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Abstract
The discourse making of resistance is the cause of arousal of minds, the impact
on their thoughts and the mobilization of them to act in the matter of resistance. The
present article has been compiled with the aim of providing a pattern for the
discourse making of resistance using the Holy Quran. The research method was a
combination of grounded theoretical and descriptive-analytical. According to the
findings, the most important elements of the discourse making pattern of resistance
in the Qur'an, including causal conditions: Clarification of actors, production of
valuable content, knowledge mastery, audience awareness, being a factor;
Background conditions: language skills, firmness of speech, reasoning, invitation,
discourse confrontation, decision-making, faith and intervening conditions: credible
news, allegory, pattern introduction, motivation, encouragement to action,
facilitation, repetition, reminder and reminder , Interrogation and rhetorical method.
The discourse strategies of the resistance are: struggle, mental strength and
resilience, vitality, solidarity, use of knowledge, mobility, avoidance of oppressive
peace and non-friendship with the enemy and waiting for martyrdom. Finally, after
presenting the discourse making pattern of resistance, the research also makes some
suggestions in this regard. The results of the present study for organizations,
institutions and centers that work in the field of resistance culture, including
educational centers, universities and seminaries, the Supreme Council of the
Cultural Revolution, Broadcasting, revolutionary and military institutions that need
discourse pattern of resistance culture are useful and usable.
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چکیده
گفتمانسازی مقاومت ،موجب برانگیختگی اذهان ،اثرگذاری در افکار و بسیج آنها برای کنشگری در امر
مقاومت است .نوشتار حاضر با هدف ارائة الگوی گفتمانسازی مقاومت با بهرهگیری از قرآن کریم تدوین شده است.
روش پژوهش ترکیبی از نوع گرندد تئوری و توصیفی  -تحلیلی بوده است .طبق یافتهها ،مهمترین ارکان الگوی
گفتمانسازی مقاومت در قرآن ،شامل شرایط علی :تبیینگری عامالن ،تولید محتوای غنی ،تسلط دانشی ،پندپذیری
مخاطب ،عامل بودن؛ شرایط زمینه ای :مهارت زبانی ،استواری و استحکام سخن ،استدالل ،دعوت ،مقابله گفتمانی،
مصممسازی ،ایمان و شرایط مداخلهگر :اخبار موثق  ،تمثیل ،معرفی الگو ،انگیزه ،تشویق به اقدام ،تسهیل ،تکرار ،تذکر
و یادآوری ،استفهام و روش خطابی است .راهبردهای گفتمانسازی مقاومت عبارتاند از :مبارزه ،استحکام روحی و
تابآوری ،نشاط ،همبستگی ،بهرهگیری از دانش ،تحرک ،دوری از صلح ذلتبار و عدم پیوند دوستی با دشمن و
انتظار شهادت .پژوهش در نهایت ،پس از ارائه الگوی گفتمانسازی مقاومت ،پیشنهادهایی نیز در این زمینه مطرح
میکند .نتایج پژوهش حاضر برای سازمانها ،نهادها و مراکزی که در زمینه فرهنگ مقاومت فعالیت میکنند ،از جمله
مراکز آموزشی ،دانشگاهها و مراکز حوزوی ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،صدا و سیما و نهادهای انقالبی و نظامی
که نیازمند الگوی گفتمانسازی فرهنگ مقاومت هستند ،مفید و قابل استفاده است.
کلیدواژهها :الگو ،گفتمان ،فرهنگ ،گفتمانسازی مقاومت.
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مقدمه
1

مقاومت  ،فرهنگیی بیه بلنیدای تیاریخ هیور اسیالم دارد .در دهیههیای اخییر اسیالم انقالبیی
جایگزین ایدئولوژیها و آموزههای برآمده از مدرنیسم و پستمدرنیسم ،از جمله تسامح و تساهل،
و نسبیگرایی شد و تحولی شگرف با تمرکز بیر فرهنیگ اسیالمی ای یاد کیرد کیه جلیوههیایی از
هوییت مقاومیت و مبیارزه و کینشگری را در عرصههای گوناگون به ویژه در مبارزات انقالبیی و
دفاع مقدس رقم زد.
در اهمیت مقاومت همین بس که مقام معظم رهبری(مد لهالعالی) میفرمایند« :هیر ملتیی کیه
در دنیا به جایی رسیده است ،به خیاطر عیزم و اراده و ایسیتادگی و سیینه سیدر کیردن و سیر را بیاال
نگهداشتن رسییده اسیت» ( .) 8973/7/03از جملیه عوامیل مهمیی کیه در نشیر فرهنیگ مقاومیت و
ارزشهای برآمده از آن در جامعه تأثیرگذار بود و تغییراتی را در زیست فرهنگی ی اجتماعی مردم،
به خصوص در بحبوحة جنگ تحمیلی رقم زد ،گفتمانسازی مقاومیت بیود .گفتمیانسیازی عامیل
مهمی برای عملیاتی شدن فرهنگ مقاومت در جامعه به شمار میرود .بدون گفتمیانسیازی ،ارزش
مقاومت در سطح باورها باقی میمانَد و کمتر در سطح رفتار نمایان میشود .گفتمانسازی در رشد
بینش ،نگرش ،و شکلگیری رفتار و تبدیل آن به هن ار و ثبات آن نقشیی تعییینکننیده دارد .مقیام
معظم رهبری (مد له العالی) میفرماید« :این گفتمانسازی برای چیست؟ برای این است که اندیشه
دینی ،معرفت دینی در مخاطبان ،در مردم ،رشد پیدا کند .اندیشه دینی کیه رشید پییدا کیرد ،وقتیی
همراه با احساس مسئولیت و تعهد باشد ،عمل به وجود میآورد و همان چیزی میشود که پیغمبران
دنبال آن بودند» (.)8911/3/00
به تعبیر مقام معظم رهبری (مد له العالی)« :گفتمان یعنی یک مفهوم و یک معرفت ،همهگییر
بشود در برههای از زمان در یک جامعه .آنوقت ،این مییشیود گفتمیان جامعیه» ( .)8911/3/00از
دیییدگاه مقییام معظییم رهبییری (مد لییه العییالی) ،گفتمییانسییازی بییه معنییی :فراگیییر شییدن گفتمییان
( ،)8932/82/89آمادهسازی و بسیج اذهان ،تبیین ،و تبدیل کردن یک مطالبه بیه خواسیت عمیومی
( ،)8932/0/80اثرگذاری در افکار عمومی ( ،)8932/9/6ای یاد فکیر و جرییان فکیری در جامعیه
1. Resistance
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( ،)8938/3/08شکل دادن به باورهای عمومی ( ،)8930/80/82رسیو در فکیر و جیان نخبگیان و
جوانان ( ،)8938/80/80طرح مسائل بهطور دائمی ( )8932/0/07و ...است.
ازجمله شیوههایی که با استفاده از آن مییتیوان بیه فرهنیگسیازی و نهادینیه کیردن فرهنیگ
مقاومت در جامعه پرداخت ،ارائة الگوی گفتمانسازی مقاومت است .هرچند مفهوم گفتمانسازی
نوپاست ،دربارة الگوی آن تحقیقات اندکی ان ام شده است .بیرای نمونیه ،امیین خنیدقی و فاطمیه
سادات جعفرنیا ( ،)8939چگونگی گفتمانسازی نظریه والیت فقیه در محتوای برنامه هیای درسیی
نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران را مورد بررسی قرار دادهاند .در پیژوهش دیگیری،
آقایان محمد سلطانیفر و محسن میرزا ابوالحسنخان ایلچی ( )8932مدل گفتمیانسیازی رسیانهای
اقتصاد مقاومتی را ارائه دادهاند.
با وجود این ،هرچند طی سالهای گذشته ،محققانی تالش کردهاند تا الگیوی گفتمیانسیازی
مقاومت را ارائه دهند ،اما مسئله این است که [هنیوز الگیویی برآمیده از آمیوزههیای قرآنیی -کیه
براساس آن بتوان راهنماییهایی عملی فراراه برنامهرییزان و کارشناسیان فرهنیگ دفیاع و مقاومیت
ارائه داد -به رشتة تحریر درنیامده است .الگوی گفتمانسازی مقاومت مبتنی بر آمیوزههیای قرآنیی
از آن رو بیشتر ضرورت مییابد که میتوان با نهادینه کردن آن ،مقاومت در سایر عرصهها از جمله
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را نیز به صورت اصولیتر نهادینه کرد .وقتی که پدییدة مقاومیت در
قالب الگو و مدل ارائه میشود ،بهتر میتوان از ابعیاد و جنبیههیای گونیاگون بیه آن نگریسیت و بیه
کارکردش وقیوف یافیت؛ زییرا برخیی معتقدنید کیه میدل ،سیاختهیای اساسیی ییک واقعییت را
می رساند و در سطح خود ،قادر به تبیین آن و ارائه کارکردهایش است (ساروخانی.)021 :8972 ،
مقاله حاضر برای دستیابی به این مهم و گفتمانسازی فرهنگ مقاومت و نشیر آن در جامعیه،
الگویی با تأسی به آموزههیای قرآنیی ارائیه مییدهید .در ایین زمینیه ،محققیان بیا میرور در ادبییات
موضوع ،مفاهیم گفتمان و گفتمانسازی و شناسایی شاخصهیا و مفیاهیم مشیابه گفتمیانسیازی در
قرآن کریم ،مطالب مرتبط را شناسایی و بیا ادبییات گفتمیانی ،تحلییل کیردهانید .از روش ترکیبیی
گراند دتئیوری و روش تحلیلیی و توصییفی در مطالعیة آییات ،در نهاییت ،الگیوی گفتمیانسیازی
مقاومت و فرهنگ آن تولد یافت.
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تعریف مفاهیم
گفتمان

8

گفتمان در معانی مختلفی بهکیار رفتیه اسیت ،از جملیه« :گفتمیان یعنیی ییک مفهیوم و ییک
معرفت همهگیر بشود در برههای از زمان در یک جامعه .آن وقیت ،ایین مییشیود گفتمیان جامعیه»
(مقام معظم رهبری .)8911/3/00 ،هال )00 :8939( 2معتقد است« :گفتمانها شییوههیای ارجیاع ییا
ساختن دانش دربارة عمل خاص است؛ یعنی م موعه (یا ترکیبی) از تصیورات ،تصیاویر و اعمیال
که شیوه های حرف زدن دربارة موضوع ،فعالیت اجتماعی ،یا نهاد اجتماعی خاص و اشکال دانیش
و رفتار مرتبط با آنها را فراهم میکند».
گفتمانسازی
گفتمان سازی به معنای فراگیر کردن و عمومیت بخشیدن به یک مفهوم ،معرفت و اندیشیه در
بین مخاطبان است؛ به گونهای که به سبب فضای فکری بهوجودآمده ،همه در آن فضا میاندیشیند،
درباره آن با یکدیگر حرف میزنند و تبادل گفتار و معنا میکنند ،جهت مییگیرنید ،بیه آن معتقید
میشوند و طبق آن رفتار ،و نسبت به آن مطالبهگری میکنند ،و سبب تولد و توسعة دانیشهیا میی-
شوند (شبدینی پاشاکی و دیگران.)82 :8932 ،
گفتمانسازی مقاومت
منظور از گفتمان سازی مقاومت ،م موعه باورهایی است که با توجیه بیه شیرایط اجتمیاعی و
در تعامالت انسانی در قالب مفاهیم و معانی نشانگر ایستادگی و پایداری عرضه و فراگیر میشیود و
با تغییر در نگرشها ،زمینه عمل اجتماعی حضور ،ایستادگی و بنبستشیکنی و پیشیتازی را فیراهم
میآورد و به عنوان یک ارزش گسترش مییابد .گفتمانسیازی مقاومیت در ایین نوشیتار در قالیب
الگویی ،شامل :علل ،شرایط زمینه ای ،شرایط تسیهیلگیر ،پدییده ،راهبردهیا و پیامیدها بیه تصیویر
کشیده میشود.
1. Discourse
2. Hall
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الگو
8

واژه الگو بیشتر به «ساخت و روابط بین عناصر یک واقعیت» توجه دارد و طرح سادهشیدهای
است که خطوط اساسی یک م موعه اجتماعی و نسبتهای موجود بین آنهیا را مشیخص مییکنید
(مندراس.)972 :8903 ،2
مقاومت
مقاومت در لغت به معنی ایستادگی و برابری و مقابلی ،مقاومه ،پافشاری ،ایستادگی ،استقامت
و پایییداری بییه کییار رفتییه اسییت (دهخییدا :8979 ،ذیییل واژه مقاومییت) .منظییور از مقاومییت در اییین
پژوهش ،تنها مقاومت در مقابل دشمن و از نوع فرهنگی و سیاسی است و مقاومت در مقابیل امییال
نفسانی را شامل نمیشود.
مؤلفههای گفتمانسازی
هر گفتمان برای تولید و ساخته شدن نیازمند عناصیر ،اجیزا و مفلفیههیایی اسیت .بیه عبیارتی،
عناصر چندی نیاز است تا کنار هم قرار گیرند و ماهیت گفتمانی پدیدهای را شکل دهند؛ از جملیه
این عناصر و مفلفهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .8مفهوم و معرفت  :مفهوم و معرفت مد نظر در هندسة گفتمیان ،مفهیوم محیوری اسیت و
شبکهای از مفاهیم مرتبط با آن را در برمیگیرد؛
 .0اجتماع :گفتمان و اجتماع رابطة مستقیمی در ای اد ،تفسیر و توضیح یکیدیگر دارنید .از
آن ا که اجتماع میتواند کوچک و محدود یا بزرگ و گسترده باشد ،گفتمان نیز براسیاس گسیترة
مخاطبانش میتواند به گفتمان در بین نخبگیان ،اقشیار خیاص ،فراگییر و عمیومی و جهیانی تقسییم
شود؛
 .9زبان :زبان نقش اساسی در ای اد و تفسیر گفتمانها دارد و در واقع گفتمان ،مطالعة زبیان
به عنوان پدیدهای اجتماعی است (شبدینی و دیگران.)20 :8932 ،

