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 اسالمىري بينامتنيت قرآني وبيدا

  محمدنبي احمدي
  استاديار گروه عربي دانشگاه رازي كرمانشاه
  مريم ياوري
  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات عرب دانشگاه رازي

  دهچكي
 يك دين است، است شده واقع خاورميانه ىمنطقه در اكنون هم كه سياسى هاىجريان در

 ظالم هاىحكومت عليه يكباره هب مختلف كشورهاى در مردم . كندمى ايفا را اساسى نقش
 بيدارى از اىنمونه را دين به رجوع اين انديشمندان . نمودند قيام دين بر تكيه با زمانشان
 كنونى ىدوره در كه است دينى باورهاى از اىمجموعه اسالمى بيدارى . دانندمى اسالمى

-آموزه كه است اين شهدف و قصد و است كرده يداپ دوبارهي بروز عالم مسلمانان ميان در

 شده ردهپس فراموشى به استعمار مستبدانه حضور خاطر به زمان ذرگ در كه را اسالمى هاى
 است خداوند نظر مد كه را آرمانى جامعه يك هاآموزه اين ىبرپايه تا . كند احيا دوباره بود

 يادهپ و ناب ماسال به رجوع با رگم شودنمى ميسري امر چنين كه استي بديه . كند ايجاد
  . جامعه متن و بطن در سبحاني خدا دستورات كردن
 ساز انسان كتاب اين نگاه نوع كريم قرآن آيات به مراجعه با تا برآنند مقاله نويسندگان      

 دري كنون نوخاستهي بيدار آيا كه نمايند مقايسه نهايت در و نمودهي بررسي الهي بيدار به را
 خود قيام در تا دهديم هشدار را ما چگونه قرآن و خير؟ يا ردداي مطابقت آن با مقايسه

 اسالمى بيدارى كه آنجايى از . نشويم خارجي اله مسير از "ياسالمي بيدار" عنوان تحت
 تعريفى ابتدا كه ديدم الزم خود بر است امروز سياسى محافل طرفدار رپ و داغ موضوع يك

 را قرآن از آياتى نمونه شاهد عنوان به سپس و كند روشن را آن ماهيت كه دهم هئارا آن از
 حق وسيله بدين و است اسالمى بيدارى كتاب قرآن، كه شود معلوم بيشتر هچهر تا كنم ذكر

   . كنم بيان را هاآن شدن جهانى و هاقيام اين بودن
  . ذشتهگ به شتگباز ناب، اسالم اسالمى، بيدارى قرآن، : ها ژهوا كليد
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  مقدمه

 ىايهپ كه هايىقيام . آيدمى حساب به دنيا روز وقايع ترينمهم از امروزه مردمى هاىقيام
 ذاشتهگ راحل امام توسط و ايران در يشپ دهه چند حاضر عصر در آن ىشالوده و اساسى

 انقالبى و اهگآ مردم همراهى با و ايستاد غرب به وابسته شاهنشاهى نظام ضد بر كه شد
 قيام اين درخشش . كند ايجاد كشور در اسالمى نظام يك توانست و يافت غلبه آن بر ايران

 كشور در بار اين دهه ندچ از بعد كه شدمى يشپ از بيش روز هر اسالمى انقالب و
 يمژر ونىگسرن از سپ و كشيد زبانه خاموش ظاهر به آتش اين دوباره تونس آفريقايى

 بحرين، ليبى، مصر، قبيل از ىنواح ساير به عجيبى سرعت با مردم توسط آن ديكتاتورى
 كشورها اين زمان ظالم و كامه خود هاىحكومت آتشى ونچهم و شد كشيده. .  . و يمن

 و فتىگش كمال در و رفتگ بر در بودند آمريكا متحدان ترينگبزر  ىزمره در كه را
 گانبستوا اين نيست، هاآن قدرت از باالتر قدرتى كردندمى مانگ كه هايىابرقدرت اعجاب

    . كشيد ايينپ قدرت تخت زا را
 يادآور را نكته اين اصلى بحث به شدن وارد از قبل كه بينممى الزم خود بر اينجا در      
 شرايط دليل به رفتگ بر در نيز را كشورها ساير تونس از بعد هاقيام وييمگمى اينكه شوم

 طور به اينجا در . شد مشابه هاىقيام يرىگشكل باعث كه . بود هاكشور آن در مشابه
 اكثريت . كشورها بودن اسالمى -1 : كنيممى بيان را مشترك نكات اين ترينمهم اختصار

 كه طور همان . هاقيام بودن مردمى - 2 . مسلمانند انقالب، يرگدر كشورهاى اتفاق به قريب
 نتيجه در دبودن آمريكا و غرب به وابسته كشورها اين حاكمان كرديم اشاره هم قبال
 را خود حكومت بتوانند آن ىوسيله به كه نداشتند كشورشان مردم ميان در اهىگجاي

 سرعت باعث عوامل اين ىهمه . بيدارى اين بودن سلطه نظام ضد -3 . كنند تثبيت
  . شد منطقه كشورهاى بين در بيدارى يرىگفرا

