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مؤلّفههای قدرتساز بیداری اسالمی
در کالم مقام معظم رهبری
داود

ابراهیمپور

چکیده
بیداري اسالمي به معناي رفع غفلت از واقعیت وضعیت موجود و آشنايي با افقهاي ممکن است
كه خود موجد حركتهاي اجتماعي براي تغییر در وضعیت موجود است .مقام معظم رهبري در
افتتاحیه اجالس بینالمللي بیداري اسالمي در سال  ،1390بیاناتي داشتند كه به طور مدبرانه
مؤلّفههاي قدرتساز بیداري اسالمي را از منظر قرآن كريم ميباشد و ما برآنیم در تحقیق حاضر
آنها را مورد بررسي قرار دهیم .هدف از تحقیق ،استخراج آيات قرآني در خصوص مؤلّفههاي
قدرتساز بیداري اسالمي ميباشد .نتیجه حاصل از تحقیق ،سفارش مؤكد قرآن كريم به چهار
مؤلّفه مهم ميباشد كه عبارتند از :حفظ اصول اسالمي به معناي تمسک به قرآن و سنّت ،استقالل،
عزّت ،ظلمستیزي و حمايت از مستضعفان؛ هدايت بیداري اسالمي توسط رهبران و در رأس آنها،
ولي فقیه و در سطوح بعدي شخصیتهاي جريان فکري و جهادي ،روحانیون و عالمان ديني؛
ايجاد تمدّن كه مستلزم نظامسازي و قانونمداري است؛ و حمايت و پشتیباني مردم ،كه منظور
برانگیختگي ،آگاهي و اعتماد به وعدههاي الهي و خودباوري ،ايستادگي و وحدت ملت است.

كلیدواژهها:

قرآن ،مردم ،وحدت ،تمدّن ،بیداري اسالمي ،مؤلّفههاي قدرتساز ،مقام معظم رهبري.

 مدرس گروه معارف دانشگاه افسري و تربیت پاسداري امام حسین(ع) ()debrahimpoor@chmail. ir
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مقدمه
شعلههاي بیدارگري ،استقاللطلبي ،آزاديخواهي و هويتجويي انقالب اسالمي ايران به رهبري
حضرت امام خمیني (ره) باعث شد كه مسلمانان ديگر كشورها و حتي غیر مسلمین نیز بیشتر به
سوي مسائل و آموزههاي اسالمي سوق داده شوند .اين موج اسالمگرايي روز به روز گسترش بیشتري
يافت و «بیداري اسالمي» نام گرفت .ماهیت و جنس اين بیداري از متن تودههاي مردم است و
مردم ،خود نیز صاحب نتايج و دستآوردهاي آن هستند .هرچند ،سیر تکاملّي تمدّن اسالمي پس
از چندين سده اعتال و پويايي ،در اثر عوامل دروني و بیروني رو به انحطاط نهاده بود ،اما پیروزي
انقالب شکوهمند اسالمي ايران به عنوان حسن مطلع و طلیعه بازگشت به اسالم و احیاي تمدّن
اسالمي ،توسط محیي و مجري اسالم ناب محمدي ،يعني حضرت امام (ره) ،فروغي دوباره پیدا كرد
كه تجلي آن را در نهضتهاي اسالمي صد ساله اخیر ميتوان بازخواني كرد .تبیین اهداف بیداري
اسالمي با تکیه بر آموزههاي اسالم ،به ويژه قرآن ،ميتواند مقدمهاي براي حضور فعال ،مدبرانه و
هدفمند امت اسالمي در عرصه قدرت و سیاست داخلي و بینالمللي باشد .بنابراين ،بررسي دقیق
مباحث مربوط به هدف ،بايد در صدر مباحث قرار گیرد .پژوهش حاضر ميكوشد مؤلّفههاي قدرتساز
بیداري اسالمي در سخنراني اجالس بینالمللي بیداري اسالمي از ديدگاه قرآن مجید را بررسي ،تبیین
و به سامان رساند .بر اين اساس ،كشف و شناخت دقیق اين مؤلّفهها و تبیین آنها از ضرورتهاي
اساسي پژوهش است .اين تحقیق از نوع كتابخانهاي است كه به روش توصیفي  -تحلیلي انجام
ميگیرد؛ بدينگونه كه ديدگاههاي قرآن در خصوص مؤلّفههاي بیداري اسالمي به مدد تفاسیر و
ساير منابع مهم و مورد نیاز ،توصیف و مورد تحلیل و بررسي قرار ميگیرند.

تعاريف و اصطالحات
 .1بیداري اسالمي 1:بیداري اسالمي بازگشت به ارزشهاي اسالمي است و در جهان اسالم به طور
عام و در جهان عرب به طور خاص ،خواسته اصلي مردم پس از سرخوردگي از نحلههاي مختلف،
اين است كه به ارزشهاي اسالمي و خويشتن اسالمي خود بازگردند .به عبارت ديگر ،بیداري اسالمي
را ميتوان ،از يک سو بیداري عقل ،خرد ،احساسات ،عواطف و قلوب ملتهاي مسلمان و از سوي

1. Islamic Awakening
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ديگر بیداري عمل ،رفتار و التزام عملّي به اسالم نامید (قرضاوي ،1380 ،ج .)50 :1بیداري اسالمي به
تعبیر مقام معظم رهبري يعني حالت برانگیختگي و آگاهياي كه اكنون به تحولي بزرگ در میان
ملتهاي اين منطقه انجامیده و قیامها و انقالبهايي را پديد آورده كه هرگز در محاسبه شیاطین
مسلّط منطقهاي و بینالمللي نميگنجید؛ خیزشهاي عظیمي كه حصارهاي استبداد و استکبار را
ويران و قواي نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته است (خامنهاي ،1391 ،ج.)151 :1
 .2تمدّن 1:تمدّن از نظر لغوي عبارت از شهرنشیني ،اخالق مردم شهرنشین را پذيرفتن ،از حالت
خشونت و جهل به حالت معرفت و شهرنشیني انتقال يافتن و بهطور خالصه روشها و اسباب
شهرنشیني را اختیار كردن است (جر ،1358 ،ج .)653 :1در فرهنگهاي عربي واژة تمدّن به معناي
حضارۀ (تمدّن ،شهرآئیني) نقطه مقابل بداوت (باديهنشیني) به كار رفته است