1. Pattern
2. Mendras
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برخی معتقدند که گفتمانسازی مبتنی بر ویژگیهای دیگری است :یکیی ،تمرکیز بیر ای یاد
شناخت و معرفتی عمیق و صحیح ،و دیگری ،توجه به رساندن این معرفت به دل و جان مخاطیب و
اثرگذاری در احساسات و عواطف افراد (امین خندقی و جعفرنیا.)800 :8939 ،
عوامل گفتمانساز
گفتمان پدیدهای تک عاملی نیست .برای اینکه گفتمان به عنوان یک نظام معنایی و در گسترة
خود شکل بگیرد ،عوامل گوناگونی در شکلگیری و بارآمدن آن دخیل هستند .برخیی از عیواملی
که من ر به تسلط گفتمانی خاص میشوند عبارتند از:
 .8عامالن سیاسی

در بررسی گفتمان ،نقش عامالن سیاسی در دستیابی به ساخت و تسیلط ییک گفتمیان دارای
اهمیت ویژهای است .به نظر الکال و موفه )8312( 1هیور گفتمیانهیا و غلبیة آنهیا بیه ایفیای نقیش
اساسی برخی از کنشگران سیاسی که در پی رهبری نزاع سیاسی برمیآیند ،بستگی دارد (ق یری و
نظری.)77-76 :8930 ،
 .0قابلیت دسترسی

الکال از مفهوم قابلیت دسترسی استفاده میکند تا تبیین کند کیه چگونیه در طیول بحیرانهیا،
بعضی گفتمانها در قیاس با دیگر گفتمانها ،با استقبال و موفقیت بیشتری روبهرو میشوند .او بییان
میکند که اگر بحران اجتماعی به اندازة کافی شدید باشد ،به طیوریکیه سراسیر نظیم گفتمیانی را
متزلزل سازد ،تنها قابلیت دسترسی کافی است تا پییروزی گفتمیان خاصیی را رقیم زنید (ق یری و
نظری .)71 :8930 ،بنابراین ،گفتمان با طرح نویی که در میاندازد قابل دسترس میشود.
 .9اعتبار

اعتبییار مرحلییهای اسییت کییه یییک گفتمییان مییورد پییذیرش عمییوم قییرار میییگیییرد« .کسییب
اعتبار نیازمند یکسری عوامل سیاسی ،شبکة تولیید و توزییع گفتمیان و منیابع زبیانی و غییر زبیانی
است» (همان.)890 :
1. Laclau and Mouffe
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 .3طرد و برجستهسازی

گفتمان برای تسلط معنای مد نظر ،به تبیین اهمیت و جایگاه آن میپیردازد و آن را در نظرهیا
برجسته میسازد .برجستهسازی و حاشیهرانی سازوکاری است که بیه واسیطة آن گفتمیانهیا سیعی
میکنند نقاط قوت خود را برجسته و نقاط ضعفشیان را بیه حاشییه براننید و پنهیان کننید و بیالعکس
نقاط قوت غیر یا دشمن را کوچک شمارند و نقاط ضعف او را برجسیته سیازند (ق یری و نظیری،
 .)18 :8930امام(ره) برای تثبیت گفتمان انقالب اسالمی میفرماید« :شک نبایید کیرد کیه انقیالب
اسالمی ایران از همة انقالبها جداست .هیم در پییدایش و هیم در کیفییت مبیارزه ،هیم در انگییزة
انقالب و قیام» (صحیفه امام ،ج .)020 :8971 ،08در موضوعات فرهنگی ،برای اینکیه ییک ارزش
مانند سبک زندگی نهادینه شود ،الزم است برای جامعة مخاطب به درستی تبیین و اهمییت آن بییان
شود و با ابزارها و وسایل گوناگون آموزش داده و ارائه شود .در مقابل ،مشکالت و تبعیات سیبک
زندگی غربی و غربگرایی برجسته گردد.
برخی نیز معتقدند شکلگیری هر گفتمان ،نیازمند دستکم سه عامل اساسی است که باید به
شکلی در فرایند گفتمانسازی منعکس شود:
حامیان و متولیان توانمند گفتمان ،داشتن پتانسیل و قدرت طرح در جامعیه ،و قیدرت تسیخیر
افکار عمومی (بشیر .)88 :8938 ،سایر عوامل گفتمانسیاز از دییدگاه مقیام معظیم رهبیری (مد لیه
العالی) عبارتاند از :خواص ،اندیشمندان ،استادان دانشگاه ،فرزانگان ،نخبگان علمی (بیانیات مقیام
معظم رهبری ،)8938/3/08 ،رسانهها ،و روحانیون (.)8932/82/80

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع ترکیبی به روش گراند دتئوری است .به ایین ترتییب کیه ابتیدا ادبییات
گفتمان شامل تعاریف ،مفلفهها و شاخصها مطالعه شد ،سدس با مراجعیه بیه قیرآن کیریم و دانیش
ضمنی در خصوص آیات ،گونههای مرتبط شناسایی و بیا رویکیرد گفتمیانی ،مفیاهیم و گیزارههیا
احصاء و تدوین و در نهایت ،با روش گراندد تئوری در قالب الگیویی شیماتیک ارائیه شید .نمونیه
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مورد بررسی ،آیات قرآن کریم بود که با اشباع نظری به حالت نمایا درآمد و الگوی گفتمانسازی
مقاومت از درون توصیهها ،سفارشها و رهنمودهیای قرآنیی و بیانیات برخیی اندیشیمندان اسیالمی
استخراج شد .برای ت زیه و تحلیل دادهها ،از سه نوع کدگذاری بیاز ،محیوری و انتخیابی اسیتفاده
شد .به این ترتیب ،برای دستیابی به الگوی مقاومت و نظریه مبنایی مقاومت گیامهیای زییر برداشیته
شد:
 .8ابتدا دادهها گردآوری و در قالب گزارههایی دقیق و صریح فهرست شید (اعتبیار و پاییایی
ابزار با روش کشف و بازرسی در فرایند کار همیشه مورد توجه بوده است)؛ .0گزارهها با کیدهایی
مسییتند ش ید؛  .9طیییف مفهییومی آنهییا مشییخص و مقولییهبنییدی ش ید (کدگییذاری بییاز)؛  .0مقییوالت
بهدست آمده از مرحلة کدگذاری باز ،در چند حوزة مفهومی بزرگ مرتب و پدیدة اصیلی کشیف
شد (کدگذاری محوری)؛  .2کدگذاری باز و محوری مرور شد؛  .6پدیدة اصلی و ربط خوشههای
مقوله ای با آن مورد بررسی قرار گرفت و در قالب یک الگوی شماتیک به هم وصل شد و شرایط
علی ،زمینهای ،مداخلهگر ،پدیده ،راهبردها و پیامدها احصاء گردید (کدگذاری انتخابی).

یافتههای تحقیق
طبق بررسی ان امشده ،در م موع  67مفهوم از آیات قرآن استخراج شد .برای تحلیل دادهها
از سه نوع کدگذاری بیاز ،محیوری و انتخیابی اسیتفاده شید و دادههیا بیا کیدهایی در قالیب طییف
مفهومی (کدگذاری باز) ،مقولة خوشهای (کدگذاری محوری) و هسته ،به تفکیک موجبات علی،
زمینهها ،عوامل مداخلهگر و تعدیلکننده ،پدییده اصیلی (هسیته) ،راهبردهیا و پیامیدها در جیداولی
نمایش داده (کدگذاری انتخابی) و در نهایت ،الگوی مقاومت از منظر قرآن به تصویر کشیده شد.
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 .8شرایط علّی
 .iجدول  .8مقولههای شرایط علی
مؤثر در گفتمان مقاومت
ردیف

8

0

خزانة مفهومی آیات
(طیف مفهومی)
وبهم َزيغٌ َف َّتَّ ُعُغو َ
«َ ...ف َأ َّما َّال َ
ذين في ُق ُل ْ
َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َْ
ما تشابه منه ابَّغغاَ التَّنغو اابَّغغاَ تأايلغه
َ َ ْ َ َّ َّ
ُ
َا َما ْيُل ُم تأايل ُغه َّلا الل ُغه َا َّالااُغنو َ فغي
ٌّ
ُ
من ْ
ْال ُْلم ُيق ُولو َ َآم َّنا به كل ْ
عند َر ّب َنا َا َمغا
َّ َّ َّ ُ ُ ْ َ ْ
يذك ُا َّلا أالو اْلل َعاب» (آلعماا )7 :
َ
َُ َ
َََ ْ ََْْ َ ُ ْ
غغان»...
آيغغان معتن َ
«القغغد أزللنغغا َّللغغتيم َ
(النور)43 :
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
يَّ َ
اب ْمن ُه آيغان
« هو الذي أزلل علتك ال
َ
ُم ْحي َمان( »...آل عماا )7 :

9

َََ ْ َ َ ُ َ ْ َ
غاب ْ
يَّ َ
مغن َب ُْغد َمغا
«القد آتتنغا موُغا ال
َ
ُ
َّ
َ
أ ْه َل ْي َنغغا ْال ُق ُغغاا َ ْاْل َالغغا َب َ
غغااا للنغغا
َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ
غغغم يَّغغغغذك ُاا َ »
َا ُهغغغغدر ارةمغغغغو لُلهغ
(الق ص)34 :
َ ْ َ ْ
َ
ُ
َ
َ
« َا َهذا َااط َر ّبغك ُم ْْغَّقتما قغد ف َّ غل َنا
َ ْ َّ َُّ
َ
اْلْيان لقو َم يذكاا » (اْلزُام)621 :

0

2

َ
َّ ُ َ ْ ْ ُ
ديغه ْيش َغا َْ َ ْغد َر ُ
«ف َم ْن يغا اللغه أ يه
ْ َْ
لْلَُلم( »...اْلزُام)621 :
َُ ُ َ َ
« َيغغا َأ َي َهغغا َّالغ َ
غذين آ ََم ُنغغوا لغ َغم تقولغغو َمغغا ا
َْ ُ َ
تت َُلو » ( ف)2:
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ُ
غي ََ ف َْغأ كَّ ُع َها
«ا رةمَّي اُُت كغل َ
َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ
غاَ َا َّال َ
غذين ُهغمْ
للذين يَّقو ايؤتغو اللك
ْ َ
َبآي َاتنا ُيؤ ُمنو » (اعااف)611 :

خوشهای

هسته

اما آنها که در قلوبشان انحراف است ،به دنبال
متشابهاتاند ،تا فتنهانگییزی کننید (و میردم را
گمراه سازند)؛ و تفسییر (نادرسیتی) بیرای آن
می طلبند؛ در حالی که تفسیر آنها را ،جز خیدا

تبیینگری
عامالن

و راسخان در علم ،نمیدانند.
ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را
تبیین میکند....،
او کسی است که این کتیاب (آسیمانی) را بیر
تو نازل کرد ،که قسمتی از آن ،آیات «محکم»

تولید
محتوای غنی

[= صریح و روشن است....
ای پدر! دانشی بیرای مین آمیده کیه بیرای تیو
نیامده است؛ بنابر این از من پیروی کن ،تا تیو
را به راه راست هدایت کنم!
و ما بیه موسیی کتیاب آسیمانی دادییم بعید از

تسلط دانشی

آنکه اقوام قرون نخسیتین را هیالک نمیودیم؛
کتابی که برای مردم بصیرتآفرین بود ،و مایه
هدایت و رحمت؛ شاید متذکر شوند!
این راه مستقیم (و سنت جاوییدان) پروردگیار
توست؛ ما آیات خود را برای کسانی کیه پنید
میگیرند ،بیان کردیم!

پندپذیری

آن کییس را کییه خییدا بخواهیید هییدایت کنیید،

مخاطب

سییینهاش را بییرای (پییذیرش) اسییالم ،گشییاده
میسازد....
اى کسیان کییه ایمیان آوردهاییید ،چیرا چیییزى
میگویید که ان ام نمیدهید؟
و رحمت من همه موجیودات را فیرا گرفتیه و
البته آن را برای آنان که راه تقوا پیش گیرند و
زکات می دهند و به آیات ما میگروند ،حیتم
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َ
َ ْ ْ
َ
«يا أ َبت َّّلزي َق ْد َج َ
مغن الُلغم َمغا ل ْغم
غاَزي
َ
ْ َ َ َّ ْ ْ َ
غغدط غ َ
غغاا ا َُغغغويا»
يأتغغك فغغغاتعُني أه
(مايم)34 :

ترجمه

مقوله

مقوله
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و الزم خواهم کرد.

