فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

شاخصههای الگوی مقاومت
حجتاالسالم والمسلمین عیسیعیسیزاده


*

مقدمه

فرهنگ مقاومت که امروزه پدیدهای تعیینکننده و قدرتمنید در معیادالت منطقیه و جهیان اسیالم
است ،زمانی میتواند به یک الگوی پایدار و تبثیرگذار تبدیل شود و در دسیتیابی بیه تمیدن نیوین
اسالمی نقشآفرین باشد که دارای شاخصهای قرآنی باشد .در این مقاله تالش شده است تیا بیا
بهرهگیری از آیات قرآن ،شاخصهای مهم الگوهای مقاومت ،استیراج و مورد تحلیل و بررسیی
قرار گیرد .مراد از مقاومت در این اثر ،مقاومت در مقابل دشیمنان و میاطیب در ایین پیژوهش،
عموم جامعه است.
مفهومشناسی واژگان
 .1شاخص

«شاخص» از نظر اهل لغت ،از ریشه «ش خ » و به معنای برجستگی و ممتاز فرد ییا هییزی
است 1.این واژه در لغتنامههای فارسی نیز به معنای «مرتفیع»« ،بلنید و برآمیده»« ،برجسیته»،
«ممتاز»« ،نمودار» و «نماینده» آمده است 2.در این مقاله مراد از این واژه ،مفهوم اصیطالحی آن
یعنی برجستگیها و ویژگیهاست.
 .2مقاومت

«مقاومت» در لغت فارسی به معنای پافشاری ،ایستادگی ،اسیتقامت ،و پاییداری آمیده اسیت.
* استادیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1حسن مصطفوی؛ التحقی فی کلمات القرآن الکریم؛ ج .26 ،1
 .2علی اکبر دهیدا؛ لغتنامه دهخدا؛ ج 1396 ،2؛ محمد معین؛ فرهنگ فارسی؛ ج ،2
 .3علی اکبر دهیدا؛ لغتنامه دهخدا؛ ج .21302 ،14
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معنای غالب در واژۀ مقاومت ،ایستادگی و مقاومت کردن در برابر هیزی است که توازن و تعیادط
را بر هم زده است؛ خواه این عامل درونی باشد ،مانند امیاط نفسانی یا بیرونی ،ماننید بیمیاری ییا
تجاوز و اشغالگری .مراد از مقاومت در این اثر ،ایستادگی و پاییداری در مقابیل دشیمنان اسیالم
است که میخواهند با توطئههای گوناگون هراغ اسالم را خاموش کنند .اگر هه واژه «مقاومیت»
َ
1
صیبر» 2بیه معنیای
در قرآن نیامده است اما الفیاظ دیگیری ماننید « ِاسیت ِقم» و مشیتقات آن و « ِا ِ
مقاومت آمده است.
شاخصهای مقاومت

مقاومت دارای شاخصههای متعددی است که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1ایمان راسخ

یکی از مهمترین شاخصهای الگوی مقاومت در قرآن ،ایمان راسخ به خداوند سبحان است .بر
اساس وعده الهی و واقعیات تارییی ،اگر مقاومت و پایداری با نگرش توحیدی و همیراه باشید،
مورد تبئید و نصرت الهی قرار میگیرد؛ هنانکه خداوند در قرآن میفرمایید «همانیا کسیانی کیه
گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند ،فرشتگان بر آنها نازط میشیوند و
به آنها میگو یند نترسید و غمگین نباشید و بشارت باد شما را به آن بهشتی که به شما وعیده داده
شده است .ما فرشتگان ،یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم و برای شما هیر
هه بیواهید ،در بهشت فراهم است و هر هه طلب کنید ،بیه شیما داده مییشیود» 3.هیمهنیین
ُ

ُ

َْ

َْ

ْ

ْ

َ
ُ ُ
َ
ُ
َ َ
َ
نين  4و اگر میؤمن هسیتید ،سسیتی
میفرماید « َو الت ِهنوا َو الت ْحزنوا َو أنت ُْ اْل َْل ْو َن ِإ ْن كنت ْْ ُمؤ ِم

نکنید و غمگین نشو ید که شما برترید».

