خدا و ياله ريمس

به امکانات موجود در سراسر جهان،  يابی دست :ملل گريدحقوق  تجاوز بهی و سلطه جهان کسب

، كسب سلطه جهانى و تصتاحب  ختایر   رو نیازاكشورهاى استکبارى است.  عوامل روی ِیکى از 

استت كته در تمتامى     عتواملي دیگر و به چنگ آوردن شریان حيات اقتصتادى جهتان، از    یها ملت

اساستى و مهت  استتکبار جهتانى، بتراى حفتظ ستلطه         یهتا  روشیکى از  .شود يممستکبران دیده 

مستضعف است.  یها ملتو ادامه بقا و حيات خوی ، جلوگيرى از پيشرفت  برجهانخود  یوبرتر

اع  از جذب نخبگان كشورهاى جهان سو  و یتا   اقدامى گونه  يهاستکبار، در این جهت، از انجا  

 یهتا  تیمحتدود و  هتا   یتحتر آنتان، اعمتال    یهتا  در برنامهكشورهاى در حال پيشرفت، كارشکنى 

 (32:1333)محمدی، .ورزد ينمدریغ  مختلف یها بهانه، به يالملل نيب
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تشتکيل   ياپرستت يدنچون مبنتاى فکترى و عقيتدتى مستتکبران را      :فريب و خدعهبا  ترويج فساد

شتوند و   متى  ور غوطته ، در متنجالب شتهوت   رو نیازاكنند،  دهد و بر معيار خودپرستى عمل مى مى

و از  انتد  ياجتمتاع خود فاسدند، بلکه ریشه هتر فستاد    تنها نهرسانند. آنان  را به اوج مى یبندوبار يب

كند و آلتودگى در ستطحى گستترده پخت       به اقشار پایين جامعه سرایت مى یبندوبار يباین قشر، 

 (67: 1336،سروش و ديگران.)شود مى

هتاى مستتکبران بتراى ختاموش كتردن       آميز و همراه با مکر و حيله، از دیگر روش تبليغات شيطنت

كنند تا تشتخي  حقيقتت    و تهمت پر مى دورههاى الهى، فضاى جامعه را از  انسان طلبانه حقفریاد 

معرفتى  « مجنتون »یتا  « ستاحر »، در تاریخ پيوستته پيتامبران را   رو نیازابراى توده مرد  سخت شود. 

هي  پيامبرى پي  از آنان نيامد، مگر « مِنْ قَبْلِهِ ْ مِنْ رَسُولٍ الَّا قالُوا ساحِرٌ اوْ مَجْنُونٌ  ما اتى» اند: كرده

اختافُ    انّتى » گفت: برابر دعوت موسى، فرعون مى در سپس 1«جادوگر یا دیوانه است»گفتند:  كه آن

عتوض كنتد یتا در زمتين      شماراترس  كه او دین  مى« انْ یُبَدالَ دینَکُ ْ اوْ انْ یُظْهِرَ فِى الْارْضِ الْفَسادَ

كرد كه شما، خود، داراى دین و آیين هستيد و با بودن  به مرد  القا مى لهيوس نیبد او 2«فساد بيفکند.

 يافکنت  اختتالف  كته  آنبگيرد و دیگر  شماراقيده ع كه آنموسى از دو جهت نگران شما هست : یکى 

 (323 :1332، 13الميزان، ج  تفسير.)كند و فساد به پا نماید

 ردستتان یزمستکبران براى ایجاد الفت و اعتقاد ميتان   (:قومى ورسو  آدابرواج ) تهاجم فرهنگی

جوینتد و   قومى و قبيلگى توسّل متى  ورسو  آدابخود و به وجود آوردن اتحاد قومى و تاریخى، به 

آورند. عشق و اعتقتاد   ها، همگى را پيرامون این نمادها گرد مى با ساختن نمادهاى قومى و رواج آن

به این نمادها، هي  دليل عقالنتى نتدارد و تنهتا از عالقته قوميتت، مليّتت و پایبنتدى بته رستو  و          

« خَذْتُ ْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اوْثاناً مَوَدَّ َ بَيْنِکُ ْ فِى الْحَيا ِ الدُّنْياانَّمَا اتَّ» گيرد: اعتقادات آبا و اجدادى نشأت مى

اید كه مایه محبت و الفت شما در زنتدگى دنيتا    ، شما غير از خدا، بتانى براى خود برگزیدهگمان يب

هاى  ، به فرهنگ و سنتبخ  نجاتو  طلبانه اصالحهاى  مستکبران، در مقابله با دعوت آنگاه 3«باشد

آورنتد و آنتان    دفا  از فرهنگ و آیين ملى مرد  را به صحنه مى عنوان بهكنند و  ملّى جامعه تکيه مى
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موستى و هتارون   »گفتت:   فرعون بته مترد  متى    كه چناندهند؛  انقالب قرار مى آوران ا يپرا در برابر 

تحتت   امتروزه  و 1«را به صحنه آوریتد  همه توان خود پسبر ه  زنند.  شمارااند تا شيوه برتر  آمده

 .شود يمعنوان فرهنگ غربي مدرنيته برمسلمانان اعمال 

هاى حاكميت خود را محک  كننتد و از خشت     پایه نکهیامستکبران ستمگر، براى  : تفرقه و اختمف

اى  هاى قومى و قبيلته  هاى مرد  براى هميشه در امان باشند، از روش ایجاد اختالف و درگيرى توده

تهتيج   ...هتا، شتيعه را عليته ستنى      گيرند. سياهان را عليه سفيدها، كردها را عليه فتارس  نيز بهره مى

شوند تا نيتروى آنتان در ایتن درگيرهتا      معركه مى اريب آت خود اندازند و  كنند و به جان ه  مى مى

او را بيابند و نه قدرت قيتا  عليته    یها و ظل مصرف شود و دیگر نه فرصت تفکر درباره حاكميت 

الْتارْضِ وَ جَعَتلَ اهْلَهتا      انَّ فِرْعَوْنَ عَال فتى » فرماید: او را. خداوند درباره شيوه استکبارى فرعون مى

فرعون در زمين « نِساءَهُ ْ انَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ  سْتَضْعِفُ طائِفَۀً مِنْهُ ْ یُذَباحُ ابْناءَهُ ْ وَ یَسْتَحْيىشِيَعاً یَ

ستاخت، گروهتى را بته استضتعاف گرفتت، پسرانشتان را        دسته دستهكرد و اهل آن را  یبلندپرواز

مقابتل، او قبطيتان را برتترى     در 2«بود ارانفساد كداشت و او از  را زنده نگاه مى وزنانشانكشت  مى

را  لياسترائ  يبنت كترد.   مستل  متى   لياسترائ  يبنساخت و بر  مند مى داد و از مواهب حکومت بهره مى

ور  انداخت و دشمنى بين آنان را شتعله  نمود و این دو گروه را به جان ه  مى دشمن آنان معرف مى

 كرد. مى

یکتي از ابعتاد مهت  دیتن مبتين استال         یزياستکبارست :اعتقادی مبارزه با استکبار و عواملمبانی 

كه در جامعه بشری همتواره وجتود    باشد يم یا مذمومه. به عبارتي استکبار یکي از صفات باشد يم

انبياء نيز مبارزه با استکبار بوده است. در ایتن   یها رسالتاهداف و  نیتر مه داشته است و یکي از 

داشتته باشتي  تتا بتا دریافتت       یا اشتاره  دي  مبی  اسم از منظر  یزياستکبارستزمينه بهتر است به 

تما  ادیان، علت اهتما  بته ایتن    يطوركل بهجایگاه عظي  و رفيع این موضو  در دین مبين اسال  و 

بتر استاس منطتق و     و ش رعا  عق م   اصل را بهتر بفهمي ، هر فرد مستلمان و هتر دولتت استالمي     