مقولههای مندرج در جدول ( ،)8که از آیات قرآن استخرا ج شده است ،شرایط علی مفثر در
وقوع پدیدة «مقاومت» را نشان میدهد .شرایط علی ،عللی است که پدییدة میورد اکتشیاف از آنهیا
ناشی میشود (فراستخواه .)822 :8932 ،اهم شرایط علی مفثر در مقاومت از نظیر قیرآن بیه قیرار
زیر است:
عامل بودن :هن ارفرستان و الگوهای مرجعی که خیود عامیل بیه گفتیههیا و پنیدهای خیود
هستند ،به مثابه آینهای تمامنما برای دیگران عمل میکنند و با عمل خویش دیگیران را بیه پیذیرش
یک ارزش یا هن ار مورد قبول وامیدارند ،اعتمیاد دیگیران را جلیب مییکننید و الگیو و سرمشیق
عملی مناسبی به شمار میروند.
تبیینگری عامالن :مفاهیم ارزشی و آموزههای دینی به جهت غنای مفهومی و سازهگیون
خود نیازمند تبیین هستند .بیرای اینکیه بتیوان گفتمیان مقاومیت را در جامعیه و نهادهیای اجتمیاعی،
فرهنگی و مذهبی نهادینه کرد ،الزم است فرهنگسازان و هن ارفرستان پدیده مقاومیت از قیدرت
تبیینگری و تشریح الزم برخوردار باشند.
تولید محتوای غنی :گفتمانی که تهی از ایده و مبنای فکری باشد ،در مواجهه و مقابله بیا
گفتمانهای رقیب ،نمیتواند برتری خود را به اثبات برساند و از گردونه حذف میشیود .بنیابراین،
برای گفتمان سازی فرهنگ مقاومت ،توجه به تولید محتوای غنی ،و برخوردار از مبانی مسیتحکم و
مستدل نظری که بتوان براساس آن بهطور شفاف و صریح مسائل را تبیین کرد ،امری اجتنابناپیذیر
است.
تسلط دانشی :دانش قدرت است .طبق روایات ،اَلعلمُ سُلطان (ابن ابیالحدید ،ج:8020 ،02
 :)983دانش پادشاهی است .برای اینکه بتوان در گروه یا جامعهای تغییر ای یاد کیرد و عمیوم را بیه
ارزشی چون پایداری و مقاومت رهنمون شد ،برخیورداری از سیطحی از دانیش و تخصیص امیری
اجتنابناپذیر است.
پندپذیری مخاطب :گفتمیان یکسیویه نیسیت .گفتمیان امیری اجتمیاعی و حاصیل کینش
متقابل انسانی و تبادل معناست .ممکین اسیت تصیور شیود کیه گفتمیانسیازی تنهیا حاصیل تیالش
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یک عامل یا تولیدکنندة معنا و هن ارفرستان است .اما واقعیت این است که مخاطبان و سایر جامعیة
هدف نیز تکمیلکنندة چرخیة گفتمیانسیازی بیه شیمار مییرونید .بنیابراین ،بیرای احییای گفتمیان
مقاومت بایستی مخاطبشناسی و میزان فرهنگپذیری و جامعهپذیری افیراد نییز میورد توجیه قیرار
گیرد.
 .0شرایط زمینهای
 .iiجدول  .0مقولههای شرایط زمینه-
ای مؤثر در گفتمان مقاومت
ردیف
8

0

خزانة مفهومی آیات (طیف
مفهومی)
َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ
«فقغوا لغ ُغه قغ ْغوا لتنغا ل َُلغ ُغه يَّغغذك ُا أ ْا
ْ َ
ينشا» ( ه)33 :
َ
َْ
ُ
« َاأخي َه ُارا ُه َو أف َ ُح ّمني َلْغازا
َ
ََ ْ
ُّ ّ َ ُ
فأ ْرُل ُه َمُي ر ْ َا ي َ دقني َّلزي أخاف
َْ َّ
أ ييذ ُبو (الق ص)43 :

ترجمه

مقوله

مقوله

خوشهای

هسته

اما بهنرمی با او سخن بگویید؛ شیاید
متذکر شود ،یا (از خدا) بترسد!»
و بیییرادرم هیییارون زبیییانش از مییین
فصیییحتییر اسییت؛ او را همییراه میین

مهارت زبانی

بفرسییت تییا یییاور میین باشیید و مییرا
تصدیق کند؛ می ترسم میرا تکیذیب
کنند!»

0

2

َ
َ ْ ْ
ا ْ ُع َّللغغغا َُغغغعتل َر ّبغغغك بالحي َمغغغو
َّ
ْ
ْ َ ْ
َاال َم ْوعظو ال َح َْ َغنو َا َجغا ل ُه ْم بغالَّي
َ
َ
هي َأ ْة َْ ُن َّل َّ َر َّب َك ُه َغو أ ْعل ُغم َبم ْ
غن
َ َّ
غغغل َع ْ
غغغو َأ ْع َل ُ
غغغن َُغغغعتله َا ُه َ
غغغم
ض
ْبال ُم ْه ََّ َ
دين (النحل)621:
َ
َ ْ ْ
«ا ْ ُع َّللغغا َُغغعتل َر ّبغغك بالحي َمغغو

خییدا پییروا دارییید و سییخن اسییتوار

استحکام

(حق) گویید.

سخن

بییا حکمییت و انییدرز نیکییو ،بییه راه
پروردگارت دعوت نما! و با آنها بیه
روشی که نیکوتر است ،اسیتدالل و
منییا ره کیین! پروردگییارت ،از هییر

استدالل

کسی بهتر میداند چه کسی از راه او
گمییییراه شییییده اسییییت؛ و او بییییه
هدایتیافتگان داناتر است.
بییا حکمییت و انییدرز نیکییو ،بییه راه
38
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َّ ُ َّ ُ ُ
«يا َأ َيها َّال َ
ذين َآم ُنوا اتقغوا الل َغه َاقولغوا
َ
ق ْوا َُديدا» (اْلةلاب)77 :

اى کسان کیه ایمیان آوردهایید ،از

استواری و
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ردیف

6

خزانة مفهومی آیات (طیف
مفهومی)
ْ
ْ َ
َ
َاال َم ْوعظغغغغغغغغغغو ال َح َْغغغغغغغغغغنو»...
(النحل)621:
َ َّ َ َ َ
َ
«َ ...اا ْ ُع َّللا َر ّبك َّلزك ل َُلغا ُهغدر
ُْ َ
قتم» (الحج)17:؛....
مَّْ َ

ترجمه

مقوله

مقوله

خوشهای

هسته

پروردگارت دعوت نما!....
به سوی پروردگیارت دعیوت کین،
که بر هدایت مستقیم قیرار داری (و
راه راسییت همییین اسییت کییه تییو
میپویی).
چییه کسییی سییتمکارتر اسییت از آن

7

َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ ّ
غن كك َغا بآيغان َر ّبغه
«ا من أظلغم مم
َ
ََ َ
َ َ َّ َ ْ َ
يغدا ُ
فأ ْع َاض َع ْن َها َازْي ما قغدمت
َ ُُ
ْ
َّ
ْ َ َّ َ ْ
َّلزغغا َج َُل َنغغا َعلغغا قلغغوبهم أ كنغغو أ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
يتقهو ُ َافي آك ْ
ازهم َاقاا َاَّل تدعه ْم
َ ْ َ
َّللا ال ُهدر( »...اليهف)17 :

کس که آییات پروردگیارش بیه او
تییییذکر داده شییییده ،و از آن روی
گرداند ،و آنچه را با دستهای خود
پیش فرستاد فرامیوش کیرد؟! میا بیر

مقابله گفتمانی

دلهای اینها پرده هایی افکنده ایم تیا
نفهمند؛ و در گوشهایشان سینگینی
قییرار دادهایییم (تییا صییدای حییق را
نشنوند).»! ...
ما از هر یک از سرگذشتهای انبییا

1

ُا َُ َ َ َ َ ْ َ
من أ ْز َعاَ َ
الا ُُغل
« َاكَل زقص علتك
َ َُّ ُ َُ َ َ َ َ َ َ
َ
ما زثعت به فؤا ط اجاَط فغي هغذ
ْ َ َ ََْ َ َ ْ
كك َغار ْلل ُمغ ْغؤمنتنَ
الحغُّ اموعظغو ا
(هو )627:

برای تو بازگو کردیم ،تیا بیه وسییله
آن ،قلبیییت را آرامیییش بخشییییم؛ و
ارادهات قوی گردد .و در این (اخبار

مصممسازی

و سرگذشتهیا )،بیرای تیو حیق ،و
برای مفمنان موعظیه و تیذکر آمیده

3

َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
اا تهنوا اا تحلزغوا اأزغَّم اْلعلغو
ْ ُْ ُْ ُ ْ
غغغؤ َ
منتن (آل عمغغغاا :
َّل كنغغغَّم م
)641

است».
و سست نشوید! و غمگین نگردید! و
شما برترید اگر ایمان داشته باشید!

ایمان

جدول ( )0مقولههیای زمینیهای میفثر در گفتمیان سیازی مقاومیت را نشیان مییدهید .شیرایط
30
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زمینهای م موعة خاصی از شرایطاند که در یک زمان و مکان خاص جمیع مییآینید تیا م موعیة
اوضاع و احوال یا مسائلی را بهوجود آورند که اشخاص با عمل /تعاملهای خود به آنها پاسخ می-
دهند (استراوس و کوربین .)820 :8932 ،1از جمله شرایط زمینهای مفثر در گفتمانسازی مقاومیت
در قرآن عبارتاند از :مهارت زبانی ،استواری و استحکام سخن ،استدالل ،دعوت ،مقابله گفتمانی،
مصممسازی و ایمان .در ادامه هر یک از این عوامل به تفصیل بیشتری بیان میشود.
مهارت زبانی :زبان ابزار مهم شکلگیری هر گفتمانی است .از جمله زمینههیایی کیه قیرآن
بیرای ای یاد گفتمیان ضیروری مییدانید ،اسیتفاده از مهیارتهیای زبیانی و بییان نیرم و روان اسییت
(طه .)00 :از جمله مهارت های دیگر زبانی که در قرآن به آن اشیاره شیده اسیت ،فصیاحت اسیت.
بنیابراین بیرای بییه بیار نشسیتن گفتمییان مقاومیت ،فصییاحت و بالغیت و روانیی؛ بییه عبیارت دیگییر،
زبانآوری و روانی سخن بسیار حائز اهمیت است.
گفتار و سخن محکم و استوار :هر چیه سیخنهیا ،گفتیههیا و گفتارهیا دارای بیار معنیایی
بیشتری باشند و از استحکام برخوردار باشند ،مخاطب را بیشتر م اب میکننید و از کنیار هیم قیرار
گرفتن سخنان پرمغز ،پایههای گفتمانی شکل بهتری به خود میگیرند .بیان سخنهیای اسیتوار و بیا
پایه و اساس در باب مقاومت که نتوان به سادگی آن را مخدوش کیرد ،گفتمیان مقاومیت را زنیده
نگه میدارد.
استدالل :جنس مفاهیم اندیشهای به گونهای است که نیاز به استدالل و اثبیات دارد .مفیاهیم
فرهنگی و از جمله فرهنگ مقاومت نیز از این قاعده مستثنی نبوده ،برای طرح آنها ،نیاز به اسیتدالل
منطقی و مستدل است .نیاز به استدالل آن ا بیشتر ر مینماید که در پُشت مفاهیم فرهنگی ،معیانی
عمیق و پرباری نهفته باشد .با توجه به ضریب نفوذ رسانهها در بین مردم ،اشیاعة شیبهات ،و شیکل-
گیری اذهان کاربران رسانه و فضای م ازی بر اثر دریافت پیامهای همسو و مشابه ،در پیش گرفتن
روش استدالل و مباحثیه ،گیام مهمیی در انتقیال مفیاهیم و پیذیرش آن از سیوی مخاطیب از جملیه
فرهنگ مقاومت است .قرآن در مقام اثبات ادعا و نقد و نظر و هنگام تحلیل و احت اج ،بیه دلییل و
برهان تکیه میکند و همواره با دلیل سخن مییگویید و از گفتیار بییاسیاس دوری مییجویید و از
مدعی و رقیب نیز دلیل میخواهد.
1. Strauss and Corbin
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دعوت :یکی از شیوه هایی که انبیای الهیی بیا توسیل بیه آن جامعیه را بیه راه راسیت هیدایت
میکردند ،نفس دعوت بود .دعوت نوعی طرز سخن گفتن و عملی برای جذب مخاطب از طرییق
تکنیکهای کالمی است .بنابراین ،برای گفتمانسازی مقاومت ،دعوت از مخاطبین امری ضروری
است .طبق آیات قرآن ،دعوت به سه طریق امکانپذیر است :حکمت ،موعظه و جیدال .از دییدگاه
عالمه ،سه طریق که خداى تعال براى دعوت بیان کرده است ،با همان سیه طرییق منطقی  ،یعنی
برهان ،خطابه و جدل منطبق م شود (طباطبایی ،ج .)290 :80
مقابله گفتمانی :از جمله بسترها برای گفتمانسازی و دوام یک گفتمان ،مقابلیه بیا گفتمیان
رقیب است .یک راه مقابله با گفتمان رقیب ،تبیین صحیح ارزشهایی است که بایستی در مورد آن
گفتمان سازی ان ام گیرد .ه مه علیه مبانی فکری گفتمان رقیب ،راه دیگری است که میتواند آن
را به حاشیه راند و ارزشهای گفتمان مد نظر را برجسته و تثبیت کند .عالوه بیر ه میه علییه مبیانی
فکری ،بیان نقطهضعفها ،آثار مخرب ،و مفسدههای گفتمان مذکور نیز میتوانید در عقیبنشیینی
گفتمان رقیب مفثر باشد.
مصممسازی :امروزه با گسترش تبلیغات گستردة رسانهای ،شبکهها و فضای م یازی ،سیایة
تهاجم فرهنگی بیش از پیش سنگینی میکنید .ه میة فرهنگیی چتیر خیود را مییگسیتراند و نظیام
باورها و ارزشها از جمله مقاومت را به چالش میکشد .در چنین فضایی ،با مصممسازی و تقویت
اراده ،مییتیوان نظیام باورهیا ،ارزشهیا و رفتارهییای افیراد را اسیتحکام بخشیید و آنهیا را بیه سییطح
تابآوری رساند.
ایمان :از جمله زمینههای مهم برای شکلگیری فرهنگ و گفتمان مقاومت ،ایمان اسیت .در
جنگ احد ،به دلیل عدم اطاعت از فرمانده  ،بر قواى اسالم شکسیت وارد شید ،مسیلمانان روحییه
ََ َ ُ ََ َ ْ َ ُ َ َْ ُ ُ ْ َ
اْل ْع َل ْغو َ َّل ْ ُك ْن ُغَّ ْم ُم ْغؤ َ
منتن» (آل عمیران)893 :
خود را از دست دادند ،آیه «اا تهنوا اا تحلزغوا اأزغَّم
نازل شد که مبادا با شکست خود را ببازید ،بلکه با ایمان خود را تقویت کنید که در ایین صیورت،
برترى با شماست (قرائتی ،8919 ،ج .)680 :8
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 .9شرایط تسهیلگر
 .iiiجدول  .9مقولههای شرایط
تسهیلکننده گفتمان مقاومت
ردیف

خزانة مفهومی آیات

ترجمه

(طیف مفهومی)

مقوله

مقوله

خوشهای

هسته

ای اهیل کتیاب! رسییول میا ،پیس از فاصییله و

8

ُ
َْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
غاَك ْم َر ُُغول َنا
يا أهل اليَّاب قغد ج
َ ُ َْ
َ ُ َ ُ َ َْ
َ
تن لي ْم َعلا فَّ َا ََ من الاُل أ
يع
َ
َ َ
َت ُق ُولوا َما َج َاَ َزا ْ
مغن َ
غذيا
ز
ا
ا
شغتا
ب
َ َ َّ َ َ
ُ
ََ ْ
فقد َج َاَك ْم َبشتا َازذيا َاالل ُغه َعلغا
ُّ َ َ
يَ قديا (الماادَ)61 :
كل َ َ

فترتی میان پیامبران ،بیه سیوی شیما آمید؛ در
حالی که حقایق را برای شما بیان می کند؛ تیا
مبییادا (روز قیامییت) بگویییید« :نییه بشییارت

اخبار

دهنده ای به سراغ ما آمد ،و نه بیم دهنیده ای»!

