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Examining the patterns of resistance by focusing on the Meccan verses and applying it to 

the life of the Prophet 

 

Abstract 

The Holy Qur'an has presented a comprehensive plan in the affairs of life for the 

advancement of man and has drawn the spirit of resistance in the implementation and 

explanation of its commands in different ways so that man knows the straight path. Among 

these methods, he pointed out the introduction and familiarization of the forms of resistance 

and stability in the Qur'an. The Quran has mentioned all the effective examples in this field. 

The purpose of this article is to extract and express the patterns of resistance in the light of 

verses and traditions and apply those patterns to the Prophet's life with a descriptive and 

analytical method, so that the overall structure of the Qur'anic system, especially the 

Meccan verses, in the introduction of the patterns, and the characteristics of The Qur'an 

should be clarified in modeling; So that by following these examples, one can follow the 

path of happiness. The results indicate: looking at the noble verses of the Qur'an, the goal 

of religion is to establish justice in the shadow of monotheism, and justice is established 

when one obeys the commands of monotheism and the messengers and messengers of 

monotheism, and refuses to obey tawagith and that which is against monotheism. The 

reason for the existence of the enmity of the infidels and oppression is that the path of truth 

has always been accompanied by the creation of obstacles by the enemies, and confronting 

these obstacles is the most important reason for resisting the existing dangers. Their whole 

life and behavior are patterns of resistance, which can be used in all fields to get rid of these 

patterns and gain happiness in this world and the hereafter. 
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 چکیده

سان، برنامهبرای قرآن کریم،  ست و  ایتعالی ان روح مقاومت را  ،متفاوت هایبا روشجامع در امور زندگی ارائه نموده ا

 و شناساندن معرفیها، روشاین  ۀرا بشناسد. از جمل راه مستقیم ،است تا انسان نموده، ترسیم تبیین دستوراتش اجرا و در

سوه شاره نمود. قرآن تماماًمقاوت و پایداری در قرآن هایا هدف  در این زمینه پرداخته است. مؤثر هایمصداقبه ذکر  ، ا

و تطبیق آن الگوها بر بیان الگوهای مقاومت در پرتو آیات و روایات اسییتاراو و  تحلیلی، با روش توصیییفی و این مقاله

ساختارسیرۀ نبوی  سبب،  ست تا بدین  صوص آیات مکی،کلی نظام قرآن ا هم  در معرفی الگوها معلوم گردد و ، به خ

صه های قرآنی در سازی  شاخ شودالگو  شن  ص با؛ تا رو سعادت را پیمود. هاداقتبعیت از این م نتایج حاکی ، بتوان راه 

که از  گرددیعدل اقامه م یاسییت و زمان دیتوح یۀعدل، در سییا ۀاقام نید تی، غاقرآن فیشییر اتیبا نگاه به آاسییت   

است، سرباز زد  دیوآنچه در برابر توح تیمتابعت نموده و از اطاعت طواغ دیتوح آورانامیپو رسل و  یدیدستورات توح

 نیدشمنان همراه بوده است و مقابله با ا یازسو ییهامانع جادیا اوجود عداوت کفار و ظلمه، راه حق همواره ب لیو به دل

اسیی م بعنوان سییرمداران مقاوت و  امبریاز جمله پ اءیانب.بر مقاومت دربرابرخطرات موجود اسییت لیدل نیها، مهمترمانع

به اخراو  توانیمقاومت هستند که م یو رفتارشان، الگوها رهیتمام س کنندیمقاومت م شانیراه به تبع ا نیکه درا یکسان

 .و آخرت را کسب کرد ایاز آنها بهره برد و سعادت دن هانهیالگوها در تمام زم نیا

 الگو، مقاومت، آیات مکّی، سیره، سیرۀ پیامبر  کلیدواژه
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 مقدمه

شد بیان می سان را، تعالی و ر سیدن به این هدف از هیچ برنامهخداوند هدف خود ازخلقت ان ای، فروگذار کند و برای ر

ست. از روش ست که در هنگام نقل زندگی این الگوها اعم های تربیتی قرآن، معرفی الگوهننموده ا ای برتر در هر زمینه ا

کند. مث ً از هزاران پیامبر، تنها شیییماری معدود را معرفی از پیامبران و غیر پیامبران، تنها به اوو زندگی آنان اشیییاره می

همه لحظات زندگی ایشان، تنها به  ترین افراد به همه جوامع بشری است و دیگر از میان آنکند که بهترین و قابل ارائهمی

کند که قابل پیروی باشییند. از آنجایی که در مسیییرحق، همواره موانع غیرحق و شیییطانی اوو های زندگی آنان اشییاره می

ستورالعملی کارا بوده که خداوند  ستادگی در برابر موانع، د سیر، ای ست برای تعالی و حفظ ره پویان این م شته ا وجود دا

به عنوان هادیان و معتمدین و مسییییولین، در رمق مقاومت و آنها را مرمور به همراهی مردم در این پایداری  پیامبران را

نمود تا در پرتو ثبات قدم، بتوان دین را در جامعه نهادینه، موفق و پیروز، به سییرمنزل رهایی برسییاند. برای محقق شییدن 

هایی که در کند. و این الگوها و شاخصهنام یمات را معرفی می چنین امری خداوند نساۀ استقامت و ثبات قدم در برابر

آنجا که زندگی پیامبر و اصییحاد در مکه تومم با تحمل مشییقات و آنها الزم اسییت را در قرآن بیان نموده اسییت و از 

این محدوده از  کند. چرا که دراسییت، مقاومت و پایداری در آیات مکی، نومود بیشییتری پیدا میهای زیادی بودهناگواری

اسییت. لذا قرآن ی وجود آمدهزندگی پیامبر بوده اسییت که فشییارهای سیینگینی در مسیییر دعوت پیامبر به توحید و حق به

صهبه شاخ سایر انبیا( م ک و  شت  سرگذ ستند و چه  س م ه ستقیم )در آیاتی که مااطب امر خود پیامبر ا های طور م

سیرۀ پیا سر قرآن و  توان با دقت نظر و فحص کامل از است که میمبر مشهود است را معرفی کردهمقاومت را که در سرا

صدد  ست یافت؛ لذا این تحقیق در  سیره پیامبر در مکه د ساق آیات مکی و  ستاراو الگوی مقاومت بر ا این آیات به ا

صه شاخ ست تا بیان کند که  سیرۀ پیاا صادیق جریان  آنها در  ست و م شهر های مقاومت در آیات مکّی چی مبر اکرم, در 

های الگوی همچنین شاخصه کسانی هستند؟ مقاومت در مصادیق الگوی مقاومتی در آیات مکی چه مکّه، چه بوده است؟

 مقاومتِ مطرح در آیات مکّی در چه مصادیقی از سیرۀ پیامبر در مکّه جریان داشته است؟

با پاسییب به این سییؤاالت در این تحقیق، اهدافی چون معرفی الگوهای مقاومتی مطرح در آیات مکی قرآن و سیی   به 

 استاراو الگوهای کلی مقاومتی  با توجه به آیات مکی و تطبیقی با سیرۀ نبوی پرداخته خواهد شد. 