(زمخشري،1399 ،

ج130 :1؛ مکي ،1383 ،ج .)14 :1در نگاه جامع ،واژه تمدّن از ريشه «مدينه»« ،مُدُن» و «مدنیّت» به
معناي خروج از باديهنشیني و گام نهادن در راستاي نهادينه شدن امور اجتماعي و عمران يافتن
است .حاكمیّت ،نهادهاي حکومتي ،نظمپذيري ،شهرنشیني ،تعالي فضايل انساني همانند علم و
هنر ،از عاليم مدنیّت اجتماعي و تعالي فرهنگي است.
 .3وحدت 2:وحدت مترادف اتحاد است مبني بر اينکه اشیاي متفرق و پراكنده ،در هويتي واحد
گرد آيند .در تعريف فلسفي اتحاد گفتهاند« :االتحاد صیرورۀ االشیاء شیئاً واحداً؛ اتحاد اين است كه
اشیاي مختلف در انضمام با يکديگر ،به شیئي واحد تبديل گردند» (نوايي ،1387 ،ج .)158 :1اين
نکته بر اهل انديشه پوشیده نیست كه بنیان تکامل اجتماعي و رشد و تعالي جامعه بر وحدت
استوار است .تجمع ظرفیّتهاي انساني ،همفکري و همکاري (تعاون) آنها براي پیشبرد اهداف
اجتماعي و انجام كارهاي بزرگ ،بدون وحدت و همدلي ،تعاون و همگراييِ آحاد جامعه و همدلي
كه به همفکري ،همکاري و تعاون منجر ميشود ،از ابزارها و منابع قدرت نرم جامعه مؤمنان
محسوب ميشود (جوشقاني ،1389 ،ج .)230 :1وحدت امت اسالمي تنها از طريق تبعیّت از پرچم
توحید اسالمي و پیروي از قرآن و عترت امکانپذير خواهد بود و اين وجهي از وجوه تفکر اسالمي
است كه به دلیل زيربناي ايدئولوژيکي آن ،در قالب بیداري اسالمي تحقّقپذير است.
1. Civilization
2. Unity
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اهمیّت و ضرورت تحقیق
با توجه به موج جديد بیداري اسالمي در منطقه و دولتهاي اسالمي ،عزّت از دست رفته ملتهايشان
بازگردانده شد .در زمانهاي گذشته قدرتهاي استکباري جهان با نفوذ در كشورهاي اسالمي و
ايجاد وابستگيهاي گوناگون سیاسي ،اقتصادي ،فرهنگي و  ...در آنان ،در واقع سیادت و حکمفرمايي
اين كشورها را در دست گرفته بودند .هرچند در ظاهر در رأس حکومت نبودند اما حکومتهاي
دست نشانده ،غالمان حلقه به گوش آنان بودند .ميتوان اين گونه بیان كرد كه با بازگشت به
مباني اسالم است كه امت اسالمي از زير يوغ استعمار خارج خواهد شد و دولتها نبايد به
هیاهوهاي تبلیغاتي استکبار و قدرتنماييهايشان توجه كنند.
به تعبیر مقام معظم رهبري ،نمونه موفق مبارزه با استکبار و بازگرداندن عزّت به امت اسالمي،
كشور ايران به رهبري حضرت امام خمیني (ره) است كه با وجود مشکالت فراواني كه در راه
مبارزاتش ق رار دادند اما ملت ايران را از زير يوغ استعمار و دست نشاندگانش بیرون آورد و همچنان
نیز موفق و سرافراز و با ابهت فراوان در جهان خودنمايي مينمايد (خامنهاي ،1391 ،ج.)53-49 :1
امام راحل ميفرمودند:
بايد با ملّتها در میان گذاشت؛ همانطورى كه در ايران ،ملت ايران بود كه فاجعهاى كه براى اسالم
به دست آمريکا و سرسپردگان او كه رژيم منحوس پهلوى است پیش مىآمد ،همین جوانهاى ايران
بودند و همین ملت ايران بود و همین ارتش ايران بود و همین نیروهاى دريايى و هوايى و زمینى
ايران بود و همین سپاه پاسداران ايران بود و همین جوانهاى بسیج و عشاير ايران بودند كه با هم
وظیفه فهمیدند ،بیدار شدند و با هم مشتها را گره كردند و با مشت ،تانکها را از صحنه بیرون
كردند .تا ملتها يک چنین بیدارى پیدا نکنند و تا ملتها يک همچو انسجامى پیدا نکنند ،بايد
بدانند كه محکوم به حکومتهاى فاسد و محکوم به آمريکاى جنايتکار و ساير ابرقدرتها هستند .با
داشتن آن همه ذخاير ،آن همه امکانات (موسوي خمیني ،1369 ،ج.)325 :16

مؤلّفههاي قدرتساز بیداري اسالمي
رهبر معظم انقالب اسالمي در سال  1390در افتتاحیه اجالس بینالمللي ،بیداري اسالمي را
اينچنین تبیین فرمودند:
بیداري اسالمي يعني حالت برانگیختگي و آگاهي در امت اسالمي كه اكنون به تحولي بزرگ در
میان ملتهاي اين منطقه انجامیده و قیامها و انقالبهايي را پديد آورده كه هرگز در محاسبه
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شیاطین مسلّط منطقهاي و بینالمللي نميگنجید؛ خیزشهاي عظیمي كه حصارهاي استبداد و
استکبار را ويران و قواي نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته است .شک نیست كه تحوالت
بزرگ اجتماعي ،همواره متکي به پشتوانههاي تاريخي و تمدّني و محصول تراكم معرفتها و
تجربهها است .در  150سال اخیر حضور شخصیتهاي فکري و جهادي بزرگ جريانساز اسالمي
در مصر و عراق و ايران و هند و كشورهاي ديگري از آسیا و آفريقا ،پیشزمینههاي وضع كنوني
دنیاي اسالمند ... .موج بیداري اسالمي در زماني رو به گسترش است كه اردوگاه شرق چپ از
هم فرو پاشیده و بلوک غرب نیز در حال اضمحالل است .شرايط زمان به نفع اسالم و بیداري
اسالمي در جريان است كه اگر به خوبي مديريت شود ،پیروزي اسالمگرايان در كشورهاي اسالمي
قطعي است .هدف نهاي ي را بايد امت واحده اسالمي و ايجاد تمدّن اسالمي جديد بر پايه دين و
عقالنیت و علم و اخالق قرار داد .نسل امروزِ كشورهاي اسالمي اين ظرفیّت را دارد كه به چنین
كارهاي بزرگي بپردازد .نسل جوان امروز مايه افتخار نسلهاي پیشین خويش است ،به نسل جوان
بايد اعتماد كرد ،روح اعتماد به نفس را در آنان زنده كرد ،و از تجربههاي مجرّبان و پیران ،آنها

