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تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علميه استان تهران

  براس��اس مجوز ش��ماره 5150 / 90 / 5  مورخ 1390/04/15کمیت��ه ی نظارت و ارزیابی 
شورای منشورات معاونت پژوهش  مدیریت  حوزه ی علميه ی استان تهران  ؛  نشریه ی  سخن جامعه  وابسته به
 جامع�ه ي علمي�ه ي اميرالمؤمنينg موف��ق به اخذ درجه ی علمي - اطالع رس�اني گردیده اس��ت.



راهنمای نگارش مقاالت
از نویسندگان محترم تقاضا می شود از ارسال مقاالتی که مطابق شیوه نامه نیست، خودداری فرمایند ؛

 مقاالتی در نوبت ارزیابی قرار می گیرند که مطابق شیوه نامه نگاشته شوند.

1-ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زير آورده شود: 
1 - 1 . منابع فارسی : )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، شماره ی جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376: 83/2(. 

 . )Plantinga 1998.p/71( :؛ مثال)1 -2 . منابع التین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف
- تکرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بیان  شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... خودداري شود. 

- چنانچه از نويسنده اي در يك  سال بیش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از يك ديگر متمايز شوند. 
2 . تمام توضیحات اضافي و همچنین ، معادل انگلیسي اسامي خاص يا اصطالحات با عنوان »ياددا شت ها«، در انتهاي متن مقاله آورده شود )ارجاع و 

اسناد در يادداشت ها مثل متن مقاله، روش درون متني )بند1( خواهد بود( .
3 . در پايان مقاله ، فهرست الفبايي منابع فارسي و التین)کتابنامه()ابتدا منابع فارسی و عربی سپس منابع التین(  به  طور جداگانه به  صورت زير ارائه شود: 

کتاب: نام خانوادگي و نام نويسنده، نام کتاب، نام مترجم، محّل انتشار: نام ناشر، تاريخ چاپ، نوبت چاپ.
مثال: مکارم شیرازی، ناصر )1382(، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب العلمیه، چاپ بیست و پنجم. 

.Nozick, Robert )1981(, Philosophical Explanations, Oxford: OxfordUniversity Press. 
مقاله ی مندرج در مجالت: نام  خانوادگي و نام نويسنده )سال انتشار(، »عنوان مقاله«، نام نشريه، شماره ی نشريه. 

مثال: موّحد، ضیاء )1376(، »تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد«، فصلنامه ی مفید، دوره ی سوم، ش10. 
Shapiro, Stewart )2002(, "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol.111.. 

مقاله ی مندرج درمجموعه مقاالت يا دايره المعارف ها:  نام خانوادگی نويسنده  )تاريخ چاپ( :  »عنوان مقاله « ، نام کتاب)ايتالیك(، نام ويراستار ،  محل 
انتشار: نام ناشر، شماره ی چاپ ، شماره ی جلد.

مثال: محمود بینا مطلق )1382(، »فلسفه زبان در کراتیل افالطون«، در مجموعه مقاالت همايش جهانی حکیم مالصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسالمی 
صدرا، جلد هفتم.

 Rickman, H.P. )1972(, "Dilthey", in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards )ed(, New York:        
.Macmillan Publishing Company                   
4.چکیده ای حّداکثر دارای 300 واژه و در بردارنده ی عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم ترين نتايج و فهرستی از واژگان کلیدی )حّداکثر 10 واژه(، 

به  طور جداگانه ضمیمه ی مقاله شود و در ذيل آن، رتبه ی دانشگاهی، دانشگاه ، آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نويسنده قید گردد. 
5. ترجمه ی انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه ها همراه مقاله ارسال گردد.

6. مقال��ه در کاغ��ذ A4 ب��ا رعايت فضای مناس��ب در حاش��یه ها و میان س��طرها، در محیط ورد 2007، مت��ن مقاله با قل��مB Mitra13 )التین
TimesNewRoman10(  و يادداشت ها و کتابنامه  BMitra12 التین TimesNewRoman10  حروفچینی شود.

7 . عناوين )تیترها( با روش شماره  گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوين فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.
8 . يك نسخه از مقاله همراه با فايل الکترونیکی آن )برروی سی دی( ارسال گردد.

 9. مقاالت و مطالب مندرج الزاماً بیان کننده ی ديدگاه »سخن جامعه« نیست.
10 . حجم مقاله، از  3000 کلمه کمتر و از 9000 کلمه بیشتر نباشد.  

 11. مقاله ی ارسالی نبايد در هیچ مجله ی داخلی يا خارجی چاپ شده باشد.
12. مقاله ی ارسالی نبايد همزمان به ساير مجاّلت فرستاده شده باشد.

 13. »سخن جامعه« ،در اصالح و ويرايش مقاله آزاد است.
 کلیه ی حقوق مادی و معنوی برای مجله »سخن جامعه« محفوظ است . آن دسته از نويسندگان محترمی که در صدد انتشار مقاله ی خود در مجموعه 

مقاالت، يا بخشی از يك کتاب هستند، الزم است با ارائه ی درخواست کتبی، موافقت مجله را اخذ نمايند.
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سخن نخست

    الف: بیداری اسالمی؛ نوعی باوِر فراگیر و تعمیم يافته، در میان مسلمانان است که زمینه ساز تحوالت 
بنیادين سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسالم گشته است. غالبا چنین نگرشی نخست از سوی 
روشن  فکران و نخبگان جامعه مطرح و به تدريج، به اليه  های زيرين جامعه ورود می  يابد. بیداری اسالمی 
با مفاهیم مختلفی در ارتباط است از جمله؛ در زبان فارسی، واژه  های: اصالح فکر دينی، احیاگری دينی، 
اسالم  گرايی و...، در زبان عربی؛ الصحوه االسالمیه، الیقظه االسالمیه، الحرکه االسالمیه، البعث االسالمی، 

التیار االسالمی، و ... پیوند نزديکی با بیداری اسالمی دارد و احیانا مرادف آن محسوب می  گردد.
    ب: تعیین مبدأ و نقطه  ی آغاز بیداری اسالمی، روشن نیست و شايد نتوان گفت جنبش بیداری اسالمی، 
از چه زمان و توسط چه فرد يا افرادی به وجود آمده است، لیکن می  توان سید جمال الدين را بنیان گذار اين 
حرکت در دوره  ی معاصر به شمار آورد. مبارزات سید با غرب و تالش  های خستگی ناپذير او در راستای 
بازگشت به هويت اسالمی، وی را به يگانه بنیان  گذار نهضت اصالح دينی و جنبش بیداری اسالمی در عصر 
جديد تبديل نموده  است. سید با درک درست از مشکالت جهان اسالم، راهکارهای زيادی را برای برون رفت 
از آن، پیشنهاد نمود که مهم  ترين آن  ها عبارت  اند از: بازگشت به قرآن و سنت به عنوان مبنای نو برای زندگی 
در دنیای جديد، مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، اتحاد و هم  بستگی درونی، ايجاد روحیه  ی خود باوری 

و مبارزه با خودباختگی در برابر غرب و مجهز شدن به سالح علم و تکنولوژی و مبارزه با جهل و خرافات.
    ج: هرچند سید جمال و تالش های کم نظیر او در بازسازی هويت اسالمی موجب شد امت اسالمی 
تا چندی از غفلت بیدار شوند، اما نقشه استعمار و خواب غفلت هر دو چنان سهمگین و سنگین بود که بار 
ديگر امت اسالمی را به حالت تخدير فرو برد. اين بار مردی از تبار ابراهیم خلیل)ع( به عزم در هم شکستن 
بت استعمار به پا خواست و امت اسالمی را برای مبارزه با شیطان بزرگ به هم بستگی، وحدت و بازگشت 
به قرآن کريم دعوت نمود. امام خمینی)رحمه اهلل علیه( که به واقع کلمه، روح خدا در کالبد زمان بود، از چنان 
جذبه الهیی برخوردار بود که توانست موج بیداری اسالمی را در سراسر جهان گسترش دهد، ايشان نه تنها 

امت اسالمی، بلکه تمام ملت های ستم ديده را به مبارزه با ستمگران فراخواند. 
خلف صالح او؛ رهبر فرزانه انقالب امام خامنه ای)حفظه اهلل( يکی ديگر از پیشگامان و طاليه داران 
بیداری اسالمی در عصر حاضر است که با کیاست و تیزينی منحصر به فردش، پیوسته امت اسالمی را از 
خطرات استعمار رهانیده و از هويت اسالمی آنان پاسداری نموده  است. فرمايشات ايشان در جمع نخبگان 
جهان اسالم همواره رهگشای معضالت و دقت نظر و وسعت فکر ايشان موجب اعجاب همگان بوده است.

   د: بیداری اسالمی برخالف پندار عده ای، يك حرکت ساده و سطحی نیست که در کشورهای منطقه 
پديدار گشته است، بلکه بیداری اسالمی؛ خیزشی است همگانی، که ريشه در باور و عواطف ملت  های 



6

13
90

ن 
ستا

 زم
م /

 دو
اره

شم
ل / 

 او
ال

 س
ی /

سان
ع ر

طال
- ا

ی 
علم

مه 
لنا

ص
ف

مسلمان دارد؛ اثر چنین حرکت عمیق و ريشه  دار است که اين چنین حاکمان ستم  گر را ذلیل و خوار نموده و 
ساختارهای سیاسی حکومت  های خودکامه و مستبد منطقه را يکی پس از ديگری ويران و برای همیشه به 

زباله  دان تاريخ افکنده است، آری در شکل  گیری بیداری اسالمی مؤلفه  های گوناگونی دخیل است؛ 
از اين  رو تحلیل بیداری اسالمی در کشورهای منطقه که موج آن رو به گسترش است، بدون در نظر 
داشت عناصر سازنده  ی آن، عقیم و فاقد پشتوانه  ی علمی است. مهم  ترين عناصر بیداری اسالمی عبارتند از:

1. اعتقاد به فاصله داشتن جامعه  ی اسالمی از وضعیت مطلوب و درخور امت اسالمی.
2. اعتقاد به ضرورت بازگشت به قرآن و سنت به عنوان مبنای نو برای زندگی در دنیای جديد.

3. اعتقاد به ضرورت بازخوانی و بازفهمی متون دينی در جهت پاسخ  گويی به نیازهای زمانه و رسیدن به 
راه حل دينی و ايجاد تعادل بین سنت و مدرنیته.

4. اعتقاد به ناکارآمدی دست  آوردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مدرنیته، در حل مشکالت 
انسان معاصر و شکست ايدئولوژی    های وارداتی.

5. تالش خستگی ناپذير و بهره  گیری از تمام ظرفیت  های نهفته در جامعه  ی اسالمی، جهت تحقق 
بخشیدن به اهداف واالی انسانی.

هـ : در شرايط حاضر نقش علما و نخبگان حوزه  های علمیه در بیداری اسالمی بسیار مهم است؛ علمای 
سلف ما در عصر خودشان از ابزارهای اطالع  رسانی مناسبی برخوردار نبودند، تنها راه انتقال معارف اسالمی به 
ديگران در گذشته، به سخنرانی حضوری و نگارش کتاب و رساله منحصر می  شد، اما امروزه با وجود وسايل 
ارتباطی مدرن و ابزارهای اطالع  رسانی پیشرفته، جهان به دهکده  ی کوچکی تبديل گشته که با صرف حد 
اقل زمان و کم  ترين هزينه، ارتباط از اين سوی جهان به آن سوی ديگر، ممکن شده است، در چنین شرايطی 
رسالت روحانیت نسبت به گذشته بسی سنگین  تر شده است و عدم انتقال معارف با در اختیار داشتن وسايل 

ارتباطی جديد خسارتی است جبران ناپذير.
و : با توجه به اهمیت بیداری اسالمی و نقش بی  بديل آن در پیشرفت و تعالی امت اسالمی، سخن جامعه 
برآن شد 70 درصد از مقاالت دومین شماره ی خويش را به اين مهم اختصاص دهد، هرچند معتقد است 
پرداختن به مقوله  ی مهم بیداری اسالمی و تجزيه و تحلیل ابعاد مختلف آن، در يك شماره میسور نیست، اما 

تالش شده در حد امکان برخی از مهم  ترين مباحث مربوط به بیداری اسالمی را در اين شماره طرح نمايد.
ز: در پايان، سخن جامعه، هم  دلی و هم  کاری همه  ی عزيزان را ارج نهاده و از خداوند کريم برای آنان توفیق 
مسئلت دارد. به ويژه از انديشوران و صاحب نظرانی که از طريق مکاتبه نظرات ارزشمند خودشان را به دفتر مجله 
ارسال نموده  اند  تقدير و تشکر می  نمايد و امید است همواره شاهد حضور و میهمان انديشه  های بلندتان باشیم.

وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین
سردبیر

 



   
عوامل مؤثر در بيداری اسالمی کشورهای منطقه

گفتگو با جناب آقای دکتر عطاء اهلل رفیعی 
 

عطاءاهلل رفیعی آتانی، متولد 1345 از بخش الموت قزوين است. وی دانش آموخته ی حوزه ی علمیه ی 
قم است که پس از اتمام دوره ی سطح، دوره ی خارج فقه و اصول را از محضر حضرات آيات: فاضل لنکرانی، 
مکارم شیرازی، جوادی آملی، شبیری زنجانی و مؤمن استفاده کرده است. رفیعی آتانی در کنار تحصیالت 

حوزوی، تحصیالت دانشگاهی خود را تا دوره ی دکترای اقتصاد در دانشگاه تهران پی گیری کرده است.
ايشان بنیانگذاری جنبش نرم افزاری در حوزه ی علمیه ی قم، سردبیری مجله ی پژوهش و حوزه، 
مديريت مراکز پژوهشی و دبیری دو همايش ملی الگوی اسالمی � ايرانی پیشرفت به عالوه دبیری نخستین 
کنگره ی بین المللی علوم انسانی اسالمی که در ارديبهشت1391در جمهوری اسالمی ايران برگزار می گردد، 
را در سوابق خود دارد. هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر در قلمرو ارتباط اسالم و علوم 

انسانی است. 
گفتگوی ذيل، توسط سردبیر محترم فصلنامه ی سخن جامعه؛ جناب حجت االسالم و المسلمین 

محمدطاهر اخالقی انجام شده است.
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سخن جامعه:
در آغاز سخن، از حضرت عالی که علی رغم مشغله ی فراوان علمی اين فرصت را در اختیار ما قرار داديد 
تشکر می کنیم. همان طور که مستحضر هستید، خیزش عمومی ملت های مسلمان بر ضد ساختار سیاسی 
حکومت های ستمگر و وابسته در جهان اسالم، پديده ای است مبارک که روز به روز در حال گسترش و توسعه 
است. اگر صالح بدانید ماهیت اين حرکت خودجوش ملت های اسالمی را که گاهی از آن به بیداری اسالمی 

تعبیر می شود تحلیل کنید. به نظر حضرت عالی چه عواملی در شکل گیری اين خیزش مردمی نقش دارد؟
ی            و ساير مسئولین جامعه  برای جناب عالی  موفقیت  آرزوی  و  متقابل  تشکر  دکتر رفیعی: ضمن 
علمیه ی امیرالمؤمنین)ع( و دست اندرکاران نشريه ی وزين سخن جامعه. بیداری اسالمی به صورت طبیعی 
در چارچوب ساير انقالب های جهانی بايستی نگاه شود، بیداری اسالمی؛ يك تحول بنیادين اجتماعی و 
فرهنگی است که به يك سری تحوالت سیاسی هم دارد منجر می شود، بنابراين تحوالت بنیاد برافکن 
اجتماعی و فرهنگی که  نظام های سیاسی را از پايه خراب می کند و ساختارهای جديدی را به وجود می آورد طبع 
انقالب های جهانی است، همه ی انقالب های جهانی اين جور بوده ا ند و هستند. بزرگترين انقالب معاصرکه 
انقالب اسالمی ايران بود، همین حالت را داشت، بنابراين به صورت طبیعی متفکران در قالب تئوری های 
انقالب، می توانند آن را بررسی کنند، البته گاهی اوقات تئوری ها انقالب ها را توضیح می دهند و گاهی انقالب ها 

تئوری های جديد را می آفرينند. 
برای تبیین ماهیت انقالب های اجتماعی، براساس مبانی و مکاتب مختلف، تئوری های گوناگونی وجود 
دارد، يکی از مهم ترين تئوری هايی که با مبانی دينی ما هم سازگار است، اين تئوری است که انقالب های 
اجتماعی، محصول احساس نابرابری مردمان کشورها است؛ يعنی جايی که مردم احساس کنند نابرابری به 
نقطه ی غیر قابل تحملی رسیده است، شروع می کنند به اعتراض های بنیان برافکِن اجتماعی و فرهنگی که 

نهايتاً به فروپاشی نظام های سیاسی منجر می شود. 
به نظر می رسد اين تئوری، تئوری خوبی است، با مبانی اسالمی ما هم جور در می آيد، در روايات اسالمی 
نیز دوام حکومت ها را بر برقراری عدالت و فروپاشی حکومت ها را بر ستم پیشه گی آنان مبتنی می کند. در اين 
مورد جمله ی معروفی است که می فرمايد: الملک یبقی مع الکفر والیبقی مع الظلم؛ که حکومت ها با کفر باقی 
می ماند اما با ظلم باقی نمی ماند. اين جمله روايت نیست، به هر حال هر چه که هست يك جمله ی حکیمانه ای 
است، البته در بحار االنوار نیز آمده ولی ظاهراً ضرب المثل است نه روايت، اما می توان گفت خالصه شده و 
شهدگیری شده ی روايات ماست؛ يعنی اگر کسی شهد روايات ما را در اين زمینه بگیرد همین معنی می شود. 
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بنابراين شايد مهم ترين عامل انقالب های اجتماعی، شکل گیری احساس نابرابری در بین مردم باشد. برای 
خودم جالب بود، زمانی فکر می کردم چرا از عذاب هايی که ملت های ستمگر پیش از اسالم را در هم می کوبید 
و حاکمان و ستمکاران را برای همیشه ی تاريخ از بیخ و بن برمی کند، ديگر خبری نیست. البته يك سری داليل 
روايی داريم که با آمدن پیامبر رحمت)ص( آن مجازات ها از اين امت برداشته شده است. ولی از آن جهت که 

حقايق عالم با هم مرتبط اند، از بعد ديگری نیز می توان به اين مسئله پرداخت و آن اينکه بگويیم: 
به برکت وجود نازنین رسول رحمت)ص( خدای متعال عذاب های مستقیم را برای مبارزه با ظلم بشر 
برداشته و اين وظیفه را به خود جوامع انسانی سپرده است. به تعبیر ديگر، وظیفه ی سیل و زلزله و طوفان 

های کوبنده ی اقوام پیشین، گويا به نهاد جوامع انسانی منتقل شده است؛ يعنی نهاد جامعه ی انسانی آنقدر 
رشد کرده که ذايقه ی خودش، ظلم را برنمی تابد و با آن به مبارزه برمی خیزد. بنابراين، انقالب های اجتماعی 
در واقع کار همان سیل و زلزله و... را انجام می دهد و خدای متعال دست عذابش را اآلن از طريق همین 
انقالب های اجتماعی بر سر ظالمان فرود آورده و آنان را در هم می کوبد. در قرآن کريم آيات زيادی وجود 
دارد  که نشان می دهد؛ عموماً عذاب های دنیايی به خاطر ظلم آدمی است. در سوره ی قصص می فرمايد:                          
}َو ما ُكنَّا ُمْهِلِکي الُْقرى  ِإالَّ َو أَْهُلها ظالُِموَن{ )القصص: 59( نیز در سوره ی هود می فرمايد: }َو ما كانَ َربَُّک 
لُِيْهِلَک الُْقرى  بُِظْلٍم َو أَْهُلها ُمْصِلُحوَن{ )هود: 117(. در سوره ی کهف، نیز به صراحت هالکت مردمان قريه را 
ا َظَلُموا َو َجَعْلنا لَِمْهِلِکِهْم َمْوِعداً{. )کهف: 59( بنابراين،  معلول ظلم آنان می داند:  }َو ِتْلَک الُْقرى  أَْهَلْکناُهْم لَمَّ
گويا ظلم و ستم در جوامع انسانی وقتی به نقطه ی غیر قابل تحملی می رسد، ماورای اين عالم هم تحمل 
نمی کند؛ ظلم و ستمگری است که عالم و آدم را به شورش وا می دارد؛ در گذشته، جهان طبیعت به تکاپو 
می افتاد و اين روزگاران، جوامع انسانی برای از بین بردن آن، دست به انقالب های اجتماعی می زنند. بنابراين، 
من فکر می کنم که حکومت ها و حاکمان ظالم به دست جوامع انسانی و به واسطه ی همین انقالب ها دارند 

محاکمه و مجازات می شوند.
سخن جامعه: 

از فرمايشات حضرت عالی اين طور استفاده می شود که بیداری اسالمی و انقالب های مردمی منطقه، 
برخواسته از مشکالت اجتماعی ملت های مسلمان است، در واقع ظلم و ستم حاکمان و مشکالت برخواسته از 
بی عدالتی ها و انواع تبعیض های جنسیتی، مذهبی، نژادی، زبانی و ... منجر به شکل گیری انقالب های مردمی 

می شود. آيا با اين نظر موافقید؟ 
دکتر رفیعی: بله همین طور است. البته با آن احساس ظلمی که به صورت ديرين در جوامع اسالمی 
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وجود دارد، انقالب های اسالمی کنونی تعجب برانگیز نیست. آنچه که تعجب برانگیز هست و جای سؤال 
دارد، اين است که چرا مسلمان ها اين همه سال تأخیر کردند؟ اين تأخیر، بايد جواب داده شود. يعنی حتی از 
بُعد نظری توضیح داده شود که چرا اين تأخیر اتفاق افتاده؟ چه شد که مسلمان ها زودتر از اين، انقالب ها را 
به وجود نیاوردند؟ حتی از انقالب کبیر ايران اسالمی که به رهبری حضرت امام خمینی)ره( به وجود آمد، 
می توانستند به عنوان يك الگوی موفق استفاده کنند. چرا بیش از سه دهه تأخیر از انقالب جمهوری اسالمی 
ايران، تازه در برخی کشورهای منطقه دارد اين اتفاق می افتد. اصل اين انقالب ها نیازی به تبیین ندارد؛ چون 
روشن است ظلم آشکاری در کشورهای منطقه وجود داشته و بايد عذاب الهی با دستان قهر مردم بر سر 
ظالمان فرود آيد. آنچه نیاز به توضیح دارد، چرايی همین تأخیر است و بايد نگران باشیم که چرا آنگونه که 
بايد انقالب انجام شود، انجام نشده و بیداری به صورت کامل صورت نگرفته است. به بیان ديگر؛ يك نگرانی 
هم اآلن اينست که ممکن است اين انقالب ها کال و نارس باشد و آن گونه که توقع می رود ثمر ندهد. به 
هر صورت انقالب های اجتماعی محصول احساس بی عدالتی است البته منظور ما در اين جا از عدالت؛ عام ترين، 
شامل ترين، کامل ترين و راقی ترين مفهومی است که بشر برای بیان همه ی خواسته هايش ساخته است و 
شايد بشر مفهومی به اين جامعیت و گستردگی نداشته باشد. يعنی وقتی، می خواهد همه ی آرزوهايش را بگويد، 
می گويد عدالت. چنانکه از منظر مبانی فلسفی سیاسی شیعی، آنگاه که بشر همه ی خواسته هايش محقق 
می شود يا انتظار دارد محقق شود، می گويد: آن جامعه، جامعه ی عادالنه است. بنابراين، عدالت را شما با آن 
مفهوم وسیع ببینید چون ممکن است دايره ی عدالت را کوچك کنیم )در حوزه ی اقتصاد، سیاست و...( عدالتی 
که در قرآن کريم آمده همین گونه است، عدالت در واقع همان قرار گرفتن هر چیز سر جای خودش است؛ 
اگر هر چیزی که سر جای خودش قرار نداشته باشد و اين قرار نداشتن به عدم توازن های وحشتناکی منجر 
شود آن زمان، انقالب اتفاق می افتد. طبق مفهوم ديگر عدالت که هرکس به حق خودش برسد؛ يعنی هر 
زمان، افراد بیشتری احساس کنند که حقوق بیشتری از آنها ضايع شده است، به طور طبیعی به تکاپو افتاده 
و هسته ی اصلی انقالب را پايه ريزی می کنند. می خواهم بگويم هر دو مفهوم عدالت يك چیز است؛ چون 
اگر افراد به حقوق خودشان دسترسی پیدا کنند، طبیعی است که همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد. 
عدالت به اين معنی اگر از سوی حاکمان زير پا شود و در نقطه ی غیر قابل تحملی برسد بايستی منتظر 
انقالب های اجتماعی بود. با اين نگاه، ديگر جريانات دنیای اسالم و وقوع انقالب های مردمی در کشورهای 

اسالمی امری بديهی است.
سخن جامعه:

با توجه به اينکه تاريخ بشريت، همواره با انواع نابرابری ها و بی عدالتی ها عجین بوده، حتی مقوله ی 
بی عدالتی در کشورهای اسالمی و منطقه متأسفانه از پیشینه ی ديرينی برخوردار است، حکومت های ظالم 
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و مستبدی بر مردم فرمانروايی کرده اند، جناب عالی اين همه تأخیر را در پیدايش انقالب اجتماعی منطقه، 
چگونه تحلیل می کنید؟

