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چکیده
در ــ اجتمـاعی  فکريساختارهايبازبانتعامالتکشفروش گفتمان کاوي یا تحلیل گفتمان به

برونوزبانیعوامل درونباارتباطدرمعناگیريشکلچگونگیوپردازدمینوشتاريیاگفتاريمتون
یانی دیگر شرایط معنا داري را گفتمان گویند. این شیوه از نتیجـه مطالعـات   کند. به بمیمطالعهرازبانی

هاي مختلف از جمله زبان شناسان به دست آمده است. برخی کلمات قرآن کریم و دانشمندانی از حوزه
اند کـه تنهـا بـا در نظـر     هاي معاصر معنا و کارکردي متفاوت از زمان استعمال آن یافتهروایات در دوره

قابـل فهـم   گیري این معانی، اعم از شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، گوناگون شکلن بسترهايگرفت
هاي استضعاف و استکبار از این دست هستند. چه با قرار گرفتن در شـرایطی چـون غلبـۀ    هستند، واژه

تفـاوت  اي مهاي پیش و پس از انقالب اسالمی، به گونـه ن مارکسیستی و ضد امپریالیستی در سالاگفتم
از شرایط معنا داري در بافت قرآن کریم فهم شده و این فهم به تفاسـیر معاصـر راه یافتـه اسـت. ایـن      
پژوهش با متدولوژي تحلیل گفتمان و با بررسی شرایط معنا داري این کلمات در متن آیات و روایـات 

هـاي  و اندیشـه 50ـ40هاي هاي مارکسیستی حاکم بر دههها در شرایط معنا داري اندیشهو مقایسه آن
تا کنـون، سـعی در نشـان دادن چگـونگی تغییـرات معنـایی و       60هايضد استبدادي و استعماري دهه

کارکردهاي این واژگان دارد.
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قدمهم

از قـرآن کـریم   گرفتـه امد وام پـر بسـ  ي هااز واژهدو واژه» استکبار«و » استضعاف«کلمات 
سیاسـی،  رفتارهـاي ي شرایطی که همـه یعنی در70تا 40يهادههفکريکه در فضاي هستند

مطـرح آن ایـام   متفکران، از سوي پوییدندیفرهنگی و اقتصادي شتابان مسیر اسالمی شدن را م
درم خمینـی  و امـا 60تـا اواسـط دهـه   40دهـه در دکتر علی شـریعتی  معلم انقالب همچون 

هایی مانندسازمانایجاد.جاري گشتهاقلمو هازبانو به سرعت بر مطرح 60و 50يهادهه
ن جامعـه،  اجهـت حمایـت از محرومـ   »بنیـاد مستضـعفان  «بنیادي به نـام  و » بسیج مستضعفان«

روز مبـارزه بـا  «آبان به عنوان 13و روز » سال حمایت از مستضعفان«به 1362گذاري سال نام
کلمات استضعاف و استکبار در گفتمـان  فراوان، حکایت از بسامد »استکبار جهانی و امپریالیزم

، انتظـار  ندسـت ه1قـرآن کـریم  زبـان از آنجایی که این کلمـات وام گرفتـه از   عصر حاضر دارد. 
t() در دوران معاصر یعنـی زمـان   tکارکرد عصر نزول یعنی زمان (با همان  مـورد اسـتعمال   )´

آن بـا نـوع   ی این کلمات در بافت قـرآن کـریم و مقایسـه   بررس، حال آنکه با دنرار گرفته باشق
در گـذر انتقـال از   محسوسـی  2معناییو چرخش شوند، تغییر ها فهم میمعنایی که اکنون از آن

t() به زمان t(زمان  هایی نظیر اسـتعمار  رسد استفاده از همنشینشود. به نظر می) مشاهده می´
نـک:  علوم اقتصـادي ( يهاحوزهبه) و ورود این کلمات 1363، استضعاف و استعمار نو: نگ(

آثـار فرهنگـی اسـتکبار و    نک:) و علوم اجتماعی (1364، پژوهشی در اقتصاد جهان استضعاف
استضـعاف  بـا عنـاوین   برخـی از خطیبـان  ) و یـا کاربسـت آن در سـخنرانی    1358، استضعاف

همـین تغییـرات   خوبی نشـانگر ) به 1358فخرالدین حجازي، (اقتصادي و استضعاف فرهنگی
نیز در ضـمن تبیـین معنـاي استضـعاف و اسـتکبار در      یکی از نویسندگان مذهبیمعنایی باشد. 

کـرده  رایـج آن عصـر اشـاره    افکـار لسان قرآن کریم، به تغییر معنایی و کارکرد این واژگان در 
)42-24. (دستغیب، است

یافتـه  ن معاصـر نیـز بازتـاب   ات استکبار و استضعاف در کـالم مفسـر  تغییرات معنایی کلما
، فهم مفسـران از ایـن آیـات در عصـر     شودیبا بررسی تفاسیر متقدم و معاصر مشاهده ماست؛

. این اندیافتهدیگر دريهاها و دورهحاضر، متفاوت از آن چیزي است که دیگر مفسران در سده
عصـر نـزول   را در » اسـتکبار «و » استضعاف«ري دو پدیدهجستار بر آن است که شرایط معنا دا

1 Quranic Arabic
2 semantic change
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بـه ایـن پرسـش    و از ایـن رهگـذر  کندبررسی قرآن کریم و در زبان و فرهنگ ایرانیان معاصر

که اساسا چه تحوالتی در فهم این کلمات به وجود آمده است؟دهدپاسخ 

مبانی نظري پژوهش
و » استضـعاف «حوالت معنایی کلمات تقصد دارد 1پژوهش حاضر با روش تحلیل گفتمان

را در لسان قرآن کریم و زبان و فرهنگ ایرانیان معاصر مورد بررسی و مقایسـه قـرار   » استکبار«
این واژه از اصل التـین  . تبیین گرددن از این رو الزم است در آغاز اصطالح تحلیل گفتما، دهد

اسـت. بـن فعلـی کـه در کلمـه      بـه معنـی بیـرون بـردن     » away«معادل واژه » Dis«با پیشوند
»Discourse « به کار می رود از مصدر التین»curere «به معنی دویدن است. از ترکیبDis و

با شتاب و دوان دوان حرکت کردن بـه  «به معناي Discurereدر التین کلمه curereبن فعلی 
در مطالعات قرآن شناخته می شود (پاکتچی، درس گفتار کاربرد تحلیل گفتمان » بیرون و درون

فکريساختارهايبازبانتعامالتکشف«روش گفتمان کاوي یا تحلیل گفتمان بهو حدیث). 
بـا ارتبـاط درمعنـا گیريشکلچگونگیوپردازدیمنوشتاريیاگفتاريدر متونـ اجتماعی

دره ) ایـن شـیو  96،شـکرانی و دیگـران  ». (کنـد یممطالعهرازبانیبرونوزبانیعوامل درون
مختلف اعم از فیلسوفان، روانشناسان، زبان شناسان و مردم يهامحققان رشتهرامطالعات زبان 

)11-5و نک: فرکالف، 93همان،. (اندآوردهشناسان به وجود 
يادانـد کـه بـه گونـه    مـی » 2هایییهرو«ي گفتمان را به مثابهم) 1984ـ 1926میشل فوکو (

، آیـد بـه میـان مـی   شان سخن را که دربارهییهات یا همان ابژهنظام مند و سیستماتیک موضوعا
گفتارها یا مفاهیم و یا تاثیرات را تولید ؛ به این اعتبار گفتمان چیزي است که پارهدهندیشکل م

تـوان یو نه چیزي که در خـود و بـراي خـود وجـود دارد و بـه صـورتی جداگانـه مـ        کندیم
، آراو تـاثیرات منـدي  نظاميبه واسطهتوانمیفتمانی رااش کرد. در واقع یک ساختار گتحلیل

انـد،  تفکر و رفتاري کـه در بطـن یـک بافـت خـاص شـکل گرفتـه       هايیوهنظرات، مفاهیم، ش
شناسان رایج و سـنتی را  تحلیل گفتمان، بسیاري از زبان) شیوه27،گفتمانشناسایی کرد. (میلز، 

درون بافـت معطـوف کننـد.    يهـا تک افتاده به واژهيهاوا داشته است تا توجه خود را از واژه
معنا را نباید صرفا در ساخت ذهـن جسـت و جـو    «) فوکو بر این عقیده است که 180،(پیشین

1 Discourse analysis.
2 Practices.
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». کرد بلکه معناها باید از دل سـاختارهاي اجتمـاعی، تـاریخی و فرهنگـی بیـرون آورده شـوند      

ي درك ما از واقعیـت  دانست که شیوهنظامی توانیهمچنین گفتمان را م1)116(صالحی زاده، 
و فرهنگ ) 94ـ93،میشل فوکو(میلز،سازدادراکات ما را مقید و محدود میدهد، یرا شکل م

با توجه به تعاریف فوق و بـه زبـانی   کند. (آقا گل زاده، یازدهم) یمو ایدئولوژي خاصی را القا 
» شـرایط معنـا داري  «و یـا بـه   کنـد یمـ ساز و کاري است که به فهم معنا کمک تر، گفتمانساده

آن شرایط معنا داري را ممکن اسـت بسـترهاي اجتمـاعی همچـون قراردادهـا،      گفتمان گویند.
) در 49ـ 46جامعه در زمان و مکان معین، بـه وجـود آورد. (پـاکتچی،    يهاهنجارها و ارزش

که موضوع یـا همـان ابـژه   هستیم پاسخ به این سوال تر در تحلیل گفتمانی ما به دنبال نگاه کلی
؟ به عنوان مثال، اگر مفهوم عالمـت (+) مـورد   دهدیدر شرایط مختلف چه معنایی ممورد نظر

، مگـر آنکـه   گـردد یپرسش قرار گیرد، در نگاه نخست معناي مشخصی از آن به ذهن متبادر نم
پـرچم  گفـت  تـوان یمثال در شرایط معنا داري خاصی، همچون یک پرچم یافت شود، آنگاه مـ 

یک کشور به نام سوییس است؛ همین عالمت اگر روي ماشین مخصوص حمـل بیمـار باشـد،    
گفت عالمت صلیب سرخ است؛ اگر در معادالت ریاضی به کار رود، مفهـوم جمـع از   توانیم

شود؛ اگر در یک کلیسا دیده شود، عالمت صلیب است و تمـام معـانی صـلیب    آن برداشت می
حضرت مسیح و ...) را به همراه دارد؛ بنابراین تا وقتی شرایط معنا (مثل به صلیب کشیده شدن 

هـاي یدهداري آن را ندانیم، این عالمت مفهوم خاصی را به ما منتقل نخواهد کرد. بسیاري از پد
ي زحـل  ؛ مانند سیارهکنندیمعنایی متفاوت پیدا مطبیعی هستند که در شرایط معنا داري معین،

ی که هیچگونه ارتباطی با زمین ندارد ولی در یک شرایط معنـا داري و  از سیارات منظومه شمس
نحس براي برخـی سـاکنان زمـین شـناخته     به عنوان ستاره2در فضاي دانشی به نام نجوم سنتی

