
 

 

 

 

 

 

 ساز بیداری اسالمی های قدرتمؤلّفه

 در کالم مقام معظم رهبری 

 پورداود ابراهیم

 دهیچک

هاي ممکن است وضعیت موجود و آشنايي با افقواقعیت بیداري اسالمي به معناي رفع غفلت از 

مقام معظم رهبري در . هاي اجتماعي براي تغییر در وضعیت موجود استكه خود موجد حركت

بیاناتي داشتند كه به طور مدبرانه  ،1390سال در المللي بیداري اسالمي افتتاحیه اجالس بین

و ما برآنیم در تحقیق حاضر  باشدقرآن كريم ميمنظر ساز بیداري اسالمي را از هاي قدرتمؤلّفه

هاي مؤلّفهاستخراج آيات قرآني در خصوص  ،هدف از تحقیق. آنها را مورد بررسي قرار دهیم

 چهارسفارش مؤكد قرآن كريم به  ،نتیجه حاصل از تحقیق. باشدساز بیداري اسالمي ميقدرت

، قاللاست، سنّتتمسک به قرآن و حفظ اصول اسالمي به معناي : باشد كه عبارتند ازمهم مي مؤلّفه

 ،آنهادر رأس  و هدايت بیداري اسالمي توسط رهبران؛ ستیزي و حمايت از مستضعفانظلم، عزّت

؛ روحانیون و عالمان ديني، فکري و جهادي جريان هايولي فقیه و در سطوح بعدي شخصیت

كه منظور ، و حمايت و پشتیباني مردم؛ استمداري سازي و قانونكه مستلزم نظام تمدّنايجاد 

 . استو وحدت ملت  ايستادگي خودباوري، هاي الهي وآگاهي و اعتماد به وعده ،برانگیختگي

 .ساز، مقام معظم رهبريهاي قدرت، مؤلّفهبیداري اسالمي، تمدّن، وحدت، مردم، قرآن: هاهواژدیكل
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 مقدمه
جويي انقالب اسالمي ايران به رهبري خواهي و هويتآزادي، طلبياستقالل، هاي بیدارگريشعله

تر به بیش نیز نی( باعث شد كه مسلمانان ديگر كشورها و حتي غیر مسلمره) حضرت امام خمیني

گرايي روز به روز گسترش بیشتري اين موج اسالم. اسالمي سوق داده شوند هايو آموزه سوي مسائل

مردم است و هاي متن تودهماهیت و جنس اين بیداري از . نام گرفت «بیداري اسالمي»يافت و 

اسالمي پس  تمدّن ملّيسیر تکا، هرچند. وردهاي آن هستندآخود نیز صاحب نتايج و دست، مردم

 پیروزياما ، ه بودبه انحطاط نهاد در اثر عوامل دروني و بیروني رو، از چندين سده اعتال و پويايي

 دّنتمبازگشت به اسالم و احیاي انقالب شکوهمند اسالمي ايران به عنوان حسن مطلع و طلیعه 

توسط محیي و مجري اسالم ناب محمدي، يعني حضرت امام )ره(، فروغي دوباره پیدا كرد  ،اسالمي

تبیین اهداف بیداري . توان بازخواني كردهاي اسالمي صد ساله اخیر مينهضت  آن را در كه تجلي

 مدبرانه و ،اي براي حضور فعالتواند مقدمهمي ،قرآنهاي اسالم، به ويژه آموزهاسالمي با تکیه بر 

ق بررسي دقی، بنابراين. المللي باشدهدفمند امت اسالمي در عرصه قدرت و سیاست داخلي و بین

 زساهاي قدرتمؤلّفهكوشد پژوهش حاضر مي. قرار گیردبايد در صدر مباحث ، مباحث مربوط به هدف

تبیین  ،از ديدگاه قرآن مجید را بررسيالمللي بیداري اسالمي در سخنراني اجالس بینبیداري اسالمي 

 هايو تبیین آنها از ضرورت هامؤلّفهكشف و شناخت دقیق اين ، بر اين اساس. و به سامان رساند

جام تحلیلي ان -اي است كه به روش توصیفي از نوع كتابخانه اين تحقیق. اساسي پژوهش است

بیداري اسالمي به مدد تفاسیر و هاي مؤلّفههاي قرآن در خصوص گونه كه ديدگاهبدين؛ گیردمي

 . گیرندتوصیف و مورد تحلیل و بررسي قرار مي، ساير منابع مهم و مورد نیاز

 و اصطالحاتريف اتع

هاي اسالمي است و در جهان اسالم به طور بیداري اسالمي بازگشت به ارزش 1:بیداري اسالمي .1

 ،هاي مختلفخواسته اصلي مردم پس از سرخوردگي از نحله، عام و در جهان عرب به طور خاص

المي بیداري اس ،به عبارت ديگر د.هاي اسالمي و خويشتن اسالمي خود بازگردناين است كه به ارزش

از سوي  هاي مسلمان وعواطف و قلوب ملت، احساسات، خرد، سو  بیداري عقلاز يک ، توانرا مي

                                                             
1. Islamic Awakening 



 در کالم مقام معظم رهبری ساز بیداری اسالميهای قدرتمؤلفه 

 

 

103 

بیداري اسالمي به . (50 :1ج، 1380، )قرضاويبه اسالم نامید  ملّيرفتار و التزام ع، ديگر بیداري عمل

اي كه اكنون به تحولي بزرگ در میان يعني حالت برانگیختگي و آگاهيتعبیر مقام معظم رهبري 

هايي را پديد آورده كه هرگز در محاسبه شیاطین ها و انقالباين منطقه انجامیده و قیامهاي ملت

هاي عظیمي كه حصارهاي استبداد و استکبار را خیزش؛ گنجیدالمللي نمياي و بینمنطقه مسلّط

 .(151: 1ج، 1391، اي)خامنه ويران و قواي نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته است