 تتوان  ينمت  از نظ ر عقل ی؛   اوال ؛دیني، موظف به مقابله با ظل  و استکبار جهاني استت.   یها آموزه
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« آزادی و استتقالل استت   ارزش حيتات بته  »ارزشي قائتل شتد زیترا    « برای حيات زیر سلطه غير»

 (112: 5)صحيفه نور، ج 

این مطابق هي  منطقتي نيستت كته ستي     » نکهیابر  ددارنديتأك رحمت ا...عليته( خميني )لذا حضرت اما  

باشد و هميشه این جمعيتت كتار بکننتد و حاصتل كارشتان را       فشار تحتميليون جمعيت، هميشه 

كتار بکننتد بترای     زحمتت  بته كه در آن استقالل نباشد و یك ملتي  یا يزندگان»زیرا « دیگران ببرند

 (233: 6ج و  133: 2ج )صحيفه نور، « زندگاني نيست نکهیا، ها دشمناستفاده 

در آیتتات و روایتات متعتدد، كستاني كتته متورد ظلت  و تهتاج  استتتکبار،        ش رعی؛  ازنظ ر ثانی ا ؛  

 »ِ: دیت فرما يمت نمونه قرآن كری   عنوان به. اند شده، موظف به دفا  و مقابله با مستکبرین اند قرارگرفته

و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نتداده   ؛«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيال

سَبيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفينَ   ما لَکُ ْ ال تُقاتِلُونَ في وَ« :ندیفرما يممتعال  خداوند گریدودرآیه ای »1 است

و كودكانى كته )بته دستت     وزنان( مردان درراهو ) خدا درراهچرا   ...مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ 

وَ قتاتِلُوا  : شتود  يمبيان  كننده تما ودراین آیه پاسخ  «2؟!...كنيد ، پيکار نمىاند شده فيتضعستمگران( 

كته بتا    يباكستان سَبيلِ اللَّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُ ْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ و در راه خدا،   في

و  3دارد را دوستت نمتى   كننتدگان  یتعتدّ جنگند، نبرد كنيد! و از حدّ تجاوز نکنيد، كه خدا  شما مى

متا   ، مورد مواخذه قرارمي گيرنتد: كنند يمحمایت از مستضعفين كوتاهي و سستي  درراهكساني كه 

علتي  كته حضترت    گونته  همتان   2طلبيتد؟  چه شده كه از هت  یتارى نمتى    شمارا " لَکُ ْ ال تَناصَرُون

قتانون   152اصتل  بتا   و مطتابق بر ایتن استاس     5:كُونَا لِلظَّالِ ِ خَصمًا وَ لِلمَظلَو ِ عَوناَ( فرمودندالسال  هيعل)

و  دانتد  يمت سعادت انسان در كل جامعه بشتری را آرمتان ختود     كهجمهوری اسالمي ایران  اساسي

. بنتابراین در عتين   شناستد  يمت استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همته مترد  جهتان    
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2
 25: ی هیآقرآن كری ، سور  صافات،  - 
 23، نامه: البالغه نهج - 5
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مستضتعفين   طلبانه حقدیگر، از مبارزه  یها ملتخودداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي 

 (22:1333)محمدی،كند  يمدر برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت 

كه   یبر يمبهره ( يالعتال  مدظله) یا خامنهجهان اما   نيامر مسلمراهگشای ولي  اناتياز برابطه  نيدر هم

پذیر نيست. این جزو كارهای ما است،  ی با نظا  سلطه تعطيل ی با استکبار، مبارزه مبارزه ؛اند فرموده

ی ب ا اس تکبار نباش د، م ا      يعنی اگر مبارزه ؛جزو كارهای اساسي است، جزو مباني انقالب است

 ات آمریکا مصادیق استکبار،  مورد در .شود نميی با استکبار كه تما   مبارزه اصم  تابع قرآن نیستیم.

پتذیر نيستت، تکلتيف  كتامالً روشتن استت و        ی با استکبار تعطيتل  مبارزه مصادیق استکبار است.

دانشجویان در متاه مبتار     ی با استکبار. )بيانات در دیدار ی مبارزه خودتان را آماده كنيد برای ادامه

 (1392رمضان سال 

 :قرآنی ی قاعدهنفی هرگونه ذلت پذيری 

 خداونتد  و»سَتبِيلًا  لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُتؤْمِنِينَ   وَ اسال  بر طبق آیه شریفهفقهای  -الف 

 نا به  اند نمودهرا از فقه اسالمي استخراج  ای قاعده «1. است نداده تسلّطى مؤمنان بر را كافران هرگز

را  اقتدامي معروف است. كه با استفاده از آن و آیات و روایات دیگر، هر فعتل و   «قاعده نَفيِ سبَيِل

كه باعث باز شدن راهي برای سلطه كفار و مشركين بر جامعته استالمي گتردد، حترا  و نامشترو       

 .دانند مي

نت    بترخالف ( حق ندارند سستتي كننتد و   مردان دولت) ها آن :سستی دربرابراستکبارممنوع -ب

نزا  ما با آمریکتا روزی   ری ، مشركين و كفار را به صلح دعوت نمایند و تصور كنندصریح قرآن ك

ابدی نيست، ایران دست  را  اش ظالمانهخاتمه خواهد یافت و قهر ما با آمریکا و  ات استکباری و 

 (12: 13 ج و لو اینکه فاني بشود )صحيفه اما ، كند نميپي  آمریکا، انشااهلل تا ابد دراز 

 انگيتزی  فتنته قهر و خش ، مبارزه و نبترد عليته ظلت  و     :نبرد با استکبار پايان پذيرفتنی نیست -ج

تا مرفق به خون جوانان ما و سایر مرد   ها ابرقدرتدست آمریکا و سایر »آمریکا پایان ندارد، چون 

؛ گتي  جن متي است. ما تا آخرین قطره خون خوی  با آنتان شتدیداً    فرورفتهمظلو  و رزمنده جهان 

                                                           

1
 949: ی هيآنساء،  ی سورهقرآن کريم،  - 
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بر تما  جهان طنين نيفکند، مبتارزه   «اهلل رسولال اله اال اهلل و محمد »و تا بانگ  ...مرد جنگي  چراكه

 (947 ص ،91 ج صحیفه اما ،«)تا مبارزه در هر جای جهان علیه مستکبري  هست، ما هستیم و ؛هست

راه سازش با جهان خواران مشخ  است؛ كسي تصور نکند كه ما راه سازش با جهان ختواران   -د

 هایمتان  استتخوان  بندبند. ولي هيهات كه خادمان اسال  به ملت خود خيانت كنند!...اگر داني  نميرا 

اگر زن و ، بسوزانند آتشمان های شعلهدر  زنده زندهرا جدا سازند، اگر سرمان را باالی دار برند، اگر 

كفتر و شتر     نامه امانبه اسارت و غارت برند، هرگز  دیدگانمانرا در جلوی  مان هستيفرزندان و 

 (93: 21 ج . )صحيفه اما ،كني  نميرا امضا 

اكنون نيز حفاظت از اصل برائت از مشركين و عتزت طلبتي و صتدق     :حفاظت از اصل بِرائت -ه

)رحمتت  و استال  و خت  امتا      )صلي ا... عليه و آلته( بيعتي كه با خون شهدای انقالب اسالمي به رسول ا... 