شود و قرار گرفتن زحل در شرایط خاص به معنـاي دسـتور منـع از بعضـی کارهـا قلمـداد       می
معناي متفـاوتی از معنـاي اصـلی    گیردین خاصی قرار م؛ بنابراین زحل وقتی در گفتماگرددیم
در » شَـهر «کلمات و لغات هم حـاکم اسـت. کلمـه اي ماننـد     . همین ساز و کار دربارهگیردیم

ن آن را به محل نا، فارسی زبارودیفارسی و عربی به دو معناي کامال متفاوت به کار ميهازبان
. در ایـن مثـال   کننـد یرا یک دوازدهم از سال معنی من آن نازندگی تعدادي از افراد و عرب زبا

هاآني رویکرد انتقادي به تجزیه و تحلیل متون در ارتباط با بافت اجتماعی به وجود آورندهاین شیوه از تحلیل گفتمان با. 1
)11پردازند و الزم است در همان بافت تفسیر شوند، از این رو به تحلیل گفتمان انتقادي شهرت دارد. (آقا گل زاده، یم

2 Astrology
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1تفاوت تنها به شرایط معنا داري این دو واژه مرتبط است.

کـه ایـن   شـود یمشـخص مـ  » استضـعاف «و » استکبار«با بررسی شرایط معنا داري کلمات 
و بـا قواعـد و معیارهـاي    )Aگفتمـان ( ) یا همان عصر نزول قرآن کـریم و  tکلمات در زمان (

ر بسـتر شـرایط سیاسـی، اجتمـاعی و     ، ولـی د انـد یـده ) فهـم گرد Xوط به آن، به صورت (مرب
) فهـم  y) بـه صـورت (  Bمعاصـر و تبـدیل آن بـه گفتمـان (    و در ایران) ´tفرهنگی در زمان (

بـا اسـتفاده از شـیوه   ) لحـاظ شـده اسـت؛    yاند و متناسب با این فهم کارکردهاي خاص (شده
)، مورد ارزیابی قـرار  ´t(و ) tط معنا داري این واژگان را در زمان (توان شرایتحلیل گفتمان می

داد.

» استکبار«و » استضعاف«واژگان لغويتحلیل
(ض ع ف)، دو معنـاي متفـاوت و متبـاین    معنـاي مـاده  لغت شناسـان دربـاره  : استضعاف

ري از مصـدر  اند؛ اولی از مصدر الضَّعف و الضُّعف که خالف نیرو و قوت اسـت و دیگـ  آورده
؛ 2/47الضِّعف که شامل معانی مثل و مانند، دو برابر یا بیشتر نمودن آمده اسـت. (ابـن فـارس،    

مـادي و  يهـا ) ضعیف از معناي اصلی این ماده، به گونه747؛ فیروز آبادي، 9/204ابن منظور، 
» لنطفه، جسم، مـا «) در معناي مادي، ضعف در 30/ 7معنوي استعمال شده است؛ (مصطفوي، 

؛ 747؛ فیروزآبادي، 86/ 5کاربرد دارد. (الطریحی، » عقل، عقیده و ایمان«و در معناي معنوي در 
)204/ 9ابن منظور، 

»او را ضعیف یافتم و بـا او بـه بـدي رفتـار کـردم     «ضَعفتُه، تَضَعفتُه و إستَضعفتُه در معانی 
(جوهري، »و را ضعیف شمردما«)، 376؛ زمخشري،3/2119؛ االزهري، 1/282،خلیل بن احمد(
؛ 3/88(ابـن اثیـر،   » او را ضعیف کردم و در دنیا به فقر و آشفته حالی مجبور کـردم «)، 4/1390

مصـطفوي،  »(از او خواسـتم کـه ضـعیف باشـد    «)، 747؛ فیروزآبـادي، 24/52الحسینی الزبیدي، 
ی دارد؛ تفـاوت محسوسـ  »ضعیف شـمردن «با معناي »ضعیف یافتن«معناي )، آمده است.7/31
»ضعیف شـمردن «آن است که در وجود شخص زمینه ضعف و ناتوانی باشد و »ضعیف یافتن«

)70اي را مالزم نیست. (رهبر،وجود چنین زمینه

ددي مورد توجه و بررسی قرار گرفته که به جهت گسترده بودن از ذکر هاي متع. انواع رویکردهاي گفتمان کاوي در پژوهش1
گفتمان رایج و «، فردوس آقا گل زاده؛ »تحلیل گفتمان انتقادي«ها در این مقاله خود داري شده است. به عنوان مثال نک: آن

تئون اي. ون دایک و »حلیل گفتمانمطالعاتی در ت«، نورمن فرکالف؛ »تحلیل انتقادي گفتمان«لطف اهللا یار محمدي؛ »انتقادي
، حمید رضا شعیري.»هاي گفتمانیي انواع نظامالگوي مطالعه«
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التَّکَبرُ و االستکبار از ماده (ك ب ر) به معنـاي عظمـت و بزرگـی اسـت.     والکبرُ: استکبار
) و حـالتی کـه از بـزرگ انگاشـتن     5/126، ن منظـور ؛ ابـ 11/ 7؛ فیروزآبادي،6/256(ابن عباد، 

) این حالت ممکن است در مکان و زمـان الزم  696. (راغب، شودیخویشتن بر انسان عارض م
) و یـا ممکـن اسـت از    23و با شایستگی صورت بگیرد که مثبت است، مانند تکبر الهی (حشر/

چنـان  ز آن را دارا باشـد ولـی آن  اي اواجد آن نبـوده یـا درجـه   کامالًسوي کسی ابراز شود که 
، داراست، در این حالت نکوهیده و مـذموم اسـت. (راغـب   کامالًبنمایاند که گویا آن صفت را 

گفـت  توانیاستکبار متکبر هر دو گونه را در بر دارد ولی با توجه به استعمال واژه) کلمه696
ولـی  دیـ نمایی که طلب بزرگی ماین کلمه فقط در معناي نکوهیده به کار رفته است؛ یعنی کس

نمایـد. (ایزوتسـو،   ) و متکبرانه و تحقیر آمیز رفتار مـی 10/120، واجد آن صفت نیست (ازهري
همـان، ) یا در برابـر خلـق (  5/127، ممکن است در برابر حق تعالی باشد (ابن منظورتکبر) 79

حال آنکـه بـه کـار    کندی). راغب اصفهانی استکبار را به دو نوع مذموم و ممدوح تقسیم م130
. بـه  رو بـه رو اسـت  بردن این واژه در معناي ممدوح با در نظر گرفتن استعمال آن بـا اشـکال   

؛ میـرزا  3/225نه مستکبر. (طبرسـی،  ؛)23عنوان مثال خداوند متعال متکبر و جبار است (حشر/
جسـت؛ در  انتـو ی) همچنین تکبر و استکبار را در ظاهر و در باطن آدمی مـ 2/339خسروانی، 

شـود و در نـوع دوم خُلقـی    نوع اول تکبر و استکبار اعمال زشتی است که از جوارح صادر می
)208است که در نفس ریشه دارد. (خرمشاهی، 

استضعاف و استکبار در شرایط معنا داري آیات و روایات
را در »مسـتکبر «و » مستضعف«در قرآن کریم و روایات فضاي معنا داري که بتوان کلمات 

بنـدي قـرار   قالب دو گروه مرتبط با هم و یا در ارتباط با گروه دیگر بررسی کرد، در پنج تقسیم
:1گیردمی

که در موقعیت زعامت قـوم قـرار دارد ولـی در    است فرد مومن و معتقدي مستضعف : اول
پس هارون نبیقرآن کریم به گفته) 4/742تک و بی یاور است؛ (طبرسی، جماعت آدمیانبین 

و خـود واقـع شـده   از بازگشت موسی (ع) از کوه طور در حالی کـه مـورد بـی تـوجهی قـوم      

گیرد که شرایط معنایی استضعاف را در کنار استکبار به وجود در این تقسیم بندي آیات و روایاتی مورد بررسی قرار می.1
؛127یند، همچون کودکان صغیر و زنان ناتوان (نساء/گوضعف عقلی و جسمی سخن میآورد و دیگر آیات که دربارهمی

پردازیم.ها نمیبحث خارج است، از این رو به آن) از دایره207؛ سیوطی، 4/2846؛ مسلم، 202؛ ابن بابویه، 4/179کلینی، 
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چنـین بـازگو   موسـی (ع)  رفتار بنی اسرائیل را بـراي  نوع، نادیده انگاشته شده بودجانشینی او 

و یاري نافرمانیه ). در این آی150(اعراف/1»إِنَّ الْقَوم استَضْعفُونی و کادوا یقْتُلُونَنی...«: نمایدیم
در مقابل درخواست نیز از استضعاف است. امام علی (علیه السالم) صورتی،پیامبر الهینکردن 

بیعت کننده بـاقی بـود،   تنبیعت ابوبکر و اصحابش، ابراز داشتند که اگر عهد و وفاي آن چهل 
قَوم استَضْعفُونی و کادوا إِنَّ الْ«فرماید: و میاخاستند.به پا میغاصبان حکومت در برابربی شک 

بافت و زمینه،مستضعف در این گفتمان) بنابراین فضاي 2/73(الحویزي العروسی، » یقْتُلُونَنی...
نا گیرد ولی با شرایطی است که فرد مومنی در موقعیت زعامت و جانشینی رهبر پیشین قرار می

که حق جایگاه رهبري راکسب امکان ، یاورنبودشود و به جهت قوم خویش مواجه میفرمانی
ندارد. ایمان، صبر، مورد ظلم واقع شدن، در معرض تهدید به قتل قرار داشتن، وفـاداري  اوست 

هاي این گروه است.ها، تنها بودن، از صفات و ویژگیبه آرمان
از آیـد یاي از جانب حق به سویشان مدر مقابل این دسته، گروهی هستند که وقتی فرستاده

رسان را دروغگو خطاب کرده، حتی نسبت به قتل و آن پیامزنندیذیرش او و پیامش سر باز مپ
قرآن و روایات به این فرد یا افراد مستکبر گویند. خداوند متعـال  زبان؛ در ورزندیاو مبادرت م

2»فَفَریقاً کَذَّبتُم و فَریقاً تَقْتُلُونَأَ فَکُلَّما جاءکُم رسولٌ بِما ال تَهوي أَنْفُسکُم استَکْبرْتُم: «فرمایدیم

کـه بـا   دیـ نمایحضرت امیر (علیه السالم) از موسی و هارون (علیهما السالم) یاد مـ ) 87(بقره/
گویند اگر تسلیم شود بقاي ملـک و  و به او میشوندیپشمینه و عصا بر فرعون وارد مايجامه

: دیگویکه مشوندیفرعون و اطرافیانش رو به رو مولی با تمسخردینمایعزت او را تضمین م
گویند اما خود مستمند هستند؟ از دوام ملک و عزت من سخن میهانیآیا مسخره نیست که ا«

)291(شریف رضی، » ها دست بندهاي طال نیست؟گویند پس چرا بر دستان آناگر راست می
نمود استکبار این گروه به شرح زیر است:

؛ 40؛ اعـراف/ 33؛ اعـراف/ 75؛ یونس/46؛ مومنون/39(عنکبوت/ از پذیرش حقسرباز زدن
نیـازي از اطاعـت (اعـراف/    ). اظهار بی1/78؛ صافی، 23؛ مدثر/59؛ زمر/10؛ احقاف/36اعراف/

؛ 8؛ جاثیـه/ 67؛ مومنون/7) رویگردانی از آیات الهی (نوح/34؛ بقره/39؛ قصص/75-74؛ ص/88
)، نپذیرفتن طلب آمرزش نبی از 43-42؛ فاطر/87م رسول (بقره/) اعراض از شنیدن کال7لقمان/

بکشند.مرابودنزدیکوکشاندندضعفبهرامنقوم. این1
نبود برایتان آورد، کبر ورزیدید؟ گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را هر گاه پیامبري چیزي را که خوشایند شما.2

.کشتید
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)، منازعه، عدم تواضع، خود را برتر دیدن، تعصب (شریف رضـی،  5درگاه خداوندي (منافقون/

) نپـذیرفتن والیـت و   1/299) اصرار بر گناه، پیروي هواي نفـس، لجاجـت، (ابـن بابویـه،     286
)1/383(قمی، زعامت جانشین حق

اعم و مستکبران افرادي خداوند ایمان دارندکه به فرستادههستند ان گروهیمستضعفدوم:
هستند؛فاقد ایمانکه اندصاحبان قدرتاز سران قوم و

الْمَلَأُ الَّذینَ اسْتَکْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذینَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَـنَ مِـنْھُمْ أَ تَعْلَمُـونَ أَنَّ صـالِحاً     قالَ «
.)75(اعراف/1»لٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونمُرْسَ

شـوند یگو با یکدیگر جمع مو ی جماعتی از مردم که براي مشورت و گفتنبه معا» مأل«
در کالم ) به کار رفته است. 5/189،) و اشراف و روساي قوم (طبرسی8/346خلیل بن احمد، (

ن را قـوم مـومنی معرفـی    اشود؛ ایشان مستضـعف از چنین گروهی یاد میعلی (علیه السالم) نیز 
داننـد کـه در درون خـود را    که از نظر مادي ضعیف هستند و مستکبران را قومی مـی ندینمایم

. در حقیقـت  نگرنـد یمبه چشم حقارت اندفیضعگروهی که از نظر مادي بزرگ پنداشته و به 
)291. (شریف رضی، شوندمیآزمایشمستضعفان مستکبران به وسیله

این دسته از آیات و روایات، مستضعفان گروه مومن و بـا ایمـان   گفتمانبنابراین در شرایط 
و مستکبران گروه کافر و بی بهره از ایمان هستند.

به همین سبب باشند؛ میحاکمان بی ایمان تحت سیطرهمستضعفان افرادي هستند که سوم:
فرماید:این افراد میخداوند متعال درباره،زماندنداز متابعت رسول الهی با

إِنَّ الَّذینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَالئِکَةُ ظالِمی أَنْفُسِھِمْ قالُوا فیم کُنْتُمْ قالُوا کُنَّا مُسْتَضْـعَفینَ فِـی الْـأَرْضِ    «
هِ واسِـعَهً فَتُھـاجِرُوا فیھـا فَأُولئِـکَ مَـأْو        2»اھُمْ جَھَـنَّمُ وَ سـاءَتْ مَصـیراً   قالُوا أَلَمْ تَکُـنْ أَرْضُ اللـَّ

.)97(نساء/
در همزیرتوان گفت دیالوگ مطرح در آیهمی»مأْواهم جهنَّم«با توجه به این بخش از آیه 

:انجام شده استایشان همین دسته یعنی گروه حاکمان کافر و گروه تحت سلطهمیان 

دانید که صالح از طرف ورزیدند، به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند: آیا میسران قوم او که استکبار می.1
ه است مؤمنیم.تردید، ما به آنچه وي بدان رسالت یافتپروردگارش فرستاده شده است؟ گفتند: بی

گویند: در چه [حال] بودید؟ پاسخ گیرند، میاند، [وقتی] فرشتگان جانشان را میکسانی که بر خویشتن ستمکار بوده.2
گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ پس آنان جایگاهشان دهند: ما در زمین از مستضعفان بودیم. میمی

رانجامی است.دوزخ است و [دوزخ] بد س
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.)31(سبأ/1»اسْتَکْبَرُوا لَوْ ال أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنینَالَّذینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذینَ یقُولُ «
طبرسـی،  ؛ 8/397(طوسـی،  هاي این گروه از مستکبران است.و اشرافیت از ویژگیاست یر

8/631.(
انـد و  ن در مسیر گمراهـی قـرار گرفتـه   اپیروي از مستکبرسببن به ادر این گروه مستضعف

، از ایشان تبري کنندیابراز ناراحتی و پشیمانی از متابعت او ممانند پیروان شیطان که در قیامت 
)111/ 7. (مجلسی، جویندیم

کـرده  ظلـم  و به آنانبه بندگی کشیده آنان راکه فرعونهستند گروهی مستضعفان چهارم:
:است
مِـنْھُمْ یُـذَبِّحُ أَبْنـاءَھُمْ وَ    إِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَھْلَھـا شِـیَعاً یَسْتَضْـعِفُ طائِفَـةً     «

).4(قصص/2»یَسْتَحْیی نِساءَھُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ
گري و ستمگري معرفی شده که گروهی را به بندگی کشـانده  در این آیه فرعون نماد طاغی

) مستضعفان در مقابل قـدرت فرعـون تـوان مقابلـه و     8/129؛ طوسی، 374/ 7است. (طبرسی، 
وَ نُریـدُ أَنْ نَمُـنَّ عَلَـی    «شـود:  پیشوایی و وراثت زمین داده مـی ها وعدهولی به آن.فاع ندارندد

ةً وَ نَجْعَلَھُـمُ الْـوارِثین    ؛ 137؛ اعـراف / 5(قصـص/ 3»الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَھُمْ أَئِمـَّ
).506، شریف الرضی

اند و عمـل صـالح انجـام    وهی قرار دارد که ایمان آوردهگروه مستکبران در مقابل گرپنجم:
مستکبران در مقابـل گروهـی   دادن. در این آیه به صراحت از گروه مستضعف یاد نشده است و

به نام اهل ایمان قرار دارند:
ذینَ    فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَیُوَفِّیھِمْ أُجُورَھُمْ وَ یَزیـدُھُمْ مِـنْ  « ا الـَّ فَضْـلِهِ وَ أَمـَّ

4»اً

)173(نساء/

.بودیممومنانازحتمامانبودیدشمااگرگفتندمستکبرانبهمستضعفان.1
سرراپسرانشان: داشتمیزبونراآنانازايطبقهساختطبقهطبقهراآنمردمِوبرافراشتسر] مصر[سرزمیندرفرعون.2

بود.فسادکارانازويهکگذاشتمیجايبرزنده] کشیبهرهبراي[رازنانشانوبریدمی
وارثراایشانوگردانیم] مردم[پیشوایانراآنانونهیممنّتبودندشدهدستفروسرزمینآندرکهکسانیبرخواستیمو3
کنیم.] زمین[
ایشانبهخودفضلازودادخواهد] کمالو[تمامبهراپاداششاناند،کردهشایستهکارهايوآوردهایمانکهکسانیاما.4

خدابرابردروسازدمیدچاردردناكعذابیبهراآناناند،فروختهبزرگیوورزیدهامتناعکهکسانیاماوبخشد؛میترافزون
.یافتنخواهندیاوريویارخودبراي
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)، از روي صـورت منفـی آن   x(مستکبرانتشخیص ساخت معنایی واژهبا توجه به الگوي 

)not-xویژگـی اسـتنکاف و   ، دهنـد یو عمل صالح انجـام مـ  آورندیی کسانی که ایمان م) یعن
همـین الگـو قابـل ارزیـابی     بـا از سوره سجده نیز 15قابل تشخیص است؛ آیهاستکبار کافران 

است؛
رُوا بِھــا خَــرُّوا سُـجَّداً وَ سَــبَّحُوا بِحَمْـدِ رَبِّ     « ھِــمْ وَ ھُــمْ ال إِنَّمـا یُــؤْمِنُ بِآیاتِنَـا الَّــذینَ إِذا ذُکـِّ

1»یَسْتَکْبِرُونَ

هستند کـه چـون بـه آیـات الهـی      ییها) آنnot-x() مستکبران و مولفه xدر اینجا مولفه (
پندشان دهند به سجده بیفتند و پروردگارشان را سـتایش کننـد، بنـابراین از جانـب مسـتکبران      

ار است. (ایزوتسو، عکس این رفتار یعنی عدم خشوع، تواضع و پذیرش دعوت حق، مورد انتظ
)79ـ 78

، هـا آنو با توجـه بـه گفتمـان موجـود در     از مجموع آیات و روایات در پنج گروه نام برده 
و مستضعفان داراي صفات زیر هستند:که مستکبران شودیمشخص م

منازعه، عدم تواضع، خود را برتر دیدن، تعصب، اصرار بر گنـاه، پیـروي هـواي    مستکبران:
حق، برنتافتن کرنش در برابر فـردي کـه مـورد    رهبرپذیرفتن والیت و زعامت نفس، لجاجت، ن

.تایید خداست، غرور، سرکشی، لجاجت و شک
چشـم  ایمان، تسلیم پذیري، متابعت از حق، فقـر مـادي، خـوار و ضـعیف در    : مستضعفان

و مناسب براي هجرت از دیار کفر، غفلـت، نـدامت  نکردنایمان، تالشيمستکبران، آرزومند
.در اقلیت بودن، قدرت دفاع نداشتن، بردگیحسرت،

در قرآن استکبار غالبا ، گفتتوانیمبا توجه به گفتمان موجود در این آیات و آیات دیگر 
ي عنوان شده دلیـل روشـنی   هامثالو با توجه به رودیمدر غیر موارد قدرت و سیاست به کار 

در تنهـا صـفتی کـه    وجود نـدارد. » ذین استضعفواال«بر » الذین استکبروا«براي تفوق همیشگی 
کفر مستکبر و ایمـان  دهدیمستضعف و مستکبر را در مقابل هم قرار مي یاد شده هاگروهتمام 

ممکـن اسـت   ؛ زیـرا قدرت و ثروت،هاي دیگر نظیر ضعف ماديمستضعف است و نه ویژگی
طبقه فقیران و ضعیفان مـادي کسی از ؛ از سوي دیگرو مومن باشدفردي از طبقه باالي جامعه

تسبیحپروردگارشانستایشبهوبیفتندکنانسجدهدهندپندشانبدانچونکهدارندایمانکسانیآنفقطماآیاتبه.1
.نکنندتکبروگویند
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نتیجـه  تـوان ینمـ همچنـین از مجمـوع آیـات و روایـات     و در عین حال کافر و مستکبر باشد.

