
 316-326، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

316 

 

 نابله با تهدیدات دشمن از منظر قرآراهکارهای مق
 

 ریعلی بها

 دکتر جعفر تابان

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسالمی اراک

 رشته الهیات و معارف اسالم گرایش علوم قران و حدیث

 

 چکیده:

قرآن کریم می در« تهدید»مقابله با  هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه، شناخت و بررسی موضوع     

به عنوان یک راهکار برای نیروهای شر و منفی همیشه و در طول تاریخ برای دست  ،باشد. موضوع تهدید

طبیعی است که جبهه شر برای پیشبرد اهداف ناحق خویش عالوه بر یافتن به اهداف شوم، مطرح بوده است. 

راه اب برای آسانتر کردن ستم و تجاوز خویش کند و در این شرایط  انواع آالم و ستم ها ،رو به تهدید و ارع

های مقابله با تهدید مورد سوال قرار گرفته که در این راستا به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطالعات 

است بدیهی  مشخص گشت که این راه ها عبارتند از: توکل به خدا، ذکر خدا، استقامت، ، تبری و بی اعتنایی. 

تحلیلی  مورد  -گیری از احادیث به روش توصیفیکه همه اهداف آمده در پرتو آیات  وحیانی  و با بهره

آوری و بررسی قرار گرفته به این معنی که محقّق با استفاده از منابع و کُتب مرجع و معتبر، اطالعات را جمع

 پردازش نموده است.

 ای مقابله با تهدید، قرآن کریم.تهدید، تهدیدشدگان، ، راه ه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 

در مقاله پیش رو پس از آگاهی و وقوف بر ابزار تهدید در ید دشمنان دین صحیح است که به موانع یا راههای مقابله با 

تهدیدات دشمن پرداخته شود تا بتوان ازآن دفع شر نمود و در حقیقت به هدف اصلی تحقیق دست یافت . ابزاری که به 

مؤمنین راستین و حق طلبان واقعی راه خدا با بکار بستن آن می توانند نیّات دشمن را در مقهور کردن صالحان و حق راستی 

در داستان مربوط  توکل بر خداموانعی همچون؛  طلبان تاریخ ناکام گذاشته و کوچکترین وادادگی و ارعابی به خود راه ندهند.

در پی حادثه ایمان  استقامت در ماجرای معروف یوسف و زلیخا همچنین، خداذکر به صدر اسالم )کاروان عبدالقیس( و

در مفهوم بیزاری جستن از قوم لوط پس ار هدایت مکرر  تبریآوردن ساحران به موسی و اظهار پایداری آنان در برابر فرعون و 

تان ابراهیم و مسحور نگشتن وی در و بالفایده این قوم شقی. و بی اعتنایی در وجه مسحور نشدن شوکت ظاهری در شکل داس

قرآن نیز  ی دربرابر تهدیدات ناچاریم.گاز ایستادقابله با تهدید هستند که همه ما همه این موارد از موانع سد گونه م برابر بت ها.

عکس العمل نشان دادن در برابر تهدیدات یاری می سازد .البته نباید این نکته ناگفته رجه بهترین نمونه ها ما را در هبا آوردن ا

تهدید بر می شمارد و عنوان می کند خاص زمان و شرایط مربوط به عصر خویش بماند که آنچه قرآن در بیان راهکار مقابله با 

گردیده است و می تواند مفید به فایده باشد و چون هادی برای  است امّا کلیّت مربوط به این راهکارها برای همه عصرها لِحاظ

حاکمیت  کسبو  با تهدید و ارعاب دیگرانها و زیاده خواهی آنان وانسان طمع برخیهمه افراد بشر بکار رود. پیشینه موضوع به 

لف آن هستیم و عدم توجه به آن در ابعاد مخت تهدیداین موضوع زمانی مطرح که همواره ناچار به مواجه با  مسئله گردد.برمی

کند. بنابراین، نگارنده با غور دراین روحی ما را در مسیر تکامل دچار تزلزل می از لحاظدر شکل مواجه شدن صحیح با آن 

شود.در زمینه اهداف علمی اهداف خاصی را یابد که به دو دسته علمی و کاربردی منقسم میدست می اهدافی زمینه  به

د که به شناخت کلّی ضعف میرسد.امّا از نظر کاربردی، امید میرود که برای و متولّیان مراکز فرهنگی مفید باشد و کندنبال می
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اساسی است:   سؤالبا برائت صحیح از ضعفهای روحی مایه خیر و برکت در جامعه گردند.مقاله حاضر نیز در صدد پاسخ به این 

 ؟قرآن چیست راهکارهای مقابله با تهدیدات دشمن از منظر
 

 مبحث نخست :  توکل به خدا

گزیند و بسیارى از کارهاى خود را به او واگذار  همان طور که انسان معموالً در کارهاى دنیوى براى خود وکیل برمى    

 کند تا آثار و نتایج درخشان و سودمندترى را در پى داشته باشد، شایسته است بنده خدا، نیز در همه امور زندگى بهمى

 . هایش بدون هیچ اضطراب و تشویش خاطر، تأمین گردد خداوند تکیه کند و او را وکیل خود قرار دهد، تا خواسته

بنابراین توکل می تواند بهترین راه مقابله با تهدید باشد که از جانب نیروهای خیر و مثبت در مواجه با تهدیدات نیروهای 

 ا خداوند در قرآن می فرماید:در این راست شر و منفی به کار برده می شود.

و « اند پس، از آن بترسید.مردمان براى ]جنگ با[ شما گرد آمده»همان کسانى که ]برخى از[ مردم به ایشان گفتند:  »

اما این سخن، بر ایمانشان ، 1«خدا ما را بس است و نیکو حمایتگرى است.»[ بر ایمانشان افزود و گفتند: ]لى این سخن

 .«خدا ما را کافى است و او بهترین حامى ماست: »افزود و گفتند

وکل: )بر وزن فلس( واگذار کردن. )وکیل:( کار ساز و مدبر آن از اسماء »در قاموس قرآن آمده است:  "توکل"پیرامون 

)توکّل:( قبول وکالت.  حسنى است. خدا وکیل است یعنى کار ساز است کار بندگان را تدبیر میکند.