را بهرهمند ساخت (.)1390/6/26
با توجه به بیانات ايشان چهار مؤلّفه قدرتساز بیداري اسالمي ،عبارتند از :اصول اسالمي ،كه
منظور تمسّک به قرآن و سنّت ،استقالل ،عزّت ،ظلمستیزي و حمايت از مستضعفان است؛ رهبران،
كه همان رهبر بیداري اسالمي ،شخصیتهاي فکري و جهادي ،روحانیون و عالمان ديني هستند؛
سوم تمدّن ،كه همراه نظامسازي و قانونمداري و حکومت باشد؛ و باالخره مردم ،كه منظور
برانگیختگي ،آگاهي و اعتماد به وعدههاي الهي و ايستادگي ،خودباوري و وحدت ملت است.
 .1اصول اسالمي
اولین و مهمّترين مؤلّفه بیداري اسالمي ،اصول اسالمي است كه زيربناي مؤلّفههاي ديگر ميباشد.
اگر مسلمانان با شناخت عمیق از اصول اسالمي ،به روند تکاملّي بیداري اسالمي ادامه دهند ،به طور
قطع ،احیاي تمدّن اسالمي اتفاق خواهد افتاد .اصولي كه در اين نوع بیداري بايد وجود داشته باشد
تا بتواند اسالمي باشد ،عبارتند از:
 .1-1تمسک به قرآن و سنّت
بسیاري از كشورهاي اسالمي قانون خود را از مکاتب فکري غرب و مباني غیراسالمي بازنويسي
ميكنند در حالي كه بیدارگران جهان اسالم براي قانوننويسي و سروسامان دادن اوضاع و شرايط
در راستاي اهداف و مصالح جهان اسالم بايد از قرآن كريم و سیره نبوي الهام بگیرند.
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خداوند متعال خطاب به پیامبر (ص) كه در رأس حکومت اسالمي است ،ميفرمايد :از وحي
كه همان قرآن كريم است تبعیّت كن« :وَ اتَّبِعْ ما يُوحى إِلَیْكَ مِنْ رَبِّك؛ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرا؛

و از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحي ميشود پیروي كن كه خداوند به آنچه انجام ميدهید،
آگاه است» (احزاب.)3-1 :
خداوند متعال پس از قرآن ،سیره و رفتار پیغمبر اكرم (ص) را توصیه ميكند .پیامبر در همه
زمینهها ،از جمله تمدّنسازي ،الگو و الهامبخش است« :لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَةٌ؛ براى
شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکويى بود» (احزاب .)21 :عالمه طباطبايي تبیین زيبايي در
تفسیر آيه شريفه ارائه كرده است« :كلمه اسوه به معناي اقتدا و پیروي است ،و اسوه در مورد رسول
خدا عبارت است از پیروي او .اين وظیفه همیشه ثابت است و شما همیشه بايد به آن جناب تأسي
كنید» (طباطبايي ،1417 ،ج .)146 :20بنابراين ،پیروي از سیره رسول اهلل (ص) بهترين شیوة تبلیغ حق
و بازگشت به اسالم است .شناخت و تبیین سیره ايشان از نیازهاي مبرم زمان بیداري اسالمي است.
چرا كه تقويت و تداوم نهضت اسالمي تا حاكمیّت اسالم و احیاي تمدّن اسالمي فقط با الهام گرفتن
از اقدامات ارزنده آن حضرت امکانپذير است .همان گونه كه محتوا ،زيبايي ،شورانگیزي ،جاذبه ،و
عمق قرآن (معجزه پیامبر اكرم) عامل اصلي نفوذ و توسعه سريع اسالم است.
 .2-1عزّت
عزّت به معناي صالبت ،غیرت و حالتي است كه انسان و ملتي را مقاوم و شکستناپذير ميسازد.
مباني توحیدي عزّتآفرين است؛ زيرا خداوند عزيز است (فاطر( )10 :ر.ک به :مکارم شیرازي ،1374 ،ج:18