ت از حال، اخالق مردم شهرنشین را پذيرفتن، از نظر لغوي عبارت از شهرنشیني تمدّن 1:تمدّن .2

ها و اسباب طور خالصه روشخشونت و جهل به حالت معرفت و شهرنشیني انتقال يافتن و به

به معناي  تمدّن ةهاي عربي واژدر فرهنگ. (653 :1ج، 1358، )جر شهرنشیني را اختیار كردن است

، 1399 ،زمخشري) به كار رفته است نشیني(شهرآئیني( نقطه مقابل بداوت )باديه، تمدّن) حضارۀ

به « مدنیّت»و « دُنمُ»، «مدينه»از ريشه  تمدّنواژه ، در نگاه جامع. (14 :1ج، 1383، مکي؛ 130 :1ج

و عمران يافتن   نشیني و گام نهادن در راستاي نهادينه شدن امور اجتماعيمعناي خروج از باديه

و  انساني همانند علم فضايلتعالي ، شهرنشیني، پذيرينظم، نهادهاي حکومتي، حاكمیّت. است

 . اجتماعي و تعالي فرهنگي است مدنیّتاز عاليم ، هنر

در هويتي واحد ، اشیاي متفرق و پراكنده است مبني بر اينکهوحدت مترادف اتحاد  2:وحدت .3

ت كه اتحاد اين اس؛ االتحاد صیرورۀ االشیاء شیئاً واحداً»: انداتحاد گفتهدر تعريف فلسفي . آيند گرد

اين  .(158 :1ج، 1387، )نوايي «به شیئي واحد تبديل گردند، ديگراشیاي مختلف در انضمام با يک

اجتماعي و رشد و تعالي جامعه بر وحدت نکته بر اهل انديشه پوشیده نیست كه بنیان تکامل 

همفکري و همکاري )تعاون( آنها براي پیشبرد اهداف ، هاي انسانيظرفیّتتجمع . استوار است

دلي آحاد جامعه و هم گراييِتعاون و هم، همدلي بدون وحدت و، اجتماعي و انجام كارهاي بزرگ

از ابزارها و منابع قدرت نرم جامعه مؤمنان  ،شودهمکاري و تعاون منجر مي، كه به همفکري

از پرچم  تبعیّتوحدت امت اسالمي تنها از طريق  .(230 :1ج، 1389، )جوشقاني شودمحسوب مي

پذير خواهد بود و اين وجهي از وجوه تفکر اسالمي توحید اسالمي و پیروي از قرآن و عترت امکان

 . پذير استقدر قالب بیداري اسالمي تحقّ، است كه به دلیل زيربناي ايدئولوژيکي آن

                                                             
1. Civilization 
2. Unity 
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 و ضرورت تحقیق اهمیّت

 انشهايملت از دست رفته عزّت، هاي اسالميدولتبا توجه به موج جديد بیداري اسالمي در منطقه و 

هاي استکباري جهان با نفوذ در كشورهاي اسالمي و هاي گذشته قدرتدر زمان. ده شدبازگردان

 رماييفدر واقع سیادت و حکم ،در آنان...  فرهنگي و، اقتصادي، هاي گوناگون سیاسيايجاد وابستگي

هاي ومت نبودند اما حکومتکس حأهرچند در ظاهر در ر. اين كشورها را در دست گرفته بودند

توان اين گونه بیان كرد كه با بازگشت به مي. غالمان حلقه به گوش آنان بودند ،دست نشانده

ها نبايد به شد و دولتاسالم است كه امت اسالمي از زير يوغ استعمار خارج خواهد مباني 

 . هايشان توجه كنندنماييهیاهوهاي تبلیغاتي استکبار و قدرت

، الميبه امت اس عزّتنمونه موفق مبارزه با استکبار و بازگرداندن ، به تعبیر مقام معظم رهبري

( است كه با وجود مشکالت فراواني كه در راه رهكشور ايران به رهبري حضرت امام خمیني )

نان چرار دادند اما ملت ايران را از زير يوغ استعمار و دست نشاندگانش بیرون آورد و همقش مبارزات

. (53-49 :1ج، 1391، اي)خامنه نمايدنیز موفق و سرافراز و با ابهت فراوان در جهان خودنمايي مي

 : فرمودندامام راحل مي

اى كه براى اسالم ملت ايران بود كه فاجعه، طورى كه در ايرانهمان؛ ها در میان گذاشتتبايد با ملّ 

هاى ايران همین جوان، آمدبه دست آمريکا و سرسپردگان او كه رژيم منحوس پهلوى است پیش مى

بودند و همین ملت ايران بود و همین ارتش ايران بود و همین نیروهاى دريايى و هوايى و زمینى 

هاى بسیج و عشاير ايران بودند كه با هم مین جوانايران بود و همین سپاه پاسداران ايران بود و ه

ها را از صحنه بیرون تانک، ها را گره كردند و با مشتبیدار شدند و با هم مشت، وظیفه فهمیدند

ايد ب، ها يک همچو انسجامى پیدا نکنندها يک چنین بیدارى پیدا نکنند و تا ملتتا ملت. كردند

با . ها هستندد و محکوم به آمريکاى جنايتکار و ساير ابرقدرتهاى فاسبدانند كه محکوم به حکومت

 .(325 :16ج، 1369، )موسوي خمینيآن همه امکانات ، داشتن آن همه ذخاير

 ساز بیداري اسالميهاي قدرتمؤلّفه

بیداري اسالمي را  ،الملليدر افتتاحیه اجالس بین 1390رهبر معظم انقالب اسالمي در سال 

 : فرمودندچنین تبیین اين

در امت اسالمي كه اكنون به تحولي بزرگ در  بیداري اسالمي يعني حالت برانگیختگي و آگاهي

هايي را پديد آورده كه هرگز در محاسبه ها و انقالبهاي اين منطقه انجامیده و قیاممیان ملت
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اد و تبدهاي عظیمي كه حصارهاي اسخیزش؛ گنجیدالمللي نمياي و بینمنطقه مسلّطشیاطین 