یعنى قبول « توکّلت لفالن»است گویند:  نوعتوکّل دو  »در مفردات آمده است: .(241ص، 7ج ش،1371قرشی،«)اعتماد

بنابراین ،  .(882ص ق،1412راغب اصفهانی،  .«)و امیدوار شدم یعنى باو اعتماد کردم« توکّلت علیه»وکالت از او کردم و 

را بر خداوند حواله دهند و از هر نیرو و  جمیع امور خویش بندگانباشد بطوریکه می خدابر  در امور، قلباعتماد  وکل،ت

 .وابسته باشند و او خدا است قدرتیک  قدرتی دیگر در امور خویش تبری جویند و تنها به

 بر مدعا مبحث داللت دارد.« زادَهُمْ إِیماناً َو قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیل»..َاین قسمت از آیه 

 نمونه ذیل آیه آمده است: در تفسیر

اینها همان کسانى بودند که جمعى از مردم )اشاره به کاروان عبد القیس و به روایتى اشاره به نعیم بن مسعود است که »

اند، از آنها بترسید اما آنها نترسیدند، بلکه آورنده این خبر بودند( به آنها گفتند: لشکر دشمن اجتماع کرده و آماده حمله

، 3، جش1374مکارم شیرازی،  )«خدا ما را کافى است و او بهترین حامى است ر ایمان آنها افزوده شد و گفتند:بعکس ب

                                                                       .(177ص

زوری هراسی به دل پیدا نکرده همچنان که در تفسیر نیز مشخص و مشهود است با توکل به خدا مومنان از هیچ تهدید و 

را در برابر  با توکل و سپردن کارها به خدا بهترین شیوهستکبرین و ظالمین مقاومت نموده و و در مقابل حرف زور م

                                                               گزیده اند.تهدیدات دشمنان بر

سپس آنان صالبت افزونترى در حق و شجاعت بیشترى در رویارویى با دشمن به »در تفسیر هدایت ذیل آیه آمده است:

کسانى که مردم به ایشان گفتند: مردم براى )ریختن بر سر(  کنند.سبب ایمان و احساس و پرهیزگارى خویش پیدا مى

ا ما را بس و بهترین وکیل خداند، پس از ایشان بترسید، و این بر ایمانشان افزود و گفتند: شما گرد یکدیگر فراهم شده

از آن روى بر ایمانشان افزوده شد که پیش از رو به رو شدن با دشمن در همه اوضاع و احوال تصمیم خود را گرفته  ،است

                                                 
 «لْوَكِيللَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ االَّذِینَ قالَ » .173سوره آل عمران، آیه  *
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اى براى جنگیدن با دشمن و نیز با بودند، و از نظر دیگر بر خدا توکل داشتند و به یارى او مطمئن بودند، و این زاد و توشه

                                                                                                                   ..(655، ص1جش، 1377مدرسی، )«شدطان در دلهاى ایشان محسوب مىوسوسه شی

ترین اهرم قوىهمچنین . داشتنباید هراسی به دل در برابر تبلیغاتِ توخالى دشمن آیه در پی این است که به ما بفهماند 

گیرد، توکّل و اتصال خود را با خدا در برابر تهدیدات دشمن، ایمان و توکّل به خداست. مؤمن وقتى در گرداب بال قرار مى

                                                                     کند. بیشتر مى

  در تفسیر المیزان ذیل آیه آمده است:

از حساب گرفته شده،  "با -سین -حا "یعنى خداى تعالى براى ما کافى است و اصل ماده "وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ"» 

اکتفاى ما به خدا است به حسب  "حَسْبُنَا اللَّهُ "به این مناسبت که کفایت، به حساب وى مقدار حاجت است و اینکه گفتند: 

نه به حسب اسباب خارجى، که سنت الهیه آن را جارى ساخته، و کلمه )وکیل( به معناى کسى است که امر انسان ایمان است 

وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَِّه  "فرماید: گردد به معناى آیه زیر، که مىکند.بنا بر این مضمون آیه بر مىرا به نیابت از انسان تدبیر مى

. حقیقت امر در مساله توکل، این است که به کرسى نشستن اراده انسان و دست یافتن به هدف  2"للَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ ا

و مقصد در این عالم )که عالم ماده است( احتیاج به اسبابى طبیعى و اسبابى روحى دارد، و چنان نیست که اسباب طبیعى 

انسان در هنگام ورود در آن امر به خدا توکل کند در حقیقت به سببى متصل شده  تمام تاثیر را داشته باشد، ... و اگر همین

شود، دیگر اش نیز قوى مىناپذیر است، سببى است فوق هر سبب دیگر، و در نتیجه تمسک به چنین سببى، ارادهکه شکست

و در توکل بر خدا جهت دیگرى  -عادت.آید و همین است موفقیت و سهیچ یک از اسباب ناسازگار روحى، بر اراده او غالب نمى

 .    (101، ص4، جش 1374ی همدانی،طباطبایی،ترجمه موسو)«نیز هست که از نظر اثر ملحق به معجزات و خوارق عادت است

همچنانکه در آیه و تفاسیر مالحظه شد از جمله راه های مقابله با تهدیدات دشمنان خدا، توکل و اعتماد کردن به خداوند 

منی در برابر تهدید دشمن فاسق و زورگو مواجه می شود می تواند با سپردن کارها و امور به دست خداوند ؤزمانی ماست. 

از جمله راه های مقابله با تهدید « توکل»منان و وکیل قرار دادن پروردگار منتظر بهترین نتیجه از مقاومت خود باشد. بنابراین 

با ذکر اهمیّت توکل و اعتماد بر تکیه به خداوند آنرا به ما در بیان عالمانه خویش گوشزد  نیز )ع(امیرالمؤمنین به شمار می رود.