 

 مبانی نظری و ضرورت تحقیق  

ها و خصوصاً توسعۀ فرهنگ رهنگی و سیاسی و قرائت اس م در تمام زمینهامروزه با گسترش اس م و توسعۀ مرزهای ف

این تمدن جهانی  از جمهوری اسیی می و ادعای ایجاد یت تمدن نوین اسیی می که در انتها با ظهور حوییرت ولیعصییر

ل این ادعا، طلبد. همچنین با طرح امثاخواهد شیید، طبیعتا این ادعا، زحمات، تحمل مشییقات و اسییتقامت زیادی را می

شتر می شیعه بی س م به خصوص  صارا با اهل ا س می دشمنی یهود و ن شود که همانطور که در عصر حاضر جمهوری ا

شمنی سته قرار گرفتهایران مبت  به د ستن مقاومت مردم های این د شک صدد  شارها و انواع تحریم در  ست که با ایجاد ف ا

سیره پیامبر و مورد مطالعه قرار دادن این  در مسرلۀ مقاومت داریم و با توجه بههایی که در قرآن هستند که با وجود آموزه

توان به الگو برداری از الگوهای قرآنی و سیییره نبوی، از این مشییک ت عبور نمایم. همچنین فقدان تعاریفی تحقیقات می

وها، موجب جایگزین شدن الگوهای مبیِّن، سبب رسیدن به درکی ناصواد از موضوع گشته و عدم  استاراو و تبیین الگ

 گردد.غیر دینی می
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ستاراو  ست؛ لکن تحقیقی که به ا شده ا ست و از الگوهای مقاومتی بحث  در این زمینه گرچه تحقیقاتی صورت گرفته ا

شد و آنچه از تحقیقات  شدف یافت ن س م تطبیق نموده با سیرۀ پیامبر ا شته و بر  الگوی مقاومت از آیات مکی همت گما

 توان ذکر نمود بدین شرح است  به عنوان پیشینۀ تحقیق میکه 

الگوی مقاومت اس می در منظومه فکری مقام معظم رهبری، محمد حکیمی، دانشگاه امام صادق علیه الس م، در این  .1

کارآمد در سییازی کارگیری گفتمان مقاومت اسیی می متناسییب با رویکرد بومی و ایجاد دسییتگاه تصییمیمنامه با بهپایان

حکومت اس می، در وهله ناست به واکاوی اندیشه رهبر نظام و تبیین روشمند و علمی این امر در آراء ایشان و س   

 ارائه الگویی دقیق و ملموق برای کاربست مقاومت اس می است.

 .ب غه پرداخته استهای مقاومت در نهج الب غه، خدیجه پیزانی، به بررسی عنصر مقاومت در نهج ال. بررسی جلوه2

س۳ س، قیلد، عون ل، جتاومقم ویگال هی. آ س اتغیلبت انازمم،  ، ادجسور الن اراتشت(، ان)عوملعرالاقب دهکشژوه، پی ما

شرایطی که از حیث ثبات و حفظ  سر فرعون، تحت  سیه )هم 1۳۸0، در این کتاد به تبیین رفتار مقاومت دینی جناد آ

دین و ایمان بسیار سات است( اقدام مینماید، و به بیان شاخصههای مقاومت آسیه به عنوان الگوی زنان مقاوم در برابر 

طاغوت میپردازد. از جمله این شییاخصییه ها ، میتوان به اعتقاد محکم و خلل ناپذیر ، بیزاری از ظالمان و طاغوتیان ، 

 دفاع از مظلومان و بی گناهان ، آگاهی از تولی و تبری ، هدایت و ارشاد دیگران و... اشاره نمود.

س م؛ نظریه و الگو” .4 صغر افتااری، ،”مقاومت در ا سازان نور،  ا شه  ش؛ در این کتاد، به  1۳99موسسه مطالعات اندی

 ر دستورات دینی به آن اشاره شده، پرداخته است.بیان برخی از الگوهای مقاومتی، و نوع ساختار مقاومتی که د

ست یافت ولی بهییییی در این زمینه، گرچه می شتری د سنده گردید و توان به مقاالت و کتب بی طور نمونه به چند مورد ب

  توان بیان داشت که با وجود تحقیقاتِ موردی، دربارۀ الگوهای مقاومتی)همچون پیامبر گرامی اس م ،حورت ابراهیممی

طور آوری و اسیییتاراو تمام الگوهای مقاومتی بههای ماتلف به جمعطور کلی از بین الگویا آسییییه( لکن تحقیقی که به

 خاص بر اساق آیات مکی و تطبیق بر سیرۀ نبوی در ایام زندگی ایشان در شهر مکه نداشته است.

 میمفاه .1

 . الگو1,1 

سی  «الگو» سوه»معادل در زبان فار ست.  یدر لغت عرب «ا سوه»ا سو»از « ا سهب تع و جراحی درمان و به معنا« ا  لهیو

دو فرد  کسانیحاالت  یمعنابهنقل شده است که اسوه  یاز اعشیت،جاهل شعرهای دورۀگرفته شده و در  دواء، باپزشت 

ستآگروه  ای ص یگریکردن به دو اقتدا یسّ رت یمعنابه نی. همچن(۳۳۳، ص7و  ن،یکتاد الع ،یدیفراه) مده ا و  بتیدر م

. با توجه به نظر (106-105، صیییص1اللغۀ، و  ییابن فارق،معجم مقا) آمده اسیییت یتاسییی نیحاصیییل از ا تیرضیییا

سان لغت صحاحی؛ جوهر77- 76راغب، مفردات الفاظ قرآن، ص ) لغویانریسا نیو همچن فوق الذکرشنا ، 6اللغۀ، و  ،

صباح المن ،یومی؛ ف226۸ص  سوه، عامل شود کهه میگفت (.15، ص 1و  ر،یم صو  ماتیتحمل نام  یبرا یا  ییهابتیم

به اسوه، کسب آرامش  یسّرو حاصل ت دیآیبدست م ها شدهبتیکه دچار آن مص یگریدادن خود با داست که با مشابهت

 .و باال بردن مقاومت و قدرت تحمل در برابر موانع و مشک ت است

راغب، مفردات الفاظ قرآن، ص ) دادن دیگری است، چه آن الگو خود باشد و چه بدقرار قسرمش، الگو ،و در اصط ح

به نماید  معرفی شییده از جانب خود را به صییفت حسیینه متصییف می هایالگوکریم، قرآن  ،به همین جهت( .77- 76
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شته سانی که امید به خدا دا ست. برای ک شما ه شق و الگوی زیبایی در پیغمبر خدا برای  سرم  و جویای قیامت حقیقت 

 یبرا .(21احزاد، ) سانها در همه عصرها و نسلها استاو سرمشقی مناسب برای همه ان .باشند و خدا را بسیار یاد کنند

 نیاسییت که از آن با عناو ییآنها ، روش الگو نیاز مهمتر یکیبهره جسییت که  توانیم یگوناگون یها وهیاز شیی تیترب

 ینیع یها وهی، از ش ی. روش الگوئشودیم ادی یریو الگو گ یریها، اسوه پذها ، قدوهارائه اسوه ،ی، اسوه ساز یالگوساز

افراد،  یو اجتماع یاخ ق تیشاص تیرفتار و تثب یریالگوها در شکل گ تیاصش ریاست. ترث تیو ترب میتعل یو کاربرد

 یریادگیانواع  ن،یاز موثرتر ردیگیصییورت مو از طرق مشییاهده  میمسییتق ریطور غروش که  به نیمهم اسییت. ا اریبسیی

 .ردیگینشرت م دیتقل یرویاست که از ن یعیامر طب تیالگوها،  ریانسان و ترث یریاست.الگوپذ

 مقاومت .1,2 

در لغت به معنی استوار بودن، ایستادگی کردن، پایداری نمودن، ر باد مفاعله و ث ثی مزید و د« ق و م»از ریشۀ مقاومت 

 ام به معنى استقامتیم و قیاقامۀ و تقو ؛ء و قوّمته فقاماقمت الّشى»د یگود انصارى مىیابو ز استحکام آمده است.دوام، و 

ست ستقام ف نٌ .ا ستود و دعا ی ،هیمدحه و اثنى عل اىْ بف نٍ ا صفهان )رد.کعنى او را  ، مفردات الفاظ قرآن، و  یراغب ا

اند، برخی نیز معنای آن را معنا کرده« نشییسییتن»را « جلوق»و « جلوق»نقیض را « قیام»لغویان مصییدر   «(.27۸،ص ۳

؛ 105، ص1و ر،یمصییباح المن ،یومی؛ ف496، ص12ابن منظور، لسییان العرد، و) انددانسییته« نشییسییتن برای اسییتراحت»

 .(5۸و، ص ن،یالبحر ،مجمعیحیطر

راه  گانهیخط اسیی م با حرکت در راه اسیی م به عنوان  یاسییتوار تیتقو یعنی یاسیی م هایصییط ح مقاومت در آموزها

حق و باطل اسییت.  ریناپذ انیمقاومت، نبرد پا نیو قدرت در گفتمان اسیی م. بنابرا تیبر عوامل هدا هیو با تک درسییت

ختم هم  نجای. البته به اابدییادامه م ییایجغراف یدر مبارزه با نف  شییروع شییده و به مرزها یمقاومت از سییلوک درون

. شودیرا شامل ماز آن ی. بلکه نبرد مسلحانه تنها باشستیمسلحانه ن هایناواهد شد؛ چرا که مقاومت منحصر در نبرد