موثق

(هم اکنون ،پیامبر) بشارت دهنده و بیم دهنده،
به سیوی شیما آمید! و خداونید بیر همیه چییز
تواناست.

9

0

2

َ ْ ََ ْ َ ُ ُ
«قد كازغت لي ْغم أ ُْ َغوَ َة َْ َغنو فغا
ْ َ َ َ َّ َ ُ
ذين َم َُه( ...ممَّحنغه:
َّلبااهتم ا ال
)4
َّ ُْ
َّ َ ْ َ َ َ ُ
«لقد كا لي ْم فا َر ُُول الله أُ َوَ
َّ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
َة َْ َنو ل َمن كا َي ْا ُجوا الل َه َا ال َت ْغو َم
ْ َ َ َ َّ َ َ
خا َا كك َا اللغه كثتغاا (اةغلاب:
اا
آيه )12
ََّ
َ
َْ
َّ َّ َ ُ ْ
ااعل ُموا أ الل َه َديد الُقغاب َا أ
َ
َّ ُ
الل َه غتور َرةتم (مااد )89 :

دهید :کسان را که غییر از خیدا می خوانیید
هرگز نم توانند مگسی بیافریننید ،هیر چنید
براى این کار دست به دست هم دهنید و هیر
گاه مگس چیزى از آنها برباید نم توانند آن

تمثیل

را باز پس گیرنید ،هیم ایین طلیب کننیدگان
ناتوانند و هم آن مطلوبان (هیم ایین عابیدان و
هم آن معبودان).
مسلماً براى شما در ابیراهیم و کسیان کیه بیا
اویند ،سرمشق نیکوست.
به یقین بیراى شیما در [روش و رفتیار پییامبر
خدا الگوى نیکیوی اسیت بیراى کسی کیه

معرفی
الگو

همواره به خدا و روز قیامت امید دارد و خیدا
را بسیار یاد م کند.
بدانید خدا شدید العقاب و نیز غفور و رحییم
است.
33
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0

يا َأ َي َها َّالنا ُ ُض َ
اب َم َثل َف ْاُ َغَّ ُ
مُوا
َّ
ذين َت ْد ُعو َ ْ
َل ُه َّل َّ َّال َ
مغن ُ ا اللغه
َ
َ
ُ
َ ْ ُُ
َ
ل ْن َينلقوا كبابا َا لغو ْاجَّ َم ُُغوا لغ ُه َا
ُ
َ
ْ
الغغغغذ ُ
باب ََ ْ
غغغغت ا ا
َّل َي ْْغغغغل ْع ُه ُم
ُ
َ َ َّ
َ
َي ْْغغَّ ْنقذا ُ ْمنغ ُغه ضغ ُغُف ال ال غ ُ َا
ُ
ْال َم ْ ل ُ
وب (ةج)37 :

اى مردم مثل زده شده است گوش به آن فرا
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ردیف

6

7

1

خزانة مفهومی آیات
(طیف مفهومی)
َ
َّ َ َ ُ َ
َ َ َ َ
« َاأقم ال َّ َلَ َافغي النهغار ازلتغا
مغ َ
غن َّاللتغغل َّل َّ ْال َح َْغ َغنان يغ ْغذ ْ
هع َن
َّ َ َ َ ْ
ككغ َغار للغ َّغذاكاينَ
الْغغت ان كلغغك
(هو )663 :
َ َ َ ْ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ
للذ ْكا َف َه ْغل ْ
مغن
القد يْازا القاآ
ُ َّ
كا (القما)67 :
مد َ
َّ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ
َ
غن ال َحغديَ كَّابغغا
«اللغه زغلل أةْ
غُا ْمن ُغه ُج ُلغو ُ
ُم ََّ َشابها َم َثغازي َت ْق َش َ
غغم َت ُ
َّال َ
غغم ُ َّ
غغذين ْين َش ْغغو َ َر َّب ُه ْ
لغغتن
َ ْ َّ
ُُ
ُ
ُجلو ُ ُه ْم َاقل ُوب ُه ْم َّللا ككغا اللغه...
(اللما)24:

ترجمه

مقوله

مقوله

خوشهای

هسته

در دو طرف روز و اوایل شیب ،نمیاز را برپیا
دار؛ چرا که حسنات ،سیئات (و آثار آنها را)
از بین میبرند؛ این تذکری است برای کسانی
که اهل تذکرند!
ما قرآن را بیرای تیذکر (و ییادآوری) آسیان
ساختیم؛ آیا کسی هست که متذکر شود؟!

تسهیل

خداوند بهترین سخن را نازل کرده ،کتابی که
آیاتش همانند یکیدیگر اسیت؛ آییاتی مکیرر
دارد (با تکراری شیوق انگییز) کیه از شینیدن
آییییاتش لیییرزه بیییر انیییدام کسیییانی کیییه از

تکرار

پروردگارشان می ترسند می افتد؛ سدس بیرون
و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا میشود....
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« َك ََّل ََّّلز ُه َت ْذ َ
كاَ (المد ا)13 :
َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
غاَ اتنغذ
«َّل هغذ تغذكاَ فمغن َ
َ
َّللا َر ّبه َُعتَل (اإلزْا )21 :
َ َ ّ ْ َ َّ ّ
الذ ْك َار َت ْن َت ُع ْال ُم ْؤ َ
منتن
«اككا فإ
(الذاريان)11 :
َ
َّ
َ
ُق ْل َه ْل َي ْْ َغَّور ال َ
غذين َي ُْل ُمغو َا
ُ
َّ َ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ
ذين ا َي ُْل ُمو َّلز َمغا َيَّغذك ُا أ ْالغوا
ال
ْ َْ
َ
اْللعاب (زما)8 :
َ ْ َ َ َ َّ
َ
َا َما أ ْر َُل َنا ق ْعلغك َّلا َرجغاا زغوةا
َ ْ َ ُ َْ َ ّْ
ُ ُ
تهم ف َْ لوا أ ْهل الغذكا َّل كنغَّ ْم
َّلل
َ ََْ ُ َ
ا تُلمو (ازعتاَ)3:
َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ
غغوا َّاللغغهَ
يغغا أيهغغا الغغذين َامنغغوا اتق
(اةلاب )37:

چنین نیست که آنها میی گوینید ،آن (قیرآن)
یک تذکر و یادآوری است!»
این یک تذکر و یادآوری است ،و هیر کیس
بخواهیید (بییا اسییتفاده از آن) راهییی بییه سییوی
پروردگارش برمیگزیند!

تذکر و
یادآوری

و پیوسته تذکر ده ،زیرا تذکر مفمنان را سیود
میبخشد.
بگو :آیا کسان که معرفت و دانیش دارنید و
کسان کیه بی بهیره از معرفیت و دانیشانید،
یکسانند؟ فقط خردمندان متذکّر م شوند.
و پییش از تییو [بییه پییامبرى نفرسییتادیم مگییر

استفهام

مردان را که به آنان وح می نمیودیم .اگیر
نم دانید از دانایان و آگاهان بدرسید.
اى اهل ایمان! از خدا پروا کنید.
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جدول ( ،)9شرایط تسهیلگر گفتمانسازی مقاومت را نشان میدهد .وقتی صحبت از شرایط
تسهیلکننده یا مداخلهکننده به میان میآوریم یعنی اینکه تأثیر موجبات علی و زمینیهای خیاص ،بیا
چه عوامل عمومی محیطی تعدیل میشوند؟ (فراستخواه .)822 :8932 ،برخی از شیرایط تسیهیل-
گر مفثر در گفتمانسازی مقاومت در قرآن به قرار زیر است :اخبیار موثیق ،تمثییل ،معرفیی الگیو،
انگیزه ،تشویق به اقدام ،تسهیل ،تکرار ،تذکر و یادآوری ،استفهام ،روش خطابی.
اخبار موثق :استفاده از اخبار مستند ،من ر به افزایش اعتماد مخاطیب و در نتی یه ،پیذیرش
بیشتر میشود .معرفی منبع خبر ،باعث میشود که اوالً ،مخاطب هیر مطلبیی را ولیو بیا یاهر موجیه
ندذیرد ،در ثانی ذهن او را به کنکاش بیشتر درباره منابع مورد وثوق رهنمیون مییشیود ،و در آخیر،
به اثبات مدعا ،انتقال معانی و دعوت به تفکر بیشتر از سوی مخاطب وا میدارد و به مثتبه پشیتوانهای
برای ادعای فرد به کار میرود .بنابراین ،یکی از عواملی که کمک میکند گفتمیان مقاومیت بهتیر
شکل بگیرد ،بهرهگیری از اخبار موثق است.
تمثیل :بسیاری از آموزشها معموالً بُعد شفاهی و انتزاعی دارنید .مفیاهیم انتزاعیی بیه نیوعی
فرّار بوده ،ماندگاری کمتری دارنید .یکیی از راه هیا بیرای مانیدگار کیردن مفیاهیم در اذهیان ییک
جامعه ،گروه یا مخاطبان خاص ،استفاده از تمثیل است .بی تردید گفتمانسازان مقاومت نیز در راه
گفتمان سازی ،ناگزیر از استفاده از تمثیل برای مصورسازی مفاهیم و یادآوری بهتر آنهیا هسیتند .از
دیدگاه عالمه طباطبایی (ج ،)066 :7تشبیهات براى نزدیک ساختن مطلب به ذهن عامه مردم است،
چون فهم عامه مردم آنقدر رسا نیست که براى انسان از آن نظر که انسان اسیت ،زنیدگ دیگیرى
غیر از زندگ حیوانیاش سراغ داشته باشد.
معرفی الگو :از جمله عواملی که برساخت گفتمان مقاومیت را سیهلتیر مییسیازد ،معرفیی
الگوهای مرجع است .معرفی الگو از این حیث مهم است که بشر بیهطیور فطیری حیس گراسیت و
درک محسوسات و ملموسات بر وی آسانتر است؛ پس شایسته اسیت معنوییات و امیور غیرمیادی
در قالبهای محسوس ،ملموس و م سم ارائه شود .قرآن کریم نیز به منظور تأمین این اصل فطیری
و رسیدن افراد به معارف عالی مکتبیی و انسیانی برگزییدگانی را بیه عنیوان «اسیوه» و الگیو معرفیی
میکند و از پیروان خود میخواهد که به آنان تأسی جویند و اندیشه و عمل خود را بیا آنهیا تطبییق
دهند.
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انگیزه :انگیزه عامل تحرک ،پویایی و فعال شدن نیرو و توان انسانی است .برای اینکیه ییک
گفتمان در بین بخشی از مردم شکل بگیرد ،نیاز به امید ،نشاط و انگییزه اسیت .کوتیاه سیخن آنکیه
قرآن کریم از راه ای اد امید به رحمت خدا و نیز خوف و تیرس از خشیم او ،پییروانش را در خیط
میانی و اعتدال نگه میدارد .این خود شیوه مطلوبی برای گفتمانسازی مقاومت است.
تشویق به اقدام :یکی از شیوههایی که میتوان بهوسیلة آن گفتمان مقاومت را ای اد کرد،
تشویق مردم به حرکت و اقدام عملی از طرق گوناگون است .وقتی رهبران ،دولتمردان ،مدیران و
اندیشمندان یک جامعه ،مردم را به ایستادگی وادار یا تشویق میکنند ،این امر به مرور بیه خواسیت
عمومی تبدیل میشود و اکثراً به آن روی میآورند و در نتی ه ،به هن ار بدل میشود .وقتیی ییک
پدیده هن ار شد ،تخطی از آن ممکن است با توبیخ مواجه شود و بیه میرور بیه عنیوان ییک ارزش
مورد قبول همگان قرار میگیرد.
تسهیل :یکی از شیوهها برای اینکه گفتمانها بهوییژه گفتمیان مقاومیت تولیید شیود و شیکل
گیرد ،سادهسازی در مفاهیمی است که معرف مرجع آن گفتماناند .کیالم هیر قیدر سیادهتیر باشید
بیشتر در مخاطب اثر میگذارد؛ زیرا مخاطب فرصت مییابد مفهوم ارائهشده را دریافت و راحیت-
تر تحلیل کند .کالم و مفهومی که دریافت ،درک و تفسیر و تحلیل شود ،قدرت پیذیرش ییا طیرد
آن را برای مخاطب باالتر میبرد.
تکرار :انسان بخشی از تربیت خیود را از دوران کیودکی میدیون تکیرار مفیاهیم و تیذکرات
است .تکرار از اینرو اهمیت مییابد که با خاصیت فراموشی ذهن انسیان در ارتبیاط اسیت .تکیرار
پندها ،معانی و مفاهیم من ر میشود که انسان بیشتر بیندیشد ،تفکر کنید و بیه میرور در رفتیار خیود
بروز دهد .برای اینکه بتوان گفتمان مقاومت را ای اد کرد ،الزم است طبق الگیوی قرآنیی ،مفیاهیم
آن به کرات از سوی هن ارفرستان ،رسانهها و نخبگان تکرار شود.
تذکر و یادآوری :بهطور کلی فضای گفتمانسازی ،فضای تذکر و یادآوری مکیرر اسیت
که با ارزشها ،ت ربیات و رفتار اجتماعی فرد درمیآمیزد و آمادگی او را برای پذیرش هن ارهای
جمع بیشتر میسازد .تذکر در فرهنگسازی و ای اد گفتمان مقاومت ،سودمند است.
استفهام :اسیلوب اسیتفهام و ارائیه گفتمیان وحییانی در قالیب پرسیش و پاسیخ بیین افیراد و
گروههای مختلف [نظیر خدا و پییامبران ،میردم و پییامبران ،مالئکیه و خداونید ،ابلییس و خداونید،
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بهشتیان و جهنمیان حقایق را به صورت زیبا و مطلوب به تصویر میکشد و بیه کیالم خیدا زیبیایی
خاص میبخشد ،بر جان آدمی تأثیری شگرف میگذارد ،عواطف و احساسات او را بر مییانگییزد
و حس کن کاوی او را ارضا میکند .بنابراین ،برای ای یاد گفتمیان مقاومیت طیرح مسیئله و نگیاه
مسئلهمحورانه نیز راهگشا خواهد بود.
روش خطابی :از دیگر عوامیل تسیهیلگیر گفتمیانسیازی مقاومیت ،روش خطیابی اسیت.
مقصود از آن ،این است که گوینده و «منادی» فرد یا افراد معین یا گروه خاصی را پیش روی خود
حاضر ببیند و آنهیا را بیه اسیم ییا بیه وصیف ،مخاطیب سیازد و دسیتوراتی را بیه وی صیادر کنید و
خواستههایش را با آنها در میان بگذارد .این شیوه در قرآن رایج و قلمرو آن بسییار گسیترده اسیت.
بهرهگیری از این روش موجب شخصیت دادن به مخاطب والیق دانستن او ،اعالن محبت و رأفت و
رحمت و چشاندن لذت حضور در محضر خود (خدا) بیه مخاطبیان اسیت (جیوادی آملیی:8971 ،
.)927
 .3پدیده مقاومت
 .ivجدول  .3پدیده مقاومت
ردیف