 .)193در پرتو الهامات عزّتآفرين قرآن ،رسول خدا (ص) و مسلمانان صدر اسالم در سختترين
اوضاع و شرايط حساس سیاسي و معنوي خود ،لحظهاي دچار ترديد نشدند .چرا كه آنها يقین
داشتند كه مرگ و زندگي ،عزّت و ذلت به دست خداست.
 .3-1استقالل
استقالل يکي از كارويژههاي دولتهاست كه از آن در فرهنگ علوم سیاسي به جدا بودن حاكمیّت
يک كشور از ديگر كشورها ،از انواع سلطه و سیادت خارجي ياد ميشود (آقابخشي.)154 :1386 ،
يکي از مهمترين موضوعاتي كه در عرصه حاكمیّت سیاسي نظام بینالملل از ديرباز مطرح بوده،
مقولة استقالل و عدم وابستگي سیاسي حاكمیّتها و دولتها است .استقالل و دفع استعمار و
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متجاوز يکي از اهداف مهم قیامهاي مردمي و جنگهاي آزاديبخش مسلمانان و غیر مسلمانان
بوده است و منشأ بسیاري از آالم و مشکالت برآمده از استعمار و دخالتهاي بیگانگان است .از
اين رو بايد به عنوان يکي از اهداف بسیار مهم در بیداري اسالمي مطرح باشد و تا رفع و دفع
هرگونه دخالت ادامه يابد تا مبادا با وجود خونهاي فراوان ،انقالب و ثمرات انقالب را بار ديگر به
نفع خويش مصادره كنند.
همان اتفاقي كه بیم آن در كشورهايي مانند مصر ،تونس و لیبي ميرود؛ اما انقالب اسالمي
ايران به رهبري ولي فقیه و اتحاد و پشتیباني مردمي توانست ريشههاي استعمار و وابستگي سیاسي
به قدرتها را از خود بزدايد و پس از نزديک چهل سال با وجود دسیسههاي فراوان و سهمگین ،راه
توحید مداري ـ كه يکي از مصاديق آن استقالل سیاسي و مبارزه با استعمار است ـ را تداوم بخشد.
استقالل ،همان آزادي ارادة ملّي براي اداره امور داخلي و خارجي خود از دست ديگران است كه از
خالل سازمان سیاسي دولت پديدار ميشود (علي بابايي ،1365 ،ج .)46-45 :2تفرقه جهان اسالم و
فرادستي غرب و استعمار بر مسلمانان و مستضعفان ،همه حکايت از كاستي بیداري اسالمي در بین
امت و دولتهاي مسلمان دارد ،بنابراين رهايي از استعمار و وابستگي به مستکبران الزمة بیداري
اسالمي ميباشد.
 .4-1تقويت روحیّه ظلمستیزي و عدالتخواهي
ويژگي ظلمستیزي و عدالتخواهي براي نجات دين خدا و مبارزه با فساد برگرفته از آيات و روايات
ائمه معصومین علیهمالسالم ميباشد كه براي افزايش معنويت و باال بردن روحیّه مؤثر است .در
اين خصوص آيات زيادي در قرآن به اين موضوعات اشاره دارند :مانند «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ

أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم ،و با آنها
كتاب (آسمانى) و میزان (شناسايى حق و قوانین عادالنه) نازل كرديم ،تا مردم قیام به عدالت
كنند» (حديد )25 :و يا «وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَالَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةم مِنْ

خَرْدَلم أَتَیْنَا بِهَا وَ كَفَى بِنَا حَاسِبِینَ؛ ما ترازوهاى عدل را در روز قیامت نصب مىكنیم ،لذا به هیچكس
كمترين ستمى نمىشود ،و اگر به مقدار سنگینى يک دانه خردل (كار نیک و بدى باشد) ما آن
را حاضر مىكنیم،

و كافى است كه ما حسابكننده باشیم» (أنبیاء.)47 :

قرآن همچنین ضمن تأكید بر مبارزه با ظالم ميفرمايد:
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ن الرِّجَا ِل َو النِّسَا ِء وَ الْوِلْدَا ِن الَّذِينَ َيقُولُونَ رَبَّنَا
ل اللَّهِ وَ الْمُسْ َتضْعَفِينَ مِ َ
وَ مَا لَکُمْ َال تُقَاتِلُو َن فِي سَبِي ِ
ک َنصِير ًا؛ چرا در
ن لَدُنْ َ
ل لَنَا مِ ْ
ک وَلِيّ ًا َو اجْعَ ْ
ن لَدُنْ َ
ل لَنَا مِ ْ
أَخْرِجْنَا ِمنْ هذِهِ الْ َقرْيَ ِة الظَّالِمِ أَهْلُهَا َو اجْعَ ْ
راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكانى كه (به دست ستمگران) تضعیف شدهاند پیکار
نمىكنید؟ ،همان افراد (ستمديدهاى) كه مىگويند خدايا! ما را از اين شهر (مکه) كه اهلش
ستمگرند بیرون ببر و براى ما از طرف خود سرپرست قرار بده .و از براى ما از طرف خود يار و
ياورى تعیین فرما (نساء.)75 :

 .5-1حمايت از مستضعفان
حمايت از فقیران و محرومان در واقع ايجاد يک جبهة قوي و سازماندهي نیروهاي متفرق در برابر
مستکبران است .مطالعة تاريخ پیامبران الهي و پیروان واقعي مکتب توحید نشان ميدهد كه پايگاه
طبقاتي بیشتر آنان در سطح پايین بوده است و هیچيک از پیامبران الهي و از جمله حضرت نوح
علیهالسالم با ثروتمندان و زورمداران همفکر و در برابر محرومان و مستضعفان نبودهاند.
ش ُعرُونَ.
ک الْ َأ ْرذَلُون .قا َل وَ ما ِعلْمِي بِما كانُوا يَعْ َملُونِ .إ ْن حِسا ُبهُ ْم إِلَّا عَلى رَبِّي َل ْو تَ ْ
ک َو ا َّتبَ َع َ
ن َل َ
قالُوا َأ ُنؤْ ِم ُ
وَ ما َأنَا بِطارِ ِد الْ ُم ْؤمِنِين؛ گفتند آيا ما به تو ايمان بیاوريم در حالى كه افراد پست و بىارزش از تو پیروى
كردهاند؟! (نوح) گفت ،من چه مىدانم آنها چه كارى داشتهاند .حساب آنها تنها بر پروردگار من است،