بنا بر این آیات ،پایداری و مقاومت و برتری مسیلمانان بیه وجیود ایمیان مشیروط شیده اسیت.
نیمنگاهی به تاریخ مقاومت مسلمانان از صدر اسالم تا کنون ،پرده از ههره مردان مجاهیدی بیر
میدارد که با ایمان راسخ خویش در مقاومت برابر دشمنان اسالم ،تجلیبیش آیات الهی شیدند
 .1هود .12
.2

17؛ مزمل .10

 .3فصلت  30و.31
 .4آطعمران  139و .140
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که به دو نمونه از آنها اشاره میشود.
الف :مقداد

مقداد ،مسلمانی پاکباخته ،بصیر ،هوشیار و سلحشیور بیود و در مییدانهیای جهیاد ،لیاقیت و
شهامت قابل ستایشی از خود بروز داد .وی در بیشتر جنگهای زمان پیامبر حضیوری فعیاط
داشت .در نیستین رویارویی مسلمانان با سپاه مشرکان (جنگ بدر) پیش از شروع نبرد ،گر هیه
عدهای روحیه خود را باخته بودند ،ولی مقداد از جمله کسانی بود که با اعالم آمادگی برای نبیرد،
دیگران را هم دطگرم ساخت و خطا به پیامبر گفت «ای رسوطخدا! به فرمیان خیدا عمیل
کن که ما مطیع فرمان او و در کنار توییم .اگر فرمان دهی که در دط آتش رویم ییا در بیابیان پیر از
خار قدم نهیم ،گوش به فرمانیم و هرگز مثل بنیاسرائیل نیواهیم بود که به پیامبرشان گفتند "تیو و
خدایت بروید و بجنگید ،ما اینجا نشستهایم"؛ بلکه میگوییم به یاری پروردگارت جنگ کن ،ما
1
هم در کنارت خواهیم جنگید» .سینان او ،پیامبر را خرسند ساخت و در ح او دعا کرد.
مقداد در جنگ بدر ،تنها مسلمان رزمندهای بود که اسب داشت و دیگران پیاده یا سیوار بیر شیتر
بودند .در جنگ احد نیز رشادتهای بسیاری از خود نشان داد و هنگیامی کیه بیه دلییل تیلیف
گروهی تیرانداز و ترک جایگاه حساس خود ،سپاه شرک تعدادی از مسلمانان و از جمله حضیرت
حمزه سیدالشهدا

را به شهادت رساندند ،مقداد یکی از هند نفری بیود کیه دلیرانیه مقاومیت
را دفع میکرد و دوشادوش علی بن ابیطالیب

مینمود ،حمالت دشمن به پیامبر

حماسیه

میآفرید .وی از تکتیراندازان مجر بود که در مقابله با مشرکان ،نقش حساسی ایفا کیرد 2.ایین
حضور فعاط و پرثمر ،نشاندهنده ایمان قوی و صیالبت و اسیتواری او در راه عقییدهاش بیود .در
فتح مکه که در ساط هشتم هجری اتفاق افتاد وی یکی از پرهمداران رشید سپاه اسالم بود 3.ایین

فضایل و ایمان راسخ ،او را به مقامی رساند که رسوطخدا

در حقش فرمود «بهشت ،مشیتاق

ههار تن از امت من است» .وقتی از او پرسیدند آن ههیار نفیر هیه کسیانی هسیتند؟ حضیرت
رسوط

 ،از علی بن ابیطالب  ،مقداد ،سلمان و ابوذر نام برد.