دکتر رفیعی: اما اين که چرا اين انقالب ها با اين همه تأخیر به وقوع پیوست؟ هرچند می توان به اين 
مقوله، از منظرهای گوناگونی نگاه کرد و پاسخ داد، مايلم اين سؤال را در چارچوب نگاه اسالمی به مقوله ی 
پیشرفت پاسخ بدهم، هر اندازه جوامع اسالمی به معنای اسالمی آن، پسرفته تر باشد، احساس بی عدالتی 
کمتر آنها را به مبارزه با بی عدالتی وادار می کند. بنابراين، احساس بی عدالتی، زمانی به وقوع انقالب اجتماعی 
منجر می شود که جوامع اسالمی از يك تراز قابل قبولی از پیشرفت به معنای اسالمی آن، برخوردار باشد؛ 
يعنی اگر امروز دارد اين انقالب ها در برخی کشورهای اسالمی اتفاق می افتد و ديروز اتفاق نمی افتاد، و در 
برخی از کشورهای ديگر هنوز هم اتفاق نیفتاده است، اين را بايستی به سطح پیشرفت آنها مستند 
کنیم و گرنه بی عدالتی در همه جا هست، آن چیزی که بايد ضمیمه شود، سطح پیشرفت ملت ها است. 
اينکه سطح پیشرفت چیست؟ )راجع به پیشرفت از منظر اسالمی بنده نظر خاصی دارم که بايد در جای 
ديگری توضیح داده شود( نگاه اسالمی به پیشرفت و هسته ی اصلی پیشرفت جوامع از منظر اسالم، در 
واقع پیشرفت های فرهنگی و فکری است. پیشرفت های فرهنگی و فکری، محصول انسان پیشرفته است؛ 
يعنی انسانی که در صیرورت و تحول مستمر به سوی تعالی و تکامل گام هايی برداشته باشد. اين صیرورت 
و شدن مستمر، خودش را نخست به صورت جلوه های فکری و فرهنگی نشان می دهد، درست است 
که در عرصه ی زندگی اقتصادی- سیاسی هم نشان می دهد، اما آن جايی که بدون ناخالصی و به 
صورت ناب، خودش را نشان می دهد در عرصه های فکری و فرهنگی است. يعنی انسان اولین جايی که 
خودش را نشان می دهد در عرصه ی فکر و فرهنگ است. بنابراين، هر اندازه سطح فکری بشر باالتر برود 
انسان پیشرفته تر و با کماالت بیشتری محقق شود، جامعه ی پیشرفته تری نیز به وجود می آيد. از اين رو، اگر 
در جامعه ای رشد فکری و فرهنگی اتفاق بیافتد - به عنوان هسته ی مرکزی پیشرفت - ما بايد انتظار داشته 
باشیم که جامعه در حال پیشرفت و رو به جلو است. البته مقصود ما از رشد فکری و فرهنگی، رشد فکری و 
فرهنگی اسالمی است که ساير فضايل انسانی هم در کنار آن رشد می کند؛ اخالقیات اسالمی رشد می کند. 
در واقع رشد فرهنگی و فکری؛ مدار و عالمت همه ی فضايل انسانی است. شما ايران و مصر را ببینید، اين 
دو جامعه از اين جهت خیلی شبیه هم اند، دانشگاه االزهر دانشمندان و متفکران بزرگی دارد، در ايران اين 
همه مراکزعلمی؛ حوزه های علمیه و دانشگاه ها وجود دارد شخصیت های فکری و فرهنگی وجود دارد؛ به 
تأسیس می شود، حوزه ی علمیه ی قم  قم  يزدی)ره( حوزه ی علمیه ی  وسیله ی شیخ عبدالکريم 
تبديل می شود به مرکز تولید فکر و تولید انسان، اين انسان تولید شده توسط حوزه ی علمیه وقتی افکارش 
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وارد جامعه می شود می بینیم که نهادهای اجتماعی موجود توان تحمل آن را ندارند؛ نمی شود امام خمینی)ره(، 
عالمه طباطبايی)ره( و شهید مطهری)ره( با جامعه حرف بزنند و اين نهادهای اجتماعی موجود هم بتوانند 
مثل سابق سر جای خودشان باقی بمانند؛ زيرا نهادهای ظالمانه اجتماعی نمی توانند عالمه طباطبايی)ره( را 
تحمل کنند، به خصوص وقتی می بینند امثال عالمه و شهید مطهری با دانشگاه ها ارتباط می گیرند 
و يك دفعه دانشجويان و طلبه ها کنار هم قرار می گیرند و مغز متفکر جامعه سطح باالتری از نهادهای 
اجتماعی را اقتضاء می کند، وقتی اين چنین شد نهادهای اجتماعی موجود بايد از بین بروند و جای خودشان 

را به نهادهای اجتماعی پیشرفته تری بدهند. 
عرض ما اينست که شما مصر را به عنوان نماد دوران جديد بیداری اسالمی در نظر بگیريد، يك ظرفیت 
فکری و فرهنگی عمیق تاريخی است، کشوری با اين ظرفیت فکری و فرهنگی و سطح پیشرفت، برای 
کسی باور کردنی نیست که چه جوری می تواند چهل سال، حسنی مبارک را با آن نهادهای کلنگی عصر 
حجری اش تحمل کند و بگذارد او بر يك جامعه ی پیشرفته ی فکری- فرهنگی مثل مصر حکومت کند. 
البته تالشش را کرده حتی شما می بینید متفکران مصری با متفکران انقالبی ما قبل از انقالب با هم تعاطی 
فکری داشتند؛ آثار متفکران مصری مثل سید قطب توسط افرادی مثل مقام معظم رهبری)دام ظله( برای 
روشن فکران فارسی زبان به فارسی ترجمه شده است. افکار سید قطب در ايران اثرگذار بوده حتی ممکن 
است بگويیم؛ مفسرانی مثل آيت اهلل طالقانی نوع نگاه شان تحت تأثیر آن افکار بوده اند و باالخره با هم 
تعاطی فکری داشته اند. مصر به لحاظ فکری و فرهنگی کشور بزرگی است و ذخیره ی فرهنگی عظیمی 
دارد با اين ذخیره ی فرهنگی عجیب است که تا کنون اين نظام های اجتماعی مندرس و ظالمانه را نابود نکرده 
است، بايد بگويیم که بیداری و خیزش ملت مسلمان مصر خیلی زودتر از اين ها بايد اتفاق می افتاد. ظاهراً 
در فرمايشات مقام معظم رهبری)دام ظله( هم اين بود که ما همان اوايل انقالب توقع داشتیم در مصر اين 
تحول ايجاد شود. مصر خیلی پیشرفته تر از ساير کشورهای عربی و اسالمی است، پیشرفته بودن مصر به 
خاطر مزارع و ساختمان ها نیست آنها که در دبی و عربستان بیشتر است، پیشرفته بودن مصر برای اين است 
که دارای ذخاير فکری- انسانی بااليی است؛ يعنی انسان پیشرفته و دانشگاه االزهر را دارد و فکر تولید می 

کند. در بعضی از کشورها که دارای اين ذخاير نیستند ممکن است اين بیداری ديرتر اتفاق بیافتد اما مصر 
کانون تولید فکر و فرهنگ اسالمی است بايستی اين انتظار را داشته باشیم که اين سیستم منحوس را به هم 
بزند. به نظر بنده در حال حاضر مصر مرکز بیداری اسالمی در منطقه است، در واقع بعد از انقالب اسالمی 

ايران مصر نقش اول را ايفا کرده است. 
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سخن جامعه:
حضرت عالی شرط الزم بیداری اسالمی را ظلم حاکمان دانسته و ارتقای سطح پیشرفت جامعه را از ديگر 
شرايط شکل گیری بیداری اسالمی بیان نموديد و فرموديد: در هر جامعه ای که از سطح پیشرفت باالتری 
برخوردار باشد، بیداری اسالمی زودتر در آن جا اتفاق می افتد. با توجه به اينکه سطح پیشرفت مصر و ايران 
تقريبا خیلی نزديك به هم اند، اين سؤال به ذهن تبادر می کند که چطور در ايران، انقالب اسالمی زودتر 
اتفاق افتاده و مصر با همان سطح پیشرفت، با بیش از سه دهه تأخیر تازه به تکاپو افتاده است. تأخیر بیداری 

ملت مصر را چگونه توجیه کرد و علت آن چیست؟
دکتر رفیعی: بايد بگويیم برای شکل گیری انقالب های اجتماعی تنها سطح پیشرفت کافی نیست 
بلکه وجود عوامل ديگری در کنار آن نیز الزم است، و گرنه نبايد انقالب مصر خیلی از ايران عقب باشد، 
تقريبا سطح فکری و فرهنگی مصر مثل ايران است، حتی اخوان المسلمین خیلی زود شکل گرفته است و 
متفکران شان هم از زمان های دور، داشتند حرف اجتماعی می زدند و مبانی اجتماعی داشتند. همین حرف را 
می توان در ايران زمان مشروطه زد؛ يعنی اينکه در دوران مشروطه يك استبدادی رفت و استبداد ديگری به 
جايش نشست و يك حلقه ی وسطی هم داشت که خود مشروطه بود. می بینیم که باز هم انقالب مردم به 
ثمر ننشست، اينکه چرا در زمان مشروطه اين اتفاق افتاد عواملی زيادی دارد؛ يکی از عوامل آن که می تواند به 
نحوی ناظر به عرايض بنده باشد اينست که در زمان مشروطیت، ما يك فلسفه ی سیاسی روشنی نداشتیم. 
به نظر بنده شرط ديگر وقوع بیداری اسالمی داشتن فلسفه ی سیاسی است که در زمان مشروطیت، انقالب 
دارای يك فلسفه ی سیاسی روشنی نبود، خود شیخ فضل اهلل نوری، برايش روشن نیست که به جای نظام 
پادشاهی چه می خواهد بگذارد. به نظر می رسد يا فلسفه ی سیاسی روشنی ندارد و يا به هر دلیل 
به صراحت آن را بیان نمی کند. مثاًل می گويد مشروطه ی مشروعه، که مبهم است. بنابراين يك ديدگاه 
سیاسی رقیبی نبود که مردم را روی يك محوری واحد جمع کند و تحوالت اجتماعی را چهارچوب بدهد و 

در رقابت با نظام سلطه ی مسلط پیروز از میدان بیرون آيد.
فکر می کنم گام بلندی که حضرت امام)ره( برداشت اين بود که به طور شفاف در آستانه ی ورودش در 
عرصه ی سیاسی، يك نظريه ی سیاسی و فلسفه ی سیاسی را مطرح کرد و گفت من دقیقاً می دانم بايد اين 
قانون اساسی جمع شود و پادشاهی از بین برود و نظام واليت فقیه مستقر شود، با اين مختصات، تکلیف 
همه روشن شد. واليت فقیه هم اين ظرفیت را داشت که مرجعیت شیعه را که خودش نوعی زعامت سیاسی 
بود به نظام امامت و واليت شیعه پیوند بزند. امام خمینی)ره( و شاگردان امام خوب اين نظريه را توضیح 
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دادند و برای مردم روشن شد که نظام واليت فقیه چیست؟ و چگونه کشور را اداره می کند؟ به هر صورت 
يك دستگاه کاملی بود که در سه عرصه ی فتوا، قضاوت و مديريت اجرايی جامعه را اداره می کرد، بنابراين 

تکلیف همه روشن بود.
به نظر می رسد در سال 42 که انقالب آن قدر قدرت نگرفته بود که نظام ظالم را از بین ببرد، يکی از 
داليلش همین شفاف نبودن فلسفه ی سیاسی بود؛ امام ابتدا، شاه را به عمل به قانون اساسی دعوت می کند و 
طبیعتاً جامعه گیج می شود که چه کار بايد کند؟ اين را بردارد که چه شود؟ اين شاه را برداريم يك شاه ديگر 
بیايد باز همین می شود. بنابراين اتفاق بنیادينی نمی افتد. بعدها که امام)ره( فلسفه ی سیاسی خودش را تبیین 

کردند مردم فهمیدند که چه کار کنند. 
در کشورهايی که بیداری اسالمی اتفاق افتاده اغلب از يك فلسفه ی سیاسی روشنی برخوردار نیست البته 
در کشور مصر فلسفه ی سیاسی بهتری نسبت به ساير کشورها وجود دارد. بی عدالتی وجوه مشترک همه ی 
کشورها است سطح پیشرفت مصر در سطح باالتری از پیشرفت است، لذا فلسفه ی سیاسی اخوان المسلمین 
يك فلسفه ی سیاسی نسبتاً بهتری است، به صورت طبیعی ما انتظار داريم بیداری در مصر، کمی زودتر از ساير 
کشورها اتفاق بیافتد. حتی احتمال انحراف انقالب مصر نسبت به کشورهای ديگر کمتر است؛ چون هم سطح 
پیشرفت بهتری دارد و هم يك فلسفه سیاسی بهتری دارد. در هر صورت مصر نیز يك فلسفه ی پر قدرت 
سیاسی مثل ايران نداشته و ندارد و همین مهم ترين عامل تأخیر و احتمااًل ناکامی و حتی انحراف انقالب مصر 
است. در عربستان نیز احساس ظلم وجود دارد اينکه يك خانواده بیايد يك مملکتی را مثل خانه و امالک 
شخصی خودش حساب کند، ظلم بزرگی است اما اينکه چرا به انقالب منجر نمی شود چون آن پیشرفت 
اسالمی نیست. پیشرفت اسالمی سبب می شود که اين بی عدالتی ها بُلد شود و بهتر درک شود و راهی برای 

مبارزه با او پیدا شود و به عالوه يك فلسفه سیاسی رقیب نیز وجود ندارد.
سخن جامعه:

با توجه به فرمايشات حضرت  عالی، نقش نخبگان علمی و فرهنگی در بیداری اسالمی بسیار مهم و حائز 
اهمیت است؛ از يکسو نخبگان، بايد تالش کنند تا سطح فکری و فرهنگی جامعه را ارتقا دهند و از سوی 
ديگر، وارد نظام سازی شوند و نظام سیاسی - اجتماعی ارائه کنند و به يك فلسفه ی سیاسی مقتدری دست 
يابند که توان مقابله با نظام های سلطه را داشته باشد و در مرحله ی بعد بتواند فرآورده های بیداری اسالمی را 
اداره کند و گرنه بیداری اسالمی به انحراف کشیده می شود. حرکت اسالمی کردن علوم انسانی که چندی 
است در محافل علمی از سوی نخبگان و روشن فکران مسلمان مطرح می شود، تا چه اندازه می تواند به تحقق 
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اهداف فوق کمك کند؟
دکتر رفیعی: ببینید علوم انسانی در واقع نرم افزار اداره ی جامعه است که محصول فهم انسان از 
انسان و جامعه است، بدين معنی که شما انسان و جامعه را می فهمید و بر اساس آن، نرم افزارهايی برای 
اداره ی جامعه تهیه می کنید، بنابراين اگر کسی بخواهد زندگی انسان را اسالمی توضیح بدهد، زندگی جوامع 
را اسالمی پیش بینی کند و اسالمی اداره کند، طبیعتاً بايد دانش آن را داشته باشد. در زمان قديم معمواًل 
مارکسیست ها شروع می کردند  به توضیح اين انقالب ها، طبیعی است وقتی مارکسیست ها واقعیتی را 
تبیین می کردند پیش بینی هايش را نیز آنها انجام می دادند، دستگاه اداره اش را هم آنها طراحی می کردند. 
کاری که انقالب اسالمی کرد اين بود که تبیین های رقیبی آورد گفت من جور ديگری اين واقعیت های 
موجود را توضیح می دهم، جور ديگری انقالب به وجود می آورم و جور ديگری ثمره ی انقالب را اداره 
می کنم. نرم افزار اداره ی جامعه، علوم و دانش هايی است که مبتنی بر اسالم باشد. بنابراين، اگر انگیزه ای 
در جوامع اسالمی برای علوم انسانی اسالمی به وجود آمده باشد معنی اش اين است که اين علوم انسانی 
موجود، واقعیت ما را نمی تواند نشان دهد و يا پیش بینی و اداره کند، بنابراين الزم است اين دانش ها را مبتنی 
بر اسالم به وجود بیاوريم که بتواند زندگی ما را بفهمد، پیش بینی و اداره کند. انسان پیشرفته نیازمند آنست 
که درک درستی از خود و جامعه داشته باشد، اين درک درست يعنی علوم انسانی درست؛ چون درک انسان 
از انسان، خودش را در علوم انسانی نشان می دهد، پس علوم انسانی درک انسان از انسان است. بنابراين، ما 
به علوم انسانی نیاز داريم که درک واقعی تری از ما به ما بدهد. و علوم انسانی متعارف و برآمده از غرب از 
اين قابلیت در جوامع اسالمی بر خوردار نیستند. به همین دلیل است که در ايران و ساير کشورهای اسالمی 

متفکران اسالمی با درک اين ضرورت به فکر تحول علوم انسانی با رويکرد اسالمی افتاده اند.
سخن جامعه:

به عنوان آخرين سؤال، بیداری اسالمی مانند هر پديده ی طبیعی ديگری، آفت ها و آسیب هايی دارد به 
نظر حضرت عالی آسیب هايی که بیداری اسالمی را تهديد می کند چیست؟

دکتر رفیعی: مهم ترين آسیب بیداری اسالمی، نداشتن فلسفه ی سیاسی است؛ يعنی در بسیاری از 
کشورهای منطقه يك طرح روشنی وجود ندارد، اجماال در کشور مصر تا حدودی فلسفه ی سیاسی وجود 
دارد ولی تکلیف بقیه ی کشورها تقريبا معلوم نیست، ممکن است به دلیل نبود فلسفه ی سیاسی يك سری 
حاکمان بروند و حاکمان ديگری با همان عملکرد سرکار بیايند. از سوی ديگر آن انسان پیشرفته مورد نیاز 
ممکن است به اندازه ی کافی تولید نشده باشد که انقالب کامل متولد شود و بعداً کشور را کارا و اسالمی 
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اداره کند. بنابراين، اين انقالب ها کال به نظر می رسد؛ يعنی احساس می شود زود هنگام است، با اينکه ظلم، 
به عنوان علت العلل شکل گیری انقالب های اجتماعی به حد نهايت رسیده است اما آن انسان پیشرفته ای که 

بتواند اين سیستم را به يك انقالب اجتماعی پخته تبديل و نهايتاً اداره کند وجود ندارد. 
آسیب ديگر اينکه؛ هنوز غرب پیش چشم برخی ملت ها بزرگ است، اين انقالب ها زمانی درست رقم 
خواهد خورد که غرب در نگاه آنها حقیر شده باشد. بهترين راه برخورد با غرب در حوزه ی سیاست، تحقیر 
غرب است، بنده زمانی فرمايشات حضرت امام)ره( را در باره ی آمريکا دنبال می کردم برايم عجیب بود. ايشان 
همه جا آمريکا را مسخره کرده تا در چشم مردم حقیر شود. از يك سال پیش دارند انتخابات مجلس ما را 
تحريم می کنند و مشارکت سیاسی ملت ايران را زير سؤال می برند در حالی که خودشان با 30 درصد مشارکت، 
انتخابات برگزار می کنند؛ به حقوق زن، حقوق بشر و به هر چیز ديگری گیر می دهند درحالی که با هم پیمانان 
خودشان که جزء متحجرترين و وحشی ترين حکومت ها در کشورهای اسالمی هستند هیچ کاری ندارند. شما 
مالحظه کنید کشوري مانند عربستان را که در آن، زندگی اجتماعی و حقوق شهروندی هم معنی ندارد، ببینید 
غرب و آمريکا چه برخوردی با آنها دارند. من فکر می کنم جزء ذاتیات زندگی پیشرفته ی اسالمی، نبرد با غرب 
است؛ زيرا اگر در مسیر پیشرفت بوديم او تحمل نمی کند و به مبارزه بر می خیزد. اگر ملتی سرستیز با غرب 

ندارد يا اسالمی زندگی نمی کند و يا در مسیر پیشرفت قرار ندارد. 
بنابراين، نوع نگاه به غرب، فقدان فلسفه ی سیاسی و فقدان رهبری سیاسی را می توان به عنوان مهم ترين 
آسیب های بیداری اسالمی به شمار آورد. شما فرض کنید مصر امروز اگر يك فلسفه ی سیاسی اسالمی 
پیشرفته و يك رهبری مثل امام خمینی)ره( می داشت چه اتفاقی در آن می افتاد؟ مردم وظیفه ی خودشان را 
انجام داده اند. اين متفکران و نخبگان هستند که بايد بنشینند هم فلسفه ی سیاسی مبتنی بر اسالم طراحی 
کنند و هم شخصیت های بزرگی را تربیت کنند و اگر نوابغی وجود دارند که توان اداره ی جامعه را دارند، اجازه 
دهند تا آنها نقش خودشان را ايفا کنند. ای کاش سید جمال اين شرايط را داشت. ای کاش عبده اين شرايط 
را داشت! سید جمال و عبده آدم نداشتند. به همین دلیل اآلن الگوی نظام جمهوری اسالمی الگويی خوبیست. 
البته حرف اين نیست که آن جا هم نظام واليت فقیه درست شود بلکه مبتنی بر شرايط خودشان الگوی مردم 
ساالری دينی را طراحی کنند. اينکه می گويیم مردم ساالری دينی؛ يعنی مردم حاکم باشند نه افراد، دينی بودن 
آن نیز بدين جهت است که عقالنیت حاکم بر زندگی، دينی است؛ يعنی همه ی تصمیم گیری ها مبتنی بر 
اسالم است، به عبارت ديگر استدالل حاکمان، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بايد دينی باشد. اگر 
ملت های بیدار شده تز روشنی برای اداره ی جامعه نداشته باشند دوباره غرب مسلط می شود؛ انقالب را شیخ 
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فضل اهلل نوری انجام می دهد ولی مرحله ی بعد، رضاخان سرکار می آيد، شما نگاه کنید خود مبارک، جزء 
انقالبیون بوده و همچنین انورسادات نفر دوم جمال عبدالناصر بوده، چگونه می شود که بعد از عبدالناصر ضد 

غرب، انور سادات حامی منافع آمريکا حکومت را به دست می گیرد؟ همه چیز محصول اين فقدان هاست.

سخن جامعه: 
ضمن تشکر و سپاس از جناب عالی که صمیمانه ما را ياری فرموديد و با صبر و حوصله ی کم نظیر به 

پرسش های ما پاسخ داديد، اگر باز هم نکته ای مد نظرتون هست بفرمايید.
دکتر رفیعی: در آخر بنده از دوستان طلبه تقاضا میکنم که همه ی توان خودشان را برای تحصیل 
بگذارند، تکلیف ما اين است که خوب درس بخوانیم. اگر بخواهیم سه تا کار را برای طلبه ها اولويت بندی 
کنیم که انجام بدهند هر سه کارش اينست که بگويیم خوب درس بخوان، خوب درس بخوان 
و خوب درس بخوان. برای کارهای ديگر وقت هست اما برای درس خواندن هر موقع شرايط آماده 
نیست. البته معلوم است که علم اسالمی نه بدون تهذيب نفس به دست می آيد و نه مفید است. در ارتباط با 
مسايل جهان اسالم، نیز الزم است طالب گرامی اخبار جهان اسالم را تعقیب کنند تا بتوانند به موقع نقش 

خودشان را ايفاء کنند.
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته





   
نقش کنگره ي بين المللي حج در بيداري اسالمي

محمدرضا کرباسی*

چکیده:
پديده ی بسیار مبارک»بیداری اسالمی« در منطقه ی خاورمیانه که به روشنی از انقالب اسالمی ايران 
الهام گرفته، تحت تأثیر عوامل متعددی به ثمر نشست. بی ترديد گردهمايی بی نظیر و کنگره ی عظیم و همه 

ساله ی میلیون ها مسلمان در موسم حج در کنار خانه ی خدا، از مؤثرترين عوامل به  شمار می آيد.
مناسك حج ابراهیمی که يادآور مبارزات بت شکن تاريخ، حضرت ابراهیم)ع( است با هدايت و مديريت 
جمهوری اسالمی ايران و همراهی نیروهای مؤمن و انقالبی، عامل پیدايش اين بیداری و شور و شعور در 
مسلمانان و آغاز اين حرکت عظیم در منطقه گرديد. مراسم برائت از مشرکین، رمی جمرات، شعور مشعر، 
عرفان عرفات و ديگر مناسك و اذکار توحیدی، مملو از آموزه های بلند انقالبی و حرکت آفرين است آن چنا ن ، 

که هیچ قلمی را يارای توصیف آن نیست.
نگارنده از باب»ما ال یدرک كله ال یترک كله« تالش نموده در صفحاتی اندک، برخی از مهم ترين اين 

تأثیرگذاری ها را به رشته ی تحرير درآورد.
کلیدواژه : حج، بیداری اسالمی، صدور انقالب، دفاع از حقانیت شیعه و عزت اسالمی. 

karbasi14@yahoo.com                                                            استاد سطح عالي حوزه *
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درآمد
سال1390هجري شمسي تحوالت بنیادينی در صحنه ي سیاسی، اجتماعي منطقه ي خاورمیانه پديدار 
گشت، می توان فصل مقوم همه ی آن تحوالت را بیداری اسالمی و يا خیزش عظیم ملت های مسلمان 

منطقه، بر ضد سردمداران خودکامه و وابسته ی اين کشورها دانست. 
توفیق زيارت خانه ي خدا و تشرف به بارگاه ملکوتی نبی اکرم)ص( و تقارن آن با بیداری امت مسلمان، 
نويسنده را برآن داشت تا از اين زاويه به اين اجتماع عظیم نگريسته و از باب »ماالیدرک كله الیترک كله« 

برخی ابعاد آن را، هرچند کوتاه و گذرا بیان دارد.
تعريف بیداري اسالمي 

بیداری اسالمی؛ يعني يك حالت برانگیختگي و آگاهي در امت اسالمي که اکنون به تحولي بزرگ در 
میان ملت هاي اين منطقه انجامیده و قیام ها و انقالب هايي را پديد آورده که هرگز در محاسبه ي شیاطین 
مسلط منطقه اي و بین المللي نمي گنجید خیزش هاي عظیمي که حصارهاي استبداد و استکبار را ويران و 
قواي نگهبان آن ها را مغلوب و مقهور ساخته است. »مقام معظم رهبري، اولین اجالس بین المللي بیداري 
اسالمي90/6/26« بیداری اسالمی نوعی باور تعمیم يافته است که تقريبا همه جوامع، گروه های مسلمان 
و حتی آحاد مسلمانان را در برمی گیرد. باورهای تعمیم يافته که يکی از منابع و سرچشمه های جنبش های 
اجتماعی است. از زمان پیدايش بیداری اسالمی تاکنون، اين بیداری همواره موجد جنبش های اجتماعی در 

