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ABSTRACT
Purpose: This study is aimed at combating oppression and eradicating
this distasteful culture in societies and confronting the arrogant. Because
one of the important Qur'anic topics in the field of behaviorism and
psychology is the analysis and study of weakness in its various
dimensions and levels. The existence of the oppressed in every age and
time has caused the Holy Quran to devote verses to express the
emergence of the causes and factors of this group and solutions to get out
of this social situation. The importance of this issue is such that
understanding the phenomenon of impoverishment is considered
necessary and one of the important issues of today's society. In this
research, an attempt has been made to provide a comprehensive and
accurate analysis of the nature of impotence and to examine the scope of
the meaning of this word to analyze and find the types of extraction of
causes, roots and effects of this phenomenon.
Method: Research Method In this analytical research, a qualitative
comparative study has examined the verses related to the field of
weakness. By examining the word impoverishment along with its
synonymous words, it has pointed out the contexts, factors and effects of
this socially undesirable behavior.
Findings: Belief and spiritual arrogance are the root and cause of other
types of weakness.
Conclusion: Ignoring the power of God, aristocracy, power, discord,
injustice and greed are important reasons for weakening, which of course
is asking for divine help and creating a spirit of resistance against the
oppressor, enjoining the good and forbidding the evil, unity. And
coherence, introducing the true face of the arrogant, self-confidence and
self-reliance, are among the strategies of the Qur'an to deal with this
disgusting social trait.
Keywords: Holy Quran, Semantics, Weakness, Arrogance, Delusion,
Failure.
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گونه شناسی استضعاف و ماهیت آن در قرآن کریم
نادعلی عاشوری تَلوکی1

دانشیار گروه علومقرآن وحدیث دانشگاه آزاد واحد اسالمی نجف
آباد.
*0
هاشم مجتهدی
دانشجوی دکتری رشته علومقرآن وحدیث دانشگاه آزاد اسالمی
نجفآباد( .نویسنده مسئول)
چکیده
هدف :این پژوهش به منظور مبارزه با استضعاف و ریشهکن کردن
این فرهنگ ناپسند در جوامع و مقابله با مستکبران است .چرا که
یکی از مباحث مهم قرآنی در حوزه رفتار شناسی و روان شناسی،
تحلیل و بررسی استضعاف در ابعاد و سطحهای مختلف آن میباشد.
وجود مستضعفان در هر عصر و زمانی سبب شده قرآن کریم آیاتی
را به بیان ظهور علل و عوامل این گروه و راهکارهای برون رفت
از این وضعیت اجتماعی اختصاص دهد .اهمیت این موضوع بهاندزه
ای است که شناخت پدیده استضعاف الزم و از موضوعات مهم
اجتماع امروزی تلقی میشود .در این پژوهش تالش شده که با ارائه
تعریف جامع و تحلیلی دقیق از ماهیت استضعاف و بررسی حوزه
معنای این واژه به تحلیل و ریشه یابی انواع و اقسام استخراج دالیل،
ریشهها و آثار این پدیده پرداخته شود.
روش :روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی ،تطبیقی از نوع کیفی به
بررسی آیات مربوط به حوزه استضعاف پرداخته است .با بررسی
واژه استضعاف در کنار واژگان مترادف آن به زمینهها ،عوامل و
آثار این رفتار ناپسند اجتماعی اشاره نموده.
یافتهها :استکبار اعتقادی و معنوی ،ریشه و علت سایر اقسام
استضعاف میباشد .نتیجهگیری :نادیده گرفتن قدرت خداوند،
اشرافیت ،قدرت ،اختالف ،بیعدالتی و تطمیع از دالیل مهم به
ضعف کشاندن است که البته درخواست استمداد الهی و ایجاد
روحیه ایستادگی در مقابل ظالم ،امر به معروف و نهی از منکر،
اتحاد و انسجام ،معرفی چهره واقعی مستکبران ،خودباورى و اتکا
به نفس ،از جمله راهکارهای قرآن برای مقابله با این صفت ناپسند
اجتماعی است.
واژه های کلیدی :قرآن کریم ،معناشناسی ،استضعاف ،استکبار،
وهن ،فشل
تاریخ دریافت1331/20/10 :
تاریخ پذیرش1331/20/11 :
 نویسنده مسئولmojtahedi.h@yahoo.com :

فصلنامه علمی  -پژوهشی قرآن و طب

مقدمه
واژه «استضعاف » در قرآن کریم ذکر نشده است ولی مشتقات آن
 73مرتبه در قرآن بیان شده که  ۸مورد آن به صورت فعلی و در
قالب واژههای «اُسْتُضْعِفُوا »« ،اِستَضْعَفُونی »« ،یُستضعَفُون » و
«یَستضعِفُ » آمده است و  ۵مورد دیگر بهگونه اسم مفعول
بهصورت «مستضعفین » و «مستضعفون » استعمال شده است .واژگان
«وَهن »« ،فَشل »« ،ذلّ»« ،مضطر » و «ضّر » هم معنا و مترداف با واژه
استضعاف در قرآن به کار رفتهاند و واژهگانی مانند «استکبار »،
«عال »« ،غنی »« ،بَغی » در مقابل واژه استضعاف قرار دارند.
مستضعفان در تمام تاریخ بشر ،به شکلها و صورتهای مختلف مورد
ظلم قرار گرفته و جبهه استکبار به دنبال تضعیف و زورگویی به
آنها بوده است ،یک رفتار تهاجمی که معموالً به صورت مداوم
تکرار شده و به همراه آسیب رساندن ،ترس ،تشویش یا ایجاد
وضعیت نامساعد برای مستضعفان است .فرضیه این نوشتار آن است
که استضعاف رابطه بسیار تنگاتنگی با ضعف اعتقادی -ای مانی،
ضعف فکری – عقلی ،ضعف اقتصادی ،استضعاف سیاسی ـ اجتماعی
دارد .استضعاف نه تنها موجب ظلمپذیری از مستکبران میشود،
بلکه آثار و پیامدهای منفی بر جوامع بشری از قبیل؛ احساس
ناامنى ،استثمار ،رفع تکلیف ،رفع مؤاخذه ،قتل خواهد داشت .سؤال
اصلی این تحقیق آن است که چگونه میتوان با تحلیل و بررسی
ماهیت و گونههای استضعاف ،به عوامل و ریشههای آن و
راهکارهایی جهت مقابله با این پدیده ناپسند دست یافت؟
در مورد موضوع استضعاف در قرآن کریم ،آثاری به رشته تحریر
در آمده است که هر یک از جنبههای خاصی و بعضاً از منظرهای
متفاوتی به موضوع نگاه کردهاند .در ادامه برخی از این آثار را
معرفی میشود:
الف .مقاله « رابطه استضعاف و نجات از دیدگاه عالمه طباطبایی و
شهید مطهری » نوشته سید یحیی کاظمی و امیرقلی جعفری؛ در این
مقاله نویسندگان به تبیین رابطه استضعاف دینی و نجات با مقایسه
دیدگاه عالمه طباطبایی و شهید مطهری پرداختهاند.
ب .مقاله « رابطه استضعاف زنان و ورود آنان به بهشت ،بررسی
سندی و تحلیل متنی حدیثی در جوامع امامیه » نوشته سهیال
پیروزفر و داوود خلوصی؛ نویسندگان در این نوشتار می کوشند
ضمن بررسی منابع روایت ،داللت آن را مورد دقت قرار دهن د.
ج .مقاله « پژوهشی تطبیقی در داللت آیه استضعاف بر مهدویت »
نوشته محمدعلی محیطی اردکانی و سید رضا فقیهی؛ نویسندگان در
این مقاله با رویکردی تطبیقی به سنجش داللی آیه استضعاف به
عنوان یکی از آیات مهم مربوط به مهدویت پرداختهاند.
د .مقاله «استکبار و استضعاف در قرآن » نوشته رضا مهدیانفر؛
نویسنده در این مقاله بعد از تبیین واژه استکبار و استضعاف به
پپامدهای دو قطبی شدن جامعه به استضعاف و استکبار ،مقابله با
استکبار پرداخته است.