 .عبور کرده و جهان شمول است ییایجغراف یاز مرزها یو فرهنگ یدتیعق یدر نبردها

سییوره مبارکه هود اشییاره  هیبه آ توانیاسییت، م میفرهنگ مقاوت در قرآن کر انگریکه ب یاتیآ نتریو محکم نتریمهم از

تَقِمْ )ص( فرمود امبرینمود، که به پ  یعنی ؛(112هود، ) ریوَ ال تَطْغَوْا إِنَّهو بِما تَعْمَلوونَ بَصییِ  تما مومِرْتَ وَ مَنْ تادَ مَعَکفَاسییْ

استقامت همان  نجایدر ا  کند. نیچن زیکن و هر ک  که با تو توبه کرده است ن یستادگیا ایافتهیکه دستور  نهگوهمان

 دوام و ثبات قدم در انجام درست فعل. یعنیمقاومت است، 

اصل  تیبلکه فراتر از واژه و اصط ح است. مقاومت در فرهنگ قرآن  ست؛یاصط ح ن تیتنها  میدر قرآن کر مقاومت

استقامت  هایو زنده از واژه ینیع هایدر مباحث گوناگون و در تجربه کندیم نییفرهنگ مقاومت را تب یاست.  قرآن وقت

 .(.45انفال، ) ثبات قدم بکار برده است یرا با واژه صبر به معن قاومتم ،قرآن اتیاز آ ی.  در برخکندیو صبر استفاده م

 و در ادا امر در حفظ آنت قدم ااسییتقامت به معناى ثب ،در هر امرى  ییطباطبا ۀع م ۀشیییمقاومت در اند یامعنهچنین 

 به تمام ایستادگی و پایداریعبارت است از بشر استقامت خود  بیان شد، امل است. چونکطور تمام و هحق آن ب نمودن

فه بى ینسبت به آن وظ و نیرویش، استطاعتن یمترکه ک، بطورى ه استآورد روى اوه به کفى یوظا مقابلقوا در و  انکار

 .(64، ص 11القرآن، و  ریتفس یف زانیالم ،ییطباطبا) اثر نماند
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 آیات مکّی .1,۳ 

و  هاهآیشوند و میگفته مکی  ۀو سور هآی استشدهنازل  بر ایشان در مکهنبی اکرم, حوور  عصرکه در  یروَو سو  هاهآی

 مکی معیار در شوند.مینامیده های مدنی آیات و سوره شده است،نازل  النبی ۀدر مدین ,حوور پیامبر عصره درک یروَسو 

صولو , نبی اکرمآیات، مهاجرت  تمدنیو  ست. به یثرد به  و و یا  هجرتکه قبل از  آیاتیآن کم معیار و این  خاطرا

 .می باشدچه بعد از این نازل گردیده، مدنی ، مکی و آنگردیدهنازل  ۀ النبینبه مدی وصولراه و قبل از  میاندر 

سب وقتهب معیار این سببو به  بوده ح شده مکی  بر پیامبر,  هجرت،قبل از که ه چ، آن همین  و  شودشمرده مینازل 

سییوره  ۸6مکی و  سییوره 2۸مدنی  هایسییوره حسییب این معیاربر  اسییت، مدنی گردیدهت نازل هجرچه که پ  از آن

 باشند.می

  یمکّ اتیدر آ یتممقاو  یالگوها مصادیقیافته های تحقیق    .2

 هیحورت آس و لیحورت اسماع، میحورت ابراه.2,1 

ست که در زندگی انبیایاز  ت ابراهیمورح سالی خویش بزرگ الهی ا شک ت و تهدیدهای  ر روبرو  گوناگونیبا م

شک ت راشود و همه می سر می و اتکای با توکل م شت  ستادگی و مقاومت پ ورت به عنوان  .گذاردبر خدا و ای آن ح

ستادگو  مقاومت الگوی ستادگی می های ماتلف وروشهای ماتلف به زمینهدر  یای کند. گوناگون در مقابل مشک ت ای

گوید تا او را به تعقل وا دارد که با تهدید آزر به سیینگسییار شییدن روبرو در مقابل آزر با نهایت ادد و محبت سییان می

 (.41 م،یابراه) شودمی

سی در  زمینۀدر  ستادگی نمرود  برابرسیا ستداللمیمقاومت و ای زده شگفتشود نمرود را های خود موفق میکند و با ا

با و  کند می و کوشییش نیز ت شد د. در برخورد با قوم خوفکنااو را به آتش می شییکسییت خوردن،کند و نمرود پ  از 

 .یکتاپرستی دعوت کندتوحید و استدالل آنها را به 

را خداوند به او حکومت داده بود یکرد؟ ز م در باره پروردگارش محاجه و گفتگویدى کسیییى رنمروده که با ابراهیا ندیآ»

« رانم!یمکنم و مىز زنده مىیراند. او گفت  من نیمکند و مىم گفت  خداى من آن کسى است که زنده مىیهنگامى که ابراه

ضر کردند، فرمان آزادى ی)و براى اثبات ا ستور داد دو زندانى را حا ساختن بر مردم د شتبه   گرىیکى و قتل دین کار و م

شیرا داد( ابراه شرق مىیم گفت  خداوند، خور ست مىد را از افق م ستى تویگوآورد )اگر را ى،( یى که حاکم بر جهان ه

 «(.25۸بقره، ) کندت نمىیوامانده شد. و خداوند، قوم ستمگر را هدا وآن مرد کافر، مبهوت « اور!ید را از مغرد بیخورش

 جاعت در اع م موضع و عقیده خود،صراحت و ش ،ییگوصداقت و راست محبت نسبت به ماالفان، و یسوزادد و دل

ستمداد از خداوند، بهره شرکانمنددعا و ا ست  ،ی از علم الهی، اطاعت از امر پروردگار در احتجاو با م صول مقاومتی ا ا

 .گرددن معرفی میالگوی مقاومت در قرآترین معروفو در نهایت به عنوان  نمایدطی می ،که این پیامبر اولوالعزم

سماعیل در قرآن به عنوان یتح نبوی و پررنج ی از زندگییهاباش سی  یمقاومت یالگو ورت ا ستگردیدهبرر . نقش ا

 .الگویی مقاومت ایشان کامل، و برجسته است

کند. ع وه میالوعد بودن معرفی های منحصربفردی مانند حلیم ، صابر و صادققرآن کریم، حورت اسماعیل را با ویژگی

ستور بر ویژگی شان مانند تحمل و همراهی در هجرت به مکه به دلیل اطاعت از د شان از برخی عملکرد ای های خاص ای
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پدر و مشارکت در بنای کعبه و فراهم کردن شرایط حج و اطاعت از دستور الهی مبنی بر ذبح شدن و...نیز سان به میان 

 .آمده است

مَاعِیشیییان با صیییفت صیییابرین معرفی شیییدند طبق عملکردهای مطرح شیییده ا فْلِ کولٌّ مِنَ  َ وَذَا الْکِیلَ وَإِدْرِیوَإِسیییْ

ابِرِ َصّ ستندنَیال صابران ه سحاق و ذا الکفل از  سماعیل و ا شد صفاتز مجموع ا ..۸5 اء،یانب ؛ا ص، میهبیان  شاخ ۀ توان 

 .ى را استاراو کردیبایصبر و شک ،مقاومت

 ه ایشاندر حورت اسماعیل که بصورت مستقیم و غیر مستقیم ب "صبر و استقامت "به فرد منحصر ۀ با توجه به شاخص

ست  شده ا سبت داده  َستَجِدونى إِن یقالَ  یرتَفِى الْمَنامِ مَنِّى مَذْبَحوتَ فَانْظور ما ذا  یمَر یإِنِّ یا بونَیقالَ ن ا مَبَتِ افْعَل ما توؤْمَرو

ابِر صَّ سع یهنگام ؛نَیشاءَ اهللو مِنَ ال س یکه با او به مقام  شش ر سرم! من در خواد  د،یو کو ذبح  راکه تو  دمیدگفت  پ

 !تافی یاجرا کن، به خواسییت خدا مرا از صییابران خواه یپدرم! هر چه دسییتور دار گفت «سییت؟ینظر تو چ کنم،یم

  .هستند حورت اسماعیل ،قرآن مقاومت در توان به این نتیجه رسید یکی از الگوهایمی  .102صافات،

(.11، میتحر) دختر عمران میبه مر نیمومنان به همسیییر فرعون مثل زده اسیییت..... و همچن یخداوند برا ا توجه با ب

ان راسب، توکل ایم،مقاومت در برابر ظلم و کفر و طاغوت  یرا الگو شانیا توانیم کردیم یدر آن زندگ هیکه آس یطیمح

ست و مقاومت سر  .دان شارهای روحی و روانی محیط، هم سامان اجتماعی،ف ضعیت ناب ی ... مجوزو عواملی همچون و

ریب نمونه جبروت ساختگی دستگاه عظیم فرعونی در تا زرق و برق و ج ل و برای ترک اطاعت از خدا و و تقوا نیست.