سطوح مختلف بوده است.)شیرودی، 1384، ص214(
گذشته از نام گذاري ها و تعاريف گوناگون اين جنبش کم نظیر اسالمی می توان گفت، همه ي اين نهضت  ها 
از يك ويژگي مشترک و شايد منحصربه فرد »عدالت طلبي« و »آزادي خواهِي اسالمي« برخوردار است، که 
نشانگر صدور انقالب اسالمی ايران به کشورهای منطقه و  گسترش آموزه های انقالب )روحیه ي خودباوري، 
استقالل خواهي، دين باوري و حق طلبي( در میان ملت ها است. شعار مشترک »ارحل« خطاب به ديکتاتورهاي 
منطقه، تجلي آزادي خواهي ملت ها، و خواست حضور در صحنه  های سیاسی- اجتماعی و حِق دخالت در تعیین 
سرنوشت خود، نماد عدالت خواهي آنان است. چنانچه شعار »اهلل اکبر« و اقامه ي نمازهاي جماعت باشکوه و 
ساير خواسته هاي انقالبیون، اسالمي بودن اين حرکت را تأيید می کند. پیروزی حزب اسالمی »النهضه« در 

تونس، نیز شاهد ديگری بر اسالمی بودن ماهیت اين حرکت ها است.
زماني که معمار کبیر انقالب اسالمي)ره( نداي صدور انقالب را سر دادند، عده ي ناآگاه، به جهت تفسیر 
غلطي که از صدور انقالب در ذهن خود داشتند گمان مي کردند امام)ره( فکر صدور انقالب به وسیله ي صدور 
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اسلحه و انجام عملیات نظامی يا تروريستي و کودتاهاي کشوري و منطقه اي را در سر مي پرورانند. 
بیداري  معنای  به  انقالب  که صدور  کردند  اعالم   ديدگاه خود،  تبیین  مقام  در  راحل)ره(  امام  لیکن 
ملت هاي مسلمان و مبارزه ي عمومي با طاغوت چه هاي منطقه و طاغوت هاي بزرگي همچون آمريکا 
است. ايشان فرمودند: »ما که مي گوئیم اسالم را مي خواهیم صادر کنیم معنايش اين نیست که ما سوار 
طیاره بشويم و بريزيم به ممالك ديگر... آنکه ما مي توانیم اين است که به وسیله ي دستگاه هايي که 
داريم به وسیله ي همین صداوسیما به وسیله ي مطبوعات به وسیله ي گروه هايي که به خارج مي روند 
اسالم را آن طوري که هست معرفي کنیم اگر آن طوري که هست معرفي بشود مورد قبول همه 

خواهد بود.« )امام خمینی)ره(، صحیفه نور، ج 18، ص243(
مقام معظم رهبري)دام ظله( نیز در تبیین صدور انقالب می فرمايد: صدور انقالب يعني؛ صدور فرهنگ 
انسان ساز اسالم و صدور صفا و خلوص و تکیه و اصرار بر ارزش هاي انساني، ما به اين کار و اين وظیفه 
افتخار مي کنیم. اين راه انبیاست و ما اين راه را بايد ادامه دهیم... صدور انقالب به معناي صادر کردن 
ارزش هاي انقالبي و افشاگري درباره ي مستبدها و ظالم هاي عالَم، وظیفه و تکلیف الهي ماست. اگر اين کار 
را نکنیم کوتاهي کرده ايم. جمهوري اسالمي و ملت ايران و آن شخصیت عظیم و عالیقدري که دنیا را در 
مقابل عظمت خودش کوچك و خاضع کرد، نشان دادند که همه ي قدرت هاي عالَم براي مقابله با چنین عزم 

و اراده ي معظم و پوالديني کوچك اند.« )حديث واليت، 1385، ص247-244(
نهضت و قیام مردم آمريکا علیه جنايت کاران وال استريت و مردم انگلستان و اروپا را نیز نبايد خارج از اين 
چارچوب ارزيابي کرد؛ زيرا مهم ترين پیام انقالب اسالمي ايران براي جهانیان، پیام عدالت خواهي و دفاع از 
محرومان و مستضعفان است. 99 % ملت هاي آمريکا و اروپا که خود را بازيچه و اسیر سیاست هاي اقتصادي 
اقلیت يك درصدی سرمايه داران و سردمداران کارتل ها و تراست ها مي بینند طبیعي است که به اين نهضت 

عدالت خواهي مي پیوندند.
مسئوالن و ملت انقالبي و بپاخاسته ي ايران به پیروي از بنیانگذار انقالب اسالمي براي دستیابي به 
هدف مقدس و بسیار مهم صدور انقالب، راهي جز رساندن پیام اين انقالب الهي و رهائي بخش به گوش 
و دل ملت ها نداشتند.که در اين سي  و چند سال گذشته اين مهم ابتدا با رهبري حضرت امام)ره( و سپس 
توسط خلف صالحشان حضرت امام خامنه اي)دام ظله( پیگیري شده و بحمداهلل اکنون شاهد به ثمر رسیدن 

آن در میان ملت هاي مسلمان و مردم ساير کشورها هستیم.
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ظرفیت عظیم حج در بیداری مسلمانان 
اگرچه عوامل تأثیرگذار برعقل و دل ملت ها همچون قیام اباعبداهلل الحسین)ع( و آثار خون هاي مطهر 
شهدا و بیدارگري هاي دانشمندان و آزاد انديشان فراوان است و رساندن پیام حق طلبي و عدالت خواهي از 
راه هاي مختلفي نیز میسر بوده. اما يکي از ابزارهای مهم بیداری اسالمی و مؤثرترين آن ها، بهره گیري از 
کنگره ي عظیم حج ابراهیمي است که هرساله باحضور جمعیت میلیوني مسلمانان از سراسر جهان برگزار 
مي شود. به تعبیر حضرت امیر)ع( خداوند اين خانه را پرچمی برای اسالم قرار داده است: »جعله سبحانه و 
تعالی لالسالم علما و للعائذین حرما«؛ خداوند متعال اين خانه را پرچمی )يا عالمتی( برای اسالم قرار داده و 
حرم امنی برای پناه جويان به راستی خانه کعبه، پرچم بزرگ اسالم است که همواره وحدت بخش مسلمین 
بوده و روح استقالل طلبی، عزت خواهی و دفاع از حقانیت را در وجود آنان زنده می کند. يکی از نويسندگان 
معاصر ضمن بیان اهمیت حج و ظرفیت عظیمی که در آن نهفته است، از عدم بهره گیری درست از اين 
ظرفیت بی نظیر چنین اظهار تأسف می کند: »اين کنگره ی عظیم الهی که هر سال در کنار خانه خدا تشکیل 
می شود، بهترين فرصت را به مسلمانان برای بازسازی نیروهای خويش و تقويت پیوند برادری و خنثی کردن 
توطئه های دشمنان و باطل کردن نقشه های شیطانی آنها می دهد. مجموعه ی اين چنین فراگیر و همگانی 
با انگیزه های بسیار واالی معنوی در دنیا بی نظیر است. افسوس که مسلمانان هنوز قدرت عظیم حج را در 
نیافته اند. »گالدستون« نخست وزير سیاست مدار انگلستان در گفتار معروفی در مجلس عوام آن کشور گفت: 
»مادام که نام محّمد در مأذنه ها )صبح و شام( به عظمت ياد می شود و قرآن برنامه ی زندگی مسلمانان است 
و حج )هر سال با شکوه تمام( برگزار می گردد، جهان مسیحیت در خطر بزرگی است و ما از اصالح جهان 
)البته اصالح از ديدگاه خودشان مساوی با استعمار است( عاجز خواهیم بود. يا يکی از رجال مسیحیت و غرب 
می گويد: وای بر مسلمانان اگر معنی حج را نفهمند و وای بر ديگران اگر مسلمانان معنی حج را بفهمند.« 

)مکارم شیرازی، 1379، ج 1، ص263(
1. فرياد حق طلبي 

مراجعه به تاريخ اسالم بیانگر آن  است که حج نقش بسیار فعالی در هويت بخشی و بیداری مسلمانان در 
طول تاريخ داشته است، همواره مدافعان حق و حقیقت تالش می کردند از اين بستر عظیمی که خداوند متعال 
در اختیار آنان قرار داده است برای شناساندن حق و معرفی چهره ی واقعی باطل و ستم پیشگان عصر خود، 
استفاده کنند. مظلومان و مستضعفان در دوران خالفت ظالمانه ی بني امّیه و بني عّباس، در انتظار فرا رسیدن 
اّيام حّج مي ماندند تا بتوانند در محیط أمن مکه و حج، علیه حاکمان زمانشان فرياد بزنند. ابوذر؛ آن انقالبي 
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مدافع حق و واليت درکنار کعبه فرياد مي زد و مردم را به حق دعوت و از بني امّیه به شدت انتقاد مي کرد.
امام حسین)ع( در آغاز حرکت و نهضت خود، شهر مکه و اجتماع عظیم حاجیان را انتخاب کرد و اّولین 
خطبه هاي حضرت علیه حکومت يزيد در مّکه ايراد شده است. آن حضرت، قبل از حرکت به سوی کربال، 
چند ماه در مکه ماند تا حجاج بیايند و ايشان اوضاع سیاسی، اقتصادي و ديني حکومت يزيد را برای زائران 
خانه ی خدا بیان کنند و آن ها هر يك حامل پیام امام)ع( در میان مردم منطقه خود شوند. بعد از آن بود که 
امام به سوی کوفه و کربال حرکت نمود. در دوره هاي پس از آن حضرت نیز همواره مکه و حج، فرصتي 
براي دفاع از حق و عدالت و بیداری مسلمانان بوده است. امام صادق)ع( در عرفات خیمه مي زدند و با معرفي 
جانشینان بر حق پیامبر)ص( راه مبارزه با انحرافات عقیدتي و دفاع از حق را به ديگران آموزش مي دادند. 
»ایّها الّناس رسول الّل)ص( كان االمام ثّم علی بن ابي طالب ثم الحسن و الحسين ثم علی بن الحسين ثم محمد 
بن علی عليهم السالم ثم َهه« ای مردم، رهبر شما پیامبر)ص( بود بعد حضرت علی و امام حسن و امام حسین 
و امام سجاد و امام باقر)علیهم السالم( و فعاًل من هستم. کلمه »هه« به معنای »أنا فاسئلونی« است. 

يعنی» منم از من بپرسید«. )فروع کافی، 1365، ج 4، ص466(
امام باقر)ع( وصیت می کند که ده سال در سرزمین »منا« برای ايشان عزاداری کنند و جنايات حکومت 
ظالم را که بر امام و اهل بیت)علیهم السالم( وارد شده بازگو نمايند. در پايان دوران ظلم ستمگران، در 
آخرالزمان نیز حضرت ولي عصر)عج( در مّکه ظهور مي کند و فرياد عدالت خواهي را به سرتاسر جهاِن 
ظلمت زده مي رساند. برهمین اساس، حضرت امام خمینی)ره( فرمود: مّکه بايد به خانه ي فرياد علیه ستمگران 

و جّباران تبديل شود.
مراسم اعالم انزجار و نفرت و برائت از کفار و مشرکان که هرساله با الهام از قرآن مجید و در سايه ي 
رهبری امام راحل)ره( و مقام معظم رهبري)دام ظله( و بیداری مردم در مراسم حج ابراهیمي، توسط ايرانیان 
و با همراهي حاجیان ساير کشورها برگزار مي شود لبیك به نداي رهبرکبیر انقالب و در راستاي اين هدف 

مقدس مي با شد.
اين فريادها و اعالم برائت ها به حج، ارزش و روح و به مسلمانان، حماسه آفرينی و شجاعت می دهد و 
در دل دشمنان، رعب و وحشت می اندازد. بیداري اسالمي و انقالب هاي کنوني ملت هاي مسلمان منطقه نیز 
ريشه در اين حماسه وشور و شعور دارد. پیام هاي امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبري)حفظه اهلل( به کنگره ی 
عظیم حج که هرساله در مراسم پرشور و کوبنده ي برائت از مشرکین در صبح روز عرفه به دو زبان فارسي 
و عربي خوانده و به زبان های زنده ی دنیا چاپ و توزيع مي شود، از مؤثرترين عوامل صدور انقالب اسالمي 
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و بیداري ملت هاي مسلمان منطقه است. امام خمینی)ره( در يکي از اين پیام ها چنین مرقوم فرمودند: »اي 
مسلمانان در همه ي بالد و اقطار عالم بپاخیزيد! و اي علماي اعالِم جهان اسالم به داد اسالم و بالد مسلمین 
و مسلمانان برسید! و در هر گوشه و کنار همچون ملت ايران و دولت آن و علما و بزرگان اين سامان، دست 
رد به سینه ي ستمکاران غرب و شرق زنید و عمال و کارشناسان دروغین و مستشاران نفت خوار آنان را از بالد 
خود بیرون بريزيد و همچون سلحشوران ايران، شهادت را بر ذلت، و شرف اسالم و انساني را بر رفاه و عیش 
چند روزه ي توأم با خواري و شرمساري ترجیح داده و در میدان نبرد سیاسي و نظامي بر آنان چیره شويد و از 
هیاهوي تبلیغاتي آنان باک نداشته باشید که خداوند تعالي با شماست »ان تنصروالل ینصركم و یثبت اقدامکم« 

)صحیفه امام، ج 19، ص290(
2. دفاع از حقانیت شیعه و انقالب

دشمنان بیروني انقالب اسالمي و در رأس آن ها آمريکا از اولین روزهاي پس از پیروزي مردم ايران، 
همواره با بهره گیري از پیشرفته ترين امکانات و تجهیزات به مبارزه با اين انقالب و نظاِم برخاسته از آن پرداختند 
و اولین هدفشان، مخدوش و بدنام  نمودن آن در ذهن مردم ساير کشورها و ايجاد بدبیني نسبت به ايران و 
مکتب تشیع است. اما خوشبختانه در پرتو فیوضات معنوی حج است که اکثر اين تبلیغات خصمانه از بین رفته 
و سوء برداشت های ناشی از تبلیغات دشمن خنثی می شود. حج بهترين فرصت برای دفاع از حقانیت شیعه و 
انقالب اسالمی است، زيرا از هر زمان ديگری دل های زائرين برای پذيرش حق آمادگی بیشتری دارد، شايد به 
همین جهت باشد که در روايات، تفقه در دين و نقل اخبار ائمه)علیهم السالم( از برکات حج شمرده شده است؛ 
زيرا در حج، مخاطبین آمادگی بیشتری نسبت به نقل اخبار و روايات ائمه معصوم)علیهم السالم( دارند. امام 
رضا)ع( ضمن بیان علت تشريع حج فرموده اند: »...مع ما فيه من التفقه و نقل أخبار االئمه)عليهم السالم( الی كل 
صقع و ناحيه...« »از برکات حج، تفقه در دين و نقل و بیان اخبار ائمه)علیهم السالم( به هر منطقه و ناحیه ي 
است.« )تفسیرنورالثقلین، 1415ق، ج 3،  ص489 ذيل سوره حج: آيات27 الی40( يعنی حج بستری است برای 

آشنا شدن افراد با وظايفشان، آن هم شناختی عمیق و غیر سطحی.
با اينکه مزدوران آل سعود به زبان هاي عربي، فارسي، اردو، پشتو، ترکي و... به تبلیغ علیه عقايد حقه ی 
شیعه )توسل و شفاعت و...( مشغولند اما خیل عظیم عالقمندان به پیامبر و اهلبیت اطهار)علیهم السالم( از 
اقصی نقاط کشورهای اسالمی براي زيارت ائمه ی بقیع به اين مکان مقدس مشرف مي شوند و علي رغم 
آن همه تبلیغات گسترده، ازدحام جمعیت مردان، اعم از شیعه و سني، ايراني و غیر ايراني، پیر و جوان و... 
اين فضاي مقدس را پر نموده است. شبیه اين قضیه در حرم مطهر نبوي تکرار مي شود، مبلغین وهابي که 
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از طالب و اساتید رابطه العالم االسالمیه )مدرسه ي علمیه ی وهابیون در مدينه( هستند تالش مي کنند به 
روش هاي گوناگون و با بحث هاي خصوصي و چهره  به چهره با مسلمانان کشورهاي مختلف اعتقادات آنان را 
تضعیف نمايند، اما در پرتو معنويت حج هرگز به هدف پلید خودشان نخواهند رسید. }یُِریُدوَن َأن یُْطِفُواْ نُوَر 
ُ ِإالَّ َأن یُِتمَّ نُوَرُه َو لَْو َكِرَه الَْکِفُرون{ آن ها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش  ِ بَِأْفَواِهِهْم َو َیْأبَی اللَّ اللَّ
کنند ولی خدا جز اين نمی خواهد که نور خود را کامل کند، هر چند کافران ناخشنود باشند )سوره ی توبه، آيه32( 

3 . نمايش عزت انقالبي ملت ايران
هرساله حضور بیش از دو میلیون زائر، از بیش از180کشور جهان برای به جا آوردن اعمال حج تمتع در 
عربستان سعودی، عالوه بر اينکه اين تجمع عبادی را به بزرگ ترين نماد وحدت و همدلی امت اسالمی تبديل 
کرده است، زمینه ي بهره برداری سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی از اين مراسم عبادی را نیز فراهم آورده است. 
به طوری که حضور خیل عظیمی از انسان های فرهیخته و با ايمان و عمدتاً تأثیرگذار و بانفوذ در مراسم حج، 
آن را به میدانی برای تبلیغات فرهنگی، سیاسی، و ديپلماسی عمومی تبديل کرده و تمام کشورهای جهان 
سعی می کنند از تمام ظرفیت ها و امکاناتشان برای پیشبرد و دستیابی به اهداف و منافع ملی خود در موسم 

حج استفاده کنند.
در پي موفقیت های انقالب اسالمی ايران در طول سه دهه حیات پر برکت خود، امروز شاهد برگ جديدی 

در تاريخ انقالب اسالمی هستیم که به عنوان الگوی انقالب های ديگر کشورهای اسالمی مطرح است.
در حال حاضر انديشه های معمار  کبیر انقالب؛ امام راحل)ره( در دل و جان انديشمندان، فرهیختگان و 
علمای جهان نفوذ کرده و ساير ملت ها آماده ي پذيرش معارف ناب اسالم و تشیع هستند، چنین آمادگي و 
مسئولیتی، وظیفه ی دانش پژوهان، حوزويان و فرهیختگان را سنگین تر نموده است که الزم است به نهضت 
عظیم بیداری اسالمی اهتمام بیشتری داشته باشیم. چنانچه از جمله مسئولیت خطیر دلسوزان امت و روحانیت 
آگاه و فداکار؛ آگاه سازي ملت هاي بپاخواسته از توطئه هاي دشمنان و سلطه طلبان است، زيرا همواره مستکبرين 
تالش دارند جنبش های اسالمي را منحرف و ملت ها را از رهبران ديني آنان دور سازند تا بتوانند، نهضت ها از 

هويت اسالمی خود منحرف نمايند. 
موسم حج؛ فرصتی است برای تبادل اطالعات و به نمايش گذاشتن عزت و استقالل جمهوری اسالمی 
ايران، چنانچه بستر مناسبی برای استفاده از تجربیات مردم ساير کشورها در پیشبرد امواج بیداری اسالمی نیز 
محسوب می شود، از اين رو است که دولت عربستان تالش دارد حجاج کشورهای مختلف با زائرين ايرانی 

ارتباط برقرار نکنند.
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جمع بندی
 نقش حج و ظرفیت های عظیم آن، در بیداری اسالمی و بازيابی هويت اسالمی ملت های مسلمان، جای 
بحث و ترديد نیست، لیکن غفلت از آن ها خسارت بزرگی است که به هیچ روی قابل جبران نیست؛ زيرا 
حج، بهترين فرصت است برای مسلمانان، تا نیروهای خويش را بازسازی و پیوند اخوت و برادری را تقويت 
و توطئه های دشمنان خويش را خنثی کنند که اين چنین ظرفیتی فراگیر و همگانی و سراسر روحانی در دنیا 
بی مانند است. فرياد حق طلبی، دفاع از حقانیت شیعه و به نمايش گذاشتن عزت انقالبی ملت مسلمان ايران، 
برخی از نقش ها و کارکردهای حج است که در اين مقاله به طور مختصر به آن اشاره شد. امید است که 
ملت های مسلمان روز به روز با فلسفه ی حج آشنا شده و از اين ظرفیت عظیم به نحو احسن استفاده نمايند. 

منابع
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5. شیرودی، مرتضی، بیداری اسالمی، چشم انداز آينده و هدايت آن)مجموعه مقاالت( مجمع تقريب مذاهب اسالمی، 
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نقش ابزارهای تبليغی در بيداری اسالمی  

 با تأکید بر سیره ی سیاسی حضرت زينب)س(
حامد علي اکبرزاده*

چکیده:
پیام هر مکتبي در سايه ی تبلیغ صحیح، اشاعه و ترويج مي يابد و در مکتب تشیع نیز عنصر تبلیغ 
جايگاهي بسیار ارزشمند دارد. مسأله ی تبلیغ صحیح و استفاده از ابزارهاي تبلیغاتي، از ابتدا در بین شیعیان به 
ويژه خاندان عصمت و طهارت)علیهم السالم( مورد توجه بوده است و اين مقوله در ابالغ پیام هاي حادثه ی 
عاشورا نقش اساسي دارد. در بین کساني که وظیفه ی خطیر ابالغ پیام نهضت حسیني را بر عهده داشتند، 
حضرت زينب کبري)س( به جهت ويژگي هاي شخصیتي و کماالت انساني، نقش برجسته اي ايفا نمود و 
با استفاده از ابزارهاي مختلفی همچون؛ قدرت سخنوري، صبر و استقامت، عواطف انساني و... توانست به 
بهترين شکل ممکن وظیفه ی خويش در قبال قیام سید الشهداء)ع( را انجام دهد. در اين پژوهش، سیره و 
ابزارهاي تبلیغاتي زينب کبري)س( در ابالغ پیام عاشورا و بیدار سازی مسلمین با توجه به آنچه که در تاريخ 

و مقاتل بیان شده، مورد بررسي قرار گرفته است. 
کلیدواژه : زينب)س(، حسین)ع(، عاشورا، بیداری، تبلیغات و ابزارها.

akbarzadeh.hamed@yahoo.com                                  کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن *
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مقدمه 
اهمیت تبلیغ و احیاي امور ديني 

روايات  و  کريم  قرآن  در  که  است  مهمی  بسیار  مسأله ي  بیت)ع(  اهل  مکتب  احیاي  اهمیت 
معصومین)علیهم السالم( نیز بر اين امر تأکید شده است. قرآن کريم گاهی تبلیغ را تنها وظیفه ی رسوالن 
الهی می داند و می فرمايد: »بر رسول )وظیفه ي( جز ابالغ رسالت نیست.« )سوره ی نور، آيه ی54( گاهی در 
مقام بیان ويژگی انبیای بزرگوار، آنان را مبلغانی معرفی می نمايد که در راستای تبلیغ و رساندن پیام حق از هیچ 
َ َو َكَفی   َشْوَن أََحًدا ِإالَّ اللَّ َشْونَُه َو اَل یَخْ ِ َو یَخْ کسی جز خداوند متعال واهمه ندارند: }الَِّذیَن یَُبلُِّغوَن ِرَسااَلِت اللَّ
ِ َحِسيًبا{ )پیامبران پیشین( کساني بودند که تبلیغ رسالت هاي الهي مي کردند و تنها از او مي ترسیدند و از  بِاللَّ

هیچ کس جز خدا واهمه نداشتند و همین بس که خداوند حساب گر است. )سوره ی احزاب، آيه39(
عالوه بر آيات نورانی قرآن کريم در روايات معصومین)علیهم السالم( نیز به اهمیت اين امر عنايت شده 
است. از جمله در حديثي از امام صادق)ع( نقل شده است: »فأحيوا امرنا فرحم الل من احيي امرنا« پس امر 
)امامت( ما را زنده بداريد. خداوند رحمت کند کسي را که امر و راه ما را احیا کند. )شیخ حر عاملی، 1413، 
ج10، ص392( از امام رضا)ع( نیز حديث ديگري در اين باب وارد شده که حضرت مي فرمايد:»خدا رحمت 

کند بنده ي را که امر واليت ما را زنده بدارد« )محمد بن علی بن بابويه قمی، 1361، ص180(
احیاي مکتب و خط فکري تشیع همواره مورد توجه ائمه ی معصومین)علیهم السالم( بوده است، نهضت پر 
عظمت امام حسین)ع( نیز به عنوان نقطه ی عطفي در تاريخ شیعه در اين میان جايگاه بس ويژه ا ی داشته است. 
تأکید بر عزاداري سیدالشهدا)ع(، زيارت آن حضرت، التزام عملي معصومین)ع( در سوگواري بر امام حسین)ع( 

و رواياتي که در اين خصوص نقل شده است، همگي نشان از اهمیت اين مقوله دارد.
در روايتي از امام رضا)ع( آمده است: کسي که ياد کند مصیبت هاي ما را و بگريد و بگرياند براي آنچه 
که بر ما وارد شده، روز قیامت در درجه ی ما خواهد بود... و کسي که بنشیند در مجلسي که در آن امر ما زنده 

مي شود، نمي میرد دل او در روزي که دل ها مي میرد )محمد بن علی بن بابويه قمی، 1385، ج2، ص264(
از احاديث و روايات فراوانی که در کتب متعدد و معتبر روايي آمده است، می توان دريافت که احیا و تبلیغ 
آموزه های دينی از جايگاه وااليی برخوردار است.در اين میان، برپايي و اقامه ی عزاي سیدالشهدا)ع( ابزار 

تبلیغاتي قدرتمندي است که می توان در قالب آن، حقايق و معارف بسیاری را بازگو نمود.
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نقش حضرت زينب)س( در ابالغ پیام عاشورا 
با مشخص شدن جايگاه مسأله ی تبلیغ در اسالم و مکتب تشیع، مي توان به بررسي ابزارهاي تبلیغاتي 
قیام عاشورا پرداخت. به تحقیق مي توان گفت روش هاي احیاء و تبلیغ نهضت امام حسین)ع( بسیار کارآمد 
و مؤثر بوده است و گواه ما براين مدعا تأثیراتي است که اين قیام بر جامعه ی آن روز گذارده است.حضرت 
زينب)س( با توانايی خاص و منحصر به فردی که داشت توانست از اين ابزارها به بهترين وجه در راه تکمیل 
نهضت اباعبداهلل)ع( بهره  جويد. البته به رغم اينکه نقش حضرت امام زين العابدين)ع( در اين زمینه به عنوان 
امام معصوم در جايگاه نخست قرار دارد، لیکن نويسنده در اين مقاله به نقش حضرت زينب)س( پرداخته 

است.
زينب کبري)س( در مقاطع زماني و مکاني مختلف با خطابه هاي آتشین و خارق العاده ی خود آن چنان در 
راستاي ابالغ پیام عاشورا گام نهاده که همگان را به حیرت وا داشته است. سخنان اين بانوي با عظمت، در 
مواجهه با چهره های خبیثی همانند عبیداهلل بن زياد و يزيد بن معاويه، در دفاع از حرم رسول خدا)ص( کم 
نظیر و بلکه در نوع خود بي نظیر است. اين بانوي برگزيده ی اسالم، توانست با ابزارها و شیوه هاي گوناگون، 
به بهترين نحو از حرکت برادر خود امام حسین)ع( دفاع کند، تا آنجا که حضرت سجاد)ع( زبان به مدح 
عقیله ی بني هاشم گشوده و مي فرمايد: »انت بحمد الل عالمه غير معلمه، فهمه غير مفهمه« اي عمه تو به    
حمد الهي دانشمندي هستي که نزد کسي تعلیم نديده اي و دانايي هستي که نزد کسي نیاموخته اي )سید 

نورالدين جزائري، 1385، ص79( 
ابزارهاي تبلیغی حضرت زينب در بیداری مسلمانان

زينب کبري)س( در راستاي ابالغ پیام هاي عاشورا به مسلمانان، از ابزارهاي مختلفي استفاده کرده است 
که هر يك از اين ابزارها تأثیري خاص بر جامعه و تاريخ داشته است. بررسي اين ابزارها مساله ي مهمی است 

که مي تواند در شناخت سیره ی زينب کبري)س( در جريان نهضت عاشورا مؤثر واقع گردد. 
1. خطابه و سخنراني 

مهم ترين ابزاری که حضرت زينب)س( به جهت آگاه نمودن مردم و بیداری آنان به کار گرفت، ايراد 
خطابه های پرشور و سخنراني هاي کوبنده بود، آن حضرت با ايراد خطابه های کوبنده چه در مسیر راه و چه 
در کوفه و شام، چنان انقالبی به وجود آورد که حکومت مستبد بنی امیه را برای همیشه از بیخ و بن برکند. 
خطابه های آن بزرگوار از جنبه هاي مختلف در تبلیغ پیام هاي عاشورا اثرگذار بوده است. در ادامه اين جنبه ها 

مورد بررسي قرار مي گیرد.  
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الف: فصاحت و بالغت 
از جمله القاب زينب کبری)س( »الفصيحه« و »البليغه« بوده است. بشیر بن خذيم اسدي درباره ی خطبه ی 
زينب کبري)س( در کوفه می گويد: »نظرت الي زينب بنت علي... کانها تفرغ من لسان امیر المومنین« در 
آن روز به زينب دختر علي)ع( نگريستم، زيرا هرگز زني را سخن گوتر و زبان آورتر و ناطق تر از او نديدم، گويا 
به زبان پدرش امیرالمؤمنین)ع( سخن مي گفت همانا او همراه با اشاره ی دست به مردم فرمود: ساکت شويد! 