اگر شما مىفهمیديد؟ و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم كرد (شعراء.)114-111 :
 .2رهبران
رهبران يعني هدايتگران و راهنمايان كه همان شخصیتهاي فکري ،فرهنگي ،جهادي و جريانساز در
دنیاي اسالم هستند .در رأس بیداري اسالمي ،ولي فقیه ،و در سطوح بعدي انديشمندان و روحانیون هر
جامعه هستند و در هر جامعهاي بهعنوان اركان تأثیرگذار ،نقش شريانهاي حیاتي را ايفا ميكنند و اگر به
موقع ،درست و كارآمد عمل نکنند ،آن ملت و جامعه دچار انحطاط ،تنزّل و يا در معرض سقوط واضمحالل
قرار ميگیرد .سکاندار هدايت مردم ،ولي فقیه است كه از انديشمندان و روحانیون كمک ميگیرد.
 .1-2ولي فقیه
يکي از رهبران مسلمان كه با تحول ايران موج بیداري اسالمي را در جهان به حركت درآورد ،امام
خمیني (ره) بود كه به عنوان ولي فقیه انقالب اسالمي ،يک انسان ايدهآل با همه صفات و ويژگيهاي
حسنه بود و تركیبي از تواناييهاي خدادادي روحي ،سیاسي ،فکري ،اخالقي و عملّي ،اين شخصیّت
استثنايي را در موقعیّتي قرار داده بود كه با نفوذ و قدرت فوقالعادهاش ،نقش عظیمي در تحوالت
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انقالبي بر عهده گیرد و ظرف چند دقیقه میلیونها انسان را به خیابانها بکشاند .به بیان شهید مطهري
بايد گفت :نداي امام از قلب فرهنگ و از اعماق تاريخ از ژرفاي روح اين ملّت برخاست؛ مردمي كه در
طول چهارده قرن حماسه محمد (ص) و علي (ع) ،زهرا (س) ،حسنین (ع) ،زينب (س) ،سلمان ،ابوذر،
 ...و صدها هزار شخصیت ديگر را شنیده بودند و اين حماسهها با روحشان عجین شده بود ،بار ديگر
همان نداي آشنا را از حلقوم اين مرد شنیدند؛ علي (ع) و حسین (ع) را در چهرة او مشاهده كردند.
او را آيینة تمام نماي فرهنگ و هويت اسالمي خود كه تحقیر شده بود ،ديدند .مردم در امام ذوب
شدند ،و امام در برابر اين لبیک بزرگ تاريخ چه كرد؟ او به اين م ّلـت گمنام شخصیّت داد .به عبارت
دقیقتر امام خمیني (ره) مصداق عیني اين آيه شريفه است كه« :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ َه

يَنْصُرْ ُكمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَ ُكمْ؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اگر خدا را يارى كنید ،شما را يارى مىكند و
گامهايتان را استوار مىدارد» (محمد.)7 :
 .2-2انديشمندان
از منظر رهبر معظم انقالب آيندة دنیاي اسالم در گرو برنامههاي انديشمندان مسلمان و
شخصیتهاي بزرگ فکري و جهادي ميباشد و بايد به اين مسئله توجه داشت كه دشمنان مدام
براي ايجاد اختالف میان مسلمین در حال تالشند و بعد از موفقیّتهاي جمهوري اسالمي ايران به
تشديد اختالفافکني همّت گماردهاند زيرا «هرجا بیداري بیشتر باشد ،دشمنان بشريت احساس خطر
بیشتري ميكنند» (خامنهاي ،1391 ،ج .)75 :1معظم له وجود متفکران ،مبارزان و بیدارگران اسالمي را
در قرن گذشته بسترساز بیداري اسالمي و اجراي عملّي اصول اسالمي دانسته و ميفرمايند :قرن
گذشته ـ يعني قرن سیزدهم هجري ـ قرن فريادگري فريادگران اسالم بود.
 .3-2روحانیون و عالمان ديني
مقام معظم رهبري با عنايت به اهمیّت فوقالعاده علما و روحانیون در شکلدهي ،حمايت و هدايت
جنبشهاي اسالمي ،نقش آنها را در پیشبرد اهداف اين جنبشها چنین تبیین ميكنند :وظیفه
عالمان دين ،نخبگان سیاسي و نخبگان علمي و دانشگاهي خیلي سنگین است ،امروز مردم منطقه
احتیاج دارند به هدايت اين نخبگان  ...اينها نبايد بگذارند دستگاه استکبار با وسايل گوناگوني كه
دارد ،اين حركت عظیم ملتها را مصادره كند ،انقالب مردم را از آنها سرقت كند ،بايد مراقب
باشند (.)1389/12/2
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هر جامعهاي عالوه بر الگوهاي ذهني و نظري رفتار كه همان هنجارها و دستورالعملها هستند،
نیازمند الگوي عیني است .اين الگوها باعث تثبیت ارزشها ميشوند .نخبگان و گروههاي مرجع،
نقش الگوهاي عیني را ايفا ميكنند.
در كنار رهبري امام خمیني (ره) بايد از پیشتازي روحانیت در انقالب به عنوان يک عنصر
اصلي و اساسي ياد كرد .با وجود روشها و ابزارهاي نوين ارتباطي ،سخنراني و خطابه ،روحانیون
اثربخشي خود را براي برانگیختن گروههاي گوناگون مخاطب حفظ نموده است .اين روش يکي
از شیوه هاي افزايش معنويتي است كه خداي متعال نیز آن را در قرآن كريم توصیه كرده است
«فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى؛ پس تذكّر ده اگر تذكّر مفید باشد» (اعلي( )9 :ر.ک .مکارم شیرازي ،1374 ،ج:20