واضحی از تضایفی بودن پدیده استکبار و استضعاف به دست آورد به این معنا کـه استضـعاف   
از میـان  هـر گـاه دومـی    کـه استکبار و وجود مستضعف وابسته به وجود مستکبر باشـد زاییده

برداشته شود اولی نیز زایل شود.
به این شرح است:» آیات و روایات«گفتماندر » مستضعفان و مستکبران«جدول صفات 

هاصفات و ویژگینام گروهنام دسته

اول
مستضعفان

ایمان، صبر، مورد ظلم واقع شدن تا سـر حـد مـرگ، وفـاداري بـه      
ها، تنها بودن.آرمان

مستکبران
عه، عدم تواضع، خود را برتر دیدن، تعصـب، اصـرار بـر گنـاه،     مناز

پیروي هواي نفس، لجاجت، نپذیرفتن والیت رهبر حق.

دوم

مستضعفان
ایمان، تسلیم پذیري، متابعت، فقر مادي، خوار و ضـعیف درچشـم   

مستکبران.

مستکبران

ــا و   ــال =روس م
اشراف قوم

نپذیرفتن دعوت حق همراه بـا ویژگیهـایی   
: قــدرت، ثــروت، غــرور، عــدم تواضــع، چــون

لجاجت، سرکشی.
مال = جماعـت  

مردم
نپذیرفتن دعوت حق همراه بـا ویژگیهـایی   

چون: سرکشی، غرور، لجاجت، تمرد، شک.

سوم
مستضعفان

آرزوي ایمان و توان هجرت از دیار کفر و آزادي از بند مسـتکبران  
نـد، غفلـت، نـدامت،    دهرا دارند ولی تالش الزم را از خـود بـروز نمـی   

حسرت، پیـروي از مسـتکبرین در دنیـا، تبـري جسـتن از مسـتکبران در       
قیامت، سرزنش خود، ستمکار.

ایمان نیاوردن و کفر، برخورداري از موقعیت رئاست و اشرافیت.مستکبران

مستضعفانچهارم
ایمان، قدرت دفاع نداشـتن در برابـر ظلـم، سـتم دیـده، در اقلیـت       

، مورد لطف خدا واقـع شـدن، وراثـت    صبر، شدنو ضعیف بودن، خوار 
زمین.

.دهندینمایمان نیاورده و عمل صالح انجام مستکبرانپنجم
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اجتماعی، اقتصـادي  هايیانکلمات مستضعف و مستکبر در شرایط معنا داري جر

در ایران70تا 40ي هاو سیاسی دهه
ضـد  ور و بـروز مبـارزات سرسـختانه   حدود سه دهه قبل از انقالب اسالمی همگام با ظهـ 

و اندیشـمندان جهـان،   مبـارزان در سرتاسر دنیـا و هـم سـو بـا     و ضد سرمایه دارياستعماري
و مفاهیم مارکسیستی مدرن خاصی در ذهن متفکـران مسـلمان و   1هاي ضد امپریالیستیاندیشه

یکردهـاي  بـا گـرایش بـه رو   چـون دکتـر علـی شـریعتی    کردندیایرانی که در غرب تحصیل م
در دو عنوان توانیدکتر شریعتی را مهايیشهاندجهت. در همین 2شکل گرفتشناسانهجامعه

زمانی مورد ارزیابی قرار داد:و در طی دو برهه
جامعـه شناسـی و بسـتر سـازي ایـن      در حیطـه هـایی یـدئولوژي ـ پرورش و پـردازش ا 1

قابـل مشـاهده   50و 40يهایشتر در دههبراي سیستماتیک کردن تعالیم اسالمی که بهایشهاند
فکـري حـاکم بـر فضـاهاي     هـاي یـان در فرانسه و تاثیري پـذیري از جر تحصیل دوران.است

ي سیستماتیک کردن تعـالیم اسـالمی و پـردازش    توان زمینه ساز اندیشهیمرا آکادمیک آن بالد
جامعـه شناسـانه بـه    گـورویچ کـه نگـاهی    «گویـد:  یمـ شریعتی ایدئولوژي دینی در او دانست.

چشمان من بخشید و جهتی تازه و افقی وسیع در برابـرم گشـود و پروفسـور بـرك مـذهب را      
(شـریعت رضـوي،   ». تواند دیدیمنشانم داد و فهماند که از پشت عینک جامعه شناسی چگونه 

بد بـه  آن عدم تعکه الزمهنگردیشریعتی با نگاه جامعه شناسانه به مسائل م«، برههدر این ) 70
) سـنگ بنـاي   263؛ طالبـان،  208(سـروش،  ». طرفانـه بـا مـذهب اسـت    دین و برخـوردي بـی  

ي جامعه«، »یمبارزه طبقات«، »بهره کشی طبقاتی«مدرن خاصی چون جامعه شناسانههايیشهاند

1.Impérialisme ی میقدي ي) از واژهفرانسو(به زبانimpire که گویندامپریالیسم به نظامی ي است. امپراطوي معناو به
و اقوام دیگر را ملتهاها وکند و سرزمینتجاوزملی و قومی خودمرزهايخواهد ازیا سیاسی میبه دلیل مقاصد اقتصادي و

)27ي، آشور. (خود درآوردسلطهزیر
دکتر شریعتی به قصد تحصیل در رشته جامعه شناسی به پاریس رفت اما پس از ورود به پاریس فهمید که ابتدا باید رشته . 2

تاریخ «ادبیات ثبت نام نمود. رساله او با نام شناسی شود، بنابراین در رشتهادبیات را تحصیل نماید تا بتواند وارد رشته جامعه
اش براي او کار ) اما در واقع کارهاي تحقیقاتی رساله67شریعت رضوي، (به راهنمایی دکتر ژیلبرت الزار بود »فضائل بلخ

در دو نمود. تحقیقات اصلی اوشناسی میشد و ایشان بیشتر وقت خود را صرف مطالعاتی در زمینه جامعهجنبی محسوب می
هایی چون ژرژگورویچ در زمینه جامعه شناسی و دیگر در مرکز گرفت، یکی کلژدوفرانس زیر نظر چهرهمرکز علمی انجام می

دکتر شریعتی در پاریس فرصت «گوید: تتبعات عالی در جامعه شناسی مذهبی توسط ژاك برگ. دکتر غالم عباس توسلی می
ها و آثار فالسفه و دانشمندان و فلسفی و مشی و رفتار اجتماعی و نوشتهبررسی و شناخت مستقیم مکاتب اجتماعی و 

هاي جامعه شناسی و اسالم شناسی و فلسفه را یافت در اینجا مطالعات اسالم شناسی به طور عموم و نویسندگانی در حوزه
)69ـ68جامعه شناسی باالخص نظر او را جلب کرد و به صورت کالسیک به آن پرداخت. (همان، 
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هاي طبقاتی زیر در آثـار مکتـوب و   نظام؛ در مجموع 3شودیدر همین برهه بنا نهاده م» بی طبقه
وضوح بیشتري دارد:) یریات(اجتماعیات، اسالمیات، کويوشفاهی 

4بورژوازيـ 

یا سرمایه داري5کپیتالیسمـ
یا نظام ارباب رعیت6فئودالیتهـ
7پرولتاریاـ

و تـالش در جهـت  هـا در اسـالم و   قبـل، بازسـازي آن  دورههـاي یـدئولوژي ـ تلفیـق ا 2
).1356ـ1347=جاه تا زمان وفات ي پنسیستماتیک کردن تعالیم اسالمی (اواخر دهه

؛ 201(سـروش،  دکتر شریعتی به دین در این دوره بیشتر نمایان اسـت.  نگاه جامعه شناسانه
یی توام با ایدئولوژي همچون مارکسیسم، ساختار نظامشان هامکتبي او به عقیده)201میزبان، 

.به کار رفته استدکتر شریعتیبار در کالم 1001در حدود ي آن ـ طبقات ـ شدهطبقه همراه با صورت جمع بسته واژه. 3
4.bourgeoise نظام مبتنی بر تولید است که در آن صاحبان سرمایه با در دست داشتن ابزار تولید و بهره «نظام بورژوازي

طبقه بین اشراف و طبقه سوم را گویند. در نظام سیاسی و در همچنینپردازند. سرمایه میگیري از نیروي کارگران به انباشت 
) دکتر شریعتی 210عمید، (». کندي کارگر را استثمار میي صاحب قدرت و سرمایه است که طبقهمارکسیسم، بورژوازي طبقه
(فرهنگ ». گیرندکه از استعمار دیگران بهره میپولدارهاي استعمارگر و سرمایه گذارهایی «گوید: در تعریف بورژوازي می
شود.در مجموعه آثار ایشان مشاهده میبار1041) این واژه در حدود 104ـ 101لغات کتب دکتر شریعتی، 

5.capitalismیک نظام تکامل یافته از بورژوازي است یعنی همان سیستم بوژوازي که وقتی «داري کپیتالیسم یا نظام سرمایه
اند. با روي کار آمدن داري؛ سرمایه داري و بورژوازي هر دو مترادفگذاریم سرمایهشود اسمش را میگیرد و قوي میمیاوج 

اش بند است وضع زندگیش مرفه شده ولی شود و بر آبشخور سرمایه داري پوزهنظام سرمایه داري نظام بورژوازي استحاله می
بار در 140) واژه سرمایه داري در حدود 295(همان، ». قبال وابسته به هیچ کس نبودي ارباب است درحالی که وابسته به طبقه

خورد.آثار دکتر شریعتی به چشم می
6.Feudal systemنظامی ، سرواژیاخانخانییا ملوك الطوایفییا حکومتداريتیولیا رعیتیارباب ـ ظام فئودالیته یا ن

به وجود آمده اشتراکینظامکمون اولیهیا در نتیجه فروپاشیجامعه برده داري وپاشی اقتصادي است که در نتیجه فر-اجتماعی
هاي مشخص خود، وجود هاي جهان، البته در هر جا با ویژگیهاي رسیدن بدان، تقریباً در کلیه سرزمینو با وجود تنوع راه

ي ي رعیت و دوم طبقهباشد: اول طبقههاي بزرگ اختصاص داشته و داراي دو طبقه عمده میفئودالیته به مالکیت.استداشته
ي فئودال و فئودالیته در حدود ) واژه278و مالکان. در ایران این نظام به نام ملوك الطوائفی شهرت دارد. (همان، قدرتمندان 

خورد.بار در مجموعه آثار دکتر شریعتی به چشم می1154
7.proletariat ،و یا طبقه پستی ) 255طبقه اجتماعی که جز دستمزد حاصل از کار روزانه، منبع درآمد دیگري ندارند. (عمید

که در جریان تبدیل طبقه بورژوازي به سرمایه داري به جاي طبقه دهقان در نظام فئودالیته به وجود آمده است. (فرهنگ لغات 
اند یعنی افرادي که کار مشخص و ) این طبقه باالتر از گدا و پایین تر از کارگر توصیف شده115کتب دکتر علی شریعتی، 

تر هاي دوره گرد که در کارخانه از کارگر معمولی پاییناند و منتظر پیشامدي هستند، بیکارهند، نشستهحتی وسیله کاري ندار
اندیشند، خود آگاهی دارند و عامل اصلی کار هستند، حق انتخاب هایی هستند که آزاد هستند، میهمان) اینان انسان(هستند. 