ناگاه نفس ها در سینه ها حبس شد و زنگ هاي کاروان از حرکت ايستاد.)سید بن طاووس، 1385، ص194(
سخنان زينب)س( به قدري محکم و بلیغ و شیوا بوده که تعجب همه ی حاضران را برانگیخته است، لذا 
در تاريخ آمده، هنگامي که مردم از استماع سخنان آن حضرت منقلب شده بودند، پیرمردي را ديدند که گريه 
مي کرد و مکرر مي گفت: پدر و مادرم به فدايتان، پیران شما بهترين سالخوردگان و بانوان شما بهترين زنان 

هستند. )سید نورالدين جزايری، 1385، ص113(
از همین رو بسیاري از علما و بزرگان، کالم زينب کبري)س( را شبیه ترين سخنان به منطق علي)ع( 
دانسته اند، همان گونه که امیرالمؤمنین)ع( فرمود: »انّا المراء الکالم.« ما )اهل بیت( امیران سخن و گفتار 
هستیم. )سید رضی، 1383، خطبه233( زينب کبری)س( نیز اين گونه بود. کالم اعجاز انگیز و سراسر فصاحت 
و بالغت زينب کبري)س( نشان از عظمت آن بزرگ بانوي اسالم دارد و درحقیقت کالم وي، هم چون کالم 
ديگر معصومین)ع( در جان ها اثر مي کرد و دل ها را شیفته ی خود مي ساخت، چنانکه سخنان حماسي حضرت 
زينب)س( در حضور ابن زياد، وي را چنان به خشم آورد که گفت: اين زن سجع گوي و شاعر است و پدرش 
هم شاعر و سجع باف بود. زينب)س( فرمود: اي پسر زياد! زن را با شعر و سجع چه کار است، من از اين کار 

روي گردانم ولي اين سخن از سینه ی پر آشوبم برخاست )محمد بن نعمان مفید، 1387، ج2، ص173 (
ب: تبیین مظلومیت امام حسین و ياران 

زينب کبري)س( در بسیاري از سخنان خود با بیان روشن و واضح، مظلومیت اهل بیت)ع( را در 
واقعه ی کربال بازگو نمود. حضرت در جمع مردم کوفه اين گونه مي فرمايد: واي بر شما اي مردم کوفه! آيا 
مي دانید چه دلي از رسول خدا)ص( خراشیديد و چه جگري از او شکافتید، و کدام پرده نشینان عصمت را از 
پرده بیرون افکنديد؟ آيا مي دانید چه خوني از پیامبر)ص( بر زمین ريختید و چه حرمتي از او هتك نموديد؟! 

)سید بن طاووس، 1385، ص196(
و در جاي ديگر مي فرمايد: چگونه لکه ی ننگ ريخته شدن خون پسر خاتم پیامبران و معدن رسالت و سید 

جوانان اهل بهشت را پاک خواهید کرد؟) سید بن طاووس، 1385، ص196(
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اين سخنان حضرت در حقیقت داراي دو جنبه است، نخست اينکه؛ شايستگي و جايگاه آل اهلل 
را در میان مسلمین ياد آوري مي کند و اين تأکید و ياد آوري است که در جنبه ي ديگر مي تواند، ابعاد 
ظلم و ستمي که بر آنان وارد شده را مشخص سازد. اين بانوي نمونه در ابتداي خطابه ی خود در بین 
مردم کوفه نیز مي فرمايد: اي مردم کوفه! اي اهل فريب و خدعه، آيا بر ما مي گريید؟ هنور چشم هاي 
ما گريان است و ناله هاي ما خاموش نگرديده است..... شما با اين گناه عظیم عهد و پیمانتان را با 

پیامبر)ص( از بین برديد. )سید بن طاووس، 1385، ص194(
در مجلس يزيد، حضرت باز هم به اين مسأله مي پردازد و به يزيد ملعون چنین خطاب مي کند: اي پسر 
آزاد شدگان! آيا از عدل است که زنان و کنیزان خود را پشت پرده جاي دهي ولي دختران رسول خدا)ص( را 

اسیر نموده و حرمت آنها را از بین ببري؟! )سید بن طاووس، 1385، ص236(
 ج: افشاي ماهیت حکومت بني امیه

يکي ديگر از موضوعاتي که در سخنان حضرت زينب)س( به خوبي مشاهده مي شود، افشاي فساد و 
اعمال ستم کارانه و استبداد حکومت يزيد و دستگاه خالفت است.

حضرت در اين راستا خطاب به يزيد مي فرمايد: »اي يزيد، آرام باش! مگر فراموش کرده ا ي که 
خداوند مي فرمايد: آنان که به راه کفر رفتند، گمان نکنند مهلتي به آنان دهیم به حال آن ها بهتر 
خواهد بود، بلکه مهلت براي امتحان است تا به سرکشي خود بیفزايند و آنان را عذابي خوارکننده 

است.« )سید بن طاووس، 1385، ص236(
حضرت با استناد به اين آيه ی قرآن حرکت در جهت کفر را مسیر اصلي حکومت بني امیه ذکر کرده 
است، همانگونه که تاريخ نشان مي دهد بني امیه، به خصوص يزيد بن معاويه به صورت علني احکام اسالم 
را زير پا نهاده و با استبداد و خودکامگی بر مردم حکومت می کرد. زينب)س( در ادامه ی سخنانش بدين شکل 
يزيد را مورد خطاب قرار مي دهد: »شگفتا که حزب خدا و بزرگان دين به دست حزب شیطان و آزاد شدگان 

کشته شوند و دست نحس آنان به خون پاک ما آلوده شود.« ) سید بن طاووس، 1385، ص240 (
اين کالم حضرت، نیز روشن کننده ی جايگاه و شأن بني امیه در نظرگاه اهل بیت)علیهم السالم( است، 
آن چنان که در اين بخش از خطبه، دستگاه حکومت يزيد حزب شیطان نامیده شده است. عالوه بر اين، 
استناد هاي زينب کبري)س( در اثناي سخنراني و خطابه، طعنه هاي هنرمندانه و عالمانه اي بر حکومت مي زند، 
آن چنان که ابتدا به آيه اي استناد کرده و سپس با شیوه اي زيبا، دستگاه حاکمیت را در زمره مصاديق آيات 
مي آورد که نمونه ی  آن ذکر شد. افشاگري و معرفي ماهیت حقیقي حکم رانان دستگاه اموي، تنها شخص يزيد 
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را در بر نمي گیرد، بلکه ابن زياد نیز هنگامي که به حضرت مي گويد خداوند شما را رسوا کرد و دروغتان را آشکار 
نمود، اين گونه پاسخ مي شنود که »انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غيرنا« جز اين نیست که فاسق 
و زشتکار رسوا مي شود و نابکار و فاجر دروغ مي گويد و او غیر از ماست. )سید بن طاووس، 1385، ص210( 
بنابراين، سخنان خود حضرت نیز در آشکار سازي چهره ی واقعي حکومت نحس اموی نقشي مهمی داشت. 

استدالالت قرآني 
يکي از روش هاي تبلیغاتي زينب کبري)س( استناد به آيات قرآن کريم است، در موارد مختلف، آن 
حضرت به آيات قرآن کريم استناد جسته و پیکره ی باطل را با آيات کوبنده ی قرآنی در هم می شکست. در 
مقاطع مختلف زينب کبری، حقايق آيات قرآن را تبیین نموده و از  آن، در راستاي تحقق اهداف نهضت امام 

حسین)ع( بهره مي گرفت.
حضرت زينب)س( در مجلس يزيد، پس از حمد و ثناي الهي سخن خود را با آيه اي از قرآن آغاز مي کند 
و با استناد به قرآن کريم، مصاديق بارز ستمگران را در قرآن به حکومت يزيد بن معاويه تطبیق می دهد و 
بدين گونه اوج رفتار ننگین بني امیه با فرزندان رسول خدا را نشان مي  دهد. از جمله  حضرت به اين آيه اشاره 

ِ َو كانُوا بِها َیْسَتْهِزُؤَن{ )روم،10( بُوا بِآیاِت اللَّ واى  َأْن َكذَّ مي نمايد: }ُثمَّ كاَن عاِقَبَة الَّذیَن َأساُؤا السُّ
عاقبت آنان که کار زشت کردند اين بود که آيات خدا را تکذيب نمودند و آن را به مسخره گرفتند. 
)سید بن طاووس، 1385، ص236( يا آنجا که با استناد به آيه 10 سوره ی روم، مقام و جايگاه شهداي نهضت 
کربال را تبیین می کند و می فرمايد: هرگز مپنداريد آنان که در راه خدا کشته شده اند، مرده اند، بلکه زنده اند و 

نزد خدا روزي مي خورند)سید بن طاووس، 1385، ص238 (
2. تحقیر دشمن و حفظ کرامت اهل بیت 

از جمله روش هاي زينب کبري)س( در نهضت عاشورا، حفظ کرامت نفس در برابر دشمن به ظاهر پیروز 
و کوچك شمردن و تحقیر دشمنان اهل بیت در حضور مردم است. حضرت زينب)س( در مجلس يزيد در 
اثناي خطبه ي مفصل خطاب به يزيد مي فرمايد: »اني الستصغر قدرک و استعظم تقریعک« من تو را کوچك 

مي شمارم و بسیار سرزنش و توبیخ مي نمايم. )سید بن طاووس، 1385، ص240(
حضرت بار ديگر يزيد را اين گونه مورد خطاب قرار مي دهد:

»أمن العدل یابن الطلقاء تحذیرک إماءک و نسائک و سوقک بنات رسول الل سبایا« اي پسر آزاد 
شدگان! آيا از عدل است که زنان و کنیزان خود را پشت پرده جاي دهي ولي دختران رسول خدا)ص( را اسیر 

نموده و آبرو و حرمت آن ها را از بین ببري؟ )سید بن طاووس، 1385، ص236(
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خطاب »یابن الطلقاء« در اينجا اشاره دارد به ماجرای فتح مکه، در اين واقعه پس از اينکه معاويه و ديگران 
به خانه ی ابوسفیان پناه بردند، رسول خدا)ص( فرمود: اينها را آزاد کنید اينها برده هايي اند که ما آزاد کرديم. 
بنابراين حضرت زينب)س( مي خواهد يزيد را متوجه اين مسأله کند که پدر و پدر بزرگ و خاندان تو آزاد 
شده ی دست جدم رسول خدا)ص( هستند و جايگاه تو هرگز با مقام واالی فرزندان رسول خدا)ص( قابل 
مقايسه نیست. حضرت زينب)س( با اين کالم، حقارت دشمن را بار ديگر به ياد همگان آورده و خاطرات 

فراموش شده و سابقه ی نحس آل ابوسفیان را ديگر بار زنده و اذهان خفته ی امت اسالمی را بیدار نمود.
سراسر خطبه هاي زينب)س( پس از واقعه ی کربال، کرامت و بزرگواري است و اين حفظ کرامت است 
که به رسوايي دشمن مي انجامد. زينب)س( انتظار دلسوزي و رحمت از فرزنِد مادري ناپاک را بیهوده دانسته 
و مي فرمايد: چگونه مي توان به دلسوزي و مهرباني کسي که مادرش جگر پاکان را دريده و گوشتش از خون 

شهیدان رويیده است، چشم امید داشت. ) شیخ عباس قمی، 1385، ص403( 
3. صبر و استقامت در مسیر الهي 

استقامت و صبر همواره يکي از راه هاي نیل به اهداف بزرگ بوده است و در آيات و روايات مختلف به 
آن سفارش شده است. صبر بر سختي ها و پیش آمدهای ناگوار در مسیر يك هدف متعالی تضمین کننده ی 
تحقق آن اهداف است، انبیاء و اولیاي الهي براي اداي رسالت خود از اين ابزار به خوبي بهره جسته اند. در 
حديثي آمده است که امام صادق)ع( فرمود: هر مومني که گرفتار گردد و صبر کند بر آن، براي او مانند اجر 

هزار شهید است. )محمد بن يعقوب کلینی، 1385، ج4 ، ص280(
قرآن مجید نیز استقامت در راه خدا را شايسته ی بشارت فرشتگان خدا دانسته و مي فرمايد: }ِإنَّ الَِّذیَن 
نَِّة الَّتِی ُكنُتْم ُتوَعُدون{  َزنُواْ َو َأْبِشُرواْ بِالْجَ اُفواْ َو اَل تَحْ ُل َعَلْيِهُم الَْمَلئَکُة َأالَّ تَخَ ُ ُثمَّ اْسَتَقُمواْ َتَتنَزَّ َقالُواْ َربَُّنا اللَّ
آنان که گفتند پروردگار ما اهلل است و در اين راه استقامت کردند فرشتگان بر آنان نازل مي شوند که نترسید و 

غمگین نباشید و بشارت باد بر شما آن بهشتي که به شما وعده داده شده است. )سوره فصلت، آيه30(
بنابراين صبر پیشه کردن و استقامت ورزيدن عبادتي ارزشمند و موجب پیروزي انسان در ابتالئات و 
مصايب است. حضرت زينب کبري)س( نیز در زمره ی بزرگترين صابران به شمار مي رود و صبر آن بزرگوار 
يکی از مهم ترين عوامل موفقیت قیام اباعبداهلل به شمار می آيد، او با بهره گیري از اين فضیلت اخالقي بود که 
توانست از چنین آزمون بزرگی موفق بیرون آيد. آری، صبر در برابر مصیبت هاي وارد شده بر امام حسین)ع( 
و يارانش در روز عاشورا و پس از آن استقامت کردن در برابر ظلم و جور دشمن و تحمل اسارت و اتفاقاتي که 
در کوفه و شام رخ داد، از جمله ويژگي هاي بارز اين بانوي نمونه ی خاندان عصمت و طهارت است. از همین 
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روست که زينب)س( را شريك برادر در جمیع مصايب دانسته اند و از قول آن بانوي صابره گفته اند: »سأصبر 
حتي یعجز الصّبر عن صبري« تا آنجا صبر مي کنم که خود صبر نیز از صبر من عاجز بماند. ) سید نورالدين 
جزايری، 1385، ص246( در حقیقت صبر در برابر ناماليمات و مصايب از بارزترين ويژگي های حضرت 

زينب)س( است و به پشتوانه ی همین صبر، وجدان خفته ی جامعه ی اسالمی را بیدار کرد.
4. استفاده از عواطف انساني 

پیام هاي  ابالغ  ابزار هاي موجود براي  از مهم ترين  از واقعه ی عاشورا، يکي  بعد  تاريخ و  در طول 
اين نهضت استفاده از عواطف انساني و عزاداراي و سوگواري در مصیبت ساالر شهیدان بوده است، به 
گونه ا ي  که معارف و آموزه هاي بلند ديني از مجراي اين سوگواري ها در عمق جان مردم نفود کرده 
است و شیوه ي متعالي براي زنده نگه داشتن ياد و نام و آرمان هاي نهضت حسیني بوده است. تأکید 
ائمه ی معصومین)ع( بر سوگواري و گريه بر سید الشهدا)ع( نیز گواهي بر اين مدعاست. در حقیقت گريه 
و ماتم براي حسین بن علی)ع( فرياد مظلومیت حق و عدالت است. هم چنانکه بسیاري از انقالب ها و 

نهضت هاي ديني حتی غیر دينی به گونه ای از اين قیام جاويد الگو گرفته است.
»باكيه« به معني بسیار گريه کننده يکي از القاب زينب کبري)س( است. گريه ها و ندبه هاي زينب)س( 
عالوه بر اينکه امري عاطفي بوده، از سوی ديگر ماهیت سیاسي داشته و بدينوسیله ياد و نام حسین)ع( و 
آرمان های بلند او را در دل ها زنده نگه داشته است. بینش سیاسي آن حضرت در مسأله ی سوگواري بر   
سیدالشهدا)ع( آنجا مشخص مي شود که در آستانه ی ورود به مدينه دستور مي دهد: محمل ها را سیاه پوش 
کنید تا مردم بدانند ما در مصیبت و عزاداري فرزندان فاطمه زهرا)س( به سر مي بريم. )سید نورالدين جزايری، 
1385، ص210( و همین کار باعث مي شود اهل مدينه مراسم سوگواري پر سوز و گدازي در هنگام ورود   

اهل بیت)ع( به اين شهر برگزار کنند که در تاريخ از آن ياد شده است.  
هنگامي  که در بازار کوفه سر بريده ی اباعبداهلل  الحسین)ع( را بر روي نیزه مي گردانند)طبق روايتی( که 
حضرت زينب)س( در برابر اين حرکت وحشیانه، از شدت مصیب سر بر چوبه ی محمل مي کوبد به حدي که 

خون از پیشاني مبارکشان جاري مي شود. ) مجلسی،1403، ج 45، ص114(
ناله هاي جان گداز زينب کبري)س( در قتلگاه نیز در تاريخ به عنوان فرياد مظلومیت اهل بیت)ع( ثبت 
شده است و دل هر انساني را به درد مي آورد. محدث قمي در نفس المهموم مي گويد: زينب)س( از يزيد اجازه 
گرفت تا براي حسین)ع(مجلس ماتم برپا کنند، اهل بیت)ع( در منزلي به نام »دارالحجاره« هفت روز مجلس 
سوگواري برپا کردند و هر روز جمع  بي شماري از زن هاي شام با آن ها در سوگواري شرکت مي کردند و آثار 
اين عزاداري ها چنان بود که  مردم قصد مي کردند به قصر يزيد هجوم برند و او را بکشند. مروان از اين قصد آگاه 
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شد و به يزيد گفت: »مصلحت تو نیست که اهل بیت حسین)ع( را در شام نگهداري. آن ها را به حجاز بفرست و 
از همین رو يزيد و سايل سفر آن ها را آماده کرد و آنان را به مدينه فرستاد.« ) شیخ عباس قمی، 1385، ص410(

جمع بندي 
در يك نگاه کلی مي توان ادعا کرد، اثرات و نتايج قیام عاشورا ريشه در ابالغ پیام ها و احیاي صحیح اين 
نهضت از سوي زينب کبري)س( و ديگر اهل بیت)ع( دارد، زيرا اگر اين تبلیغ ها و يادآوري ها نبود حقايق 
عاشورا در سرزمین کربال باقي مي ماند و جامعه برای همیشه در غفلت و بی خبری نسبت به اين حرکت 
عظیم بسر برده و پیام هاي الهي و معنوي آن در دل مکر و فريب و نیرنگ بني امیه دفن مي شد. شجاعت 
زينب)س( بود که دشمنان را به زانو درآورد و کالم رسا و اشك هاي پر معرفت او کشتي نهضت حسیني را 
به ساحل مقصود نشانده و وجدان های خفتیده ی جوامع اسالمی را بیدار نمود. بیداری اسالمی در عصر حاضر 

نیز به همان اندازه مرهون تالش های زينب کبری)س( است.
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 رسالت رسانه ها در بيداري اسالمي

عبدالعلی عادلی*

چکیده:
يکي از عناصر اثرگذار و نقش آفرين، در عرصه هاي مختلف حیات اجتماعي بشر، رسانه ها و وسائل ارتباط 
جمعي است. رسانه به عنوان مهم ترين ابزار گردش اطالعات و انتقال پیام به مخاطب، توانسته است نقش 
هاي بي بديلي را در سرنوشت گروه هاي انساني و ملت هاي مختلف ايفا نمايد، همان گونه که در انقالب ها و 
بیداري هاي اخیر امت اسالمی، نیز سر رشته ی اطالع رساني اهداف و پیام نهضت ها را به عهده داشته است. 
ترديدی نیست که رسانه، زمانی می تواند ملت هاي مسلمان را در تحقق اهداف بلند اسالمي و رسیدن 
به آمال شان ياري رساند که به رسالت هاي خود در خصوص تحوالت به وجود آمده در دنیای اسالم، آگاهي 
داشته و در عمل به آن پايدار باشد؛ زيرا رسانه ای رسالت مند است که بتواند جريان ها و تحوالت اجتماعي 
را به سمت اهداف ايده آل و مطلوب جامعه، رهنمون باشد. از اين رو در نوشتار حاضر برخي از مهم ترين 
رسالت هاي رسانه، هم چون دفاع از هويت بیداري اسالمي، قدرشناسي از فرصت پیش آمده، پرهیز از القاي 

يأس و ناامیدي و...، در قبال بیداري اسالمي، مورد تحلیل قرار گرفته است.
کلید واژه: بیداري اسالمي، بنیاد گرايي اسالمي، رسانه، رسالت رسانه، نقش رسانه.

Adeli22@ymail.com                   دانش آموخته ی جامعه ی علمیه ی امیرالمؤمنین)ع( و کارشناس ارشد تفسیر *
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مقّدمه
چندي است که در جغرافیاي پهناور امت اسالمي، تحوالت نوين و سرنوشت سازي، در متن حاکمیت ها، 
رخ نموده است که امت بزرگ اسالمي را در کانون توجهات جهاني و بین المللي قرار داده است. اين 
خیزش ها که قلمرو آن، از غرب آفريقا تا آسیاي جنوب شرقي گسترده است، از سوي دانشوران جهان، به 
بیداري اسالمي شهرت يافته است. علت اين نام گذاري نیز آن است، که پیروان آيین نجات بخش اسالم، در 
چندين کشور - که کانون آن فعال کشورهاي تونس، مصر، لیبي، بحرين، يمن و عربستان مي باشد- توانسته اند 
بعد از قريب دو يا سه قرن فراموشي، مجددا در سده ی بیستم، به ايفاي نقش مهم خود، در سرنوشت سیاسي 
و اقتصادي و به دست گرفتن حاکمیت شان، بپردازند. ترديدي نیست بیداري اسالمي که امروزه غربي ها از آن 
به بنیاد گرايي اسالمي نام مي برند)مالزاده، 1382ش، ص387(مايه ی عزت و شرف امت اسالمي است، زيرا 
روحیه ی ظلم ستیزي و عزت خواهي را در کالبد امت اسالم، القاء نموده و ملت هاي مسلمان را در فتح قله هاي 
عزت و اقتدار امید وار ساخته است، تا جايي که سردمداران استعماري، خطرات جدي را، از ناحیه ی آن احساس 
کرده اند و خود اعتراف دارند که جهان غرب و سیستم سرمايه داري بعد از سقوط کمونیسم و رفع خطر سرخ، 
ازهمین ناحیه، تهديد مي شود، لذا ناجوان مردانه و ديوانه وار به خواستگاه ها و بنیان هاي آن حمله ور مي شوند. از 
سوي ديگر، اين موج اسالم خواهي، رسالت هاي سنگیني را نیز بردوش رهبران فکري و سیاسي امت اسالم و 
هم چنین نهادها و جريان هاي مختلف ديني، نهاده است تا بتواند به اهداف بلند خود نايل آمده و افق هاي نوين 

و بالند ه ی را فرا روي امت اسالمی ترسیم نمايد.
 بدون شك در جريان اين موج بیداري، تاکنون عوامل مختلف و گوناگوني به ايفاي نقش پرداخته است 
که يکي از مهم ترين آنها، رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي بوده است، زيرا رسانه ها ابزار آگاهي بخشي و گردش 
اطالعات را بر عهده داشته اند که خود بخش بسیار اساسي و کلیدي، در تبیین اهداف و خواسته هاي نهضت ها، 
به حساب مي آيد. به همین دلیل در مقاله ی حاضر سعي بر آن است تا نقش و رسالت مهم رسانه ها را در 
موج بیداري اسالمي مورد تحلیل و بازشناسي قرار دهیم، به اين امید که بتواند در رسیدن به اهداف عالیه ی 

نهضت ها، مفید و ثمر بخش افتد.
براي دست يابي به اهداف مورد نظر در اين نوشتار الزم است ابتدا تعريفي از بیداري اسالمي، ارائه گردد 
آنگاه مفهوم رسانه و انواع آن و هم چنین برخي از کارکردهايش در نظام اجتماعي، تبیین گردد تا در نتیجه 
رسالت هاي آن، در قبال موج بیداري اسالمي، باز شناسي و مطمح نظر قرار گیرد. اينك مطالب مورد نظر به 

تر تیب ذيل ارائه مي گردد.
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الف( مفهوم بیداری اسالمی
با شناخت واقعیت هاي موجود در  را مي توان به حرکت و جنبشي تعريف کرد که  بیداري اسالمي 
جوامع اسالمي و عقب افتادگي هاي علمي، اقتصادي، سیاسي و اجتماعي مسلمانان، از يك سو و مقايسه ی 
پیشرفت هاي مادي جهان غرب، با گذشته ی پر افتخار و سراسر شکوه و عظمت دنیاي اسالم و میراث علمي 
و غني آن در عرصه هاي مختلف علوم و معارف بشري، از سوي ديگر، از چند قرن قبل آغاز گرديده و تا به 
امروز سیر تکاملي خود را طي نموده است و اکنون نیز در صدد آن است که هدايت قافله ی فکري بشري را به 
دست دانشمندان مؤمن و متعهد مسلمان سپرده و گريبان امت اسالم را از دست اندازي هاي چپاول گران غرب، 
آزاد سازد و بساط ظلم و بي عدالتي هاي ديکته شده توسط مستکبران را براي همیشه از ممالك اسالمي، 

برچیند و هم چنین حکام مستبد و فرومايه را ازکرسي هاي قدرت و شوکت پوشالي شان پايین آورد.
ب( تعريف رسانه و انواع آن

پس از روشن شدن مفهوم و تعريف »بیداري اسالمي« نوبت آن است که واژه ی »رسانه« نیز مفهوم 
شناسي گردد تا در نتیجه، نقش و رسالت آن در بیداري اسالمي مورد واکاوي و تحلیل قرار گیرد.