  مقاله (ضرورت تحقيق) اين ارشگن از هدف
 ديدم الزم خود بر اينجانب كنونى، ىجامعه در اسالمى بيدارى اهگجاي و اهميت به توجه با
 آن تاريخى هاىنمونه سپس و داده هئارا را آن ماهيت و اسالمى بيدارى از تعريفى ابتدا كه
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 منطقه هاىجريان اين كه دهم نشان قرآن از شواهدى ذكر با ايانپ در و كنم بيان را
 قلمداد ذراگ و زوال به رو و پوچ جريانى يك را نآ خواهندمى كه اىعده ظن برخالف

  . است آمده هم قرآن در آن ىوعده كه دارد گبزر هدف و آرمان يك  بلكه نيست كنند
   تحقيق ىيشينهپ

 در زيادى كارهاى است جديد تقريبا ىديدهپ يك منطقه در اسالمى بيدارى كه آنجايى از
 جامعه دلسوز و ىگفرهن قشر كه نيست معنا بدان اين اما است رفتهگن صورت رابطه اين

 انقالب« عنواين با مقاله ندينچ بلكه باشند داده نشان كوتاهى موضوع اين به نسبت
 دهش نوشته» . . . و اسالمى جوامع ويايىپ و انحطاط عوامل اسالمى، بيدارى و ىاسالم
 اين از منابع كردن يداپ در هم اينجانب . باشدمى برخوردار بااليى ارزش از كه است

   . كردم استفاده مقاالت
  اسالمى بيدارى ماهيت
 بنابراين . رودمى كار به آگاهى و هوش شدن فعال معناى به و است خواب ضد بيدارى
 اساس براين . است جامعه و انسان در پاك و ناب اسالم ظهور مفهوم به اسالمى بيدارى
 انسان به خدا زيرا . است دريافت قابل دين از تنها و آيدمى وجود به دين از برين حيات
 اصيل اسالم رتوپ در دوباره شدن زنده معناى به اسالمى بيدارى پس . است بخشيده حيات
 ىهمه و عدالت و استقالل آن سايه در كه است اسالم حيات تجديد معناى به و است

  . شودمى زنده هاارزش و هاآموزه
 و آورد حساب به دينى رىگاصالح نوعى توانمى را ىاسالم بيدارى گردي عبارت به       

 بيدارى رگدي تعبير به . است دين يهپا بر اجتماعى حيات و انسان داشتن زنده معناى به اين
 از اسالمى هاىآموزه و هازارهگ واخوانى و يرايىپ باز يا دين از زدايى مهجوريت اسالمى
 برادر خواب رگا فتگ توانمى رو اين از . است نشسته دين سيماى بر كه است ابهاماتى

  )1385/359: اسالمى تبليغات دفتر( . دارد ىزندگ آغوش در دست بيدارى است، گمر
 باشيم داشته توجه بايد اما هستيم ذشتهگ به شتگباز يك شاهد ما اسالمى بيدارى در       
 باشد نظر مد اشتىبرد نيگرچنا زيرا . نيست ركود در و زشت ذشتهگ يك ذشته،گ از منظور

 منظوراز بلكه است رگدي نوع به نوعى از تغيير يك فقط و شودنمى بيدارى آن معناىگردي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

   قم - 1393 ، پاييزهمايش ملي بينامتنيت (التناص)، 1براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  150 
 

 تمدن يك ساختن منظور به است مسلمانان افتخار پر ذشتهگ به شتگباز ،گشتباز اين
 بيدارى معناى بنابراين . جهان در محمدى ناب اسالم دوباره كردن اپبر و اسالمى جديد

 عزت يا يابيم باز را خود ىذشتهگ عزت تا رديمگ باز ناب اسالم به كه : است اين اسالمى
 ذهن به سوال نيا اول نگاه در است ممكن . كنيم احيا دوباره را خود ىرفته دست از

  باشد؟ داشته تواندمى ارتباطى چه ملت يك عزت با اسالمى بيدارى كه كند خطور
 خدشه مورد دهگستر سطحى در افراد يا فرد  عزت كه صورتى در روزمره تحوالت در      
 براى انسان تالش زيرا . آورند روى انقالبى اقدام به آن جبران براى است ممكن دريگ قرار
 كه كنندمى افشارىپ ديد اين بر انديشمندان . اوست فطرى و ذاتى ميل همراه شدن ديده
 و كار براى انسان اصلى محرك كه ذيرپنا سركوب و است بديهى امرى انسان نفس عزت
 انسان همين حال . است گجن حتى و ازدواج سياسى، اجتماعى، هاىفعاليت و تالش
 آن تغيير درصدد است شده دارخدشه هازمينه اين از هركدام در عزتش كه ببيند وقتى
 با انسان يك عزت و . است اجتماع در انسان اهگجاي حفظ معناى به عزت سپ . آيدبرمى

 حاكم دولت سوى از كه انسانى . دارد مستقيم ارتباط نشدن واقع ظلم مورد و نكردن مظل
 كم و ناتوانى اينكه نه( كند حس عينه به را ظلم اين و دريگ قرار ظلم مورد كشورش بر

 دنبال به و شده دارخدشه عزتش كندمى احساس) بداند جامعه ظلم دليل را خود كارى
 و  ملت يك اقشار در احساس اين رگا حال . است وضعيت ناي از شدن خارج براى راهى