 .1محمد بن علی ابن شهرآشو ؛ مناقب آط ابیطالب ؛ ج ،1
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،20
 .3جعفر سبحانی؛ فروغ ابدیت؛ ج ،2

.141
.721

 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،227
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ب :سردار شهيد حاج قاسم سليمانی

با بررسی خصوصیات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کیه بیا شیهادتش میلییونهیا انسیان را
داغدار کرد ،زیباتر میتوان به عم آیات فوق دست یافت؛ زیرا آنچه سبب شد تیا میردان بزرگیی
مانند ایشان به عنوان الگوی مقاومت در مبارز با دشمنان و استکبار جهانی شناخته شوند ،ویژگی
ایمان راسخ و پوالدین ایشان بود .بنابراین اگر امت اسالم بیواهد بیه مقاومیت میورد نظیر قیرآن
دست یابد ،باید ایمان و باورهای دینی را در وجود خود نهادینه کند.
 .2اخالص

یکی از شاخصهای اصلی در الگوی مقاومت ،اخال
جبهه کفر است؛ هنانکه خداوند خطا به پیامبر
ُ

ُ

و الهی بیودن مقاومیت و قییام در برابیر
میفرماید

« ُق ْل َّانمكا َاَ ُظ ُُكْ بواح َ
كد ٍة ْأن
ِ
ِ ِ

َتق ُ
وموا ِلل ِه َمثنى َو فرادى» 1.در جای دیگری نیز مسمانان را از هر گونه ریا در مبارزه بیا دشیمنان

بر حذر داشته است «هنگامی که برای جهاد با دشمنان دین بیرون میروید مانند کسانی نباشیید

که با سرمستی و برای خودنمایی از شهر و دیارشان برای جنگ بیرون رفتند».
از الگویهای شاخص قرآنی عصر ما که در اخال
به خلو

2

سرآمد بسیاری از مجاهدان بود ،مییتیوان

شهید بابایی اشاره کرد .یکی از همرزمانش میگوید

حدود ساطهای  61بود .در پایگاه شکاری هشتم بودیم .نامهای از ستاد فرماندهی تهران آمید کیه
خلبانان نمونه را برای دریافت اتومبیل معرفی کنید .شهید بابیایی آن روزهیا فرمانیده پایگیاه بیود.
ایشان نامه را دید و دستور پیگیری داد .اسامی تهیه شد .طب بررسیهای انجام شیده ،نیام بابیایی
هم در لیست قرار گرفت .اسامی را بردیم پیش شهید بابایی تا نامه و لیست افراد را امضا کنید .بیه
مح

اینکه نام خودش را دید ،خط زد و گفت «برادر! این حی بقییه اسیت ،نیه مین!» .گفیتم

«طب بررسیهای ما ،شما خودت بیشترین پرواز را داشتی و امتیازت از همه باالتر است» ،اما او
به جای اسم خودش ،اسم فرد دیگری را نوشت و لیست را امضا کرد.

3

از دیگر میلصانی که میتوان درسهای بسیاری از خلوصیش گرفیت ،شیهید حیاج علییاکبیر
 .1سبب .46
 .2انفاط .47
 .3رضا آبیار؛ لرافتهای اخالقی شهدا؛

.12
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رحمانیان است .مرتضی صادقی ،همرزم شهید میگوید
از قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا

 ،پیامی به فرماندهی لشکر المهدی

آمده بود که دو نفیر

را برای انتقاط به ردههای ارشد فرماندهی در تهران معرفی کنند .میبمور معرفیی فقیط اسیم
حاج علیاکبر را نوشته بود و به فرماندهی داده بود .وقتی خبر به حاجی رسید ،گفت «مین
دوست دارم با بسیجیها باشم .میخواهم یک جایی باشیم کیه آرام و قیرار نداشیته باشیم.
میخواهم پابهپای بسیجیها بجنگم» .فرماندهی اصرار میکیرد کیه او بیرود و میگفیت
« تنها کسی که لیاقت حضور در تهران و فرمانیدهی ارشید جنیگ را دارد ،حیاج علییاکبیر
است» .حاجی وقتی دید وطکن معامله نیستند ،گفت «مین بایید خیط اوط جنیگ ،پییش
نیروها باشم؛ نمییتیوانم از آن باالباالهیا فرمانیدهی کینم» .خالصیه هیر کیاری کردنید،
نتوانستند حاجی را راضی کنند .مرد میلص جنگ ،در جبهه دوشبهدوش بسیجیها مانید
تا عروج کرد.