 .)268شأن و منزلت اين بزرگواران بهگونهاي است كه توانايي آن را دارند تا لطیفه رباني معنويت
و اخالق را كه در دل جوانان جوانه زده است ،با موعظههاي دلنشین آبیاري كنند و آن را درختي
تنومند سازند و به حركت درآورند.
 .3تمدّن
تمدّني كه مقام معظم رهبري بر آن تأكید دارند ،غیر از تمدّن به معناي لغوي آن است زيرا تمدّن
لغوي را بشر اولیه هم داشته است «زماني كه بشر با خط آشنا شد ،قلم به دست گرفت ،افکار
خود را قلمي كرد و به نسلهاي بعدي انتقال داد ،تمدّن پديدار گشت .پس از آن ،واژه تمدّن بر
انواع پیشرفتها در مظاهر متنوع زندگي بشر ،اطالق شده است» (مجیر شیباني ،1337 ،ج.)5 :1
تمدّني كه مورد نظر مقام معظم رهبري ميباشد ،دو مؤلّفه اساسي دارد كه عبارتند از:
 .1-3نظامسازي
الزمة به نتیجه رسیدن بیداري اسالمي ،تدوين نظام و شیوه حکومتداري است .براي سر و سامان
دادن امور جامعه اسالمي ،بايد نظامسازي كرد تا بتوان حکومت را بر آن اساس اداره كرد.
نظام ،واژه استعاري براي حکومت يا سبک حکومت است؛ مجموعه عناصري كه به شکل
معیني پیوند مييابد و يک نوع كل واحد را به وجود ميآورند يا عبارت است از اجتماع اصول و
قواعد مربوط به يک موضوع و مرتبط به هم ،به شکلي كه تشکیل يک نظريه يا مکتب را بدهد
(آقابخشي ،1386 ،ج .)671 :1در بحث بیداري اسالمي ،منظور از نظامسازي ،الگوبرداري از حکومت نبوي،
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تأسیس نظام بر پايه دين و عقالنیّت و متناسب با شرايط زمان و مکان و اجتناب از مدلهاي حکومتي
متداول شرقي و غربي است.
 .2-3قانونمداري
اگر چه قانونهاي استنباط شده از قرآن و سنّت ،توسط غیر معصوم است و داراي نقصهاي جزئي
است و با قوانین وضعشده در دوران معصوم تفاوتهاي محدود دارد ولي پايبندي به قانون و
قانونمداري از مؤلّفههاي مهم تمدّن اسالمي است« .قانون بسان خون در رگهاي جامعه است.
استحکام جامعه و ماندگاري تمدّن در گرو قانون مطلوب و وفاداري آحاد جامعه به آن است»
(واليتي ،1383 ،ج ،)38-33 :1در غیر اين صورت ،اجتماعي شکل نميگیرد تا تمدّني ايجاد گردد.
 .4مردم
مقام معظم رهبري در اجالس بینالمللي بیداري اسالمي ويژگيهايي را براي مردم ذكر ميكنند
كه شرط الزم تحقق بیداري اسالمي در يک جامعه ميباشد كه عبارتند از :برانگیختگي و آگاهي در
امت اسالمي ،اعتماد به وعدههاي الهي ،ايستادگي ،خودباوري و وحدت اختصار توضیح داده ميشود:
 .1-4برانگیختگي
منظور از برانگیختگي مردم ،انقالب دروني ملت و تالش براي تغییر وضع نامطلوب موجود است
كه نتیجه هوشیاري ملت ميباشد به همین جهت ضرورت و اهمیّت هوشیاري ،مراقبت و احتیاط
نسبت به دشمن و نقشههاي او در متن مقدس قرآن كريم مطرح شده است و ايشان نیز بر لزوم
هوشیاري مردم بارها تأكید كردهاند (.)90/3/14
يکي از آيات قرآن كه به هوشیاري و برانگیختگي اشاره دارد ،آيه  71نساء ميباشد كه واژه
«حذر» در آيه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! آمادگى خود را (در
برابر دشمن) حفظ كنید» (نساء )71 :به معناي هوشیاري و احتیاط نیز آمده است (دايرۀالمعارف اطالعات

امنیت در آثار و متون اسالمي .)104 :واژة ديگري كه قرآن به كار برده است و قرينه هوشیاري ميباشد،
غفلت است كه به معناي عدم هوشیاري است .بعضي از مفسران قرآن هم واژه «رابطوا» را به معناي
هوشیاري و مراقبت ميدانند (ر.ک به :دايرۀالمعارف اطالعات امنیت در آثار و متون اسالمي ،)146 :كه در آيه
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَا ِبرُوا وَ رَابِطُوا؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! (در برابر مشکالت و هوسها)
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استقامت كنید و در برابر دشمنان (نیز) استقامت به خرج دهید و از مرزهاى خود ،مراقبت به عمل
آوريد» (آلعمران )200 :قرآن به مؤمنان خطاب ميكند كه مهیّا و مراقب كار دشمن باشید.
 .2-4آگاهي امت اسالمي
مؤلّفه دوم آگاهي و افزايش معرفت است .قرآن نیز در پي تغییر و تقويت معرفت و بصیرت
انسانهاست« :قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَیْهَا؛ دالئل روشن از طرف
پروردگارتان براى شما آمد ،كسى كه (به وسیلة آن حق را) ببیند ،به سود خود اوست و كسى كه
از ديدن آن چشم بپوشد ،به زيان خود اوست» (أنعام .)104 :بصیرت ،همان باور و بینش عمیقي
است كه اگر آدمي بدان دست يابد ،معنا و مفهومي براي زندگي خود يافته است؛ معنايي كه او را
در مواجهه با رنجها و سختيها مقاوم ميسازد؛ افق ديد او را وسیعتر و نگاه او را به زندگي و
جهان هستي ،نافذتر مينمايد (طباطبايي ،1417 ،ج.)319 :7
 .3-4اعتماد به وعدههاي الهي
شناخت سنّتهاي الهي ميتواند در معنويت انسان بسیار مؤثر باشد كه قرآن كريم در آيات
مختلفي آنها را تبیین كرده است كه بعضي از آيات را ميتوان ذكر كرد:
 .1-3-4قضا و قدر الهي
هیچ حادثهاي براي ما رخ نميدهد مگر آنچه خداوند براي ما نوشته و مقدر داشته است؛ او موال
و سرپرست ماست و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند« .قُلْ لَنْ يُصِیبَنَا إِالَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْالَنَا

وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ؛ بگو هیچ حادثهاى براى ما رخ نمىدهد مگر آنچه خداوند براى ما
نوشته است ،او مولى (و سرپرست) ما است و مؤمنان تنها بر خدا توكل مىكنند»

(توبه.)51 :

 .2-3-4نابودي باطل
گذشته انسان را درگیري بین حق و باطل تشکیل ميدهد و همیشه بین طرفداران حق و باطل
نزاع بوده است .گاه پیروزي با پیروان حق و گاه با تکذيب كنندگان بوده است ولي سرانجام
پیروزي نهايي نصیب ياران حق ميشده است و اين سنّت الهي است كه زمین و حکومت بر آن
را بندگان صالح خدا به ارث ميبرند (طباطبايي ،1417 ،ج)188 :7؛ «وَ ُقلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ

الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً؛ و بگو حق فرا رسید و باطل مضمحل و نابود شد و (اصوال) باطل نابودشدنى
است» (إسراء.)81 :
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 .3-3-4نصرت الهي
نصرت دين الهي ،نصرت خدا را به دنبال دارد« :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ

أَقْدَامَكُمْ؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اگر خدا را يارى كنید ،شما را يارى مىكند و گامهايتان
را استوار مىدارد» (محمد.)7 :

 .4-3-4آزمايش
معرفت نسبت به سنّت ابتال و آزمايش انسانها نیز الزم استَ « :و لَنَبْلُوَ َّنكُمْ بِشَيْءم مِنَ الْخَوْفِ وَ الُْجُوِِ َو