 اسالم به رو روند يك و دينى ىجنبه يك اينكه محض به شود، ديده آن مستضعف قشر در
  . است اسالمى بيدارى بارز نمونه باشد داشته
       

 راه در تالش و استعمار استبداد، از رهايى معناى به اجتماعى اىديدهپ اسالمى بيدارى سپ 
 خود اسالمى نقش ايفاى و فكرى و اقتصادى سياسى، استقالل انسانى، كرامت به يابىدست

 براى امت بهترين نماد جامعه يعنى باشدمى است آموخته مسلمانان به اسالم كه ونهگآن
 تيهو به اسالم گشتباز براى يرگفرا حركتى بيدارى سرانجام و . باشد اسالم نظر از مردم
   . هاآن كشيدن حصر در و مسلمانان براى شكست و انزوا هاقرن از دبع است شيخو
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 اسالم كردن زنده كه رسيدند نتيجه اين به اسالم جهان در دلسوز انديشمندان و علما       
 آوردهاىدست به احترام حال عين در و مسلمانان توسط اسالم اصل به بازگشت با جز

 ميريگب ناديده را جديد دوره و عصر دينبا ما گردي عبارت به . نيست ممكن بشرى جديد
 مد كه ناب اسالم به رسيدن و خود تكامل راه در را جديد آوردهاىدست ىهمه بايد بلكه
 خود بلكه نيست يشرفتپ با مخالف اصال اسالم كه معنا اين به . ميريگ بكار خداست نظر

 مورد در ىيپاارو مردان دولت خصباال و هاخيلى اينكه . كندمى فراهم نيز را آن هاىزمينه
 هاىحيله و هاحربه از دانندمى شرفتيپ مانع راآن و دهندمى واقع خالف نظرهاى اسالم

 افراد روش اين با و ترسندمى مردم اسالمى و دينى قدرت از افراد اين زيرا . است استعمار
 از« : فرمايندمى بارهاين در) ره(خمينى امام . سازندمى همراه خود با را كوردل و ظاهربين
 مدت يك كه است اين هاآن ىجمله از است، آمده يشپ اسالمى دول بر كه هايىبدبختى
 اين دنبال بعدش. . . كنند كچكو را اسالم يغمبرپ اندشده مشغول طلب استعمار دول زيادى
 چه و چه حاال و است شيپ سال هزار مال كه است احكامى يك اسالم احكام كه رفتند
 آن كند اشباع تواندنمى اسالم و ذلك امثال و است شده مترقى مملكت و است شده

 در استعمار دست« نينچهم و)  1/379ج. 1378نىيخم امام » (را هاملت هاىخواسته
 عقب طريقت يك به را اسالم كه است اين كندمى كه هايىفعاليت از يكى اسالمى ممالك
 رهبران دليل همين به) 16/74وج 1/38ج. همان» (. دكن معرفى شده كهنه ىافتاده

 كردندمى وشزدگ مردم به را آن و بوده اهگآ استعمار حيله از همواره) ره(امام ونچ دلسوزى
 روز به و اسالم درمورد را الزم اهىگآ ملت به . ساختندمى برمال را آنان شوم هاىنقشه و

 يقين به توانمى و . شد مسلمانان يشپ از شبي اهىگآ باعث امر همين و دادندمى آن بودن
 به هاآن گشتباز و دين به مسلمانان اهىگآ سبب اخير قرن در اسالمى بيدارى : فتگ

 . شد جهان در اسالمى عزت بازيابى و اسالمى احكام

  اسالمى بيدارى تاريخى سير
 در كه راتىتغيي نينچهم و است گرفته صورت عربى كشورهاى در كه هايىقيام با امروزه

 است شده انجام مردم اقشار توسط غرب به وابسته و ظالم هاىحكومت ضد بر جوامع اين
 بيدارى عنوان به حركت آن از كه هستيم جديد اصطالح نوعى شاهد هارسانه و اخبار در
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 انواع شاهد اسالم تاريخ در ما زيرا است قضيه ظاهر تنها اين اما . شودمى ياد اسالمى
 خود ارزش و جلوه ها،قرن ذشتگ از بعد كماكان كه هستيم بيدارى نوع اين زا باشكوهى

 استكبار و ظلم عليه بخواهد كه زمانى هر در  ملتى هر نانچهم و است نداده دست از را
 كرده آغاز را خود راه هاآن از الهام با و است گرفته قرار هاآن تأثير تحت حتما بايستد

  . است
 و ادژن چهي به محدود كه جديد آيينى . شد جهان در ىگبزر تحول منشأ اسالم ظهور       

 از حمايت و »اهللا إال إله ال«شعار ىايهپ بر اساسش . نماند جغرافيايى مرز و حد
 مختلف جوامع مردم ميان اساس برهمين . داد قرار تقوا را برترى ميزان . بود مستضعفان

 . مادى قدرت نه و داشتند جامعه در منزلتى و اهگجاي نه كه كسانى . كرد ايجاد همدلى
 گبزر هاىراطورىپام بر توانستند يامبرشپ دستورات قبول و خداوند بر تكيه با بلكه