خزانة مفهومی آیات
(طیف مفهومی)
َ ُ
َف َما ْاُ ََّ َ ُاعوا ْ
من َقت َام َا َمغا كغازوا
ُم ْن ََّ َ
اين (كاريان)31 :

8

9

َ َ َُ
ُ ْ َّ َ ُ ُ
قل َّلز َما أعظي ْم َبواةد ََ أ ْ تق ُوموا
َّ ْ ُ
ُ َ َ َ َّ
لله َمث َنا َاف َاا َ ر َّغم تَّتي ُغااا َمغا
ُ ْ ْ َّ ْ ُ َ َّ
ب َ غغاةعيم مغغن جنغ َغو َّل هغغو َّلا
َ َ ُ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َ
غديد
زذيا ليم بتن يدي عغذ َاب َ َ
(ُعأ)31 :
َ
َ َ ْ
غغد ُهم بغغغه َ
جهغغغا ا كعتغغغاا
ا جاهغ
(فاقا )12 :
ُ
َّل َّ َّال َ
ذين َآم ُنوا َا َه َاج ُااا َا َج َاهغداا
َ
َّ
ُ
ْ
الهم َاأزت ْ
َبأ ْم َو ْ
ْهم في َُعتل الله
(ازتال)31 :

خوشهای

هسته

در نتی ه ،نه توانسیتند بیه پیاى خیزنید و نیه طلیب
یارى کنند.
بگو« :من فقط به شیما ییک انیدرز می دهیم کیه:
دوبهدو و به تنهای براى خدا به پا خیزیید ،سیدس

به پا خاستن
گفتمان مقاومت

0

ترجمه

مقوله

مقوله

بیندیشید که رفیق شما هیچ گونه دیوانگ نیدارد.
او شما را از عذاب سخت که در پیش اسیت ،جیز
هشداردهندهاى [بیش نیست.
بهوسیله آن با آنها به جهادی بزرگ بدرداز.

جهاد

آنان که بیه خیدا ایمیان آوردنید و از وطین خیود

از جان

ه ییرت کردنیید و در راه خییدا بییا مییال و جانشییان

گذشتگی

کوشش و فداکاری کردند.

(م اهدت)

33

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شمارة  ،02پاییز و زمستان 8931

ردیف

0

2

6

7

1

خزانة مفهومی آیات
(طیف مفهومی)
َّ َّ َ َ ُ
غغالوا َر ُّب َنغغغا َّاللغ ُ
غغه ُ غ َّ
غغم
َّل الغغغذين قغ
ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
اَُّقاموا تَّنلل علتهم المَلايغو
َ
َ َّ َ َ ُ
غغافوا َاَا َت ْح َل ُزغغغوا َاأ ْبشغ ُ
غغااا
أا تنغ
َ
ّ
ْ
ُْ ُْ ُ َ ُ
غغدا َ
بال َج َّنغغغو الَّغغغي كنغغغَّم توعغ
(ف لت)47 :
غغن َت َ
قم َك َمغغا ُأمغغ ْا َن َا َم ْ
َف ْاُغ َغَّ ْ
غغاب
ُ
ْ
َ
َ
ّ
َ
َم َُ َك َاَا ت َغ ْغوا َّلز ُغه َبمغا ت ُْ َملغو َ
َب تا (هو )662 :
َّ َّ َ َ ُ
غغالوا َر ُّب َنغغغا َّاللغغغ ُه ُ غ َّ
غغم
َّل الغغغذين قغ
ْ ََ ُ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َ
هم َاا
اُغغَّقاموا فغغَل خغغوف علغغت
ُ
ُه ْم َي ْح َلزو َ (اةقاف)64 :
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ
غغَّ ُ
ُتنوا
يغغا أيهغغا الغغذين آمنغغوا اُ
غغعا َاال َّ غ َغغَلَ َّل َّ َّاللغ َ
غغه َمغغغعَ
بال َّ غ ْ
َ
ال َّ اباين (بقا )614 :
َ ُ
َ
ُ َ
َال َّما َب َا ُزاا َلجغالون َا ُج ُنغو قغالوا
َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ربنغغا أفغغاَ علتنغغا غغعاا ا عغغت
َْ َ
غغغاَزا َع َلغغغا ْال َق ْ
غغغد َام َنا َا ْاز ُ ْ
غغغوم
أق
ْال َي َ
افاين (بقا )217 :
َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ْ ُ
الْلم َاأزَّ ُم
فَل تهنوا اتدعوا َّللا
ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
َّغاك ْم
اْلعلو االله مُيغم الغن ي
َ َ ُ
أ ْع َمالي ْم (محمد)41 :
َُ
مغن ْال ُم ْغؤ َ
َ
منتن َرجغال َ غدقوا َمغا
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َع َاهغغداا اللغغه َعل ْتغغه فمغ ْغن ُه ْم َمغ ْ
غن
َق َضا َز ْح َع ُه َا ْمن ُه ْم َم ْن َي ْن ََّ ُ
ظا َا َما
َّ ُ َ
َبدلوا ت ْعديَل (اةلاب)24 :

ترجمه

مقوله

مقوله

خوشهای

هسته

در حقیقییت ،کسییان کییه گفتنیید« :پروردگییار مییا
خداست» ؛ سدس ایستادگ کردنید ،فرشیتگان بیر
آنان فرود م آیند [و م گویند« :هان ،بیم مدارید
و غمین مباشید ،و به بهشت که وعده یافته بودیید
شاد باشید.
پس ،همان گونیه کیه دسیتور یافتیهاى ایسیتادگ

ایستادگی

کن ،و هر که با تو توبه کرده ]نیز چنیین کنید  ،و
طغیان مکنید که او به آنچه ان ام م دهید بیناست.
محققاً کسان که گفتند« :پروردگار ما خداسیت»
سدس ایستادگ کردند ،بیمی بیر آنیان نیسیت و
غمگین نخواهند شد.
اى کسان که ایمان آوردهاید ،از شکیبای و نماز
یارى جویید؛ زیرا خدا با شکیبایان است.

شکیبایی

و هنگام که با جالوت و سداهیانش روبرو شدند،
گفتنیید« :پروردگییارا ،بییر ]دلهییاى مییا شییکیبای
فروریز ،و گامهیاى میا را اسیتوار دار ،و میا را بیر

ثبات قدم

گروه کافران پیروز فرماى.
پس (شما ای اهل ایمان در کار دیین) سسیتی روا
مدارید و (از ترس جنگ ،کیافران را) دعیوت بیه
صلح مکنید ،که شما غالب و بلند مقامتر خواهیید

سست نشدن

بود و خدا با شماست و از (ثواب) اعمال شما هیچ
نمیکاهد.
از میان مفمنان مردان اند که به آنچه با خیدا عهید
بستند صادقانه وفا کردند .برخ از آنان به شهادت

وفا به عهد

رسیییدند و برخ ی از آنهییا در [همییین انتظارنیید و

صادقانه

[هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند.

مقولههای مندرج در جدول ( ،)0پدیدة اصلی مورد بررسیی ایین پیژوهش را نشیان مییدهید.
پدیده واژهای است که به پرسش «جریان چیسیت؟» پاسیخ مییدهید و بیه دنبیال شناسیایی و دییدن
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خزانة مفهومی آیات
(طیف مفهومی)
ْ َ
َيا َأ ُّي َها َّال َ
ذين َآم ُنغوا َّل ت ْن ُ ُغااا
َّ
ُ َ ْ َْ َ ُ
الل َه َي ْن ُ ْاك ْم َا ُيثعت أقغد َامي ْم

ترجمه
اى کسان که ایمان آوردهاید ،اگر خدا را
یارى کنید ،یاریتان م کند و گامهایتان را

(محمد)7:

استوار م دارد.

َُ
من ْال ُم ْؤ َ
َ
منتن َرجال َ دقوا َما
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َع َاهداا الله َعل ْته ف ْ
مغن ُه ْم َم ْ
غن
َ
ْ
َ
ْ
َق َضا َز ْح َع ُه َا ْمن ُه ْم َمن ينَّ ُ
ظا
َّ ُ َ
َا َما َبدلوا ت ْعديَل (اةلاب)17 :

از میان مفمنان مردان اند کیه بیه آنچیه بیا

َ
عي َةاض ْال ُم ْغؤ َ
َيا أ ُّي َها َّالن ُّ
منتن
ُ
َع َلغغا ْال َقَّغغال َّل ْ َي ُيغ ْ
غن مغ ْغني ْم
ََ
ْ ُ َ َ ُ َ ْ
اباا َيغ ُلعوا مااَّ ْتن
عشاا
ْ َ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ َْ
َاَّل يين مني ْم مااو يغ ُلعوا ألتا
َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ
ذين كت ُااا بأز ُه ْم قغ ْوم ا
من ال
ََْ ُ َ
يتقهو (ازتال)56 :

مقوله

مقوله

خوشهای

هسته

نصرت (یاری
خدا)
انتظار شهادت

خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند .برخی
از آنان به شهادت رسیدند و برخ از آنهیا

راسخ در

در [همین انتظارند و [هرگز عقییده خیود

اعتقاد

را تبدیل نکردند.
ای رسول ،مفمنان را بر جنگ ترغیب کن

تشویق

باشند ،بر دویست نفر غالب خواهند شد و

دانش

که اگر بیست نفر از شیما صیبور و پاییدار
اگر صد نفر بوده ،بر هیزار نفیر از کیافران
غلبییه خواهنیید کییرد ،زیییرا آنهییا گروهییی
بیدانشاند.

38

صبوری و
پایداری

گفتمان مقاومت
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خزانة مفهومی آیات

ترجمه

(طیف مفهومی)
ّ َ
َّ َ َّ
َ
فا ْ ْعا َّل َا ْعد اللغه َةغُّ و َاا
َ ْ َ َّ َّ َ َّ َ َ ُ ُ َ
يْغغَّنتنك الغغذين ا يوقنغغو
(رام)17 :
َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ ْ
وه ْم َةَّا ا تيو فَّ َنغو
اقاتل
ُ َّ َ ْ َ
ََ ُ َ
الدين لله و فغإ ازَّ َه ْغوا
اييو
َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َّ
الظ َ
المتن
فَل عداا َّلا علا
(بقا )614 :
من ْال ُم ْغؤمنتنَ
َّل َّ َّالل َه ْاَ ََّ َا ٰر َ
َ َّ َ
َ َ
َْ ُ
أزت َْغ ُغه ْم َاأ ْمغ َغوال ُه ْم بغغأ ل ُهغ ُغم
َّ
ْ َ َ ُ َ
ال َج َّنو ۚ ُيقاتلو في َُعتل اللغه
َ ْ ُُ َ ْ َُ َ
ف َتقَّلغغغو َا ُيقَّلغغغو (توبغغغه:
)666
ُ
َّال َ
ذين َآم ُنوا َا َه َاج ُااا َا َج َاهغداا
َ
فغغغي َُغغغعتل َّاللغغغه بغغغأ ْم َو ْ
الهم
ْ َ َ
َْ ُ
ْ َ
عنغغد
غهم أ ْعظغ ُغم َ َر َجغغو
َاأزتْغ
َّ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
اللغغه ۚ اأال غغك هغغم التغغاالا
(توبه)27 :
َّ
َا َّال َ
ذين َه َاج ُااا في َُعتل اللغه
َ
ُ َ َ
َّ
ُ ُ ُ
َّم قَّلوا أ ْا َماتوا ل َت ْا ُزق َّن ُه ُم الل ُغه
َ
ّ
َ
َ
َّ
ْرزقا َة َْنا ۚ َاَّل الل َغه ل ُه َغو خ ْت ُغا
الا َ
َّ
ازقتن (ةج)15 :
َّ ْ
ََ َ ُ َ ْ َ
الْغلم
هنغوا َاتغد ُعوا َّللغا
فَل ت
َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
ُ
َاأزغغَّ ُم اْل ْعلغ ْغو َااللغ ُغه َم َُيغ ْغم
َ
ُ َ َ ُ
َال ْن َي ََّاك ْم أ ْع َمالي ْم (محمغد:
)41

مقوله

مقوله

خوشهای

هسته

اکنون که چنین است صبر پیشیه کین کیه
وعده خدا حق است؛ و هرگز کسیانی کیه
ایمان ندارند تو را خشمگین نسیازند (و از

صبر

راه خود منحرف نکنند)!
با آنان ب نگید تیا دیگیر فتنیهاى نباشید ،و
دین ،مخصوص خدا شود .پس اگر دست
برداشییتند ،ت ییاوز جییز بییر سییتمکاران روا

مبارزه

نیست.
در حقیقت ،خدا از مفمنان ،جان و مالشان
را به [بهاى اینکه بهشت براى آنان باشید،

جهاد در راه

خریده است؛ همان کسان که در راه خدا

خدا

م جنگند و م کُشند و کشته م شوند.
آنان که ایمان آوردند و از وطین ه یرت
گزیدنیید و در راه خییدا ب یا مییال و جانشییان
جهییاد کردنیید ،آنهییا را نییزد خییدا مقییام
بلنیییدتری اسیییت و آنیییان بالخصیییوص

جهاد با جان و
مال

رستگاران و سعادتمندان دو عالماند.
و آنییان کییه در راه خییدا از وطیین خییود
ه رت کردند و کشته شدند ییا مرگشیان
فرا رسید ،البته خدا رزق و روزی نیکیویی

ه رت در راه

(در بهشیت ابید) نصیبشیان مییگردانید ،و

خدا

همانا خداوند بهترین رزق و روزیبخشنده
است.
پس هرگز سست نشوید و (دشمنان را) بیه

دوری از صلح

صلح (ذلّت بار) دعیوت نکنیید ،در حیالی

ذلت بار

که شما برتریید ،و خداونید بیا شماسیت و
چیزی از (ثواب) اعمالتان را کم نمیکند!