 )رحمتت ا...عليته(  بيعتي كه با اما  خميني » است. لذا واجب طلبد مياعال  گردیده است، استقامت  ا...عليه(

كته بيعتت بتا امتا  را بيعتت بتا        كستاني  آنبا انقالب كردی ، این بيعت را باید پاس بداری .  كردی ،

: ایتن بيعتت را متا بایتد     زنند مي، به خودشان ضرر شکنند ميانقالب، بيعت با جمهوری اسالمي را 

 (12/2/1333 فارسدیدار معلمان استان  در( العالي مدظله) ای خامنه)بيانات اما  .« داری  نگهحفظ كني ، 

 :مقابله با استکبارازمنظرقرآن یکارها راه 

رهبتری درآمتوزه هتای دیتن مبتين استال ،        جایگتاه  وبه اهميت  عنایت با :اطاعت از رهبری -

ِ امتت   یاز رهبتر  حمایتت  وتبعيتت   جهتت  درهمدلي بين امت اسالمي  و گرائي ه ضرورت 

 هتای  برنامته و استتحکا  آن را در سترلوحه    تیتقو بایستي و ؛باشد مياسالمي یك اصل مسل  

 ید و با اطاعت كامل در پرتتو رهنمودهتا  نچون پروانه بگرد تید و بر محور والنخود قرار ده

 .كامل حفتظ گتردد   طور بهاسال   نیيتا آ دینما یريجلوگ يو خارج ياو، از گزند دشمنان داخل

وَ ما أَرْسَلْنا مِتنْ رَسُتولٍ إِالَّ لِيُطتا َ    »؛ دارند ميمجيد بيان  قرآن دراساس خداوند متعال  همين بر

لَوَجَتدُوا اللَّتهَ    بِإِ ْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُ ْ إِ ْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُ ْ جاؤُ َ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُ ُ الرَّسُتولُ 

ختدا از وى اطاعتت    فرمتان  بههي  پيامبرى را نفرستادی  مگر به این منظور كه  ما« تَوَّاباً رَحِيماً.

ختدا را زیتر پتا     یهتا  فرمتان كردنتد )و   بته ختود ستت  متى     كه يهنگامو اگر این مخالفان  شود

 هتا  آنكردنتد و پيتامبر هت  بتراى      آمدند و از خدا طلب آمترزش متى   گذاردند( به نزد تو مى مى
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امتت استالمي    یاز رهبراطاعت  ودرسایه .1یافتند و مهربان مى ریبه پذتوكرد خدا را  استغفار مى

استتکبار  یو   از تحتجامعه اسال   و نجاترمز پيروزی  و تنها؛ گردد يممطرح  و نجاتفالح 

 تَنتازَعُوا  ال وَ رَسُتولَهُ  وَ اللَّتهَ  أَطيعُتوا  ؛ وَفرمودنتد است، كته   يوتعال تبار بزرگ خداوند  راهبرد

 هتاى  برنامته  تترین  مهت   از دیگر یکى «2الصَّابِرین مَعَ اللَّهَ إِنَّ اصْبِرُوا وَ ریحُکُ ْ تَذْهَبَ وَ فَتَفْشَلُوا

 اگتر  كته  دستتورى  همتان  است رهبر و پيشوا دستور از اطاعت و رهبرى مسئله به توجه مبارزه

 و: گوید مى بعد آیه در لذا شد، مى منتهى مسلمانان كامل شکست به بدر جنگ گرفت نمى انجا 

 اختتالف  و نتزا   و كشمک  زیرا بپرهيزید  نزا  و پراكندگى از و كنيد پيامبرش و خدا اطاعت

 ؛ و(فَتَفْشَلُوا) است مبارزه در ضعف و ناتوانى و سستى اثرش نخستين دشمن برابر در مجاهدان

 شماست عظمت و هيبت و قوت و قدرت رفتن ميان از فتور و سستى این نتيجه

 ؛ وَدیت فرما يمت این موضو  ختدای ستبحان    تيدر اهم :از دشم عد  سستی، ضعف و ترس  -

 اسْتَکانُوا مَا وَ ضَعُفُوا ما وَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي أَصابَهُ ْ لِما وَهَنُوا فَما كَثِيرٌ رِبايُّونَ مَعَهُ قاتَلَ نَبِيٍّ مِنْ كَأَیانْ

 قترار  ها آن یاران صف در مبارزى خداپرستان كه بودند بسيارى پيامبران 3الصَّابِرِینَ یُحِبُّ اللَّهُ وَ

 برخاستتند  ختود  پيامبران یارى به آنان :دهد مى شرح چنين را ها آن گفتار و رفتار سپس .داشتند

 هرگتز  دیدنتد  ختدا  درراه كته  یيفرسا طاقت مشکالت و سخت جراحات و سنگين تلفات از و

 نکردند كرن  و خضو  و زارى و تضر  گاه  يه دشمن مقابل در ها آن نشدند، ناتوان و سست

 كته  دارد دوست را افرادى نيچن ه  خداوند است بدیهى. اوامردشنمان خود نگردیدند تسلي  و

 كند يم را مطرح بر كفارآیه خداوند متعال برتری مؤمنين  نیدر ا .دارند يبرنم مقاومت از دست

 بته  آیته  ایتن  در «2مُتؤْمِنينَ  كُنْتتُ ْ  إِنْ الْتأَعْلَوْنَ  أَنْتُ ُ وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَهِنُوا ال وَ»؛ دیفرما يم نيو چن

 غمگتين  و دهنتد  راه ختود  بته  سستتى  جنگ، یك باختن از مبادا كه شده داده هشدار مسلمانان

 استتفاده  هتا  یروزيت پ از كته  طور همان بيدار افراد زیرا شوند، وسیمأ نهایى پيروزى از و گردند

 شکستت  سرچشتمه  كه را ضعفى نقاط آن پرتو در و آموزند مى درس نيز ها شکست از كنند مى

                                                           
 62 هیآسوره نسا،  - 1

 23قرآن كری ، سوره انفال، آیه:- 2
 126عمران، آیه: الفقرآن كری ، سوره  - 3

 132قرآن كری ، سوره ال عمران، آیه:- 2
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 برترید شما جمله .شوند مى آماده نهایى پيروزى براى آن ساختن برطرف با و كنند مى پيدا شده،

 از بتراى  حقيقتت  در شتما  شکست یعنى است يپرمعن بسيار جمله یك باشيد، داشته ایمان اگر

 پتا  زیتر  ميتدان  ایتن  در را پيتامبر  و ختدا  فرمان اگر شما بوده، آن آثار و ایمان روح دادن دست

 ثابتت  ایمان مسير بر اگر نباشيد غمگين بازه  و شدید نمى سرنوشتى چنين گرفتار گذاشتيد نمى

 در نهتایى  شکستت  معنتى  بته  ميتدان،  یك در شکست و است شما آن از نهایى پيروزى بمانيد

 (103: 3ج  نمونه: )تفسير .نيست جنگ

 زنتده  بتراى  فتوق  آیته  هجترت،  و جهاد به مربوط آیات دنبال به :تهاجمی یۀاز روححفاظت  -

 تَتأْلَمُونَ  تَکُونُتوا  إِنْ الْقَتوْ ِ  ابْتِغاءِ فِي تَهِنُوا ال وَ:گوید مى چنين مسلمانان در فداكارى روح كردن

 از هرگتز   «1حَکيمتاً  عَليمتاً  اللَّتهُ  كانَ وَ یَرْجُونَ ال ما اللَّهِ مِنَ تَرْجُونَ وَ تَأْلَمُونَ كَما یَأْلَمُونَ فَإِنَّهُ ْ

 دشتمنان  برابر در هرگز اینکه به اشاره (. الْقَوْ ِ ابْتِغاءِ فِي تَهِنُوا ال وَ.)نشوید سست دشمن تعقيب

 در را تهتاج   روح افرادى چنين مقابل در هميشه بلکه نگيرید، خود به دفاعى حالت سرسخت

 كه همانطور دارد، دشمن روحيه كوبيدن در اى العاده فوق اثر روانى ازنظر زیرا كنيد، حفظ خود