ر ایمان به آسیه از مسی ،با این وجود که های سات فرعون و عمال او مثال زدنی استاست،  همچنان که فشار و شنکجه

ب کفر و ظلم هم خدا باز نماند و تا پای جان مقاومت نمود و خود را فدای معبود حقیقی کرد.او نشییان داد که اگر در قل

 مقاومت نمود. ،توان با ایمان راسبکه باشی می

اتصر به چند مورد، بسنده مه کرد که در این توان اشاررا میمصادیق زیادی از الگوهای مقاومتی  ،آیات متعدد دیگریدر 

 گردید.

 و تطبیق آنها بر سیرۀ پیامبر یمکّ اتیدر آ یمقاومت الگوهای  .۳ 

 و تطبیق آن بر سیرۀ پیامبر یاخ قتربیتی و مقاومت  یالگو  .۳,1

 و ایستادگیصبر  .۳,1,2

ست بر چیز« صبر» شتن دارى و حب  نف  ا شرع و عقل تقاضا میخوی شرع و عقل از آن نهى کند، یا از چیزییکه  که 

شی، ) کندمی شمندی اخ ق در جایی جلوه .(.105، ص 4و ،قاموق قرآنقر صبر گر میارز شود که همراه با بردباری و 

 (..206، صتحف العقول ،یحرّان) در مصیبت، طاعت و معصیت صبر کند بوده و پیامبر الهی

شیب االنبیامیی پایداری در دعوت و طاعت را نمونه ورت نو ،توان در  دید که به عنوان اولین پیامبر اولوالعزم  ح ح

و با عمری طوالنی آن چنان استقامتی در تبلیغ دین الهی از خود نشان داد و سالیان طوالنی امت خویش را به یکتاپرستی 

  1.دعوت کرد و پانصد سال بر ایشان گریست و به همین دلیل نوح نامیده شد

                                                           

1 ، 1، ص۳، جالبرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی 0 0-101. 
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ها آزموده شد و با اخ ق ها و ساتیاست که با انواع نعمت دبارز دیگر استقامت در صبر بر مصیبت، حورت ایوۀ نمون

شان داد.  ۀنیکو در برابر هم شکیبایی ن صبر و  شت کننده»به معنای  عجمهلغتی « ایود»آنها از خود  ست« بازگ و قرآن  1ا

نواع ب یا مبت  سیییاخت تا آنجا که تمام اموال و فرزندانش را از او را به ا دخداوند ایو 2کند.این معنا را تریید می

پ  از آخرین مراحل آزمایش  ،گرفت و به بیماری مبت  کرد و او در تمامی امتحانات سربلند بیرون آمد و با اخ ق عظیم

 .دعای او را مستجاد کردو خدا نیز از روی ناله و تورع، نه از روی خشم وغوب از خدا خواست که او را نجات دهد 

.  ۳إِنَّ إِبْراهیمَ لَحَلیمٌ مَوَّاهٌ مونیبٌرا با صییفت بردباری، پرسییوز و آه ناله بودن سییتوده اسییت.  مخداوند حوییرت ابراهی

ست که در انتقام و عقوبت عجله نمی« حلیم» سیار آه می« اوّاه»کند و کسی ا ست که ب هایی که کشد به خاطر بدیکسی ا

شاهده میبه او می سد یا م ست و مراد از « انابه»از ماده « منیب»کند، و ر سوی به معنی رجوع ا آن رجوع در هر کاری به 

زدگی وی نسییبت به قوم لوق قابل در صییبر بر معصیییت امت و عدم شییتاد ماخ ق مقاومتی حوییرت ابراهی 4.خداسییت

شگیری از عذاد قوم لوق با م ئک ست که برای پی شاهده ا سعی در دور کردن عذاد از قوم لوق  ۀم الهی مجادله کرد و 

شد. سلیم امر خدا  ستدالل آنها، ت شنیدن ا ستان با تهمتبت 5نموده و پ  از  شاعرىپر سفاهت، جنون،  ، هاى ناروا نظیر 

ستند و با توطیهطلبى به رویارویى با پیامبران برمىسحر، افترا و دروغگویى و برترى ضد خا پیامبران اقدام هاى فراوان، بر

های ناروا و اذیت و آزار مشییرکان و کافران از خود صییبر و بردباری کردند و انبیای الهی در مقابل تمامی این نسییبتمى

 .دادندنشان می

 صدر سعۀ .۳,1,1

ستردگى « صدر سعۀ» شدنو گ ضوانی  و روحمتعال  خداوندجانب از  و طمرنینه ر الهى و آرامشانوابه  سینه باز  از و ر

مردم در مقابل تبلیغ دین دچار  و آزار یتذاو از  تلقی و دریافت کردهحقایق الهی را  شییاص،اینکه جانب او اسییت تا 

 6.صدر در انجام مرموریت الهی استخصوصاً پیامبر اس م, سعه و شرح های انبیا یکی از شاخصهو تنگنا نشود 

و  فرعون از طغیان مقابلۀ بااجرای رسیییالت و  جهتهب ،ویوادی طو آغاز مسییییر به سیییمتدر   حویییرت موسیییی

رَحْ لی ه و عرض کرد صییدر کرد درخواسییت سییعۀاز خداوند  العالمینفرازی در مقابل ردگردن دْری رَدِّ اشییْ  ؛صییَ

سینه شاده گردانپروردگارا،  سعۀ شرح  ر,به پیامب تعالیباریو خداوند  7ام را گ صدر نبی در  و فرمودعطا صدر و  شرح 

آن حویرت سیرچشیمه  واالیکه از روح  ,و شیرح صیدر پیامبر و این رمفت قلبی شید  نمایانعظیم آن حویرت  خولق

 تمام نسبت بهدلسوزی  با سبب،ترثیر گذارد و به همین  ایشانگردید تا این اخ ق نیکو در رسالت گرفت، موجب میمی

به راه راست هدایت نماید، به همین دلیل آن بزرگوار  ، امت راعوضو در  تحمل ها راساتیامت برخورد کرده و تمامی 

                                                           

،  ج.  1 اد ، قرب االسن  .368، ص ۱حمیری

2 ،  .۴۴. ص

3 ،  .۷۵. هود
،  ج4 ، المیزان ایی اطب ۱. طب 32، ص ۰ 6. 

5 ، 11، ص ۳ج البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی 9. 

6 ، ایی اطب ۲ج، تفسیر القرآنالمیزان فی . طب  .۳۱۴، ص ۰

7 . ،  .۲۵طه
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نیکو  ۀو این اخ ق و سیییر1«هیچ پیامبری مانند من در راه رسییالت، آزار و رنج ندیدمَا مووذِی نَبِی مِثْلَ مَا مووذِیتو  »فرمود  

که به حرفهای آنان گوش فرا باوری نامیدند زودرا انسییان , داشییت که منافقین پیامبر جایی ادامهحتی در مقابل ماالفین 

سلمانان برای  ,باوری پیامبراین خوش 2،دهدمی سبت به غیرم ست، و ن ساق خیر ا سانان خدا و مؤمنان، بر ا سبت به  ن

ست، سع ۳احترام به آنها و جلوگیری از هتت حرمت آنان ا ورت در مقابل  ۀکه بیانگر  صدر پیامبر و تحمل باالی آن ح

ها را عنایت فرمود تا بتواند ضمن دریافت علوم الهی، ساتی ,صدر را خداوند متعال به پیامبر ۀباشد. این سعماالفان می

  5 و4تحمل نماید.