شک نیست كه تحوالت . استکبار را ويران و قواي نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته است

ها و ي و محصول تراكم معرفتتمدّنهاي تاريخي و همواره متکي به پشتوانه، بزرگ اجتماعي

ساز اسالمي هاي فکري و جهادي بزرگ جريانسال اخیر حضور شخصیت 150در . ها استتجربه

هاي وضع كنوني زمینهپیش، مصر و عراق و ايران و هند و كشورهاي ديگري از آسیا و آفريقادر 

موج بیداري اسالمي در زماني رو به گسترش است كه اردوگاه شرق چپ از . ... دنیاي اسالمند

شرايط زمان به نفع اسالم و بیداري . هم فرو پاشیده و بلوک غرب نیز در حال اضمحالل است

گرايان در كشورهاي اسالمي پیروزي اسالم ،ر جريان است كه اگر به خوبي مديريت شوداسالمي د

جديد بر پايه دين و   اسالمي تمدّني را بايد امت واحده اسالمي و ايجاد يهدف نها. قطعي است

را دارد كه به چنین  ظرفیّتنسل امروزِ كشورهاي اسالمي اين . قرار داد عقالنیت و علم و اخالق

ن به نسل جوا، هاي پیشین خويش استيه افتخار نسلنسل جوان امروز ما. كارهاي بزرگي بپردازد

آنها ، بان و پیرانهاي مجرّو از تجربه، روح اعتماد به نفس را در آنان زنده كرد، اعتماد كرد بايد 

 .(26/6/1390) مند ساخترا بهره

كه  ،اصول اسالمي: عبارتند از، ساز بیداري اسالميقدرت مؤلّفه چهار ايشانبا توجه به بیانات 

، هبرانر؛ است ستیزي و حمايت از مستضعفانظلم، عزّت، استقالل، سنّتک به قرآن و منظور تمسّ

 ؛هستندروحانیون و عالمان ديني ، هاي فکري و جهاديشخصیت، كه همان رهبر بیداري اسالمي

كه منظور ، مردمباالخره و ؛ مداري و حکومت باشدسازي و قانونكه همراه نظام، تمدّنسوم 

 . استخودباوري و وحدت ملت ، هاي الهي و ايستادگيآگاهي و اعتماد به وعده ،برانگیختگي

 اصول اسالمي .1

. اشدبهاي ديگر ميمؤلّفهكه زيربناي  استاصول اسالمي ، بیداري اسالمي مؤلّفهرين همّتاولین و م

ه طور ب، بیداري اسالمي ادامه دهند ملّيبه روند تکا، اسالمي اصولاگر مسلمانان با شناخت عمیق از 

 اصولي كه در اين نوع بیداري بايد وجود داشته باشد. اسالمي اتفاق خواهد افتاد تمدّناحیاي ، قطع

 : از عبارتند ،تا بتواند اسالمي باشد

 سنّتو  به قرآن تمسک .1-1

كشورهاي اسالمي قانون خود را از مکاتب فکري غرب و مباني غیراسالمي بازنويسي بسیاري از 

نويسي و سروسامان دادن اوضاع و شرايط بیدارگران جهان اسالم براي قانونكنند در حالي كه مي

 . از قرآن كريم و سیره نبوي الهام بگیرند ددر راستاي اهداف و مصالح جهان اسالم باي
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از وحي  :فرمايدمي ،كه در رأس حکومت اسالمي است (ص)ب به پیامبر خطا خداوند متعال

 ؛إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرا؛ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّك وَ اتَّبِعْ ما يُوحى»: كن تبعیّتكه همان قرآن كريم است 

 ،دهیدمي انجامشود پیروي كن كه خداوند به آنچه و از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحي مي

 .(3-1: احزاب) «آگاه است

ه پیامبر در هم. كندرا توصیه مي (ص)سیره و رفتار پیغمبر اكرم ، پس از قرآن خداوند متعال

 براى ؛قَدْ كانَ لَكُمْ ِفي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَةٌلَ»: بخش استالگو و الهام ،سازيتمدّناز جمله ، هازمینه

عالمه طباطبايي تبیین زيبايي در . (21 :)احزاب «شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکويى بود

ول و اسوه در مورد رس، كلمه اسوه به معناي اقتدا و پیروي است»: تفسیر آيه شريفه ارائه كرده است

و شما همیشه بايد به آن جناب تأسي  اين وظیفه همیشه ثابت است. پیروي اوخدا عبارت است از 

غ حق تبلی ةبهترين شیو (ص)پیروي از سیره رسول اهلل ، بنابراين .(146 :20ج، 1417، )طباطبايي «كنید

 .شناخت و تبیین سیره ايشان از نیازهاي مبرم زمان بیداري اسالمي است. و بازگشت به اسالم است

ن اسالمي فقط با الهام گرفت تمّدناسالم و احیاي  حاكمیّتكه تقويت و تداوم نهضت اسالمي تا  چرا

و  ،جاذبه، شورانگیزي، زيبايي، همان گونه كه محتوا. پذير استامکان آن حضرتاز اقدامات ارزنده 

 . عمق قرآن )معجزه پیامبر اكرم( عامل اصلي نفوذ و توسعه سريع اسالم است

 عزّت. 1-2

. ازدسناپذير ميغیرت و حالتي است كه انسان و ملتي را مقاوم و شکست، به معناي صالبت عزّت

 :18ج ،1374 ،مکارم شیرازي به: ک.)ر (10 :)فاطر خداوند عزيز است زيرا ؛آفرين استعزّتتوحیدي  مباني

ترين و مسلمانان صدر اسالم در سخت (ص)رسول خدا ، آفرين قرآنعزّتدر پرتو الهامات  .(193