رسانه )media( در لغت به معناي وسیله ی رساندن و يا برقراري ارتباط است)دهخدا، 1345ش، 
ص12024( و در اصطالح نیز عبارت است از: »وسیله اي است که فرستنده به کمك آن معنا و مفهوم 
مورد نظر خود )پیام( را در قالب هاي کتاب، روزنامه، مجلّه، عکس، فیلم، نوار صوتي و تصويري، راديو، 

تلويزيون، ماهواره و...، به گیرنده منتقل مي کند« )امیرتیموري، 1377ش، ص10(.
ترديدي نیست که رسانه ها، از مؤثرترين وسائل ارتباط جمعي به حساب مي آيند و داراي ويژگي هاي 

خاص و منحصر به فردي است، همان گونه که »سادني مید« مي گويد: 
»ويژگي هاي ذيل وسايل ارتباط جمعي را به ابزار تأثیرگذار تبديل کرده اند: 1� تعداد گیرندگان وسايل 
ارتباط جمعي نسبتا زياد است. 2� ترکیب گیرندگان بسیار متنّوع است. 3� با ارسال پیام از طريق وسايل 
ارتباط جمعي، نوعي تکّثر پیام به وجود مي آيد. 4� توزيع پیام سريع است. 5� هزينه براي مصرف کننده کم 

است« ) محسنیان راد، 1380، ص62(.
 گرچه ممکن است امروزه رسانه، در قالب هاي متنوع و گسترده ا ی به ايفاي نقش بپردازد و مانند 
گذشته فقط به تلويزيون، راديو، روزنامه، مجله و کتاب خالصه نشود بلکه ماهواره، اينترنت، سینما، تئاتر، 
فیلم ها و نوارهاي صوتي و تصويري، ديسك ها و سي دي ها، پوستر، عکس، اساليد، تابلوها، گوشي هاي 
موبايل و...، را نیز شامل شود، اما از آنجايي که روزنامه، راديو و تلويزيون بیش از هر رسانه ی ديگري مورد 
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استفاده ی آحاد جامعه قرار مي گیرد و داراي کارکرد و اثرگذاري هاي ويژه ی هستند، لذا در نوشتار حاضر، 
بیشتر همین سه نوع رسانه، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

ج( نقش و کارکرد رسانه ها در تحوالت اجتماعی
نقش رسانه ها، در تعامالت و تحوالت اجتماعي، از آن جهت پر اهمیت است که به برقراري ارتباطات، 
مي انجامد و ارتباط نیز نه تنها يك ضرورت اجتناب ناپذير در زندگي گروهي انسان ها، بلکه سنگ  بنا و هسته ی 
اصلي جامعه محسوب مي گردد؛ چه اينکه بدون ارتباط، هرگز فرهنگ شکل نمي گیرد و بدون فرهنگ، جامعه 

لباس وجود بر تن نخواهد کرد. همانگونه که »ژوزف تي کالپر« در تعريف ارتباط جمعي مي گويد: 
»ارتباط جمعي عبارت است از رساندن اطالعات، ايده ها و برداشت ها، از طريق وسايل ارتباطي و دريافت 

اين اطالعات به وسیله ی عده ی زيادي از انسان ها در يك زمان« )محسنیان راد، 1384ش، ص62(.
»مارشال مك لوهان« يکي از مشهورترين جامعه شناسان کانادايي، و از بزرگترين متخصصان مسئله ی 
ارتباطات جمعي چنان اهمیتي را براي وسايل ارتباط جمعي قايل است که آن را حتي مهم تر از انديشه ی ديني، 
يعني محتواي ارتباط مي داند)قائم مقامي، 1356ش، ص28-29( از اين رو کسي در ضرورت حضور رسانه ها، 
در میان اجتماع، به عنوان ابزاري براي ايجاد ارتباط، تقويت و انتقال فرهنگ ها و باور هاي ديني ترديدي ندارد. 
و اين ضرورت تا جايي است که برخي از دانشمندان، رسانه را در رديف عوامل شخصیت ساز قرار داده اند و 
بر اين باورند که رسانه هاي جمعي مي توانند هنجارهاي اجتماعي را تقويت يا تضعیف سازند. )بروس کوئن، 
1372، ص112( يا همان گونه که »ژان کازينو« مي گويد »وسايل ارتباط جمعي مي توانند به تسطیح فرهنگي 

و يکسان شدن الگوها و انديشه ها کمك شاياني بکند«. )ژان کازينو، ص155(.
دانشمندان براي رسانه ها، کارکردهاي گوناگوني ذکر کرده اند مانند: اطالع رساني و آگاهي بخشي، آموزش 
و پرورش )عقايد، احساسات، انديشه ها و حرفه ها(، راهنمايي و راهبري، همگن سازي )نزديك  کردن سلیقه ها، 

خواسته ها و انتظارات اعضاي جامعه(، تقويت احساس تعلق اجتماعي.
به اعتقاد برخي از صاحب نظران حوزه ی ارتباطات، هیچ کس نمي تواند به طور جدي در اين واقعیت 
ترديد کند که رسانه هاي همگاني، به نحو چشم گیري، زندگي روزمره ی مردم را تغییر داده است. معیار و 
نشانه ی ساده ی اين واقعیت، میزان زماني است که مردم هر روزه با رسانه هاي همگاني سپري مي کنند.)گیبنز، 

1381ش، ص63(.
رسانه هاي گروهي عالوه بر کارکرد تفريحي، مانند شنیدن و ديدن فیلم ها، نمايش نامه ها، مسابقات و 
سرگرمي ها، سرودها و ...،چند کارکرد مهم ديگر نیز دارد که تبیین آنها مي تواند به تحلیل ابعاد موضوع مورد 
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نظر در اين نوشتار کمك شاياني نمايد.
1. کارکرد فرهنگي: اگر فرهنگ را مجموعه ي منسجم از آراء، عقايد، ارزش ها، هنر، آداب و رسوم که 
توسط غالب افراد جامعه پذيرفته شده است و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود بدانیم)روح االمیني، 
1374ش، ص147؛ سروش، 1381ش، ص340( ارائه ی مباحث نظري درباره هريك از موارد يادشده را نیز 
مي توان کارکرد فرهنگي رسانه ها به حساب آورد؛ امروزه بسیاري از افراد بخش عمده ی معلومات خود را 
مرهون برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و يا بهره گیري از رسانه هاي ديداري و نوشتاري هستند و اين امر 
جاي هیچ ترديدي نیست. در نتیجه کارکرد فرهنگي رسانه هاست که مي تواند تغییرات ساختاري در برخي 

جوامع به وجود آورد. »ژان کازينو« مي نويسد:
»...وسايل ارتب�اط جمعي مي توانند تاثیراتي روي ساخت هاي اج�تماعي داشته باشد، با تحمیل ارزشهاي 
نويني، نظام قشر بندي اجتماعي را تغییر دهند و سلسله مراتب اجتماعي را واژگون سازند«)ژان کازينو، 

1364ش، ص249(.
2. کارکرد سیاسي:درعصرحاضر، رسانه ها با بهره گیري از قدرت تأثیر فوق العاده ی خود، به راحتي مي تواند 
جريانات و گرايش هاي سیاسي را براي مخاطبان خود راهبري يا تبیین کند.) ژان کازينو، ص65(. اين 
کارکرد به گونه ي است که عیني ترين کارکرد رسانه ها، در دنیاي امروز در همین بخش ظاهر شده و به تعبیر 
»تافلر« بشر امروز کاماًل از رسانه ها منفعل است، به خصوص در بعد دموکراسي و امور سیاسي.) آلوين تافلر، 

1375ش، ص314(.
 چه کسي است که نداند ابر رسانه ها کاماًل در اختیار گرايش هاي سیاسي صهیونیسم بین المللي و 
کمپاني هاي استعمارگر غرب بوده و اجرا کننده ی برنامه هاي سیاسي مورد عالقه ی آنها هستند؟ با يك 
نگاه گذرا به تاريخ سیاسي معاصر، به خوبي مي توان ديد که بسیاري از منازعات و کشمکش هاي سیاسي با 
ياري و يا هدايت و پرچم داري رسانه ها تبديل به جريانات قومي � سیاسي شده و يا تعديل و حتي خاموش 

گرديده اند. ) فّخار طوسي، 1381ش، ص5(.
3. کارکرد اطالعاتي: امروزه قسمت عمده اي از انتظارات مخاطبان رسانه ها، دريافت اخبار و اطالعات 
روزمّره است. از اين نظر، رسانه هاي جمعي را، داراي حضور بسیار جّدي و مؤّکد در متن زندگي خود مي دانند. 

افراد جامعه غالبا اطالعات الزم را از طريق رسانه هاي نوشتاري و تصويري و يا صوتي به دست مي آورند.
براين اساس، رسانه ها با توجه به توانمندي هايي که دارند، يکي از عوامل بسیار مهم دگرگوني ارزش ها 
و باورها، محسوب مي شوند، چه اينکه قادرند با برنامه ريزي هاي دقیق و کنترل شده، انديشه هاي مردم يك 
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جامعه را شکل دهند و رفتار آنان را به صورت دلخواه سمت و سو دهند. و اين امر در دنیاي امروز، که روابط 
انساني و عاطفي جاي خود را به روابط ابزاري و مجازي داده است، بسیار ملموس بوده و مردم بیش از پیش 
تحت تأثیر رسانه هاي جمعي قرار دارند و اين، موجب سنگین شدن مسئولیت رسانه ها و صاحبان و گردانندگان 
آن مي شود. اما آنچه بايد بدان توجه شود، آن است که رسانه، ابزاري است در خدمت انسان، و ابزاري است که 
فقط انديشه ی گردانندگانش را به ديگران انتقال مي دهد؛ براين اساس رسانه ها مي توانند هم حامل انديشه هاي 
خوب، انسان ساز، تعالي بخش و کمال آفرين باشند و هم مي توانند در بردارنده ی افکار نادرست، انحطاط آفرين 
و انحرافي باشند، لذا از اين حیث مانند ديگر موضوعات اجتماعي نیازمند بايد ها و نبايد ها خواهند بود. »ويلبور 

شرام« اصحاب رسانه ها را به مثابه ی »دروازه بانان جامعه« دانسته است و در اين باره مي گويد:
»دروازه بانان، که در سراسر شبکه هاي خبري جاي مي گیرند، شامل خبرنگارانند که بايد تصمیم بگیرند در 
جريان يك دادگاه يا يك حادثه خاص يا تظاهرات سیاسي، کدام قسمت را متبلور سازند. کدام خبر را رها ساخته، 
کدامین خبر را در مجراي وسیله ی ارتباطي جاي دهند. همچنین دروازه بانان مؤلّفان را نیز شامل مي شوند؛ 
زيرا آنان بايد تصمیم گیرند از کدام موضوع يا فرد سخن بگويند يا کدامین ديدگاه از زندگي را مطرح نسازند. 
تولیدکنندگان فیلم نیز بايد تصمیم بگیرند از کدام صحنه، فیلم بگیرند. کتاب فروشان نیز بايد تصمیم بگیرند 
کدام کتاب را براي فروش عرضه کنند، معلّمان بايد تصمیم بگیرند کدام کتاب و يا مرجع را درسي تلّقي 
نمايند. تلخیص کنندگان وقايع نیز بايد تصمیم بگیرند کدامین حادثه يا خبر را در خالصه ی خود جاي دهند« 

)ساروخاني، 1372ش، ص 65(.
 مقصود آنست که صاحبان رسانه هر چه را خود خواستند نمي توانند عمل کنند، بلکه بايد مسیري را 

پیش گیرند که به سالمت و صالح جامعه و افراد آن منتهي گردد.

د( وضعیت رسانه ها در جوامع اسالمی
مأموريت رسانه هاي جمعي در هر جامعه، تابع موقعیت ساختاري، اقتضائات فرهنگي، انتظارات جمعي، 
ظرفیت هاي هنجاري وضرورت هاي اجتماعي خواهد بود. بر اين اساس رسالت رسانه، در جوامع اسالمي، نشر 
فرهنگ ديني، پاسداري از ارزش هاي اسالمي، هدايت انسان ها به سوي رشد و تعالي و مبارزه با آسیب ها و 

انحرافات خواهد بود. 
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امام خمینی)ره( در اين خصوص می فرمايد:
» اين دستگاه ها ]رسانه ها[ دستگاه هاي تربیتي است، بايد تمام اقشار ملت با اين دستگاه ها تربیت شوند، 
يك دانشگاه عمومي است... يعني دانشگاهي است که در تمام سطح کشور گسترده است... بايد اين دستگاه ها 
دستگاهي باشد که بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن کند، تمام را مبارز بار بیاورد، تمام را متفکر بار بیاورد، 
آزادمنش بار بیاورد...آن که از همة خدمت ها باالتر است، اين است که نیروي انساني ما را، رشد بدهد و اين به 
عهدة مطبوعات است، مجله هاست، راديو و تلويزيون است، تئاتر و سینماهاست اين ها مي توانند نیروي انساني 

ما را تقويت کنند و تربیت صحیح بکنند و خدمت شان ارزشمند باشد« ) خمیني، 1378ش، ص354- 356(.
اين حقیقت را مي توان مدخلي قرار داد براي بیان اين واقعیت که متأسفانه رسانه هاي کنوني، در جوامع 
اسالمي، بطور عموم کارنامه ی مفید و درخشاني ندارد، زيرا اربابان سیاست هاي استعماري، با به خدمت 
گرفتن ايادي خودباخته و ارائه ی فرهنگ هاي ضد اسالمي، توانسته اند گردانندگان، مجريان، برنامه سازان، و 
در کل اصحاب رسانه را در کشور هاي مختلف اسالمي، از ويژگي هاي اخالقي و معنوي و فرهنگي خويش 
دور ساخته و آنان را متوجه مسايل حیواني و ضد اخالقي سازند، زيرا وقتي تمامي فکر انسان متوجه اين  
مسايل باشد، ديگر کسي به فکر کرامات انساني و الهي نخواهد افتاد. به همین دلیل است که برخي از 
صاحب نظران علوم اجتماعي، معتقداند رسانه هاي همگاني در دنیاي امروز، از اهداف  اولیه ی خود دور شده و 
برنامه هايشان هر روز بیش از پیش به زوال و انحطاط کشانیدن جوامع در ابعاد اخالقي و فرهنگي و ترويج 
انواع نابکاري ها و فحشا و برهنگي ها و قتل و جنايت، منجر مي شود. )قائم مقامي، 1356ش، ص11( حتي 
کساني مانند »کارل پوپر« فیلسوف لیبرال قرن بیستم، که برنامه هاي تلويزيون در ترويج  انحرافات اخالقي 

را قبول دارد، مي گويد:
»ما با استفاده از تلويزيون و وسايلي مانند آن به آموزش خشونت به فرزندان  خود پرداخته ايم و... با کمال 

تأسف، به اعمال سانسور در اين زمینه نیاز داريم« ) قائم مقامي، 1356ش، ص13(.
در رابطه با همین انحطاط رسانه ها و دور افتادن آنها، از اهداف آموزشي و تربیتي صحیح و انساني  است 
که امام راحل)ره( در وصیت نامه ی سیاسي الهي خود، برخي از برنامه ها و نقشه هاي انحرافي  استعمارگران 

توسط رسانه هاي گروهي را مورد اشاره قرار داده و می فرمايد:
»راديو، تلويزيون و مطبوعات و سینماها، از ابزارهاي مؤثر تباهي و تخدير ملت ها، خصوصا نسل جوان 

بوده است.« )وصیت نامه امام  خمینی)ره( بند م(.
در واقع همین سیاست ها و برنامه هاي حساب شده، جهت انحراف فرهنگي و تهي کردن  جوامع از هويت 
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و استقالل خود، باعث بروز بسیاري از مشکالت و نابهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگی به  خصوص در جوامع 
اسالمي گرديده است و با قاطعیت مي توان گفت که بخش عمده اي از گرفتاري ها و مشکالت اين جوامع، 

منبعث از نتايج سلطه ی فرهنگي و ترويج بسیاري از انحرافات، از طريق همین رسانه هاي عمومي است.
بنابراين، تا آنجا که در توان نخبگان و تصمیم گیران امور فرهنگي است، بايد در جهت پااليش رسانه هاي 
عمومي، تالش شود و تمام همت صرف اين شود که در عین اين که برنامه ها، براي اقشار جامعه جذاب و 
گیرا باشد، پر محتوا، آموزنده و اصالح گر هم  باشد؛ به گونه اي که افراد جامعه را به سمت رشد فضايل اخالقي 
و حفظ اصالت هاي انساني  سوق داده و آنان را با حیله ها و نیرنگ هاي استعمارگران که امروزه ديگر اهرم و 

سلطه ی نظامي شان  از درجه ی اعتبار در جهت سلطه بر کشورها ساقط گرديده است آشنا سازد.
ه( رسالت های رسانه در قبال بیداری اسالمی

اگر در بخش قبل، اشاراتي به کاستي هاي رسانه ها گرديد، معنايش اين نبود که مطلق رسانه ها، در جوامع 
اسالمي، ناکارآمد، غیر مفید و استعمار زده هستند بلکه خوشبختانه در برخي کشورهاي اسالمي، به خصوص 
پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي ايران، رسانه هاي وجود دارد که به خوبي توانسته اند از عهده ی 
مسئولیت هاي خطیر اجتماعي و سیاسي خود، بیرون آيند و نقش اساسي شان را در بیداري افکار ملت هاي آزاده 

و مخاطبان خود ايجاد نمايند.
با در نظر داشتن اين مطلب مي توان امیدوار بود که رسانه هاي موجود در جهان اسالم، مي توانند در قبال 
موج بیداري اسالمي، سنگرهاي محکم، پايگاه هاي مقاومت و نهادهاي مفید و تأثیر گذار باشند. به عبارت 
روشن تر رسانه ها مي توانند خالقانه تمامي جريان هاي موجود در جهان اسالم را، با روشنگري و بصیرت، به 
سمت حقايق و تحقق اهداف و آرمان هاي بلند اسالمي  سوق دهند. اينك به  برخي از مهم ترين رسالت هاي 

که رسانه ها، مي توانند در قبال بیداري اسالمي، به دوش بکشند به ترتیب ذيل اشاره مي گردد.
1. دفاع از هويت بیداري اسالمي

اولین و شايد خطیرترين رسالت رسانه ها، در جريان بیداري اسالمي، دفاع منطقي و روشنگرانه از هويت 
بیداري اسالمي است، رسانه ها، بايد بیداري اسالمي را، با هويت واقعي آن، يعني تفکر ظلم ستیزي و عزت 
طلبانه  اسالمی، براي جهانیان معرفي نمايد نه صرفا يك حرکت بدون مبنا و تفکر، زيرا اسالم است که 
ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن   الُْمْنَکِر{ )سوره آل عمران،  پیروان خود را با نداي}ُكْنُتْم َخيَرأُمَّ
آيه110(؛ دعوت مي کند که بايد به چیزي جز برپايي و اقامه ی قسط }لِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط{ )سوره حديد، آيه 

25(؛ در سراسر گیتي نیانديشند. 
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دشمنان که از سیطره ی آموزه های اسالمی در عالم به شدت احساس وحشت دارند، در طول سده های 
متمادی تالش کردند تا آموزه های اسالمی را ارتجاعي و واپس گرايانه معرفي نمايند و با همین شیوه، جوامع 
اسالمي را به تدريج از مفاهیم و آموزه هاي اصیل اسالمي، دور نگهداشتند و متأسفانه از اين طريق به برخی 
از اهداف شوم خود نیز نائل آمدند. مفاهیم ارزشمندي از قبیل عدالت، قسط، جهاد، حج ابراهیمي، شهادت، 
امر به معروف و نهي از منکر و...، به دلیل خطر آفرين بودن آن براي قدرت مداران، به بوته ی فراموشي سپرده 
شد و به جاي آن مباحثي از قبیل جبر و اختیار، قضا و قدر، حدوث و قديم بودن قرآن و مسائلي از اين قبیل، 
سال ها موضوع مهم تفکر ديني و اسالمي گرديد تا اندازه ای به مسائل بی روح پرداخته شد که بیشتر تحصیل 
کرده ها و دانشجويان مسلمان، غافل از داشته ها و اندوخته هاي غني فرهنگ اسالمي خويش، کلید توسعه 
و نجات جامعه را در اتخاذ علوم، ارزش ها و فلسفه ی غربي ديدند. اين روند پرخطر، ادامه داشت تا اينکه به 
فرموده ی شهید مطهري، احیاگران فکر ديني و اسالم شناسان متعهد، هم چون عالمه سید جمال الدين، 
کواکبی، محمد عبده و اقبال الهوري و... )مطهری، ج 24، ص54( به میدان آمده و مسلمانان را متوجه اين 

خطر مهم نمودند.
 درعصر حاضر نیز احیاگر دور انديش، حضرت امام خمیني)ره( و شاگردان و هم فکرانش، توانستند 
چهره ی واقعي اسالم را از میان اوهام و غبارهاي چندين اليه، به جهانیان، بويژه مسلمانان معرفي نمايند و 
چنان روشي را در سرلوحه فعالیت هاي خود برگزيدند که امروزه در پرتو روشن گري هاي آنان، انقالب هاي 
گوناگوني بر ضد حاکمیت هاي برخواسته از ظلم و جور، در منطقه به پا خواسته است و شعار اسالم خواهي و 

عزت طلبي، در پرتو آموزه هاي اسالم را سر لوحه ی قیام  و انقالب هاي شان قرار داده اند.
لذا وظیفه ی دستگاه های تبلیغاتی و صاحبان رسانه ها است که استوار و منطقي، از اسالمي بودن 
بیداري هاي اخیر دفاع نموده و در برابر دسیسه هاي بیگانگان، نشان دهند که انديشه و تفکر اسالمی، 

ارتجاعي و به افول رفته نیست بلکه همواره حیات آفرين و عزت بخش است.
2. قدر شناسي از فرصت بیداري اسالمي

يکي از رسالت هاي مهم رسانه ها، در قبال بیداري اسالمي، قدر شناسي از اين فرصت طاليي است، به 
اين معنا که تمامي نهادهاي اجتماعي بويژه اصحاب رسانه، نبايد اجازه بدهند اين فرصت طاليي، مثل ديگر 
فرصت هاي به دست آمده از دست برود. الزم است رسانه ها به مخاطبان خود بفهماند که در طول قرون 
گذشته، بارها نعمت بزرگ بیداري اسالمي، به مسلمانان ارزاني گرديده است، اما باکمال تأسف به خاطر 
غفلت، جهل و نا آگاهي، خود باختگي، کمبود ايمان و ضعف هاي ديگر، مسلمان ها آن فرصت ها را از دست 
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داده اند و استفاده ی مطلوب از آنها انجام نگرفته است. امروز که خورشید اسالم به نحوی برکل جهان بشريت 
می تابد و دنیا در انتظار استقرار کامل اين دين بي بديل مي باشد، بايد بیش از پیش قدردان اين نعمت بزرگ 

الهي باشیم و از اين بیداري اسالمي با کمال هوشیاري و درايت پاسداري کنیم.
 بیداري اسالمي در واقع به مثابه ی خويشتن يابي، غفلت ستیزي، تولي و تبري، پاسداري و حراست 
از کیان اسالمي، سازش ناپذيري در برابر دشمن، نفي سلطه ی بیگانه و استبداد، استضعاف زدايي، ظلم 
زدايي، و...، مي باشد و خود يك نعمت بسیار ارزشمند و بي بديل براي امت اسالم است که اگر درست مورد 
بهره گیري قرار گیرد مي تواند افق هاي جديد و بالنده ي را فراروي امت اسالمی ترسیم نمايد. همان گونه 
که مقام معظم رهبري)حفظه اهلل( در يکي از پیام هاي خويش به حجاج بیت اهلل الحرام، نقش تجديد حیات 

اسالمي را مورد تأکید قرارداده و درباره ی تأثیرگذاري فراملیتي پديده ی بیداري اسالمي فرمود:
»دنیاي اسالم پس از رخوت و خواب آلودگي دراز مدت و خسارت بار خود که سر انجام به سیطره ی 
سیاسي و فرهنگي بی�گانگان انجامید و م�نابع مادي و بشري اش در خدمت رشد و اقتدار و سلطه ی دشمنانش 
قرار گرفت، اکنون خود را باز يافته و به مرور، در برابر غارت گران و حرامیان جبهه گرفته است. نسیم بیداري 
اسالمي در همه جاي جهان وزيده، و پا نهادن اسالم به عرصه ی عمل، به مطالبه ی جدي بدل شده است. 
پیدايش نظريه ی »اسالم سیاسي« جايگاهي واال در ذهن نخبگان يافته و در نگاه آنان اف�قي روشن و 

ام�ید بخش گشوده است.« )خامنه اي، 1382/11/8(.
3. پرهیز از القاي يأس و نا امیدي

وظیفه ی ديگر رسانه ها تقويت روحیه ی انقالبي و امید آفريني در روحیه ی مخاطبان است به اين معنا که 
رسانه، بايد در عرصه هاي مهم حیات اجتماعي به ويژه در راستاي ستیز با ظلم و مقابله با نقشه هاي طراحي 
شده ی دشمن، مخاطبین خود را امیدوار و با نشاط نگه دارد و همواره اين بینش و تفکر را به مخاطبان خود القاء 
نمايد که ايمان به هدف و استقامت در برابر اعمال فشار دشمن و پرهیز از يأس و ناامیدي، روند اسالم گرايي 
را سرعت مي بخشد و متقابال هر گونه ناامیدي و سستي در پیشبرد اهداف عالیه ی اسالمي، باعث تقويت 
روحیه ی دشمن و رکود فعالیت هاي اسالمي خواهد شد. ترديدي نیست که پیشرفت هاي که تاکنون حاصل 
شده است به برکت پايمردي و استقامت در انجام وظايف الهي بوده است، لذا استمرار حرکت اسالمي در 
جهان، نیز در سايه ی صالبت و ايستادگي و خودداري از حالت يأس و ناامیدي امکان پذير است همانگونه 
که قرآن در اين خصوص تأکید مي ورزد: }َواَل َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء الَْقْوِم ِإْن َتُکونُوا َتْألَُموَن َفِإنَُّهْم یْألَُموَن َكَما َتْألَُموَن 
ُ َعِليًما َحِکيًما{ )سوره نساء، آيه104(؛ و در راه تعقیب دشمن، )هرگز(  ِ َما اَل یْرُجوَن َوَكاَن اللَّ َوَتْرُجوَن ِمَن اللَّ
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سست نشويد! )زيرا( اگر شما درد و رنج مي بینید، آنها نیز همانند شما درد و رنج مي بینند؛ ولي شما امیدي از 
خدا داريد که آنها ندارند؛ و خداوند، دانا و حکیم است.