د همه این خصائص طبیعی هستند. کارگر ماشین است و ماشین به وقت و فراغت و نوع و شکل و مدت کار دارند ولی فاق
ي نفس کش که از گوشت و دهد که چه مقدار مهرهعنوان کارگر حقیقی به ابزار کار نیازمند است به اربابش سفارش می

احتیاج کارگرش خرد و بر حسبپوست ساخته شده برایش ابتیاع کند او هم افراد انسانی (پرولتر) را به صورت ماده خام می
بار استفاده نموده 119ي پرولتاریا و کلمات مشابه آن در حدود ) شریعتی از واژه284شریعتی، ما و اقبال، (کند. قالب ریزي می

است.
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یـدئولوژي اسـالم از طریـق    با مراجعه به کتب این مکاتب، به راحتی قابـل فهـم اسـت، ولـی ا    

در حـالی اسـت کـه از نظـر     ) ایـن  6شود؛ (پیمـان،  ینمي اسالمی، دریافت هاکتابمراجعه به 
و یک جهان بینی وسیع و عمیـق و خودآگاهانـه دارد و داراي   8اسالم یک ایدئولوژي«شریعتی 

يهـا روشـنفکري و جبهـه  هـاي یگاهیک رسالت انسانی است که مسئولیت بیداري و هدایت پا
)210ـ 209ما و اقبال، (شریعتی، ». انقالبی را در دست دارد

1400بعـد از  نظر اونو یعنی اسالمی که به یدر جهت ورود اسالمو یارانشدکتر شریعتی
ورود الگوهـاي  وهـا ضرورتو هاحرکتگرفت به متن یشکل مهایشیدئولوژيسال داشت ا

گیري از ) از جمله الهام6(پیمان، ؛ ندانجام دادییهاي باور و زندگی مردم تالشدینی به عرصه
امام علی (علیه السالم)، امام حسین (علیه السـالم) حضـرت فاطمـه (سـالم اهللا     الگوهایی نظیر 

)9همان، (9.باشدیم، بالل، عمار، سمیه و یاسر ابوذر غفاري،علیها)، حرّ
از متن قرآن کریم و وارد کـردن آن  ي دکتر شریعتی، بیرون کشیدن اسالم هادغدغهیکی از 

و دین را یک نهاد اجتماعی و یـک عنصـر   ي جامعه بوده است؛ اهاضرورتو هاحرکتبه متن 
یـک نـوع   نمـود تـا   کوشـش  و ) 302(علمـی،  دانستیاجتماعی ميهافعال و پویا در حرکت

ه از متن قرآن جامعه شناسی مذهبی بر مبناي اسالم و با اصطالحات استنباط شده و اقتباس شد
مستضــعف در مقابــل واژهواژه)6اســالم، (شــریعتی، شــناختارائــه دهــد.و کتــب اســالمی 

است که در کالم دکتـر شـریعتی از بسـامد بـاالیی برخـوردار      مفاهیم قرآنی ، یکی از بورژوازي
اجتماعی طبقاتی یک تقسیم طبقاتی مشترك و يهادر همه نظام«. شریعتی معتقد است: 10است،

کـه  شـود یثابت حاصل مدو طبقه11بتی وجود دارد، بدین معنی که از برش طولی هر جامعهثا
و جامعه را به قطبـی  گیردیبر اساس مالکیت بر منابع و ابزار و روابط تولیدي جامعه صورت م

شـود یاستضعاف محاکم) و قطبی کهي(طبقهکندیاستضعاف مکه به اصطالح جامع قرآن، 

. ایدئولوژي از دو بخش ایده به معناي فکر و لوژي به معناي منطق و شناخت تشکیل شده است و در لغت به معناي عقیده و 8
اي است که نسبت انسان به خود، جایگاه طبقاتی، پایگاه اجتماعی و ...را یده است. در اصطالح بینش و آگاهی ویژهشناخت عق
هاي خاص پیدا ها و قضاوتها و آرمانگیريها و جهت یابی ها و موضعها و راه حلکند و بر اساس آن مسئولیتتوجیه می

شود (فرهنگ لغات کتب دکتر علی شریعتی، اي معتقد می(ارزش) هاي ویژهکند و در نتیجه به اخالق و رفتار و سیستممی
43(.

بیانگر تالش وي براي عینی سازي و الگو سازي ) 1348(سال ارشاد ياي با عنوان ابوذر غفاري در حسینیهاجراي نمایشنامه. 9
.استبشریتبلکه براي کلّ،مطرح در تاریخ اسالم نه براي ایران آن روزهايیتشخص

دو واژه، هربار10ي استکبار و نه مستکبر کلمه،بار135استضعاف و مستضعف در مجموع در کالم دکتر شریعتی واژگان . 10
مجموعا دو بار اشاره شده است.هاآنو به متضاد بودن بار 6با هم

.چه در نظام سرواژي چه سرمایه داري چه عصر بردگی و چه عصر آزادي. 11
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نیـز تـالش   اسـالم  )43(فرهنگ لغات کتب دکتـر شـریعتی،   ».کندیتقسیم ممحکوم)ي(طبقه

يزنـدگی ضـد بـورژوازي و گـرایش بـه طبقـه      يي ضـد اسـتثماري و شـیوه   مبارزهکند با یم
برابري اقتصادي و بـرادري  را در جامعه نقض نماید و هایضو تبعهایانحصار طلب، مستضعف

).210اقبال،ما و شریعتی، ایجاد نماید. (انسانی 
هاي زیر است:یژگیومستضعف داراي 12از منظر دکتر شریعتی و همفکرانش

زمانـه و  يهـا بـه بردگـی فکـري قـدرت    «استثمار شده و محروم و افرادي کـه  يـ توده1
)210ابوذر،(شریعتی، ». اندتبلیغاتی محکوم شدهيهادستگاه
ب مانـدگی و اسـارت و بیـدادگري و    رنجور از عقيهاو انساناستعمار شدهيهاملتـ2

)211ما و اقبال،نان و محتاج نور هستند. (شریعتی، يآزادي و گرسنهۀگرسنگی که تشن
مأل و شکم گنده هـاي  يهاضد اشراف و نفرت از زراندوزان و گردن کلفتيهاجبههـ3
)214همان،(.مترف
)148ـ 147همان،مغضوبان زمین (ـ4
)18ـ 17ي طاغوتی، مانند ابوذر غفاري. (انتظام پور، هامنظاقربانیان ـ5
غارت شدگان ستم اقتصادي که دسترنج و استعدادهایشان را مسلّطان و حاکمـان جبـار   ـ6

برند. (همان)یمبه کار هاآنبر جامعه گرفته و علیه 
ان)باشند. (همیمکسانی که از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد ستم و ظلم ـ7
هستند. هاابرقدرتگروهی که مستقیما هیچ نقشی در جامعه ندارند ولی متضمن منافع ـ8

(همان)
کســانی کــه از نظــر فکــري ضــعیف هســتند و از سیاســت اقتصــادي و اجتمــاعی و  ـ9

هاي سیاسـی و  ینشبفهمند راه پیشرفت و ترقی و شناخت و ینمجهانخواري مستکبران چیزي 
بسته است. در این بین فرهنگ در سه بعـد اسـتثمار و اسـتعمار و    هاآنر اقتصادي و اجتماعی ب

شود و سرنوشت ملل مستضعف را مستکبران جهانخوار به طـور موقـت در   یماستحمار مطرح 
هاي بسته تعیین کرده و زمان به زمان براي تامین منافع خویش آن قوانین را به نفـع خـود   اطاق
دهند. (همان)یمتغییر 

باشند:یمن نیز داراي خصوصیات زیر مستکبرا

از محمد انتظام پور، »استضعاف و استعمار نو«و 1358از حبیب اهللا پیمان، »آثار فرهنگی استکبار و استضعاف«يهاکتاب. 12
ي تحریر درآمده است.هاي دکتر شریعتی به رشتههم سو با اندیشه.1363
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دانند، حاکمیت، عبودیت و یمخودشان را از لحاظ فهم و شعور و موضع طبقاتی باالتر ـ1

کشـانند (اسـتعباد). ایـن    دهند و دیگران را به بندگی خود مییمنظایر آن را به خود اختصاص 
ي حـاکم بـر   هـا سـنت کنند و ي موجود در دیگران را ندیده و انکار هاارزششود که یمباعث 

را بـه  هـا آني نادانی مـردم  را بپذیرند و به بهانههاآنجهان را هم بپوشانند و حاضر نباشند که 
)19استضعاف بکشانند. (پیمان، 

)211ما و اقبال،(شریعتی، ي مسلط. هاقدرتقدرتمندان و ـ2
و استکبار نمایندیتکیه مچرا که به هر که و هر چه جز خدا نظامشان شرك آمیز استـ3

)213حج،. (شریعتی، سازندیو خلق را قربانی استضعاف مورزندیم
)19خود رأي و مستبد. (پیمان، ـ4
ي آن مـردم را بـه استضـعاف    ي زر و زور و تزویر که به وسیلهداراي سه نیروي عمدهـ6

برنـد  یمرا به یغما هاآن، سرمایه سازندیمرا بازیچه امیال قدرت طلبانه خود هاآنکشانند و یم
کننـد.  یمـ گیرنـد و اسـتثمار   یمـ و آنان را براي تامین مقداري غذاي بخور و نمیر بـه خـدمت   

)11؛ انتظام پور، 206حج،شریعتی، (
شامل اسـتعباد (بـه بنـدگی    استضعاف به معنی بیچارگی و ضعف و از منظري که بیان شد، 

اسـتبداد (ضـعف سیاسـی) اسـتعمار (ضـعف ملـی) و       استثمار (ضـعف اقتصـادي)،  کشاندن)،
)206حج،(شریعتی، است. استحمار (ضعف فکري، روحی و اخالقی)

راههاي برون رفت از مساله استضعاف و استکبار از منظر دکتر شـریعتی و همفکـرانش بـه    
این شرح است:

باید متحمل زور ي مستکبر؛ زیرا تا وقتی زور هست یکی هانظامو هاگروهاز بین بردن ـ1
تـا  تا ارباب، مالک و سرمایه دار هست، رعیـت و بـرده و کـارگر و مـزدور هـم هسـت      بشود

دهـد (پیمـان،   یمـ اخالقیات استکباري هست، اخالقیات استضعافی هم به حیات خودش ادامه 
يو قربانیان آن یعنـی طبقـه  کنندیها هستند که انسان را به ضعف دچار ماین نظام) و 26ـ23

)42(فرهنگ لغات دکتر علی شریعتی، .آورندن را به وجود میامستضعف
اسـتکبار و  رفع نظـام طبقـات؛ بـین طبقـه مسـتکبر و مستضـعف تضـاد وجـود دارد،         ـ2

مـا و  ، ؛ همـو 12، حـر (شریعتی، با یکدیگر قرار دارند.که در تضاد هستنداستضعاف دو قطب 
ایده آل همـان  رود که طبقه از بین برود، جامعهیمو تنها زمانی تضاد از بین) 202-192اقبال،

طبقه است که در آن نه مستضعفی باشد و نه مستکبري، امتی باشند برابر و بـرادر کـه   جامعه بی
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ي مستضعف و مستکبر نتواند بر ایشان حاکم شود از این رو باید جامعه توحیدي و بدون رابطه

)24ـ 23پیمان، (طبقه باشد.
پیـروزي نهـائی مستضـعفان زمـین و پیشـوایان قطعـی       «ضرت مهـدي (عـج)؛   آمدن حـ3

محکومان و تحقق برابري مطلق طبقاتی ـ اقتصادي که با آمـدن امـام مهـدي (عجـل اهللا تعـالی      
)205ما و اقبال،(شریعتی، .»شودیفرجه) محقق م

خالصـه  تـوان  یمدر قالب جدول زیر در کالم دکتر شریعتی را معانی مستضعف و مستکبر 
:کرد

دهقـان و  ،کـارگر ،گروه ضد بـورژوازي، فئودالیتـه و سـرمایه داري   نامستضعف
مغضـوبان زمـین، مـومن و غیـر     ،پیشوایان قطعی، پیروزان نهایی، پرولتر
اسـتعمار،  ، استبداد، استکبار،ادعبها: استابزار به ضعف کشاندن آن.مومن

.استحمارواستثمار
اد عباستثمار، استبداد، استعمار، استحمار و استعنی استکبار گاهی به منامستکبر

ي شـرك  بر پایههاآنیی که افکار هانظامرود و گاهی به معنی یمبه کار 
است.