 كه نكشيد طولى راطورىپام دو آن شكست با و يابند برترى بود روم و ايران كه زمانشان
 روز به روز اسالم . شدند اسالم مشتاق آيين و دين هر از مردم و كردند يداپ جهانى آوازه

- مى سر به غفلت خواب در غربى جوامع كه بود حالى در اين . شدمى افزوده اشسيطره بر

  . بردند
 امام . داد رواج مسلمانان بين در را بيدارى) ع(حسين امام قيام اسالم، ذيرشپ از بعد      

 ديناگر« : فرمايندمى هك ايشان سخن اين . بود اسالم رگبيداد اولين حقيقت در) ع(حسين
 گالنچ از رهايى خواهان كه است مردمى تمامى زبان دور» باشيد آزاده الاقل نداريد

 از را آزادى راه و مبارزه درس او كه داشت اعتراف واقعيت اين به اندىگ . استكبارند
 شهيد آن) ع(حسين امام  ىگزند من« : ويدگمى وى . است آموخته) ع(حسين امام نهضت

 كه است شده روشن من بر . امنموده توجه كربال صفحات به و امخوانده را اسالم  گربز
 و حماسه از برشطى» (. كند يروىپ ايشان از بايد شود يروزپ بخواهد هندوستان رگا

  )283/حضور
 در . شد كشيده هم ايىاروپ كشورهاى به بلكه نماند اسالم در منحصر فقط بيدارى اين

 قرن دو طول در صليبى ىهاگجن : است آمده ونهنگيا» اسالمى نوتمد فرهنگ« كتاب
 آشنايى و اهىگآ سبب اما آورد دست به داشت نظر مد نظامى نظر از كه را هچآن نتوانست
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 ىزمينه و شد اسالم جهان فكرى هاىيشرفتپو ادبيات و  گفرهن با غربيان تدريجى
 و تاريكى عصر ذاشتنگ سر شتپ نسانسر دوره دليل همين به . كرد فراهم را آنان بيدارى

 تحت غربيان ترتيب بدين . اندفتهگ رىگروشن يا روشنايى عصر آن به كه بود اىدوره آغاز
 هاىقرن در فتىگش هاىيشرفتپ توانستند كم كم آن از ىريگوگال با و اسالم جهان تأثير
  )1384/132واليتى(. آورند وجود به 19و 18و 17

 و افكار از و رفت فرو خواب به عظمت همه آن با اسالم جهان تىمد از سپ اما      
 در غرب استعمار ناب، اسالم از دورى و ركود اين اصلى علل . ماند دور خود هاىانديشه
 وارد اسالم كريپ بر مهلكى ىضربه عوامل اين . بود مسلمانان حاكمان انحراف و منطقه

 سوى از . . . و فكرى نظامى، لحاظ از آورى حيرت تهاجم اول جهانى گجن در . كرد
- عقب عامل را اسالم و شدند انهگبي خود از كه طورى به شد وارد اسالم جهان بر غرب

 ىگافتاد عقب غرب از رفتنگ الهام با كه بودند آن ىپ در، نتيجه در . دانستند خود ىگماند
 وامام جمال سيد ونچ ىانديشمندان نقش نبايد هم دوران اين در البته . كنند جبران را خود

 ديدندنمى اسالم را مسلمانان ىگماندعقب دليل تنها نه كه گرفت ناديده را . . . و خمينى
  )217/همان(. دانستندمى اسالمى هاىانديشه و اسالم از مسلمانان دورى را آن علت بلكه
 خمين يرپ برىره به و ايران مردم قلب در بار اين انقالب يك تا رفت يشپ روند اين      

 امام . بود غرب حمايت تحت كه جور و ظلم حكومت عليه انقالبى . رفتگ صورت
 رهبرى محمدى ناب هاىزرشا همان به گشتباز و اسالم از كامل اهىگآ با) ره(خمينى

 عواقب اصيل اسالم از مسلمانان رفتنگ فاصله ايشان نظر در . رفتگ برعهده را ايران ملت
 رگا امكرده خطر اعالم كرارا هچنانچ«داشت خواهد ىپدر اسالمى عهجام براى بارىنكبت
 و مسلمان ملل استقالل و سيادت ضامن كه واقعى اسالم رگا . نشود بيدار اسالم ملت

 روزهاى بماند وشيدهپ استعمار سياه دهپر زير اجانب دست به باشدمى اسالمى هاىكشور
. 1378خمينى امام» (. است يشپ در اسالمى جامعه براى بارترىنكبت و ترسياه

 اداره و بايستد خود اىپ سر دبخواه كه ملتى«: فرمايندمى رگدي جاى در ايشان) 2/488ج
 و  531 و 13/381ج. همان(» . شود بيدار اول است الزم بكند خودش را كشورش
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 اسالمى بيدارى براى سرآغازى آرمان و هدف اين با ايران انقالب و) 157 و 15/155ج
  . شد منطقه در

 شعار و خالى دست با كه انقالبى ايران، ىاسالم انقالب« : ويدگمى باره اين در واليتى      
-ابرقدرت و گبزر هاىقدرت ىهمه مقابل در اسالمى هاىارزش به گشتباز و» اكبر اهللا«