ُمْؤِمِنيَن{ )سوره        ُكْنُتْم  ِإْن  ْعَلْوَن  اْلَ َأْنُتُم  َو  َتْحَزنُوا  اََل  َتِهُنوا و  }واَل  آيه ی ديگر می فرمايد:  يا در 
آل عمران، آيه139(؛ و سست نشويد! و غمگین نگرديد! و شما برتريد اگر ايمان داشته باشید!

پیام صريح و روشن اين آيات آن است که در مقابله با دشمن، نه خود احساس عجز و سستي نمايید و نه 
اين روحیه را به ديگران القاء کنید، زيرا يأس و ناامیدي است که باعث تقويت روحیه دشمن و تضعیف اراده، 
در نیروهاي خودي مي گردد و انرژي رزمندگان را به تحلیل برده و در نتیجه توان جهاد و مقاومت را مي گیرد 

و نیرو هاي فعال را به شکست و تسلیم وادار مي سازد.
4. هوشیاري در برابر تبلیغات رسانه هاي بیگانه 

رسالت مهم ديگر رسانه ها آن است که در برابر ترفندهاي تبلیغاتي بیگانگان به ويژه کمپاني هاي اسالم 
ستیز غرب و رژيم صهیونیستي، هوشیار باشند و ضمن شناخت اهداف و منويات شوم آنان، با شیوه هاي 

معقول و منطقي، به دفاع از آموزه هاي حیات بخش اسالم و خنثي سازي دسیسه هاي دشمن برخیزند.
رسانه ها بايد بدانند که کشورهاي استعمارگر، به منظور حفظ منافع خود در ديگر کشورها، از هر وسیله ي 
استفاده مي کنند. همانگونه که امروزه چهار خبرگزاري غربي، به عنوان بزرگترين بنگاه هاي اطالع رساني 
نبض  »رويتر«  و  پرس«  »فرانس  »آسوشیتیدپرس«،  پرس«،  »يونايتید  نظیر  جهان،  پراکني  و سخن 
اطالع رساني، دنیا را در دست دارد و روزانه نزديك به چهل میلیون کلمه خبر، در سراسر جهان، مخابره 
مي کنند به  گونه ي که 90% اخبار خارجي روزنامه ها و ساير وسايل ارتباط جمعي، از اين چهار منبع خبري 

تهیه و پخش مي شود. )حمید موالنا، 1371ش، ص41(.
بنابراين، خوراک بیشتر رسانه ها، از اين غول هاي خبرگزاري تهیه مي گردد و افکار عمومي دنیا را نیز به 
راحتي مي تواند تحت تأثیر قرار دهد و اين خود رسالت رسانه هاي جهان اسالم را چند برابر مي سازد تا بتواند 
با برخورداري از ابزار و تکنولوژي زمان، اهداف پنهان دشمن را از خالل تبلیغات و بسته هاي اطالعاتي شان 

کشف نموده و به مقابله ی منطقي با آن به پا خیزد.
5 . پرهیز از اختالف و نفاق افکني

رسالت مهم ديگر رسانه ها آن است که بیداري اسالمي را بر پايه ی وحدت و همدلي ملت هاي مسلمان 
و وفاق امت اسالمي، دروني کردن باورهاي اعتقادي، معرفي ساز و کار جهت حل و فصل تعارض ها و 
محور سازي اشتراکات عقیدتي، فرهنگي، سیاسي، اجتماعي و...، ترويج و نهادينه نمايند، تا در پرتو آن، 
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دست يابي به اهداف بلند اسالمي ممکن گردد.
بدون ترديد زيان هايي که از ناحیه ی اختالفات فرقه اي و مذهبي دامن گیر و متوجه امت اسالمي شده 
است به مراتب بیشتر و سنگین تر از زيان هايي است که مسلمانان در طول تاريخ از ناحیه ی دشمنان خارجي 
متحمل شده است. اين واقعیتي است که اثبات آن نیاز به دلیل هم ندارد زيرا از روزي که آتش اختالف در 
میان مسلمانان شعله ور گرديد متأسفانه حرکت علمي، فکري، صنعتي، تجربي و...، در میان مسلمانان نیز کند 
گرديد و سبب گرديد که رخوت و واپس گرايي مطلق در جوامع اسالمي حاکم گردد بگونه ا ي که خودباوري، 
اعتماد به نفس، عزت اسالمي، و...، به تاراج رفت. بنابراين رسانه ها بايد در گزينش و انتقال اطالعات به مردم، 
از مسائل تفرقه انگیز به شدت بپرهیزد. زيرا نفاق و اختالف است که شکننده ترين موانع را بر سر راه بیداري 
اسالمي به وجود مي آورد و به تعبیر قرآن، ابهت و شوکت جامعه اسالمي را مي شکند }َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا 
َوَتْذَهَب ِریُحُکْم{ )سوره أنفال، آيه 46(؛ و نزاع )و کشمکش( نکنید، تا سست نشويد، و قدرت )و شوکت( شما 

از میان نرود!
از سوي ديگر پیروان تمامي مذاهب و فرق اسالمي نیز الزم است ضمن تحمل يك ديگر و احترام به 
آراي همديگر و اعتصام به حبل المتین وحدت و احیاي اخوت اسالمي همگي در يك صف واحد قرار گیرند.

6. پرهیز از برخورد سلیقه اي 
مهم ديگري که رسانه ها بايد مطمح نظر و توجه قرار دهند آن است که با مسائل سرنوشت ساز امت 
اسالم، برخورد سلیقه اي نکنند، به اين معنا که هر رسانه ا ي، سعي نکند با وقايع اجتماعي آن گونه که مطلوب 
او است برخورد نمايد نه آن گونه که نیاز مسلمانان و آحاد امت اسالم است؛ زيرا اگر رسانه ها بخواهند اين گونه 
جريان ها را توجیه و اطالع رساني نمايند نتیجه آن مي شود که حقايق و واقعیت ها قرباني گرديده و به جاي 
آن، تشتت و پراکندگي حاکم گردد، همان چیزي که متأسفانه در طول تاريخ، همواره امت بزرگ اسالم را 
رنج و آزار داده است و سبب گرديده است که جريان ها، فرقه ها و گروه هاي مختلفي مانند فرقه هاي غالت، 
بهائیت، سلفي گري و...، از درون جامعه ی اسالمي شکل بگیرد و هرکدام نیز، تا به امروز اهداف متضادي را 
دنبال نمايند. حال اگر تمامي فرقه هاي موجود در جهان اسالم، بخواهند در جريان بیداري هاي پیش آمده، 
به دنبال رسیدن به خواسته هاي شخصي خود باشند نتیجه ی جز ذلت و خواري و تن دادن به شکست و سر 

افکندگي، نخواهد داشت.  
7 . بصیرت افزايي و روشنگري

رسالت ديگر رسانه ها، آگاهي بخشي و روشنگري است. به اين معنا که رسانه  ها بايد اطالعات الزم 
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را براي دشمن شناسي و خطرات سیاسي، اجتماعي و اقتصادي آن، براي جامعه در اختیار مخاطب قرار 
بدهد. قرآن کريم، در اهمیت دشمن شناسي می فرمايد: }یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا بَِطانًَة ِمْن ُدوِنُکْم اَل 
یْألُونَُکْم َخَبااًل َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد بََدِت الَْبْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم أَْكَبُر َقْد بَينَّا لَُکُم اْلیاِت ِإْن ُكْنُتْم 
َتْعِقُلونَ{  )سوره آل عمران، آيه118(؛ اي کساني که ايمان آورده ايد! محرم اسراري از غیر خود، انتخاب نکنید! 
آنها از هرگونه شر و فسادي در باره شما، کوتاهي نمي کنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید. 
)نشانه هاي( دشمني از دهان )و کالم(شان آشکار شده؛ و آنچه در دلهاي شان پنهان مي دارند، از آن مهم تر 

است. ما آيات )و راه هاي پیشگیري از شر آنها( را براي شما بیان کرديم اگر انديشه کنید!
مفهوم آيه ی فوق آن است که مسلمانان بايد در شناخت دين، داراي بصیرت و آگاهي باشند. يعني 
نبايد دوست را دشمن و دشمن را دوست ب�پندارند. بي بصیرتي در جوامع اسالمي چنان خطرناک است که 
امیرالمؤمنین)ع( در باره ی آن، می فرمايد: »َولُِبَس ااْلْسالُم لُْبَس الَْفْرِو َمْقلوبًا« )نهج البالغه، خطبه107( مردم 

جامعه، اسالم را به تن می کنند ولی آن چنان که پوستین را وارونه به تن کنند.
شهید مطهري در تحلیل اين فراز از فرمايش امیرالمؤمنین)ع( چنین مي نويسد: »پوستین در زمستان برای 
دفع سرماست. يك وقت پوستین را می اندازند دور، لخت و عور در مقابل سرما ظاهر می شوند. و يك وقت 
پوستین را می پوشند اما نه آن طور که بايد بپوشند، بلکه قسمت پشم دار را بیرون می گذارند و قسمت پوست را 
می پوشند. در اين صورت نه تنها گرما ندارد و بدن را گرم نمی کند، بلکه به يك صورت مضحك و وحشتناک 
و مسخره ی هم در می آيد. امام علی)ع( می فرمايد: اسالم را مردم چنین خواهند کرد، هم دارند و هم ندارند. 
دارند ولی چون آن را وارونه کرده اند، آنچه بايد رو باشد زير است و آنچه بايد در زير قرار بگیرد در رو قرار گرفته 
است. نتیجه اين است که اسالم هست اما اسالم بی خاصیت و بی اثر، اسالمی که ديگر نمی تواند حرارت بدهد، 

نمی تواند حرکت و جنبش بدهد، نمی تواند نیرو بدهد، نمی تواند بصیرت بدهد.«  )مطهری، ج 25، ص، 424(.
8. دقت در جمع آوري و پردازش اطالعات

بخشي از رسالت مهم اصحاب رسانه، مربوط مي شود به نحوه ی گردآوري، گزينش و تحلیل اطالعات، به 
اين معنا که گردش اطالعات در رسانه و انتقال آن به مخاطب پايه و اساس فعالیت هاي رسانه اي محسوب 
مي شود و بايد در گزينش و پردازش آن احتیاط و دقت الزم اعمال گردد تا موجب جهت گیري و برداشت هاي 
انحرافي در مخاطب نگردد. همان گونه که رسول اکرم)ص( وظیفه ی ابالغ و پیام رساني خود را بر پايه ی آگاهي 
ِ َعَلی بَِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتََّبَعِني{؛ )سوره يوسف، آيه 108( بگو:  و بصیرت قرار داده بود: }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإلَی اللَّ

اين راه من است من و پیروانم، و با بصیرت کامل، همه مردم را به سوي خدا دعوت مي کنیم! 
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پیام صريح اين آيه آن است که عدم آشنايي کامل با موضوعات مورد ابالغ و خبر رساني، موجب ارائه ی 
پاسخ ها و تحلیل هاي غیر يقیني و گمراه سازي مخاطب و سلب اعتماد او مي شود. کسب آگاهي الزم و 
داشتن نیروهاي متخصص و کارشناس در رسانه موجب مي شود که رسانه، آلت دست ديگران قرار نگیرد و 
سیاست مداران و سود جويان داخلي و خارجي و منحرفان فکري، اعتقادي، اقتصادي و سیاسي، نتوانند از آن 
به عنوان ابزار و وسیله استفاده کنند. همان چیزي که متأسفانه در طول تاريخ رسانه هاي اسالمي، بارها مورد 

سوء استفاده هاي بنیان برانداز دشمنان قرار گرفته است.
9 . بکارگیري ابزارهاي مشروع

رسالت ديگر رسانه هاي اسالمي آن است که در دست  يابي به اهداف، از ابزارهاي سالم، مطمئن و مشروع 
بهره گیرد و از وسائل و ابزار نامشروع استفاده نکند به تعبیر ديگر نبايد نقش ابزار را در وصول به هدف ناديده 
بگیرد، زيرا سالمت و درستي ابزار، عالوه براينکه مخاطب را در دريافت داده هاي اطالعاتي توجیه و کمك 
مي کند تا از صحت داده ها و صداقت گوينده مطمئن شود، نیل به اهداف را نیز سرعت مي بخشد و در اقناع 
بخشي به مخاطب فوق العاده مؤثر است. بنابراين استفاده از ابزار نامشروع به  جاي اين که موقعیت ها را تحکیم 

بخشد، لطماتي را وارد خواهد ساخت که جبران آن شايد نا ممکن گردد.
 ابزارهاي نامشروع در حوزه ی رسانه چنان گسترده است که نمي توان به بحث پیرامون آن پرداخت، زيرا؛ 
از دروغ و تهمت مطبوعاتي تا افشاي اسرار، خیانت، شايعه پراکني، سرقت اطالعات، تحريف اطالعات و... را 

شامل مي شود.
بنابراين، رسانه ها نبايد سعي  کنند به هر قیمتي به هدف برسند، بلکه هدف را بايد در قالب و ابزار مفید براي 
مخاطب ارائه نمايند. همان گونه که آيات متعددي از قرآن کريم نیز بر اين اصل تأکید مي ورزد که هدف وسیله 
را توجیه نمي کند آنجا که می فرمايد: }َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ الُْمِضلِّيَن َعُضًدا{ )سوره کهف، آيه51( و من هیچ گاه 

گمراه کنندگان را دست يار خود قرار نمي دهم!
ِ ِمْن أَْولِياَء ُثمَّ  ُکُم النَّاُر َوَما لَُکْم ِمْن ُدوِن اللَّ يا در آيه ی ديگر می فرمايد: }وَ اَل َتْرَكُنوا ِإلَی الَِّذیَن َظَلُموا َفَتَمسَّ
اَل ُتْنَصُروَن{ )سوره هود، آيه113( و بر ظالمان تکیه ننمايید، که موجب مي شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در آن 

حال، هیچ ولي و سرپرستي جز خدا نخواهید داشت؛ و ياري نمي شويد!
يِب ِمَن الَْقْوِل و َُهُدوا ِإلَی ِصَراِط  از نگاه قرآن، مطالب رسانه بايد پاک و دلپسند باشد: }و َُهُدوا ِإلَی الطَّ
الَْحِميِد{ )سوره حج، آيه24( و بسوي سخنان پاکیزه هدايت مي شوند، و به راه خداوند شايسته ستايش، 

راهنمايي مي گردند.
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پس اين يك واقعیت است که انديشه هاي ناصواب همواره از طريق ابزار نامشروع انتشار يافته است 
}َو الَِّذي َخُبَث اَل یْخُرُج ِإالَّ نَِکًدا{ )سوره اعراف،  آيه 58( اما رسانه هاي اسالمي که هدفش تحقق اهداف 
بلند اسالمي است هرگز نمي تواند از ابزار نامشروع سود ببرد؛ زيرا قرآن اين روش را براي وصول به هدف 

نمي پسندد، افزون بر اينکه وجدان و نیروي ايماني انسان ها نیز آن را بر نمي تابد.
جمع بندي

در يك نگاه کلی مي توان نتايج بحث را اين گونه بیان داشت:
1 . حرکت بیداري اسالمي، ضمن در نظر داشت پیشینه ی عزت مندانه و سراسر شکوه امت اسالم، 
اهدافي را مي پويد که در پرتو آن، مجد و عظمت و شکوه، بار ديگر در کالبد امت اسالم دمیده خواهد شد 

و سرنوشت سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و...، امت اسالم، به دست مسلمانان متعهد و باورمند خواهد افتاد.
2. رسانه ها در تمامي تحوالت اجتماعي به ويژه بیداري هاي اخیر امت اسالم، مي تواند کارکردهاي 

مهمي در جهت اطالع رساني، آگاهي بخشي، و توجیه اهداف و آرمانهاي نهضت ها داشته باشد.
3. در میان کارکرد هاي مختلف رسانه  ها، کارکرد فرهنگي، سیاسي و اطالعاتي، از آن جهت مهم 

مي نمايد که در سرنوشت سیاسي و اجتماعي مردم فوق العاده اثرگذار و تعیین کننده هست.
4. در زندگي اجتماعي امروز، رسانه ها و وسائل ارتباط جمعي بیشترين نقش و اثرگذاري ها را در تحوالت 
سرنوشت ساز مردم ايفا مي کند، از اينرو در بیداري هاي امت اسالمی نیز نبايد از اثرگزاري آنها در جريانات و 

تحوالت اجتماعي غافل ماند و نقش آنها را ناديده گرفت.
5. به تبع اهمیت و نقش رسانه ها در تحوالت اجتماعي، رسالت هاي مهمي نیز متوجه آنها مي گردد 
که عملیاتي شدن آنها مي تواند در به ثمر رسیدن بیداري هاي اخیر، و نیل به اهداف نهضت ها مؤثر افتد و 

آگاهي هاي الزم نیز بدينوسیله به مخاطبان منتقل گردد.
6. رسالت هاي که در نوشتار حاضر، براي رسانه ها درجريان بیداري هاي امت اسالمی مطرح گرديده 
است عبارتند از: دفاع از هويت بیداري اسالمي، قدر شناسي از فرصت طاليي بیداري هاي به وجود آمده در 
جهان اسالم، پرهیز از القاي يأس و ناامیدي در روحیه ی اسالم طلبان مبارز و آحاد امت اسالمي، پرهیز از 
برخورد سلیقه ي، پرهیز از اختالف و نفاق افکني، بصیرت افزايي و روشنگري، دقت در گزينش و تحلیل 

اطالعات و در نهايت بکار گیري ابزارهاي مطمئن و مشروع در اجراي برنامه ها.
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 بيداری اسالمی در اشعار محمد اقبال الهوری
 محمد حسن اخالقی*

چکیده  
جهان اسالم علی رغم شکوه، عظمت و پیشرفتی که به دلیل عمل نمودن به ايدئولوژی مبتنی بر جهان 
بینی اصیل اسالمی نصیبش شده  بود، در صده های اخیر دچار افول، سستی و رخوت گشت، که بدون ترديد 
عامل عمده ی اين رکود و عقب گرد، دوری از آموزه های حیات بخش اسالم و رواج از خود بیگانگی در میان 
امت اسالمی بوده است، اما با اين همه فرهیختگان و انديشمندان توانا و صاحب  نامی بوده اند که نقاط ضعف 
و قوت جهان اسالم را می شناخته و راه های برون رفت از مشکالت موجود را نشان میداده اند، قرن نوزدهم 

و بیستم میالدی از اين حیث از جايگاه خاصی برخوردار است. 
انديشمندانی زبردست و قوی همچون سید جمال الدين، محمد عبده، امام خمینی)ره( و... در میان 
جوامع اسالمی ظهور کردند و خون تازه ای در رگ های خشکیده ی امت مسلمان تزريق نمودند.  محمد اقبال 
الهوری بی شك شخصیتی است که توانست طرحی نو در اندازد و احساس جديدی در میان ملل ستمديده ی 
مسلمان، پديد آورد. مقاله ی حاضر در صدد بیان ديدگاه ها و نظريات اين متفکر آگاه به زمان، برآمده است تا 

نظريات وی را در فرايند بیداری اسالمی از البالی اشعار وی بدست آورد. 
کلیدواژه: بیداری اسالمی، خیزش، اقبال، اشعار، همبستگی و تفکر اسالمی.

مقدمه:

Akhlaqi@gmail.com                           دانشجوی دکترای قرآن و علوم اجتماعی جامعه المصطفی العالمیه *
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عالمه دکتر محمد اقبال الهوری يکی از انديشمندان و متفکرين نامدار اسالمی متعلق به قرن 
که  اسالمی  کشورهای  و  مسلمانان  در خصوص  وی  انديشه های  و  افکار  می باشد.  میالدی  بیستم 
انديشه ها  بر  به سزايی  تأثیر  است،  بوده  از سید جمال الدين  متأثر  به طور غیرمستقیم  می توان گفت 
و تفکرات مسلمانان و جوامع اسالمی داشته  است. اقبال در مدت اقامت سه ساله ی خود در اروپا و 
تحصیل در آنجا، پیشرفت و توسعه ی جوامع غربی را نظاره گر بود و به جای آنکه مانند بسیاری از 
مسلمانان که به اروپا سفر می کنند، مجذوب و مقهور فرهنگ و تمدن غرب شود، به شدت به دنبال 
راه حل جهت برون رفت جوامع مسلمان از وضعی که در آن زمان گرفتار آن بودند، برآمد. اقبال در 

اين خصوص می گويد: 

  گرچه دارد شیوه های رنگ رنگ
ای به تقلیدش اسی�ر آزاد ش�و

 
 من بجز عبرت نگیرم از فرنگ
دام�ن ق��رآن بگ�یر آزاد شو

 )کلیات اشعار فارسی اقبال، 1366، ص311(

به  بود،  يکپارچگی میان مسلمانان  ايجاد  اين راستا استقالل طلبی و  اقبال در  راهکار  مهم ترين 
عبارت ديگر راهکار اساسی ايشان ايده ی تشکیل امت واحده بود. اقبال با توجه به پويايی و تحرکی 
که در متن آموزه های اجتماعی اسالم می ديد، معتقد بود که با بهره گیری از روح تعلیمات اسالمی، 
او  شوند.  نائل  مسلمان  ملتهای  اجتماعی  و  سیاسی  دشواری های  رفع  به  می توانند  امروز  مسلمانان 
معتقد بود که به دلیل اعمال سیاستهای استعماری و تفرقه اندازی میان ملتها و مذاهب اسالمی از 
سوی دشمنان اسالم، مسلمانان، خود را در چنگال اسارت استعمارگران غربی خوار و ذلیل و بی هويت 
همچنین  و  رسول خدا)ص(  سنت  و  قرآن  به  تمسك  با  مسلمانان  که  بود  معتقد  اقبال  اند.  ساخته 

بازگشت به گذشته ی پر افتخار خود، توان بازسازی فرهنگ و تمدن نوين اسالمی خود را دارند. 
تحقیق حاضر در صدد بیان انديشه ها و ديدگاه های اجتماعی اقبال در موارد مشخصی همچون: 
خیزش و بیداری مسلمانان، يکپارچگی و همبستگی مسلمانان، تجديد بنای انديشه و تفکر اسالمی 

و کار و کوشش جمعی می باشد، بستر اصلی تحقیق را نیز کلیات اشعار اقبال قرار داده ايم.
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1. زندگی نامه ی اقبال 
1/1 تولد

در خانه ی کوچك و يك  طبقه و در يکی از اطاق های تیره و تار، در شعاع نور ضعیف شمع، شیخ نورمحمد، 
صاحب فرزندی زيبا گرديد. فرزندی که با جذبه ی خويش توجه خانواده را به خود جلب کرد. نورمحمد چهل 
ساله، نوزاد تازه متولد را »محمد اقبال« نامید. تاريخ تولد اقبال به صورت دقیق مشخص نیست، بعضی تولد 
ايشان را 22 فوريه1873م. و بعضی29 دسامبر1873م. و بعضی 9 نوامبر 1877م. دانسته اند.)جاويد اقبال، 
1372، ج1، ص62( اما آنچه دقیق تر به نظر می رسد و به صواب نزديك تر است و با گفته ی خود اقبال، سخنان 
بزرگان و افراد معتبر از خانواده ی اقبال تناسب دارد و با کارنامه ی تحصیلی  ايشان نیز مطابقت دارد، سوم 

ذی القعده1294هجری قمری مطابق با نهم نوامبر1877 میالدی می باشد.)جاويد اقبال، 1372، ج1، ص79(
2/1. تحصیالت