در نوشته ها و آثار بیان شده ،کمتر به موضوع گونه شناسی
استضعاف پرداخته شده است .از این جهت در مقاله حاضر سعی
شده ،تبیین روشنی از گونههای استضعاف و عوامل آن پرداخته
شود.
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی ،تطبیقی و کتابخانهای از نوع
کیفی بوده و سعی شده با بهرهگیری از منابع و کتابهای متعدد
تفسیری و روایی از شیعه و اهل سنت ،به ویژه با تکیه بر کتاب -
های تفسیری کهن زوایای مفهوم «استضعاف » را مورد بررسی قرار
داده و آنها را در یک نوشتار جامع تحلیل نماییم.
 .2مفهوم شناسی«استضعاف »
معناشناسی ،یک روش کارآمد برای تبیین و بررسی مفاهیم واژگان
و کشف معانی جدید است ،در این مقاله ابتدا با روش معناشناسی
به بررسی واژه استضعاف پرداخته و سپس به گونه شناسی وارد
خواهیم شد ،چرا که تا مفهوم و معنای دقیق استضعاف روشن نشود
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نمیتوان به درک عمیق و تحلیل جامعی از گونههای استضعاف
دست یافت.
 .7- 7معنای لغوی و اصطالحی «استضعاف »
واژه «استضعاف » اسم مفعول در باب استفعال از ریشه (ضعف) ()7
به معنای «ضعیف شمردن » است .ضعف گاه در بدن و گاه در نفس
است ،ضُعف (باضمّ میم) ناتوانی بدنی است و ضَعف (بافتح میم)
ناتوانی در عقل و اندیشه )2( .فراهیدی مینویسد« :استضعفتُه » یعنی
او را ناتوان یافتم و در اثر ناتوانیاش ،به ناروا بر او مسلط شدم)3(.
لغتشناسان و مفسران« ،استضعاف » را در دو معنای «ضعیف یافتن »
یا «ضعیف شمردن » و «به ضعف کشاندن » کاربرد دارد )4( .و
ضعیف شمردن و توهین و بى اعتنائى به امر چیزى و کسى که راه
را تشخیص داده ولى قدرت رفتن ندارد به دلیل اینکه دشمن به او
احاطه دارد معنا نمودهاند)۵(.
«مستضعف » مستضعف کسى است که چارهاى جز کافر شدن ندارد
و کافر مى شود چون راهى به سوى ایمان ندارد .نه مىتواند ایمان
بیاورد ،و نه مىتواند کافر شود )۵(.واژه «مستضعف » اسم مفعول در
باب استفعال ،به معنای کسی است که او را به ضعف کشانده و در
بند و زنجیر کرده )7(.در اصطالح مستضعف فردی است که مظلوم
واقع شده.
 .2- 7تفاوت واژه «مستضعف » با «ضعیف »
ضعیف کسى که ناتوان و فاقد قد رت و نیرو باشد ولی مستضعف
کسى است که بالفعل و بالقوه نیرو دارد ،اما از ناحیه ظالمان
سخت در فشار قرار گرفته ،ولى با این حال در برابر بند و زنجیر
که بر دست و پاى او نهادهاند ساکت و تسلیم نیست ،پیوسته تالش
مى کند ،تا زنجیرها را بشکند و آزاد شود ،دست جباران و
ستمگران را کوتاه سازد و آئین حق و عدالت را برپا کند )6(.مانند
مؤمنان به اسالم که اقلّیّتى مستضعف پیش از هجرت به مدینه
بودند :به یاد آورید هنگامى را که شما در زمین گروهى اندک و
مستضعف بودید( .انفال)26:
با توجه به آیات قرآن ،مستضعفان سه دسته هستند .7 :مورد ظلم
واقع شده؛ ما اراده کر دیم بر آن طایفه ضعیف شده در آن سرزمین
منّت گذاشته و آنها را پیشوایان قرار دهیم و وارث فرعونیان
گردانیم(.قصص .2 )۵:زیر دست؛ کسانى که زیردست بودند به
کسانى که مستکبران مى گویند :بلکه مکر و فریب شب و روز
شما بود که پیوسته ما را وا می داشتید که به خدای یکتا کافر شویم
و بر او شریکانی قرار دهیم(.سبأ .3 )34:ضعیف که توان نداشته
باشد؛ چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که (به
دست ستمگران) تضعیف شده اند پیکار نمیکنید؟ (نساء)1( )1۵:
پس افراد مستضعف ،نیروى درک حقیقت را ندارند ،اگر داراى
چنین نیرویى هم بودهاند کسى نبوده که آنان را رشد فکرى بدهد،
و بغیر از تقلید از آداب و رسوم خانوادگى مربى دیگرى
نداشتهاند)۵(.
 .2معناشناسی «استضعاف »
 .7- 2واژگان هم معنای استضعاف
برای تبیین دقیق هر واژه الزم است واژگان مرتبط با آن شناسایی
شود در این صورت است که بار ارزشی واژگان تعیین شده و
توضیح دقیق از آن به عمل خواهد آمد .در قرآن کریم ،واژگان
همچون« :وَهن » در آیه « وَ ال تَهِنُوا فِی ابْتِغاءِ الْقَوْمِ » (نساء)704:
«فَشل » در آیه « حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ » (آلعمران)7۵2:
«ذلّ » در آیه «ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ» (آلعمران« )772:مُضطر» در آیه
« أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ » (نمل« )62:ضّر » در
آیه «فَلَمَّا کَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَأَنْ لَمْ یَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ »
(یونس )72:همنشین و همراه با واژه استضعاف آمدهاند.
البته باید توجه داشت که در برخی از موارد ،واژگان یاد شده دقیقاً
مترادف و هم معنا با واژههای استضعاف تلقّی نمیشوند ،بلکه یک
رابطه تساوی و یا تشابه و یا یک رابطه جانشینی بین واژگان
کلیدی وجود دارد و این تفاوت تساو ی و یا روابط جایگزین و جا
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نشینی بین واژگان کانونی قرآن به حدی است که گاه تمایز آنها در
میان آنها دشوار است .در ادامه به بیان مختصری از معانی برخی از
این واژگان و رابطه آنها با استضعاف میپردازیم.
« .7- 7- 2وَهن »
این واژه و مشتقات آن 3 ،مرتبه در قرآن آمده است و در دو
معنای ضعف و سُستی خُلقی و خَلقی بکار رفته؛( )2به بیا ن دیگر،
این واژه بر ضعف سُستی در جسم و در رفتار داللت دارد .معنای
اصلی ریشه «وهن » ضعف در عمل و اشیاء است )۸(.قرآن کریم
میفرماید « :وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ:
سستی نکنید و اندوهگین نشوید که شما اگر مؤمن باشید ،برترید »
(آلعمران ) 733:طبق آیه شریفه؛ در مقابله و در گیری برای شما
ضعف و ناتوانی حاصل نمیشود ،مگر اینکه در شما ناراحتی ،تسلیم
یا آشفتگی را ببینید ) ۸( .با توجه به این آیه میتوان «وهن » را در
ردیف معنایی استضعاف قرار داد.
« .2- 7- 2فَشل »
«فشل» بر وزن فرس به معنای «ضعف و سستى همراه با ترس و
بزدلى » ( ) 2در آیه « :وَ ال تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ؛ راه
اختالف و تنازع نپویید که در اثر تفرقه ترسناک و ضعیف شده و
قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد » (انفال« )46:فشل » بمعنى
ضعف است نه ترس یعنى منازعه و اختالف باعث ضعیف و
پراکندگى است ) 4( .در آیه دیگر « :إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْکُمْ أَنْ
تَفْشَال وَ اللَّهُ وَلِیُّهُما » (آلعمران ) 722:فشل را جبن و یا ضعف توأم
با جبن میباشد ،یعنى :آنگاه که دو طائفه از شما خواستند بترسند
و یا خواستند از ترس ضعیف گردند ولى این معنى با مالحظه
هَمَّتْ جور در نمیاید .آیه درباره دو گروه بنىسلمه و بنىحارثه
است که با رسول خدا(ص) بجنگ «احد» خارج شدند و چون
عبداللّه بنابى با یاران خویش از راه برگشت آنها نیز قصد کردند
که برگردند ولى بر نگشتند یعنى :یاد کنید آنوقت را که دو طائفه
از شما ،خواستند از تصمیم خود (که جهاد بود) بر گردند حال
آنکه خدا یار آنهاست ) 71( .با توجه به آیات میتوان «فشل » را
در ردیف معنایی استضعاف قرار داد.
