ویژگیهای بیداری اسالمی از منظر قرآن کریم
کریم پارچهباف دولتی ،استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی
حامد جمالی ،کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی

چکیده
گسترش موج بیداری اسالمی در دنیای امروز ،حقیقتی است که فردایی نیک را به امتت استالمی نویتد
میدهد .آنچه میتواند در این عرصه ،موجب شناخت بهتر مسیر و جایگاه فعلتی بیتداری استالمی شتود و
کمک شایانی به آن نماید ،شناخت و احصای ویژگیهای این بیداری از منظر قرآن کریم است.
این مقاله ،با تتبع در آیات الهی به بررسی میزان نقش آموزههای قرآنی در بیدارسازی مسلمانان پرداخته
است؛ امری که از اهتمام حکیمانه شارع مقدس برای گذار از وضع موجتود و رستیدن بته مقصتد مطلتو
سرچشمه میگیرد .بنابر این ،اگر جوامع تحت تأثیر بیداری اسالمی بخواهند این حرکت را حفت نمتوده و
آن را بر اساس اصول اسالمی در جامعه خویش جاری سازند ،باید دستورات الهی که در قترآن کتریم بیتان
شده است را با دل و جان بپذیرند و بته آنهتا پایبنتد باشتند .قترآن کتریم ،مبتارزه بتا استتکبار ،حمایتت از
مستضعفان ،جاری ساختن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را از ارکان اساستی دستتیابی بته مدینته
فاضله میشمارد و همگان را به آن دعوت مینماید.

کلیدواژهها :قرآن کریم ،بیداری اسالمی ،ویژگیهای بیداری ،آموزههای قرآنی ،مؤلفههای بیداری ،الصتحوه
االسالمیه.
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طرح مسئله
اگر جامعه اسالمی بخواهد در مسیر رشد و تعالی حرکت کند و به آرمانهای خود دست یابد ،بیشتک
توجه و تأمل در آموزههای قرآن کریم و سنت نبوی(صلی اهلل علیه و آله و ستلم) راهگشتا خواهتد بتود .از
جمله مواردی که جامعه اسالمی را از چندگانگی و عقبماندگی رهایی میبخشتند ،بیتداری ،سترزندگی و
فعال بودن است .اگر جامعهای پردههای غفلت را کنار بزند و حقایق عالم را آن گونه که هست رصتد کنتد،
آن جامعه بیدار است و اگر این بیداری همسو با موازین الهی و آموزههای قرآنی باشد ،این بیداری ،بیتداری
اسالمی خواهد بود؛ و اگر چنین شد و قلو

مؤمنان و مسلمانان جهان به هم نزدیک شد و همگی به هم و

نتیجه مشترکی دست یافتند ،آنگاه پیروزی و عزت از آنِ مسلمانان خواهد بود تا طبق وعدههتای الهتی بته
سعات و کمال دست یابند .اصلیترین مسئله و دغدغه نگارنده در این تحقیق ،آن است که آیا قترآن کتریم
به مسئله بیداری اسالمی توجه و تأکید داشته است؟ این توجه و اهتمام در چه حدی است و در واقع بترای
مسئله بیداری اسالمی چه مؤلفهها و راهکارهایی را ارائه میدهد؟
برای بررسی این موضوع ،در ابتدا تعریفی دقیق از بیداری اسالمی ارائه میشود تا موضع بحث روشتن
گردد .سپس ،به واژگان مرتبط با معنا و مفهوم بیداری اسالمی پرداخته شده است زیرا ایتن مستئله ،کتاوش
دقیقتر در زمینه بیداری اسالمی را روشن میکند و پژوهشگر را به آن رهنمون متیستازد .در ادامته مقالته،
مؤلفههای بیداری اسالمی از خالل آیات قرآن کریم استخراج و ارائه گردیده است.
 .1تعریف اصطالحات
1ـ .1بیداری :بیداری از واژگان فارسی است که در مقابل خوا

به کار میرود و به حالتی کته انستان

هوشیار و آگاه است و میتواند مهیای کار و تالش باشد ،میگویند .در اصطالح صوفیه ،عتالم صتحو را بته
جهت عبودیت گویند (دهخدا ،7711 ،ج :4ص .)5715در کلیله و دمنه در این باره نقل شده است« :و چون
خوابی نیکو دیده آید ،بیشک دل بگشاید؛ اما پس از بیداری بجز تحیر و تأسف نباشد» (پیشین) .همچنتین
در معنای بیداری آمده است «بید» به معنای شعور و آگاهی است و «دار» کلمه نستبت (پیشتین ،ص.)5717
«بیداری» مترادف با واژههای یقظه ،بصیرت ،علم و معرفت در زبان عربتی استت(.غفرانتی و آیتتاهلل زاده،
 :7735ص .)37همچنین این واژه به «الصحوه» نیز در اصطالحات جدید عر

بکار میرود؛ چنانکته بتاور

برخی بر این است که این اصطالح ،نسبتاً جدید است و بازگشت مردم به دین و اسالم را شتامل متیشتود
(بکار7477 ،ق ،صص.)71-77
در قرآن کریم ،بیداری با کلمه «نشور» در مقابل «نوم» آمده است .نشور به معنای پخش شدن متردم در
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روز و برای کار و تالش است« :و هُو الَّذی جعلَ لَکُمُ الَّیلَ لِباسًا و النَّوم سُباتًا و جعلَ النَّهار نُشورًا» (الفرقان:
 )41یعنی« :او کسی است که شب را برای شما لباس ،خوا

را مایه آرامش و روز را مایه حرکت قرار داد».

بیداری را از منظر اجتماعی میتوان چنین تعریف نمود :بیداری واکنش است به رفتار خصمانه دیگتران
که همچون حقیقت آدمی ،سرشتی سهسویه دارد :نخست شناخت ،دوم دل خواسته و سوم رفتار .بیتداری را
متتیتتتوان حاصتتل آگتتاهی :شتتناخت؛ طلتتب :خواستتت و اراده :کتتنش آدمیتتان دانستتت (ستتازمان بستتی
دانشجویی7731،ش :ص.)4
 .2-1بیداری اسالمی :بیداری اسالمی مانند بسیاری از پدیتدههتای اجتمتاعی پتیش از آن کته از نظتر
مفهومی کاویده شود و تعریف و تبیینی از چیستی ،ابعاد و مؤلفههای تشکیل دهندهاش به دست داده شتود،
در بستر جامعه تحقق و جریان یافته است .وقتی از پیشینه بیداری اسالمی سخن گفته میشتود ،شتاید نیتاز
چندانی به ارائه تعریفی دقیق از آن نباشد ،زیرا با در نظر گرفتن هر تعریفی از بیداری اسالمی ،در مصادیق و
تجلیات آن اختالف نظر جدی وجود ندارد ،اما آنگاه که از آینده بیداری اسالمی سخن به میان میآیتد ،بته
ناچار باید برای دستیابی به تعریف روشن تالش نمود ،زیرا الزمه نگاه به آینتده ،برنامتهریتزی بترای آینتده
است .برنامهریزی درست و کارآمد منوط به وضوح مفهومی مؤلفهها و عناصر تشکیل دهنده برنامته استت.
بیداری اسالمی نوعی همپوشانی یا رابطه مفهومی بتا مقولتههتایی ماننتد اصتالح دینتی ،احیتاگری دینتی و
اسالمگرایی دارد .در عربی معاصر ،با تعابیر گوناگونی ماننتد الصتحوه االستالمیه ،البعتث االستالمی ،التیتار
االسالمی ،الحرکه االسالمیه و سرانجام الیقظه االسالمیه یا در پیوند با برخی از این مفتاهیم ،از آن یتاد شتده
است (عمر7417 ،ق ،ج :7ص.)11
واژه بیداری اسالمی با رویکرد جامعه شناختی را میتوان نوعی باور تعمیم یافته 7دانست که تقریبتاً در
همه جوامع ،گروههای مسلمان و حتی آحاد مسلمانان یافت میشود .آن دسته از باورهتای متردم ،باورهتای
تعمیم یافته است که تقریباً همگان بدان معتقدند و موجد پارهای از رفتارهای مشخص و یکستان نتزد همته
باشد .بیداری اسالمی از سنخ این باورها است (معاونت فرهنگی مجمع جهتانی تقریتب متذاهب استالمی،
7734ش ،ج :7صص173ت.)173
بنابر این میتوان گفت :بیداری اسالمی ،جنبش و خیزشی اصالحی است که با توجه به واقعیت حاکم،
به ظهور رسیده است و در پی آن هستند که در بستر زمان از وضعیت موجود به وضعیت مطلو