های بسیاری پیرامون وی گرد آمده و از تعلیمات وحیانی وی بهره گیرند موجب گردید تا انسان ,مقاومتی پیامبر این امتیاز

فَبِمَا رَحْمَۀٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهومْ  وَ لَوْ کونتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ سیییتوده اسیییت،  و خداوند متعال به دلیل همین امتیاز وی را

دل بودى قطعا از پیرامون تو پراکنده پ  به رحمت الهى، با آنان نرماو شدى، و اگر تندخو و سات ؛الَنفَوُّواْ مِنْ حَوْلِتَ

آمد، زیرا بعوی استقامت پیامبر به جامعه منحصر نبود، و حتی در خانه با اذیت و آزار همسران خود کنار می  6.شدندمى

دادند تا حدی که ایشان سوگند نسبت به کارهای ح ل حورت خرده گرفته و آن حورت را آزار می راز همسران پیامب

ند م خداو ند. در پی این امر  نده جام  مل را ان که آن ع یامبخورده  یت از پ ما به ح عال  یل و ر ت مده و جبرئ خود بر آ

های فراوان در پی اجرایی با تحمل سییاتی ,بنابراین رسییول خدا 7را به عنوان پشییتیبان وی معرفی کرد.  نالمؤمنیامیر

 ۸اس می را به سر منزل مقصود رسانید. ۀکردن قوانین الهی در جامعه استقامت نشان داده و جامع

 و تطبیق آن بر سیرۀ پیامبر یمقاومت فرهنگ یالگو .۳,2

ست س می ا ضد تعالیم ا ستادگی در برابر نیروهای مهاجم  ستادگی مفه .مقاومت فرهنگی به معنای ای  دفاعیومی این ای

های ها و ارزشحفظ آرمان ۀهمراه با مبارزه اسییت. مقاومت فرهنگی  در بردارند یایسییتادگی و گاه فقط یدارد، که گاه

ها با گیرد. آشیینا بودن ملتهای اسیی می صییورت میاسییت که در مقابل تهاجم فرهنگی دشییمنان دین به ارزش اسیی می

های فرهنگی های اسییی می فرا خوانده و از سیییوی دیگر به مقابله با تهاجمتواند، آنها را به مدارا با ارزشها میارزش

گیرد و در های شیطانی قرار میها در مقابل وسوسهها و ارزشوادارد. ایستادگی و مقاومت شرافتی دارد که از حفظ آرمان

 .اومتی بهره جستبایست از مقاومت فرهنگی و فرهنگ مقاین راستا می

                                                           

1 ، انی اش  .۲۳۵، ص ۲ج  الوافی،. فیض ک
2 ،  .۶۱. توبه

3.  ، ایی اطب ۴، ص۹ ج، المیزان فی تفسیر القرآنطب ۲ ۲. 
4 ،  .۳ -۱. انشراح

5 . ، 2، ص۸، جتفسیر تسنیمجوادی آملی 38. 
 .۱۵۹ ،عمرانآل. 6
 .۳۷۶، ص ۲، جتفسیر قمی ،یقم. 7
 .۴. تحریم،8
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 صریح اللهجه و بیان .۳,2,1 

بایست صراحت در بیان است و از آنجا که معموال انبیای الهی با اقوامی عادی سروکار داشتند، می ،یکی از اصول فرهنگی

ند. از جمله انبیای الهی که از صراحت بیان با اقوام خود استفاده کرده، حورت کناز صراحت بیان در گفتار خود استفاده 

شرک و رفاه هود ست که با افراد م سا شان طهطلب روبرو بوده و به وا ی دنیازدگی در مقابل توحید از خود مقاومت ن

ستی دعوت کرد صیحت و امانت را در پیش 1.داده و قوم خود را به یکتاپر سالت خود راه ن و با در  گرفت وی در اب غ ر

 2.های الهی امین نامیدنظر گرفتن خیر انسانها آنها را دعوت به یکتاپرستی نمود و خود را در ارسال پیام

امکانات رفاهی فراوان دچار غفلت گردیده و مواعظ پیامبر خویش را نادیده گرفتند و به وی نسیییبت  سیییبباد به قوم ع

ادبی قوم فرمودند  شیییما اگر از توحید روگردانید، من رسیییالت خویش را به شیییما حویییرت در مقابل بی ۳نادانی دادند،

ساندم سایل رفاهی را از یعنی حجت بالغه 4.ر شما پ  از اتمام حجت برگردید، خدا و ساندم و اگر  ی الهی را به انجام ر

توانست در مقابل راهنمایی و ارشاد کرد و میبین انسانهای ثروتمند زندگی می دشما خواهد گرفت. با اینکه حورت هو

ستند ،زیرا انبیای الهی از طمع اموال دنیوی ؛ردگار نهادی پروآنها طلب اجر کند ولی پاداش کار خود را بر عهده  و  منزه ه

ام، ولی آنها او را تکذیب کردند و خدا آنها را به به امت خویش اطمینان داد که من در امر رسییالت امانت را رعایت کرده

سیله سیر موجب هدایت قوم و ستقامت وی در این م ورت هود و ا صراحت بیان ح شد و آنها از ی باد نابود کرد  عاد ن

 .ای نبردند و به عذاد الهی دچار شدندراهنمایی نبی الهی بهره

پرستی نهی کرده و گمراهی آنان در این مسیر یادآور با صراحت بیان عموی خود آذر و مشرکان را از بتم حورت ابراهی

س  5.شد سن دعوت کرده ا را به موعظه نیکو م, خداوند متعال پیامبر ا صادست. و جدال اح سی  قامام  در جواد ک

سوی پیامبر نهی می بنابراین دعوت به « کردندپیامبر از جدال غیر احسن نهی می»کردند، فرمودند  که جدال در دین را از 

در دعوت مردم همگان را ر دین شایسته است با صراحت در بیان همراه باشد، ولی بهترین بحث را در برداشته باشد. پیامب

که امتی از درک باالیی هنگامی 6.کردندکردند و در این رابطه با آنان اتمام حجت مید و اسییی م دعوت مییکسیییان توحی

سایی قوم در تحلیل  ستفاده کند و این امر بیانگر نار صراحت بیان به جای کنایه ا ست از  شند، پیامبر ناگزیر ا برخوردار نبا

 .باشدعوت خود میسعادت و شقاوت خویش و نیازمند استقامت انبیا در د

 اعتدال  و  یروانهیم. ۳,2,2 

ستقامت است رویاز ریشه عدل به معنای رعایت مساوات و میانه« اعتدال» اعتدال به معنای پرهیز از افراق . در امور و ا

 .7و تفریط است، به همین دلیل تداوم بر راه راست کار آسانی نیست و نیازمند استقامت است

                                                           

1 . ،  .65اعراف

2 ، ایی اطب ۲، ص۸، جالمیزان فی تفسیر القرآن. طب ۲ ۴. 

3 ، 31، ص۷، جمجمع البیان. طبرسی 0. 

4 :  .57. هود
5 ، ام ، ۷۴. انع ، ۵۴ـ۵۱؛ انبیا  .۷۷ـ ۷۵، ۷۲ـ۶۹؛ شعراء

 .۱۰۷، ص۷، جمجمع البیان، طبرسی. 6

 .۲۴، ص جایگاه و اهمیت اعتدال در تعامالت اجنماعی،. اسالمی7
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س  ْصد ِسیرَتوهو»روی در زندگی قرار داده بود خود را میانهروش م, پیامبر ا ستقامت در عبادت خداوند  1«الْقَ ولی به دلیل ا

ما مَنْزَلْنا روی دعوت کرده و فرمود  بنابراین خداوند متعال وی را به میانه ؛متعال به ساتی افتاد و پاهای ایشان متورم شد

قى  قرآن را  حد اعتدال عمل کرده و با به خود  ،پیامبر بر این اسییاق 2بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتىعَلَیْتَ الْقورْآنَ لِتَشییْ

و مسیییلمانان را نیز بدان  ۳«.خداوند مرا به مدارا با مردم امر کرده اسیییت»فرمود  کرد و میمردم نیز به مدارا برخورد می

سو موقعیت و زیرا از یت 4.وسط و متعادل نامیده است امت اس می را امت ،کرد، به همین دلیل خداوند متعالتوصیه می

س  سایر امتدر تبلیغ و هدایت به گونهم نقش رهبری این امت توسط پیامبر ا ست که متمایز از  ست ای ا سوی  ها و از 

و حد دیگر راه این امت، راه مسییتقیمی اسییت که بین انحراف یهود به مادیات و مسیییحی به رهبانیت، و بین آزادی بی