« .3- 7- 2ذُل »
«ذُل » به معنای «زبونى و خوارى که در اثر فشار و ناچارى » است.
( ) 4آیه شریفه« :فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَ وَ نَخْزى » (طه)734:
یعنى پیش از آنکه ذلیل و خوار گردیم از آیات تو پیروى کنیم .آیه
دیگر « :وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِ »
(اسراء ) 777:یعنى در حکومت شریک و از ذلت یارى نداشته
است و ذلیل و خوار نبوده که حاجت بولىّ داشته باشد .واژه «اذلة »
جمع ذلیل بمعنى خواران است ،آیه « وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً »
(نمل ) 34 :عزیزان اهل آنرا ذلیل میکنند .با توجه به معانی واژه
«ذُل » و آیات یاد شده می توان را در ردیف معنایی استضعاف قرار
داد.
« .4- 7- 2مُضطر »
«مُضطر» اسم مفعول باب افتعال است ،به معنای «کسی که بیماری،
فقر یا سختیهای روزگار ،او را ناگزیر به تضرع در درگاه خداوند
سبحانه و تعالی کرده» است )3( .آیه «فَ مَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ ال عادٍ
فَال إِثْمَ عَلَیْهِ :هر که مضطرّ شود بىآنکه طالب و متعدّى باشد
گناهى بر او نیست( » .بقره ) 713:مراد از اضطرار آنست که راه
عالج را از هر سو بسته ببیند )4(.آیه « أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ »
(نمل )62:اضطرار اقسامی دارد .7 :ناچارى و الزامى که به طریق
زور و جبر است نه به اختیار ،مثل درختى که باد شدیدى آن را به
حرکت در مىآورد و ضرورتا یا جبرا متحرّک است  .2نیاز و
الزامى که وجودش بدست نمىآید مگر به صورت ضرورى مثل
غذاى ضرورى در حفظ بدن براى انسان )2(.با توجه به آیات بیان
شده ،مُضطر از آن جهت که راه را بر خود بسته میداند هممعنای
با استضعاف است ،چون در معنی استضعاف بیان شده که راه بر
مستضعف بسته است.
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« .۵- 7- 2ضّر »
واژه «ضّر » به معنای «بد حالى ،که یا در جان کسى است بخاطر
کمى دانش و فضل و عفّت و یا در ب دنش در اثر کمبود و بیمارى
عضوى یا نداشتن عضوى و یا در حالتى ظاهرى که از کمى مال و
جاه حاصل مىشود » است )2( .آیه «فَکَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ »
(انبیاء )۸4:به دنبال این دعا ،خداوند خواستههای حضرت ایوب را
اجابت کرد و رنج و ناراحتى او را برطرف ساخت ،که البته در
آیه شریفه هر سه زیان و ضررى که ذکر شده هست .آیه «فَلَمَّا
کَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَأَنْ لَمْ یَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ :همین که ضرر و
محنتش را از او برداشتم چنان در مىگذرد که گویى ما را در
سختىاى که به او رسیده بود به کمک نخواسته بود( » .یونس)72:
با توجه به آیات بیان شده یکی یگر از واژگان هم معنای با
استضعاف واژه «ضّر » میباشد.
 .2- 2واژگان مقابل و متضاد استضعاف
بررسی واژگان متضاد ،برای فهم دقیق واژگان و یافتن هم معنایی
میان دو واژه ،در خور اهمیت است .در این بخش از تحقیق حاضر
تالش شده با بررسی واژگان متضاد واژه «استضعاف » به تحلیل و
بازیابی معنای دقیقتری از این واژه دست یابیم.
« .7- 2- 2استکبار »
واژه «استکبار » ،از مادّه «کبر » ،مصدر باب استفعال که این واژه به
همراه مشتقاتش در قرآن کریم  4۸مرتبه به کار رفته و به معنای
(تعظم و بزرگی کردن) است« )7( .کبر » از حاالت و ویژگیهای
روحی انسان است که در دیگر موجودات نیست و آن ،خوش
آمدن از خود و در نتیجه خود را برتر و بزرگتر از دیگران دیدن
است ) 2( .کبر حالتى است که انسان با بزرگ دیدن خویش به آن
صفت مخصوص میشود و همانست که انسان جان و وجود خویش
را از غیر خویش بزرگتر مىبیند ،بزرگترین و سنگینترین تکبرها،
تکبر بر خداوند در خوددارى از قبول حق و عدم اقرار به آن در
پرسش است)2( .
«استکبار » دو وجه دارد؛ اول :اینستکه انسان قصد کند و بخواهد
که بزرگ شود و اگر این حالت در مورد چیزى که الزم و واجب
میشود یا در مکان و زمانى که بزرگى و استکبار در آن واجب
است باشد آن استکبار ،محمود و پسندیده است .دوم :استکبار در
افزون طلبى ،و برترى جوئى بطوریکه از نفس و وجود او چیزى
که شایسته او نیست و از آن او نیست آشکار شود که این استکبار،
مذموم و ناپسند است و بر همین اساس است آیاتى که در قرآن
وارد شده است ) 2(.مانند آیه « أَ فَکُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما ال تَهْوى
أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ » (بقره ) ۸1:باید دانست «استکبار » در هر زمانی
و مکانی ناپسند است ،نه آن که استکبار به حق نیز وجود داشته
باشد ) ۵( .استکبار آنست که فرد اظهار بزرگى و تکبّر کند با آنکه
اهلش نباشد آیه « أَبى وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ » (بقره)4( )34:
«مستکبر » آن کسى است که براى خود طلب بزرگى مىکند و آن
خواسته را از قوه به فعلیت و از دل به خارج در مىآورد ،و متکبر
آن کسى است که تکبر را براى خود قبول کرده آن را براى خود
صفتى مىسازد)۵( .
«متکبر » از ماده «تکبر » به دو معنا :یک معنی ممدوح و پسندیده
که در مورد خداوند به کار می رود ،و آن دارا بودن بزرگی و
صفات پسندیده فراوان است ،و دیگری نکوهیده و مذموم است که
در مورد غیر خدا به کار می رود ،و آن حالتی که انسا ن خود را
باالتر و برتر از دیگری ببیند و بر این باور باشد که از دیگران
برتر است .و صفاتی را که ندارند به خود نسبت دهند .اولی
پسندیده است و دومی در وصف عموم مردم است ) 2( .در تکبر
ممکن است شایستگى باشد ،از اینرو خداوند را «متکبر » گوییم ،نه
«مستکبر »)70( .
« .2- 2- 2عال »
واژه «عال » در قرآن کریم در معانی «تکبّر ،برترى ،طغیان ،بزرگی،
ستمگرى و بلندپروازى » بیان شده است ) ۸( .قرآن در خصوص
فصلنامه علمی  -پژوهشی قرآن و طب

ایمان آوردن قوم بنیاسرائیل به حضرت موسی میفرماید« :فَما آمَنَ
لِمُوسى إِالَّ ذُرِّیَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَالَئِهِمْ أَنْ یَفْتِنَهُمْ
وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَ مِنَ الْمُسْرِفین » (یونس)۸7:
فرزندانى از قوم فرعون و از قوم موسى در حالى که از خشم و
آزار فرعون و بزرگانشان ترسیده بودند به موسى ایمان آوردند.