پادشاهی واژگونی نظام در فضاي شور و نشاط انقالبی و تالش براي پس از دکتر شریعتی 
مستکبر در کالم رهبر فقید ، کلمات مستضعف و و جایگزین ساختن نهادهاي جمهوري اسالي

. امام شوندیبسامد بیشتري یافته و طنین افکن تر م1368تا1358طی سالهايانقالب اسالمی 
نمایند:یماینگونه معرفی ن را اخمینی (ره) مستضعف

ضعیف جامعه و فقیر که انقـالب اسـالمی را بـا قـدرت     ولی از طبقهاشخاص با ایمان ـ1
) حمایت اسالم هـم از  3ستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (ره)، ایمان خلق نمودند. (ا

آنِ ضعفا و طبقات محروم جامعه است و اسالم با فقیران و مستمندان نسبت به ثروتمندان انس 
ي مستضـعف  ي پایین جامعـه و طبقـه  ي انبیاي الهی هم از طبقه) همه56بیشتري دارد. (همان، 

)7شوراندند. (همان،یمهاقدرتعلیه را بر هامستضعفبودند و 
)3اند. (همان،ضعیف شمرده شدههاابرقدرتافرادي که توسط ـ2
اند. (همان)ي ستمگر ضعیف شمرده شدههاحکومتافرادي که توسط ـ3

ي امام (ره) مستکبران داراي صفات زیر هستند:در اندیشه
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ي جهـان کـه مستضـعفان را    هـا تقـدر ي جائر مانند آمریکا و صهیونیسـت و  هاقدرتـ1

ي ضعیف را عقـب نگـه   هامملکتهاآنکنند. استثمار و استعمار (از نوع فکري و فرهنگی) می
)7و 5را دارند. (همان، هاآنداشته و قصد بهره برداري از 

)4کسی که به زیر دست خود ستم کند هر چند سه یا چهار نفر باشند. (همان،ـ2
شمرند. (همان)ي پایین را پست میطبقهها کهباال نشینـ3
)3شمرند. (همان، ي خود را ضعیف میهاملتي جائر، سالطین ستمگر که هادولتـ4

هــاي امــام (ره) در خصــوص در راســتاي پیــاده ســازي اندیشــهپــس از انقــالب اســالمی 
ر اشـاره  توان بـه مـوارد زیـ   یممستضعفان و مستکبران، اقداماتی صورت پذیرفت؛ از آن جمله 

کرد:
و فقیـر  بـا هـدف دفـاع از مـردم ضـعیف      که »بنیاد مستضعفان«سازمانی به نام تشکیل ـ1

این بنیاد با هدف انتقال اموال منقول و غیر منقول رژیم سابق و مـاخوذ از  جامعه به وجود آمد.
.بیت المال به مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف تشکیل گردید

که در جهت ایجاد عـدالت اجتمـاعی و بـا الهـام از سـنت      »بسیج مستضعفین«تاسیس ـ2
دارها بسیج کردنـد، شـکل گرفـت. (همـان،     رسول خدا که اصحاب صفّه (فقرا) را علیه سرمایه

62(
به منظور برطرف شدن مشکالت مستضعفان و »حزب مستضعفین جهان«طرح تشکیل ـ3

)139همان، (با هدف غلبه مستضعفان بر مستکبران عالم.
.»حمایت از مستضعفان«هجري شمسی به سال 1362نام گذاري سال ـ4
تـالش در  ؛ و»و امپریـالیزم جهـانی  اسـتکبار  مبارزه با«روز آبان به 13روز نام گذاري ـ5

.13»میثاق اجتماعی«جهت تبدیل آن به یک 
و استکبار انتشـار  در زمان حیات امام (ره) و پس از رحلت وي، آثاري در زمینه استضعاف

یافته است؛ از آن جمله درس گفتاري از علی محمد دستغیب است که ضمن دفاع از منظر امام 
دهـد، وي در موضـعی   یمـ (ره)، نوع نگاه طبقاتی به مستضعف و مستکبر را در بوته نقد قـرار  

رآن تضاد که می گویند قکسانی«گوید: یمي طبقاتی در جامعه یشهاندمخالف، نسبت به حامیان 
و سرمایه داران بـوده و مـراد   هافئودالطبقاتی را امضاء کرده و مراد از مستکبران، برده داران و 

باشـد و در نتیجـه قـرآن ماتریالیسـم تـاریخی      یمـ و دهقانـان و کـارگران   هابردهاز مستضعفان 

13 Social convention
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نگونـه وام  ) دسـتغیب هـدف از ای  24(دسـتغیب،  ». انـد رفتهمارکسیسم را قبول دارند، به بیراهه 

گیري از کلمات مستضعف و مستکبر را تایید قرآن کریم از جریـان فکـري مارکسیسـم عنـوان     
اي نزاع بین مستکبر و مستضعف یعنـی بـرده و بـرده دار و    در هر دوره«کرده است که بگویند: 

دهقان و فئودال و سرمایه دار و کارگر بوده است و در هر نزاع برده و دهقـان و کـارگر پیـروز    
دهد تا برسد به یک جامعـه کمونیسـتی   یمگردیده و به همین نحو هر جامعه سیر خود را ادامه 

و رساندن هادورهمومن کسی است که در گذراندن این «با این نگاه ». و لغو مالکیت خصوصی
». طبقه کوشش کند و کافر کسـی اسـت کـه مـانع ایـن حرکـت گـردد       جامعه به یک جامعه بی

14)42(همان، 

به این شرح است:(ره)ینیامام خميمعانی مستضعف و مستکبر در اندیشهخالصۀ

مومن ـ طبقه ضعیف جامعه از نظر مادي ـ ستمدیده ـ خودباور ـ ظلـم      نامستضعف
ستیز.

نامستکبر

کافر ـ طبقه اشراف و قدرتمنـدان جامعـه و یـا کشـورهاي قدرتمنـد و       
به ضـعف  هايیوهیک از شهر تواندیپیشرفته ـ ستمگر ـ ظالم ـ مستکبر م   

اد را در برابـر  عبکشاندن مثل اسـتثمار، اسـتبداد، اسـتعمار، اسـتحمار و اسـت     
مستضعف به کار برده باشد.

يهـا دههبررسی چگونگی تاثیر پذیري مفسران و پژوهشگران معاصر از فضاي گفتمان 
70تا40

مفسـران و پژوهشـگران   يشهیتاثیر فراوانی بر افکار و اند70تا 40يهادههگفتمانغلبۀ
ي سـه یمقاي تاثیر پذیري تفاسیر معاصر از گفتمان عصر حاضـر، بـا   نحوهدر ادامه معاصر نهاد، 

ي نسـاء، مـورد   سـوره 75ي هیـ آسوره اعراف و 76و 75تفاسیر متقدم و متاخر در ذیل آیات 
.ردیگیمارزیابی قرار 
ي اعرافسوره76و 75ـ آیات 

دو گروه مـومن و  که شامل اند نگاشته شدهکسانی که ضعیف ا
در ایـن آیـه مـراد از    (ضعیف در دینـداري)  هستند غیر مومن 

)4/680. (طبرسی، مستضعفان افراد مومن هستند

مستضعفان
مجمع البیان

تفاسیر 
متقدم

از محمد »استکبار و استضعاف از دیدگاه قرآن«تاب توان از دو کیمهاي امام (ره) یشهاندي آثار دیگر همسو با جملهاز . 14
) نام برد.ش1384از ولی اهللا باقري (»مستضعفان از دیدگاه اسالم«) و 1362رهبر (تقی 
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و خـود را بـاالتر از   دخود را بزرگ انگاشـتن کسانی هستند که 

اتبـاع رسـول دانسـتند.    میزان تالششان براي دستیابی به حق و
)همان(

مستکبران

آن فـردي کـه   (شودیاستضعاف طلب ضعف است که باعث م
دیگـري را از شـرایطی محـروم نمایـد.     کشـاند)  یبه ضعف مـ 

ي خداونـد ایمـان   به حضرت صالح به عنـوان فرسـتاده  ایشان
)452-4/451(طوسی، داشتند.

مستضعفان

تبیان
مستکبران

ــوم،  ــرمتاشــراف ق ــدگی  ، انکب ــه بن ــه دیگــران را ب کســانی ک
اینـان بـه حضـرت صـالح بـه عنـوان       ، کشانند (مسـتعبِدان) یم

)همان(ي خدا ایمان نداشتند.فرستاده
)8/182مومنان (طباطبایی،  مستضعفان

المیزان

تفاسیر 
معاصر 
نزدیک 
ــه  بـــ

يدهه
60

)همانکافران ( مستکبران
)8/504مومنان به صالح (ع) (رشید رضا، مستضعفان

المنار
رییسان قوم بودند که ریاست صالح را قبول نکردند. (همان) مستکبران

ضعفاي قوم که برخی به حضرت صالح ایمان آوردند و برخی 
)3/1313ایمان نیاوردند. (سید بن قطب، 

مستضعفان
فــی ظــالل  

مسـخر  اشراف قوم که به صالح (ع) ایمان نیاوردند و با دیـد ت القرآن
نگریستند. (همان)یمبه مستضعفان مومن به پیامبر الهی، 

مستکبران

گروهی از فقیران که به دو گروه مـومن و غیـر مـومن تقسـیم     
)3/351شوند. (مغنیه، یم

مستضعفان
تفســـــــیر 

آید زیـرا همـین امـر    یماستکبار از مال و جاه و مقام به وجود الکاشف
ان)گردد. (همیمباعث کفر و سرکشی 

مستکبران

خودشـان  .انـد با زور و قهر به ضعف و نـاتوانی کشـیده شـده   
ضعیف نیستند بلکـه بـا عوامـل خـارجی و اسـتعمار و ناآگـاه       

بنی اسرائیل در دست فرعوناننداند، مگذاشتن به زبونی افتاده
)3/447است. (قرشی، محصول استعمار که 

مستضعفان
ــن  احســـــ

الحدیث
تفاسیر 
متاخر
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)همانمحصول استعمار است. (استکبار مستکبران