چرا كه آنها يقین . اي دچار ترديد نشدندلحظه، سیاسي و معنوي خود حساساوضاع و شرايط 

 . و ذلت به دست خداست عزّت، داشتند كه مرگ و زندگي

 استقالل. 1-3

 یّتحاكمهاست كه از آن در فرهنگ علوم سیاسي به جدا بودن هاي دولتاستقالل يکي از كارويژه

. (154 :1386، )آقابخشي شوداز انواع سلطه و سیادت خارجي ياد مي ،يک كشور از ديگر كشورها

 ،الملل از ديرباز مطرح بودهسیاسي نظام بین حاكمیّترين موضوعاتي كه در عرصه تهميکي از م

استقالل و دفع استعمار و . ها استها و دولتحاكمیّتاستقالل و عدم وابستگي سیاسي  ةمقول

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=25071#_ftn159
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بخش مسلمانان و غیر مسلمانان هاي آزاديهاي مردمي و جنگمتجاوز يکي از اهداف مهم قیام

 از .هاي بیگانگان استبوده است و منشأ بسیاري از آالم و مشکالت برآمده از استعمار و دخالت

طرح باشد و تا رفع و دفع اين رو بايد به عنوان يکي از اهداف بسیار مهم در بیداري اسالمي م

انقالب و ثمرات انقالب را بار ديگر به ، هاي فراوانهرگونه دخالت ادامه يابد تا مبادا با وجود خون

 . نفع خويش مصادره كنند

اما انقالب اسالمي ؛ رودتونس و لیبي مي، همان اتفاقي كه بیم آن در كشورهايي مانند مصر

سیاسي  هاي استعمار و وابستگيو پشتیباني مردمي توانست ريشهايران به رهبري ولي فقیه و اتحاد 

راه ، هاي فراوان و سهمگینسال با وجود دسیسه نزديک چهلها را از خود بزدايد و پس از به قدرت

 .توحید مداري ـ كه يکي از مصاديق آن استقالل سیاسي و مبارزه با استعمار است ـ را تداوم بخشد

براي اداره امور داخلي و خارجي خود از دست ديگران است كه از  ملّي ةارادهمان آزادي ، استقالل

تفرقه جهان اسالم و  .(46-45 :2، ج1365، )علي بابايي شودخالل سازمان سیاسي دولت پديدار مي

همه حکايت از كاستي بیداري اسالمي در بین ، فرادستي غرب و استعمار بر مسلمانان و مستضعفان

داري بی ةرهايي از استعمار و وابستگي به مستکبران الزمبنابراين ، مسلمان دارد هايامت و دولت

 . باشداسالمي مي

 خواهيستیزي و عدالتظلم روحیّهتقويت . 1-4

خواهي براي نجات دين خدا و مبارزه با فساد برگرفته از آيات و روايات ستیزي و عدالتويژگي ظلم

در . مؤثر است روحیّهافزايش معنويت و باال بردن  برايباشد كه السالم ميائمه معصومین علیهم

أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ  لَقَدْ» مانند :اين خصوص آيات زيادي در قرآن به اين موضوعات اشاره دارند

و با آنها  ،ل روشن فرستاديميرسوالن خود را با دالما  ؛أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

تا مردم قیام به عدالت ، كتاب )آسمانى( و میزان )شناسايى حق و قوانین عادالنه( نازل كرديم

ةم مِنْ مِثْقَالَ حَبَّ  وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فاَلَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ كَانَ » ياو  (25 :حديد) «كنند

كس لذا به هیچ، كنیمما ترازوهاى عدل را در روز قیامت نصب مى ؛خَرْدَلم أَتَیْنَا بِهَا وَ كَفَى بِنَا حَاسِبِینَ 

و اگر به مقدار سنگینى يک دانه خردل )كار نیک و بدى باشد( ما آن ، شودترين ستمى نمىكم

 (.47 :أنبیاء)« كننده باشیمابو كافى است كه ما حس، كنیمرا حاضر مى

 : فرمايدمبارزه با ظالم مي ربضمن تأكید همچنین قرآن 
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نَ رَبَّنَا ينَ َيقُولُووَ مَا لَکُمْ اَل تُقَاتُِلوَن فِي سَبِيِل اللَّهِ وَ الْمُسَْتضْعَفِينَ مَِن الرِّجَاِل َو النِّسَاِء وَ الْوِلْدَاِن الَّذِ

چرا در  ؛الَْقرْيَِة الظَّالِمِ أَهْلُهَا َو اجْعَْل لَنَا مِْن لَدُنَْک وَلِيًّا َو اجْعَْل لَنَا مِْن لَدُنَْک َنصِيراً أَخْرِجْنَا ِمنْ هذِهِ 

اند پیکار راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكانى كه )به دست ستمگران( تضعیف شده

ا را از اين شهر )مکه( كه اهلش م !گويند خدايااى( كه مىهمان افراد )ستمديده، كنید؟نمى

و از براى ما از طرف خود يار و . ستمگرند بیرون ببر و براى ما از طرف خود سرپرست قرار بده

 (.75 :نساء) ياورى تعیین فرما

 حمايت از مستضعفان. 1-5

قوي و سازماندهي نیروهاي متفرق در برابر  ةحمايت از فقیران و محرومان در واقع ايجاد يک جبه

ايگاه دهد كه پتاريخ پیامبران الهي و پیروان واقعي مکتب توحید نشان مي ةمطالع. مستکبران است

يک از پیامبران الهي و از جمله حضرت نوح و هیچ در سطح پايین بوده است طبقاتي بیشتر آنان

  .اندفکر و در برابر محرومان و مستضعفان نبودهالسالم با ثروتمندان و زورمداران همعلیه

. نَرَبِّي لَوْ تَْشعُرُو إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى. قالَ وَ ما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُون. قالُوا أَ نُؤْمِنُ لَکَ وَ اتَّبَعَکَ الَْأرْذَلُون