اسالمی و

قرآنی برسند .این خیزش ،هرچند در روزهای آغازین و گامهای نخستین با ضعف و سستی همراه باشد ،اما
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چون باوری تعمیم یافته است میتواند به عنوان یک واقعیت در صحنه سیاسی و اجتماعی جهان مطرح شده
و باعث تغییر و تحول در معادالت جهانی گردد (خلیلی ،بیتا :ص.)7
 .3-1تعریف قرآنی بیداری اسالمی :با توجه به آنچه درباره تعریف بیداری اسالمی نقل شد ،به منظور
تعریف قرآنی از بیداری اسالمی باید واژگانی مرتبط با معنتا و مفهتوم بیتداری استالمی را در قترآن کتریم
جستجو کرد .یافتن واژگانی نظیر قیام ،اصالح ،تغییر و انقال

و دانستن معنا و مفهوم آنها ،در فهم قرآنی از

بیداری اسالمی یاری خواهند رساند .در این مجال به چند مفهوم و مصداق قرآنی از بیداری اسالمی اشتاره
میشود:
 .1-3-1آیات بیانگر غفلتزدایی ،آگاهی ،بصیرت و بیداری
خدای متعال در قرآن کریم میفرماید« :لَقَد کُنت فی غَفلَهٍ مِن هذا فَکَشَفنا عنک غِطاءك فَبصترُك الیتوم
حدیدٌ» (ق )11 :یعنی :تو از این صحنه (و دادگاه بزرگ) غافل بودى و ما پرده را از چشم تو کنار زدیتم ،و
امروز چشمت کامال تیزبین است .از این آیه استفاده میشود که غفلت ،متانع از دیتدن حقتایق متیشتود و
حقیقت مکتوم میماند .بصیرت که پس از آن آمده ،گویی نوعی تضاد در این آیه را نشان میدهد .آیه بیانگر
آن است که اگر کسی بخواهد از حقایق عالم غافل نماند ،باید از قدرت بصیرتش کمک گیرد تا با بیداری و
آگاهی ،درك درستی از حقایق داشته باشد .قرآن کریم در این باره ،همچنین میفرماید« :و من کانَ فی هتذِهِ
اَعمی فَهُو فِی اآلخِرَهِ اَعمی و اَضَلُّ سبیلًا» (االسراء )11 :یعنی :اما کسى که در ایتن جهتان (از دیتدن چهتره
حق) نابینا بوده است ،در آخرت نیز نابینا و گمراهتر است.
 .2-3-1آیات بیانگر دعوت به قیام و برپایی عدالت
در قرآن کریم آمده است« :لَقَد اَرسلنا رُسُلَنا بِالبیِّنتاتِ و اَنزَلنتا معهُتمُ الکِتتا

و المیتزانَ لِیقتوم النستاسُ

بِالقِسطِ» (الحدید )15 :یعنی :ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم ،و با آنها کتا

(آسمانى) و میزان

(شناسایى حقس از باطل و قوانین عادالنه) را نازل کردیم تا مردم به عدالت قیتام کننتد .در اصتطالح قرآنتی،
بیداری امت اسالمی را میتوان در آینه همان دعوت قرآن کریم به قیام و قوام قلمتداد کترد (ختوشمتنش،
7733ش :ص.)17
 .3-3-1آیات بیانگر ایمان ،الزمه اصالح امور
خدا در قرآن میفرماید« :و الَّذینَ آمنوا و عمِلُوا الصّالِحاتِ و آمنوا بِما نُزِّلَ علَی مُحمَّدٍ و هُو الحتقُّ مِتن
ربِّهِم کَفَّرَ عنهُم سیِّئاتِهِم و اَصلَح بالَهُم» (محمد )1 :یعنی :و کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام
دادند و به آنچه بر محمد(ص) نازل شده ،و همه حقس است و از سوى پروردگارشان ،نیز ایمان آوردند ،خدا
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گناهانشان را مىبخشد و کارشان را اصالح مىکند.
بنابراین ،در قرآن کریم بیداری با معانی و مفاهیمی همچتون غفلتزدایـی ،آگـاهی ،بصـیرت و

بیـداری،

دعوت به قیام و برپایی عدالت ،ایمان و اصالح امور پیوند خورده و به کار رفته است.
 .2واژگان قرآنی مرتبط با واژه بیداری
 .1-2قیام و استقامت
«استقامت» از ریشه «قوم» است و براى آن معانى مختلفى مانند ثبات ،متداومت و استتمرار (فراهیتدی،
7474ق :ص )134و اعتدال (زبیدی7474 ،ق ،ج :71ص )531را بیان کردهاند .البته معنتاى اعتتدال شتهرت
بیشترى دارد (انیس7715 ،ش :ص .)113برخى گفتهاند :استقامت همان اقامه است ،ولتى اضتافه شتدن دو
حرف سین و تاء معنایش را تأکید مىکند .در معنایى جامع مىتوان گفت :نظر به این که اصل واحد در ایتن
ماده ،مفهومى در برابر قعود است ،معناى اصلى آن ،برپاداشتن و فعلیت عمل است .استتقامت بتا توجته بته
معناى طلب در با

استفعال ،به معناى طلب قیام است و استتمرار ،استتدامت و ماننتد آن از لتوازم معنتاى

اصلى به شمار مىآیتد (طباطبتایی7737 ،ق ،ج :77ص .)41استتقامت در مفهتوم قرآنتى ،اصتطالحى بتراى
پایدارى در دین و مسیر حق در برابر کژیها است (ابن عاشور ،بتیتتا ،ج :77ص .)131واژه استتقامت بته
صورت مصدرى در قرآن نیامده است؛ اما صورتهاى فعلى و اسم فاعلى 41 ،مرتبته بته کتار رفتته استت.
مشتقات استقامت به صورت فعل ،ده مرتبه به صورتهاى ذیل به کار رفته است:
7ت «استقم» (هود771 :؛ الشورى« ،)75 :استقیما» (یونس )33 :و «استقیموا» (التوبه1 :؛ فصّلت )1 :بتراى
امر به استقامت.
1ت «یستقیم» (تکویر )13 :و «استقاموا» (توبه1 :؛ فصّلت71 :؛ االحقاف77 :؛ الجنس )71 :بتراى بیتان آثتار
استقامت.
در  71آیه دیگر از واژه «مستقیم» که اسم فاعل مصدر استقامت است کاربرد دارد؛ از جملته :یتس 4 :و
الزخرف.47 :
بیشتر مباحث قرآنى استقامت مربوط به  3آیه اى است که متضمن مشتقات فعلى استتقامت استت .در
این آیات جز آیه  1از سوره التوبه که به موضوع استقامت در پیمان پرداختته ،ستایر آیتات ،استتقامت را در
مورد توحید و سیر به سوى خدا مطرح کرده است .همانگونه که واژهپژوهان براى استتقامت چنتدین معنتا
برشمردهاند ،مفسران نیز در معنا و تفسیرش معانى ثبات و دوام (طبرستی7411 ،ق ،ج :3ص ،)73اعتتدال و
دورى از افراط و تفریط (آلوسی7471 ،ق ،ج :71ص )111و طلب قیام (طباطبتایی7737 ،ق ،ج :77ص)41
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را بازگو کردهاند .تفسیر استقامت به طلب قیام ،آن است که انسان در حال قیام و ایستادن ،در متعتادلتترین
حالت و مسلط بر تواناییها و کارهاى خود است .این تستلط ،انستان را بته شخصتیت و شتأن انستانىاش
مى رساند تا بتواند کارهاى متناسب با استعداد انسانىاش را انجام دهد .به این جهت ،از متعادلترین حالتت
هر چیز بهگونهاى که امکان نمایان شدن همه آثار و تواناییهایش وجود داشته باشد ،بهصتورت استتعاره بتا
واژه «قیام» یاد مىشود .بنابر این ،قیام عمود ،این است که عمود به صورت طتولى برافراشتته گتردد و قیتام
عدل به گسترش عدالت در زمین است .استقامت نیز چون مصدر با