چرا که فرعون د ر سرزمین مصر و اطراف آن گردنکش و طغیان و
سرکش بود و در عصیان و نافرمانى از حدّ تجاوز کرده بود زیرا
ادعاى خدایى کرد ) 70( .آیه شریفه ،عال و گردنکشی و طغیان
فرعون را یکی از عوامل و ریشههای استکبار و به ضعف کشاندن
مردم قوم خود معرفی کرده است.
« .3- 2- 2غنی »
واژه «غنى » در قرآن کریم در معانی مختلفی بکار رفته است :به
معنى بىنیازى مطلق و این نیست مگر براى خداى تعالى «أَنْتُمُ
الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُ الْحَمِیدُ » (فاطر )7۵:به معنی کم
نیازى و احتیاجات کم و اندک « وَ وَجَدَ کَ عائِلًا فَأَغْنى » (ضحى)۸:
به معنى زیادى دست آوردههای مردم « وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ »
(نساء )2()6:آیه «کَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى » (علق ) 6:این واژه از جهت
ذات خود اقتضای طغیان ،دشمنی و استکبار را دارد چرا که طغیان
نتیجه بینیازی انسان است چون برای انسان رافع فقر و هر گونه
کمبودی میباشد)۸(.
« .4- 2- 2بَغی »
ریشه ثالثی واژه «بَغی » به دو صورت مجرد و مزید به کار رفته ،و
معموالً صیغه ثالثی مزید آن« ،ابتغاء » به «معنای خواستن« و مجرد
آن بیشتر به معنای «ظلم و تجاوز از حد » آمده است .تجاوز دو
صورت دارد :تجاوز ممدوح مثل تجاوز از عدالت باحسان و از
عمل واجب به مندوب ،دیگرى تجاوز مذموم ،مثل تجاوز از حق
به باطل ) 2( .قرآن در ماجرای قارون میفرماید « إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ
قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَیْهِمْ » (قصص ) 16:قارون به واسطه گنجها و
ثروتهاى فراوان ،در مقابل بنىاسرائیل به قدرت نمایى و خودنمایى
پرداخت و بر آنها تعدى کرد ) 77( .مفسرین این واژه را در آیه،
ظلم ،تکبّر ،طلب فضل و غیره دانستهاند ،ولى مطابق با داستان آیه،
مراد تکبّر و برترى است در اثر قدرت مالى و شخص متکبّر ،طالب
تجاوز از حدّ خود است)4( .
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جدول  .7دسته بندی واژگان همنشین و متضاد استکبار
واژگان مترادف
« وَهن ،فَشل ،ذلّ ،مضطر ،ضّر »
استضعاف
متضاد
واژگان
«استکبار ،عال ،غنی ،بَغی »
استضعاف
واژگان « وَهن ،فَشل ،ذلّ ،مضطر ،ضّر »
باعث تضعیف میشوند و واژگان استکبار،
نتیجه
عال ،غنی ،بَغی از عوامل مهم به استضعاف
کشاندن دیگران میشوند
 .3سطوح استضعاف
با توجه به آیات قرآن کریم ،استضعاف را میتوان در دو سطح
خُرد (استضعاف فردی) و کالن (استضعاف مدنی) تقسیم نمود و
بیشتر آیات بر استضعاف کالن اشاره دارد .باید به این نکته توجه
داشت که استضعاف در سطح خرد منجر به استضعاف مدنی -
اجتماعی میشود.
 .7- 3سطح خُرد(فردی)
افرادی که به سبب عملکرد غیر قانونی و سرکشی مستکبران و
قانون شکنی آنان ،از دست یابی به حقوق فردی و اجتماعی خویش
ناتوان هستند .یعنی ،متجاوزان از دست یابی آنان به حقوقی که حقّ
ایشان است ،مانع می شوند و اجازه بهره مندی از حقوقشان را به
آنان نمیدهند «استضعاف خرد یا فردی » است .استضعاف به لحاظ
فردی ،دارای جنبه های رفتاری ،روانی ،اخالقی ،فکری و عقالنی
است؛ به لحاظ مدنی و اجتماعی جنبههای متفاوتی از قبیل اقتصادی
و سیاسی دارد .آیه «قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَکَادُوا
یَقْتُلُونَنِی » (أعراف ) 7۵0:بیانگر داستان مراجعت حضرت موسی از
عبادتگاه بعد آنکه از قوم خود  40روزه جدا و آنها را به هارون
برادر خود سپرده بود ،موسی بعد از مراجعت قوم خود را گوساله
پرست دید و معترض به برادرش شد ،هارون در پاسخ بیان داشت
که قوم بنیاسراییل دست از حمایت من کشیدند و مرا ضعیف
کردند ) 72(.آیه شریفه بیانگر استضعاف فردی میباشد.
 .2- 3سطح کالن (استضعاف مدنی  -اجتماعی)
از آیات قرآن ،میتوان استضعاف مدنی  -اجتماعی را چنین تبیین
نمود :هنگامی که عدالت و قانون بر جامعه حاکم نباشد و افراد
یک جامعه با توجه به داشتن قدرت ،موقعیتهای اقتصادی،
اجتماعی ،نظامی ،در چارچوب قوانین و مقررّات الهی زندگی
نکنند و به حقوق یکدیگر تجاوز کنند« ،استضعاف مدنی -
اجتماعی » گفته میشود در این صورت افراد جامعه به دو گروه
حاکم و محکوم ،مستکبر و مستضعف تقسیم میشون د .قرآن کریم
میفرماید « :إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ
طَائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِی نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ »
(قصص ) 4:فرعون از راه القاى اختال ف و تفرقه افکنى ،اهل مصر را
دسته دسته کرد و بسیار مىکوشید تا بنىاسرائیل را تضعیف کرد ،و
این کار را تا آنجا ادامه داد که هر چه فرزند پسر به دنیا مىآمد
سر بریدند و دختران آنان را باقى بگذارند ،که معلوم است
سرانجام این نقشه شوم چه بود ،او مىخواست به کلى مردان بنى
اسرائیل را نابود کند ،که در نتیجه نسل آنان به کلى منقرض شود.
( ) ۵آیه شریفه بیانگر استضعاف مدنی  -اجتماعی در زمان فرعون
است.
 .4گونههای استضعاف در قرآن
طبق آیات قرآن کریم ،استضعاف دارای مصادیق چهار گانه است:
 .7استضعاف اعتقادی و ایمانی
 .2استضعاف جسمی و عقلی
 .3استضعاف اقتصادی
 .4استضعاف سیاسی ـ اجتماعی
 .7- 4استضعاف اعتقاد ی و ایمانی
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هنگامی که در یک جامعه جبهه قدرت بتوانند عقاید و باورهای
خود را به افراد ضعیف جامعه تحمیل کنند و براساس آن عقاید بر
مردم حکومت کنند «استضعاف اعتقادی و ایمانی » گفته میشود،
مستضعفان در این گونه ،آنچنان تضعیف شدهاند که توان تشخیص
حق از باطل را از دست دادهاند .در قرآن ،در آیاتی به پیروی
مستضعفان از مستکبران اشاره شده است که مستکبران توانستهاند
با انواع تبلیغات و امکانات مادی فراوان که داشتهاند ،عقیده و باور
خود را بر جامعه تحمیل کنند .قرآن کریم میفرماید « :إِنَّ الَّذِینَ
تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ
فِی الْأَرْضِ » (نساء )31:مستضعف در آیه کسى است که امکان
دستیابى به حجت و آشنایى با دین کامل الهى را ندارد تا از این راه
فطرت خویش را بیدار کند و رشد یابد .بر این اساس ،انسان
مستضعف ،نه مؤمن است نه کافر .طائفه مستکبر قشر ضعیف
جامعه را استضعاف کرده ،بین آنان و بین اینکه به شرایع دین
تمسک جسته و به آن عمل کنند حائل شدند)۵(.