بار خدایا تو با دوستانت از »می کند .ایشان دلیل این اعتمادرا بر خداوند دیدن پایان و عاقبت کار توسط حضرت حق می داند. 

نمایند از آنها حاضرترى )چون بهر چیز توانائى، بمحض ل مىهمه دوستان بیشتر دوستى، و براى اصالح کار آنان که بتو توکّ

پس رازهاشان ازه بینائى و عقولشان را میدانى،اندهاشان آگاهى، وا دیده بر اندیشهدهى( نهانیهاشان رانجام مىاراده هر کار را 

                                                                                             ( 720،ص4،ج218خطبه  ،ش1379سید رضی،فیض االسالم،)«نزد تو آشکار، و دلهاشان بسوى تو نگران است

شنوى. هر کس بر لبیک لبیک. هر کس به تو شکایت آورد، مى» همچنان که امام سجاد در ادعیه نورانی خود نیز می فرماید؛

بخشى و از کسى که به تو پناه آورد، غم و را که چنگ در ریسمان تو زند، رهایى مىکنى. هر کس تو توکل کند، بدو روى مى

 .(365، ص51نیایش  ش. 1375،  آیتی، )«زدایى.اندوه مى
 مبحث دوم :  ذکر خدا

است. این روش را می توان در « ذکر خدا»یکی دیگر از طرق مقابله با هیاهو و تهدیدات دشمنان راه حق و مشرکین،     

برابر تهدیدات نرم دشمنان به کار برد همچنانکه ذکر و یاد خدا روش برگزیده حضرت یوسف)ع( در برابر تهدیدات زلیخا 

 جهت کامجویی از وی بوده است. این روش مورد تاکید در قرآن مجید نیز می باشد.

 خداوند در قرآن مجید می فرماید:

                                                 
 ."3سوره طالق آیه:  "رسد.و كسى كه بر خدا توكل كند پس او برایش كافى است، چون خدا بكار خود مى . 2
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[ او خود را نگاه کردید. آرى، من از او کام خواستم و ]لىزنشم مىاین همان است که در باره او سر»]زلیخا[ گفت:  »

 *(32« )دهم نکند قطعاً زندانى خواهد شد و حتماً از خوارشدگان خواهد گردید.داشت، و اگر آنچه را به او دستور مى

، و اگر نیرنگ آنان را از من خوانندتر است از آنچه مرا به آن مىداشتنىپروردگارا، زندان براى من دوست»[ گفت: ]یوسف 

 «(33« )[ نادانان خواهم شد.بازنگردانى، به سوى آنان خواهم گرایید و از ]جمله

مِنَ  أَکُنْ  قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ وَ إِالَّ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَ »...این قسمت از آیه 

بر مدعای مبحث یعنی استفاده از ذکر خدا در تقابل با تهدیدات دشمنان راه حق و نیروهای شر و منفی داللت  «الْجاهِلِین

 دارد.

 در تفسیر نمونه ذیل آیات آمده است:

کنند، ى مىهاى این زنان آلوده که اکنون نقش داللى را بازتهدید صریح همسر عزیز به زندان و ذلت از یک سو، و وسوسه»

شدید براى یوسف فراهم ساخت، طوفان مشکالت از هر سو او را احاطه کرده بود، اما او  از سویى دیگر یک لحظه بحرانى

که از قبل خود را ساخته بود، و نور ایمان و پاکى و تقوا، آرامش و سکینه خاصى در روح او ایجاد کرده بود، با شجاعت و 

آنکه با زنان هوسباز و هوسران به گفتگو برخیزد رو به درگاه پروردگار آورد و این چنین ىشهامت، تصمیم خود را گرفت و ب

به نیایش پرداخت: بار الها، پروردگارا! زندان با آن همه سختیهایش در نظر من محبوبتر است از آنچه این زنان مرا به سوى 

مواقع بحرانى، جز به اتکاء لطف پروردگار راه نجاتى دانست در همه حال، مخصوصا در خوانند سپس از آنجا که مىآن مى

هاى خطرناک این زنان نیست، خودش را با این سخن به خدا سپرد و از او کمک خواست، پروردگارا اگر کلید و مکر و نقشه

 .(399ص: ش،1374مکارم شیرازی، )«.گردد و از جاهالن خواهم بودآلوده را از من باز نگردانى، قلب من به آنها متمایل مى

را در  )ع(گوید و یوسفزلیخا بطور آشکار در میان زنان مصر از کامجویى خود سخن مىدر این آیات آنچه مشخص است 

کند و به طورى که در آیات بعدى اشاره شده زنان حاضر در صورت اطاعت نکردن از او، تهدید به زندان و شکنجه مى

وقتى )ع(یوسف  کنند.جویند و براى به دست آوردن او مکر مىشوند و از او کام مىمى )ع(مجلس نیز متمایل به یوسف

تر است براى من از آنچه این زنها مرا بآن میخوانند و سخن زلیخا را شنید در مقام مناجات گفت پروردگارا زندان دوست

. بنابراین یوسف )ع( با ت جهّال داخل شوماگر کید و مکر آنان را از من نگردانى ممکن است بآن مایل گردم و در جماع

 ذکر خدا و دعا به مقابله با این تهدید میپردازد. 

 در تفسیر المیزان ذیل آیات آمده است:

که در  . این نحوه گفتار.. []اعتراف همسر عزیز در جمع زنان مصر و تهدید صریح یوسف )علیه السالم( به حبس و خوارى»

دهد که هم خواسته از در بیچارگى به زنان مصر عزت و مناعت بفروشد و هم یوسف را تهدید ىبه خوبى نشان م آیات آمده

سازى که در روز مراوده کرد و از شوهرش تقاضا نمود که یوسف را به زندان افکند شدیدتر و این تهدید از آن صحنه نماید.