30

استحکام

الگوی گفتمانسازی مقاومت از منظر قرآن

ردیف
80
82

خزانة مفهومی آیات
(طیف مفهومی)
َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُُ
اا تهنغغوا اا تحلزغغغوا اأزغغغَّم
ْ ََْ ْ َ ْ ُْ ُ ْ ُ ْ
غغؤ َ
منتن
اْلعلغغو َّل كنغغَّم م
(آل عماا )641 :

ترجمه
و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شیما
برترید ،اگر ایمان داشته باشید!

مقوله

مقوله

خوشهای

هسته

روحی
نشاط

ای کسانی که ایمان آوردهاید! دشمن مین

86

الغا ْة َٰمن َّ
ْبْم َّاللغه َّ
الغاةتم َيغا
َ َ َّ ُ
َأ ُّي َهغغا َّالغ َ
غذين َآم ُنغغوا ا تَّنغغذاا
َ ُ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ
عداي اعداكم أالتغاَ تلقغو
َْ ْ ْ
َ ْ ََ
هم بال َم َو َّ َ َاقغد كت ُغااا َبمغا
َّللت
َ َُْ َ َْ ُْ ُ َ
جغاَكم مغن الحغُّ يناجغغو
َّ َ
ُ َ ْ ُْ
الا ُُغغغول َا ََّّليغغغاك ْم أ تؤ ُمنغغغوا
َّ ُ ْ ُ ُ َ ُ
بالله َربي ْغم َّل ك ْنغَّ ْم خ َغا ْجَّ ْم
َ
جهغغا ا فغغي َُغغعتلي َا ْاب ََّغ َ
غغاَ
َ
ُ
َ
َم ْاضغغاتي ۚۚ تْغ ُّغاا َ َّللغ ْغت ْ
هم
ََ َ َ
ْ
َْ َ ُ
بال َم َو َّ َ َاأزا أ ْعل ُم َبمغا أخت ْتغَّ ْم
َ
ْ
َ
َ َ ْ ُْ ْ َ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ
مغني ْم
اما أعلنَّم ۚ امن يتُلغه
َ َ ْ َ َّ
غغو َاَ َّ
غغل َُغ َ
الْغغغعتل
فقغغغد ضغ
(ممَّحنه)6 :

و دشمن خودتان را دوست نگیریید! شیما
نسبت به آنان ا هار محبیت مییکنیید ،در
حالی که آنها به آنچیه از حیقّ بیرای شیما
آمده کافر شده اند و رسول اللّه و شما را به
خاطر ایمان بیه خداونیدی کیه پروردگیار
همییه شماسییت ،از شییهر و دیارتییان بیییرون

پیوند دوستی

می رانند؛ اگر شما برای جهاد در راه من و

برقرار نکردن

جلب خشنودیام ه رت کردهاید؛ (پیوند

با دشمنان

دوستی با آنان برقرار نسازید!) شما مخفیانه
با آنها رابطه دوستی برقیرار میی کنیید ،در
حالی کیه مین بیه آنچیه پنهیان ییا آشیکار
میسازید از همه داناترم! و هر کس از شما
چنین کاری کند ،از راه راست گمراه شده
است!

87

81

َ َ ُّ
عداا َل ُه ْم َما ْاُ َغَّ َ ُْ َُّ ْم ْ
مغن
اأ
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ
قو ََ امن رباط النتل تاهعو
به َع ُد َّا َّالله َا َع ُغد َّا ُك ْم َا َآخ َ
غاين
ْ ُ ْ َ َ َ َ
َّ ُ
ازهغم ا ت ُْل ُمغوز ُه ُم اللغه
من
َي ُْ َل ُم ُه ْم َا َما ُت ْن ُتقغوا ْ
مغن ََ ْ
غي ََ
َّ
َّ َ ُ
فغغي َُغغعتل اللغغه ُيغ َغوف َّللغ ْغتي ْم
َْ ُ َ ُ ْ َ َ
َاأزَّ ْم ا تظل ُمو (ازتال)17 :

و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهاى

بسیج و آماده

آماده بسیج کنید ،تیا بیا ایین ]تیدارکات ،

کردن آنچه

دشمن خدا و دشمن خودتیان و [دشیمنان

در توان است

دیگیییرى را جیییز ایشیییان -کیییه شیییما
نم شناسیدشان و خدا آنان را م شناسید -
بترسانید .و هیر چییزى در راه خیدا خیرج
کنید پاداشش بیه خیود شیما بازگردانییده
م شود و بر شما ستم نخواهد رفت.

39
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خزانة مفهومی آیات

ترجمه

(طیف مفهومی)
ُم َح َّمد َر ُُ ُول َّالله ۚ َا َّال َ
ذين َم َُ ُه
َ َّ
َغغد ُاَ َع َلغغا ْال ُي َّتغغار ُر َة َم ُ
غغاَ
أ
َب ْت َن ُه ْم ۚو (فَّح)21 :
َ َ ْ َّ
َ
َال ْوا َ ف ُع الله َّالنا َ َب ُْض ُغه ْم
غدم ْت َ َغو ُ
َبع ُْض َل ُه َ
امع َا َبتغع
َ
َ َ ََ َ َ َ ُ
اجد ُي ْغذ َك ُا َ
فتهغا
ا لوان امْ
َّ َ
ْاُ ُم الله كثتاا (ةج)37 :

محمد(ص) فرسیتاده خداسیت؛ و کسیانی
که با او هستند در برابر کفّیار سرسیخت و
شدید ،و در میان خود مهربانند.

مقوله

مقوله

خوشهای

هسته

سرسختی در
مقابل دشمن
صمیمیت با
یکدیگر

و اگر خداوند بعضی از مردم را بیه وسییله
بعضی دیگر دفع نکند ،دیرها و صومعهها،
و معابد یهود و نصارا ،و مساجدی کیه نیام

دفع شر

خیدا در آن بسییار بیرده مییشیود ،ویییران
میشود!

اطالعات جدول ( ،)2مفاهیم و مقوالت مستخرج از آیات دربارة راهبردهای پدیدة «گفتمیان
مقاومت» را به تصویر کشیده است .عمل/تعاملهای راهبردی ،کنشهایی با منظور و عمدیاند کیه
برای حل مسئله صورت میگیرند و بدین ترتیب ،پدیده شکل میگیرد (استراس و کوربین:8932 ،
 .)822عمدهترین راهبردهای استخراجشده که به نوعی ریشه در علل ،زمینهها و شرایط مداخلهگیر
دارند ،عبارتاند از« :نصرت ( یاری خدا) ،انتظار شهادت ،راسخ در اعتقاد ،تشویق ،دانش ،صبوری
و پایداری ،مبارزه ،جهاد در راه خدا ،جهیاد بیا جیان و میال ،ه یرت در راه خیدا ،دوری از صیلح
ذلت بار ،استحکام روحیی ،نشیاط ،دوسیتی نکیردن بیا دشیمنان ،بسییج و آمیاده کیردن امکانیات و
تواناییها ،ای اد ر عب ،سرسختی در مقابل دشمن ،صمیمیت با یکدیگر و دفع شر».
نصرت (یاری خدا) :از جمله راهبردهای گفتمان مقاومت ،یاری رساندن به خداست که به
معنی یاری کردن آیین او ،یاری کردن پیامبر او ،و شریعت و تعلیمیات اوسیت (مکیارم شییرازی و
دیگران .)8916 ،جملگی این امور من ر میشود که خداوند گامهیای ییاریدهنیدگان را اسیتوار و
محکم گرداند .این استواری ،مقاومت را افزایش میدهد.
انتظار شهادت :یکی از راهبردهای تحقق گفتمان مقاومت ،انتظار شهادت است .کسی کیه
قله را میبیند ،م اهدت و ایستادگی بیشتری در مقابل دشمن از خود نشان میدهد.

33

الگوی گفتمانسازی مقاومت از منظر قرآن

راسخ در اعتقاد :مفمنانی که اهل مقاومت و ایستادگی هستند ،به عهد و پیمان خود با خیدا
پایبندند و هیچ چیز حتّ شهادت دوسیتان و عزیزانشیان ،روحییه آنیان را تغیییر نمی دهید (قرائتیی،
 )8919و پیوسته در عقاید خود استوار هستند.
تشویق :الزمة مقاومت ،بهرهگیری از ابزار تشویق و ترغیب است .در کتاب تفسیر نور آمیده
است که کارهاى دشوار نیاز به تشویق ،ترغیب و تلقین دارد (قرائتی.)8919 ،
دانش :از راهبردهای کلیدی مقاومت ،دانش است .دانش در مقاومت ،انتخاب هدفمند مسیر
همراه با آگاهی ،بینش و بصیرت الزم است .مسیر روشن و آگاهی ،بیه مفمنیان صیبر و اسیتقامت و
پایمردی میبخشد (مکارم شیرازی و دیگران ،8916 ،ج.)861 :0
صبوری و پایداری :از راهبردهای اصلی مقاومت ،صبر و ایستادگی است .مقاومیت امیری
دفعی و زودبازده نیست و ممکن است سالیان متمادی زمان برای تحقق هیدف نییاز باشید .بنیابراین،
صبر در تحقق هدف و رسیدن به آرمانهای مقاومت ،امری بسیار ضیروری و کلییدی اسیت .صیبر
موجب میشود که افراد فرصتی برای تفکر ،برنامهریزی و آمادگی برای مقابله بیابند.
مبارزه (جهاد در راه خدا با جان و مال) :جهاد در راه خدا از دیگر راهبردهایی اسیت
که پدیده مقاومت را زنده نگه میدارد .بایستی در نظر داشت کیه جنیگ و جهیاد در اسیالم ،بیراى
کشورگشای نیست ،بلکه براى گسترش مکتب اسالم و مقابله با فتنه است (قرائتی.)8919 ،
هجرت در راه خدا :طبق برخی از تفاسیر ،ه رت هدفدار یک ارزش است و حتی مرگ
افراد مهاجر همسنگ شهادت است (قرائتی .)8919 ،در ه رت افقهای جدیدی گشوده میشود و
مهاجران ت ربیات جدیدی کسب میکنند که در کنار سختیهای ه یرت ،تیابآوری را افیزایش
میدهد و مقاومت را دستیافتنی میسازد.
دوری از صلح ذلتبار :صلح و آشیتی امیری میورد پسیند اسیالم اسیت؛ امیا اگیر سیازش
براساس ترس ،سست و رعبزدگ باشد ،امری ناپسند به شمار میرود؛ زیرا آرزو و عالقه دشمنان
همین است (قرائتی .)8919 ،صلح ذلتبار دشمن را به تحمیل خواستههایش ترغیب میکند و پییام
ضعف و تسلیم را به دشمن میدهد .بنابراین ،از جمله نمودهای مقاومت ،دوری از صلح و میذاکره
ذلتبار است.
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استحکام روحی :بدون برخورداری از استحکام روحیی ،مقیاومتی شیکل نمییگییرد .آییه
َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َُْ ُ ْ َ
اْل ْع َل ْو َ َّل ْ ُك ْن َُّ ْم ُم ْؤ َ
منتن» میفرماید« :و سست نشیوید و غمگیین مگردیید،
«ا ا تهنوا ا ا تحلزوا ا أزَّم
شما برترید اگر ایمان داشته باشید» ،یعنی شکسیت شیما در حقیقیت ،بیه دلییل از دسیت دادن روح
ایمان و آثار آن بوده است (مکارم شیرازی و دیگران.)8916 ،
نشاط :نشاط پیشران مقاومت است .مقاومت بدون نشاط ،بهخصوص نشیاط معنیوی من یر بیه
خمودگی و ناامیدی میشود .کسانی که در راه دفاه از ارزشها مقاومت میکنند اگیر نشیاط داشیته
باشند ،از انگیزه و توان بیشتری برای ان ام و یفه و دستیابی به هدف برخوردار خواهند بود.
دوستی نکردن با دشمنان :پیوند دوستی برقرار کردن با دشمنان توسیط گروهیی از افیراد
بییدون اینکییه سیاسییت کلییی و راهبییردی نظییام باشیید ،من ییر بییه نفییوذ دشییمن شییده ،مقاومییت را در
عرصههای دیگر بی اثر میسازد و برخی از مدیران و مسیئوالن را بیه تسیامح و تسیاهل مییکشیاند.
طبق تفسیر المیزان ،از زمینه آیات استفاده م شود که بعض از مفمنین مهیاجر در خفیا بیا مشیرکین
مکه رابطه دوست داشتهاند ،و انگیزهشان در این دوست جلیب حماییت آنیان از ارحیام و فرزنیدان
خود بوده ،که هنوز در مکه مانده بودند .این آییات نیازل شید و ایشیان را از ایین عمیل نهی کیرد.
(طباطبایی ،ج .)911 :8971 ،83
بسیج و آماده کردن امکانات و تواناییها :بسیج امکانات ،الزمة مقاومت است .عالمیه
طباطبایی در این زمینه میفرماید :چون م تمع انسان داراى طبایع و افکار مختلیف و منیافع خیاص
خود میباشند ،اختالف ،نزاع ،مبارزه و وقوع جنگ امرى اجتنابناپذیر است ،و چون چنیین اسیت
به حکم فطرت بر جامعه اسالم واجب است که همیشه و در هر حال تیا آن یا کیه می توانید و بیه
همان مقدارى که احتمال م دهد ،دشمنش م هز باشد م تمع صالحش را م هز کنید (طباطبیایی،
ج .)828 :8971 ،3
ایجاد رعب :از دیگر راهبردهای مقاومت این است که بتوان بدون هزینیه زییاد ،بیا انیواع و
اقسام روشهای تبلیغی و جنگ روانی در دل دشمن رعب ای اد کرد .طبق آیه شریفه قیرآن ،بایید
قوا و امکانات دفاع را تدارک ببینیید تیا بیه وسییله آن ،دشیمن خیدا و دشیمن خیود را ترسیانیده،
از آنان زهر چشم بگیرند (طباطبایی ،ج .)820 :8971 ،3
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سرسختی در مقابل دشمن :تابآوری روح مقاومت است .هرگونه سستی ،انفعال و یأس
در مقابل دشمن ،نشانهای است که دشمن را به فشار بیشتر ،مداخله و تعدی تحریک مییکنید .ایین
دو جمله م موعاً افاده م کند که سیره مفمنین با کفار شدت و با مفمنین رحمت است (طباطبیایی،
ج .)006 :8971 ،81
صمیمیت با یکدیگر :صمیمیت از جملیه راهبردهیای انگیزشیی و عیاطفی مقاومیت اسیت.
صییمیمیت روابییط اجتمییاعی را تقویییت میییکنیید و زمینییة افییزایش سییرمایه اجتمییاعی در بییین
مقاومتکنندگان است .طبق تفسیر نور ،در حقیقت ،عواطف آنها (یاران پیامبر ص) در این «مهر» و
«قهر» خالصه می شود ،اما نه جمع میان این دو در وجود آنها تضادی دارد ،و نیه قهیر آنهیا در برابیر
دشمن و مهر آنها در برابر دوست سبب می شود که از جاده حق و عدالت قدمی بیرون نهند (مکارم
شیرازی و دیگران.)8916 ،
دفع شر :طاغوت تمایل بیه طغییان و ویرانیی دارد .بنیابراین در هیر عصیری ،بیرای مقابلیه بیا
طاغوتیان زمان ،بخشی از راهبرد مقاومت در دفاع و خنثیسازی حرکت اشرار و طاغوتیان خالصیه
می شود .به تعبیر عالمه« :دفاع مردم از منافع حیات خود و حفظ استقامت ،سنت فطرى است که در
میان مردم جریان دارد :هرچند این سنت فطرى هم منته به خداى تعال می شیود» (طباطبیایی ،ج
.)202 :8971 ،80