پیروى  از توارزش گفتند آيا ما به تو ايمان بیاوريم در حالى كه افراد پست و بى؛ وَ ما أَنَا بِطارِدِ الُْمؤْمِنِين

، حساب آنها تنها بر پروردگار من است. انددانم آنها چه كارى داشتهمن چه مى، اند؟! )نوح( گفتكرده

 . (114-111 :)شعراء و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم كرد فهمیديد؟اگر شما مى

 رهبران .2

ساز در جريان و جهادي، فرهنگي، هاي فکريشخصیتگران و راهنمايان كه همان يعني هدايت رهبران

و در سطوح بعدي انديشمندان و روحانیون هر ، ولي فقیه ،در رأس بیداري اسالمي. هستند دنیاي اسالم

گر به ا و كنندايفا مي را حیاتي هاينقش شريان، عنوان اركان تأثیرگذاربه ايدر هر جامعه جامعه هستند و

واضمحالل  سقوط معرض در يا تنزّل و، دچار انحطاط جامعه و ملتآن ، و كارآمد عمل نکنند درست، موقع

  .گیردو روحانیون كمک ميانديشمندان ولي فقیه است كه از ، دار هدايت مردمسکان. گیردقرار مي

 ولي فقیه. 2-1

امام  ،يکي از رهبران مسلمان كه با تحول ايران موج بیداري اسالمي را در جهان به حركت درآورد

اي هآل با همه صفات و ويژگييک انسان ايده ،بود كه به عنوان ولي فقیه انقالب اسالمي (ره)خمیني 

ت یّاين شخص، ملّياخالقي و ع، فکري، سیاسي ،هاي خدادادي روحيحسنه بود و تركیبي از توانايي

 نقش عظیمي در تحوالت، اشالعادهتي قرار داده بود كه با نفوذ و قدرت فوقاستثنايي را در موقعیّ
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د مطهري به بیان شهی. ها بکشاندها انسان را به خیابانانقالبي بر عهده گیرد و ظرف چند دقیقه میلیون

مردمي كه در ؛ ت برخاستنداي امام از قلب فرهنگ و از اعماق تاريخ از ژرفاي روح اين ملّ: بايد گفت

 ،ابوذر، سلمان (،س)زينب ، (ع)ن نیحس، (س)زهرا ، (ع)علي ( و ص)طول چهارده قرن حماسه محمد 

گر بار دي، ها با روحشان عجین شده بودو صدها هزار شخصیت ديگر را شنیده بودند و اين حماسه... 

. او مشاهده كردند ةرا در چهر (ع)و حسین  (ع)علي ؛ همان نداي آشنا را از حلقوم اين مرد شنیدند

مردم در امام ذوب . ديدند، تمام نماي فرهنگ و هويت اسالمي خود كه تحقیر شده بود ةاو را آيین

ه عبارت ب. ت دادـت گمنام شخصیّو امام در برابر اين لبیک بزرگ تاريخ چه كرد؟ او به اين ملّ ، شدند

 ا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو»: تر امام خمیني )ره( مصداق عیني اين آيه شريفه است كهدقیق

كند و شما را يارى مى ،ايد! اگر خدا را يارى كنیداى كسانى كه ايمان آورده؛ يَنْصُرُْكمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ

 .(7 :)محمد« داردهايتان را استوار مىگام

 انديشمندان .2-2

و  مسلمان انديشمندانهاي دنیاي اسالم در گرو برنامه ةاز منظر رهبر معظم انقالب آيند

له توجه داشت كه دشمنان مدام ئو بايد به اين مس باشدبزرگ فکري و جهادي مي هايشخصیت

هاي جمهوري اسالمي ايران به موفقیّتبراي ايجاد اختالف میان مسلمین در حال تالشند و بعد از 

ر دشمنان بشريت احساس خط، هرجا بیداري بیشتر باشد»اند زيرا گمارده همّتافکني تشديد اختالف

مبارزان و بیدارگران اسالمي را ، وجود متفکران معظم له. (75 :1ج، 1391، اي)خامنه «كنندبیشتري مي

رن ق: فرماينداصول اسالمي دانسته و مي ملّيدر قرن گذشته بسترساز بیداري اسالمي و اجراي ع

 . اسالم بود گذشته ـ يعني قرن سیزدهم هجري ـ قرن فريادگري فريادگران

 روحانیون و عالمان ديني. 2-3

حمايت و هدايت ، دهيو روحانیون در شکل العاده علمافوق اهمیّتبا عنايت به  مقام معظم رهبري

یفه وظ: كنندها چنین تبیین مينقش آنها را در پیشبرد اهداف اين جنبش ،هاي اسالميجنبش

نطقه امروز مردم م، دانشگاهي خیلي سنگین استنخبگان سیاسي و نخبگان علمي و ، عالمان دين

اينها نبايد بگذارند دستگاه استکبار با وسايل گوناگوني كه ...  احتیاج دارند به هدايت اين نخبگان

بايد مراقب ، انقالب مردم را از آنها سرقت كند، ها را مصادره كنداين حركت عظیم ملت، دارد

  .(2/12/1389) باشند
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، ها هستندعالوه بر الگوهاي ذهني و نظري رفتار كه همان هنجارها و دستورالعملاي هر جامعه

، عهاي مرجنخبگان و گروه. شوندها مياين الگوها باعث تثبیت ارزش. نیازمند الگوي عیني است

 . كنندنقش الگوهاي عیني را ايفا مي

الب به عنوان يک عنصر در كنار رهبري امام خمیني )ره( بايد از پیشتازي روحانیت در انق

 روحانیون ،سخنراني و خطابه، ها و ابزارهاي نوين ارتباطيبا وجود روش. اصلي و اساسي ياد كرد

اين روش يکي . هاي گوناگون مخاطب حفظ نموده استبرانگیختن گروه براياثربخشي خود را 

 توصیه كرده است هاي افزايش معنويتي است كه خداي متعال نیز آن را در قرآن كريماز شیوه