 دشتمنان  كته  شتد  ستبب  روش ایتن  از كردن استفاده سخت، شکست آن از بعد احد حادثه در

 راه وست   در كته  را ميتدان  به بازگشت فکر بودند گفته تر  را نبود ميدان پيروزى با كه اسال 

 و زنتده  استدالل سپس. شوند دور مدینه از سرعت با و كنند بدر سر از بود شده پيدا آنها براى

 اگتر  كه حالى در دهيد خرج به سستى شما چرا: گوید مى و كند مى بيان حک  این براى روشنى

 بتا  دارنتد،  ستهمى  ها ناراحتي این از نيز شما دشمنان شوید مى رنج و درد گرفتار جهاد در شما

 اميدى چنين فاقد آنها و دارید عال  پروردگار وسيع رحمت و كمك به اميد شما كه تفاوت این

 (109-103: 2 ج نمونه: هستند)تفسير

 ختاطر  بته  نته  اس ممى  جه اد  :و شجاع مانيباانیرویِ  در پرتودی برخورداری از روحیۀ جها -

 بازارهتاى  تهيته  نته  و غنتائ   آوردن چنتگ  به منظور به نه و كشورگشایى و زمين در فرمانروایى

 .استت  دیگتر  نتواد  بتر  نوادى بخشيدن برترى یا دیگر، كشورهاى حياتى منابع تملك یا فروش

 از امنيت و آزادى سلب كه ها آشوب و ها فتنه آت  كردن خاموش: است چيز سه از یکى هدف

 دفتا   و ظالمان و متجاوزان با مقابله نيز و يپرست بت و شر  آثار محو همچنين و كند مى مرد 

                                                           
 102نساء، آیه:قرآن كری ، سوره ال  - 1
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هرگونته فتنته    و رفتع حفتظ دیتن    در جهتت روحيته جهتادی    با داشتناست. لذا  آنان برابر در

 عُدْوانَ فَال انْتَهَوْا فَإِنِ لِلَّهِ الداینُ یَکُونَ وَ فِتْنَۀٌ تَکُونَ ال حَتَّى قاتِلُوهُ ْ .وَشود يموفسادچنين مطرح 

 كنيتد  پيکار آنها با: فرماید مى كرده، اشاره اسال  در جهاد هدف به آیه دراین «1الظَّالِمينَ عَلَى إِالَّ

نيروی انساني وبرای تحقق این هدف مقدس،  باشد  خدا مخصوص دین و. برود ميان از فتنه تا

وفرهنگتي هركشتوربوده وانستان     ياجتمتاع  موثرترین ومه  تترین ركتن تحتوالت اقتصتادی،    

ترین وبا ارزش ترین سرمایه ومنبع عظمت وكمال هركشور چه دربعد ملي و  فیشر مهمترین،

چه درزمينه سازماني محسوب مي شود. ازجملته عوامتل اساستي درتعيتين تتوان رز  ومقابلته       

 جُنُتودِهِ  وَ لِجتالُوتَ  بَرَزُوا لَمَّا بااستکباراست وخداوند تبار  وتعالي درقرآن مجيد مي فرماید؛وَ

 مستاله  آیته،  ایتن  در2الْکتافِرینَ  الْقَتوْ ِ  عَلَتى  انْصُترْنا  وَ أَقْتدامَنا  ثَباتْ وَ صَبْراً عَلَيْنا أَفْرِ ْ رَبَّنا قالُوا

 كته  رستيدند  جایى به او، سپاه و طالوت كه هنگامى :فرماید مى شده، مطرح لشکر دو رویارویى

 بته  دستت  كشيدند، صف عظي  قدرت آن برابر در و شد ظاهر و نمایان جالوت، نيرومند لشکر

 در استتقامت،  و شتکيبایى  و صتبر  نخستت  كردنتد،  طلتب  چيتز  سه خداوند از و برداشتند دعا

 گا  كه بود این خدا از آنها تقاضاى دومين .كردند صَبْراً عَلَيْنا أَفْرِ ْ به  تعبير لذا آن، حد آخرین

 و بتاطنى  جنبته  اول دعتاى  حقيقت در نکني ، فرار و نشود كنده جا از تا بدار استوار را ما هاى

 استتقامت  روح نتتائج  از قد  ثبات مسلما و دارد برونى و ظاهرى جنبه دعا این و داشت درونى

 كته  كن پيروز و فرما یارى كافر قو  این بر را ما كه  بود این آنها تقاضاى سومين .است صبر و

 بته   .استت  قتد   ثبات و استقامت و صبر نهایى نتيجه و دهد مى تشکيل را اصلى هدف واقع در

 زیتاد  دشتمن  عتدد  و ك  آنها عدد چند هر گذاشت نخواهد تنها را بندگانى چنين خداوند یقين

 مهمتترین  آیته  ایتن  3یَتَوَكَّلُتونَ  رَباهِت ْ   عَلتى  وَ صَتبَرُوا  الَّذینَ (226-2:225 ج نمونه، تفسير.)باشد

 استتقامت  و صتبر  مشکالت برابر در كه هستند كسانى آنها: كند مى بيان را عامل مؤمنان اوصاف

 خانته  و بستگان و دوستان و فرزند و زن از .كنند مى توكل پروردگارشان بر و دهند مى خرج به

 وطن از آوارگى سختي هاى و غربت هاى مرارت .كنند مى صبر و شوند مى جدا خود كاشانه و

                                                           
 193قرآن كری ، سوره بقره، آیه: - 1

 250قرآن كری ، سوره بقره، آیه: - 2

 59قرآن كری ، سوره عنکبوت، آیه: -3



 

 

326  

 

  6139 پایيز،96، شماره پانزده سال  - استراتویك فصلنامه مطالعات دفاعي 

 راه در و خرنتد  متى  جان به را دشمنان آزار خود ایمان حفظ براى .هستند شکيبا و چشند مى را

 انتوا   از است اصغر  جهاد كه سخت سر دشمنان با مبارزه و است اكبر  جهاد كه نفس با جهاد

 عامتل  و آنهتا  پيروزى رمز استقامت و صبر این آرى .كنند مى صبر و كنند مى استقبال مشکالت

 نيست. پذیر امکان زندگى در مثبتى عمل هي  آن بدون كه است آنان افتخار بزرگ

 یته سلطه از مستتندات الز  الرعا  ينف قاعد : نفی سلطه پذبری و عد  طرح دوستی با استکبار -

اللّهُ  یَجْعَلَوَلَن » یۀاست كه براساس آ يگانگانسلطۀ ب يمسلمانان و نف يادتدر حفظ عزت و س

 یعنتي ؛ نتداده استت   يخداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تستلط  «يالًسَبِ ينَالْمُؤْمِنِ يعَلَ ینَلِلْکَافِرِ

وجه راه نفتو  و تستل  كفتار را بتر مستلمانان بتاز        ي ت اسال  به هیعو شر ينخداوند در قوان

حکومتت   یتدگاه تواند بر مسلمان مسل  شتود. لتذا از د   ينم یا ينهزم ي نگذاشته و كافر در ه

قاعتد    یتن بر استاس ا  یدبا يراسالميغ یكشورهابا  ياسالم یكشورها يرواب  خارج ي،اسالم

 یتن كتردن ا  يو عملت  يدنبخشت  ينيتدر صورت ع یراو كنترل شود، ز یزیبرنامه ر يقرآن يفقه

 قاعتد   .شتود  يها مستدود مت   ينهدر تما  زم يگانگاننفو  و تسل  كفار و ب یاصل، تما  راه ها

 ياستي، قرارداد س یكاگر  یعنيدارد، « وتو»اسال  و مسلمانان حق  يسلطه در رواب  خارج ينف