پدر اقبال مردی متدين بود و همیشه آرزو داشت که پسرش فقط آموزش های دينی ببیند. از همین روی 
اقبال چهار و نیم ساله، به محضر درس »موالنا غالم حسن« قدم گذاشت و در مسجد شروع به آموختن 
قرآن کريم نمود. يك روز به طور اتفاقی استاد، اقبال را در حال آموزش قرآن ديد. قیافه ی معصوم و فراخی 
پیشانی اين کودک وی را بسیار تحت تأثیر قرار داد به نحوی که پرسید اين فرزند کیست؟ به سبب آشنايی و 
مراوده ی قبلی او با پدر اقبال، موالنا سید میرحسن از شیخ نورمحمد خواست که عالوه بر آموزش های دينی، 
فرزندش را با آموزش های علوم جديد نیز آشنا کند. شیخ نورمحمد پس از مدتی تأمل به اين امر رضايت داد 
و اقبال در جوار منزل پدری اش نزد سیدمیرحسن، آموختن ادبیاِت اردو، فارسی و عربی را آغاز نمود.)جاويد 

اقبال، 1372، ج1، ص82(
اين دوره با توجه به هوش و زيرکی اقبال سه سال طول کشید. پس از اين آموزش ها و با توصیه ی سید 
میرحسن، شیخ نورمحمد فرزندش را در مدرسه ی اسکاتلندی ثبت نام کرد.)جاويد اقبال، 1372، ج1، ص83( 
در سال 1895م اقبال موفق شد که به کالج دولتی الهور راه يابد. )جاويد اقبال، 1372، ج1، ص115( اقبال 
عالوه بر اينکه دروس فلسفه و انگلیسی را در دانشگاه دولتی می آموخت، در کنار آن مضامینی همچون 
زبان و ادبیات عرب را در دانشکده ی شرقی که در آن زمان در ساختمان دانشگاه دولتی مستقر بود، آموزش 
می ديد. در 1896م اقبال مدرک لیسانس را با مضامین عربی و انگلیسی با کسب درجه ی ممتاز به دست 
آورد و نظر به اينکه به فلسفه عالقمند بود، در مقطع فوق لیسانس در رشته ی فلسفه ثبت نام کرد و در سال 
1899م عالوه بر اينکه موفق به پشت سرگذاشتن اين مرحله شد، در تمام پنجاب در رشته ی فلسفه مقام 
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اول را کسب کرده و جائزه ی کاپ نقره ای را به خود اختصاص داد.)جاويد اقبال، 1372، ج1، ص118 و 119( 
در اثنای تحصیل در رشته ی فلسفه وی به دانشکده ی حقوق الهور نیز می رفت، اما در امتحان ورودی آن 
مردود شد. آنها وی را جهت ادامه ی اين رشته نپذيرفتند. باالخره اين خواسته ی او در لندن اجابت شد و در 

سال 1904م وی الهور را به مقصد انگلستان ترک کرد. 
اقبال پس از اتمام دکتری در رشته ی فلسفه در دانشگاه مونیخ و اخذ گواهی وکالت از دانشگاه لندن، در 
ژوئیه ی 1908م به کشور خود بازگشت و در دهلی با شکوه فراوان مورد استقبال دوستان و عالقمندان خود 
قرار گرفت. وی در الهور ساکن شد و شغل وکالت را برای کمك به هم نوعان خود برگزيد و در کنار آن به 

تدريس فلسفه در دانشکده ی دولتی پرداخت. 
3/1. درگذشت

اقبال دراثر بیماری در سال 1934م دست از کار وکالت کشید. او مبتال به گرفتگی صدا، سنگ کلیه و 
بیماری قلب بود. اقبال در سپیده دم 21 آوريل 1938م چشم از جهان فرو بست. پس از انتشار خبر مرگ وی 
سرتاسر هند تعطیل شد و جسد او با شکوه تمام در کنار مسجد شاهی الهور به خاک سپرده شد. )جاويد اقبال، 

ج2، ص 886�887؛ چراغ الله، 1382، ص 19�26( 
2. آثار اقبال

الف: آثار منثور
1. علم االقتصاد )به زبان اردو(؛ سیر فلسفه در ايران )رساله ی دکتری(؛ احیای تفکر دينی در اسالم 

ب: آثار منظوم
 از عالمه اقبال آثار فراوانی به يادگار مانده است از جمله اسرار خودی )فارسی(؛  رموز بیخودی 
مسافر  )فارسی(؛   جاويدنامه  )فارسی(؛  عجم  زبور  )اردو(؛  درا  بانگ  )فارسی(؛  مشرق  پیام  )فارسی(؛ 
)فارسی(؛ بال جبرئیل )شاهکار ادبی اقبال به زبان اردو(؛ پس چه بايد کرد ای اقوام شرق )فارسی(؛ 

ضرب کلیم )اردو(؛ ارمغان حجاز )فارسی(
3. انديشه های اجتماعی اقبال

اقبال الهوری، انديشمندی بود که دردهای کهنه و زخم های ناسور جوامع اسالمی را خوب درک می کرد؛ 
چه اينکه درک و احساس دردهايی اجتماعی اولین قدمی است که انسان در صدد بر طرف کردن آن است:
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بکندطبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیك  دوا  را  که  نبیند  تو  در  درد    چو 

 
اين دردها و عقب  ماندگی های مسلمانان در اشعار اردو و فارسی اين متفکر مبارز اسالمی هويداست. 
وی مسلمانان را به اين مشکالت که گريبان گیر آنان است آگاهی می دهد و از ايشان می خواهد جهت حل 
اين مشکالت و برون رفت از اين وضعیت، به جای سستی، رخوت، تقلید و پذيرش سلطه ی استعمارگران، 

به تالش، کوشش، علم آموزی و نوآوری روی بیاورند. 
اصالحاتی که اقبال به دنبال آن بود وسیع و همه جانبه بود و همه ی حوزه ها اعم از دينی، تربیتی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شد. تفکر اصالحی اقبال مبتنی بر »فلسفه ی خودی« بود. اقبال با 
موشکافی های فراوان در تاريخ تفکر اسالمی متوجه اين نکته  شده بود و می گفت تا وقتی که محصول کالم 
اسالمی جبر، و محصول عرفان و ادبیات، سکر و سستی و محصول فقه و قرائت، تقلید و پیروی صرف باشد، 
به طور طبیعی سرنوشت انسان و امت اسالمی همان خواهد شد که در سه قرن اخیر بدان دچار آمده اند و تا 

زمانی که اين علت ها پابرجا هستند، انتظار بهبودی بیهوده است. 
از طرفی او اين نکته را نیز دريافته بود که تمدن جديد، مايه و گوهر خويش را از آزادی فرد، به دست 
آورده است. اما اين آزادی با توجه به اينکه انسان را در انحصار ماديت قرار داده به ضد خود منجر شده است. 
انسان امروز به جای استفاده از آزادی و معنوی ساختن زندگی خود، در بدترين زندان خودخواسته و خودساخته 

گرفتار آمده است )چراغ الله، 1382، ص48(: 

کاروان زندگی بی منزل است در نگاهش آدمی آب و گل است

)کلیات اشعار فارسی اقبال، 1366، ص409(
1/3. خیزش و بیداری مسلمانان

يکی از نظريه ها و انديشه های اقبال که در جای جای ديوان شعر فارسی اش به او اشاره شده است، آگاهی 
و بیداری مسلمانان است. وی از اينکه می ديد جوامع اسالمی غرب زده شده و مهم تر از همه دچار رخوت و 
سستی گشته و در مقابل غرب جز انفعال و اثرپذيری کار ديگری انجام نمی دهند، بسیار غم زده و ناراحت بود. 
از همین روی تالش می کرد که امت اسالمی را با تمام اختالفات قومیتی، نژادی و زبانی نسبت به اوضاع 

زمانه حساس و آگاه سازد:

)کلیات اشعار فارسی اقبال، 1372، ص410 و 411(
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 ای غنچه ی خوابیده چو نرگس نگران خیز

از ناله ی مرغ سح����ر از بانگ اذان خیز
خیز غمان  تاراج  به  رفت  ما   کاشانه ی 
خیز نفسان  آتش  هنگ�امه ی  گرمی  از 

از خواب گران خواب گران خواب گران خیز 
است راهی  سر  غبار  مانند  همه   خاور 
هر ذره ی اين خاک گره خورده نگاهی است

 يك ناله ی خاموش و اثر باخته آهی است 
از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز

از خواب گران خواب گران خواب گران خیز 
 ناموس ازل را تو يساری تو امینی تو امینی
زمینی تو  زمانی  تو  خاکی  بنده ی  ای 

يمینی  تو  يساری  تو  را  جهان   دارای 
صهبای يقین درکش و از دير گمان خیز

از خواب گران خواب گران خواب گران خیز 
افرنگ دالويزی  و  افرنگ  ز   فرياد 
افرنگ چنگیزی  ز  ويرانه  همه  عالم 

افرنگ  پرويزی  و  شیرينی  ز   فرياد 
خیز جهان  تعمیر  به  باز  حرم  معمار 

از خواب گران خواب گران خواب گران خیز 

)کلیات اشعار فارسی اقبال، 1372، ص140 و 141(

اقبال در ديباچه ی پیام مشرق می نويسد: خاور زمین، و به ويژه شرق مسلمان، پس از يك خواب  آلودگی 
ديرپای چشمانش را بازکرده است.)کلیات اشعار فارسی اقبال، 1372، ص259 و260( اقبال با همه ی اينها 
به هنگام نوشتن مطالبی و اشاره به بیداری و هشیاری مسلمانان، مسیر و راه دگرگونی و انقالب را در جوامع 
اسالمی ترجیح می دهد. اقبال دريافته بود، برای اينکه بتوان جهانی نو آفريد، انسان بايد سرشت و ماهیت خود 
را دگرگون سازد. از ديدگاه اقبال، کمال اخالقی بشر شرط اساسی دگرگونی های اجتماعی می باشد و تنها راه 

مؤثر اين دگرگونی را، راه و روش اسالم می دانست. 
اقبال دريافته بود که پس از انقالب اکتبر، مردم خاور زمین ديگر نمی توانند بیش از اين در زير يوغ 
استعمارگران گردن نهند؛ روان شناسی اقبال برای دگرگونی جوامع، تغییر و دگرگونی وجود آدمی است که 

وجدان  انسانها بايد به گونه ای گريزناپذيری بیدار گردد:
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 ای اسیر رن�گ پاک از رن�����گ شو
 رشته ی س�ود و زيان در دست توست
ب����ند شی���رازه  را  اقوام  کهن   اين 
است ق�ّ�وت  از  زندگ��ی  را  حق   اهل 
 هم هنر هم دين ز خ�اک خ�اور است
امی�ن دولت ته����ذيب و دي��ن  ای 
گره بگش�ا  ام�م  ک���ار  از  و   خ���یز 
ف�کن خ�اور  جمع����یت  از   نقش��ی 

 

ش���و افرن���گ  ک�افر  خود   مؤمن 
توست دس���ت  در  خاوران   آبروی 
بلند ک��ن  را  صف��ا  و  صدق   رايت 
است جمعی����ت  از  ملت  هر   قّوت 
است خاور  پای  خاک  گردون   رشگ 
آستی����ن از  برآر  بیض����ا  يد   آن 
بن��ه س��ر  از  را  افرن����گ   نشئه ی 
اه���رمن دس��ت  ز  را  خود   واستان 

2/3. يک پارچگی و همبستگی مسلمانان

اقبال به شدت دنبال وحدت و همبستگی اسالمی بود، وحدتی که بیداری مسلمانان را به دنبال داشته 
باشد و عامل اتحاد را نیز اسالم می دانست. به عبارت ديگر وی به ملت اسالم اعتقاد داشت. ملتی که پیرو 

آموزه های حیاتی و جاويد اسالم بوده باشد. 
دو عامل مهم در گسترش انديشه های اجتماعی اقبال نقش داشت، يکی ظهور جنگ جهانی اول و 
ديگری انديشه های بیدارگر سید جمال الدين افغانی و شاگردان وی، اقبال شديداً تحت تأثیر ديدگاه سید 
جمال در تفسیر جديد از احاديث و سنت پیامبر )ص( قرار داشت، ديدگاهی که می توانست هم ابزاری باشد 
برای رهايی مسلمانان استعمارزده از زير يوغ استعمار و هم وسیله ی باشد برای همبستگی و اتحاد مسلمین. 
اقبال نقش سید جمال را در گسترش انديشه ی اجتماعی مبتنی بر اسالم بسیار بزرگ می داشت. به باور اقبال: 
اگر سید جمال همه ی نیروهای خستگی ناپذير خود را متمرکز می ساخت و دچار پراکندگی نمی شد و از طرفی 
زمینه ی همبستگی و وحدت واقعی میان ممالك اسالمی وجود می داشت، يقینا وضعیت جوامع اسالمی به 

مراتب بهتر از امروز بود. )احیای فکر دينی، اقبال الهوری، ص97، متن انگلیسی(
مانند سید جمال الدين،  يکپارچگی میان مسلمانان  ايجاد وحدت و  اقبال در جهت  ايده های  گرچه 
آرمان گرايانه به نظر می رسد اما واقعیت اين است که مسلمانان عماًل نیز چاره ای جز، تحقق بخشیدن به آن 

 )کلیات اشعار فارسی اقبال، 1366، ص304 و 305(
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ايده ها را ندارند؛ بايد گفت تا مسلمانان به همان مسیری که افرادی مثل سید جمال و اقبال حرکت کردند، 
حرکت نکنند به هیچ عزت و افتخاری نخواهند رسید و در میان کشورهای جهان جايگاه اصلی خود شان را 

نخواهند يافت. 
از منظر اقبال ملی گرايی از جمله امور و مفاهیمی است که غربیان و استعمارگران در میان ملل شرقی 
به خصوص مسلمانان رواج دادند. از نظر او آنچه که مايه و عامل اتحاد مسلمانان بايد شود همانا اسالم و دو 
اصل مهم آن يعنی وحدانیت خدا و رسالت حضرت ختمی مرتبت)ص( است. با توجه به مفهوم توحید و هدف 
رسالت اين نکته روشن می گردد که ملت اسالم در محدوده ی جغرافیايی خاّصی نمی گنجد چنانکه محدود به 
زمان خاصی نیز نمی باشد زيرا ملت همان صورت خارجی دين است نه قلمرو جغرافیايی کشورها.)زندگینامه 

اقبال، 1372، ج2، ص 181( 
 ايده ی وحدت گرايی مبتنی بر ملیت اسالمی در جای جای اشعار اقبال مورد تأکید قرار گرفته است:

 تو ای کودک منش خود را ادب کن
 برنگ احمر و خ��ون و رگ و پوست
 نه افغانی����م و نی ت�رک و تتاريم
 تمیز رنگ و بو بر ما حرام اس���ت

ک�ن  نسب  ترک  زاده ای   مسلمان 
ک�ن عرب  ترک  اگ�ر  نازد   عرب 
شاخساريم يك  از  و  زاديم   چمن 
 که م�ا پ��رورده ی يك نو بهاريم

اقبال ملیت گرايی و وطن گرايی را آنگونه که در جهان امروز مصطلح می باشد جزو انديشه های استعماری 
می داند. البته اقبال بین وطن دوستی و وطن گرايی تفاوت قائل است. به نظر اقبال ملی گرايی و وطن  گرايی 
باعث تفرقه مسلمانان شده است و حال آنکه غربیان و استعارگران همواره در پی اتحاد و همبستگی در بین 
ملتهای خودشان هستند و پیوسته اختالف و چند دستگی را در بین ملل ديگر ترويج می کنند تا بتوانند استعمار 

خويش را تداوم بخشند: 

)کلیات اشعار فارسی اقبال، 1366، ص203(
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فن و  مکر  پا  سرا  آن  مغ��رب   لرد 

نف���اق در  ت�و  و  مرک�ز  ف�کر  به   او 

زشت و  خوب  تم��یز  داری  اگ�ر   تو 

وط�ن نامیدی  که  خ��اکی  ک�ف   آن 

 با وط�ن اه��ل وطن را نسبتی است

آفت��اب برآي��د  مش�رق  از   گرچ��ه 

درون سوز  از  است  تاب  و  ت��ب   در 

 فطرتش از مشرق و مغرب بری است

وط�ن  تعل���یم  داد  را  دي���ن   اه�ل 

ع�راق و  فلس��طین  و  ش��ام  از   بگذر 

و خشت و سنگ  کلوخ  با  نب��ندی   دل 

يم�ن و  ايران  و  مصر  گوي��ی  که   اين 

است مل�تی  طلوع  خ��اکش  از   زانکه 

بی حج��اب و  شوخ  تج��لی های   با 

ب��رون آيد  غرب  و  شرق  قی��د  ز   تا 

است خاوری  نسبت  روی  از  او   گرچه 

واقعیت  به  پاکستان  نام  به  اسالمی  مستقل  کشور  تشکیل  با  عمل  در  انديشه های  گرچه 
تمام  بلکه  و  نبود  هند  مسلمان  ملت  مخصوص  اقبال  اعتقادات  که  پذيرفت  بايد  اما  شد  تبديل 
کشورهای اسالمی را شامل می شد. اقبال متفکری بود که زاويه ی ديد و افق ديد جهانی داشت 
بايد يك کشور و يك  بود که مسلمانان  معتقد  و  برابر می ديد  و  را مساوی  و همه ی مسلمانان 
و  داشت  نخواهند  غرب  به  احتیاجی  هیچ  مسلمانان  امر  اين  تحقق  صورت  در  که  باشند.  ملت 
)تهران(  طهران  که  بود  معتقد  راستا  اين  در  وی  باشند.  خود  تمدن  مجدد  و  احیاگر  می توانند 
مناقشات و  دارد که مرکز حقوق بشر و حل و فصل  را  آن  اتريش ظرفیت  در  ژنو  همانند شهر 
درگیری های سیاسی باشد. اقبال در »ضرب کلیم« که يکی از مجموعه های شعری او به زبان 

می گويد: اردوست 
شايد کره ارض کی تقدير بدل جايی طهران هو گر عالم مشرق کاجنیوا

 )اقبال شناسی، 1371، ص163(

 )کلیات اشعار فارسی اقبال، 1366، ص304 و 305(
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يعنی اگر تهران، مرکز حقوق بشر و سازمان بین المللی جهانی شرق گردد امید است که سرنوشت 

مردم مسلمان به طور اساسی تغییر کند و ملت های مستضعف رنگ بهروزی را ببینند و از زير سلطه 

قدرت مندان دارای حق»وتو«  رهايی يابند. اقبال پیش بینی می کرد که مردی از ايران زمین قیام خواهد 

نمود و گويا با چشمان خود انقالب اسالمی ايران را به رهبری امام خمینی)ره( می ديد.
شما  می رسد مردی که زنجیر غالمان بشکند زندان  ديوار  روزن  از   ديده ام 

دکتر سروش نیز در پاسخ به اشعار اقبال و در همنوايی با او چنین سروده است:
است آمده  دالور  گرد  آن   اينك 
انداخت���ه عجم  در   رستخیزی 

آمده است  آن خورشید خاور   اينك 
انداخت���ه جم  سلطان   افس�����ر 

3/3. تجديد بنای انديشه و تفکر اسالمی

تفکر  احیا و تجديد  احکام اسالم در پی  بر اصول و  از غرب و تکیه  انتقاد  با  اقبال الهوری 
افراطی و  با رد موضع  اقبال  بود.  پیامبر)ص(  از قرآن و سنت  برگرفته  ناب اسالمی  انديشه ی  و 
اقبال الهوری  پیشنهاد کرد.  به فرهنگ و تمدن غرب، موضعی جديد و راهگشا  تفريطی نسبت 
قرار  دقیق  ارزيابی  و  تحلیل  مورد  بايد  غربیان  دستاوردهای  و  انديشه ها  آراء،  که  بود  معتقد 
گیرد، با ديدگاه اصیل اسالمی سنجیده شود و سپس پذيرفته يا رد شود. به نظر اقبال آنچه که 
را  خود  حمالت  تیز  لبه ی  و  »تقلید«  نه  و  است  »تشخیص«  باشند  داشته  بايد  ما  روشنفکران 
انتقاد، مقلد چشم  بايد متوجه آن شبه متفکرانی نمود که بدون داشتن جرأت انتخاب، ارزيابی و 
از  يکی  اتفاقًا  گرفته اند.  قرار  بی سواد  و  عامی  مقلدی  در سطح  و  بسته ی غرب گرديده  و گوش 
بود  زدگی  و غرب  تقلید  جريان  بود، همین  رسیده  خود  اوج  به  اقبال  دوران  در  که  جريان هايی 
که اقبال به شدت با اين جريان مخالفت می کرد و به مسلمانان هشدار می داد که راه رهايی از 

انديشه ی اصیل اسالمی است: احیای  به خويشتن و  بازگشت  چنگال غرب و تمدن منحط آن 

)کلیات اشعار فارسی اقبال، 1366، ص15(

)ماهتاب شام شرق، مثنوی »ای چراغ الله«، 1382، ص205(
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 قوت مغ���رب نه از چنگ و رباب
 مح�����کمی او نه از الدينی است
 قوت افرن����گ از علم و فن است
 حکمت از قطع و بريده جامه نیست
 علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ
 بنده ی افرن�������گ از ذوق نمود
 نقد ج����ان خويش دربازد به لهو
 از تن آس���انی بگیرد س���هل را

 سهل را جستن در اين دير ک���هن

 نی ز رقص دخت���ران بی حجاب 
 نی فروغش از خط التی���نی است
 از همین آتش چراغش روشن است
 مانع علم و هنر عم�����امه نیست
 مغز می بايد نه ملبوس فرن���گ ...
 می برد از غربیان رق�ص و س��رود
 علم دشوار است می س�ازد به له�و
 فط�رت او درپ�ذيرد سه����ل را
 اين دلیل آنکه جان رف��ت از بدن

اقبال الهوری با بزرگترين انديشمندان غربی معاصر خود همچون برگسون، مك  تیگارت، سارتر، هايديگر 
و گورويچ مواجه بود اما تسلیم غرب نشد. وی پس از بازگشت به کشور هند، بینش و تعهد اسالمی ا ش به 
جای تضعیف، تقويت شد. اقبال با آشنايی عمیق و همه جانبه  ی تمدن و فرهنگ غرب خود را از اسارت غرب 
رهايی بخشیده بود. وی هم در گفتار و هم در رفتار اين واقعیت را نشان داد که راه مبارزه با تمدن و فرهنگ 
غرب شناخت صحیح آن است.کسانی که محو مغرب زمین و هرآنچه که از آن سوی می آيد شده اند، در واقع 

غرب را نشناخته اند. و آنانی که هر آنچه را غربی باشد رد می کنند نیز راه خطا در پیش گرفته اند. 
اقبال به امت اسالمی اعالم خطر کرد که اروپا فقط به منظور غارت مس، طال، نفت و معادن زيرزمینی 
به کشورهای اسالمی يورش نبرده است بلکه در عین حال می خواهد همه ی منابع و ثروت های فرهنگی، 
مکتبی، انسانی و فضايل و سجايای اخالقی و ريشه های سنتی و به طور کلی شخصیت و هويت انسان 
مسلمان را از بین ببرد. از همین روی او معتقد بود که مبارزه تنها در دو ساحت اقتصاد و سیاست برای شکست 
دادن امپريالیسم و سرمايه داری کافی نیست. بلکه بايد برای مبارزه يك پشتوانه ی فکری و اعتقادی داشت و 
به اصطالح به گونه ای مکتبی به سراغ مبارزه با غرب رفت. در نظر اقبال يورش و استعمار فرهنگی به مراتب 
خطرناک تر از استعمار سیاسی و اقتصادی است. بر همین اساس اقبال با اسلحه ی فرهنگ و بینش اسالمی 
در مقابل غرب ايستاد و از مسلمانان خواست به احیا و تقويت اين بینش و نگرش بپردازند. در نتیجه دامنه ی 

)کلیات اشعار فارسی اقبال، 1366، ص396 و 370( 
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ضد استعماری و ضد غربی اقبال به مراتب وسیع تر و ژرف تر از مبارزات گاندی، مصدق و جمال عبدالناصر 
بود. زيرا مبارزه ی اقبال بر يك جهان بینی و مکتب استوار است که همانا مکتب توحیدی و جهان بینی اسالم 

می باشد. )جامعه شناسی غربگرايی، 1377، ص202�204( 
وی افق های جديدی را فرا روی ملت های ستم کشیده ی مسلمان گشود و به ايشان روحیه ی تازه بخشید. 
اقبال و انديشمندانی از سنخ او، به مسلمانان نويد دادند که تمدن منحط غربی در حال فرو افتادن و از هم 
گسیختگی است و آثارش به صورت »هیپی گری« و »پوچ گرايی« پديدار گشته است و به جای اين تمدن 
در حال سقوط، تمدن اسالمی با شکوه و عظمتی بیش از پیش درحال زايش مجدد است که سرچشمه ی آن 

کتاب تمدن آفرين و فرهنگ ساز قرآن است:
جگر داری  اگر  مسل����مانان   چون 
اوست آيات  در  تازه  ج���هان   صد 
 يك جهانش عصر حاضر را بس است
برش در  جهانی  گردد  ک����هن   چون 

نگر  قرآن  در  و  خوي��ش  درون   در 
اوست آنات  در  پیچ���یده   عصرها 
 گیر، اگر در سینه دل معنی رس است
 می دهد قرآن ج���هانی دي���گرش

او آيی���ن  از  و  افرن��گ  از   آه 
آموختند ساح��ری  را  حق   علم 
نفیر می آرد  فتن��ه  صد  طرف   هر 
تن ز  می دانی  باز  را  جان  که   ای 
دمید بايد  تن�ش  اندر  شرق  روح 

او  الدي����ن  انديش�ه ی  از   آه 
آموخ�تند کافری  نی،   ساحری 
بگ��یر رهزن  پنجه ی  از  را   تیغ 
شکن الدينی  تهذيب  اين   سحر 
کلی��د را  معنی  قفل  بگردد  تا 

                         )کلیات اشعار فارسی اقبال،1366، ص410(                           

4/3. انسان شناسی و انسان گرايی اقبال
يکی از انتقاد های اقبال به تمدن باختر، که جنبه ی فلسفی دارد، تلقی و نگاه تك بعدی به انسان است. وی 
معتقد است که غربیان روش تجربی را از اسالم گرفتند اما در آن افراط ورزيدند و تالش کردند تا انسان را 
محدود و محصور در ماده بدانند. از طرف ديگر اقبال به شرقیان و مسلمانان نیز می تازد و معتقد است که ايشان 

)کلیات اشعار فارسی اقبال، 1366، ص 307(
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به جای شناخت هستی و استفاده از علوم تجربی به گوشه گیری، صوفی گری و ذهن گرايی روی آورده اند. به 
قول اقبال شرق حق را ديد و عالم را نديد و غرب عالم را ديد و حق را نديد. هر دو گرفتار يکسونگری غیر 
اسالمی گرديده اند و بنابراين از سعادت بازماندند. اين درحالی است که اسالم نگرش يك بعدی را طرد می کند 
و معتقد است که انسان با تربیت و تهذيب جسم و روح می تواند به سعادت حقیقی خويش نائل شود. از همین 
روی اقبال پیوسته از مسلمانان می خواهد که به قرآن و خويشتن خويش، بازگردند و بدانند اين تمدن پر زرق 

و برق باختر با نگاه يك سويه به بشريت ، در حال سقوط و انحطاط است: 
حی���ات ساز  زي���رکی  را   غربیان 
گردد حق ش��ناس از عشق   زيرکی 
 عش��ق چون با زيرکی همب�ر شود
بنه ديگر  عال���م  نق��ش  و   خی��ز 
 شعله ی افرن�گیان نم خوده ای است
 سوز و مست��ی را مجو از تاک شان
توست نار  از  ساز  و  سوز  را   زندگی 

کائن�ات راز  عش���ق  را   شرقی����ان 
 کار عشق از زيرکی مح����کم اساس
ش����ود ديگر  ع����الم   نقشب����ند 
ده آمی�����ز  زي�رکی  با  را   عش����ق 
 چشم شان صاحب نظر دل مرده ای است
 عصر ديگر نیس���ت در افالک ش��ان
توس��ت کار  آفري��دن  نو   ع����الم 

اقبال در جای ديگر در خصوص انحطاط فرهنگ مغرب زمین چنین می سرايد:
ف���رنگ از  نالید  زار   آدمی����ت 
شرق؟ اقوام  ای  ک�رد  بايد  چه   پس 
فتاد بسمل  خود  شمش�یر  از   يورپ 
ب���ره ای پوستی��ن  اندر   گرگ��ی 
اوست از  انسان  حضرت   مشکالت 
است گل  و  آب  آدمی  نگاه�ش   در 

فرنگ  از  برچید  هن��گامه   زندگی 
شرق؟ ايام  می شود  روش���ن   باز 
نهاد الدين���ی  رسم  گردون   زير 
بره ای کمی����ن  اندر  زم�ان   هر 
اوس�ت از  پنهان  غم  را   آدمی��ت 
اس��ت بی منزل  زندگ�ی   کاروان 

محوريت بعد حیوانی و جسمانی انسان در غرب، واقعیتی بود که اقبال آن را درک کرده بود. تمدن غرب 
با اين همه طمطراق و زرق و برقش چیزی برای بشريت به جز ناامیدی، يأس و پوچی به همراه نداشته و 

)کلیات اقبال، 1366، ص306(

 )کلیات اشعار فارسی اقبال، 1366، ص409(
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ندارد. لذت محوری و اومانیسم مکتبی است که نظام ها و دولت های غربی مبتنی بر آن اداره می شوند. اين 
حقیقت را اقبال ديد و مسلمانان و جوامع اسالمی را از افتادن در درون آن هشدار داد. 