مستضعفان به سوي حرکت جدید که جامعـه را بـه اصـالح و    
هـا و مسـتکبران   ، بـین آن شـتابند یمـ دهنـد یعدالت بشارت م

و بـه هالکـت مسـتکبران و نجـات     گیـرد یمبارزه صـورت مـ  
)3/361. (مدرسی، انجامدیمستضعفان به اذن الهی م

مستضعفان

هــدي  مــن
القرآن

هـا، بـه وجـود آوردن جریـان مخـالف      نعمـت ينـده از بین بر
تولیـدات دیگـران بـه    خوردن اصالح، مصرف بیشتر از تولید، 

هـا.  آنن ضـعف کشـاند  و بـه  گونـاگون  هـاي یلـه و حهایوهش
آن بـر مـردم   يکه بتوانند به واسـطه خواهندی)، دینی مهمان(

)362همان،ها را استثمار نمایند. (مسلط شوند و آن

مستکبران

مهتران و توانگران جامعه، حالـت اسـراف و تبـذیر و فسـاد و     
استهالك، بدون اصالح و بهره دهی، مصـرف کننـده بیشـتر از    
ــده از دســترنج دیگــران، اســتثمار    ــده، اســتفاده کنن ــد کنن تولی

شتابند که به جامعه بشارت یمشوندگان به سوي آیین تازه اي 
ري شـدید میـان ایشــان در   دهــد. پیکـا یمـ عـدالت و اصـالح   

گیرد و این پیکار به رهـایی اسـتثمار شـوندگان و هالکـت     یم
افکـار مستضـعفان را فاسـد    هـا آنانجامد. یماستثمار کنندگان 

کشانند تـا بهتـر بتواننـد    یمرا به دیار گمراهی هاآنکنند و یم
استثمار ایشان را ادامه دهند و دسترنجشان را برباینـد ولـی در   

شتابند، میان یمگروهی از مستضعفان به سوي ایمان عین حال
گیـرد. مسـتکبران خواسـتار دینـی     یمـ آن دو گروه مبـارزه در  

هاآني سلطههستند که آنان را در استثمارگریشان تایید کند و 
بنابراین آیین آنـان بـا آیـین    ؛ را بر زحمت کشان تضمین نماید

جویند که یمرا اینان فرق دارد. زحمتکشان و مستضعفان دینی 
ـ311مدرسـی،  (شان باشد از ستم ستمگران.ییرهاي یلهوس

312(

مستکبران

هدایت
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ي زحمتکش و بـا ایمـان، طبقـه    هاتودهي ضعیف جامعه، طبقه

آوردند، چون آنان اسیر حجـاب  یممتوسط جامعه زودتر ایمان 
حفظ منافع و قدرت نبودند و با قبول دعوي پیامبران چیزي را 

ي مرفـه و سـرکش بـا حضـور     دادند، لیکن طبقهینمدست از 
دیدنـد و بـه   یمـ پیامبران منافع و استثمارگري خود را در خطر 

)8/267مقابله برخواستند. (بهرام پور، 

مستضعفان

نسیم حیات
ي ضـعیف جامعـه سـلب    طبقـه ي مرفه که امکانات را از طبقه

. اشراف بی را ضعیف نگه داشتندهاآنکردند و به این صورت 
ایمان، با خود برتر بینی و غصب حقوق زیر دسـتان و جـذب   

رسـیدند کـه در   یمـ نیروهاي آنان بـه نفـع خـود، بـه قـدرت      
شود. (همان)یماز آنان به استثمار کننده تعبیر اصطالح امروز 

مستکبران

را اسـتثمار کـرده و بـه    هاآنبینند که عده اي از مردم یموقتی 
هـاي  یـام پاست، به سـوي خـدا و پیـامبر و    استضعاف کشانده 

و دیري نخواهد پایید که کاخ اندآوردهآزادي بخش الهی روي 
استکبارشان توسط همین مردم با ایمـان در هـم فـرو خواهـد     

)4/195ریخت. (حجتی و بی آزار شیرازي، 

مستضعفان

کاشف

ي مـردم  همـه ي طبیعی خداداد و متعلق به هاثروتعده اي که 
انحصار خود گرفتـه بودنـد و بـه فقـرا و مستضـعفان و      را در 

دادند که بدان نزدیک شوند در نتیجه مأل ینمیشان اجازه هادام
و اشراف ثروتشان روز به روز بیشـتر و مـردم مستضـعف روز    

)197شدند. (همان،یمبه روز فقیرتر 

مستکبران

(مرتبط با گروه مستضعفان)نساء يسوره75يآیهـ
زار و اذیت آي از مسلمانان که توان هجرت از مکه را نداشتند و مورد افراد

)3/117مشرکان قرار گرفتند. (طبرسی، 
مجمع البیان

تفاسیر متقدم
افرادي از مسلمانان که توان هجرت از مکه نداشتند و به وسیله مشرکان به 

)3/259ضعف کشانده شده بودند. (طوسی، 
تبیان
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و معذبان و فریاد زنندگان و استغاثه طلـب کننـدگان،   ذلیل شدگان ،مومنان

. عالمـه طباطبـایی در بخـش    )4/419(طباطبـایی،  .مورد ظلم واقع شدگان
جامعه بشري از روز نخستی که تشکیل «گوید: یمدیگري از تفسیر المیزان 

تنهـا دیـن توحیـد    .، مستکبر و قاهر و مستعبد و ذلیـل گشتشد دو طایفه 
)10/143(همان،. »کندیو تفریط را تعدیل ماست که این افراط 

المیزان

ــاخر  تفاســیر مت
ــه   ــیش از ده پ

60

بردند. خداوند سـبیل خـود را بـه    یمکسانی که از ظلم اقویا و جبابره رنج 
را ذلیل کرده و از هجـرت  هاآننجات اینان اختصاص داده است. اهل مکه 

ظالمـان و کفـار   بازداشتند. جنگ براي آزاد سـاختن مستضـعفان از دسـتان   
)260ـ 5/259ضروري است. (رشید رضا، 

المنار

کسانی که در دین و عقیده خود دچار محنت و غم شدند. الزم است بـراي  
آزادي مستضعفان مسلمان و وطن خود یعنی مکه با کفار بجنگند. (سید بن 

)2/709قطب، 

فــی ظــالل  
القرآن

توان هجرت به مدینـه را  ) کهنافرادي از مسلمانان (مردان و زنان و کودکا
به خاطر دینشان آزار و اذیـت فراوانـی   هاآننداشته و در مکه باقی ماندند. 
)2/379مغنیه، (از سوي کفار متحمل شدند. 

الکاشف

.براي نجات همه مستضعفان جهان اعم از مسلمان و غیره پیکار الزم است
)403/ 2(قرشی،

ــن  احســـــ
الحدیث

تفاسیر متاخر

ظــالم ضعیفشــان کردنــد و يهــاعفان کســانی هســتند کــه قــدرتمستضــ
هـا را  ها را شکستند و معنویات نفوس آنآنيهاو ارادهداستثمارشان کردن

ها را و آرزو دارند که خداوند آنکنندیها با ظلم مبارزه مولی آن.شکاندند
)2/122(مدرسی، .نجات دهد و رهبري نماید و پیروز گرداند

مــن هــدي  
رآنالق

مسلمانان باید نسبت به هم، غیرت و تعصب مکتبی داشته باشند و در برابر 
ها بی تفاوت نباشند. از اهداف جهاد اسالمی، تـالش بـراي   ها و استغاثهناله

». فی سبِیلِ اللَّه و الْمستَضْعفینَ«رهایی مستضعفان از سلطه ستمگران است. 
و «ستضـعفی باشـد، جهـاد هسـت.     شناسـد، هـر جـا کـه م    یاسالم مرز نم
، ارتش اسالم باید به حدي مقتدر باشد که نجات بخش تمام »الْمستَضْعفینَ

ي دعوت به جهاد، بایـد  در شیوه» ما لَکُم ال تُقاتلُونَ«محرومان جهان باشد. 

نور
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)329، 1383:2(قرائتی، » الْمستَضْعفینَ«از عواطف مردم کمک گرفت. 

هـاي دیگـران تضـعیف    بر اثر مظالم و سـتم «کسانی هستند که: مستضعفان 
؛ خواه این تضعیف از نظر فکـري و فرهنگـی باشـد یـا از نظـر      اندیدهگرد

(مکـارم  ...» اخالقی و یا از نظر اقتصادي و یا از نظـر سیاسـی و اجتمـاعی    
)4/9شیرازي،

نمونه

به ضعف کشاندن، ابزار استکبار، يهاوهیاستفاده از عناوینی همچون شواپسین نکته این که 
)، 81استکبار و استضعاف اجتماعی، سیاسی، اقتصـادي، مستضـعفان قـومی و نـژادي (بـاقري،      

از همـین رویکـرد و نگـاه بـه     )264ـ 260(معـادیخواه،  جنگ با مستکبران، استکبار سـتیزي، 
استضعاف و استکبار برخاسته است.يمقوله

گیرينتیجه
قرآن کریم و روایات به معنی کسی است که خود را برتر پنداشته و تن مستکبر در گفتمان

. در آیات الهی نمایدیو دیگران را تحقیر مدهدیبه تسلیم و خشوع و خضوع در مقابل حق نم
و احادیث گاهی این کلمه در کنار مأل و سران قوم و ملوك و جباران و صـاحبان ثـروت آمـده    

، بلکه ممکن اسـت افـرادي   شودفقط شامل صاحبان قدرت میاست ولی به آن معنی نیست که
استکبار در قرآن غالبا در غیر هم شامل شود. تابندیاز میان عموم مردم که اطاعت حق را بر نم

همیشه مستکبران بر مستضعفان تفـوق  «و این مطلب که رودیمموارد قدرت و سیاست به کار 
پیوسته و به روشنی برداشـت  »دیآیماستکبار به وجود اي به نام استضعفاف از پدیده«و »دارند

اد را نیـز در  تعبمتقدم، استکبار به غیر از نافرمانی و کفر، معناي اسـ با توجه به تفاسیر. شودینم
بر دارد.