با كفار بسته شود كه مقدمته   ياسالم يندولتمردان سرزم یو... از سو ينظام ی،اقتصاد ي،فرهنگ

 شکوری، .(سازد يآن قرارداد را باطل م ي،قاعد  فقه ینسلطۀ كفار بر مسلمانان شود، ا ينۀو زم

 دُونِ مِتنْ  أَوْلِياءَ الْکافِرینَ الْمُؤْمِنُونَ یَتَّخِذِ زمينه هشدارمي دهد؛ ال قرآن كری  درهمين 1391:32

 وَ نَفْسَهُ اللَّهُ یُحَذِّرُكُ ُ وَ تُقا ً مِنْهُ ْ تَتَّقُوا أَنْ إِالَّ ءٍ شَيْ  في اللَّهِ مِنَ فَلَيْسَ  لِكَ یَفْعَلْ مَنْ وَ الْمُؤْمِنينَ

 از را مؤمنتان  مناستبت  همتين  بته  آیه این در و نریزید؛ دوستى طرح دشمنان با1الْمَصيرُ اللَّهِ إِلَى

 و ثتروت  و قدرت كسب خاطر به ها دوستي این اگر زیرا كند، مى نهى شدیدا كافران با دوستى

 بته  اجتماعى سياسى مه  درس یك واقع در آیه این .است خدا دست به اینها همه است، عزت

 فریتب  و نپذیرند هرگز یاور و یار و حامى و دوست عنوان به را بيگانگان كه دهد مى مسلمانان

 ستنگينى  هتاى  ضربه زیرا نخورند، را آنها صميمانه ظاهر به هاى محبت اظهار و جذاب سخنان

 بوده رهگذر این از موارد از بسيارى در شده واقع هدف با و ایمان با افراد بر تاریخ طول در كه

 .است
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 و خودبتاوری  از تتر  مقتد   ای مقدمته  هتي   موفقيتت  به نيل برای :نفس به اعتماد و خودباوری -

آدَ َ وَ   نفس نيست. خودباوری واعتمتاد بته نفتس ازنگتاه قترآن؛  َو َلقَتْد كَرَّمْنتا بَنتي         به اعتماد

 متا  1مِمَّنْ خَلَقْنتا تَفْضتيال  كَثيرٍ   حَمَلْناهُ ْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُ ْ مِنَ الطَّياباتِ وَ فَضَّلْناهُ ْ عَلى

 و كتردی ؛  حمل( راهوار مركبهاى بر) دریا، و خشکى در را آنها و داشتي ؛ گرامى را آدميزادگان

 خلتق  كته  موجتوداتى  از بستيارى  بتر  را آنهتا  و دادیت ؛  روزى آنتان  به پاكيزه روزیهاى انوا  از

 در ولتي  دارد؛  اتي عزّت آد  است، اوالد اینکه جهت از لذا، انسان " بخشيدی  برترى ای ، كرده

 بته  را او و گيترد  متي  او از را ایتن عتزّت   كته  استت  محيطتي  و خارجي عوامل زندگي، جریان

وَ »استت.  آرام  نفس، به اعتماد های نشانه از دیگر كند. یکي مي تبدیل  ليل و پست موجودی

 ولتى " قُلُوبُکُ ْ وَ مَا النَّصْرُ إِالَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکي ٌوَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ   ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِالَّ بُشْرى

 طترف  از جتز  پيتروزى  نته  گر و داد؛ قرار شما قلب اطمينان و شادى براى تنها را این خداوند،

ای دیگر بحث اطمينان قلب را ازعوامتل مهت     درایه« 2!است حکي  و توانا خداوند نيست؛ خدا

خودباوری واعتماد به نفس مي داند؛  الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَتئِنُّ قُلُتوبُهُ ْ بِتذِكْرِ اللَّتهِ أَال بِتذِكْرِ اللَّتهِ       

و دلهایشان به یتاد ختدا مطمتئن )و آرا (     اند آنها كسانى هستند كه ایمان آورده" تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب

 «3یابد ؛ آگاه باشيد، تنها با یاد خدا دلها آرام  مىاست

هستت، مترورى بتر     يتز هاى قرآنى ن از واژه يرتكه بصباتوجه به این  :و هوش یارییرت  بص -

قترآن   هتاى  يوهاز ش یکى .كند يم یارىواژه، ما را در فه  بهتر از معناى آن  ینمشتمل بر ا یاتآ

 يرتهاى متضاد با بص با طرح واژه یعنىاست؛  اى یسهمقا يوهمفهو ، ش ینبراى شناساندن ا ی كر

وَ لَتا   يرُوَ الْبَصِت   الْتأَعْمى  یَسْتَوِیوَ ما : »یفهشر یهآ ینكند، مانند ا در شناساندن آن به ما كمك مى

و نابينا و بينا هرگتز   ؛«اتوَ لَا الْأَمْو ياءُالْأَحْ یَسْتَوِیالظُّلُماتُ وَ لَا النُّورُ وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُورُ وَ ما 

و نه سایه )آرامبخ ( و باد دا  و سوزان! و هرگز مردگتان   و نه ظلمتها و روشنایى برابر نيستند

و تتو   رستاند  و زندگان یکسان نيستند! خداوند پيا  خود را بته گتوش هتر كتس بخواهتد متى      
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كتور و   ينبت  یسته در مقا   1اند برستانى!  توانى سخن خود را به گوش آنان كه در گور خفته نمى

كته   كنتي   يمطلتب را در  مت   یتن و باد سوزان و زندگان و مردگان، ا یهظلمات و نور، سا ينا،ب

دا  و سوزان بته دور استت و    ي صاحب نور و در فضاى نورانى قرار دارد؛ از مح ير،انسان بص

 .برخوردار است يقىحق دگانىاز زن

بمنظور كسب قدرت وتوانائي های الز  درجهتت مبتارزه    كری  قرآن: الز  های توانايی کسب -

وَ أَعِدُّوا لَهُ ْ مَا اسْتَطَعْتُ ْ مِنْ قُوَّ ٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ؛ فرماید مي بادشمنان مستکبر

[،  نيرویى در قدرت دارید، براى مقابله با آنها ]دشمنان هر 2... اللَّهِ وَ عَدُوَّكُ ْ وَ آخَرینَ مِنْ دُونِهِ 

تتا بته وستيله آن، دشتمن ختدا و       آماده سازید! و )همچنين( اسبهاى ورزیده )براى ميدان نبرد(

 آنکته  از پتس هدایت طواغيت اینگونه بيان متي نمایتد؛    یادرجهت دشمن خوی  را بترسانيد.
فِرْعَتوْنَ إِنَّتهُ     ا ْهَتبْ إِلتى  »فرمتود   او بته  خداوند رسيد نبوت مقا  به علیه السم (موسي )حضرت 

 در پيتروزی  برای الز  وسائل و ها توانایي ؛ واست كرده طغيان كه برو فرعون سوی به« 3طَغى
 گشاده مرا سينه پروردگارا كرد عرضنمود  درخواست چنين تعالم خداوند از را مأموریت این
 خاندان  از وزیری و بفهمند مرا سخنان كه بگشا زبان  از گره و گردان آسان من بر مرا كار .دار

 روشتن  درخواستت  این از «نك محک  را پشت  او وسيله به را هارون برادر  بده؛ قرار من برای
 نمتي  هتا  آن بتدون  كته  است نياز ای ویوه وسایل و امکانات به استبداد با مقابله برای شود مي

متي شتود، بتا اطاعتت ازرهبتری جامعته وداشتتن روحيتۀ جهتادی           نیبنتابرا  .نمود اقدا  توان