استفعال است و معناى طلب دارد ،به

معناى طلب قیام و استدعاى ظهور همه آثار و منافع آمده است .نمایان شتدن همته ویژگتیهتا و آثتار هتر
پدیدهاى نیز به حسب توانایى و شخصیت ذاتىاش گوناگون است .به طور مثتال ،استتقامت طریتق عبتارت
است از برخوردارى آن از هر چیزى که براى راه الزم است مانند هموارى ،وضوح و به گمراهى نیانتداختن
رهرو .استقامت انسان در هر امر ،آن است که خود انسان به آن امر قیام نموده و اصالحش را از خود طلتب
کند ،بهگونهاى که کامل شود و فساد و نقص در آن راه نیابد .بنابر این ،معناى استقامت در هر آیهاى با توجه
به زمینهاى که استقامت در آن مطرح شده ،متفاوت است .مثالً قیام به حق توحید در عبودیت در آیه  1سوره
«فصلت» وجود دارد؛ ثبات بر ربوبیت حق در همه شئون زندگى و محافظت بر توحید در همه امور باطنى و
ظاهرى در آیه  71سوره «فصلت» مالحظه میشود؛ در آیه  71سوره «روم» ،قیام به وظایف دینى آمده است.
شاید به همین جهت است که مفسران ،تفسیرهاى گوناگونى از استقامت در آیات مربوط را ارائته کتردهانتد
(طباطبایی7737 ،ق ،ج :77ص .)41بر اساس این تفسیر ،استقامت مفهومى جامعتر از آنچه مفسران دیگر در
معناى آن گفتهاند دارد .از این رو هر یک از این تعریفها را مىتوان تعریف به الزمه استقامت دانست و در
واقع ،به لحاظ مفهوم ،مستقل از استقامت است ،زیرا صبر در لغت بته معنتاى حتبس نفتس و بردبتارى در
نامالیمات است و جنبه سلبى در آن وجود دارد ،برخالف استقامت که ویژگىهای اثبتاتى و ایجتابى دارد و
الزاماً در نامالیمات به کار گرفته نمىشود .شاید بتوان گفت با توجه به متوارد کتاربرد استتقامت و صتبر در
قرآن ،استقامت به معناى پافشارى و پایدارى در اصل دین ،ارزشهاى دینى و عدم انحتراف از راه حتق بته
بیراهههاى کفر ،شرك و نفاق است که بیشتر ابعاد فکرى و عقیدتى در آن لحتاظ شتده استت و صتبر بته
معناى شکیبایى در برابر سختیهاى اطاعت ،دشواریهاى مصائب و عدم تمکتین در برابتر طغیتان شتهوات
است که بیشتر در مقام عمل متصور است (طریحی7413 ،ق ،ج :1ص .)511ویژگیهاى معنایى استتقامت
به همراه مفهوم قرآنى آن ،که از زمینه طرح استقامت در آیات شکل مىگیترد ،پیوستتگى ایتن مفهتوم را بتا
مجموعه گستردهای از آیات و مفاهیم قرآن نشان مىدهد ،زیرا تحقق استقامت در هتر زمینتهاى ،افتزون بتر
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همراهى با اعتدال ،صبر و ثبات ،پرهیزاز هرگونه کجی ،ضاللت ،انحراف ،الحاد ،فسق و فساد را مىطلبد .از
این رو ،مفسران «عدل» (المائده )711 :و «حنیف» (االنعام )13 :را به استتقامت معنتا کترده انتد (طباطبتایی،
7737ق ،ج :71ص .)731برخى ،صبر و ثبات را در آیات ،مترادف استتقامت دانستتهانتد (مکتارم شتیرازی،
7715ق ،ج :7ص )11و زیغ (طباطبایی7737 ،ق ،ج :7ص ،)17فساد (راغتب اصتفهانی7471 ،ق :ص،)171
فسق (زبیدی7474 ،ق ،ج :77ص ،)417عتوج و الحتاد (طبرستی7411 ،ق ،ج :1ص )137را بته ختروج از
استقامت تعریف کردهاند.
تنها آیه  1از سوره التوبه ،استقامت را در عهتد و پیمتان مطترح کترده استت .ستایر آیتات مربتوط بته
استقامت ،در زمینه توحید و ایمان به ربوبیت و الوهیت خدا و سیر به سوى او یعنی استقامت داشتن در دین
است .در یک آیه از این آیات (التکویر )13 :ذکر بودن قرآن براى کسانى مفید دانسته شده کته متىخواهنتد
اهلاستقامت در حق باشند (طباطبایی7737 ،ق ،ج ،11ص .)111سایر آیات ،فرمان به استقامت داده (یونس:
33؛ هود771 :؛ الشورى )75 :یا از آثار استقامت سخن گفته است (االحقاف77 :؛ الجنس.)71 :
مخاطب یک آیه از چهار آیهاى که فرمان استقامت داده همه انسانها هستند .این آیه (فصلت )1 :با بیان
وحدانیت خدا ،خواهان استقامت بندگان در مسیر حرکتت بته ستوى خداستت .سته آیته دیگتر بعضتى از
پیامبران(ع) را مخاطب قرار داده است .دو آیه (هود771 :؛ الشورى )75 :خطا

به پیامبر اسالم(ص) استت.

ظاهر این آیات به روشنى خواهان استقامت بر مدار فرمانهاى الهی است .مفسران ،متراد از فرمتانهتا را در
این آیات متفاوت بیان کردهاند؛ بعضى ،این فرمانها را چیزى غیر از قرآن مىدانند که ختدا در ایتن آیتات،
پیامبر را مأمور اجرایش کرده است (آلوسی7471 ،ق ،ج :71ص ،)111اما مفسرانى دیگر ،استتقامت را نتاظر
به دستورهاى قرآن مىدانند که پیش از نزول این آیات بر پیامبر فرود آمده است (طباطبتایی7737 ،ق ،ج:77
ص .)43یک آیه (یونس )33 :خطا

به موسی و هارون(ع) دو پیتامبر دیگتر الهتى استت کته در قترآن بته

استقامت امر شدهاند .با توجه به عبارت «التَتَّبِعانِس» که در ادامه آیه ،موسى و هارون را از پیتروى راه نادانتان
برحذر مىدارد مىتوان گفت مراد از استقامت ،پیتروى از راه خداستت ،هتر چنتد برختى مقصتود از آن را
استقامت در دعا دانستهاند (قرطبی 7714 ،ش ،ج .)711 :3بعضى از مفسران با توجه به این که مخاطب سته
آیه اخیر پیامبران الهى هستند و یکى از مهمترین دستورهاى خدا براى آنان به انجام رساندن رسالت و ابالغ
پیام خداست ،استقامت را ،استقامت در تبلیغ دین و پیامبرى هم مىداننتد (میبتدی7717،ش ،ج ،4ص.)113
در برخی از روایات ،مقصود از صراط مستقیم ،علی بن ابیطالب(ع) و والیت اهتل بیتت(ع) دانستته شتده
است (ر.ك :عروسى حویزى ،ج :7صص .)11 -17 :آیات دیگرى (نظیر :االنفتال45 :؛ البقتره )143 :نیتز بته
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صورت غیر مستقیم به استقامت در امورى مانند جهاد پرداخته است.
استقامت برای خدا و استقامت برای جهاد در راه خدا و استقامت در گترفتن حتق و احیتای آن (مثتلِ،
البقره ، )37 :حقایقی انکار ناپذیر و مؤثر در بیداری ملتی با ایمان و اراده است .و اگر ملتی با چنین استقامتی
که از آموزههای قرآنی به دست میآید وارد هر عرصهای شود بیشک پیروز و سربلند خواهتد بتود( .بترای
اطالع بیشتر رك :صدر :7711 ،صص  15-17و ص )735
 .2-2اصالح
مصدر با

افعال از ریشه «صلح» و نقطه مقابل افساد است و در منتابع واژهنگتارى عربتى(ابنمنظتور،