کسى که به همسرت قصد سوء کند جز اینکه نیست جزاى  " انگیزتر است، چون در آن روز به شوهر خود گفت:و هول

 .تر استو آن تهدید به چند جهت از این تهدید سبک "زندانى شود، و یا عذاب دردناکى بچشد

زلیخا و زنان مصر بدون هیچ پروایى آنچه در دل داشتند بیرون ریختند. او فاش  مناجات و استغاثه یوسف )علیه السالم(:

ر حالى که خود یوسف ایستاده بود. ایشان به خیال خود توجه او را به سوى خود معطوف نمود، و ایشان فاش نمودند، د

زدند، ولى او کمترین توجهى به آنها نکرد، و حتى به یک کلمه هم زبان نگشود، کردند، و به خیال خود با او حرف مىمى
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یز دیگرى در آن جا نداشت رو به سوى بلکه توجه خود را به درگاه خداى متعال معطوف داشت و با قلبى که جز خدا چ

 ."رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ "خداى مالک دلها نمود و گفت:

بلکه بیان حال  "خدایا! مرا با انداختن در زندان از شر این زنان خالص کن "و این کالمش دعا )نفرین( به خود نبود که

 .(207-206، ص: 11، ج ش، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی،1374طباطبایی،  )«ى بودخود در برابر تربیت اله

بنابراین از مضمون آیات و توضیح تفاسیر آشکار گشت که یکی از راه های مقابله با تهدیدات)مخصوصاً تهدیدات از نوع 

و تسکین دهنده آالم و دردهای  ارزشی( به زبان آوردن و جاری کردن نام و ذکر خدا است که همیشه آرامش بخش

مومنان بوده است. ممکن است هر کسی گرفتار دامی نظیر آنچه که بر حضرت یوسف)ع( گذشت گردد، در این صورت در 

 مقابل چنین تهدیداتی فقط با ذکر خدا و استجابت او می توان پاک و مطهر از این دام ها گریخت.

 مبحث سوم : استقامت

است. در واقع استقامت بر « استقامت»و کارسازترین راه های مقابله با تهدیدات مختلف دشمنان خدا یکی از مهمترین      

ایمان موجب بی تاثیر بودن تهدیدات حاکمان زورگو در حق کسانی است که به راه حق اعتقاد پیدا نمودن اند که داستان 

ن آورده بودن در برابر تهدیدات فرعون ره گشایی معروف آن در قرآن آمده است بصورتی که استقامت ساحرانی که ایما

آیا پیش »(فرعون گفت: 122« )پروردگار موسى و هارون.» ،3« می فرماید:بود. در این راستا خداوند در قرآن تصمیم آنان 

مردمش را از آن اید تا از آنکه به شما رخصت دهم، به او ایمان آوردید؟ قطعاً این نیرنگى است که در شهر به راه انداخته

(دستها و پاهایتان را یکى از چپ و یکى از راست خواهم بُرید سپس همه 123بیرون کنید. پس به زودى خواهید دانست. )

(و تو جز براى این ما را به 125ما به سوى پروردگارمان بازخواهیم گشت. )»(گفتند: 124« )شما را به دار خواهم آویخت.

ایمان آوردیم. پروردگارا، بر ما شکیبایى فرو ریز و ما را  -وقتى براى ما آمد -جزات پروردگارمانرسانى که ما به معکیفر نمى

 «(126مسلمان بمیران.)

 (116، ص7جق،1410فراهیدی،  «)شکیبایی، نقیض عجله.»، 4در العین آمده است:« صبر»پیرامون 

 «)اضطراب و تعجیل با آرامش و طمانینه است. اصل اساسی در این ماده حفظ نفس از»، 5در التحقیق نیز آمده است:

  (183، ص: 6ج ش،1360مصطفوی، 

 بر مدعای مبحث داللت دارد.« رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ تَوَفَّنا مُسْلِمِین»... این قسمت از آیات 

گویند: ما در این کند، مىمىدر پاسخ سخن فرعون که تهدید به مجازات و اعدام »در تفسیر روشن ذیل آیات آمده است:

اى بهتر از اینکه إنسان بهر وسیله اینکه باشد، بتواند بجایگاه کنیم، و چه برنامهصورت بسوى پروردگار خودمان برگشت مى

و أمّا عذاب قطع  روحانى و نورانى وسیع أمنى برگشت کرده، و در سایه رحمت و لطف و توجّه خداوند متعال قرار بگیرد.

ار آویختن: چیزیست که تمام شدنى و موقّتى بوده، و معلوم نیست که عذاب و ناراحتى بسترى بودن و امراض عضو و د

                                                 
قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِینَةِ لِتُخْرِجُوا  .وَ هارُون رَبِّ مُوسى» .126-122سوره اعراف، آیات .  3

وَ ما تَنْقِمُ مِنَّا إِالَّ أَنْ آمَنَّا  .رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ  قالُوا إِنَّا إِلى .لَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِالفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ .مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

 «نا مُسْلِمِينبِآیاتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ تَوَفَّ
 «صبر: الصبر: نقيض الجزع» ..116، ص7ج فراهيدی، خليل بن احمد، كتاب العين، پيشين،، . 4

أنّ األصل الواحد في هذه المادّة: حفظ النفس عن  » .183، ص: 6ج پيشين، التحقيق في كلمات القرآن الكریم، . مصطفوی، حسن، 5

 «االضطراب و الجزع بالسكون و الطمأنينة
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پس شخص مؤمن و وابسته بخداوند متعال و معتقد بروز قیامت و روز جزاء، هرگز از  دیگر راحتتر و سهلتر از آن باشد.