آیه « وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِیعًا فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُواْ إِنَّا کُنَّا لَکُمْ
تَبَعًا » (ابراهیم ) 27:مصداق دیگری از استضعاف اعتقادی است ،که
بیانگر تخاصم و بگومگوى کفار را در روز قیامت است ،مقصود
از ضعفاء آنهایى هستند که از بزرگان کفار تقلید و اطاعت و
پیروى مى کنند ،و قدرت ظاهرى ،وادارشان کرد از ایمان به خدا و
آیاتش استنکاف ورزند)73( .
عواملی که موجب نقصان اراده این دسته از مستضعفان گردد ،دو
گونه است .7 :عوامل ذاتی :عبارتند از :جهل قصوری ،جنون،
ناتوانی عقلی و سبک سری که سرچشمه این امور ،ضعف ادراکی
عقل است .2 .ع وامل خارجی :شرایط قهری که یک سری مسائل
ناخواسته را بر انسان تحمیل میکنند ،مانند :حالت ضرورت و
اکراه ،که با وجود اینها ،موضوع تکلیف خدشه دار یا از اساس،
منتفی می گردد .با وجود استضعاف به معنای اول ،تکلیف ساقط
می شود؛ زیرا یکی از شرایط کلی تکلیف ،عقل است ،ولی استضعاف
به معنای دوم ،حالت برزخ میان مکلّف کامل و غیرمکلّف را
خواهد داشت؛ زیرا هنگامی که کسی در حال ضرورت و اضطرار،
عملی را انجام داد ،نه میتوان او را مکلّف دانست و نه میتوان
گفت به طور کلی تکلیفی ندارد .امام باقر(ع) در خصوص
مستضعف میفرمایند« :هُوَ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ حِیلَهً یَدْفَعُ بِهَا عَنْهُ
الْکُفْرَ ،وَ لَا یَهْتَدِی بِهَا إِلی سَبِیلِ اإلِیمَانِ ،لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُؤْمِنَ وَ لَا
یَکْفُرَ :مستضعف کسی است که نه دستاویزی دارد تا با آن کفر را
از خود براند و نه راهی به سوی ایمان سراغ دارد »()74
 .2- 4استضعاف جسمی و عقلی
در برخی از آیات به افراد ضعیف جامعه که احیاناً دارای قوای
جسمانی ضعیفتری هستند و در اموری مانن د جهاد نمیتوانند
شرکت کنند و این واجب الهی از آنان برداشته شده است،
مستضعف اطالق می شود .برخی از مردان ،اکثر زنان و تقریباً همة
کو دکان از این دستهاند .آیه « إِالَّ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ
الْوِلْدان» (نساء ) 3۸:در مقام بیان مستضعفان واقعی میباشد ،استثناء
در آیه ،منقطع است ،یعنى افراد استثناء شده قبال در بین جمعیت
مستثنا منه نبودند و اگر افراد نامبرده یعنى رجال و نساء و ولدان
را نخست مستضعف خواند و سپس این تعبیر خود را با جمله
بعدى تفسیر کرد ،براى این بود که بفهماند افرادى که قبال مورد
بحث بودند ادعاى استضعاف مىکردند ،ولى در حقیقت مستضعف
نبودند ،چون مى توانستند شرائط زندگى خود را عوض کنند و خود
را از استضعا ف رها سازند مستضعف حقیقى این مردان و زنان و
کودکانى هستند که نمى توانند خود را از وضعى که دارند رها
سازند )۵(.مستضعف آیه یعنی کسانی که ضعیف شمرده شدهاند،
آمده است که واقعاً هم در زمره ضعیفان جامعه هستند.
کلمة استضعاف در قرآن ،لزوماً به معنای مثبت یا منفی نیامده
است؛ در جایی که در مقابل مستکبران قرار گرفته و خبر از
کرنش مستضعفان در مقابل آنان دارد ،مذموم شمرده شده است؛ اما
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در جایی که خبر از یک واقعیت خارجی است(مانند استضعافی
که در کودکان و زنان وجود دارد) نهتنها مذموم نیست ،بلکه با
ترحم به آنان نگریسته است.
سورة نساء به زیبایی این دو مطلب را کنار هم آورده است؛ یعنی
ابتدا مستضعفانی که در مقابل ستمگران تسلیم شدند ،مذمت کرده
و آنان را وعده عذاب داده ،سپس با ترحم خاص خود به زنان و
کودکان و مردان ناتوان اشاره کرده و آنان را از شمول عذاب
خارج کرده است .قرآن میفرماید« :از کسانى که فرشتگان جانشان
را در حال ستم به خویش مىگیرند ،مىپرسند :در چه حال
بودهاید؟ مىگویند :ما ناتوان شمردهشدگان روى زمین بودهایم.
مىگویند :آیا زمین خداوند (آنقدر) فراخ نبود که در آن هجرت
کنید؟ بنابراین ،سراى (پایانى) اینان دوزخ است و ب د پایانهاى است.
بجز آن مردان و زنان و کودکان ناتوان شمرده شدهاى که نه
چارهاى مى توانند اندیشید و نه راه به جایى دارند( ».نساء)31- 3۸:
 .3- 4استضعاف اقتصادی
در طول تاریخ بشر ،همیشه افرادی بودند که با کسب ثروت حرام
به دنبال ریاست بودند تا آنجا که مرجع اقتص ادی زمان خود می -
شدند و بر دیگر مردمان تفاخر میکردند و با این توانایی به فساد و
تکبر روی می وردند .استضعاف اقتصادی به این معنا است که
قدرت حاکم ،وضعیّتی را بر فرد یا جامعه تحمیل کند ،به گونهای
که امکان رشد مالی نیابند .چنین انسان یا جامعهای را «استضعاف
اقتصادی » گویند؛ کسانی که ثمره تالش و صرف نیرو و اندیشهشان
نصیب دیگران (مستکبران) میشود .در قرآن واژه «مستضعف » به
طور التزامی به معنای فوق نیز آمده است .این گروه افرادی مانند
مسلمانان صدر اسالم هستند بهخصوص تا قبل از هجرت که
هیچگونه امکانات مادی برای دفع ستم مستکبران نداشتند ،خداوند
از این واقعیت خبر داده و آنان را مستضعف مینامد ،این استعمال با
معنای لغوی استضعاف نیز هماهنگی دارد؛
آیه « تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الْوِلْدان :درباره
دختران یتیمى که به ازدواج با آنها رغبت دار ید و نیز درباره
کودکان ناتوان شمرده شده »(نساء )721:از جمله روش جاهالنه
درباره دختران بىپدر آن بوده که آنان را به شوهر نمىدادند که
دادخواه نداشته باشند و اموال آنان را از ولىّ مطالبه نکنند از این
رو دختران را از استفاده از غریزه جنسى و نیروى خدا داده بىبهره
مىنمودند که عمرى را به تیره بختى بگذرانند و اموال آنان را نیز
حیف و میل مىکردند .همچنین آیه سفارش درباره کودکان بىپدر
است باولیاء آنها که باید درباره تعلیم و تربیت آنها سعى و کوشش
نمایند و نیروهاى کودکان را تضییع نکنند تا در آینده بتوانند در
زندگى وارد اجتماع شده و موقعیّتى براى خود بدست آورند)۵(.
آیه « وَ اذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْض » (انفال )26:در
مقام امتنان و مقایسه حال مسلمین آن وقت که در دست اهل مکه
گرفتار و در عذاب بودند است .انصار در اوایل بعد از هجرت
پیامبر به فقر و قحطى گرفتار یهود بودند ،عدّه مؤمنین چه
مهاجرین و چه انصار بسیار کم ،کفار و مشرکین بر آنها مسلط و
در تنگدستى گرفتار بودند .اما مهاجرین که اصال بعد از هجرت
منزل و خانه نداشتند بعضى به خانه انصار و بعضى اصحاب صفه
در مسجد ،انصار به قحطى و نیستى که حتى به چند دانه خرما و
چند لقمه نان جو سر میبردند)7۵(.
قارون نمونه دیگری است که در زمان خود مردم را به استضعاف
اقتصادی کشاند ،آیه « إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْهِمْ
وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ
قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ » (قصص )16:علت طغیان
قارون این بود که بواسطه گنجها و ثروتهاى فراوان ،در مقابل بنى
اسرائیل بقدرت نمایى و خودنمایى پرداخت و بر آنها تعدى کرد.