7413ق ،ج :1ص )734و فارستتى (معتتین7715 ،ش ،ج :7ص )137بتته معنتتاى بتته صتتالح آوردن ،بهبتتودى
بخشیدن ،تعمیر کردن ،آشتى دادن ،نیکویى کردن ،آراستن و ساماندادن آمده است .معناى مشتترك در همته
مشتقات این واژه ،سالمت از فساد است و شامل سالمت در ذات نظر و عمل مىگتردد .اصتالح گتاهی بته
اقامه و برپاداشتن چیزى پس از فساد و خرابى و گاهی به بازگشت به حالت اعتدال حاصل مىشود (راغتب
اصفهانی7471 ،ق :ص.)171
واژه اصالح و دیگر مشتقات ماده صلح از قبیل صالح ،صالح ،مصلح و صُلح 731 ،بار در قرآن کریم به
کار رفته است .این واژهها گاهی در برابر فساد (االعراف 51 :و 741؛ یتونس )37 :و زمتانی در برابتر ستوء
(التوبه711 :؛ العنکبوت1 :؛ غافر )53 :آمده است.
در نگاهى کلى ،گاهی اصالح در قرآن به خدا نسبت داده شده است« :و اَصلَح بتالَهُم» (محمّتد« ،)1 :اِنَّ
اهللَ ال یُصلِحُ عملَ المُفسِدینَ» (یونس« ،)37 :و یُصلِح لَکُتم اَعمتالَکُم» (االحتزا  )17 :و گتاهى بته بنتدگان
نسبت داده شده است (البقره711 :؛ آلعمران33 :؛ النحل771 :؛ النور .)5 :بیشتترین کتاربرد آن در قترآن از
این نوع است .در مواردى که اصالح از طرف خداست به معناى بهترکردن وضع زنتدگى یتا قبتولى اعمتال
است« :و اَصلَح بالَهُم» یعنى دنیاى آنان را یا دین و دنیاى آنان را بهبود بخشید تا در دنیا بر دشمنانشان پیروز
شده و در آخرت وارد بهشت گردند (طبرسی7411 ،ق ،ج ،3ص .)741اما اصالح از طرف بندگان به معناى
اداى تکلیف است و این تکلیف در هر موقعیتى مصداق خاصى مىیابد.
 .1-2-2کاربرد اصالح در قرآن
کاربردهاىاصالح در قرآن را مىتوان در سه مرتبه رابطه انسان با خدا ،با انسانهاى دیگتر و بتا جهتان
طبیعت دستهبندىکرد:
الف :رابطه انسان با خدا :در پارهاى از آیات ،از نماز در نقش رابطهاى عبادى میان خدا و انسان و از
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مصادیق اصالحگرى یاد شده است« :و الَّذینَ یُمسِسکونَ بِالکِتا ِ و اَقامُوا الصَّاله اِنسا ال نُضیعُ اَجرَ المُصتلِحینَ»
(االعراف .)711 :بین انسان و توبه یا بازگشت به خدا در ارتباط با اصالح اعمال نیز رابطهاى مستقیم برقترار
است ،زیرا توبه از سویى شرط اصالح اعمال و از سوى دیگر از راههاى برقرارى ارتباط با خدا شمرده شده
است (البقره753 :ت.)711
 :رابطه انسان با انسانهاى دیگر :بیشترین موارد کاربرد اصالح در قرآن به این حوزه مربوط مىشود
که گاهی در دامنه محدودترى به اصالح امور خانواده مربوط مىشود و زمانی در سطح روابط اجتمتاعى بته
آن پرداخته مىشود؛ نظیر :رفع اختالفات خانوادگی ،اصالح در وصیت ،اصالح در امور یتیم ،آشتى دادن بین
مردم ،شایستگی رهبران ،اصالح در روابط اقتصادی.
ج :رابطه انسان با طبیعت :در آیاتى از قرآن با پرهیز از خرابى و افساد در طبیعت به لزوم اصتالح و
آبادانى آن توجه داده شده است (البقره114 :ت .)115در آیاتى دیگر ،از اسراف و تبذیر نیز به عنوان مصتداق
فساد یاد شده است (البقره )11 :که به قرینه تقابل میان افساد و اصالح ،نشان دهنده ضترورت محافظتت از
طبیعت است.
 .2-2-2نتیجه و پیامد های اصالح:
یکى از پیامدهاى اصالح ،جلوگیرى از نزول عذا

الهى است« :و ما کانَ ربُّک لِیُهلِک القُترَى بِظُتتلم و

اَهلُها مُصلِحونَ» (هود .)771 :تعبیر «مصلح» نشان مىدهد صالح بودن افراد کافى نیست ،بلکه باید اصالحگر
نیز باشند .همچنین از آیه برداشت مىشود که تنها زمانى عذا

الهى نازل مىشود که فستاد همگتانى شتود

(طبرسی ،ج :5ص )713و بر گروه مصلح غیر ظالم ،بال و عذا

نازل نمىشود ،هرچنتد مشترك باشتند .در

آیاتى (نظیر :االنعام43 :؛ االعراف ،)75 :ایمان ،تقوا و اصالحگرى عامل ستعادتمندى و موجتب اطمینتان از
آینده شمرده شده است.
آنچه در اینجا قابل ذکر و مهم است این است که جنبشها و گروههایی کته داعیته اصتالح داشتتهانتد،
سطح یکسانی ندارند .برخی داعیه اصالح داشته و واقعا هم مصلح بودهاند؛ اما برخی اصالح را بهانته قترار
داده و افساد کردهاند؛ برخی دیگر در آغاز جنبه اصالحی داشتته و ستر انجتام از مستیر اصتالحی منحترف
شدهاند (مطهری7473 ،ق :ص  71و  .)77اصالح طلبی که از پی تنویر افکار برخواسته باشد ،معلوم نیستت
به کجا بیانجامد( .رك :رجبی :7731،ص 75به بعد).
 .3-2تغییر
به معنای از حالی به حالی برگردانیدن ،گردانیدن و دگرگون کردن است و همچنین دگرگتونی ،تبتدیل،
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تعویض ،تحویل ،انتقال و انقال

نیز معنا کرده اند (دهخدا7711 ،ش ،ج :5ص .)1371اگر تغییر ،دگرگونی،

تبدیل و تحویل در اصطالح قرآن کریم جستجو شود تا معنا و مفهوم آن بهتر دانسته شود ،آیات زیر جلتب
نظر میکند:
یکی از آیات درباره افرادی که پیمان خود با خدا را تا آخرین لحظه نگسستند ،چنین بیتان متیفرمایتد:
«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صدقوا ما عاهدُوا اهللَ علَیهِ فَمِنهُم من قَضَی نَحبهُ و مِنهُم من ینتَظِترُ و متا بتدَّلوا تَبتدیلًا»
(االحزا  )17 :یعنی :در میان مؤمنان مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه ایستتادهانتد؛
بعضى پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند) ،بعضى دیگر در انتظارند و هرگتز
تغییر و تبدیلى در عهد و پیمان خود ندادند .همچنین در آیهای دیگر آمده است« :اِنَّ اهللَ ال یُغَیِّرُ ما بِقَوم حتَّی
یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم» (الرعد )77 :یعنی« :خدا سرنوشت هیچ قوم (و ملستى) را تغییر نمىدهد مگر آن کته آنتان
آنچه را در خودشان است تغییر دهند» .در آیهای دیگر میفرماید« :ذَلِک بِاَنَّ اهللَ لَم یکُ مُغَیِّترًا نِعمتهً اَنعمهتا
علَی قَوم حتَّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم و اَنَّ اهللَ سمیعٌ علیمٌ» (االنفال )57 :یعنی :این ،به خاطر آن است کته ختدا،
هیچ نعمتى را که به گروهى داده ،تغییر نمىدهد جز آن که آنهتا خودشتان را تغییتر دهنتد و ختدا ،شتنوا و
داناست.
با توجه به این آیات ،تغییر ،دگرگونی و تحول میتواند همانند یک مسیرِ دوسویه عمتل کنتد کته یتک
طرف آن انسان را به درجات متعالی میرساند و از طرف دیگر ،به سمت درکات و پستیها سوق متیدهتد.
حرکت در هر طرف این مسیر به دست خود انسان است .بنا بر این اگر انسان سرنوشت خویش را به دست
گیرد و به غر

و شرق وابستگی نداشته باشد و مصداق راستی از «صدقُوا ما عاهدُوا اللَّه علَیْهِ» باشتد و در

مسیر درجات متعالی حرکت کند ،قطعاً پیروزی برای مسلمانان خواهد بود و آن گاه ،این پیروزی و تغییرِ در
جهت تعالی ت که از روی آگاهی ،دانایی و بیداری انجام شده است ت مصتداقی از حرکتت عظتیم بیتداری
اسالمی خواهد بود.
این موضوع در روایات اسالمی بسیار گستردهتر از اشارات قرآنی است .امام حسین(ع) از رسول اعظم
اسالم(ص) روایت میفرماید« :من رآى سُلطاناً جائِراً مُستَحِالًّ لِحُرُمِ اهللِ ،ناکِثاً لِعهدِ اهللِ ،مُخالِفاً لِسُتنَّهِ رستولِ
اهللِ ،یعملُ فی عِبادِ اهللِ بِاالِثمِ و العُدوانِ فَلَم یُغَیِسر علَیهِ بِفِعل و ال قَول ،کانَ حقساً علَتى اهللِ اَن یُدخِلَتهُ مدخَلَتهُ»
(ابومخنف کوفى ،بیتا ،ص711؛ طبری ،بیتا ،ج ،5ص )417یعنی« :کسی که پادشاه ستتمگری را ببینتد کته
حرامهای خدا را حالل میشمرد ،عهد و پیمانش را با خدا میشکند ،مخالف با ستنت و آیتین فرستتادهاش
میباشد ،با بندگان خدا به ستمگری و گناه رفتار میکند؛ پس آن گاه اگر اوضاع را با عمل یا سخن خود بتر
11