وخودباوری، گفتمتان استکبارستتيزی، بصتيرت وهوشتياری، قتدرت ایمتان، توكتل وقاطعيتت         

باتمسك به ثقل اكبروقرارگرفتن درمسيرثقل اصغر، زمينه ساز عمل به رهنمودهای روشن بينانته  

و مي توان به پيروزی بزرگ  برین شدهكال  وحي درجهت مقابله وایستادگي دربرابركفارومستک

 ونجات جامعه ازتحت سلطۀ استکباررسيد.
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 :روش شناسی تحقيق

و راهبردهای استکبارستيزی از منظر  ها مقولهكشف مفاهي ،  دنبال بهتحقيق حاضر  :نوع تحقیق

ماهيتت در دستته    ازنظتر . شتود  يمت قرآن كتری  استت و بته روش نظریته داده بنيتادی انجتا        

دستيابي بته الگتوی راهبتردی اثتربخ  در حتوزه       درصدداكتشافي است و چون  یها پووه 

 یريت گ نمونته  روش و كاربردی استت  یها پووه هدف در دسته  ازلحاظاستکبارستيزی است 

در متورد   شتده  استتخراج هتای  تئوریك( بوده، لذا همه گزاره) ینظر یريگ نمونهدر این تحقيق، 

انتختاب آیتات   استاس   بتر  استت.  قرارگرفتته در جداول كدگذاری مورد تحليل  استکبارستيزی

مفتاهي (  كتدها ) ؛ احصتاء ستپس   استکبارستتيزی نمونه( مرتب  بتا   يراز تفسهای انتخابي )گزاره

استتنباطي بتا    یهتا  مقولته و  یبنتد  جمتع تبيين شد ودرادامه كتدهای مشتتر     ها آنموجود در 

 یكدگتذار و سترانجا  بتا    هتا نمودن نو  مقوله مشخ  ؛ ومحوری استخراج گردید یكدگذار

 و كنتد. اقتدا  متي   استکبارستتيزی هتای  انتخابي و توليد قضایا به بيان رابطه مفهومي بين مقولته 

آیات نوراني قرآن كتری ، تفاستير قترآن كتری ،      تحقيق حاضر؛ مشتمل بر كليه آماری ی جامعه

و همچنتين   استکبارستتيزی موضتوعي   در حوزههای فشرده قرآني با تأكيد بر تفسير نمونه لوح

بتا   استکبارستتيزی های علو  و معارف قرآنتي و امتور   و خبرگان كشور در زمينه نظران صاحب

حج  نمونه آمتاری بته تأیيتد جامعتۀ خبرگتي رستيده        درواقع های عا  و خاص بوده وویوگي

 آوریجهت گترد تخصصي  ایاز روش كتابخانه ،ها دادهروش گردآوری  در این تحقيق است.

های فشرده قرآنتي، كتتب، مقتاالت    تفسير نمونه( و لوح وهیو بهاز تفاسير قرآن كری  ) اطالعات

مترتب  بتا موضتو      اینترنتت  شتبکه جهتاني  همچنتين  و های اطالعتاتي  علمي، آرشيو و سایت

 است. شده استفاده یزياستکبارست

طي سه مرحله و با روش كيفي به شناسایي  تحقيقهای تحليل داده روشها؛ تحلیل دادهروش 

؛ احصتاء كتدهای موجتود در آیتات؛ تبيتين      یزياستکبارستهای منتخب و آیات مرتب  با گزاره

و ستپس بتا    پتردازد  يمت هتا بته   ها( و تبدیل به مقولهمفاهي  یا كدهای مشتر  بين آیات )گزاره

ای، محيطي، راهبردی و پيامدی علي، محوری، واسطه هایمحوری به شناسایي مقوله یكدگذار

هتا و  ( روابت  بتين مقولته   یپترداز  هینظرمرحله ) يانتخاب یكدگذارو سرانجا  با  یزياستکبارست



 

 

330  

 

  6139 پایيز،96، شماره پانزده سال  - استراتویك فصلنامه مطالعات دفاعي 

كنتد و سترانجا  بته    ( اقتدا  متي  یزياستکبارستت های توليد قضایا )بيان رابطه مفهومي بين مقوله

 (152-153: 1390تراوس و همکاران،چارچوب مفهومي اختصاص دارد. )اش طراحي

 :های تحقيق و يافته ها داده ليوتحل هيتجز
 است؛ گرفته انجا باز اقدامات زیر را  یكدگذارها با داده ليوتحل هیتجزدر نخستين مرحله از 

       یزياستکبارستهای منتخب( مرتب  با مطالعه كل قرآن كری  و انتخاب آیات )گزاره -الف

  ها آناحصاء كدهای موجود در  منظور بهتفسير آیات منتخب بر اساس تفسير نمونه  -ب

 مرتب  هستند.  یزياستکبارستتبيين كدهای هر آیه كه با  -ج

 مرتب  هستند.  یزياستکبارستتبيين مفاهي  یا همان كدهای مشتر  بين آیات كه با  -د

 ؛ مرتب  هستند یزياستکبارستتبيين مقوله یا همان مفاهي  مشتر  بين آیات كه با  -ح

 مشتر  كدها. یها شناسه مشخص کردن -و

 تحلیل کدگذاری باز :9 جدول 

 مفهوم تصريحی متن تفسير ازگزاره انتخابی  منبع و متن آيـه
 كد

 مفاهيم()
شناسۀ 
 مفاهيم

قالَ الْمَلَأُ 
الَّذِي َ 

اسْتَکْبَرُوا مِ ْ 
قَوْمِهِ 
 لَنُخْرِجَنَّكَ
يا شُعَیْبُ وَ 
الَّذِي َ آمَنُوا 
مَعَكَ مِ ْ 
قَرْيَتِنا أَوْ 
لَتَعُودُنَّ فِی 
مِلَّتِنا قالَ أَ وَ 
 لَوْ کُنَّا کارِهِی َ
 سوره اعراف

 88 آيه
 تفسیر نمونه

 55-153 6 ج

 

 ازنظراشراف متکبر و مغرور زمان او،  ازآنجاکه
نیز  ها آن العمل عکسظاهر بسیار نیرومند بودند، 
روى زور و  ها آنشديدتر از ديگران بود، 

قدرت خويش تکیه کرده، به تهديد شعیب 
گويد:  قرآن مى که چنانپرداختند،  يارانشو

اشراف زورمند و متکبر قو  شعیب به او گفتند 
هم خودت و هم  قطعا کنیم که  سوگند ياد مى

اند، از محیط  کسانى را که به تو ايمان آورده
خود بیرون خواهیم راند، مگر اينکه هر چه 

تهديد مخالفان  البته زودتر به آئی  ما بازگرديد.
که شعیب در  ، پاسخىتنها همی  نبوده است

داد  ها آنتهديد و خشونت به  همه ي ابرابر 
: آيا خیلى ساده و مميم و منطقى بود، گفت

خواهید ما را به آئی  خودتان بازگردانید،  مى
( ی کاره کنّاس)قالَ أَ وَ لَوْ  «مايل نباشیم اگرچه
خواهد بگويد: آيا سزاوار  حقیقت شعیب مى در

است شما عقیده خود را بر ما تحمیل کنید و 
 آشکارشدهآئینى که فساد و بطمن آن بر ما 

يك آئی   عموه بهبه ما بقبوالنید،  بازوراست 
 .تحمیلى چه سودى براى شما دارد

 متکبران همه -9
 و زور روى مغرور،
 تکیه خويش قدرت
 تهديد به کرده،

 پرداختند
 خودت هم قطعا  -1
 که را کسانى هم و

 ايمان تو به
 محیط از اند، آورده
 کنیم میبیرون  خود

 تحمیل عقیده -3
 آئینى و ما بر خود
 بطمن و فساد که
 آشکار ما بر آن
چه سودى  است

 .براى شما دارد

 برو

 غرور
 
 اندوزی ثروت

 
 قدرت زور

 
 