 .های دیگر باشداستبداد، راه میانه را برگزیده تا الگو و شاخصی برای امت

 (یمعنوو  یماد) تمای تی که داشتندبر اساق  هامردم و گروهدعوت  .۳,2,۳ 

 با کند، ولی از آنجا که اقوام معموالتر میها با امور معنوی، امکان دعوت آنان به توحید را آسانمیزان آشنایی باالی انسان

 .گر سازدامور دنیایی و حسی در ارتباطند، از مسیولین توقع آن را دارند که امور محسوق را برای آنان جلوه

پی از ایشیان درگرایی قومش روبرو شید، آنان پیمادیاسیرائیل از دسیت فرعونیان با پ  از نجات بنیی حویرت موسی

 .ساختهای آنان را برآورده مینیز به اذن الهی درخواستکردند و حورت موسی های مادی را میتقاضای انواع نعمت

کردند و یمآنان هنگام سییرگردانی در بیابان از غذاهای آماده اسییتفاده  (271، ص 1نمونه، و ریتفسیی ،یرازیمکارم شیی)

ن چنین ا دیدبموسی  حورت ی بندگی را در پیش گیرند؛رفت که بهترین شیوهمعجزات فراوانی دیدند، بنابراین توقع می

به معنویات و  وضعیتی، سعی در هدایت ایشان به خداپرستی کرد و از آنان خواست تا برای رسیدن به رفاه مادی با توجه

شوند. هدف حورت موس شهر  سجده کنان وارد  شگاه خداوند  سرا یخووع در پی ئیل، در برآوردن نیازهای مادی بنی ا

در این مسیر، رهنمای  یستقامت حورت موسی آخرت است و امزرعهرساندن آنان به سعادت اخروی بود، چرا که دنیا 

 .کارگزاران اس می است که نیازهای مادی مردم را برای اص ح آخرت آنان برآورده سازند

س م پیامبر سان ,ا شان نمیگرا که تمایل چندانی به اهای مادیبرای جذد ان مادی  ۀمقاومتی جاذب ۀدادند از حربس م ن

سهمی از زکات را به « شودمى و کسانى که دلشان به دست آورده وَ الْموؤَلَّفَۀِ قولووبوهوم »استفاده کرده و بر اساق آیه شریفه 

شراف و ثروتمندان می س م ع قها سیله آنها را به ا شمنان داد تا بدین و مند کرده و در مواقع لزوم از آنها برای جنگ با د

 (.65، ص 5و ان،یمجمع الب ،یطبرس) بگیرددین اس م کمت 

سان ستفاده از امکانات مادی، ان سوی کمال دعوت میانبیای الهی ع وه بر ا شات معنوی به  کردند، هر چند ها را با گرای

سان شد. دعوت با امور معنوی که درک آن برای ان شتری همراه با ستقامت بی ست، باید با ا شکل ا پیامبران با های عادی م

جه دادن مردم به خالقیت خداوند متعال آنان را به ارتباق با خداوند متعال تشیییویق کرده، و ارتباق با خدا را موجب تو

َسمًّى یَدْعووکومْ لِیَغْفِرَ لَکومْ مِنْ ذونووبِکومْ وَ یوؤَخِّرَکومْ إِلىکردند. آمرزش گناهان و طول عمر معرفی می  (.10ابراهیم، ) مَجَلٍ مو

                                                           

ام 1 ۹، خنهج البالغه، علی. ام ۱، ص۴ ۷ ۷، 

2 ،  .۲.  طه
3 ، 11، ص ۲، جکافی. کلینی 7. 

4 . :  .۱۴۳بقره
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در مدیریت قوم ح حوییرت نو. انبیا در هدایت بوده اسییت دم با وعده به پاداش مادى و معنوى، از روشییهاىتشییویق مر

 .کندخویش از خداوند تقاضای بهترین نزوالت اعم از مادی و معنوی را می

 قرآن با آنها جهاد بزرگى کنوَ جاهِدْهومْ بِهِ جِهاداً کَبیرا  به وسییییله کند خداوند برای پیکار با کافران به پیامبر امر می

هاى مادى و جهادی به عظمت جهاد تمام پیامبران پیشیییین، جهادى که تمام ابعاد روح و فکر مردم را در برگیرد و جنبه

 (.۳42، ص ۳نمونه، و ریتفس ،یرازیمکارم ش )ى را شامل شود.معنو

توجهى به دنیا، نوع معیشت و ترکیدش بر تزکیه نف  بىاستقامت پیامبر در امور معنوی از جمله عبادت شبانه در مسجد، 

صار آن سیارى از جوانان ان شد تا ب صحاد ترثیر عمیقى نهاد و موجب  شیفته و تقرد به خداوند، بر تنى چند از ا چنان 

شده و به خانه نمی شوند که از پیامبر جدا ن ستندآمدند و والدین آنان میپیامبر  سجد ه شتند که آنان در م بنابراین  ؛پندا

 .های ماتلف کردهای مادی و معنوی امت خود استفاده کرده و سعی در جذد افراد و گروهپیامبر اکرم از ظرفیت

 و تطبیق آن بر سیرۀ پیامبر یاسیمقاومت س یالگو .۳,۳

عدم  یکی از هنجارهای جامعه اسیی می، توحید محوری و اجرای عدالت در جامعه اسییت. یکی از غایات کنترل جامعه،

انحراف حاکمان از هنجارهای اسییی می و کارآمد کردن نظام سییییاسیییی در راسیییتای عدالت، رفاه اجتماعی بر اسیییاق 

ست. در این رابطه محور اولیه عملکرد انبیای الهی مبارزه با طاغوت ست تا در خدامحوری ا ستکبارستیزی ا های زمان و ا

 .اکمان جور بستاننددیدگان را از حآن راستا بتوانند حق مظلومان و ستم

  هنعات و فریاغومبارزه با ط  .۳,۳,1

در اصط ح « طاغوت»و  (412، ص۳اللغۀ، و  ییفارق، مقاابن) تجاوز از حد است یدر لغت به معنا« طغیان»و « یطغ»

فاظ قرآن کر) غیر از خداوند اسیییت یعبارت از هر تجاوزگر و هر معبود از آن رو که  (520ص م،یراغب، مفردات ال

سازند و در دام والیت س ارند و خویشتن را از والیت الهى محروم مىخداوند متعال را باور ندارند، دل به غیر مى ،کافران

 لغزند. آیند و به گمراهى مىها گرفتار مىطاغوت

ل فرعون و انبیای الهی همواره در راسیییتای توحید محوری با حاکمان جور و سیییتم مبارزه کرده و با تمامی توان در مقاب

هاست و آیات بسیاری از قرآن به الگویی برای رهبری تمامی انسان یاند. حورت موسنمرودیان زمان به مبارزه برخاسته

ستان بنی سدا ورت مو سرائیل و ح شد. ی ا سی برای مؤمنان با ست تا در صاص یافته ا سىَاخت َو  نَتْلوواْ عَلَیْتَ مِن نَّبَإِ موو

؛ 49-۳؛ قصص، 6۸ -10؛ شعراء، 99ی9؛ طه، ۳قصص، ) ؛برای تو از اخبار موسی ذکر کردیم.لِقَوْمٍ یوؤْمِنوون فِرْعَوْنَ بِالْحَقّ

ای روایات زندگی امت اس می که بنابر پاره (.76-42؛ طه، 40-۳9؛ عنکبوت، -12؛ نمل، 4۸-45؛ مؤمنون، ۳-10اعراف، 

گرا از آنجایی که بنی اسرائیل قومی ح  .(.۳0۳، ص 1و ،یاشیع ریتفس ،یاشیع)شباهت زیادی به قوم بنی اسرائیل دارد

شیدند، از آن حویرت تقاضیای هایی الهی و معنوی مواجه میگرفتند، هر گاه با نشیانهبوده و کمتر از عقل خود بهره می

سح  و رؤیت آن را می ورت مو شرق و غرد عالم از جن و ان   یکردند.  ح سوی  از پیامبران اولوالعزم بود که به 

س شی بود که مردم مکلف به پیروی از وی بودند و با کتاد مو شریعت و رو صاحب کتاد تورات و  ی مبعوث گردید و 

 .(17، ص2و ،ی،کاف1407 ،ینی؛کل42المزار،  ص د،یمف) عمل به صحف قبلی منسوخ گردید
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ی ساختهغوت رو در رو بود، یکی فرعون که ادعای ربوبیت داشت و دیگری سامری که با دستبا دو طا یحورت موس