ضد آن پادشاه دگرگون نسازد ،سزاوار است که خدا ،آن فرد را به همان جتایی وارد کنتد کته آن پادشتاه را
وارد کرده است».
 .4-2انقالب
واژهای است که از زبان عربی به زبان فارسی راه یافته است .این واژه از ریشه «قلب» گرفته شده و بته
با

انفعال وارد شده است تا معنای جدیدی را القا کند .قلب به معنای دگرگونی استت و واژه انقتال

معنای بازگشت و دگرگونیای به کار میرود که تأثیرات بنیادین بر جا گذارد .انقتال

بته

در لغتت بته معنتای

برگشتن ،برگردیدن و واژگون شدن است (دهخدا7711 ،ش ،ج :7ص .)7513همچنین شورش عدهای برای
واژگون کردن حکومت موجود و ایجاد حکومتی نو و تحول و تبدل نیز معنا شتده استت (معتین7731 ،ش:
ص.)771
واژه انقال

در قرآن کریم به کار نرفته است ،اما از همان ریشه ،نزدیک ترین واژه ،از لحتاظ شتکلی و

معنایی ،در این آیه شریفه به کار رفته است« :و اِن اَصابتهُ فِتنَهٌ انقَلَب علَتی وجهِتهِ» (الحت  )77 :یعنتی :اگتر
مصیبتى براى امتحان به آنها برسد ،دگرگون مىشوند (و به کفر رو مىآورند).
بررسی مفهومی واژه انقال

نشان میدهد واژگان و عبارتهایی در قرآن کریم یافت میشود که در این

اصطالح به کار رفته یا مفاهیم آن را بازتا

دادهاند ،زیرا درگذشته نیز حرکتهای مردمتی در برابتر قتدرت

سیاسی و اعمال زور انجام شده و دگرگونیهای بنیتادین از ستوی متردم در حتوزههتای مختلتف فکتری،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی تحقق یافته است.
با توجه به اصطالحات و مفاهیم به کار رفته در علوم سیاسی و اجتماعی متیتتوان گفتت :بستیاری از
حرکتهای پیامبران(ع) با گرایش سیاسی و اجتماعی در حوزه انقال های فکری و اجتمتاعی انجتام شتده
است .این حرکتها و تحرکات فکری ،در بسیاری از موارد در برابر قدرتهای مترفتان و اصتحا
قرار میگرفت که حف سنتها و آدا
است .لذا نقش انقال

قتدرت

اجتماعی موجود ،ضامن بقای قدرت و استعمار و استثمار آنها بوده

پیامبران و امامان معصوم(ع) در بیداری افکار و جوامع در طول تتاریخ ،انکارناپتذیر

است.
 .3مؤلفههای قرآنی بیداری اسالمی
 .1-3مردمی بودن
یکی از ویژگیهای بیداری اسالمی و انقال های موفق ،مردمی و همگتانی بتودن آن استت .از جملته
ارکان اصلی که نقش بسزایی را در بیداری اسالمی بر عهده دارد تعامل مردم و رهبری است .رمتز موفقیتت
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هر انقال  ،نهضت و قیامی در این است که آن نهضت یا انقال  ،دارای رهبری باشد که بیشترین تعامتل را
با مردمش داشته باشد و در اصل برخاسته از میان خود مردم باشد و البته در کار رهبری ختود نیتز متدبر و
توانمند باشد .به عبارت دیگر مردمساالری در آن انقال

برقرار باشد .لذا اگر بیداری ،جنبش و جوششی در

جامعه اسالمی رخ دهد ،اصل مردمی بودن در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .آیه  77سوره الرعد ،در
این رابطه یک قانون کلى و عمومى را بیان مىکند؛ قانونى سرنوشتساز و حرکتت آفترین و البتته هشتدار
دهنده .این قانون که یکى از پایههاى اساسى جهتانبینتى و جامعتهشناستى در استالم استت ،بیتان متىدارد
مقدرات شما قبل از هر چیز و هر کس به دست خود شما است و هر تغییتر و دگرگتونى در خوشتبختى و
بدبختى اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت مىکند و شانس ،طالع ،اقبال ،تصادف ،تأثیر اوضاع فلکى و
مانند اینها ،هیچ کدام پایهای ندارد؛ بلکه این ملت است که اگر بخواهد ،میتواند سربلند ،سترفراز ،پیتروز و
پیشرو باشد .اما اگر ملت خودش به ذلت ،زبونى و شکست تتن دهتد ،حتتى لطتف ختدا یتا مجتازات او،
بىمقدمه ،دامان هیچ ملتى را نخواهد گرفت ،بلکه این اراده و خواست ملتها و تغییرات درونى آنهاست که
مستحق لطف یا مستوجب عذا

خدا مىسازد .به تعبیر دیگتر ،ایتن اصتل قرآنتى کته یکتى از مهتمتترین

برنامههاى اجتماعى اسالم را بیان مىکند ،مىفرماید هر گونه تغییرات بیرونى ،به تغییرات درونى ملتتهتا و
اقوام متکی است ،و هر پیروزى و شکستى که به قومى رسید از همین جا سرچشمه مىگیرد .بنا بر این ،آنها
که همیشه براى تبرئه خویش به دنبال عوامل بیرونى مىگردند و قدرتهاى سلطهگتر و استتعمار کننتده را
همواره عامل بدبختى خود مىشمارند ،سخت در اشتباهند ،زیرا اگر این قدرتهاى جهنمى ،پایگتاهى درون
یک جامعه نداشته باشند ،کارى از آنان ساخته نیست .مهم آن است که پایگاههتاى ستلطهگتران و استتعمار
کنندگان را درون جامعه در هم کوبید تا هیچ راهى براى نفوذ نداشته باشند .آنها به منزله شیطانانتد کته بته
گفته قرآن ،بر عباد اهلل المخلصین راهی ندارد .او تنها بر کسانى چیره مىشود که پایگتاهى درون وجودشتان
براى شیطان ساختهاند.
این اصل قرآنى مىگوید براى پایان دادن به بدبختیها و ناکامیها باید بته انقالبتى از درون دستت زد؛
انقالبی فکرى ،فرهنگى ،ایمانى و اخالقى که هنگام گرفتارى در چنگال بدبختیها باید فتوراً بته جستتجوى
نقطههاى ضعف خویشتن پرداخت و آنها را برطرف ساخت (مکارم شیرازی7715 ،ش ،ج ،71ص.)741
در آیهای دیگر از قرآن کریم بر لزوم حمایت و حفاظت همهجانبه و همگانی از مرزهای خودی تأکیتد
دارد و در صورت همراه بودن با صبر و تقوا ،آن را رستگاری حقیقی معرفی میکند« :یتا اَیُّهتا الَّتذینَ آمنُتوا
اصْبِروا و صابِرُوا و رابِطُوا و اتَّقُوا اهللَ لَعلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (آلعمران )111 :یعنی :اى کسانى که ایمان آوردهایتد!
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(در برابر مشکالت و هوسها )،استقامت کنید؛ و در برابر دشمنان (نیز) ،پایدار باشتید و از مرزهتاى ختود،
مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید ،شاید رستگار شوید .مفسران در تفسیر این آیه به تفصیل سخن گفتهاند ،اما
آنچه مهم است ،توجه به بعد همگانی ،مردمی و اجتماعی بودن در این آیه میباشد و بیشتترین تأکیتد روی
واژه «رابِطوا» است (جهت مطالعه بیشتر در این باره :رك :طباطبایى7737 ،ق ،ج :4ص.)31
 .2-3استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان
استکبار به معنای بزرگ دیدن کسی یا چیزی ،بزرگ نمودن و خود بتزرگ منشتی و تکبتر استت .اگتر
فردی هرچه بزرگی و منزلت را به خود منحصر کنتد ،شتیوه تفکتر و متنش علمتی او«استتکبار» و ختود او
«مستکبر» است (منصوری :7713 ،ص .)71
طبق یک نظر ،پایههای شکلگیر نظام استکبار بر سه اصل استوار است:
الف) اعتقاد به برتری نژاد
از جمله مواردی که انسان را به استکبار سوق میدهد اعتقاد به نژاد پرستی و خودبزرك بینی است ،که
نتیجه آن؛ ظلم ،فساد ،تضعیف و تحقیر دیگران است .قرآن کریم در این باره میفرماید« :إِلى فِرْعوْنَ و ملَایْهِ
فَاسْتَکْبرَُواْ و کاَنُواْ قَوْمًا عالِینَ» (المؤمنون )41/یعنی :موسى و برادرش هارون را فرستادیم؛ «به سوى فرعتون
و اطرافیان اشرافى او امّا آنها تکبّر کردند ،و آنها مردمى برترىجوى بودند ».همچنین در آیتهای دیگتر متی-
فرماید« :إِنَّ فِرْعوْنَ علَا فىِ الْأَرْضِ و جعلَ أَهْلَها شِیعًا یسْتَضْعِفُ طَائفَةً مِّنهُْمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ و یسْتَحْىِ نِساءهُمْ
إِنَّهُ کاَنَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ (القصص« .)4/فرعون در زمین برترىجویى کرد ،و اهل آن را به گروههتاى مختلفتى
تقسیم نمود گروهى را به ضعف و ناتوانى مىکشاند ،پسرانشان را سر مىبرید و زنانشان را (براى کنیتزى و
خدمت) زنده نگه مىداشت او به یقین از مفسدان بود» .آیات فوق اشاره به استکبار و ظلتم و ستتم فرعتون
دارد و بالفاصله اعالم میدارد که مردم قوم خود و دیگر مردم را گروه بندی کرد و برتر دانست .ایتن ختود
مصداقی از ظلم آشکار فرعون است ،که برخاسته از حس نژاد پرستی او است .لذا قرآن به شدت این عمتل
را سرزنش میکند و این چنین فردی را مصداق بارز مفسد معرفی مینماید( .ر.ك :طبرسی ،ج ،1ص)715
ب) انکار و ندیدن واقعیتهای جهان و فقط دیدن منافع خود
در این باره به پیام امام خمینی(ره) به حجاج بیت اهلل الحرام در مرداد  7711بسنده متیشتود .امتام(ره)
خطا