 :20ج، 1374، مکارم شیرازي. ک.)ر (9 :)اعلي «مفید باشد تذكّرده اگر  تذكّرپس  ؛فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى»

اي است كه توانايي آن را دارند تا لطیفه رباني معنويت گونهمنزلت اين بزرگواران به و شأن .(268

هاي دلنشین آبیاري كنند و آن را درختي با موعظه ،استو اخالق را كه در دل جوانان جوانه زده 

 . و به حركت درآورند تنومند سازند

 تمدّن. 3

 مدّنتبه معناي لغوي آن است زيرا  تمدّنغیر از  ،ي كه مقام معظم رهبري بر آن تأكید دارندتمدّن

کار اف، گرفتدست ه قلم ب، زماني كه بشر با خط آشنا شد»لغوي را بشر اولیه هم داشته است 

ر ب تمدّنواژه ، پس از آن. پديدار گشت تمدّن، هاي بعدي انتقال دادخود را قلمي كرد و به نسل

. (5 :1ج، 1337، )مجیر شیباني «اطالق شده است، ها در مظاهر متنوع زندگي بشرانواع پیشرفت

 : اساسي دارد كه عبارتند از مؤلّفهدو  ،باشدي كه مورد نظر مقام معظم رهبري ميتمدّن

 سازينظام .3-1

امان سر و س براي. داري استتدوين نظام و شیوه حکومت ،اسالمي بیداري رسیدن نتیجه به ةالزم

 . كرد را بر آن اساس ادارهحکومت  تا بتوانسازي كرد نظامبايد ، دادن امور جامعه اسالمي

مجموعه عناصري كه به شکل ؛ استواژه استعاري براي حکومت يا سبک حکومت  ،نظام

آورند يا عبارت است از اجتماع اصول و يابد و يک نوع كل واحد را به وجود ميمعیني پیوند مي

 به شکلي كه تشکیل يک نظريه يا مکتب را بدهد ،همه قواعد مربوط به يک موضوع و مرتبط ب

 ،الگوبرداري از حکومت نبوي ،سازينظاممنظور از ، در بحث بیداري اسالمي .(671 :1ج، 1386، )آقابخشي
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ومتي هاي حکاز مدل و متناسب با شرايط زمان و مکان و اجتناب تتأسیس نظام بر پايه دين و عقالنیّ

 . است  متداول شرقي و غربي

 مداريقانون .3-2

 هاي جزئيتوسط غیر معصوم است و داراي نقص، سنّتهاي استنباط شده از قرآن و اگر چه قانون

بندي به قانون و هاي محدود دارد ولي پايشده در دوران معصوم تفاوتاست و با قوانین وضع

. هاي جامعه استقانون بسان خون در رگ». اسالمي است تمدّنهاي مهم مؤلّفهمداري از قانون

« به آن است هدر گرو قانون مطلوب و وفاداري آحاد جامع تمّدناستحکام جامعه و ماندگاري 

 . ي ايجاد گرددتمّدنگیرد تا اجتماعي شکل نمي، در غیر اين صورت ،(38-33: 1ج، 1383، )واليتي

 مردم. 4

د كننهايي را براي مردم ذكر ميالمللي بیداري اسالمي ويژگيمقام معظم رهبري در اجالس بین

ر برانگیختگي و آگاهي د :باشد كه عبارتند ازكه شرط الزم تحقق بیداري اسالمي در يک جامعه مي

 :شودتوضیح داده مي اختصارخودباوري و وحدت ، ايستادگي، هاي الهياعتماد به وعده، امت اسالمي

 برانگیختگي .4-1

انقالب دروني ملت و تالش براي تغییر وضع نامطلوب موجود است  ،برانگیختگي مردممنظور از 

مراقبت و احتیاط ، هوشیاري اهمیّتباشد به همین جهت ضرورت و كه نتیجه هوشیاري ملت مي

 نیز بر لزوم ايشانهاي او در متن مقدس قرآن كريم مطرح شده است و نسبت به دشمن و نقشه

 . (14/3/90) اندهوشیاري مردم بارها تأكید كرده

 باشد كه واژهنساء مي 71آيه  ،يکي از آيات قرآن كه به هوشیاري و برانگیختگي اشاره دارد

آمادگى خود را )در  !ايداى كسانى كه ايمان آورده ؛أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ يَا»در آيه « حذر»

اطالعات  المعارفۀريدا) به معناي هوشیاري و احتیاط نیز آمده است (71 :نساء) «برابر دشمن( حفظ كنید

 ،باشدديگري كه قرآن به كار برده است و قرينه هوشیاري مي ةواژ. (104 :امنیت در آثار و متون اسالمي

را به معناي  «رابطوا»بعضي از مفسران قرآن هم واژه . غفلت است كه به معناي عدم هوشیاري است

كه در آيه  ،(146: اطالعات امنیت در آثار و متون اسالمي دايرۀالمعارف :به ک.ر) دانندهوشیاري و مراقبت مي

ا( ه)در برابر مشکالت و هوس !ايداى كسانى كه ايمان آورده ؛يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا»

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=24715#_ftn5
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مل عه مراقبت ب، خرج دهید و از مرزهاى خوده برابر دشمنان )نیز( استقامت ب استقامت كنید و در

 . و مراقب كار دشمن باشید مهیّاكند كه قرآن به مؤمنان خطاب مي (200 :عمرانآل) «آوريد

 امت اسالميآگاهي . 4-2

بصیرت قرآن نیز در پي تغییر و تقويت معرفت و . استدوم آگاهي و افزايش معرفت  مؤلّفه

دالئل روشن از طرف  ؛جَاءَكُمْ بََصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَیْهَا قَدْ»: هاستانسان

 به سود خود اوست و كسى كه ،آن حق را( ببیند ةوسیله كسى كه )ب، پروردگارتان براى شما آمد