 .3پیامدهای مقاومت
 .viجدول  .3پیامدهای مقاومت
ردیف

(طیف مفهومی)
َُ
غن ْال ُمغ ْغؤ َ
مغ َ
منتن َرجغغال َ غغدقوا َمغغا
َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ
عاهداا الله علته فمنهم من قضا
َّ ُ
َز ْح َع ُه َام ْن ُه ْم َم ْن َي ْن ََّ ُ
ظغا َا َمغا َبغدلوا
َ
ت ْعديَل (اةلاب)17 :

هسته

از میان مفمنان مردان اند که به آنچه با خیدا
عهد بستند صادقانه وفا کردند .برخ از آنان
بییه شییهادت رسیییدند و برخیی از آنهییا در
[همیین انتظارنید و [هرگییز عقییده خییود را
تبدیل نکردند.
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خزانة مفهومی آیات

ترجمه

مقوله خوشهای

مقوله
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ردیف

0

9
0

خزانة مفهومی آیات

ترجمه

(طیف مفهومی)
َّ َ ُّ
َ ُ ُْ
َال ْن قَّلَّ ْم في َُعتل اللغه أ ْا ُمغَّ ْم
َل َم ْغ َتاَ َ
من َّاللغه َا َر ْة َمغو َخ ْتغا َّ
ممغا
َي ْج َم ُُو َ (آل عماا )617 :
َّ
َ
َيا َأ ُّي َها َّال َ
ذين َآم ُنغوا َّل ْ ت ْن ُ ُغااا الل َغه
ْ َْ َ ُ
َْ ُ ْ ُ َ
غغغغغاك ْم َا ُيثعغغغغغت أقغغغغغد َامي ْم
ين
(محمد)7:

مقوله خوشهای

و اگر در راه خیدا کشیته شیوید ییا بمیریید،
قطع یاً آمییرزش خییدا و رحمییت او از [همییه

آمرزش و رحمت

آنچه [آنان جمع م کنند بهتر است.
اى کسان که ایمان آوردهاید ،اگیر خیدا را

استواری گام

یارى کنید یاریتان م کنید و گیامهایتیان را
جلب نصرت الهی

استوار م دارد.
خدا بیه کسیان از شیما کیه ایمیان آورده و

2

6

7

1

3

ُ
ُ
َا َع َد َّالل ُه َّال َ
ذين َآم ُنوا ْمني ْم َا َعملوا
َّ َ َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ّ
غغغالحان ل َت ْْغغغَّنلتنه ْم فغغغي
ال
َْ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
غذين مغغنْ
اْلْرض َك َمغا ْاُغَّنلف ال َ
َّ
َْ ْ ََُ َ َ َ
ين َّن ل ُه ْم َين ُه ُم الغذي
قعلهم التم
َْ َ َ ُ ْ َََُ َ
غدل َّن ُه ْم مغ ْ
غن َب ُْغغد
ارتضغغا لهغغم التعغ
َ ْ ْ َْ َُْ ُ َ َ ُ ْ ُ
غاكو َ
خوفهم أمنا يُعدازني ا يش
َ ْ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ َ
بغغي َغغت ا امغغن كتغغا بُغغد كلغغك
َْ ُ
َُ َ َ
فأال ك ُه ُم التاُقو َ (زور)11 :
َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ
ْ
وه ْم َةَّغغا ا تيغغو َ فَّ َنغغو
اقغغاتل
ُ َّ َ ْ َ َ َ
َا َي ُيو َ
الدين لله و فغإ ازَّ َه ْغوا فغَل
ُ ْ َ َ َّ َ َ َّ
الظ َ
غالمتن (بقغا :
عداا َّلا علا
)614
ُ
َّال َ
ذين َآم ُنوا َا َه َاج ُااا َا َج َاهغداا فغي
َ
َ
َّ
الهم َاأ ْز ُتْغغهمْ
بغغأ ْم َو ْ
َُغغعتل اللغغه
َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ
َ
َ
ُ
أعظ ُم َرجو عند الله ۚ َاأال ك ه ُغم
َْ ُ َ
االا (توبه)27 :
الت
َ َ َ َ َ ُ َّ ُ
غغه ََّّلا ُب ْش َغغا ٰر َل ُي ْ
غغم
امغغا جُلغغه الل
َّ
َْ
ُُ ُ
َالَّ َم َّن قل ُوبي ْم به ۗ َا َما َّالن ْ ُا َّلا
ْ
ْ ْ َّ ْ
َ
َ
من عند اللغه الُليغل الحيغتم (آل
عماا )621 :

کارهاى شایسته کردهاند ،وعیده داده اسیت
که حتماً آنیان را در ایین سیرزمین جانشیین
[خود قرار دهد؛ همان گونه کیه کسیان را
که پیش از آنان بودند جانشین [خیود قیرار
داد ،و آن دین را که برایشان پسندیده است

آرامش و امنیت

به سودشان مستقر کند ،و بیمشان را به ایمن
مبدل گرداند[ ،تا مرا عبادت کنند و چییزى
را با من شریک نگردانند ،و هر کس پس از
آن به کفر گراید؛ آنانند که نافرمان هستند.
با آنان ب نگید تا دیگر فتنهاى نباشد ،و دین،
مخصییوص خییدا شییود .پییس اگییر دسییت

از بین رفتن فتنه

برداشتند ،ت اوز جز بر ستمکاران روا نیست.
آنان کیه ایمیان آوردنید و از وطین ه یرت
گزیدند و در راه خدا با مال و جانشان جهیاد
کردند ،آنها را نزد خدا مقام بلندتری است و

سعادت دو دنیا

آنان بالخصوص رستگاران و سعادتمندان دو
عالماند.
و خدا آن [وعده پییروزى را ،جیز میژدهاى
براى شما قرار نداد تا [بیدین وسییله شیادمان

آرامش و طمأنینه

شوید و دلهاى شما بیدان آرامیش یابید ،و
پیروزى جز از جانب خداوند تواناى حکییم
نیست.
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جدول ( )6پیامدهای مقاومت را به تصویر کشیده است .مهمترین پیامدهای پدییده مقاومیت،
آرامش و طمأنینه ،آرامش و امنیت ،استواری گام ،از بین رفتن فتنه ،پیروزی ،جلیب نصیرت الهیی،
سعادت دو دنیا ،شهادت ،و آمرزش و رحمت است.
مقاومت آثار درونی و بیرونی ،دنیوی و اخروی در پی دارد .ازجمله آثار درونی آن ،دستیابی
به آرامش و امنیت است کیه منشیأ رشید و ترقیی اسیت .بسییاری از اسیتعدادها در محیطیی تیوأم بیا
آرامش و امنیت شکوفا میشود .مقاومت همچنین من ر به ثبات قدم میشود .به تعبیر عالمیه ،ثبیات
قدم کنایهاى است از تش یع و تقویت دلها (طباطبایی ،ج  .)907 :8971 ،81ازجملیه آثیار بیرونیی
مقاومت ،از بین رفتن فتنیه و بیه تعبییر عالمیه «شیرک» (طباطبیایی ،ج  )32 :8971 ،0و دسیتیابی بیه
پیروزی است .مقاومت سبب میگردد یاری خداوند بیه مقاومیتکننیدگان مییشیود و بیه تعبییری:
اسباب غلبه بر دشمن را فراهم م سازد ،مثالً ترس از شما در دل کفیار می انیدازد و امیور را علییه
کفار و به نفع شما جارى م کند و دلهاى شیما را محکیم و شی اع می سیازد (طباطبیایی ،ج ،81
 .)901 :8971سعادت دو دنیا و دستیابی به افتخاری بزرگ (مکیارم شییرازی و دیگیران )8916 ،از
دیگر آثار مقاومت است .مقاومت میتواند من ر به دستیابی به شهادت شود« .فمنهم من قضا زحعه»
یعن بعض از مفمنین در جنگ اجلشیان بیه سیر رسیید ،ییا مردنید ،و ییا در راه خیدا کشیته شیدند
(طباطبایی ،ج  .)096 :8971 ،86بنیابراین ،مقاومیت در راه خیدا و بیه دنبیال آن شیهادت ،من یر بیه
آمرزش و رحمت مقاومتکنندگان میشود.
شکل ( ،)8الگوی «مقاومت» از منظر قرآن کیریم را نشیان مییدهید .طبیق ایین الگیو ،پدییدة
«مقاومت» بهطور مستقیم ناشی از عللی همچون :تبیینگری عیامالن ،تولیید محتیوای غنیی در زمینیه
مقاومت ،تسلط دانشی به مفاهیم مربوط به مقاومت ،پندپذیری مخاطب و عامل بودن گفتمانسیازان
مقاومت است .حضور این عوامل موجب میشود افرادی با م اهدت ،ایستادگی و وفاداری ،و صبر
بر مشکالت و شکیبایی به پا خیزند و جهاد کنند و «پدیده مقاومت» محقق شود.
راهبردهای منتهی به مقاومت میتواند علیل و شیرایط ریشیهایتیری داشیته باشید کیه در ایین
پژوهش عبارت اند از :ایمان ،دعوت ،استدالل ،استواری و استحکام سیخن ،مهیارت زبیانی ،مقابلیه
گفتمانی و مصممسازی.
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شرایط علی
تبیینگری عامالن ،تولید محتوای غنی،
تسلط دانشی ،پندپذیری مخاطب،
عامل بودن

پدیده صلح
به پا خاستن ،جهاد ،از جان گذشتگی
(م اهدت) ،ایستادگی ،شکیبایی ،ثبات
قدم ،سست نشدن و وفا به عهد صادقانه

راهبردها
نصرت (یاری خدا) ،انتظار شهادت ،راسخ
شرایط زمینهای
مهارت زبانی ،استواری
و استحکام سخن،
استدالل ،دعوت،
مقابله گفتمانی،
مصممسازی و ایمان

در اعتقاد ،تشویق ،دانش ،صبوری و
پایداری ،مبارزه ،جهاد در راه خدا ،جهاد

شرایط مداخلهگر
اخبار موثق ،تمثیل،

با جان و مال ،ه رت در راه خدا ،دوری

معرفی الگو ،انگیزه،

از صلح ذلتبار ،استحکام روحی ،نشاط،

تشویق به اقدام،

پیوند دوستی برقرار نکردن با دشمنان،

تسهیل ،تکرار ،تذکر و

بسیج و آماده کردن آنچه در توان است،

یادآوری ،استفهام و

ای اد رعب ،سرسختی در مقابل دشمن،

روش خطابی

صمیمیت با یکدیگر و دفع شر

پیامدها
آرامش و طمأنینه ،امنیت ،استواری گام،
از بین رفتن فتنه ،پیروزی ،جلب نصرت
الهی ،سعادت دو دنیا ،شهادت
و آمرزش و رحمت

 .viiشکل  .8الگوی گفتمانسازی
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مقاومت

عالوه بر شرایط بسترساز ،شرایط تسهیلکننده مقاومیت عبیارتانید از :اخبیار موثیق ،تمثییل،
معرفی الگو ،انگیزه ،تشویق به اقدام ،تسهیل ،تکرار ،تذکر و یادآوری ،استفهام و روش خطابی.
پدیدة «مقاومت» از طریق راهبردهای چندی بیه اجیرا درمییآیید کیه عبیارتانید از :نصیرت
(یار ی خدا) ،انتظار شهادت ،راسخ در اعتقاد ،تشویق ،دانیش ،صیبوری و پاییداری ،صیبر ،مبیارزه،
جهاد در راه خدا ،جهاد بیا جیان و میال ،ه یرت در راه خیدا ،دوری از صیلح ذلیتبیار ،اسیتحکام
روحی ،نشاط ،پیوند دوستی برقرار نکردن با دشمنان ،بسییج و آمیاده کیردن آنچیه در تیوان اسیت،
ای اد رعب  ،سرسختی در مقابل دشمن ،صمیمیت با یکدیگر و دفع شر .بیتردید هر پدییدهای کیه
اتفاق می افتد پیامدها و آثار چندی در پی دارد .طبق مدل پارادایمی ،پدیدة مقاومت و اقداماتی کیه
در این زمینه ان ام میگیرد ،پیامدهای مختلفی در پی دارد که به طور کلی عبارتاند از :آرامیش و
طمأنینه ،امنیت ،استواری گام ،از بین رفیتن فتنیه ،پییروزی ،جلیب نصیرت الهیی ،سیعادت دو دنییا،
شهادت ،و آمرزش و رحمت.