به سران کشورهای خلی فارس فرمودند« :ابرقدرتها آنها لحظهای که منافعشان اقتضتا کنتد ،شتما و

قدیمیترین وفاداران و دوستان خود را قربانی میکنند و پیش آنان دوستی و دشتمنی و نتوکری و صتداقت
ارزش و مفهومی ندارد ،آنان منافع خود را مالك قرار داده و به صراحت و در همته جتا از آن ستخن متی-
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گویند».
ج) جذبههای حکومت و قدرت مادی
مستکبران به تدری روحیه بیدینی را در خود تقویت کرده و از خدا غافل شدهاند .تنها عنایت الهتی و
ایمان قوی میتواند فرد را با داشتن مجموعهای از قدرت ،ریاست و ثروت از تند باد انحراف و لغزش حف
کند .لذا در صدر اسالم پس از پیروزی در جنگها دیده میشود که بالفاصتله آیتهای نتازل متیشتود .متثال
درباره جنگ بدر آیه  71از سوره مبارکه «انفال» میفرماید «:فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ و لَتکِنَّ اللَّه قَتتَلَهُمْ و متا رمیْتت إِذْ
رمیْت و لَتکِنَّ اللَّه رمى و لِیُبْلىِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بلَاءً حسنًا إِنَّ اللَّه ستمِیعٌ علِتیمٌ(االنفتال )71/یعنتی« :ایتن شتما
نبودید که آنها را کشتید بلکه خداوند آنها را کشت! و این تو نبودى (اى پیامبر که خاك و سنگ به صتورت
آنها) انداختى بلکه خدا انداخت! و خدا مىخواست مؤمنان را به این وسیله امتحان خوبى کند خداوند شنوا
و داناست» .همچنین در این باره آیات  1تا  3سوره العلق نیز قابل تأمل است.
قرآن کریم نیز مشخصاً عواملی را برای زمینه سازی و پیدایش استکبار بیان کرده است ،که از میان آنها
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) مال و ثروت :از جمله آیاتی که آن را نشان میدهد عبارت است از« :و قَالَ مُوسی ربَّنَا اِنَّک آتَیْت
فِرْعوْنَ و ملَأَهُ زِینَهً و اَمْوالًا فىِ الحْیاهِ الدُّنْیا ربَّنَا لِیُضِلُّوا عن سبِیلِک» (یونس .)33 :طبق این آیه ،سرمایه ،متال
و ثروت نزد افراد ناصالح ،سبب انحراف و اغفال مىشود .آیه دیگر میفرماید« :و نَادى فِرْعوْنُ فىِ قَوْمِهِ قَالَ
یا قَوْمِ اَلَیْس لىِ مُلْکُ مِصْرَ و هذِهِ الْأَنْهارُ تجرِى مِن تحتى» (الزخرف .)57 :در این جا تفاخر ،عُجب و تکیته
بر ثروت و استفاده از زرق و برق دنیا که از ویژگىهاى طاغوت است ،دیده مىشود .طاغوتها هنگام خطر
به تبلیغات دست مىزنند و چون منطقی ندارند ،به کاخ و مال خود تکیه متىکننتد و از متردم متىخواهنتد
عقلشان در چشمشان باشد ،غافل از این که نداشتن ثروت فراوان ،لباسهاى مجلل و کاخهاى پرزرق و برق
که معموالً از طریق ستم بر محرومان حاصل مىشود نه تنها عیب نیست بلکه مایه افتخار است.
ب) قدرت نظامی و موقعیت سیاسی :در آیه  57سوره الزخرف ،قرآن به نکته لطیفى اشاره مىکند .آن
نکته این است که فرعون از واقعیت امر چندان غافل نبود ،و به بىاعتبارى این ارزشها کتم و بتیش توجته
داشت ،ولى قوم خود را تحمیق کرد و عقلهای آنها را سبک شمرد و از وى اطاعتت کردنتد .اصتوال راه و
رسم همه حکومتهاى جبار و فاسد این است که براى ادامه خودکامگى باید متردم را در ستطح پتایینى از
فکر و اندیشه نگه دارند ،و با انواع وسایل ،آنها را تحمیق کنند و در بیخبرى از واقعیتها فرو برند و ارزش-
هاى دروغین را جانشین ارزشهاى راستین کنند ،و دایم ،مغز آنها را نسبت به واقعیتها شستشو دهند ،زیرا
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بیدار شدن ملتها و آگاهى و رشد فکرى ملتها ،بزرگترین دشمن حکومتهاى خودکامه و شیطانى است
که با تمام قوا با آن مبارزه مىکنند .این شیوه فرعونى ،یعنى استخفاف عقول ،با شدت هتر چته تمتامتتر در
عصر حاضر بر همه جوامع فاسد حاکم است .اگر فرعون براى نیل به این هدف ،وسایل محدودى در اختیار
داشت ،طاغوتیان امروز با استفاده از وسایل ارتباط جمعى ،مطبوعات ،فرستندههاى رادیتویی و تلویزیتونى،
انواع فیلمها و حتى ورزش در شکل انحرافى ،و ابداع انواع مدهاى مسخره ،بته استتخفاف عقتول ملتتهتا
مىپردازند تا در بیخبرى کامل فرو روند و از آنها اطاعت کنند .به همین دلیل ،دانشمندان و متعهدان دینتى
که خط فکرى و مکتبى پیامبران را تداوم مىبخشند وظیفه سنگین در مبارزه با برنامه «استخفاف عقتول» بتر
عهده دارند که از مهمترین وظایف آنهاست.
ج) فقر فرهنگی و نداشتن استقالل فکری :در ادامه آیاتی که به برخورد فرعون با قومش اشتاره شتده
است ،میفرماید« :فَاسْتَخَفَّ قَوْمهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ کاَنُواْ قَوْماً فَاسِقِینَ» (الزخرف .)54 :حکومت حاکمان بر مردم
در نظام باطل ،بر اساس استخفاف و تحقیر مردم است ولى اطاعت مردم در نظام حتقس ،بتر استاس انتختا
احسن (الزمر )73 :همراه با محبّت (آلعمران )753 :است .از این آیه ،برداشت میشتود کته خودبتاختگى و
تهى شدن از هویّت ،سبب تسلیم در برابر طاغوتهاست .پس سرسپردگى و اطاعت کورکورانته ،ریشته در
فقر فرهنگى ،کوتهبینی فکرى و سطحىنگرى انسانها دارد .لذا جامعهاى که از مسیر الهى خارج شد ،ختود
را باور نمىکند و خفتپذیر مىشود (قرائتی7731 ،ش ،ج ،71ص.)414
د) کفر ،هوای نفس و خودپرستی :قرآن کریم در بحث از مقام و عظمت انسان ،با یادکرد از آفترینش
آدم(ع) میفرماید« :و إِذْ قُلْنَا لِلْمالئکَهِ اسْجُدُوا آلدم فَسجدُوا اِلَّا اِبْلِیس اَبی و اسْتتَکْبرَ و کتاَنَ مِتنَ الْکَتافِرِینَ»
(البقره )74 :یعنی« :به خاطر بیاورید هنگامى را که به فرشتگان گفتیم :براى آدم سجده و خضوع کنیتد ،آنهتا
همگى سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و به خاطر همین استکبار و نافرمتانى از کتافران
شد ».انگیزه ابلیس در این مخالفت ،کبر ،غرور و تعصب خاصى بود که بر فکر او چیره شد .او مىپنداشتت
که ازآدم برتر است و نباید دستور سجده بر آدم به او داده شود .علتت کفترش نیتز همتین بتود کته فرمتان
حکیمانه پروردگار را نادرست شمرد و نه تنها عمالً عصیان کترد ،از نظتر اعتقتادی نیتز معتترض بتود .لتذا
خودبینى و خودخواهى ،محصول یک عمر ایمان و عبادت او را بر باد داد و آتش به خرمن هستى او افکند.
آیه  31سوره البقره از استمرار لطف خدا براى هدایت مردم سخن مىگوید که پتس از حضترت موستى(ع)
پیامبرانى چون داود ،سلیمان ،یوشع ،زکریّا و یحیى(ع) آمدند و بعد از آنان ،خدا حضترت عیستى(ع) را بتا
دالیل روشن فرستاد که از جانب روح القدس تأیید مىشد ،ولى بنى اسرائیل ،راه استکبار و گتردنکشتى را
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پیش گرفتند و به جاى پذیرشِ هدایت الهى ،به تکذیب و قتل پیامبران دست زدند .فرستادن پیامبران ،یکتى
پس از دیگرى ،نشانه جریان هدایت در طول تاریخ است .هدایت ،با هوا و هوس سازگار نیست .لذا کستى
که تسلیم حقس نباشد ،مستکبر شمرده میشود و استکبار و هواپرستى ،انسان را تا پیامبرکشتى پتیش متىبترد
(قرائتی7731 ،ش ،ج ،7ص.)751
هـ) گناه و جرم پیشگی :انسان به طور طبیعى خواهان رستگارى است .قرآن رستگارى حقیقى انستان
را نشان مىدهد ،ولی کافران مستکبر در کقابل آیات حق ایستادگی میکنند« :و اَمَّا الَّذِینَ کَفَترُوا اَفَلَتمْ تَکُتنْ
آیاتىِ تُتْلَی علَیْکُم فَاسْتَکْبرتمُ وکُنتُمْ قَوْمًا مُجرِمِینَ» (الجاثیه )77 :یعنی« :اما کسانى که کتافر شتدند ،بته آنهتا
گفته مىشود :مگر آیات من بر شما خوانده نمىشد؟! و شما استکبار مىکردید و تسلیم حتق نمتىشتدید و
قومى گناهکار بودید ».نکته قابل توجه این است که مشکل بزرگ این گروه ،از یک سو مستئله استتکبار در
برابر آیات الهى است .از سوى دیگر ،تداوم جرم و گناه از جمله پایانی آیه استفاده مىشود .امر دوم نیتز بته
اول بازمیگردد .بنا بر این ،ریشه جرم ،گناه و نپذیرفتن حق ،کفتر و تکبّتر استت (قرائتتی7731 ،ش ،ج،71
ص .)541از جمله آیات دیگر قرآن در این خصوص ،آیه «ثُمَّ بعثْنَا مِن بعْدِهِم موسی و هارُونَ إِلَی فِرْعوْنَ و
ملَئِهِ بِآیاتِنَا فَاسْتَکْبروا و کاَنُوا قَوْماً مجرِمِینَ» (یونس )15 :است .فرعون ،جامعه مصر را به دو دسته کاخنشینِ
قبطى و محرومانِ سبطى تقسیم کرده بود؛ یک گروه را به بردگى کشیده بود و گروه دیگر موالیشان بودند.
مبارزه با طاغوت ،جزء اوّلین وظیفههاى پیامبران است ،زیرا مبارزه با علت فساد ،مهمتتر از معلتولِ آن
است .همواره طاغوتها در برابر آنان ایستادهاند و کسانی که به گناه عادت کنند ،به راحتتى ،راه پیتامبران را
نمىپذیرند.
ز) غفلت از قدرت خدا :تکبّر انسانِ ضعیف در برابرخدای توانا و قهار ،کتامالً نابجتا و انگیتزه تکبّتر،
مغرور شدن به قدرت و نداشتن رقیب است .آنچه کفسار را به هالکت مىرساند ،استمرار در کفر و لجاجتت
و غفلت از قدرت خدای قادر و متعال است .در آیاتی نظیتر  13ستوره القصتص و  75ستوره فصتلت ایتن
موضوع به صراحت بیان شده است.
 .3-3بازگشت به هویت و فطرت انسانی
گرایشهاى حقطلبانهاى که درون انسان نهفته شده ،با تغییر مکان و زمان عوض نمىشود .بنا بتر ایتن
هرگونه گرایش سیاسى ،اقتصادى ،اجتماعى ،نژادى و اقلیمى که درون انستان سرچشتمهاى نداشتته باشتد،
پایدار نیست« .فَاَقِمْ وجْهک لِلدِّینِ حنِیفًا فِطْرَت اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاس علَیها لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اهللِ ذَلِک الدِّینُ الْقَیِّمُ
و لَکِنَّ اَکْثر النَّاسِ ال یعْلَمُونَ» (الروم .)71 :فطرت در لغت به معناى خلقت و شکافتن پرده عتدم و آفترینش
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یک موجود است .گویا خدا انسان را به گونهاى آفریده که به حق تمایل دارد و از باطل بیزار است .هماننتد
عالقه مادر به فرزند که امرى تعلیمى نیست ،بلکه فطرى و غریزى است .دین به صورت ختالص و پتاك از
هرگونه آلودگى ،درون جان آدم وجود دارد و انحرافات اموری عارضى هستند .لذا وظیفه پیامبران این است
که این امور عارضى را زایل کنند و به فطرت اصلى انسان امکان شتکوفایى دهنتد (قرائتتی7731 ،ش ،ج،3
ص.)731
کششها و جاذبههای درونی انسان بر دو گونه است :بعضى ناآگاه استت ،یعنتى بته وستاطت عقتل و
شعور نیاز ندارد ،همان گونه که حیوان بدون نیاز به تفکر به سوى غذا و جتنس مختالف جتذ