نَقْصم مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّ َمرَاتِ وَ َبشِّرِ الصَّا ِبرِينَ؛ قطعا همه شما را با چیزى از ترس ،گرسنگى ،زيان
مالى و جانى ،و كمبود میوهها آزمايش مىكنیم و بشارت ده به استقامت كنندگان» (بقره.)155 :

 .4-4ايستادگي
يکي ديگر از ويژگيهاي مردم براي بیداري اسالمي ،ايستادگي و استقامت آنان ميباشد .خداي
متعال در قرآن كريم ميفرمايد :اگر ايستادگي صادقانه باشد ،فرشتگان الهي نیز بر انسان نازل
ميشوند و به كمک استقامتكنندگان ميشتابند:
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّ ُه ثُ َّم اسْتَقَامُوا َتتَ َنزَّ ُل عَ َليْهِمُ الْمَالَئِکَةُ أَ َّال تَخَافُوا وَ الَ تَ ْحزَنُوا َو أَبْشِرُوا بِالْ ََنَّ ِة
الَّتِي كُ ْنتُمْ تُوعَدُو َن؛ كسانى كه گفتند پروردگار ما خداوند يگانه است سپس استقامت كردند،
فرشتگان بر آنها نازل مىشوند كه نترسید و غمگین مباشید ،و بشارت باد بر شما به آن بهشتى

كه به شما وعده داده شده است! (فصلت.)30 :
آيهاي را كه خداوند متعال با توصیه انسان به صبر و پايداري وعده داده است قدرت مؤمنان
صابر و پايدار را مضاعف ميكند ،عبارتست از:
ن
ن وَ إِنْ يَ ُک ْ
شرُونَ صابِرُونَ يَ ْغلِبُوا مِا َئتَيْ ِ
يا أَيُّهَا ال َّنبِيُّ َحرِّضِ الْمُؤْ ِمنِينَ َعلَى الْقِتالِ إِنْ يَ ُکنْ ِمنْکُمْ عِ ْ
مِنْکُمْ مِا َئةٌ يَغْلِبُوا أَلْف ًا مِنَ الَّذِينَ َكفَرُوا بِأَنَّهُ ْم قَوْمٌ ال َيفْ َقهُو َن الْآنَ َخفَّفَ اللَّهُ َعنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيکُمْ ضَعْف ًا
ن بِإِ ْذنِ اللَّهِ َو اللَّهُ مَ َ
ن وَ ِإنْ يَ ُکنْ مِنْکُ ْم أَلْفٌ يَغْ ِلبُوا أَلْفَ ْي ِ
فَإِنْ يَ ُکنْ مِنْکُ ْم مِائَ ٌة صابِرَ ٌة يَغْلِبُوا مِائَ َتيْ ِ
الصَّابِرِين؛ اى پیامبر! مؤمنان را تحريک به جنگ (با دشمن) كن ،هرگاه بیست نفر با استقامت از
شما باشند ،بر دويست نفر غلبه مىكنند و اگر صد نفر باشند ،بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند
پیروز مىگردند؛ چرا كه آنها گروهى هستند كه نمىفهمند .هم اكنون خداوند از شما تخفیف داد
و دانست كه در شما ضعفى وجود دارد بنابراين هرگاه يکصد نفر با استقامت از شما باشند ،بر
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دويست نفر پیروز مىشوند و اگر يکهزار نفر باشند ،بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند

كرد و خدا با صابران است (انفال.)65-66 :
 .5-4خودباوري
خودباوري و اعتماد به نفس شرط ديگري است كه مردم را به خیزشهاي اسالمي واميدارد و اين
دستوري است كه خداوند براي تقويت روحیّه خودباوري و برتري مسلمانان نسبت به دشمنان ،به
پیامبر اكرم (ص) ميدهدَ « :و ال تَهِنُوا وَ ال تَ ْحزَنُوا وَ أَنْ ُتمُ الْأَ ْعلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ؛ و سست نشويد و غمگین
مگرديد و شما برتريد اگر ايمان داشته باشید» (آلعمران .)139 :يکي از روشهاي غلبه مستکبران بر
توده مردم و به استضعاف كشیدن آنان ،تلقین اين مطلب است كه توده مردم بدون تکیه بر
ثروتمندان ،صاحب منصبان و قدرتمندان قادر به ادامه حیات نیستند .تا آنجا كه فراعنه ،خود را
خداي مردم روي زمین و رب مردم و صاحب و مالک آنان معرفي ميكردند .پیامبران الهي ،در برابر
اين سیره مستکبران ،همواره در پي زدودن جهل و ناداني از مستضعفان و القاي روحیه و اعتماد به
نفس و توكل بر خدا بودهاند و همواره به قدرت دروني و توان درونزاي مردم اذكار و يادآوري دارند.
 .6-4وحدت
ويژگي مهم ديگر مردم كه مقام معظم رهبري ذكر ميكنند ،وحدت ملّي ميباشد (خامنهاي،1391 ،

ج .)57 :1وحدت و همدلي بر محور قرآن و سنّت پیامبر اكرم (ص) بزرگترين وظیفه مسلمانان
است .اگرچه مسلمانان يک كشور داراي فرقهها و مذاهب مختلف و همچنین ساليق و نظرات
سیاسي گوناگون ميباشند ،ولي براي رسیدن به بیداري اسالمي همة مذاهب ديني و احزاب
سیاسي با احترام به افکار و عقايد يکديگر ،بايد اختالفات را كنار گذاشته و وحدت داشته باشند.
وحدت و همگرايي هدفي عالي و آرماني است كه اگر به خوبي تبیین شود و در جامعه
اسالمي تحقق يابد ،گذشتة عزّتمندانه اسالم و مسلمانان و تاريخ درخشان فتح خندق و خیبر را
تداعي ميكند و خاطرات شیرين فرو ريختن كاخهاي شام و مدائن ،و تسلیم امپراتوريهاي بزرگ
روم و ايران دربرابرفرهنگعزّتمند اسالم را به ياد آورد (وطندوست ،1389 ،ج .)11 :1آياتي كه به امر
وحدت اشاره دارد عبارتند از« :إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَۀً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين (پیامبران بزرگى كه
به آنها اشاره كرديم و پیروان آنها) همه امت واحدى بودند (و پیرو يک هدف) و من پروردگار شما
هستم ،مرا پرستش كنید» (انبیاءَ « .)92 :و مَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَۀً فَاخْتَلَفُوا؛ و (در آغاز) همه مردم
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امت واحدى بودند سپس اختالف كردند» (يونس)19 :؛ «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا  ...؛ همانگونه (كه قبله شما يک قبله میانه است) شما را نیز امت
میانه اى قرار داديم (كه در حد اعتدال كه میان افراط و تفريط هستید) تا گواه بر مردم باشید و
پیامبر هم گواه بر شما» (بقره)143 :؛ «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا  ...؛ و همگى به ريسمان
خدا (قرآن و اسالم و هر گونه وسیله ارتباط ديگر) چنگ زنید و پراكنده نشويد» (آلعمران.)103 :