 بلکه از رحلت بسوى عالم دیگر خرّم و خوش خواهد بود. شهادت و مرگ در راه خداوند متعال، وحشت و خوفى نداشته، و

این خواهد بود که خداوند خالى کن و سرازیر کن بر ما صبر و شکیبایى را بنحویکه مستولى باشد بر ما  -أَفْرِغْ عَلَیْنا -معنى

وظائف إلهى، و صبر و و ما زیر پوشش او قرار بگیریم.و منظور مطلق صبر است که شامل صبر بر طاعت و فرمانبردارى از 

ایستادگى در مقام پرهیز و دورى کردن از نواهى و از منکرات دینى و عقلى و عرفى، و صبر بر حوادث و ابتالءات و 

کند. و تا این صبر نباشد: هرگز کسى نتواند در برنامه خود و در رسیدن بهدف و نامالئمات و گرفتاریها که پیش آمد مى

ایمان در این آیات آنچه مشخص است این مطلب است که (.104ص، 9ج ش، ،1380مصطفوی،  )«مقصود موفّق باشد

دانست از اینکه باعث ناراحتى شدید فرعون شد. او که خود را صاحب اختیار همه مردم مى  )ع(آوردن ساحران به موسى

. تمام تهدیدهای فرعون به این جهت بود اند عصبانى شدایمان آورده )ع(ساحران بدون اجازه او و بر خالف میل او به موسى

از یک طرف در آنها ایجاد خوف کرد که هدف موسى بیرون کردن آنها از شهرشان است و از که از او فاصله بگیرند. فرعون 

 طرف دیگر ساحران را که ایمان آورده بودند با چنین مجازاتهایى تهدید که دیگران عبرت گیرند و به موسى ایمان نیاورند.

ساحران پس از جوابى که به فرعون دادند روى به سوى خدا کردند و از او براى خود تقاضاى صبر و شکیبایى در برابر 

بدین ترتیب با صبر و استقامت به  هاى فرعون نمودند و عرضه داشتند که پروردگارا براى ما شکیبایى فرو فرست.شکنجه

با شدیدترین تهدید آنها را )فرعون(  »...فسیر نمونه ذیل آیات آمده است:مقابله با انواع تهدیدهای فرعون پرداختند.در ت

مورد حمله قرار داد، ولى بر خالف انتظار فرعون ساحران آن چنان مقاومتى در برابر این دو صحنه از خود نشان دادند که 

هاى قدرت پایه -بری یب ضربه هاى آنها خنثى گشت و به این ترتفرعون و دستگاه او را در شگفتى فرو بردند، و نقشه

اى را که در آیه بعد تهدید سربسته.سپس فرعون به طور سربسته اما شدید و محکم آنها را تهدید کرد لرزان او فرود آمد،

کنم که دستها و پاهاى شما را بطور سوگند یاد مى "گوید:کند و مىدر جمله قبل به آن اشاره شد بطور وضوح بیان مى

در  "کنم سپس همگى شما را به دار خواهم آویختراست و پاى چپ و دست چپ و پاى راست را( قطع مىمخالف )دست 

سپس روى از فرعون برتافتند و متوجه درگاه  ...حقیقت منظور این بوده است که آنها را با زجر و شکنجه به قتل برساند

نستند بدون حمایت و یارى او، توانایى مقابله با این داپروردگار شدند و از او تقاضاى صبر و استقامت کردند، زیرا مى

چنین اظهار داشتند که چون خطر به آخرین  "أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً "تهدیدهاى سنگین را ندارند، و جالب اینکه آنها با جمله

-304، ص 6ج ش،1374مکارم شیرازی،  )«درجه رسیده است، تو نیز آخرین درجه صبر و استقامت را به ما مرحمت کن

ایمان آورده بودند در پیش  (ع)اى را که فرعون در اینجا براى مبارزه با ساحرانى که به موسى قابل توجه اینکه برنامه..(305

تکیه بر زور و قدرت و تهدید به قتل با گرفت، یک برنامه عمومى در مبارزات ناجوانمردانه جباران با طرفداران حق است که 

یکی از راه های موثر در مقابله با انواع تهدیدات « استقامت». بنابراین تا اراده آنها را درهم بشکنند نددر تالشو نابودى 

 دشمنان خدا و دین خدا به شمار می رود که مستندات آن در آیات و تفاسیر مورد بررسی قرار گرفت.

 مبحث چهارم : تبری

تبری جستن و اظهار تنفر و دشمنی کردن یکی دیگر از راه های مقابله با تهدیدات دشمن از سوی مومنین به شمار     

می رود. در واقع این روش یک نوع اظهار جسارت در مواجه با حرف زور مستکبرین و تهدیدات ناجوانمردانه آنان است. در 

به کردار قوم خویش، بعد از تهدید آنان به تبری از آنان دست زد.  داستان حضرت لوط)ع( ایشان با اظهار تنفر نسبت

 بنابراین تبری و دوری جستن یکی از راه کارهای مقابله با تهدیدات دشمنان دین و خدا است.
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 گفت: به راستى (167شدگان خواهى بود. )گفتند: اى لوط، اگر دست برندارى، قطعاً از اخراج» خداوند در قرآن می فرماید:

 «(168من دشمن کردار شمایم. )
من دشمن »گفت: « اى لوط! اگر )از این سخنان( دست برندارى، به یقین از اخراج شدگان خواهى بود!»گفتند:  ،6

 سرسخت اعمال شما هستم!