متىشتود

وگاهى نیز تأثیرش به صورت آگاهانه است ،یعنى این جاذبه درونى در عقل و اندیشه اثر مىگتذارد و او را
به انتخا

طریق وادار مىکند .معموالً قستم اول را غریتزه و نتوع دوم را فطترت متىنامنتد .ختداگرایى و

خداپرستى به صورت یک فطرت درون جان همه انسانها قترار دارد .شتواهد گونتاگونى بتر فطترى بتودن
خداگرایى میتوان ارائه نمود؛ ازآن جمله :دوام اعتقاد و ایمان به خدا در طول تاریخ پرماجراى بشتر ،ختود
نشانهاى بر فطرى بودن آن است ،زیرا اگر عادت بود نه جنبه عمومى داشت و نه دایمى بود .دیگر ،پناه بردن
انسان در شداید و سختیها به یک نیروى ماوراى طبیعى و تقاضاى حل مشکالت از درگاه او ،گواه دیگرى
براصالت این جاذبه درونى و الهام فطرى است.
 .4-3مبارزه با فساد در پرتو امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف ،یعنی برانگیختن و فرمان دادن ،به چیزی است که نزد عقل یا شرع (ویا هر دو) خو
مطلو

و

داشته شده است و نهی از منکر ،یعنی بازداشتن و منع کردن از آنچته کته نتزد عقتل و شترع بتد و