 يباور و بینش عمیقهمان ، بصیرت. (104 :أنعام) «به زيان خود اوست ،از ديدن آن چشم بپوشد

را  معنايي كه او ؛يافته است خود مفهومي براي زندگي و معنا، است كه اگر آدمي بدان دست يابد

تر و نگاه او را به زندگي و افق ديد او را وسیع ؛سازدها مقاوم ميها و سختيدر مواجهه با رنج

 .(319 :7ج، 1417، طباطبايي) نمايدنافذتر مي، جهان هستي

 هاي الهياعتماد به وعده. 4-3

مؤثر باشد كه قرآن كريم در آيات  بسیاردر معنويت انسان  تواندميهاي الهي سنّتشناخت 

 : توان ذكر كردمختلفي آنها را تبیین كرده است كه بعضي از آيات را مي

 قضا و قدر الهي. 4-3-1

او موال ؛ مگر آنچه خداوند براي ما نوشته و مقدر داشته است دهدبراي ما رخ نمياي هیچ حادثه

نَا لَنْ يُصِیبَنَا إِالَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْالَ قُلْ». و سرپرست ماست و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند

دهد مگر آنچه خداوند براى ما اى براى ما رخ نمىدثهبگو هیچ حا ؛وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

 (.51 ه:توب) «كننداو مولى )و سرپرست( ما است و مؤمنان تنها بر خدا توكل مى، نوشته است

 نابودي باطل. 4-3-2

دهد و همیشه بین طرفداران حق و باطل درگیري بین حق و باطل تشکیل مي گذشته انسان را

پیروزي با پیروان حق و گاه با تکذيب كنندگان بوده است ولي سرانجام گاه . نزاع بوده است

الهي است كه زمین و حکومت بر آن  سنّتشده است و اين پیروزي نهايي نصیب ياران حق مي

وَ ُقلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ »؛ (188 :7ج، 1417، طباطبايي) برندرا بندگان صالح خدا به ارث مي

و بگو حق فرا رسید و باطل مضمحل و نابود شد و )اصوال( باطل نابودشدنى  ؛الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً

 .(81 :إسراء) «است
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 نصرت الهي. 4-3-3

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ  يَا»: نصرت خدا را به دنبال دارد، نصرت دين الهي

هايتان كند و گامشما را يارى مى ،ايد! اگر خدا را يارى كنیداى كسانى كه ايمان آورده ؛أَقْدَامَكُمْ

 (.7 :محمد)« داردرا استوار مى

 آزمايش .4-3-4

ُجُوِِ َو ءم مِنَ الْخَوْفِ وَ الْلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ وَ »: ها نیز الزم استابتال و آزمايش انسان سنّتمعرفت نسبت به 

زيان  ،گرسنگى، قطعا همه شما را با چیزى از ترس ؛نَقْصم مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ َبشِّرِ الصَّابِرِينَ

 (.155 ه:بقر) «كنیم و بشارت ده به استقامت كنندگانآزمايش مى هاو كمبود میوه، مالى و جانى

 ايستادگي. 4-4

داي خ. باشدايستادگي و استقامت آنان مي ،هاي مردم براي بیداري اسالمييکي ديگر از ويژگي

 فرشتگان الهي نیز بر انسان نازل ،ايستادگي صادقانه باشد : اگرفرمايدمتعال در قرآن كريم مي

 : شتابندكنندگان ميبه كمک استقامت شوند ومي

ََنَِّة ا َو أَبْشِرُوا بِالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَُّه ثُمَّ اسْتَقَامُوا َتتََنزَُّل عََليْهِمُ الْمَالَئِکَةُ أَالَّ تَخَافُوا وَ الَ تَْحزَنُو إِنَّ الْ

 ،وند يگانه است سپس استقامت كردندكسانى كه گفتند پروردگار ما خدا ؛الَّتِي كُْنتُمْ ُتوعَدُونَ 

 و بشارت باد بر شما به آن بهشتى، شوند كه نترسید و غمگین مباشیدفرشتگان بر آنها نازل مى

 .(30 :فصلت) !كه به شما وعده داده شده است

انسان به صبر و پايداري وعده داده است قدرت مؤمنان با توصیه كه خداوند متعال را اي آيه

 : عبارتست از ،كندپايدار را مضاعف ميصابر و 

ُکْن وَ إِنْ يَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ َحرِّضِ الْمُؤِْمنِينَ َعلَى الِْقتالِ إِنْ يَُکنْ ِمنْکُمْ عِْشرُونَ صابُِرونَ يَْغلِبُوا مِاَئتَيْنِ 

ال َيفَْقهُونَ الْآنَ َخفَّفَ اللَّهُ َعنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيکُمْ ضَْعفًا  مِنْکُمْ مِاَئةٌ يَغْلُِبوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ َكفَُروا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

هُ مََ  اللَّهِ َو اللَّفَإِنْ يَُکنْ مِنْکُْم مِائٌَة صابِرٌَة يَغْلُِبوا مِائََتيِْن وَ ِإنْ يَُکنْ مِنْکُْم أَلْفٌ يَغِْلبُوا أَلْفَْيِن بِإِْذنِ 

هرگاه بیست نفر با استقامت از ، منان را تحريک به جنگ )با دشمن( كنؤاى پیامبر! م ؛الصَّابِرِين

دند بر هزار نفر از كسانى كه كافر ش ،كنند و اگر صد نفر باشندبر دويست نفر غلبه مى ،شما باشند

هم اكنون خداوند از شما تخفیف داد  .فهمندكه آنها گروهى هستند كه نمى چرا ؛گردندپیروز مى

بر  ،شما ضعفى وجود دارد بنابراين هرگاه يکصد نفر با استقامت از شما باشندو دانست كه در 
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بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند  ،شوند و اگر يکهزار نفر باشنددويست نفر پیروز مى