در گرچه  .(683صق، 1412راغب اصفهانی،  «)بغض شدید.»از ریشه قلی و درباره آن در مفردات آمده است: « القالین»

 آمده است.  ی بغضمعنا فقط بر .(216، ص5جق، 1410فراهیدی، )اب العینکت

 بر مدعای مبحث داللت دارد.«  قالَ إِنِّی لِعَمَلِکُمْ مِنَ الْقالِینَ»...  این قسمت از آیات 

 در تفسیر نمونه ذیل آیات آمده است:

تَکُونَنَّ مِنَ  َ" خاندان لوط را از شهر بیرون کنید، از جملهاین تهدید را در آستانه عمل قرار دادند، و دستور دادند آنها  »

دیدند، شود که این جمعیت فاسد، گروهى از افراد پاک را که مزاحم اعمال زشت خود مىچنین استفاده مى "الْمُخْرَجِینَ

امه دهى، تو نیز به همان قبال از شهر و آبادى خود بیرون رانده بودند، لوط را نیز تهدید کردند که اگر راه خود را اد

گفت: من دشمن  "اما لوط بى آنکه به تهدیدهاى آنها اعتنا کند به سخنان خود ادامه داد و سرنوشت گرفتار خواهى شد.

یعنى من به اعتراضهاى خودم هم چنان ادامه خواهم داد، هر کارى از دست شما ساخته است انجام  "اعمال شما هستم

 (325و324، ص15، جش1374مکارم شیرازی، )«ارزه با زشتیها از این تهدیدها پروا ندارم!دهید، من در راه خدا و مب

به معناى مبغض و دشمن است و مقابله تهدید قوم که گفتند: تو را تبعید  "قالى "و کلمهانجام کار  "عمل "از منظور

اضی به آن همه تهدیدات نداشته در ایشان اعترو اینکه  "من دشمن عمل شمایم "شبیه جمله  کنیم چنین کالمى کهمى

: من از تبعید شما هیچ بیم ندارم و ابدا در فکر و اندیشه آن نتیجه می توانیم جمع بندی کنیم که منظور این بوده است که

. بنابراین تبری جستن را وسیله دارمنیستم، بلکه همه غصه من در این است که چرا شما چنینید، و عملتان را دشمن مى

 تقابل با تهدیدات به کار می برند. ای در

 در تفسیر هدایت ذیل آیات آمده است:

پیامبر خود را به نفى و تبعید از زادگاهش تهدید کردند، بدان سبب که به جایى رسیده بودند که کلمه حاکى از اندرز و »

اعى پیدا کرده بود، و هر کس به توانستند تحمّل کنند، و انحراف جنسى عنوان یک عمل رایج عرفى اجتمراهنمایى را نمى

شد، و آن که در شهوت غرق شده، دوست ندارد که کسى پرداخت خود غیر عادى و منحرف محسوب مىانتقاد از آن مى

کنم و به مبارزه با  -مى طرد گفت که: من این عمل شما را -قالَ إِنِّی لِعَمَلِکُمْ مِنَ الْقالِینَ » صفاى شهوت او را مکدر سازد.

 (100ص، 9،  جش1377مدرسی،  )«.دت شما خواهم پرداخت.پس قصد او دورى نفسانى از عمل ایشان بودهعا

بنابراین تبری یکی از راه های مقابله با تهدیدات دشمنان راه دین بوده است که مصداق بارز آن در آیات قرآن به داستان 

حضرت لوط)ع( و عکس العمل ایشان در قبال تهدیدات بر می گردد که تصمیم به اتخاذ مقاومت در مقابل خواسته های نا 

 کار بد و ناپسند آنان دست زد و در برابر تهدیدات آنان ایستاد.  به حق فاسقان گرفت و به اظهار تنفر خود از

 

 

                                                 
 «قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ .قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ  » .168-167سوره شعراء، آیات *

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 316-326، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

323 

 

 مبحث پنجم : بی اعتنایی

و کم اهمیت جلوه دادن تهدیدات آنان است که در « بی اعتنایی»یکی دیگر از راهکارهای مقابله با تهدیدات دشمنان      

در تصمیم مسوالن کشور در برابر تهدیدات غرب مشاهده قرآن نیز به آن اشاره شده است. مصداق بارز و زنده این راهکار را 

می نماییم. در واقع با بی اعتنایی به هیاهو و تهدیدات استکبار جهانی به اهداف مغرضانه آنان در نظرگاه عمومی و در بین 

 جهانیان می توان دست  زد و تو خالی بودن تهدیدات آنان را بر مال ساخت. 

 آن مجید می فرماید:در این راستا خداوند در قر

کنید و حال آنکه او مرا راهنمایى کرده است؟ و آیا با من در باره خدا محاجّه مى»و قومش با او به ستیزه پرداختند. گفت: »

سازید بیمى ندارم، مگر آنکه پروردگارم چیزى بخواهد. علم پروردگارم به هر چیزى احاطه یافته من از آنچه شریک او مى

گردانید بترسم، با آنکه شما خود از اینکه چیزى و چگونه از آنچه شریک ]خدا[ مى (80« )شوید؟تذکّر نمىاست. پس آیا م

دانید، کدام یک از هراسید؟ پس اگر مىاید که ]خدا[ دلیلى درباره آن بر شما نازل نکرده است نمىرا شریک خدا ساخته

 7«(81]ما[ دو دسته به ایمنى سزاوارتر است؟ )

کند به استمرار پیدا کردن، از از باب مفاعله داللت مى «محاجّه»یعنی قصد، اما » در التحقیق آمده است:« حج»درباره 

مادّه حجّ که بمعنى قصد با حرکت و عمل است، و آن اعمّ است از مقام سفر و یا عمل و یا مکالمه و محاجّه در مقام 

البته در محاجّه شرط  دن در موضوعى که نظر باثبات آن باشد.مکالمه: عبارتست از احتجاج کردن و بحث و گفتگو نمو

است که نظر باثبات حقّ و واقعیّت باشد، نه باثبات فکر شخصى و ردّ کردن افکار دیگران، و در این صورت که نظر خالص 

: استمرار بحث و عنیی« أَ تُحاجُّونِّی». اما شود به مجادله و آن حرام استنیست، ادامه دادن مذاکره و بحث، کشیده مى

مقابل بآن موضوع صد در صد یقین پیدا کرده است، بیجا و مذموم است،  گفتگو در صورتى که انسان خودش و یا طرف

زیرا بجز صرف وقت، و اضطراب فکر، و تقویت تزلزل و مخالفت طرف، و ایجاد شبهه، و ایجاب اختالف و بغض، نتیجه 

در واقع هدف محقق از آوردن معنای این کلمه در  (170و  171ص،2جش، 1360مصطفوی، )«دیگرى نخواهد داد.