1

 .3یاد خداوند

یاد خداوند ،یکی از مهمترین شاخصهای الگوی مقاومت در مقابل دشمنان است کیه خداونید
مؤمنان را به آن سفارش کرده و رستگاری آنان را نیز مرهون عمل به این توصیه دانسته اسیت «ای
اهل ایمان! هنگامی که [در میدان نبرد] با گروهی [از مشرکان و کافران] برخورد کردید ،ایستادگی
نمایید و خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شو ید».

2

یکی از شهدای دفاع مقدس ،شهید غالمرضا هوپانزاده در مناجاتش با پروردگار ،نوشته است
خدایا! شاید که اینگونه الی حضور در مهمانی تو باشم .خدایا! اینک که عزم سفر کیردهام
و میآیم تا در جمع خداجویان حضور یابم ،گامهایم را استواری بیش و قلیبم را بیا ییادت
آرام کن .به جبهه میآیم ،مرا در این سفر راهنما باش .مرگ مرا شهادت در راه خیودت قیرار
بده و کمک کن تا جسمم در خون شناور گردد ،شاید اینگونیه خیط بیاطلی بیر خطاهیایم
کشیده شود و الی حضور در مهمانی تو باشم.

3

 .1مجموعه سیدیهای روایت فتح؛ فاتح خیبر؛ فیلم زنده عملیات خیبر.
 .2انفاط .45
 .3پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت؛ «راز و نیاز با خدا در مناجات با خدا در وصایای شهدای خراسان جنیوبی»؛
.1395/12/18
http://navideshahed.com/fa/print/399214
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 .4توکل

توکل و اعتماد به خداوند ،از دیگر شاخصهای الگوی مقاومت است که خداوند در هنیدین آییه
آن را مطرح نموده است؛ هنانکه در آیه  4سوره ممتحنه آمده است

ً
مسلما برای شما در ابراهیم و کسانی که با او یند ،سرمشقی نیکوست؛ آنگاه که به قوم خیود
گفتند ما از شما و آنچه به جای خدا میپرستید بیزاریم ،ما به شما کافریم و میان ما و شیما
دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده است تا آن زمان کیه بیه خیدای یگانیه ایمیان آوریید.
[آری ،ابراهیم و مؤمنان جز اعالم بیزاری سینی با بتپرستان نداشتند] ،مگر سین ابراهیم
به پدرش که گفت من برای تو [در صورتی که دست از دشیمنی و کینیه بیا حی بیرداری]
آمرزش خواهم خواست و در برابر خدا به سود تو اختیار هیزی را ندارم .پروردگیارا! بیر تیو

توکل کردیم ،و به سوی تو بازگشتیم و بازگشت به سوی توست.

خداوند در این آیه ،دالیل الگو بودن حضرت ابراهیم

و ییارانش در مقاومیت برابیر دشیمنان و

کافران مشرک برای مؤمنان را بیان کرده و در پایان آیه ،وجود خصیلت واالی توکیل ابیراهیم

را

یادآوری نموده است که این امر ،نشاندهنیده ارزش و جایگیاه توکیل در مقاومیت و پاییداری در
مقابل دشمنان است .در عصر حاضر نماد توکل ،امام راحیل بیود؛ هنانکیه یکیی از نشیریات
اندکی قبل از پیروزی انقال دربارۀ امام هنین نوشت
این مرد هفتاد و هند ساله که با عزمی راسخ تاج و تیت شاهنشاهی  2500ساله را به لرزه
در آورده است ،خود در یکی از اتاقهای خانۀ محقری ،بیه روی زمیین مفیروش نشسیته و
بدون هیچگونه تشریفاتی با ما گفتگو میکند  ...ایشان مکرر در جیوا مربیوط بیه امنییت
خود میگو ید خدا ،نگهدار من است .ما بدون کوهکترین کنترلی ،در مقابل رهبر جنبش
نشستیم .نگاه جذا و شیصیت پر ابهت او ،همۀ مالقیاتکننیدگان را تحیت تیبثیر قیرار
ً
میدهد و هیچ سؤالی نیست که آرامش وی را به هم بزند .ایشان کیرارا گفتیهانید شیاه بایید
برود.