 .(65-66 :)انفال كرد و خدا با صابران است

 خودباوري. 4-5

دارد و اين ميهاي اسالمي وامردم را به خیزشباوري و اعتماد به نفس شرط ديگري است كه خود

به  ،خودباوري و برتري مسلمانان نسبت به دشمنان روحیّهدستوري است كه خداوند براي تقويت 

 ینو سست نشويد و غمگ ؛وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَْعلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِِنینَ»: دهدمي (ص)پیامبر اكرم 

هاي غلبه مستکبران بر يکي از روش. (139عمران: )آل« مگرديد و شما برتريد اگر ايمان داشته باشید

تلقین اين مطلب است كه توده مردم بدون تکیه بر ، توده مردم و به استضعاف كشیدن آنان

ا د رخو، تا آنجا كه فراعنه. منصبان و قدرتمندان قادر به ادامه حیات نیستند صاحب، ثروتمندان

در برابر ، پیامبران الهي. كردندخداي مردم روي زمین و رب مردم و صاحب و مالک آنان معرفي مي

همواره در پي زدودن جهل و ناداني از مستضعفان و القاي روحیه و اعتماد به ، اين سیره مستکبران

 .اذكار و يادآوري دارندزاي مردم اند و همواره به قدرت دروني و توان دروننفس و توكل بر خدا بوده

 وحدت. 4-6

، 1391، اي)خامنه اشدبمي ملّيوحدت  ،كنندويژگي مهم ديگر مردم كه مقام معظم رهبري ذكر مي

مسلمانان  ترين وظیفهبزرگ (ص)پیامبر اكرم  سنّتبر محور قرآن و  دليوحدت و هم. (57 :1ج

مختلف و همچنین ساليق و نظرات ها و مذاهب اگرچه مسلمانان يک كشور داراي فرقه. است

مذاهب ديني و احزاب  ةبه بیداري اسالمي هم رسیدنولي براي  ،باشندسیاسي گوناگون مي

    .بايد اختالفات را كنار گذاشته و وحدت داشته باشند ،سیاسي با احترام به افکار و عقايد يکديگر

در جامعه  بیین شود وگرايي هدفي عالي و آرماني است كه اگر به خوبي توحدت و هم

مندانه اسالم و مسلمانان و تاريخ درخشان فتح خندق و خیبر را عزّت ةگذشت، اسالمي تحقق يابد

 رگهاي بز و تسلیم امپراتوري، هاي شام و مدائنريختن كاخ كند و خاطرات شیرين فروتداعي مي

آياتي كه به امر . (11 :1ج، 1389، دوست)وطن آورد مند اسالم را به يادعزّت فرهنگ برابر ايران در و روم

اين )پیامبران بزرگى كه  ؛أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَۀً وَ»: وحدت اشاره دارد عبارتند از

به آنها اشاره كرديم و پیروان آنها( همه امت واحدى بودند )و پیرو يک هدف( و من پروردگار شما 

و )در آغاز( همه مردم  ؛ مَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَۀً فَاخْتَلَفُوا وَ ». (92 :)انبیاء «مرا پرستش كنید، هستم
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وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى »؛ (19 :)يونس «تالف كردندامت واحدى بودند سپس اخ

گونه )كه قبله شما يک قبله میانه است( شما را نیز امت همان؛  ... النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا

ط و تفريط هستید( تا گواه بر مردم باشید و اى قرار داديم )كه در حد اعتدال كه میان افرامیانه

و همگى به ريسمان ؛  ... وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» ؛(143 :)بقره «پیامبر هم گواه بر شما

  .(103 :عمران)آل «خدا )قرآن و اسالم و هر گونه وسیله ارتباط ديگر( چنگ زنید و پراكنده نشويد

 نتیجه

 ساز بیداريهاي قدرتمؤلّفه ،بیداري اسالميضمن بررسي و تبیین در اين تحقیق سعي شد 

در سخنراني اجالس بین المللي بیداري اسالمي سال از ديدگاه مقام معظم رهبري كه اسالمي 

 ،ايشانشود كه موضوع از آنجايي مشخص مي اهمیّت. بیان شود مطرح شد، از منظر قرآن 1390

موج بیداري اسالمي را در چند سال اخیر يک پیچ تاريخي معرفي كردند و جهت دادن و توجه 

 . را مطرح كردند ياد شدههاي مؤلّفهبه 

 :باشد كه عبارتند ازمهم مي مؤلّفه چهارسفارش مؤكد قرآن كريم به  ،نتیجه حاصل از تحقیق

زي ستیظلم، عزّت، استقالل، سنّتكه منظور تمسک به قرآن و ، باشداول حفظ اصول اسالمي مي

كه در رأس ، باشددوم هدايت بیداري اسالمي توسط رهبران مي؛ باشدو حمايت از مستضعفان مي

روحانیون و عالمان ، هاي فکري و جهاديولي فقیه و در سطوح بعدي شخصیت، بیداري اسالمي

و چهارم حمايت ؛ باشدمداري ميسازي و قانونكه مستلزم نظام، تمدّنسوم ايجاد ؛ باشندديني مي

خودباوري  ،هاي الهي و ايستادگيكه منظور برانگیختگي و آگاهي و اعتماد به وعده، و پشتیباني مردم

 . باشدو وحدت ملت مي

ديت محدوو تبیین آن و به دلیل اينکه در اين پژوهش  اين بحث اهمیّتدر پايان با توجه به 

 اشندبمند به تحقیق در اين زمینه ميهبه افرادي كه عالق ،كامل شدموضوعي و زماني مانع از تبیین 

ديدگاه آن بزرگواران را در مورد  (ع)گردد با مطالعه وسیع و جامع روايات اهل بیت پیشنهاد مي

ند مفسران حقیقي قرآن هست (ع)كه اهل بیت  ساز بیداري اسالمي تبیین كنند چراهاي قدرتمؤلّفه

 . باشندو بهترين منبع براي غني كردن علم بشري در هر موضوعي مي
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