()70
 .4- 4استضع اف سیاسی ـ اجتماعی
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حاکمان مستبد و ظالم برای آنکه حکومت ،قدرت و موقعیت
خود را در سطح جامعه از دست ندهند تمام تالش خود را برای به
تضعیف کشاندن عموم مردم انجام می دادند .آنها از هر راهی برای
تسلط هر چه بیشتر بر قشر ضعیف جامعه استفاده نموده و با توسل
به راهها ی از قبیل؛ ظلم ،قتل ،تجاوز برای نگاه داشتن قدرت خود،
تمسک مینمایند .اگر در جامعهای حاکمان ،اجازه صحبت و ارائه
نظر و رأی را ندهند و عموم مردم را در جامعه نادیده بگیرند
«استضعاف سیاسی ـ اجتماعی » گفته میشود .تاریخ گواه برای این
ادعا در زندگی پیامبر و مقابله مشرکان با ایشان و اصحاب آن
حضرت است ،که از هیچ توطئه و شکنجه و استهزاء و تمسخر،
آزار و ترس ،برای جلوگیری ابالغ رسالت پیامبر دریغ نکردند .که
در نهایت پیامبر به همراه عدهای از اصحاب مجبور به هجرت
شدند.
آیه « ما لَکُمْ ال تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللّهِ وَ الْ مُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ
النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ » (نساء ) 1۵:تحریک و تهییجى با تعبیر استفهام
براى تمامى مؤمنین ،چه آنهایى که ایمانشان خالص و چه آنهایى
که ایمانشان ضعیف و ناخالص است ،مؤمنان را برای آزادی آنان
به جهاد فرا خوانده که به یاد داشته باشند ،قتالشان در راه مردم و
زنان و کودکانى ناتوان است که به دست کفار روزگار به
استضعاف کشیده شدهاند)۵(.
در ماجرای پی کردن شتر حضرت صالح قرآن کریم میفرماید:
« قالَ الْمَلَأُ الَّذینَ اسْتَکْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذینَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ
تَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُون »
(اعراف )1۵:قوم آن حضرت دو دسته شدند یک دسته کفار و
مشرکین که اطاعت نکردند و اینها اکثر بودند ،دسته دوم که ایمان
آوردند و آنها را دسته اول ضعیف شمردند که معناى مستضعف
است .مستکبران به شکل استفهام توبیخى و سرزنش ،نه به شکل
استفهام تحقیقى که بخواهند حقیقت مطلب را متوجه شوند،
خطاب به مستضعفان میگویند :شما عقیده دارید که صالح پیغمبر
است و از جانب خدا آمده؟ مستضعفین در جواب گفتند :به توحید
و یگانگى خداوند و رسالت حضرت ص الح ایمان داریم و ثابت قدم
هستیم و از شرک و کفر بیزاریم ) 7۵(.در هر دو نمونه از آیات
بیان شده ،استضعاف سیاسى و اجتماعى مد نظر است.
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 .۵راهکارهای قرآن برای برون رفت از استضعاف
با توجه به آیات قرآن کریم ،راهکار مستضعفان برای برون رفت
از استضغاف در مقابل مستکبران به دو روش بیان شده است:
الف .درونی :یک سری مالک و معیارهایی وجود دارد که فرد
مستضعف برای رهایی از سلطه مستکبران ،باید آنها را در خود
ایجاد نماید .از آنجا که در این روش برای مقابله و استکبار ستیزی،
فرد مستضعف باید در درون و شخصیت خود تغییراتی را ایجاد
نماید ،به آن « روش درونی » گفته میشود.
ب .بیرونی :جامعهای که دچار استکبار شده ،یک به یک افراد آن
جامعه برای استکبار ستیزی باید کنار یکدیگر مقابل ظلم و تعدی
آنها بایستند ،که این روش بیرون از شخصیت فرد مستضعف بلکه
در سطح جامعه است را « روش بیرونی » میگویند.
 .7- ۵روشهای درونی
الف .خودباورى و اتکا به نفس
خودباوری یا اعتماد به نفس یکی از شرایط روحی است که شخص
در آن بخاطر تجربههای قبلی ،به تواناییها و استعدادهای خود در
موفقیت انجام کارها بطور موفقیتآمیز اعتماد و باور دارد.
خصوصیت دارا بودن اعتمادِ به خویشتن نقش حیاتی در توسعه و
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پیشرفت و موفقیتهای یک فرد ایفا میکند .خداوند تبارک و
تعالی در جای جای قرآن بر اصل خود باوری و اعتماد به نفس
آیاتی را بیان فرمودهاند ،در قرآن کریم میفرماید « :وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی
آدَم » (اإلسراء )10:ما بنی آدم را گرامی داشتیم .انسان از جهت
اینکه اوالد آدم است ،عزّت ذاتی دارد؛ ولی در جریان زندگی،
عوامل خارجی و محیطی است که این عزّت را از او میگیرد و او
را به موجودی پست و ذلیل تبدیل میکند.
برای نیل به موفقیت هیچ مقدمهای مقدمتر از خودباوری و اعتماد
به نفس نیست .یکى از دالیل مؤثر غلبه مستکبران بر عموم
مستضعفان این است که آنها بدون توجه بر حاکمان و افراد
صاحب قدرت نمیتوانند به زندگی خود ادامه دهند .مستکبران
خواسته و یا ناخواسته این مطلب را در ذهن مستضعفین ،عدم
اعتماد به نفس و خود اکتفائی را پرورش دادند .قرآن براى آفریدن
روحیه خودباورى و اتکا به نفس در مقابل مشرکان به مسلمانان
مىفرماید « :وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ »(آل -
عمران )733:پس میتوان نتیجه گرفت مهمترین راه درونی ،برون
رفت از استضعاف خودباورى و اتکا به نفس میباشد.
ب .استمداد از خدا
یکی از نکاتی که انسان باید در جزئیترین مراحل زندگی مد نظر
داشته باشد طلب استمداد از خداوند تبارک و تعالی میباشد .حال
مقابله و مبارزه با مستکبران که نقطه بسیار حساس زندگی
مستضعفین خواهد بود الجرم باید از خداوند برای پیروزی حق بر
باطل استمداد خواهی کنند .آیه «الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِ ینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَ ذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا »(نساء )1۵:مستضعفین بعضی از مؤمنین فرض شدهاند .در
تعبیر از استغاثه طایفه مستضعف ،با این که میتوانست بفرماید:
فریاد می زدند ،که ای مردم بامروت ،و یا ای قوم ،و یا ای بستگان،
و یا ای کسانی که خود را مرد می دانید ،به فریاد ما برسید ،چنین
نفرمود بلکه به جای مردم پروردگار خود را خواندند ،و به درگاه
ایشان پناه بردند ،و عرضه داشتند « :رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَ ذِهِ الْقَرْیَةِ
الظَّالِمِ أَهْلُهَا » پروردگارا ما را از این سرزمین که اهلش ستمکارند
بیرون کن آنگاه به طور اشاره عرض کردند ،خدایا به دست
رسولت و مؤمنین به وی که در راه تو جهاد میکنند ما را نجات
بد)۵(.
آیه « إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِنَ
الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ »( إنفال )3:استغاثه و نصرت خواهى در موقعى بود
که دانستند ،چارهاى جز جنگ با مشرکان ندارند ،زمانی که
پیامبر اکرم به کثرت دشمنان و کمى مسلمین نگاه کرد ،رو به قبله
نمود و گفت :خدایا آنچه به من وعده کردهاى محقّق ساز خدایا
اگر این گروه هالک شود در زمین عبادت کرده نشوى ،همین طور
خدا را ندا مى کرد و دستش به آسمان بود تا عبا از دوشش افتاد،
خدا در این آیه آن را نازل فرمود .این آیه مىگوید که خدا در پى
نصرت خواهى وعده فرمود :با هزار نفر مالئکه آنها را یارى
خواهد کرد و آنها مالئکه دیگرى در پىخواهند داشت )76(.طبق
آیات بیان شده یکی دیگر از راههای درونی ،برون رفت از
استضعاف استمداد از خداوند میباشد.