 رعب تهديد
 

تحمیل عقیدۀ 
 باطل
 
 

 های یاستس
 فاسد
 یلیتحم

 
A61 
 
 
A62 
 
 
A63 
 
 

A64 
 
 
A65 
 
 
 
 
A66 
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، كه بایتد  اتیروا از قرآن آمده دست به كد  292 «كدگذاری بازمرحله در صورت گرفته  از اقدامات

مقوله عنوان مناسبي  هر دستهشوند، آنگاه برای  یبند دستهبسيارمحدودتری  قالبدر مرحله  نیدر ا

. انتد  شتده شود كه دربرگيرنده محتوی همه مفاهيمي است كه دریك گتروه جمتع    ( برگزیدهمؤلفه)

كدگتذاری   جتدول  در .شتود  يمگفته محوری كدگذاری »درروش شناسي گراند تئوری به این عمل

ستپس تکنيتك    خبرگي و از تستوبااستفاده  يو دانشگاهان حوزوی محوری كه به كمك كارشناس

 نمونه آن درجدول  یل آمده است. چند رأیي فراه  شده است،

 (کدگذاری محوری لیتحل :1)جدول  

 نوع مقوله ها زيرمقو له (Concepts مفاهيم) هاكد  شناسه های مشترک
شناسه 

 مقوله

A1+ A10+ 
A16+A47+A73+
A81+A99+A110
+A152+A169+A
200+A433+A44
2+A444+A449+

A464+A473 

 تکبر ورزيدن خودبرتربینی خودخواهیکبروغرور خودبینی 
همکت است کبر و غروسرچشمه گناهان غرور  سبب کبر

 ي  متکبرضرربزرگ برای  وتکبرورزی
 جويی برتری ببینی بزرگ خود کبروغروردردلهاشان

 تکبروتکبر  عجب جهل نشانه مرد  تکبر تحقیر خودخواهی
 سرکشی طغیان باعث تکبرفرومايگی  سبب

 

روحیۀ 

 استکباری

 

 عِلّیِ

 

 
 
B1 
 

 

A4+A94+A119+
A125+A139+A1
63+A231+A248
+A275+A310+A
326+A364+A38
6+A393+A416+

A459 

قرآن  فکرى استقمل عد  ضعف استکبارستیزی تفکر
 طاغوت از اجتناب شجاعت قاطعیت مبارزه بهتري  الگوی

 روح از حفاظت فداکاری پايداری ايمان، طاغوت با نبرد
 برائت کاری مسامحه عد راسخ  اراده و ايمان تهاجم
 و شهامتدرون  قدرت به اتکاء استکبار از بیزاری
 گیر پی مبارزه رهبری دستور از اطاعت طلبی شهادت

 دشم  با مقابله مسلمانی اوجمستمر 

گفتمان 

 استکبار

 ستیزی

 B2 محوری

A54+A58+A62+
A63+A64+A65+
A72+A86+A91+
+A109+A114+A
115+A132+A19
7+A205+A225+
A226+A227+A3

15+ +A486 

ثروت  و کسب قدرت اندوزی ثروت و اشرافی گری
 واسطۀ بهباطل  عقیدۀ تحمیل ارعاب تهديدزوروقدرت 

 اُمّت گمراهی عامل فاسدوتحمیلى های سیاست قدرت
 بر ف خرفروشیمقا   زور و زرُ مکارانه تبلیغات و ها توطئه
 مخالفت نامشروع ثروت کسب تزوير و وزر زور جامعه
 قدرت، بازور افکار تحمیل طلبی قدرت و اندوزی مال اجبار
کسب  برای دشم  سلطۀ منافع اقتضای طغیان سبب ثروت

 فضائل هد  سبب تزوير زر، منافع

 

رفاه 

 تجددطلبی

محدود

 کننده
B3 

 

يته توستعه   چتارچوب تئتوریکي اول   یريت گ شتکل كته بترای    یيها مقولهانتخابي با تلفيق  یكدگذار

 ازنظتر استکبارستتيزی جمهتوری استالمي ایتران      هتای  مقولته  بندی دسته ، مرتب  بوده واند شده داده
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 هتای  مؤلفته كدگتذاری انتختابي وجتوه مشتتر       مرحلته  درتحقيتق   این درقرآن كری .  های آموزه

 تتر  كلتي  بنتدی  دستته  در هتا  آنقبلي شناسایي شدند وباتوجه بته اشتتراكات    مراحل از آمده دست به

 استاس  بتر متورد رستيد    "32"بته   هتا  مؤلفته تعداد ایتن   وجود بااینشدند.  دهي سامان محدودتری

( 3 شتماره جدول ) درشدند.  بندی دستهگروه  پنج در شده حاصل های مؤلفه، خبرگان ازنظرخواهي 

 راهبردی، احصاء شده. های مؤلفهاصلي به همراه  گروه چهار
 کدگذاری انتخابی لیتحل :3جدول 

ف
دي

ر
 

 مضـامين مقـوالت شناسه مقوالت

9 B1+B2+B3+B4 
+B5+B6+B30 

 فرهنگ فسادجهل  لجاجتوع ِناد یتعصُب جاهل روحیه استکباری
 استضعاف پذيری یکباراست

 عِ لیّ

1 B10+B11+B12 
+B13+B14 

  يمستکبر بر هیو تکاعتماد  عد  یاریهوشبصیرت  استکبارستیزی
 یاستحکا  قدرت درون اُمَّتِ اسممی رهبریِ

 یا نهیزم

3 B14+B15+B17+B22+B23+B
31+B32 

 توسعهرشد  یريپذ سلطهنفیِ هرگونه  اَمنیت پايدار غیبی امدادجلب 
 یاقتدارمل دفاع هوشمندانه صالحان است خمف

 پیام دی

4 B5+B16+B18 
+B19+B20 

و  شهامت ومرابطه مصابره محوری قرآن یزیسترگفتمان استکبا
 ثارگريا مانيباا نیروی یطلب شهادت

 م ؤث ر

5 B7+B25+B28+B29+B26+B2
7 

 ف  تن ه یگر یاشراف و نفاق تفرقه یفساد ونا امن یتجددطلبرفاه 
 یدیو نوم أسي

 گر مداخله

 )بازدارنده(

6 B21+B22+B23+ 
B31+B32+B28 

 و صبراستقامت  توکل وتقوی رويکرد جهادی
 یاستحکا  قدرت درون دفاع هوشمندانه انقمبی

 یا واسطه

باز مطالعه كل قرآن كری  و انتختاب آیتات    یكدگذارها با داده ليوتحل هیتجزدر نخستين مرحله از 

 منظتور  بهو تفسير آیات منتخب بر اساس تفسير نمونه  یزياستکبارستهای منتخب( مرتب  با )گزاره

؛ گرفتت  بودند شکلمرتب   یزياستکبارستهر آیه كه با   يمفاهاحصاء كدهای موجود و تبيين كدها 

 ؛ كته صورت پذیرفت مشتر  یها شناسهمشخ  كردن  سپس تبيين مفاهي  مشتر  بين آیات و و

مرحله كدگذاری  در ؛ وگردید ( احصاءکد 491)باز كدگذاری  در مرحلهصورت گرفته  از اقدامات

و بخ  به كمك كارشناسان حتوزوی   نیودرا شدند. یبند دستهبسيارمحدودتری  در قالبمحوری 

خبرگتي مفتاهي  مشتخ  گردیدنتد. ودرمرحلتۀ پایتاني )گتذاری         از آزمتون وبااستفاده  يدانشگاه

قبلي شناسایي شدند وباتوجته بته اشتتراكات     مراحل از آمده دست بهوجوه مشتر  مفاهي   انتخابي(