 راستایی بی اعتنایی به سخنان بی منطق است.

، بر ...«وَ کَیْفَ أَخافُ ما أَشْرَکْتُمْ وَ ال تَخافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُمْ بِاللَّهِ ... قالَ أَ تُحاجُّونِّی فِی اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ »این قسمت از آیات 

 در برابر تهدیدات دشمن، داللت دارد.« بی اعتنایی»مدعای مبحث، یعنی راهکار 

 در المیزان ذیل آیات آمده است:

پرستى و ترک ها در دل من القاى شبهه نموده مرا به بتخواهید با بیم دادن از خطر بتو ما حصل این است که: شما مى»

ترسم، زیرا همه آنها مخلوقاتى هستند که نفع و ضرر خود را اى نمىى شما ذرههاتوحید وادار کنید، در حالى که من از بت

و به فرضى هم که من از ضرر شرکاى  مالک نبوده دیگرى مدبر آنها است و بنا بر این دیگر ارزشى براى حجت شما نیست.

یات توحید او بود، زیرا او ترسیدم تازه همین ترس هم خود دلیل دیگرى بر ربوبیت خداى تعالى و آیتى از آشما مى

به  "إِلَّا أَنْ یَشاءَ رَبِّی شَیْئاً "خواسته است که من از شرکاى شما بترسم نه شرکاى شما که قادر بر چیزى نیستند، و جمله

خواهید به منزله احتجاج پس از فرض تسلیم است، و معناى آن به طورى که قبال هم گفته شد این است که: شما مى

                                                 
ءٍ شْرِكُونَ بِهِ إاِلَّ أَنْ یَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْوَ حاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ وَ ال أَخافُ ما تُ » .81-80آیات  سوره انعام، . 7

يْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ فَأَیُّ الْفَرِیقَ وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَ ال تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً (80).عِلْماً أَ فَال تَتَذَكَّرُونَ

 «(81)تَعْلَمُونَ
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ترسم، و در ثانى به فرضى هم که بترسم تازه ها نمىهایتان کنید، اوال من از این بترا وادار به پرستش بتمالک ترس م

اش این این بود کالم مفسر مذکور و خالصه هاى شما.همین ترسم خود دلیل بر ربوبیت پروردگار من است، نه ربوبیت بت

بیان و تعلیلى است براى نترسیدن ابراهیم از هیچیک از موجودات، چه آلهه  "ءٍ عِلْماًوَسِعَ رَبِّی کُلَّ شَیْ  "است که جمله

ترسم، در مشرکین و چه غیر آن، گویا فرموده است: من از ضرر هیچیک از خدایان شما و هیچیک از موجودات دیگر نمى

گفتار شما و کردارتان  کند، که حاصل آن این است که: بیناینجا ابراهیم )ع( حجت دیگرى را علیه مشرکین اقامه مى

کنید به اینکه از چیزهایى بترسم که ترس از آنها الزم نیست در حالى که خودتان از تناقض است، زیرا شما مرا امر مى

ترم. این بود بیان مفاد آیه ترسید، و به همین جهت من در نافرمانى شما از خود شما ایمنکسى که باید از او بترسید، نمى

 .(278و276، ص 7، جش، ترجمه موسوی همدانی، 1374باطبایی، ط )«.مورد بحث

شود که از این آیه به خوبى استفاده مى پرست شده است،در این آیات اشاره به بحث و گفتگو ابراهیم با قوم و جمعیت بت

د باز دارند، و جمعیت بت پرستان قوم ابراهیم تالش و کوشش داشتند که به هر قیمتى که ممکن است او را از عقیده خو

و هیچ  به آئین بت پرستى بکشانند ولى او با نهایت شهامت مقاومت کرد و با دالئل منطقى سخنان همه را پاسخ گفت

 اعتنایی به تهدیدات آنها نکرد. 

 چگونه ممکن است من از ،گویدپرست مىکند که به جمعیت بتدر آیه بعد منطق و استدالل دیگرى را از ابراهیم بیان مى

. و در واقع ابراهیم)ع( با بی اعتنایی به مقابله با تهدیدات می بتها بترسم و در برابر تهدیدهاى شما وحشتى به خود راه دهم

 پردازند. 

 در تفسیر انوار درخشان ذیل آیات آمده است:

ردم آن کشور ابراهیم خلیل م. ابراهیم خلیل در مقام دفاع از تهدید آنها میگفت پروردگار مرا با شهود قلبى رهبرى فرموده»

را تهدید میکردند و از خشم و غضب خدایان خود او را میترسانیدند که چنانچه با آنها معارضه نماید بغضب و خشم آنها 

در ضمن دفاع از خود  دچار خواهد شد ابراهیم )ع( نیز در ضمن دفاع از تهدید آنها با دالیل حسى بدعوت خود ادامه میداد.

اپرستى را هدف قرار داده به این که حاالت روانى بشر نیز مانند سایر موجودات باراده و مشیت پروردگارند و نیز دعوت بخد

مرا با شهود قلبى بر این عقیده استقامت داده و خاطرم را اطمینان بخشیده و چنانچه بخواهد که من از تهدید شما 

ان خواهم بود پس دعوت بخداپرستى و استقامت در این بیمناک شوم و تزلزلى در قلب من پدید آید بطور حتم هراس

نمودند و از خشم و غضب بت پرستان در برابر دالیل ابراهیم )ع( او را تهدید مى عقیده بتدبیر و کمک پروردگار است.