 جهان رد عطفى نقطه بلكه ايران، تحوالت تاريخ در عطفى نقطه تنها نه توانست و ايستاد ها
 انقالب از سالى دو هنوز رواين از . آيدمى بشمار بشرى تاريخ كل در بلكه و اسالم

 كه ىگبان تنها اسالمى كشورهاى ساير و الجزاير تركيه، افغانستان، لبنان، در كه بود ذشتهگن
 سه ىايهپبر و  اندشده بيدار مسلمانان امروزه . . . . . است اسالم نداى رسدمى گوش به
 بزرگ هاىابرقدرت بر توانست اسالم صدر رد كه ناب اسالم به گشتباز - 1 : مهم صلا

 بين از راآن تا كوشيد دراز ساليان استعمار كه اسالم جهان وحدت -2 . كند غلبه زمان آن
 طاغوتيان و طاغوت با مبارزه همان كه الحاد و كفر با مقابله و ستيزى استكبار -3و . ببرد

 استكبار شكست و اسالم يروزىپ به يقين به توانندمى اصول اين يرىگبكار با و است زمان
  )208-1384/201 واليتى(» . برسند
 عامل مسلمانان حاكمان انحراف و غرب استعمار شد عنوان هم قبال كه طورهمان      
 اسدف ان،گانگبي به وابسته كفايت،بى حاكمان اكثرا هم زمانه اين در . شد اسالم ركود اصلى

 بن العابدين زين ونچ افرادى . كنندمى حكومت و يافته تسلط هاملت سرنوشت بر ظالم، و
 موارد، از بسيارى در حكومتى روش و اخالقى نظر از قذافى معمر و مبارك حسنى على،
 و صهيونيستى يمژر با همكارى اسالمى، ئرشعا به ايبندىپ عدم . بودند خود زمان يزيد

 خالف هاىرفتار از هاىنمونه . . . و كشورشان مردم كشيدن خون و خاك به و آمريكا
 برابر در و اندشده بيدار مسلمان عرب هاىملت است سال ازدو بيش . است اسالم

 متمادى ساليان عربى، هاىكشور مسلمانان . اندايستاده حكومتشان نامشروع هاىخواسته
 به تبديل هايشانحكومت و داشتند قرار . . . و وابسته ظالم، حاكمان ىسلطه زير كه بود

 از اىمرحله به الهى مرحمت و فضل به اما . بودشده غربى كشورهاى براى هايىىگنمايند
 دست شان،سرنوشت تغيير و بارخفت وضعيت اين از رهايى براى و رسيدند اهىگآ و رشد
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 قرار اسالمى بيدارى نهضت وبچارچ در آن دينى ىوجهه دليل به كه زدند هايىقيام به
   . يردگمى

  يروزىپ نويد دادن و  بيدار هاىملت به قرآن ىوعده
 هر در مشكلى هر براى و است كامل و جامع كتابى قرآن كه است اين از سخن هميشه
 دارند يقين آن به افراد اكثر زيرا ندارد اثبات به نياز امر اين . است داده هئارا حلراه عصرى

 را آياتى اسالمى بيدارى ازواكاوى بعد مقاله اين در ما حال . است شده ابتث امر يك اين و
 هم وسيله اين به تا  . كندمى يدئتأ است حق بر مبنى كه مردمى هاىقيام  كه كنيممى ذكر

 افراد اين به قرآن كه را اميدبخشى ىآينده هم و دهيم نشان را هاقيام اين بودن اسالمى
 انتخاب را قرآن آيات از آيه ندچ راستا همين در . بكشيم تصوير به را است داده نويد

 را انشگبند به نيست تخلفى ونهگچهي اشوعده در كه را خداوند خطاب آن در و كرديم
 هاىفتهگ به فقط بلكه دهيمنمى هئارا را نظرى چهي خود از ما امر اين براى . دهيممى نشان
  . كنيممى بسنده مورد اين در نظر صاحب افراد

�قُلْ و اءقُّ جالْح قَ وهلُ زاطلَ إِنَّ  اْلباطوًقا كاَنَ اْلبه11/اسرا(  �ز(  
 اين براى . است حق باشد، او سوى از هچهر و خدا لذا است باقى و ثابت معناى به حق
 ىهمه در كه اندفتهگ را . . . و مكه فتح مدينه، به ورود  اسالم، ظهور ونچهم مصاديقى آيه
 و باطل فناى و است اىستردهگ مفهوم داراى آيه ولى . است خورده شكست باطل هاآن

 نه است، الهى قانون و سنت يك باطل نابودى و حق بقاى . دهدمى نويد را حق بقاى
 خداوند كه راچ . باشند زياد باطل طرفداران و كم حق يروانپ ندچ هر . تصادفى و ندارىپ

 كف مانند باطل و است ارگماند و ثابت آب، ونهمچ حق« : مايدفرمى قرآن در خود
  )7/108ج. تىقرائ» (است فانى و ايدارپنا

 همين باطل طبيعت اصوال : فتگ صراحت به توانمى قرآن از آيه اين به توجه با سپ      
 . داشت نخواهد بقايى و دوام ولى دارد جوالنى باطل . است نابود و مضمحل كه است