تعتداد ایتن    وجتود  بتااین شتدند.   دهتي  سامانمقوله  عنوان با محدودتری تر كلي بندی دسته در ها آن
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 همتين  وبتر شتدند.   بنتدی  دستهگروه  پنج در شده حاصل های مقوله( مقوله رسيد و 31مقوالت به )

 درشکل زیر طراحي گردید.اساس مدل مفهومي 

 
 ازمنظرآموزه های قرآن كری  مفهومي الگوی استکبارستيزی جمهوری اسالمي ایرانمدل 
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 گيری و پيشنهادنتيجه
 گيری:نتيجه-الف

 در بلکه نيست سازگار خودكامگي و کباراست با وجه  يه به قرآن خداپرستيِ و توحيد یها آموزه

امتروزه   ياستکبار جهان. شود يم مشاهده ها آن یها یخودسر و کباراست با ناسازگاری قرآن سراسر

، يپراكنت  درو  اختالف  تفرقه، یانداز راهبا  ها ملتبا تفکر و روحيۀ استکباریِ خود به حمله وغارت 

 جهاني، سلطه ، كسبيطلب منفعتبسياری از جوامع انساني،  گمراهيفساد،  و یبندوبار يبی  توسعه

متادى،   امتيازات بر مباهات و ، فخرملل گرید حقوق تجاوز بهضعيف،  یها ملت رشد از جلوگيری

ستركوبگرانه   اقدامات و فرهنگي ، تهاج  خدعه و فریب ، حق از وسرپيچى  مادّیات اساس بر داورى

های شيطاني، دشتمنان تمتامي ملتل مظلتو  جهتان       این قبيل دستگاه ؛ وكند يماهداف خود را دنبال 

 و بتا گتزین  آیتات مربوطته    به اهميت موضو ، محقق  تیبا عناجمهوری اسالمي هستند.  وهیو به

الگوی مفهومي   دهند ليتشکبه استخراج مقوله هائي كه  نظران با صاحبهمچنين مصاحبۀ اكتشافي 

 يعلِّت ؛ مض امی  ، نیتتر  مهت  به زمينه  نیدر ااستکبارستيزی ازمنظرآیات قرآني است پرداخته است. 

 توانتد  يمت الگو كه جنبۀ تجتویزی داشتته رستيده استت كته       این  بازدارند، پيامدی یا نهيزممؤثر(، )

 دیپلماسي كشورقرارگيرد.  در حوز وهیو به متوليان امور یگذار استيسراهکاری جهت  عنوان به

 پيشنهادها:-ب

 :کاربردی پیشنهادهای (9) 

مستئوالن،   یيآشنا منظور به یو كشورلشکری  یها سازماناین تحقيق توس   جیاز نتابا استفاده  -

قترآن،   از منظتر با پيامتدهای استکبارستتيزی جمهتوری استالمي ایتران       و فرماندهانمدیران 

 آموزشي برگزار نمایند. علمي یها يو گردهمائهمای  

دیپلماسي كشور )وزارت خارجه وشتورایعالي امنيتت     در حوزاین پووه   جیاز نتا با استفاده -

 شاست.انجا  مراتباط ومذاكرات راهگ ( جهتملي

 :یا توسعه( پیشنهادهای 1) 

و تحليتل   يموردبررست علتيه  الستال (   معصو  )وسيره ائمه  البالغه نهج از منظرستکبارستيزی ا ت

 قرار گيرد.

 و تحليل قرار گيرد. يموردبررساساسي  و قانون هيفق تیوال از منظرت استکبارستيزی 

 و تحليل قرار گيرد. يموردبررس عليه السال (حسين )ت استکبارستيزی ازمنظرقيا  اما  
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 فهرست منـابـع:

 منابع فارسی: -الف

 ( دارالقرآن الکری ، ق 1333) یرازيشناصرمکار   يالعظم اهلل تیآقرآن كری ، ترجمه:  -

 ، انتشارات فرهنگ استالمي، مجموعه صحيفه اما  (1336روح ا... ) حضرت اما  خميني، سيد -

 تهران

امتا    آثتار  نشتر  موسسته و  ،استکبار استضعاف و( 1336ا... ) روح ديس ،حضرت اما  خميني -

 تهران ،(عليه ا...رحمت ) ينيخم

، مؤسسه تنظتي  و نشتر آثتار    صحيفه نور مجموعه (1335ا...) روح ديس حضرت اما  خميني، -

 اما 

مركتز تحقيقتات كتامپيوتری علتو       ،حتدیث والیتت  ( 1363) يعل ديس، یا خامنهحضرت اما   -

 ، ق اسالمي

 ( اسوالغابه في معرفه الصحابه، انتشارات دارالفکر، بيروت1210) نیعزالدابن اثير،  -

مؤسسه تنظي  و نشر آثار امتا  خمينتي،    ،تقریرات فلسفه اما  خميني اردبيلي، سيد عبد الغني، -

 تهران

مترج ( بيو  محمدی، انتشتارات  ) يفيك( اصول روش تحقيق 1390اشتراوس و همکاران، ) -

 علو  انساني و مطالعات فرهنگي، تهران.پووهشگاه 

انشتارات روزنته،   هتا،  ها و فرصت، چال شدن يجهانفرهنگ در عصر (، 1332)توحيد فا ، محمد  -

 تهران

 ، تهران.ريركبيام( حيات فکری سياسي امامان شيعه، انتشارات 1391رسول )جعفریان،  -

 بيروت ،مصطفى السقا، دار المعرفۀ، تحقيق النبویۀ ( السير 1212هشا  )ابن حميرى معافرى،  -

دارا ، انتشتارات نشتر   المفردات فتي غریتب القترآن   ( ق 1212) نيحسراغب اصفهاني، محمد بن  -

 ، دمشقلعل 

پووهشکده اسالمي، چاپ  استضاف و استکبار در قرآن، (1336احمد )، یر ديوحسروش، محمد  -

 ق  اول،

 و فرهنتگ  نشر قرآن، در استبداد با مبارزه های روش رسيبر (1392مهدی )موسوی،  سيد -

 قرآن معارف
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، افتزار  نتر  ( تئوری ستازی داده بنيتاد و   1339)  يمحمدرحسيدجوادین، سيدرضاو اسفيداني،  -

 تهران

 امتا   از نگتاه  با استتکبار جهتاني   در مقابله اسالمي انقالب الزامات (1393) ينحس، يدایيانش -

 11  شمارحصون، بهار  فصلنامۀ (العالي مدظله) یرهبر معظ  مقا  ( وعليه...ا رحمت) ينيخم

، دفتر انتشارات اسالمي جامعته مدرستين،   ( تفسير الميزان1332) نيمحمدحس ديسطباطبائي،  -

 چاپ پنج ، ق 

 ، تهرانناصرخسرو، انتشارات في تفسير القرآن انيالب مجمع( 1332حسن )طبرسي، فضل بن  -

 حسين اشکوری، تهران(، مجمع البحرین، چاپ احمد 1335) نیفخرالدطریحي،  -

 ق  ،، انتشارات دارالثقافۀي( األمال1212حسن )طوسى، محمد بن  -

 الوفاء، بيروت مؤسسه، بحار األنوار( 1202محمدباقر )مجلسى،  -

 ، تهراننشر دادگستر ،خارجي جمهوری اسالمي ایران ( سياست1333منوچهر )محمدی،  -

 ، تهران36دارالکتب االسالميه، چاپ ، تفسير نمونه(، 1333) مکار  شيرازی، ناصروهمکاران، -

ارزشتتي استتال ، بنيتتاد  نظتتا  در( توانمندستتازی منتتابع انستتاني 1393، )حمتتزه اميتترمهرابتتي،  -

 اسالمي آستان قدس رضوی، مشهد های پووه 
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