نتیجهگیری
گفتمان در بستری فرهنگی و اجتماعی شکل میگیرد .میتوان گفت هر گفتمانی شییوه و ییا
شیوههای خاصی برای بروز ،شکوفایی و تولید دارد و جملگی گفتمیانهیا از شییوة واحیدی بیرای
تسلط و گستردن چتر مفهومی تبعیت نمیکنند .اندیشمندان به عوامل متفیاوت و بعضیاً متشیابهی در
امر گفتمانسازی پرداختهاند ،اما مرور آیات قرآن در امر گفتمانسیازی ،و آن هیم گفتمیانسیازی
مقاومت ،الگوی جامعتری ارائه میدهد .از جمله عوامل و شرایطی که در قرآن در گفتمیانسیازی
مقاومت مورد نظر است ،عامل بودن گفتمانسازان است .در لسان قرآن ،عامالن بایستی به گفتیههیا
و پندهای خود عامل باشند و با عمل خویش ،دیگیران را بیه پیذیرش ییک ارزش وادار کننید و بیه
عنوان الگو ،اعتماد دیگران را جلب و سرمشق عملی مناسب باشند .توجه بیه عیامالن و خیواص در
گفتمیانسیازی در دییدگاههیای مقییام معظیم رهبیری (8932/82/80؛  ،)8938/3/08الکیال و موفییه
( )8312و بشیر ( )88 :8938نیز مورد توجه قیرار گرفتیه اسیت .عیالوه بیر آن ،از آن یا کیه مفیاهیم
مقاومت سازهگون و نیازمنید تبییینانید ،الزم اسیت از سیوی هن ارفرسیتان تبییین و تشیریح شیوند.
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بنابراین ،گفتمانسازی مقاومت نیازمند تبیینگری عامالن است .طبیق آمیوزههیای قرآنیی ،گفتمیان
مقاومت نیازمند ایده و مبنای فکری مستحکم و مستدل نظری اسیت و بیی تیوجهی بیه آن من یر بیه
طرد و حاشیهرانی میشود ،که در اندیشه الکال نیز به نوعی به آن پرداخته شد.
اندیشههای قرآنی همسو با دیدگاه مقام معظم رهبری (8932/82/80؛  ،)8938/3/08بر نقیش
دانش و تخصص (قد جاعنی من العلیم؛ میریم )09 :بیه عنیوان ابیزاری قدرتمنید در ای یاد گفتمیان
مقاومت تأکیید دارنید .پندپیذیری مخاطیب و مخاطیبشناسیی و بررسیی مییزان فرهنیگپیذیری و
جامعهپذیری او ،از جمله عوامل دیگری اسیت کیه در بیه بیار نشسیتن گفتمیان و بیه وییژه گفتمیان
مقاومت نقش ایفا میکند  .دیدگاه الکال و موفه مبنی بر قابلیت اعتبار گفتمان و مورد پیذیرش قیرار
گرفتن آن همسو با دیدگاه قرآنی است.
یافتههای این پژوهش نشان داد که آیات قرآن چیارچوب کامیلتیری بیرای گفتمیانسیازی،
بهویژه گفتمان مقاومت ارائه میدهد .عالوه بر عواملی که بهطور مستقیم در گفتمانسازی مقاومیت
اثرگذارند ،عوامل بسترساز نیز در ای اد گفتمان مقاومت مفثر هسیتند .مهیارت زبیانی و اسیتفاده از
بیان نرم و روان (طه ،)00 :و فصیاحت (قصیص )90 :در برسیاخت گفتمیان مقاومیت تیأثیر بسیزایی
دارد .عالوه بر مهارت زبانی ،سخن و گفتار محکم ،پر مغیز و غنیی از معنیا نییز مخاطیب را جیذب
میکند و گفتمان مقاومت را زنده نگه میدارد.
برای اینکه مفاهیم فرهنگی و از جملیه فرهنیگ مقاومیت شیکل بگییرد ،الزم اسیت بیه دلییل
خاصیت اندیشهای ،بهصورت منطقی و مسیتدل اثبیات شیوند (و جیادلهم بیالتی هیی احسین ،نحیل:
 .)802از دیگر بسترهای گفتمانسازی مقاومت ،دعوت است؛ زیرا تا مخاطب از طریق تکنیکهای
کالمی جذب نشود ،عمالٌ گفتمانی هم شکل نمیگیرد .مقابلة گفتمانی از دیگر بسترها برای ای یاد
گفتمان مقاومت است .این تکنیک توسط برخی اندیشمندان از جمله الکال و موفه نیز پیشنهاد شده
است .ه مه علیه گفتمان رقیب و بیان نقاط ضعف ،آثار مخرب و مفسدههای آن را به حاشیه میی-
راند و ارزش گفتمان مقاومت را برجسته و تثبیت میسازد.
از دیگر عوامل زمینهساز گفتمان مقاومت ،مصممسیازی اسیت .در شیرایطی کیه ه میههیای
فرهنگی ممکن است نظام باورها و ارزشهای مقاومت را به چالش کشد ،با مصممسازی و تقوییت
اراده ،گفتمان مقاومت بیشتر تاب میآورد .طبق آموزهها ،از جمله بسترهای اساسیی بیرای گفتمیان
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مقاومت ،ایمان است؛ زیرا ایمیان موجیب برتیری مییشیود (آلعمیران .)893 :عیالوه بیر عوامیل و
شرایطی که به طور مستقیم و یا در قالب بستر و زمینه در ای اد گفتمان مقاومت دخیلاند ،برخیی از
عوامل نیز نقش تسهیلگر را ایفا میکنند .استفاده از اخبار موثق و مستند از جمله این عوامیل اسیت
که خود اعتمیاد مخاطیب و در نتی یه ،پیذیرش آن را در پیی دارد .تمثییل از عیواملی اسیت کیه بیا
مصورسازی مفاهیم ،یادآوری بهتر آنها و نزدیک ساختن مطالب و مفاهیم مقاومت ،من ر به تولیید
و رواج گفتمان آن میشود  .برای تسهیل در دستیابی به گفتمان مقاومیت ،معرفیی الگیو نییز توسیط
آیات قرآن بیان شده است .الگوها با توجه به حسگرا بودن انسان ،و تمایل به درک محسوسات و
ملموسات در برساخت گفتمان مقاومت مفثرنید .از دیگیر عیواملی کیه حکیم پیشیران را نییز دارد،
انگیزه است .انگیزه مخاطبان را به گفتمان مورد نظیر متماییل مییسیازد .تشیویق بیه اقیدام از دیگیر
عوامل است که مفهوم مقاومت را به خواست عمومی بدل میسازد و بیه عنیوان ییک ارزش میورد
قبول سر زبانها میاندازد .سادهسازی مفاهیم مقاومیت باعیث مییشیود مخاطیب دریافیت و درک
بهتری داشته باشد و برمبنای آن به تفسیر و تحلیل دست یازد و به این ترتییب ،دسیتیابی بیه گفتمیان
مقاومت هموار شود .تکرار مفاهیم ،تذکر و یادآوری پندها و معانی نییز من یر مییشیود کیه انسیان
بیشتر بیندیشد ،تفکر کند و بیه میرور در رفتیار خیود بیرور دهید .اسیلوب اسیتفهام و ارائیه گفتمیان
مقاومت در قالب پرسش و پاسخ ،من ر به برانگیختن حیس کن کیاوی و تیالش بیرای رسییدن بیه
پاسخ مناسب است و مخاطبان را بیشتر به خود معطوف میدارد .روش خطابی کیه در قیرآن بیه آن
مکرر پرداخته شده است ،با توجه به شخصیتی که به مخاطب مییدهید ،بیه نیوعی اعیالن محبیت و
رأفت و رابطهای بی واسطه است که در شکلگیری گفتمان مقاومت نیز بسیار تأثیر دارد.
پدیدة مقاومت در آیات قرآن در مفاهیمی همچون :به پا خاسیتن ،جهیاد ،از جیانگذشیتگی،
ایست ادگی ،شکیبایی ،ثبات قدم ،سست نشدن و وفا به عهد خود را نشان میدهد .بنابراین ،مییتیوان
آن را « خیزشی جهادگونه ،م اهدانه و متعهدانه تعریف کیرد کیه همیراه بیا ایسیتادگی و اسیتحکام
است» .مقاومت برخالف معنی اهری و برداشتی که رنگ و بوی انفعالی دارد ،توأم با حرکت ،بیه
پا خاستن و حتی جهاد است و به تغییر در محیط من ر میشود.
مقاومت با کنشها و واکنشهیای چنیدی خیود را نشیان مییدهید .برخیی از کینشهیا جنبیة
اعتقادی دارد و با ایستادگی بر سر باورها و عقاید خود را نشان میدهد .روح مقاومیت ،صیبوری و
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ایستادگی است .مقاومت انفعال نیست ،بلکه با مبارزه ،جهاد و گذشت از جان و مال و ای اد تیرس
و رعب در دل دشمن و دفع شر خود را نشان میدهد .کسیانی کیه مقاومیت مییکننید از اسیتحکام
روحی برخوردارند ،تابآورند ،نشاط دارند و مشوق دیگران هستند .برای خییزش جهادگونیه بایید
همبستگی و اتحاد بیشتری داشت ،م هز به صالح دانش بیود ،از سیکون پرهییز کیرد ،از ه یرت و
جابهجایی برای ان ام دادن تکلیف و توسعه گفتمان مقاومت استقبال کرد و با تمام توان در عرصه-
های مختلف حضور داشت .فرهنیگ مقاومیت خیود را در دوری از صیلح ذلیتبیار و عیدم پیونید
دوستی با دشمن نشان میدهد .گفتمان مقاومت همراه با انتظار است؛ انتظار شهادت.
مقاومت همچنیین آثیار درونیی چیون آرامیش و طمأنینیه و بیرونیی چیون امنییت ،اسیتواری،
فروپاشی فتنه ،پیروزی ،و دنیوی و اخروی چون جلیب نصیرت الهیی ،سیعادت در دنییا و آخیرت،
شهادت و آمرزش و رحمت را در پی دارد.
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.8

قرآن کریم.

.0

ابن ابیالحدید ،عبدالحمید بن هبه اهلل ( .)8020شرح نهج البالغه البن ابیی الحدیید .تصیحیح
محمد ابوالفضل ابراهیم .قم :انتشارات مکتبه آیه اهلل المرعشی الن فی.

.9

استراوس ،آنسلم و کوربین ،جولییت ( .)8932مبانی پژوهش کیفی ،فنیون و مراحیل تولیید

نظریة زمینهای .ترجمة ابراهیم افشار .تهران :نی.
.0

امین خندقی ،مقصود و جعفرنیا ،فاطمه (« .)8939چگونگی گفتمانسازی نظریه والیت فقییه
در محتوای برنامههای درسی نظیام آمیوزش و پیرورش جمهیوری اسیالمی اییران» .فصیلنامه

مطالعات انقالب اسالمی .سال  ،)93( 88صص .821-893
.2

بشیر ،حسن (« .)8938شیوههای گفتمانسازی بیینالمللیی :تحلییل دو حادثیه و دو گفتمیان».
ماهنامه مدیریت ارتباطات ،)98( .صص .89-88

.6

دهخدا ،علیاکبر ( .)8979لغتنامه .تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

.7

ساروخانی ،باقر ( .)8972دایرهالمعارف علوم اجتماعی .تهران :کیهان.

.1

سلطانیفر ،محمد و میرزا ابوالحسنخان ایلچیی (« .)8932درآمیدی بیر میدل گفتمیانسیازی
رسانهای اقتصاد مقاومتی» ،نشریه رسانه ،ویژهنامه اقتصاد مقاومتی ،س  ،07صص .92-87

.3

شبدینی پاشاکی ،محمد؛ سرافراز ،محمود و کریمی خوشحال ،علیی ( .)8932گفتمیانهیای

دینی ،شیوهها و ابزارها .قم :زمزم هدایت.
 .82طباطبایی ،محمدحسین ( .)8971الیمیزان فی تفسیر القرآن .ترجمه محمیدباقر موسیوی .قیم:
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
 .88فراستخواه ،مقصود ( .)8932روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی .تهران :آگاه.
 .80ق ری ،حسینعلی و نظری ،جواد ( .)8930کیاربرد تحلییل گفتمیان در تحقیقیات اجتمیاعی.
تهران :جامعهشناسان.
 .89قرائتی ،محسن ( .)8919تفسیر نور .تهران :مرکز فرهنگ درسهای از قرآن.
 .80مکارم شیرازی ،ناصر و جمعی از فضیال ( .)8916برگزییده تفسییر نمونیه .تنظییم احمیدعلی
بابایی .تهران :دارالکتب اسالمیه.
33

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شمارة  ،02پاییز و زمستان 8931

 .82مندارس ،هانری ( .)8979مبانی جامعهشناسی .ترجمه باقر پرهام .تهران :امیرکبیر.
 .86موسوی خمینی ،روح اهلل ( .)8971صحیفه امام مجموعه آثار امام خمینی(ره) .تهران :مفسسه
نشر آثار امام خمینی(ره).
 .87هال ،استیوئرت ( .)8939معنا ،فرهنگ و زندگی اجتماعی .ترجمه احمد گل محمدی .تهران:
نی.
 .81بیانییات مقییام معظییم رهبییری ،دسترسییی در پایگییاه اطییالعرسییانی دفتییر حفییظ و نشییر آثییار
حضییرت آیییتاهللالعظمییی سیییدعلی خامنییهای (میید لییهالعییالی) .شیینبه  00شییهریور :8933
.https://farsi.khamenei.ir/
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