 اين مورد در هم نمونه تفسير در . بود خواهد حق طرفداران و حق آن از يروزىپ مسرانجا
 آيه در« : كه است اين آن و است كامل و جامع واقعا كه خوريمبرمى جالبى مطلب به آيه

 ىهمه رمىگدل ىمايه كه خوريمبرمى الهى جاودان سنت يك و اساسى اصل يك به فوق
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 نابودشدنى قطع طور به باطل و است يروزپ حق انجامسر اينكه آن و است حق يروانپ
 حقيقت و واقعيت از سهمى ستين گهماهن آفرينش عالم قوانين با كه يزىچ زيرا . است
 داراى كه يزىچ مسلما و باشدمى تهى ميان و ريشه بى . است قالبى و ىگساخت و ندارد

 و است راستى عين حق اما . بماند باقى طوالنى مدت بارى تواندنمى است صفات اين
 الهى كلى قانون يك اين اينكه سخن كوتاه . بماند بايد يزىچ نينچ و ريشه و عمق داراى

 است الهى قانون همين و دارد مصداق زمانى و عصر هر در آفرينش ذيرپنا تخلف قانون و
 وبه ددارمى راستقامتپ و قوى و نيرومند و اميدوار، مشكالت دربرابر را حق راه رهروان كه
 . رازىيش مكارم» (. بخشدمى نشاط و نيرو ماناسالمى هاىتالش ىهمه در ما
  )235- 12/233ج
 )49/سبا(  �يعيد ما و اْلباطلُ يبدئُ ما و الحقُّ جاء ُقلْ�

 ميان از باطل حق، آمدن با كه فرمايندمى يامبرپ به خطاب هم آيه اين در باز خداوند
 دوباره است الزم آيه اين مورد در داختنپر از قبل . گشت نخواهد باز رگدي و رفت خواهد
 يرندگ بكار آن محدود معناى در را وباطل حق خواستند مفسران از بعضى كه شويم يادآور

 و است حق معناى در الهى تعليمات و قرآن . دارد ستردهگ و وسيع مفهوم كه يداستپ ولى
   . است كفر ىسيطره حتت همه طاغوتى ابداعات و وكفر شرك
 و كارايى را باطل و آمد حق وبگ« : است ونهگاين انشگبند به بار اين خداوند نويد      

 انسان براى را روش و راه آيه اين در داوندخ» . شتگ نخواهد باز رگدي و نيست بازارى
 ونهگاين و كنندمى اهگن آيه اين به سطحى ديد با هاخيلى اما . است كرده مشخص طلبحق

 دنياى در هنوز باطل راچ سپ رود،مى ميان از باطل حق، آمدن با رگا كه كنندمى استدالل
  هستيم؟ جور وستم ظلم شاهد و دارد جوالن امروز
 يرد،گمى شمهچسر آن از كه هچآن و باطل حق، ظهور با اوال كه فتگ بايد اسخپ در«      

 اين و بود خواهد زور و ظلم طريق از دهد ادامه خود حيات به رگا و رددگمى گرنبى
 زوال و حق حكومت تحقق و ايىپبر براى ايثان . است باطل رفتن و حق آمدن همان معناى

 نيز شرايطى وجود و است شده ذاشتهگ انگبند اختيار در جهان در امكاناتى باطل، حكومت
 ىجنبه در تنها نه باطل بر حق يروزىپ رگدي عبارت به . است ضرورى هاآن جانب از
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 قابليت و فاعل فاعليت : دارد قرار اساس دو بر اجرايى جنبه در بلكه منطقى و مكتبى
 بر دليل نرسد اجرا ىمرحله به و نرسد نتيجه به هاقابليت تحقق عدم اثر بر رگا حال . قابل
  )149- 18/148ج . ازىريش مكارم» (. نيست آن يروزىپ عدم

 خداست به مربوط هچآن . است اجرايى و عملى حاكميت زا غير منطقى و علمى حاكميت«
 كي سالمت آرى . است حق آن به كردن عمل ماست به مربوط هچآن و است حق فرستادن

 و است زشكپ ىوظيفه يكى كه دارد ىگبست دارو مصرف و صحيح ىنسخه به ماريب
  )9/463ج . ىقرائت» (بيمار وظيفه رىگدي

 به كامل طور به را آن كه است حق فرستادن خداست به مربوط هچآن شد فتهگ كه طورهمان
 جامعه در حق اين كردن اقامه هستيم آن شاهد ما امروز هچآن . است داشته عرضه اشبنده

 اسالمى خيزش يك به شروع دين به نسبت كامل اهىگآ با كه است مردم اقشار توسط
 هاآن مورد در خداوند ىوعده انئمطم و اندكرده باطل ونىگسرن و حق داشتن اپبر براى

   . هستيم هم آن از بارزى هاىنمونه شاهد كه طورهمان كندمى صدق
  برد؟ ميان از را باطل است ممكن ونهچگ

  )11/رعد(   �ِبأَنُفسِهم ما يغَيرِّواْ  حتى ِبقَومٍ ما يغَيرِّ لَا اللَّه إِنَّ�  
 از تغييرات اساس هميشه . دهدمى نشان مردم به را تغيير روش و راه آيه اين در خداوند