ستی میخود دعوت به بت سپر ورت مو شدند. ح برای مقابله با فرعون از خداوند ی کرد و هر دوی آنها به دریا تهدید 

و  وی به تسبیح خداوند متعال پرداختههای این راه را بر دوش کشیده و با مشارکت درخواست وزیر کرد تا بتواند ساتی

 .یاد او را در جامعه بگسترانند

با فرعون همراه با مذاکره با نرمی بود مبتنی بر اینکه همراه با کنایه با او صییحبت  یی برخورد حوییرت موسییفرمان اولیه

که فرعون در این شرایط زیر بار هنگامی .آوردجز هنگام ناامیدی ایمان نمیدانست که فرعون کند، زیرا خداوند متعال می

از معجزات متعدد اسیییتفاده کرد تا شیییاید او را از طغیان بازدارد، ولی فرعون همچنان به  یحق نرفت، حویییرت موسییی

از طریق ساحران وارد شد تا آنجا که ادعای ربوبیت اعلی را کرده و خداوند او را ی ستمگری ادامه داد و به مبارزه با موس

 .آخرت به آتش جهنم عذاد خواهد شد دنیا و آخرت دچار کرد و در دنیا غرق شد و دربه کیفر 

اسرائیل را دچار سامری نیز طاغوت دیگر در زمان حورت موسی بود که با استفاده از خاک پای مرکب جبرئیل، قوم بنی

و او را به عذاد الهی وعده داد و او را از خود رانده ی فتنه کرد و آنان را به گوسیاله پرسیتی مبت  کرد و حویرت موسی

 .اند و خاکستر آن را به دریا دادی سامری را سوزگوساله

 .های زمان خود مبارزه کرد و تا آخر عمر در این راه از خود استقامت نشان دادبا طاغوتی این چنین موس

س ورت عی سلطه یح ستمگری و  و مردم را به تعالیم دین الهی دعوت  .(.۳4و  ۳2 م،یمر) طلبی مبرا بودنیز از هر گونه 

شییدند و خداوند برای اتمام حجت، انجیل را به اسییرائیل در پیروی از وی به دو گروه مؤمن و کافر تقسیییم کرد. بنیمی

، 1و ،یاشیع ری،تفسیاشیع) یعت تورات و انجیل ایمان بیاورندعنایت فرمود و به مؤمنان امر کرد تا به شری حورت عیس

 .ی پیروزی را به مؤمنان دادو خداوند وعده ( .175ص 

زد کند. نیز مرمور شد تا سوابق اهل کتاد را در طاغوت پرستی افشا نموده و عاقبت شوم آن را به آنها گوشم پیامبر اس 

ََشرٍّ مِنْ ذلِتَ مَثووبَۀً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهو اللَّهو... وَ عَبَد بیلِ قولْ هَلْ مونَبِّیوکومْ بِ سَّ َسواءِ ال َضلُّ عَنْ  َشرٌّ مَکاناً وَ مَ  ؛الطَّاغووتَ موولیِتَ 

ه این کیفر در پیشییگاه خدا، خبر دهم؟ همانان که خدا لعنتشییان کرده ... و آنان که آیا شییما را به بدتر از رصییاحبان»بگو  

ستش کرده ست گمراطاغوت را پر ساق امر  (.60مائده، ) ترند.هاند. اینانند که از نظر منزلت، بدتر، و از راه را پیامبر بر ا

در دعوت امت به اطاعت الهی و دعوت آنان به راه مستقیم استقامت نشان داده و در جلوگیری  فَاْستَقِمْ کَما مومِرْتالهی 

ل کند که ای عمخداوند متعال از پیامبر خواست که در مسیر جدید به گونه. کرداز نواهی الهی به مرموریت خود عمل می

های پیشین منحرف نشود و بر اساق خطی عمل کند که خداوند متعال برای او ترسیم کرده است که مبتنی همچون امت

های زمان خویش ایستادگی کرده و از هر بایست در مقابل طاغوتمی ربنابراین پیامب؛ بر توحید الهی در فکر و عمل است

 .گونه شرکی مبرا بماند

 و افتادگان  ازمندانیاز ن تیحما .۳,۳,2

ضعیف جامعه بوده و از این طریق بر آنها حکمرانی کرده و آنها  سلط بر افراد  صدد ت در طول زمان حاکمان قدرتمند در 

شیده ستثمار ک ضعیف جامعه بودهرا به ا سط و  شر متو سته از ق صدد حمایت از اند. انبیای الهی که معموال برخا اند، در 

 اند.دهاقشار مستوعف برآم
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س ورت مو وعفین بود. وی همواره به حمایت از  یح ست صر فرعون پرورش یافته بود، حامی م با وجود اینکه در ق

کرد. وی در دعوای بین فرد فرعونی و اسییرائیل در مقابل قبطیان حمایت میمظلومان و مسییتوییعفان برخاسییته و از بنی

سرائیلی با حمایت از فرد بنی ساق حکما سرائیلی بر ا شدن فرد قبطی  ا شته  شمن خدا مبارزه کرد که منجر به ک الهی با د

وی هنگام در خطر افتادن، از فرعونیان فرار کرد، و هنگامی که به مدین رسید و دختران شعیب را دید  (.19قصص، ) شد

وی پ  از  .خدا دریغ نکرد و از خدا طلب یاریکه نیازمند کمت هسیییتند، از تنها توانایی خویش برای کمت در راه 

شکست بازگشت از مدین همچنان به حمایت از بنی شد، فرعون را  سیر موفق  ستقامت در این م سرائیل ادامه داده و با ا ا

 اسرائیل را از دست فرعونیان نجات دهد.داده و بنی

ستیزی و م, پیامبر اکر سلمانان را دعوت به ظلم  سردمداران کفر و ظالمان همواره م مقاومت در مقابل نیز جهت مبارزه با 

سول، در پی  سلمانان از گروهى گرفتن قرار مظلوم ظالمان نموده و خداوند نیز پ  از امر به اطاعت از خدا و ر  صدر م

 و خدا، راه در چرا»فرماید  می (407، ص 19راهنما، و ری،تفسیرفسنجان یهاشم) مکه مشرکان ظلم سیطره تحت اس م،

اى( که کنید؟! همان افراد )ستمدیدهاند، پیکار نمىکانى که )به دست ستمگران( توعیف شدهکود و زنان و مردان( راه در)

این آیات از مسیییلمانان  (.75نسیییاء، )« گویند  پروردگارا! ما را از این شیییهر )مکه(، که اهلش سیییتمگرند، بیرون ببر!مى

ن را از دسییت ظالمان رهایی برآمده و آنا خواهد که ضییمن گردن نهادن به احکام اسیی م، در پی حمایت از مظلومانمی

 باشند.

  و تطبیق آن بر سیرۀ پیامبر, یمقاومت اقتصاد یالگو .۳,4

 تبعیض اقتصادی و فاصلۀ اجتماعی و طبقاتیمبارزه با  .۳,4,1 

اقشار شود، به استثمار کشیدن اقشار ضعیف توسط یکی از عواملی که موجب ایجاد فاصله طبقاتی بین اقشار ماتلف می

گردد. مرفه جامعه است که با استفاده از موقعیت حاکمیتی و امکانات مادی، عاید افراد صاحب منصب و حاکم جامعه می

های اولین پیامبری اسییت که علیه فاصییله طبقاتی و در مورد فراگیری دانش حآید که حوییرت نواز آیات قرآن بر می

به وی  ح ثروتمندان در مقابل دعوت نو (.252-251، ص 6و م،یتسیین ریتفسیی ،یآمل یجواد) نافع به مبارزه برخاسییت

ارزش )فقیر و سیییطح پایین جامعه( از تو پیروى آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالى که افراد پسیییت و بى»گفتند  می

د که پیروی فقرا از خرد بودنقوم او که حاضییر به ایمان آوردن نبودند، افرادی کم عقل و کم (.111شییعراء، ) «اند؟!کرده

که حال آن. کردندبیان میح دانسیییتند و این امر را دلیل عدم پیروی خود از نومیح را به دلیل توقع مال و مقام از نوح نو

شار  صورت متوازن بین اق صاد جامعه به  شتند و در پی تنظیم اقت ص ح دنیا و آخرت بندگان ندا انبیای الهی هدفی جز ا