ج .حمایت از مستضعفان
خدا وند به عنوان اولین و مهمترین حمایت کننده از مستضعفان در
آیات مختلفی سفارش به حمایت از این گروه نموده است .آیه «وَ
أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذینَ کانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتی
بارَکْنا فیها وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنى عَلى بَنی إِسْرائیلَ بِما
صَبَرُوا وَ دَمَّرْنا ما کانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما کانُوا یَعْرِشُونَ »
(اعراف ) 731:حمایت خداوند را از بنیاسرائیل ،قوم حضرت
موسی چنین بیان میکند که مراد از «ارض » سرزمین شام و فلسطین
است ،مؤید و یا دلیل بر این معنا جمله بعدى است که مىفرماید:
«الَّتِی بارَکْنا فِیها » براى اینکه خداوند در قرآن کریمش غیر از
سرزمین مقدس که همان نواحى فلسطین است و غیر از کعبه هیچ
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سرزمینى را به برکت یاد نکرده .اگر در اینجا بنىاسرائیل را به
مردمى مستضعف وصف کرده براى این است که کارهاى عجیب
خارق العاده خدا را برساند ،و بفهماند چگونه خداوند افتادگان را
بلند مىنماید و کسانى را که در نظرها خوار مىآیند تقویت نموده
و زمین را در دست آنا ن قرار مىدهد)۵(.
تاریخ بیانگر این است که پایگاه پیامبران ،فقیران و محرومان بوده،
اما ثروتمندان قوم حضرت نوح دلیل عدم پذیرش دعوت آن
حضرت را چنین بیان داشتند که برابرى یک پیامبر با مردمش مانع
از آن است که او بر مردمش تفوق و برترى پیدا کند ،بلکه از نظر
آن ق وم مستکبر برتری در مال و قدرت و نسب خانوادگی میباشد.
آیه « فَقالَ الْمَلَاءُ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَرا کَ الَّا بَشَراً مِثْلَنا وَ ما
نَرا کَ اتَّبَعَکَ الّا الَّذینَ هُمْ اراذِلُنا بادِیَ الرَّأْیِ وَ ما نَری لَکُمْ عَلَیْنا
مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّکُمْ کاذِبینَ » (هود)21:
نباید فراموش کرد که بیشترین تغییرات و دگرگونیهای در نظام
حکومتی سلطهگران و مستکبران در طول تاریخ بشر توسط
مستضعفان صورت گرفته ،معموالٌ نگاهی که مستکبران به این قشر
ضعیف شده قرآنی دارند؛ طغیانگر ،شورشی و انسانهای طرد شده
است.
د .معرفی چهره واقعی مستکبران
یکی از راهکارهای قرآن برای هدایت مستضعفین ،معرفی چهره
واقعی مستکبران است .اگر فرد ،فرد مردم نسبت به عملکرد و
چهره واقعی مستکبران شناخت پیدا کنند ،هم مستکبران نمیتوانند
عوامل شوم خود را در حد مطلوب خود اجرائی نمایند و هم زمینه
مقابله مستضعفین با مستکبرین فراهم خواهد شد .با توجه به آیات
قرآن کریم نشانههای برای مستکبران بیان شده است :مغرور و
قدرت طلب ،عدم پذیرش سخن حق و ...
یکی از ویژگیهای اصلی و مشترک مستکبران این است که در
خود احساس غرور و قدرت میکند .افراد مستکبر همیشه خود را
در تمامی تمایزات انسانی از دیگران باالتر و برتر میداند و با
رفتار و کرداشان خواستار تکریم و احترام از افراد ضعیف جامعه
هستند .قرآن کریم قوم عاد را یکی از گروه مستکبر و خود
برتربین و قدرت طلب معرفی میکند .پس غرور و خود برتربینی
از اصلیترین ویژگی مستکبران است.
مستکبران چون غرق در بیخدایی و بیخبری هستند و خود را در
ناز و نعمت میبینند ،توجه به سخن حق ندارند و از شنیدن و
پذیرفتن آن استکاف می ورزند .حضرت نوح در آیه «وَإِنِّی کُلَّمَا
دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِی آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ
وَأَصَرُّوا وَاسْتَکْبَرُوا اسْتِکْبَارًا »(نوح )1:مغفرت را هدف دعوت قرار
داده ،با اینکه هدف دعوت نخست ایمان آوردن ایشان و سپس
مغفرت خدا است ،از این رو برای خیرخواهی خود به آنان اشاره
میکند که بفهماند ،اگر دعوتشان میکند منظورش تنها تامین خیر
دنیا و آخرت ایشان است .در آیه کنایهای بکار رفته که از شنیدن
دعوت او استنکاف ورزیدند و امتناع از گوش دادن اصرار
ورزیدند ،و از شنیدن سخنم و پذیرفتن دعوتم استکبار نمودند)۵( ،
پس یکی دیگر از چهرههای مستکبران ،عدم پذیرش سخن حق
میباشد.
 .2- ۵رو شهای بیرونی
الف .اتحاد و انسجام
بدون شک یکی از مهمترین وظیفهها مستضعفین جامعه برای
رهایی از سلطه استکبار ،اتحاد و انسجام بین عموم مستضعفین
است .آیه « کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ
وَمُنْذِرِینَ »(بقره )273:نب اید فراموش کرد که از مهمترین حربهای
جبهه استکبار برای به قدرت رسیدن یا نگاه داشتن قدرت ایجاد
تفرقه میان است .قرآن کریم در مورد مؤمنانی که در راه خدا با
اتحاد و انسجام مقابل مستکبرین پیکار میکنند ،میفرماید « :إِنَّ اللَّهَ
یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ »(صف)4:
چنین مؤمنانی در مقابل طوفانها و مشکالت مختلف و دسیسهها و
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تفرقه افکنیها و نیات شوم مستکبران و تحریمها و تهدیدهای
استعمارگران و تطمیعهای فرصت طلبان همچون کوه استوار و
همچون پوالد سخت و آبدیدهاند و نیت آنان نیز غیر از رضایت
الهی و سر بلندی راه و مرام الهی (فیسبیلاهلل) چیز دیگری نیست.
ب .وجود رهبری صالح
یکی از ضروریات جامعه ،وجود رهبر برای آن است .قبول زندگی
جمعی در حیات انسانها نمیتواند از مسأله رهبری جدا باشد .چرا
که برای مشخص کردن خط اصلی یک جمعیت همیشه نیاز به
رهبر و پیشوایی است .اصوالً پیمودن راه تکامل بدون استفاده از
وجود رهبر ممکن نیست و سرّ ارسال پیامبران و انتخاب اوصیاء
برای مردم همین است .به همین دلیل خداوند اطاعت از رهبر را با
اطاعت از خود قرین کرده است آیه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »(نساء )۵3:در آیه دیگر «مَنْ
یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ »(نساء)۸0:
در راه مبارزه با استکبار ،وجود رهبری شایسته و جمع شدن یاران
و افراد جامعه ،گرد محور او از ضروریات است .رهبر صالح و
نیروی انسانی ،دو شرط اساسی برای مبارزه با ستمگران است؛
چنان که در قرآن کریم میفرماید « :وَ ما لَکُمْ التُقاتِلُونَ فی سَبیلِ
اللّهِ والمُستَضعَفینَ  ...اجعَل لَنا مِن لَدُنکَ وَلِیًّا واجعَل لَنا مِن لَدُنکَ
نَصِیرا » (نساء )1۵:فراز «مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا » الزمه هدایت ،وجود رهبر
است و سرپرستى بر مسلمانان باید از طرف خدا باشد .نخستین
تقاضای مستضعفان گرفتار در چنگال دشمن ،برای نجات خویش،
تقاضای ولی از جانب خداوند بوده است و سپس از خداوند
خواستهاند که برایشان ،یاوری تعیین فرماید .پس برای نجات از
چن گال ظالمان ،پیش از هر چیز ،وجود رهبر و سرپرست الهی
الزم است.