 را اسالم اجتماعى هاىبرنامه مهمترين قرآنى اصل اين رگدي عبارت به « . هاستملت خود
 و هاملت درونى تغييرات به متكى برونى، تغييرات ونهگهر : ويدگمى ما به . كندمى بيان
 . يردگمى شمهچسر جاهمين از سدبر قومى به كه شكستى و يروزىپ ونهگهر . است اقوام

 هاىقدرت و ردندگمى برونى عوامل دنبال به خويش هئتبر براى هميشه كه هاآن بنابراين
 مهم . اشتباهند در سخت شمارندمى خود بدبختى عوامل آرههم را استعماركننده و رگسلطه

 براى راهى هاآن تا بكوبيم هم در خود جامعه درون را رانگسلطه هاىاهگايپ كه است آن
 به دست بايد ها،بدبختى به دادن ايانپ براى : ويدگمى قرآنى اصل اين . باشند نداشته نفوذ

 بخواهيم رگا . كنيم يداپ رگدي تولدى و اخالقى و ايمانى انقالب يك . بزنيم درون از انقالبى
 هم و يروزىپ آن هم بايد يريمگب الهام است رسيده ما به وحى شمهچسر از كه فوق اصل از
 زيچ در نه كنيم جستجو مسلمانان عقيدتى و فكرى تغييرات در را ناكامى و شكست آن
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 وضوح به . . . و افغانستان ر،ئالجزا ايران، انقالب جمله از معاصر هاىانقالب در . رديگ
 و استعمارى هاىدولت اينكهبى يعنى . كنيممى مشاهده را قرآنى اصل اين حاكميت

 يزچ همه شديم ونگرگد ما كه امىهنگ . دهند تغيير را خود روش گرهسلط هاىتابرقدر
-همه براى . رگدي هاىفردا و فردا و امروز براى است درسى اين حال هر به و شد ونگرگد

 را خود ملت كه قدرتمند و يروزپ رهبرانى تنها بينيممى و هانسل ىهمه و مسلمانان ى
 اصل اين شواهد از مملو اسالم تاريخ . ساختند ونگرگد و دكردن رهبرى اصل اين براساس
  )147-10/145ج. شيرازى مكارم» (. است جاودانى و اسالمى

 هاآن به خداوند كه هايىملت اين سرانجام كه ببينيم خواهيممى حال تفاصيل همه اين با اما
 هچ اندرفتهگ رگهسلط هاىقدرت با مقابله به تصميم هم آنها و است داده يروزىپ ىوعده

چهي جاى كه آوريممى را تعالى حق آيات از اىنمونه باز هم منظور اين براى . شودمى
  . نماند آن در ترديد و شك ونهگ

�و نَّ أَن ُنرِيدنَّم لىينَ عفُواْ الَّذُتْضعضِ فىِ اسالْأَر و ملَهعةً نجأَئم و ملَهعينَ نجارِثالْو�  
 )5/صقص(

 هاآن به نعمت و موهبت و ذاريمگمى انگبند بر منت ما كه فرمايدمى آيه اين در خداوند
-مى  مطرح اينجا در خداوند كه منتى . دهيمقرارمى زمين حقيقى وارثان را هاآن و ايمداده

 بر شدن حاكم همان كه است ارزش با و گبزر نعمت معناى به و دارد مثبت ىجنبه كند
  . است جهان

 از سپ دنيا كه« : فرمايدمى ايشان اندبرده كار به زيبايى تعبير بارهاين در) ع(على حضرت
 را آن و كندمى خودارى اشدوشنده به شير دادن از كه شترى ونچهم بسيار هاىسركشى

 اين و) 309/قصار كلمات . البالغه نهج» (. آوردمى روى ما به دارد،مى هگن اشهچب براى
 قرار استعمار ىسلطه تحت كه است نشگابند درمورد خداوند حق ىوعده از ىانمونه
 باطل بر حق يروزىپ زمينه در است بشارتى اين. كنندمى تالش آن از رهايى براى و دارند

 داد و عدل حكومت خواهان و آزاده كه آنان ىهمه براى است بشارتى اين . كفر بر ايمان و
 و بود يلئاسرابنى حكومت الهى مشيت اين نمونه . اندستم و ظلم بساط شدن يدهچبر و
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 در عدالت و حق حكومت ظهور آن ىستردهگ نمونه و بود اسالم يروزىپ رشگدي نمونه
   . است) عج(عصر امام ىواسطه به زمين كره تمام

 داده مستضعفين به را يروزىپ ىوعده اين خداوند يداستپ آيه سياق از كه طورهمان      
 باب به ونچ اما است ضعف ىماده زا مستضعف« هستند؟ كسانى هچ روهگ اين اما ستا

 و دربند و باشند كشانده ضعف به را او كه است كسى معنى به است شده برده استفعال
 . باشد نيرو فاقد و ناتوان و ضعيف كه نيست كسى مستضعف رگدي تعبير به. اندكرده زنجير
 جباران و ظالمان ىناحيه از اما باشد داشته بالفعل و قوهبال نيروى كه است كسى بلكه

 و دست بر كه زنجيرى و بند برابر در حال اين با ولى است رفتهگ قرار فشار در سخت
 آزاد و بشكند را زنجيرها تا كندمى تالش يوستهپ . نيست تسليم و ساكت اندنهاده ايشپ