ناپسند شمرده شده است (مسعودی7731 ،ش :ص.)71
درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .7امر به معروف و نهی از منکر از صفات مؤمنان و در ردیف ایمان به خداوند ،نمتاز ،زکتات ،صتبر و
صله رحم و نظایرشان قرار دارد« .کُنتُمْ خَیرَْ أُمَّة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمعْرُوفِ و تَنْهتوْنَ عتنِ الْمُنکَترِ و
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» (آلعمران )771/یعنی« :شما بهترین امتى بودید که به سود انسانها آفریده شدهاند (چه اینکته)
امر به معروف و نهى از منکر مىکنید و به خدا ایمان دارید» .در آیات دیگر از جمله :الح  47 :و لقمان71 :
نیز به این مهم پرداخته شده است.
 .1نگهدارنده دین و پاسدارنده ارزشهای مکتبی است (پیشین ،صص  53و .)53
بهترین دلیل برای اهمیت این دو وظیفه بزرگ ت امر به معروف و نهی از منکتر ت آنکته حفت دیتن و
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جامعه با تمام ابعادش بستگی به آن دارد و به عبارت دیگر انسانهتا در پرتتو اجترای آن از پرتگتاه ستقوط
نجات یافته و به سوی اوج تکامل انسانی پر میکشانید و این دو وظیفه ضامن اجرای سایر وظایف فردی و
اجتماعی خواهد شد (فتحی و نوری زاده :7731 ،ص  )13که از آن جمله ،مبارزه با فساد است.
از جمله معروفهای قرآن کریم که دفع فساد هم میکند ،استقالل و دوری از خود باختگی است .قترآن در
آیه  13سوره الفتح میفرماید :جامعه اسالمی مثل گیاهی است که هر روز رو بته رشتد و توستعه باشتد تتا
بتواند روی پای ختود بایستتد (قرائتتی :7711 ،ص .)111و از جملته منکترات قرآنتی؛ تترك جلسته گنتاه
(النساء ،)741:نترسیدن از کمی طرفداران (البقره )143 :و اشاعه فحشا (نور )73:است (پیشین ،صص  134ت
.)715
آنچه در وصف و شرح امر به معروف و نهی از منکر گفته شد ،بیتانگر مبتارزه و مواجهته بتا فستاد و
تباهی است .اساساً رسالت رسوالن و توصیه آنان به مردمان از زبان وحی ،به منظور هدایت امت و ممانعت
آنان از فساد و گمراهی بوده است.
روح دعوت پیامبران در نفى برترىجویى که نفى هر گونه استعمار و تسلیم شدن در برابر قتانون حتق
است ،خالصه مىشود .از آیاتی همانند «قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوك إِذَا دخَلُواْ قَرْیةً أَفْسدُوها و جعلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً و
کَذَلِک یفْعلُونَ» (النمل )74 :به خوبى استفاده مىشود که سلطنت وحکومت استبدادى ،معموالً مایه فستاد و
تباهى است ،زیرا افراد باشخصیت را کنار مىزنند ،متملقان چاپلوس را به خدمت دعوت مىکننتد ،در همته
چیز منفعت و سود خویش را مىجویند ،اهل هدیه و رشوهاند و طبعاً ستمکاران زورگو که دسترسى به ایتن
امور را دارند ،نزد آنها محبو ترند .شاهان و مستکبران فکر و قلبشان در گرو مقام ،هدایا و زیورهتا استت،
در حالی که پیامبران جز به صالح امتها نمىاندیشند (مکارم شیرازی7715 ،ش ،ج ،75ص.)455
 .5-3بصیرت و توکل به خدا
بصیرت از ریشه «بصر» میباشد ،که جمع آن «ابصار» است .این واژه در لغت به دو معنتا آمتده استت:
یکی البصر به معنای «العین» (چشم) است که این اطالق ،مجازی است ،زیرا بصر اسم برای رؤیت استت و
عین وسیله آلت دیدن است که در سر قرار گرفته است .به همتین دلیتل استت کته متیگوینتد یکتی از دو
چشمان کور است ولی گفته نمیشود که یکی از بصرش کور است! دیگری به معنای علم به چیتزی استت،
همچنان که در قرآن کریم آمده است« :قَالَ بصُرْتُ بِما لَمْ یبْصُرُواْ بِهِ فَقَبضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبتذْتُها و
کَذَالِک سوَّلَتْ لىِ نَفْسىِ» (طه )31/یعنی« :گفت :من چیزى دیدم که آنها ندیدند من قسمتى از آثار رسول (و
فرستاده خدا) را گرفتم ،سپس آن را افکندم ،و این چنین (هواى) نفس من این کار را در نظترم جلتوه داد!»
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(جهان ،زمستان  :7731ص.)71
بصیرت در اصطالح مفسران عبارت است از داللتها و راهنماییهایی که به وستیله آن حقیقتت شتیئ
روشن میشود ،و بصیرت روشنایی دل است ،چنان که بصر ،روشنایی چشم است (پیشین ،ص .)74اما اگتر
اهمیت بصیرت در بیداری اسالمی بررسی شود ،این نتیجه حاصل میشود که شاید همه موارد دیگر کته در
بیداری اسالمی نقش دارند ذیل این مورد قرار میگیرند و اگر این مورد مشتبه شود و به آن کمتوجهی شود،
چه بسا موفق به انجام حتی یک مورد بیداری در اسالم نشد.
لذا آشنایی با عوامل و موانع ایجاد بصیرت در قرآن کتریم در شتناخت راه و تشتخیص مستیر صتحیح
یاری میرساند .از جمله موانع بصیرت در قرآن عبارتند از :کفتر ،نفتاق ،برتتری جتویی ،غفلتت و نستیان،
لجاجت ،هوی پرستی ،تجاهل و شک ،اختالف و تفرقه .اما از جمله آن عوامتل عبارتنتد از :ایمتان ،تقتوی،
جهاد با نفس ،ابتال ،امر به معروف و نهی از منکر ،تفکر و تعقل ،امدادهای غیبی ،آخرت گرایتی و دوری از
شهوات و حب دنیا ،عبرت آموزی ،ذکر و یاد خدا و توکل به او(جهت اطالعات بیشتر در ایتن زمینته ،رك:
پیشین ،صص  .)714 -713همان طور که از عوامل بصیرت ،توکل به خداوند ذکر شد ،الزم به ذکر است که
دانسته شود پس از دستیابی به بصیرت و کشف حقیقت و یافتن راه صحیح ،توکل به خدا و دل را با یاد و
نام او مستحکم ساختن به جهت ادامه راه و تزلزل به خود راه ندادن از لوازم قطعی بصیرت در پیمودن مسیر
است« .إِذْ همَّتْ طائِفَتانِ مِنْکُمْ أَنْ تَفْشَال و اللَّهُ ولِیُّهُما و علَى اللَّهِ فَلْیتَوکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» (آلعمران .)711:یعنتی:
«(و نیز به یاد آور) زمانى را که دو طایفه از شما تصمیم گرفتند سستى نشان دهند (و از وسط راه بازگردند)
و خداوند پشتیبان آنها بود (و به آنها کمک کرد که از این فکر بازگردند) و افراد باایمان ،باید تنهتا بتر ختدا
توکسل کنند» .توکل به خدا عزت نفس میآورد و عزت نفس همان گونه که در آموزههای قرآنی آمده استت،
بخشتتیدن ،چیتتره شتتدن و غلبتته کتتردن ،ستتربلندی ،شتتوکت و قتتدرت (الشتتعراء )44:و شکستتت ناپتتذیری
(الشعراء )171/را به همراه دارد (ر.ك :شجاعی :7737 ،ص.)17 ،74 ،714
نتیجه گیری
7ت با توجه به معنای لغوی بیداری ،تعریف مصتطلح و جتامع از بیتداری استالمی ،جنتبش ،خیتزش و
حرکتی است که آغاز و انگیزه آن ،برخاسته از آموزه هتای نتا

قرآنتی و استالمی استت و در بستتر زمتان

میکوشد تا با اعتراض از وضع موجتود ،بته وضتعیت مطلتو

یعنتی بازگشتت بته استالم عزتمنتد نتا

محمدی(ص) برسد.
درونی و بیرونی ،قیام علیه مستتکبران و مستتبدان و

1ت بیداری اسالمی همواره با غفلتزدایی ،انقال
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برپایی عدالت ،حمایت از مستضعفان و جاری ساختن امر به معروف و نهی از منکر همراه خواهد بود.
7ت بیداری اسالمی به صورت مستقیم در قرآن کریم به کار نرفته است ،اما واژگان و مفاهیمی مرتبط بتا
آن از قبیل قیام و استقامت ،اصالح ،تغییر و تبدیل و تحویل ،انقال

و بصیرت در قرآن به کار رفته است.

4ت از جمله مؤلفههای قرآنی بیداری اسالمی که نقشی اصلی را در آن بر عهده دارند و موجب بته ثمتر
نشستن بیداری را فراهم میسازند ،عبارتاند از :مردمی بودن ،استتکبار ستتیزی و حمایتت از محرومتان و
مستضعفان ،بازگشت به هویت و فطرت انسانی ،مبازه با فستاد در پرتتو امتر بته معتروف و نهتی از منکتر،
بصیرت داشتن و توکل بر خدا .قرآن کریم مؤلفههای یتاد شتده را از ارکتان اساستی برپتایی مدینته فاضتله
برمیشمارد و همگان را به آن دعوت مینماید.
5ت اگر جوامعی که به بیداری اسالمی رسیدهاند ،بخواهند ایتن حرکتت را حفت و بتر استاس اصتول
اسالمی در جامعه خویش جاری سازند ،باید دستورات الهی بیان شده در قرآن کریم را با دل و جان بپذیرند
و به آن پایبند باشند و دستورات این کتا

آسمانی را سرلوحه تمام کارهای اجتماعی و سیاسی ختود قترار

دهند تا جامعه به رشد و ترقی دست یابد.
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