ج .امر به معروف و نهی از منکر مستکبران
از آن جا که امر به معروف و نهی از منکر جنبه فردی ندارد و
وظیفهای اجتماعی است و در روابط انسان با دیگران معنا مییابد.
برای اصالح فرد و جامعه ،مؤمنان و مصلحان موظف به تالش
برای رفع موانع هدایتاند؛ یکی از راهکارهای برداشت موانع امر
به معروف و نهی از منکر است .امر به معروف و نهی از منکر هم
مانع شکل گیری استبداد و حکومت مستکبران است و هم روشی
برای استکبار ستیزی خواهد بود .خداوند به حضرت موسی در
مورد امر به معروف و نهی از منکر در راستای استکبار ستیزی
چنین فرمان میدهد :به سوی فرعون بروید که او سرکشی کرده
است .و با او به نرمی سخن بگویید ،شاید بر اثر یادآوری شما
حقیقت را دریابد و ایمان بیاورد ،یا بترسد و به حق نزدیک شود.
(طه ) 43- 44:یکی دیگر از راهکارهای بیرونی قرآن جهت هدایت
مستضعفین لزوم امر به معروف و نهی از منکر مستکبران است.
د .برانگیختن عواطف
یکی از راهکارهای قرآن جهت مبارزه با مستکبران ،برانگیختن
عواطف انسانی است .چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و
کودکانی که به دست ستمگران به استضعاف کشیده شدهاند ،نمی -
ستیزید؟(نساء )1۵:این آیه ،دعوت به جهاد را براساس برانگیختن
عواطف انسانی و لزوم پاسخ گویی به ندای مظلومیّت مستضعفان،
گوشزد می کند .بنابراین ،هیچ مسلمانی حق ندارد چنین صحنههای
را بنگرد و سکوت کند .اما نکته این است که برانگیختن عواطف
مقصد نیست؛ بلکه ابزا ری است برای دستیابی به چیز دیگر و این
است که برانگیختن عقل و هموار کردن حرکت عقلی و قدرت
خرد و استدالل که کار انبیاء است میباشد .یعنی مقدمه خرد
ورزی برانگیختن عواطف است و این برانگیختن عواطف کار
رهبران جامعه است .پس یکی دیگر از راهکارهای بیرونی قرآن
جهت ه دایت مستضعفان ،برانگیختن عواطف مردم جهت ایستادن
در برابر مستکبران است.
هـ .جهاد
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اصل مقابله با مستکبران به معناى درگیرى ذاتى با هرگونه تکبر و
برترى جویى است که در سیره انبیاء قابل مشاهده است .این اصل
به معناى درگیرى پیوسته حق و باطل است مقابله آنان که والیت
الهى را پذیرفتهاند با آنان که تحت والیت شیطان هستند که اگر
انسانهاى الهى با چهرههاى گوناگون استکبار مقابله نکنند و
تباهگرى و ستم پیشگى آنها را دفع ننمایند ،زمین را تباهى و ستم
پر خواهد ساخت .قرآن کریم میفرماید « :وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ » (بقره)2۵7:
اگر این رویارویى نباشد و مستضعفان بر علیه مستکبران جهاد
نکنند ،اگر اهل ایمان و انسانهاى آزاده تماشاگر تباهگرى و طغیان
مستکبران باشند و از منافع حیاتى خود دفاع نکنند و آنها در مقابل
خود مانعى نبینند ،دیگر روح عبادت الهى را در زمین باقى
نخواهند .رسالت پیامبران الهى به گونهاى است که الزمه پیاده
کردن و تحقق آن درگیرى با مستکبران است .رسالت آنان خارج
ساختن مردمان از ظلمت اقسام شرکها به سوى نور ،از بندگى
انسانها به بندگى خدا ،از اسارتها به آزادى ،از اختالفها به وحدت،
از تبعیضها به مساوات ،از ستمها به عدالت ،از محرومیتها به
آسایش است .الزمه تحقق این رسالت درگیرى با مستکبران است.
در طول تاریخ همیشه از یک سو تالش مردان حق براى نجات و
رستگارى انسانها و از دیگر سو مقابله مستکبران براى حفظ
موقعیت و منافع خویش میباشد.
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 .7استضعاف در قرآن کریم ،همراه با واژگانی چون وَهن ،فَشل،
ذلّ ،مضطر و ضّر آمده است.
 .2واژه گانی مانند استکبار ،عال ،غنی ،بَغی در مقابل واژه استضعاف
قرار دارند .استضعاف نه تنها موجب ظلمپذیری از مستکبران می -
شود ،بلکه آثار و پیامدهای منفی بر جوامع بشری از قبیل؛ احساس
ناامنى ،استثمار ،رفع تکلیف ،رفع مؤاخذه ،قتل خواهد داشت .سؤال
اصلی این تحقیق این است که چگونه میتوان با تحلیل و بررسی
ماهیت و گونههای استضعاف ،به عوامل و ریشههای آن و
راهکارهایی جهت مقابله با این پدیده ناپسند دست یافت.
 .3با توجه به آیات قرآن کریم ،استضعاف را میتوان در دو سطح
خُرد (استضعاف فردی) و کالن(استضعاف مدنی) تقسیم نمود.
 .4افرادی که به سبب عملکرد غیر قانونی و سرکشی مستکبران و
قانون شکنی آنان ،از دست یابی به حقوق فردی و اجتماعی خویش
ناتوان هستند« .استضعاف خرد یا فردی » است.
 .۵هنگامی که عدالت و قانون بر جامعه حاکم نباشد و افراد یک
جامعه با توجه به داشتن قدرت ،موقعیتهای اقتصادی ،اجتماعی،
نظامی ،در چارچوب قوانین و مقررّات الهی زندگی نکنند و به
حقوق یکدیگر تجاوز کنند« ،استضعاف مدنی  -اجتماعی » گفته
میشود.
 .6طبق آیات قرآن کریم ،استضعاف دارای مصادیق چهار گانه
است :استضعاف اعتقادی و ایمانی ،استضعاف جسمی و عقلی،
استضعاف اقتصادی ،استضعاف سیاسی ـ اجتماعی.
 . 1استضعاف اعتقادی و ایمانی :هنگامی که در یک جامعه جبهه
قدرت بتوانند عقاید و باورهای خود را به افراد ضعیف جامعه
تحمیل کنند و براساس آن عقاید بر مردم حکومت کنند
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 استضعاف اقتصادی به.«استضعاف اعتقادی و ایمانی » گفته میشود
 وضعیّتی را بر فرد یا جامعه تحمیل،این معنا است که قدرت حاکم
 چنین انسان یا. به گونهای که امکان رشد مالی نیابند،کند
 اگر در جامعهای.جامعهای را «استضعاف اقتصادی » گویند
 اجازه صحبت و ارائه نظر و رأی را ندهند و عموم مردم،حاکمان
را در جامعه نادیده بگیرند «استضعاف سیاسی ـ اجتماعی » گفته
.میشود
 راهکار مستضعفان برای برون، با توجه به آیات قرآن کریم.۸
:رفت از استضغاف در مقابل مستکبران به دو روش بیان شده است
 یک سری مالک و معیارهایی وجود دارد که فرد: درونی.الف
 باید آنها را در خود،مستضعف برای رهایی از سلطه مستکبران
 استمداد از، خودباورى و اتکا به نفس: که عبارتند از.ایجاد نماید
. ب. معرفی چهره واقعی مستکبران، حمایت از مستضعفان،خدا
 فرد مستضعف بیرون از شخصیت یعنی در کنار افراد:بیرونی
جامعه برای استکبار ستیزی باید کنار یکدیگر مقابل ظلم و تعدی
 اتحاد و: عبارتند از، که « روش بیرونی» میگویند،آنها بایستند
 امر به معروف و نهی از منکر، وجود رهبری صالح،انسجام
. جهاد، برانگیختن عواطف،مستکبران
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