رد به این که نمود و با آنان احتجاج میکخدایان خود او را میترسانیدند ابراهیم علیه السالم از این فرصت نیز استفاده مى

تصدیق دارید که خدایان شما مانند ماه و خورشید و ستارگان مخلوق آفریدگار جهانند فقط دعوى شما آنستکه آفریدگار 

 )«نمائیدتدبیر زندگى بشر و یا بعضى از مخلوقات را بعهده این خدایان نهاده است بدین جهت مرا از تکذیب آنها تهدید مى

 ..(409و406ص  ،5جق، 1404حسینی همدانی، 

اکثر مفسرین  تناقضی در بین آراء مفسرین وجود دارد. توضیح و توجیه جمالت ابراهیم )ع( در محاجه با مشرکیندرباره 

 اند کهگفته "أَ تُحاجُّونِّی فِی اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ" در باره جمله)منجمله تفسیرهای که در راستایی مبحث آمده از مفسرین( 

که من به طور کلى احتیاجى  خواسته است با این کالم خود اعتراض مشرکین را بر توحید از این راه دفع کندابراهیم )ع( "

)و به نوعی نسبت به تهدیدات مشرکین بی اعتناء باشد( اما نویسنده تفسیر المیزان  "به محاجه و استدالل با شما ندارم
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سیاق آیه سیاق احتجاج است، و الزمه آن این است که کالم ابراهیم  دهد، زیرااین معنا با سیاق آیه وفق نمى» معتقد است:

 ..(273، ص7، ج ش، ترجمه موسوی همدانی،1374)طباطبایی، «)ع( احتجاج باشد نه اظهار بى نیازى از احتجاج

، بی همچنان که از مضمون آیات و تفاسیر مشخص بود یکی از راه های مقابله با تهدیدات مشرکین و دشمنان راه حق

اعتنایی به آنان و گفته هایشان است. در بسیاری از مناقشات میان گروه های منافق )نیروهای شر و منفی( و منادیان حق 

)نیروهای خیر و مثبت( ممکن است مواردی پیش آید که حاکی از استفاده از ادبیات تهدید آمیز و تند طرف مقابل که 

ه با اقدام گروه حق باشد که در این گونه موارد نباید چندان اعتنایی به این هدفی جز مقابله با حقیقت ندارد، در مواج

حرف ها و تهدیدات نمود و با راهکار بی اعتنایی به تقابل با آن پرداخت. در واقع این حرکت خود می تواند روحیه و اعتماد 

در این آیات مشخص گشت که در برابر  به نفس طرف مقابل را فرو ریزد و مقدمات شکست آنان را فراهم سازد. در مجموع

 تهدیدات منافقین بایستی بی اعتنا بود.

 

                                                                                                                            نتیجه گیری

پرسش  رود.میگیری برآن مرورجا به صورت نتیجهگفته شده  که این در این تحقیق، در مبحث محتوایی به سؤالی پاسخاااا

مقابله با اصلی این بوده است که راهکارهای مقابله با تهدیدات دشمن از منظر قرآن چیست؟ در بررسیهای انجام شده 

                                                                         یی می باشند.تهدیدات طبق آیات قرآنی عبارتند از: توکل به خدا، ذکر خدا، استقامت، مهربانی، تبری و بی اعتنا
در واقع توکل به خدا بهترین روشی است که مومنان در زمان های سخت پیکار علیه شیطان صفتان و منافقان و تهدیدات آنان 

ه خداوند منان روش صحیح مقابله با تهدیدات دشمن به کار به کار می گیرند. با توکل به خدا و سپردن امور و سرانجام آنها ب

گمارده شده که نتیجه آن بی شک مثبت و روشن خواهد بود چنانکه آیات نورانی قرآن نیز به کرات به این موضوع اشاره نموده 

رابر تهدیدات نیروهای شر و در کنار توکل به خدا ذکر خدا و به یاد آوردن پروردگار عالمیان می تواند راهکار دیگری در ب اند.

منفی از جانب مومنان به حساب آید. در زمان های نظیر زندانی شدن، شکنجه، تبعید و آوارگی و .... با ذکر خدا دل ها آرام 

عالوه بر این موارد، استقامت و صبر و . ی بدست می آیدثبتگشته و صبر و بردباری مومنان خداجو بیشتر شده و نتیجه م

باشد. به نظر این روش از جمله  -شکیبایی یکی دیگر از راهکارهای مقابله با تهدیدات سخت دشمنان خدا در قرآن کریم می

قعی نظیر شکنجه ها و عذاب های ناجوانمردانه وقت با موفق ترین اقدامات است گرچه سخت و دشوار می باشد در موا

                              استقامت می توان به پیروزی نهایی رسید.                                                                                        

عتنایی به تهدیدات و گفته های نیروهای شر و منفی است که در یکی دیگر از روش ها و اسلوب های مقابله با تهدیدات بی ا

آیات قرآن نیز به آن اشاره گردیده است. در زمان کنونی نیز گاهاً مشاهده می شود که رهبران مسلمین با بی اعتنایی به 

روزی می رسانند.                                                                            تهدیدات استکبار جهانی و حامیان آن به اتخاذ این راهکار می پردازند و مقاومت اسالمی را به پی

  از روش های مقابله است. همچنین تبری جستن و دوری از نیروهای منفی و دشمنان راه خدا یکی دیگر

که بی توجهی یا و مواجه با آن است  تهدیددر پایان مهمترین پیشنهاد به نظر آمده، علمی و کاربردی کردن شناخت واقعی 

ناتوان شدن و اضمحالل روحیّات و معنویات بشر است. وظیفه متولّیان امور فرهنگی در سطح خرد   کم توجهی به آن منتج به

گذاری کنند، به این امید که با و کالن است که بر روی کاربردی نمودن این موضوعات و تفهیم آن به افراد و جامعه سرمایه

 شناخت و به کاربستن حقیقی مفاهیم قرآن در مسیر کمال قرار گیریم. 
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