نتیجه
در اين تحقیق سعي شد ضمن بررسي و تبیین بیداري اسالمي ،مؤلّفههاي قدرتساز بیداري
اسالمي از ديدگاه مقام معظم رهبري كه در سخنراني اجالس بین المللي بیداري اسالمي سال
 1390از منظر قرآن مطرح شد ،بیان شود .اهمیّت موضوع از آنجايي مشخص ميشود كه ايشان،
موج بیداري اسالمي را در چند سال اخیر يک پیچ تاريخي معرفي كردند و جهت دادن و توجه
به مؤلّفههاي ياد شده را مطرح كردند.
نتیجه حاصل از تحقیق ،سفارش مؤكد قرآن كريم به چهار مؤلّفه مهم ميباشد كه عبارتند از:
اول حفظ اصول اسالمي ميباشد ،كه منظور تمسک به قرآن و سنّت ،استقالل ،عزّت ،ظلمستیزي
و حمايت از مستضعفان ميباشد؛ دوم هدايت بیداري اسالمي توسط رهبران ميباشد ،كه در رأس
بیداري اسالمي ،ولي فقیه و در سطوح بعدي شخصیتهاي فکري و جهادي ،روحانیون و عالمان
ديني ميباشند؛ سوم ايجاد تمدّن ،كه مستلزم نظامسازي و قانونمداري ميباشد؛ و چهارم حمايت
و پشتیباني مردم ،كه منظور برانگیختگي و آگاهي و اعتماد به وعدههاي الهي و ايستادگي ،خودباوري
و وحدت ملت ميباشد.
در پايان با توجه به اهمیّت اين بحث و تبیین آن و به دلیل اينکه در اين پژوهش محدوديت
موضوعي و زماني مانع از تبیین كامل شد ،به افرادي كه عالقهمند به تحقیق در اين زمینه ميباشند
پیشنهاد ميگردد با مطالعه وسیع و جامع روايات اهل بیت (ع) ديدگاه آن بزرگواران را در مورد
مؤلّفههاي قدرتساز بیداري اسالمي تبیین كنند چرا كه اهل بیت (ع) مفسران حقیقي قرآن هستند
و بهترين منبع براي غني كردن علم بشري در هر موضوعي ميباشند.
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فهرست منابع
-

قرآن كريم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازي.

-

آقابخشي ،علي؛ افشاري راد ،مینو ( ،)1386فرهنگ علوم سیاسي ،تهران :چاپار ،چاپ دوم.

-

جر ،خلیل ( ،)1358فرهنگ الروس ،ترجمه سید حمید طبیبیان ،تهران :امیركبیر ،ج.1

-

جوشقاني ،حسین ( ،)1389جنگ نرم از ديدگاه قرآن ،تهران :نشر ساقي.

-

خامنهاي ،سیدعلي ( ،)1391يازده گفتار پیرامون بیداري اسالمي ،تهران :انتشارات انقالب اسالمي.

-

دكمجیان ،هراير ( ،)1377اسالم در انقالب :جنبشهاي اسالمي در دنیاي عرب ،ترجمه حمید

احمدي ،تهران :انتشارات كیهان.
-

زمخشري ،ابوالقاسم (1399ق) ،اساس البالغه ،بیروت :دار صادر.

-

كاشانى ،مال فتحاهلل ( ،)1336تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین ،تهران :كتابفروشى

محمدحسن علمى.
-

طباطبايي ،سیّد محمّدحسین (1417ق) ،المیزان في تفسیر القرآن ،قم :انتشارات اسالمي جامعه

مدرسین حوزه علمیه.
-

عمیدزنجاني ،عباسعلي ( ،)1373فقه سیاسي؛ نظام سیاسي و رهبري در اسالم ،تهران :امیركبیر ،ج.3

-

عليبابايي ،غالمرضا ( ،)1365فرهنگ علوم سیاسي ،تهران :ويس.

-

قرضاوي ،يوسف ( ،)1380بیداري اسالمي و بیم امیدهاي آن ،ترجمه زاهد ويسي ،تهران :نشر احسان.

-

مکارم شیرازي ،ناصر ( ،)1374تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب االسالمیه.

-

مکي ،محمدكاظم ( ،)1383تمدّن اسالمي در عصر عباسیان ،ترجمه محمّد سپهري ،تهران :سمت.

-

موسوي خمیني ،روح اهلل ( ،)1369صحیفه نور ،تهران :نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،ج.16

-

مجیر شیباني ،نظامالدين ( ،)1337تاريخ تمدّن از آغاز آفرينش تا تمدّن مادي ،تهران :دانشگاه

تهران ،ج.1
-

نوايي ،علياكبر ( ،)1381نظريه دولت ديني ،تهران :معارف.

-

نجفي ،موسي ( ،)1382مراتب ظهور فلسفه سیاست در تمدّن اسالمي ،تهران :مؤسسه فرهنگي

دانش و انديشه معاصر.
-

وطندوست ،رضا ( ،)1389وحدت و همگرايي در انديشه اسالمي ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمي رضوي.

-

واليتي ،علياكبر ( ،)1383فرهنگ و تمدّن اسالمي ،تهران :دفتر نشر معارف.

مؤلفههای قدرتساز بیداری اسالمي در کالم مقام معظم رهبری

-
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مجموعه رهنمودهاي مقام معظم رهبري ( ،)1375حديث واليت ،تهران :سازمان مدارک فرهنگي

انقالب اسالمي ،ج1و.9