 اقتصادى، ى،گفرهن فكرى،( دارد مختلفى انواع مستضعف . كند اپبر را عدالت آيين و شود
 به خداوند) . است اخالقى و سياسى مستضعف خداست مدنظر هچوآن سياسى، اخالقى،

- خفته نيروهاى داشتند سعى نيز) ص(يامبرپ حتى . است داده بشارت ىوعده روهىگ نينچ

 ىهمه در امروز و ذشتهگ تاريخ در برنامه دو اين شواهد و سازند بيدار را جوانان ى
  )21- 16/17ج. شيرازى مكارم( . است نمايان خوبى به اسالمى كشورهاى

 زير خواهندنمى رگدي كه هستيم مستضعف ملت همين هاىقيام شاهد امروز دنياى در ما 
 على، بن العابدين زين مانند خاورميانه ىمنطقه مستبد ديكتاتورهاى . بمانند ظلم بار

 سركوب و فشار زور به هاستسال. . . و صالح عبداهللا على القذافى، معمر مبارك، حسنى
 خود را قدرت تمام و دادندنمى مردم به را نظر اظهار ونهگچهي ىاجازه و كردند حكومت

 ناشى واين شد مردم نارضايتى گرىشكل موجب زمان مرور به شيوه اين . داشتند دست در
 محروميت و استضعاف اصوال . ودب مردم آحاد ىگستمديد و تحقير محروميت، هاسال از

 را هاملت اين وضعيت توانمى االن و است خاورميانه منطقه هاىانقالب بارز ىخصيصه
  . داد قرار اسالمى فتمانگ و اسالم ديد از مستضعفين براى بارزى مصداق

 هاىانديشه به و شوند بيدار جوامع اين تا شد عاملى رفتگ صورت كه امروز هاىقيام      
 شرايط در هاسال جوامع اين مردم . بينديشند اندكرده سلب ايشان از را هاآن كه خود

 اين حاكمان . بود استبداد دست در اىچهبازي هاآن ىجامعه و كردندمى ىگزند سختى
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 خود هاىجنايت و هاغارت به . بود خواهد ىگهميش وضعيت اين كردندمى خيال جوامع
 اين . بودند كرده فراموش را الهى آيات و تاريخ حاكمان ذشتگسر و نددادمى ادامه رواپبى

 اين طاغوتيان . نكردند توجه مشركان نابودى خصوص در الهى آيات به زگهر حاكمان
 ىوعده نابودى اين . شودمى نابوديشان و زوال باعث همين و شوندمى كر و كور نينچ

   . نيست آن براى فرارى راه چهي و ستا كارانباطل و ظالمان سرنوشت كه است الهى
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  يرىگنتيجه

 رگدي عبارت به . است وجامعه انسان در اكپ و ناب اسالم ظهور مفهوم به اسالمى بيدارى
 به و است دوباره شدن زنده معناى به اسالمى ارىبيد ى،گسرخورد و ركود اىدوره از بعد

 كه عزتى و استقالل به هاملت آن ىسايه در كه است جامعه در اسالم حيات تجديد معناى
 . يابندمى دست است داشته ارزانى هاآن به خدا

 محرك نفس عزت احساس همين و است ذيرپنا سركوب و فطرى امرى انسان نفس عزت
 تحريك نوعى به احساس اين رگا سپ . است جامعه در هايشفعاليت تمام براى وى اصلى

 عامل يك اين و يردگمى قرار آن با مقابله براى واكنش درصدد شخص شود تحقير يا
 . شودمى محسوب منطقه بيدارى در اصلى

 انحراف و منطقه در غرب استعمار اش،اوليه عظمت وجود با اسالم ركود اصلى علل
 . كرد وارد اسالم يكرپ بر مهلكى ىضربه عوامل اين . بود انمسلمان حاكمان

 عالم قوانين با كه يزىچ زيرا . شودمى نابود باطل و است حق آن از يروزىپ سرانجام
 و است تهى ميان و ريشهبى و ندارد حقيقت و واقعيت از سهمى نيست گهماهن آفرينش

 ريشه و عمق داراى حق اما باشدداشته دوام زيادى مدت تواندنمى باشد ونهگاين كه يزىچ
 . بماند بايد يزىچ نينچ و است

 مردم توسط بايد وعده اين اما است الهى ىوعده شوديكمى نابود باطل حق آمدن با اينكه
 عمل ىوظيفه و كرد فراهم را يروزىپ اين مقدمات حق فرستادن با خدا يعنى . شود عملى
 . است ذاشتهگ مردم خود ىعهده به را حق اين به كردن

 يك به دست بايد هابدبختى به دادن ايانپ براى ويدگمى كه است قرآنى اصل يك اين
 . كنيم يداپ رگدي تولدى و بزنيم درون از انقالب

 قد زمانشان ظالم حاكمان فشار زير در كه روهگ اين . اندمستضعفان زمين حقيقى وارثان
 تالشند، در ناب اسالم به رسيدن وبراى بودند يدوارام خدا ىوعده به نانچهم و نكردند خم
  . رسندمى يروزىپ به سرانجام خدا رحمت و فضل به
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