در مدت زمانی طوالنی در مقابل مرفهین جامعه از خود استقامت نشان داده و سعی  ح حورت نو ماتلف جامعه بودند و

آیا ما به تو »گفتند  به وی میح در اصیی ح جامعه و از بین بردن فاصییله طبقاتی داشییت. ثروتمندان در مقابل دعوت نو

قوم او که حاضر به « اند؟!عه( از تو پیروى کردهارزش )فقیر و سطح پایین جامایمان بیاوریم در حالى که افراد پست و بى

دانستند و این امر میح را به دلیل توقع مال و مقام از نو۸خرد بودند که پیروی فقرا از نوحایمان آوردن نبودند، افرادی کم

شراف، قوم خود را ح ولی حورت نو؛ بیان  ح را دلیل عدم پیروی خود از نو سال با رویارویی با ا ستی سالیان  به یکتاپر

 .کرددعوت 
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ی طبقاتی داشت، ایشان با بیان ارزش صدقه دادن به اجرایی کردن نیز ت ش خاصی برای از بین بردن فاصله, پیامبر اس م

ی آن را موجب فزونی اموال در دنیا آن پرداخته و از مردم خواسییتند که آن را با منت و اذیت کردن باطل نکرده، و نتیجه

باشش از بهترین اموال تشویق نموده و از مردم خواستند که در آشکار و نهان انفاق کنند، زیرا بازگشت اثر دانسته و به 

دهند، اجر نهایی انفاق به نف  خود شاص همراه با طلب وجه الهی است، و کسانی که به افراد نیازمند واقعی صدقه می

ی اس می پیامبر از این طریق انفاق این را در جامعه  .(274ی 261بقره،) دارندرا نزد خداوند متعال در آخرت دریافت می

 .ی طبقاتی را بین مسلمانان از بین بردندبه اجرا در آورده و فاصله

کار اسییت و همواره در پی درآمد فراوان و کسییب امتیازات بیشییتر در جامعه اسییت. یکی از انسییان موجودی طمعچون 

شده و قرآ سیب  ست، جامعهجوامعی که دچار این آ شاره کرده ا شعیب در آن مین به آن ا ست که حورت  سته. ای ا زی

شعیجامعه صادی موازین را رعایت نمیب، ای که  شت، از لحاظ اقت سالت راهنمایی آنها را به عهده دا کردند، بنابراین ر

فَرَوْفووا داشت  را از مفاسد باز میآنها را به رعایت پیمانه و میزان امر کرده و با امر به معروف و نهی از منکر آنها  بشعی

وا النَّاقَ مَشْییاءَهومْ وَ ال توفْسِیدووا فِی الْرَرْضِ بَعْدَ إِصْی حِها  پ  پیمانه و ت رازو را تمام نهید، و الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ وَ ال تَبْاَسیو

بدین معنا که به آنان سفارش می کرد  .(۸5اعراف، ) فساد مکنید ،اموال مردم را کم مدهید، و در زمین، پ  از اص ح آن

شد، دچار غل و زیرا جامعه .که کیل و میزان را رعایت کرده و حق مردم را کامل دهند سیده با صادی ر شد اقت ای که به ر

نمایند و غش نشده و در سود دهی دچار فساد نمی شود، بلکه هر یت از طرفهای اقتصادی سعی در سوددهی بیشتر می

گرفته و از د اقتصادی است که باید مصلحان اقتصادی در پی آن باشند که هر یت منفعت دیگری را در نظر این هدف بلن

 دیگری چیزی کم نکنن
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   یریگ جهینتجمع بندی و 

شریف قرآن، غایت دین اقامۀ عدل، در ست و زمانی عدل اقامه می با نگاه به آیات  ستورات گردد که از سایۀ توحید ا د

سل و  پیام سرباز زد و به توحیدی و ر ست،  آوران توحید متابعت نموده و در از اطاعت طواغیت وآنچه در برابر توحید ا

هایی ازسییوی دشییمنان همراه بوده اسییت و مقابله با این دلیل وجود عداوت کفار و ظلمه، راه حق همواره با ایجاد مانع

ست؛ تادر انتهادربمقاومت  ها، مهمترین دلیل برمانع سته  درخت عدالت به ثمر رابرخطرات موجود ا ش شن ظالمین  ۀو ری

سته و طورکه برسد و بتوانند دین حق را آن صلحاءوجهان به دست  قلع ستقامتبای ست؛ اقامه کنند. ا سته ا شرایط  ،شای

ان سرمداران مقاوت و کسانی که بعنو از جمله پیامبر اس م خود را داراست و نتایج حقیقی به دنبال خواهد داشت. انبیاء

توان به اخراو این الگوها تمام سیره و رفتارشان، الگوهای مقاومت هستند که میکنند میدراین راه به تبع ایشان مقاومت 

  ها از آنها بهره برد و سعادت دنیا و آخرت را کسب کرد.در تمام زمینه
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 ق.1۳79، چاپ اول، قم، ع مه، لس م؛ مناقب آل مبی طالب علیهم اابن شهر آشود مازندرانى، محمد بن على .2

، محقق / مصییحح  هارون، عبدالسیی م محمد، چاپ اول، قم، ؛ معجم مقایی  اللغهابن فارق، احمد بن فارق .۳

 ق.1404، مکتب االع م االس می

جلدی،  5، محقق  بنیاد بعثت، واحد تحقیقات اسیی مى، البرهان فی تفسیییر القرآن ،بحرانى، هاشییم بن سییلیمان .4

 .ق1415، موسسۀ البعثۀ، قسم الدراسات اإلس میۀ، قم -چاپ اول، ایران

ضوعی قرآن کریم جوادی آملی، عبداهلل؛ .5 سیر مو صلی اهلل علیه و آله در قرآن(، تنظیم و ) تف سول اکرم  سیره ر

 ش. 1۳۸0،نگارش  حسین شفیعی، چاپ اول، قم، مرکز نشر اسراء

 ش. 1۳9۳، ، قم، مرکز نشر اسراءچهارمچاپ  تسنیم،، تفسیر عبداهلل ،یآمل یجواد .6

 ق.1۳76، ، چاپ اول، بیروت، دار العلم للم یینالصحاح جوهرى، اسماعیل بن حماد؛ .7

شییم  العلوم، محقق / مصییحح  اریانى، مطهر بن على / عبداهلل، یوسییف محمد /  حمیری، نشییوان بن سییعید؛ .۸

 ق.1420مشق، دار الفکر، جلدی، چاپ اول، د 12، عمرى، حسین بن عبداهلل

 ق.1412 ،القلم دار بیروت، اول، چاپ ،القرآن ملفاظ مفردات  راغب اصفهانى، حسین بن محمد؛ .9

 .المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، لبنان ی بیروت، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات طباطبایی، محمد حسین؛ .10

؛ ایران ؛ رسولى، هاشماهلل، مصحح  یزدى طباطبایى، فولطبرسی، فول بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن .11

 .1۳72ی تهران، ناصر خسرو، 

سعود، .12 شی، محمد بن م سولی، چاپ اول، تهران ییییی ایران، مکتبۀ العلمیۀ  عیا شم ر شی، محقق  ها سیر العیا تف

 .ق1۳۸0االس میۀ، 

 ش.1۳71، قرشی، سید علی اکبر؛ قاموق قرآن، چاپ ششم، تهران، دار الکتب االس میه .1۳

جلدی،  ۸الکافی، محقق و مصییحح  على اکبر غفارى و محمد آخوندى،  ،کلینى، محمد بن یعقود بن اسییحاق .14

 ق.1419چاپ چهارم، تهران، دار الکتب االس میه، 

زار، محقق و مصحح  محمد باقر ابطحی، چاپ اول، قم  کنگره مناست الم -کتاد المزار مفید، محمد بن محمد، .15

 ق.141۳جهانى هزاره شیب مفید، 

سیر نمونه، محقق  على .16 صر؛ برگزیده تف شیرازی، نا س میۀ، مکارم  بابایى، احمد؛ ایران یییی تهران، دار الکتب اإل

 ش.1۳۸2چاپ سیزدهم، 

 ش. 1۳۸6جلدی، چاپ پنجم، بوستان کتاد، ایران،  21 هاشمی رفسنجانی،تفسیر راهنما، .17

 
 