1

 .5دعا

یکی از جلوههای زیبا و شاخصهای مهم الگوی مقاومت ،دعا و اظهار نیاز به پیشیگاه آفریننیده
هستی است .در آیه  250سوره بقره ،وقتی درباره مقاومت طالوت و ییاران بیا ایمیانش در مقابیل
 .1رضا میتاری؛ سیمای فرزانگان؛
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جالوت و لشکریانش سین به میان آمده ،از این شاخص یاد شده است
و هون [طالوت و اهل ایمان] برای جنگ بیا جیالوت و سیپاهیانش ظیاهر شیدند ،گفتنید
پروردگارا! بر ما صبر و شکیبایی فرو ریز ،و گامهایمان را استوار ساز ،و ما را بر گروه کیافران
پیروز گردان .خداوند نیز دعیای آنیان را مسیتجا نمیود و آنهیا را بیر دشمنانشیان پییروز
گردانید و جالوت را به دستان طالوت نابود کرد و فرمانروایی و حکمت را بیه طیالوت عطیا
نمود.

1

بنابراین دعا و درخواست یاری از خداونید هنگیام پاییداری در مقابیل دشیمنان اسیالم ،یکیی از
ویژگیهایی است که خداوند به اسوههای مقاومت همچون طالوت عطا کیرده اسیت .نقیل ایین
ویژگی در قرآن ،درسی است که باید مسلمانان بیاموزند؛ همانگونه که رزمندگان دفاع مقدس در
طوط هشت ساط مقاومت در مقابل دشمنان ،راز و نیاز و دعا را از برنامههای همیشگی خود قیرار
داده بودند.
 .6پيروی از رهبری

اطاعت و پیروی از رهبر و حاکم اسالمی ،یکی دیگر از شاخصهای الگیوی مقاومیت در قیرآن

است که خداوند مؤمنان را هنگام مواجه با دشمنان به آن توصیه نموده است 2.بیا توجیه بیه نقیش
تعیینکننده اطاعت از رهبری و بهویژه هنگیام مقابلیه و مبیارزه بیا دشیمنان در پییروزی مؤمنیان،
خداوند بارها مؤمنان را به اطاعت از رسوطخدا

و پرهیز از نافرمانی آن حضرت سفارش کرده

است 3.پیامد بیتوجهی به این امر یعنی نافرمیانی از فرمانیدهی جبهیه اسیالمی ،نتیجیهای جیز
شکست را به همراه ندارد؛ همانطور که خداوند همین مسئله را علت شکست مسلمان در غیزوه
احد اعالم کرده است 4.در ماجرای جنگ احد ،مسلمانان در آغیاز جنیگ بیا اتحیاد و شیجاعت
خاصی جنگیدند و پیروز شدند .لشکر دشمن از هم پراکنده شد و موجی از شادی سراسر لشیکر
اسالم را فرا گرفت ،ولی نافرمانی جمعی از تیراندازان که در شکاف کیوه (عینیین) بیه فرمانیدهی
ا
عبدالله بن جبیر میجنگیدند و نافرمانی آنها از دستور مافوق و رها کردن آن سنگر حساس برای
 .1بقره .251
 .2انفاط  45و .46
 .3آطعمران  32و 132؛ نساء .59
 .4آطعمران .152
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جمعآوری غنائم ،سبب شد که ورق برگردد و شکست سیتی به لشکر اسالم وارد شود.
یکی از اسوههای اطاعت و تسلیم در مقابل رهبر و امام ،عبدالله بن ابیییعفیور اسیت کیه مییزان
تسلیم و دلدادگیاش را در مقابل رهبر و امام خویش (امام صیادق ) ایینگونیه عرضیه داشیته
است «به خدا سوگند! اگر اناری را دو نیم کرده ،نیمی را حیرام و نییم دیگیر را حیالط کنیی ،مین
گواهی میدهم آنچه را که حالط دانستهای ،حالط و آنچه را حرام فرمودی ،حرام است (و مین در
برابر فرمان شما تسلیم هستم)» .امام

رحمت سازد» 1.امام صادق

دو بار دعایش کیرد و فرمیود «خیدایت تیو را مشیموط

نیز تعهد و التزام عملی او را ستود و فرمیود« :ماننید عبداللیه بین

ابییعفور کسی را نیافتم که وصایای مرا بپذیرد و از فرمان من اطاعت کند».