منـابع مـادي را در   به عنوان افرادي کـافر و صـاحب زور کـه همـه    مستکبراستعمال واژه
کم درآمـد و ضـعیف و یـا کشـورهایی کـه جـزء جهـان سـوم         و اقشارگیرندیانحصار خود م

ي گفتمـان غلبـه بـا  50و 40يهـا از حـدود دهـه  کشـانند یرا به ضعف مـ شوندیمحسوب م
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شناسانی که این واژه را از قرآن جامعهمتفکران ووگرددیو چپ آن دوران مقارن مممارکسیس

و » بـورژوا «یـا همـان   طبقه صاحب قدرت گروه مستکبر را به عنوان،اندکریم به عاریت گرفته
مسـتکبر طبقهکه توسط نمایند یممعرفی »پرولتر«یا مستضعف را به عنوان طبقه محروم جامعه 

اسـتبداد، اسـتعمار،   گـاهی در معـانی  مسـتکبر يدر این دوران کلمه.اندبه ضعف کشانده شده
ي از بـین  انگیـزه کار رفتـه اسـت.   بهو گاهی در معناي نظام شرك اد و استحمار عباستثمار، است

ین دستاوردهاي این جریان فکري است.ترمهمبردن طبقه و طبقات از 
هـایی  با ظهور پدیدة انقالب اسالمی، مستضعفان گروه محروم، فقیر، پا برهنـه و فرودسـت  

شد. ینماز سوي افراد فرا دست جامعه هاآنتلقی شدند که در رژیم گذشته کمترین توجهی به 
ین خصوصیت ترمهمي بزرگ مورد ظلم واقع شدند. هاقدرتس از انقالب هم اینان از سوي پ

ي بزرگ یا همان مستکبران را کـه  هاقدرتاین گروه نیروي ایمان است که با این نیرو توانستند 
را به ضعف کشانده بودند، شکست دهند. تنها هاآناستبداد، استعمار، استثمار، استعباد وسیلهبه
است.هاآناه مقابله با مستکبران ستیز و از میان برداشتن ر

در تفاسـیر پـس از انقـالب ماننـد     به همان صورت این فضاي گفتمان و شرایط معنا داري 
هـا کتابو دیگر ، احسن الحدیث، هدایت و کاشفتفسیر نور و تفسیر نمونه، من هدي القرآن

و فـرد یـا گروهـی قلمـداد شـد کـه       کـش) (بهـره  مرثو مستکبر به عنوان مسـت انعکاس یافت
ولی در عین حـال بـا ایمـان و خـدا     -حق گروه دیگر را که از نظر مادي در ضعفخواهندیم

وجود مستکبر اسـت و بـراي از   وابسته بهنمایند؛ یعنی وجود مستضعف تصاحبهستند -جو
نـاوینی چـون   باید رویکرد استکبار ستیزي را تقویت کـرد. ع و محرومیتبین رفتن استضعاف

ایـن  در » سیاسـی فکري، فرهنگـی، مستضعف اقتصادي،«،»به ضعف کشاندن«،»ابزار استکبار«
اند.شکل گرفتهگفتمان

منابع
، تحقیق: محمود محمـد طنـاحی،   فی غریب الحدیث و األثرهالنهایابن اثیر جزري، مبارك بن محمد، 

.1367چهارم،چاپموسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، طاهر احمد زاوي،
.1362، قم، جامعه مدرسینعلی اکبر غفاري،به کوشش، الخصالابن بابویه، محمد بن علی، 

ق.1403، قم، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه، معانی االخبار، _______________
.ق1420،، بیروت، دارالکتب العلمیهمعجم مقاییس اللغه، بن فارسابن فارس، احمد

.ق1388دارصادر، بیروت، چاپ سوم، ،لسان العربمد بن مکرم، ابن منظور، مح
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1422، تحقیق: ریاض زکی قاسم، بیـروت، دارالمعرفـه  ،معجم تهذیب اللغۀاالزهري، محمد بن احمد، 

ق.
.1363جا، ، بیاستضعاف و استعمار نوانتظام پور، محمد، 

،فرزان، تهران،يرجمه: فریدون بدرها، تمفاهیم اخالقی ـ دینی در قرآن مجید هیکو، ایزوتسو، توشی
1378.

.1390، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تحلیل گفتمان انتقاديآقا گل زاده، فردوس، 
.1384، اسالمی صدا و سیمايهامرکز پژوهشقم، ،مستضعفان از دیدگاه اسالمباقري، ولی اهللا، 

.1380ارات هجرت، ، قم، انتشنسیم حیاتبهرام پور، ابوالفضل، 
.1392، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السالم)تهران، ، تاریخ تفسیر قرآن کریمپاکتچی، احمد، 
، دانشگاه امـام صـادق،   گفتار کاربرد تحلیل گفتمان در مطالعات قرآن و حدیثسدرـــــــــــــ، 

.1393تهران، 
، ؛ بضمیمه یادبود محمد نخشب و پدر طالقـانی آثار فرهنگی استکبار و استضعافپیمان، حبیب اهللا، 

.1358جا، شوراي انتشارات و تبلیغات جنبش مسلمانان مبارز، بی
دار العلـم للمالیـین،   ، تحقیق: أحمد عبد الغفور العطار، بیـروت، الصحاحجوهري، اسماعیل بن حماد، 

.ق1407،چهارماپچ
، تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی،      سیر کاشفتفحجتی، محمد باقر و عبدالکریم بی آزار شیرازي، 

1368.
قـم،  ، تحقیـق: سـید هاشـم رسـولی محالتـی،      تفسیر نورالثّقلینحویزي عروسی، عبد علی بن جمعـه،  

.ق1415چاپ چهارم، انتشارات اسماعیلیان، 
.1377تهران،،، دوستان: ناهیدي قرآن و قرآن پژوهیدانشنامهخرمشاهی، بهاء الدین، 

چـاپ  دارالهجـره،  ، تحقیق: دکتر مهدي المخزومی دکتر ابراهیم سـامرائی، کتاب العیناحمد، خلیل بن 
.ق1409سوم،

، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی،   استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی،اهللاروحخمینی،
.1380تهران، 

22موسسـه خـدمات فرهنگـی    ،تهـران ،استضعاف و استکبار در قرآندستغیب شیرازي، علی محمد، 
.1360،بهمن
، تحقیـق: صـفوان عـدنان، دمشـق، دار القلـم،      مفردات الفاظ القرآنمحمد،بنحسیناصفهانی،راغب
.ق1416
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1373مصر، دارالمنار، چاپ چهارم،  ،تفسیر القرآن الحکیم مشهور به تفسیر المناررشید رضا، محمد، 

ق.
.1362، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، اف از دیدگاه قرآناستکبار و استضعرهبر، محمد تقی، 

تا.بی،دارصادر، بیروت،أساس البالغةزمخشري، محمود بن عمر، 
.1388چاپ دهم، موسسه فرهنگی صراط، تهران، ، فربه تر از ایدئولوژيسروش، عبدالکریم، 

.ق1404،نه آیه اهللا مرعشی، قم، انتشارات کتابخاالمنثورالدر، عبدالرحمن بن ابی بکرسیوطی، 
.1383، تهران، انتشارات چاپخش، چاپ دهم، طرحی از یک زندگیشریعت رضوي، پوران، 

.1361، الهام و دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار دکتر شریعتی، تهران،ابوذرشریعتی، علی، 
.1378،، تهران، دفتر تدوین و تنظیم آثار دکتر شریعتی، چاپ یازدهمحج، ________
تا.، بی، تهران، سازمان انتشارات حسینیه ارشادحر، ________
.1347، ارشادینیهسازمان انتشارات حستهران، ،شناخت اسالم، ________
، دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار دکتـر شـریعتی، تهـران،    فرهنگ لغات دکتر شریعتی، ________

.1362انتشارات فردوسی، 
چـاپ دهـم،  الهام و دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار دکتر شریعتی، تهران، ، بالما و اق، ________

1386.
.ق1414،، قم، هجرتصالح، مصحح: صبحینهج البالغهشریف رضی، محمد بن حسین، 

،»بررسی روش گفتمان کاوي و چگـونگی کاربسـت آن در مطالعـات قرآنـی    «شکرانی، رضا و دیگران، 
.122ـ 93، صص ش1390،اولشماره ، ، سال سومپژوهش

معرفـت  » تحقیـق کیفـی  يهـا درآمدي بر تحلیل گفتمان میشل فوکـو؛ روش «صالحی زاده، عبدالهادي، 
.142ـ113، صص ش1390، 7، سال دوم، شماره فرهنگی

یادبود دکتر علـی  مجموعه مقاالت،»جامعه شناسی روحانیت دکتر علی شریعتی«طالبان، محمد رضا، 
.1379، شارات دانشگاه فردوسی مشهد، انتشریعتی

مدرسـین حـوزة   يه، دفتر انتشارات اسـالمی جامعـ  المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 
ق1417پنجم، چاپقم،يهعلمی.

.1372چاپ چهارم، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ، مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن، 
تحقیق: احمد حسینی اشکوري، تهران، نشر مرتضـوي،  ،مع البحرینمجطریحی، فخر الدین بن محمد، 

.1375چاپ سوم، 
تا.، بیدار احیاء التراث العربیبیروت، ، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، 
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، انتشـارات  یادبود دکتر علی شریعتیمجموعه مقاالت،»شریعتی و جامعه شناسی دینی«علمی، قربان، 
.1379، سی مشهددانشگاه فردو
.1389،اشجع، تهران،فرهنگ فارسیعمید، حسن، 

، ترجمه: فاطمه شایسته پیران و دیگران، تهران، وزارت فرهنگ تحلیلِ انتقادي ِگفتمانفرکالف، نورمن، 
.1379و ارشاد اسالمی، 

.ق1420، ، ضبط و توثیق: محمد البقاعی، دارالفکرالقاموس المحیطفیروز آبادي، محمد بن یعقوب، 
تهـران،  ، تحقیق: حسین اعلمی، انتشـارات صـدر،   تفسیر الصافیمرتضی،شاهبنمحمدکاشانی،فیض

.ق1415چاپ دوم،
.1383هایی از قرآن، ، تهران، نشر مرکز فرهنگی درستفسیر نورقرائتی، محسن، 

.1377، تهران، بنیاد بعثت، چاپ سوم، تفسیر احسن الحدیثقرشی، علی اکبر، 
ق.1412، بیروت، دارالشروق، فی ظالل القرآنسید، قطب، 

.ق1404چاپ سوم، دارالکتاب، قم، موسوي جزائري، به کوشش ، التفسیر القمیقمی، علی بن ابراهیم، 
.ق1429،، قم، نشر دارالحدیثالکافیکلینی، محمدبن یعقوب،

.ق1403چاپ دوم،ء، الوفاي هلبنان، مؤسس،بحار األنوار، بن محمدتقیمجلسی، محمد باقر
ي آسـتان قـدس   هـا پـژوهش ، مترجم عبدالمحمد آیتی، مشهد، بنیاد تفسیر هدایتمدرسی، محمد تقی، 

.1377رضوي، 
.ق1419، تهران، دار محبی الحسین، من هدي القرآن، ___________

، ، تحقیق: مصطفی حجازي، کویتمن جواهر القاموستاج العروسمحمد،بنمحمدزبیدي،مرتضی
.ق1408مطبعه حکومت کویت، 

تا.بی،داراحیاء التراث العربی، بیروت،الصحیحمسلم بن حجاج، 
.1385مرکز نشر آثار عالمه مصطفوي، ، ، تهرانالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوي، حسن، 

.1372، نشر ذرهتهران، ، فرهنگ آفتابمعادیخواه، عبدالمجید، 
ق.1424، تهران، دارالکتب السالمیه، الکاشفتفسیر مغنیه، محمد جواد، 

.1374، دارالکتب االسالمیهتهران، ، تفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر، 
،انتشـارات اسـالمیه  ، تحقیق: محمد بـاقر بهبـودي، تهـران،   تفسیر خسرويمیرزا خسروانی، علی رضا، 

1390.
.1382،سومنشر هزاره ، ترجمه فتاح محمدي، زنجان،گفتمانمیلز، سارا، 
.1392چاپ دوم،،نشر مرکزتهران،مرتضی نوري،ترجمه،میشل فوکو، ______