2

امروز نیز اگر مسلمانان بیواهند از ثمرات تالشهای خویش در عرصههیای گونیاگون مقاومیت
بهرهمند شوند ،باید اطاعت و پیروی از نایب بر ح امیام زمیان ،مقیام معظیم رهبیری را هماننید
سردار دطها شهید سلیمانی سرلوحه خویش قرار دهند که توانست با پیروی از فرماندهی کل قیوا
پیروزیهای درخشانی را برای امت اسالم در خاورمیانه به ارمغان آورد.
 .7آمادگی دفاعی

تقویت قدرت دفاعی و حفظ آمادگی برای جهاد ،یکی دیگیر از شیاخصهیای مهیم در الگیوی
مقاومت اسالمی است که خداوند به مسلمانان را به آن امر نموده است
و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو [و نفرات و ساز و برگ جنگیی] و اسیبان
ورزیده [برای جنگ] آماده کنید تا به وسیله آنها ،دشمن خدا و دشمن خودتان و دشیمنانی
غیر ایشان را که نمیشناسید ،ولی خدا آنان را میشناسید ،بترسیانید و هیر هیه در راه خیدا
هز ینه کنید ،پاداشش به طور کامل به شما داده میشود و مورد ستم قرار نیواهید گرفت.

سیره عملی پیامبر

3

و پیشوایان بزرگ اسالم نیز نشان میدهد که آنها برای مقابله بیا دشیمن از

هیچ فرصتی غفلت نمیکردند .در تهیه سالح و نفرات ،تقو یت روحیه سیربازان ،انتییا محیل
اردوگاه و انتیا زمان مناسب برای حمله به دشمن و نیز به کار بستن هر گونه تاکتییک جنگیی،
 .1محمدتقی شوشتری؛ قاموس الرجال؛ ج ،6
 .2همان.
 .3انفاط .60
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خبر دادنید کیه

تمام جوانب را رعایت میکردند .نقل است که در ایام جنگ «حنین» به پیامبر
ً
سالح تازه مؤثری در یمن اختراع شده است .پیامبر فورا کسانی را به یمن فرستاد تا آن سیالح
را برای ارتش اسالم تهیه کنند .در حوادث جنگ احد پیامبر

در مقابل شعار بیتپرسیتان کیه

میگفتند «اَعلُه َبل ُاَعلُه َبل؛ سربلند باد بت بزرگ هبل  ،»...شیعار کوبنیدهتیر و نافیذتری بیه

مسلمانان تعلیم داد تا بگو یند « ِاهُاَعل ُوُا ََجل؛ خدا برتر و باالتر از همه هییز اسیت» .در برابیر
شعار « ِا َّنُلَّاُالص ِزىُوَُلُع ِزىُلكم؛ بت بزرگ عیزی ،بیرای ماسیت و شیما عیزی نداریید» نییز
بگو یند « ِاهُموَلناُوَُلُموَلُلكمُ؛ خداوند ولی و سرپرست و تکیهگاه ماست و شما تکییهگیاهی

ندارید» .این مسبله نشاندهنده آن است که پیامبرخدا

و مسلمانان حتیی از تیبثیر ییک شیعار

قوی در برابر دشمن غافل نبودند و بهترین آن را برای خود انتیا میکردند .دستور مهیم فقهیی
اسالم در زمینه «مسابقه تیراندازی و اسبسواری» کیه حتیی بیرد و باخیت میالی را در زمینیه آن
تجو یز کرده و مسلمانان را به این مسابقه دعوت نموده است؛ نمونه دیگری از بینش عمی اسیالم
در زمینه آمادگی در برابر دشمن است.

1

َ
ُ
با توجه به اینکه تعبیر «قوه» در آیه « َو أ َِ ُّدوا َل ُه ْْ َما ْاس َت َن ْع ُت ْْ ِم ْن ق َّو ٍة  »...شامل هر نیوع قیدرتی

میشود ،مسلمانان باید در هر عصر و زمانهای متناسب با قدرت دشمنان آمیادگی خیود را حفیظ
کنند.
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