5/3. کوشش جمعی و عمل گرايی
اقبال مبتنی بر انسان شناسی نشأت گرفته از وحی عالوه بر اکتساب سجايای اخالقی و تهذيب روح، 
تسخیر جهان هستی را در راستای برآوردن نیازهای انسان ها و نه به بردگی کشیدن آنها، از وظايف انسان 
مسلمان می دانست. از همین روی وی نظام ها و سیستم های حکومتی سرمايه داری و مکاتب اجتماعی و 
سیاسی غربی را نوعی بردگی و برده داری جديد می دانست. در همین راستا به نظر اقبال مشکل اصلی جوامع 
اسالمی عدم تالش در بهبود وضعیت مادی و دنیوی خود است. او می گفت مسلمانان با توجه به قرآن و 
آموزه های وحیانی بايد بیشتر از غربیان در تسخیر عالم و پیشرفت مادی و اقتصادی نائل شوند. برهمین اساس 

وی مسلمان زحمت کش را تحسین می کرد. 
فلسفه ی اجتماعی او فلسفه ی يك انسان کوشا بود. همان گونه که يکی از دانشمندان پاکستانی يادآور 
شده است، اقبال رسالت خود را در بر انگیختن کوششی خالق و سازنده، در میان مسلمانان، و آغشتن بیننده به 
ناشکیبايی و بی تابی ناآرام می بیند. )ملی گرايی اسالم در هند و پاکستان، ص242( او به نام اسالم مردم را به 
کار و عمل فرا می خواند. در برابر رنگ باختن جامعه ی اسالمی، خودشناسی را به عنوان درمان و چاره ی اصلی 
مورد نگرش و بررسی قرار می دهد. زندگی نبايد راکد بماند، بلکه بايستی دگرگونی پذيرد. زنده ماندن و زندگی 
کردن مقصود اين دنیا نیست بلکه هدف تغییر و دگرگونی است. ايده ی اجتماعی اقبال بر پايه ی تصور پیکار 

مداوم در برابر پلیدی و زشتی اجتماعی پی ريزی شده بود. )ماهتاب شام شرق، 1385، ص433(
اقبال در اسرار خودی زغال نرم )نمونه ی انسان بی اراده( را با الماس )نمونه ی انسان کوشا( را در مقابل 

يکديگر قرار می دهد:
 فارغ از خوف و غم و وسواس باش!
 در صالبت آرزوی زندگ��ی اس��ت

 پخته مثل سنگ شو الماس باش! 
 ناتوانی: ناکسی ناپختگی اس��ت

اقبال در برابر اين بیان دکارت که گفته بود »من فکر می کنم پس هستم«، می گويد: »من می کوشم پس 
هستم«. از ديدگاه اقبال، کوشش بشر تجلی و نمود آزادی اراده ی اوست. اوکوشید تا میان تعبیر آزادی اراده ی 
کانت و بیان صوفیانه ی انسان کامل هماهنگی ايجاد کند. اقبال پیوند و بستگی مستقیمی میان جاودانگی و 

 )کلیات اشعار فارسی اقبال، 1366، ص40(
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مانايی بشر و کوشش او در زمین می ديد، ولی معتقد بود که هر کوشش نمی تواند درست باشد؛ تنها کوششی 
که برای جامعه سودمند است، درست و مطابق با واقعیت جهان می باشد. بیان اقبال از پیشرفت اجتماعی، بر 
پايه ی تصور کشمکش میان دو اصل اساسی يعنی نیکی و بدی استوار بود. پس از پذيرش آزادی انسان از 
منظر اسالم، جامعه و دولت بايد از هرگونه تعصب مذهبی کناره گیری کند و از منافع مسلمان و نامسلمان با 

بی طرفی بسیار دقیقی حمايت کند. )ماهتاب شام شرق، 1385، ص434(
4. اقبال و دنیای امروز

آنچه را که ما امروز بر روی شاخه ها می بینیم، اقبال در ريشه و اعماق می ديد! خیزش و بیداری جوامع 
اسالمی و سقوط ديکتاتورهای کشورهای اسالمی شاهد صدقی بر اين ادعاست. اقبال می دانست که غرب 
به دنبال غارت شرق مسلمان و بازی دادن آنهاست. او می ديد که غرب و استعمار در حال استحاله ی هويت 
مسلمانان و تغییر فرهنگ آنان است. مسلمانان تازه بیدار شده اند و دريافته اند که غرب به سرکردگی آمريکا 
هدفی جز دزديدن ثروت ها و سرمايه های ملل ضعیف ندارند و دموکراسی، لیبرالیسم، جمهوريت و... همگی 
ابزارهای ايشان برای رسیدن به مقاصدشان است. مگر همین ديکتاتورهای منطقه را چه کسی بر سرکار 
آورد و کمك کرد تا به حکومت و سلطه ی شان تداوم بخشند؟ غرب با حربه ی قديمی و کارساز اختالف 
بینداز و حکومت کن، سال هاست که بر جوامع اسالمی حکومت می کند. حقیقتی که اقبال دريافته بود و 
جوامع اسالمی را با وجود اختالف در زبان، نژاد و ... به وحدت و اتحاد حول يکتاپرستی، قرآن و نبوت پیامبر 
خاتمش)ص( دعوت می کرد. او می دانست تفرقه همان چیزی است که استعمار بر روی آن برنامه ريزی کرده 

است. 
گرچه اين مطلب تا اندازه ای آرمانی به نظر می رسد اما بايد دانست که تا جوامع اسالمی به همبستگی 
و اتحاد دست نزنند، تجديد شکوه و حیات فرهنگ و تمدن اسالمی خیالی بیش نخواهد بود. اين مرزهای 
جغرافیايی مصداق روشن تفرقه و اختالف بین جوامع اسالمی است. مرزهايی که توسط استعمارگران 
همچون انگلیس ايجاد شد و نتیجه ی آن تفرقه و اختالفی است که بین کشورهای اسالمی ديده می شود. 
اين مرزها باعث شد که مسلمانان ملیت اصلی خود که همان ملت ابراهیمی و اسالمی است فراموش کنند 

و گرفتار نژادگرايی و قومیت گرايی شوند. 
امروز ما شاهد شکست هیمنه و اقتدار غرب هستیم. نظام سرمايه داری امروز در بحران به سر می برد 
همانگونه که مارکس نیز وعده ی آن را داده بود )جورج ريتزر، 1388،  ص193( و گويا اقبال می ديد که 

می گفت اين فرهنگ يك سويه به اضمحالل و سقوط نزديك است:
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 شعله ی افرنگیان ن�م خوده ای است
 سوز و مس��تی را مجو از تاک شان
زندگی را سوز و ساز از نار توست

 چشم شان صاحب نظر دل مرده ای است 
 عص���ر ديگر نیس��ت در افالک شان
ع����الم نو آفري��دن ک���ار توست

)کلیات اشعار فارسی اقبال،1366، ص306(
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نقد و بررسی شبهه ی توحيد ابن کمونه   
 در مکتب صدرايی و مشايی

علیرضا نوری*

چکیده:

می توان نشان داد که بر مبنای اصالت ماهیت، نیز توحید واجب الوجود با برهان ترکیب قابل اثبات 
بوده و شبهه ی ابن کمونه قابل جواب است و نیازی نیست که متوسل به اصالت وجود شويم، تا برهان 
ترکیب را برای اثبات وحدت عددی واجب به کار گیريم. نويسنده در اين مختصر تالش دارد تا از 
ديدگاه های مختلف شبهه ی ابن کمونه را بررسی و پاسخ های مکتب مشا و حکمت متعالیه را به طور 

مختصر ارائه نمايد.

کلیدواژه: ابن کمونه، اصالت وجود، اصالت ماهیت، توحید و برهان ترکیب. 

alinr764@Gmail.com            دانش اموخته ی جامعه علمیه امیرالمؤمنین)ع( و دانش پژوه کارشناسی ارشد فلسفه *
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ابن کمونه: 
عزالدوله، ابوالرضا، سعد بن نجم الدوله؛ منصور بن سعد بن الحسن بن هبه اهلل ابن کمونه االسرائیلی 
البغدادی، فیلسوِف عارف و دارای تألیفات در زمینه های فلسفه، طبیعیات، عرفان و تصوف می باشد. جد او 
»هبه اهلل« يهودی بود، اما اوالد او با مسلمانان درآمیختند و با آنها زندگی می کردند. همان گونه که از اسم های 
ايشان پیدا است زندگی شان از مسلمانان تأثیر پذيرفته بود، خود »ابن کمونه« نیز تظاهر به اسالم می کرد و از 
اين رو عده ی او را مسلمان شیعی دانسته اند. با تتبع در آثارکوچك و بزرگش می توان دريافت که او در درجه ی 
اول يك فیلسوف بوده است و فضای خانوادگی اش او را به سوی يهوديت کشانده همانگونه که فضای علمی 
و سیاسی اش در بغداد ، وی را مجبور به تظاهر به اسالم کرده است. از اساتید »ابن کمونه« جز، نجم الدين 

ابوالحسن علی بن عمر کاتبی قزوينی صاحب کتاب شمسیه، ذکری به میان نیامده است.
آثار و تألیفات ابن کمونه:

مهم ترين آثار او عبارتند از: »تنقیح االبحاث فی الملل الثالث« »التنقیحات فی شرح التلويحات سهروردی« 
»الجديد فی الحکمه« »رساله ازلیه النفس او بقاء الروح« »رساله فی ان النفس لیست بمزاج البدن او تجرد 
النفس« »سواالت ابن کمونه از خواجه نصیر و جواب های خواجه« »فرق بین ربانیین و قرائین )دو فرقه ی 
يهودی(« »مغالطات ابن کمونه)شبهه ی استلزام، شبهه در توحید، شبهه  جذر اصم(« شبهات ابن کمونه در کالم 
و فلسفه مشهور است. اما دلیلی وجود ندارد که تمامی شبهات نسبت داده شده به ابن   کمونه از خود وی باشد، 
اينکه چرا اين شبهات به او نسبت داده می شود؟ شايد به اين دلیل باشد که گفته شده او کتابی در ضديت با 
دين نوشته است فلذا به شخصی ملحد معروف شده است؛ از اين رو هر شبهه ی مجهول الصدوری را به او 
نسبت می دهند. همان گونه که بسیاری از انحرافات فکری مثل پوچ گرايی و يا جبرگرايی را به خیام به خاطر 

شعرهايی که منسوب به اوست نسبت می دهند. )ر.ک: علی نقی منزوی، صص27- 1(
شبهه ی ابن کمونه در باب توحید

به نظر می رسد اولین کسی که شبهه ی توحید را به ابن کمونه نسبت داده جالل الدين دوانی است 
)متوفی 908. ق( وی در کتاب شواکل الحور که شرح هیاکل النور است، شبهه را طرح و به جواب آن 
پرداخته است، بعد از ايشان به ترتیب محمد بن احمد الخفری، میر داماد، صدرالمتألهین شیرازی، احمد بن 
زين العابدين علوی، شمسا گیالنی، محمد شريف کشمیری شاگرد میر داماد، محمد طاهر قمی، محمد 
بن حسن شیرازی، محمد بن عبدالکريم بروجردی جد بحرالعلوم، مالهادی سبزواری در رد اين شبهه قلم 
زنی کرده اند. برخی اين شبهه را به جد ابن کمونه نسبت می دهد که نمی تواند صحیح باشد؛ زيرا يهوديان 
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نیز موحدند اما احتماال اين شبهه، اصالتا از سوی ثنويین ايرانی مطرح شده باشد که به دو خدای خیر و شر 
معتقد بودند.)ر.ک: علی نقی منزوی، صص27- 1(

مشائین برای توحید خدای متعال به اين شکل استدالل می کردند:
اگر خدا متعدد باشد، در واجب الوجود بودن با هم مشترکند و واجب است که هريك جهت امتیازی داشته 
باشند که از ديگری ممتاز شود و اال در صورت عدم امتیاز يکی خواهند بود نه چند تا. در اين صورت خداهای 
چندگانه مرکب از جهت اشتراک و جهت امتیاز خواهد بود. ترکیب با وجوب وجود منافات دارد؛ زيرا مستلزم 
امکان واجب های متعدد است. در نتیجه برای جلوگیری از ترکیبی که امکان به ارمغان می آورد و با وجوب 

واجب منافات دارد، ناگزيريم به خدای واحد ايمان بیاوريم.
ابن سینا در اشارات در اثبات وحدت عددی خدای متعال دارد: »کل أشیاء تختلف بأعیانها و تتفق في أمر 
مقوم لها« )ابن سینا، 1381، ص269( در حقیقت فرض او در اينست که واجب در امر مقومی با واجب ديگر، 
شريك است و اگر واجب در هیچ امر مقومی شريك نباشد بلکه به تمام ذات از ديگر واجب ها متمايز باشد، 
در اين صورت برهان او شامل اين فرض نمی شود و بايد بر رد اين فرض دلیل ديگری اقامه شود. )کاری 
که ابن سینا در آن مقام نکرده است(. اگر کسی بگويد ابن سینا در جای ديگر، اثبات کرده که واجب ماهیت 
ندارد بلکه وجودش محض است و عاری از جهات عدمی است، می گويیم که آن بحث ابن سینا متفرع بر 
اينست که توحید عددی واجب، اثبات شود و مادامی که اين فرض رد نشود اصال نوبت به آن بحث ابن 

سینا نمی رسد.
ابن کمونه در رد اين استدالل می گويد: چه لزومی دارد که خداهای متعدد جهت مشترک داشته باشند 
بلکه می توانند متباين به تمام ذات باشند مانند مقوالت عرضی که متباين به تمام ذاتند و جهت اشتراکی 
در ذات ندارند بلکه تنها يك عنوان عام )عرض( از اين حقايق متباينه انتزاع می شود که خارج از حقیقت و 
هويت اين اعراض است. در مسئله ی مورد نظر نیز چنین است، واجب يك عنوان عام است که از ماهیت های 

مجهول الکنهی، انتزاع می شود، به عبارت ديگر يك معنی عقلی است نه عینی.
براهین ابن سینا مبتنی بر سبر و تقسیم است به اين شکل که تمام اشکال متصوره در بحث را آورده 
سپس به بررسی شقوق مختلف می پردازد و بعد از رد تمام شقوق شق باقیمانده مطلوب خواهد بود اما 
ابن سینا با تمام نبوغش چرا فرض ابن  کمونه را نیاورده است؟ آيا اين به نابغه بودنش خدشه وارد می کند؟ 
جواب روشن است خیر. بلکه برهان توحید او مسبوق به اين است که نبايد در مورد واجب ماهوی فکر کرد و 
او اين را اثبات می کند. بله اگر ماهوی فکر کنیم بحث از واحد و کثیر بودن افراد يك ماهیت هیچ ربطی به 
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بررسی واحد يا کثیر بودن افراد ماهیت ديگر ندارد بر فرض هم که اثبات شود که ماهیتی منحصر در فرد است 
ربطی به ماهیت ديگر که متباين به تمام ذات با آن ماهیت شماره يك است ندارد. ابن سینا در مورد خداوند 
اصالت وجودی فکر کرده در حالیکه ابن کمونه اصالت ماهوی نگاه کرده و ما اثبات می کنیم حتی اگر اصالت 

ماهوی هم به قضیه نگاه کنیم باز می توان واحد بودن واجب را اثبات کرد.
اگر ما قائل به اصالت ماهیت شويم، طبعا وجوب واجب يك معنای عقلی يعنی معقول ثانی خواهد بود 
که لزومی ندارد در خارج ما به ازاء داشته باشد تا جهت مشترکی را در ازای آن در نظر بگیريم تا بعد نیاز به 
جهت امتیاز افتد. به عبارت ساده تر يك معنای نفسی نیست بلکه از مقايسه ی مفاهیم ماهوی در ذهن، پديدار 

گشته است.
همین نکته موجب شد که عده ای مدعی شدند بر اساس اصالت ماهیت نمی توان از دلیل ترکیب بر توحید 
خداوند استفاده کرد. اين جا بود که مالصدرا با اثبات اصالت وجود و اعتباريت ماهیت، بار ديگر دلیل ترکیب 

را زنده کرد.
هم چنین مال صالح مازندرانی که قائل به اصالت ماهیت و اعتباريت وجود بود، برای اثبات توحید، دلیل 
ترکیب و امکان را رها کرده و به برهان ديگری متوسل گشت، ايشان مدعی است که می توان توحید را با 
برهان فرجه اثبات کرد و لزومی ندارد تا برای اثبات توحید مانند ديگران قائل به اصالت وجود و اعتباريت 

ماهیت شويم.
حل شبهه بر اساس ديدگاه صدرالمتالهین

شبهه ی ابن کمونه بر اين اساس استوار بود که متن واقع يا کنه واقعیت، ماهیت اشیاء است و اين مفاهیم 
ماهوی هستند که در ازای متن قرار می گیرند. از اين رو، جايگاه مفاهیم عقلی که عارض بر مفاهیم ماهوی در 
ذهن می شوند کجاست؟ اگر موطن اين امور آن گونه که شیخ اشراق ادعا کرده است تنها در ذهن باشد و در 
خارج هیچ واقعیتی نداشته باشند شبهه ی ابن کمونه به جاست و به حق برهان ترکیب را در هم می شکند. پس 

اين شبهه بر دو رکن استوار است:
1. اينکه اصالت را به ماهیت اشیاء بدهیم و مفاهیم عقلی را عارض بر مفاهیم ماهوی در ذهن بدانیم.

2. مفاهیم عقلی که در ذهن عارض بر مفاهیم ماهوی می شوند را صرفا عقلی دانسته و در ازای آن، هیچ 
امر خارجی را قرار ندهیم آن گونه که شیخ اشراق قائل به آن شده است.

البته رکن اول تقدم رتبی بر رکن دوم دارد و در صورت پذيرفتن رکن اول، نوبت به رکن دوم می رسد اما 
اگر اول را نپذيريم اصال نوبت به دوم نمی رسد. از سوی ديگر اگر رکن اول را بپذيريم ولی در رکن دوم مناقشه 
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نمايیم باز شبهه ی ابن کمونه به سرانجام نهايی )در هم کوبیدن برهان ترکیب( نمی رسد.
مالصدرا از اساس شبهه ابن کمونه را باطل می داند چرا که اصالت ماهیت پی اين بنیان را تشکیل 

می دهد و اگر قائل به اعتباريت ماهیت شويم اين خانه از اساس ويران می شود.
تا زمان مال صدرا برای مفاهیم ماهوی در خارج عینیتی قائل بودند، به اين معنا که متناظر با آنچه به 
عنوان مفهوم ماهوی و به صورت اولی به ذهن می آمد، امری خارجی وجود دارد)اثبات گرايی( و مفاهیمی 

که به صورت ثانوی در ذهن پديد می آيند در خارج نیز مترتب بر همین امور خارجی اولی هستند.
اما مالصدرا اين ديدگاه را تغییر داد به اين شکل که؛ اواًل: اموری که خارجی هستند اصال به ذهن 
نمی آيند. ثانیاً: آن امر خارجِی يك پارچه در مقام توصیف شدن توسط ذهن به جهات و ابعاد گوناگونی 
تحلیل می شود که گوناگونی و پراکندگی اين جهات نه از آن امر خارجی، بلکه از سوی ذهن به آن نسبت 
داده می شود. اين جهات و حیثیات خارجی در اصل وجود با يك ديگر تمايزی ندارند و در هم تنیده اند اين 

ذهن است که اين واحد را تحلیل کرده و تبديل به جهات و ابعاد می کند.
ثالثاً: ماهیات؛ نهايات الوجودند و از جهت امکان و محدوديت آن ها انتزاع می شوند لذا قائم به وجود 
موضوعات خودند و استقاللی ندارند وقتی ذهن اين جهات را تصور می کند در حقیقت با سرمايه ی خود که 
همان علم باشد به اين جهات محتاج و نیازمند، غنا و بی نیازی می بخشد و آن ها در ذهن قائم به وجود 

ذهنی می شوند.
طبق نظر مالصدرا، مفاهیم ماهوی و مفاهیم ثانوی فلسفی هیچ کدام متناظر با آن امر خارجی صرف 
نیست. و از اين جهت که همه شان عقلی اند باهم مشترکند و تمايزی بین مفاهیم ماهوی و فلسفی نیست.

رابعاً: بايد بحث کرد که بین اين دو دسته از مفاهیم که در ذهن بوجود می آيند کدام يك، بر ديگری 
تقدم واقعی دارند؛ به اين معنا که دسته ی از اين ها نسبت به دسته ی ديگر شايستگی بیشتری دارند که به 

خارج نسبت داده شوند و دسته ی دوم ثانیا و به تبع دسته ی اول به خارج نسبت داده می شوند.
اينکه عده ی قائل به اصالت ماهیت شده اند بدين معناست که مفاهیم ماهوی را کفو امور خارجی 
دانسته اند؛ به عبارت ديگر برای آن ها معانی عینی  اثبات کرده اند، اين گروه در حقیقت از ذهن به عین 
پل زده اند و اشکال اصلی اين گروه اثبات گرايی ذهنی شان است در حالی که مالصدرا درست در مقابل 
اين گروه، مفاهیم فلسفی را کفو امور خارجی و دارای معانی عینی می داند نه مفاهیم ماهوی را. از ديدگاه 
او مفاهیم فلسفی از ابعادی حکايت می کند که از حاق وجود خارجی انتزاع می شود در حالی که مفاهیم 
ماهوی از حدود متن خارج انتزاع می شود و روشن است که حد، امری عدمی و حاشیه ی است در حالی که 
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حاق وجود در خود متن حضور دارد. از اين حیث مفاهیم فلسفی رتبتا بر مفاهیم ماهوی تقدم دارند. کار اصلی 
مالصدرا اين بوده که فالسفه را از ذهن به عین برده و گفته که فلسفه را بايد از خارج شروع کرد نه از ذهن 

و اين ذهن است که تابع خارج است نه عکس آن.
در مانحن فیه، نیز وجوب از مفاهیم فلسفی است که از حاق امر خارجی انتزاع شده است و اثبات معنای 
عینی برای آن، از اثبات معنای عینی برای مفاهیم ماهوی اولی است؛ زيرا بر مفاهیم ماهوی تقدم رتبی دارد 
)در نسبت دادن به خارج مقدم است( بنا براين، مفاهیم فلسفی از يك بعد حقیقی و عینی در خارج حکايت 
می کند و در مرحله ی بعد، مفاهیم ماهوی هستند که به تبع مفاهیم فلسفی و به واسطه ی آن ها به خارج 
نسبت داده می شوند و از جهات امتیاز وجودات )حدود( حکايت می کنند. البته اين کار را فالسفه پیش از او نیز 
در مورد واجب الوجود انجام می دادند و او را عاری از ماهیت دانسته وجود را عین ذاتش می دانستند. )بحث 

الواجب ماهیته انیته(
بنابراين، چند خدای متعدد اگر وجود داشته باشند اين وجوبی که از حاق آنها در خارج، به ذهن آمده از امری 
عینی و خارجی حکايت می کند که ما به االشتراک اين خدايان است حال اگر اين خدايان متمايزند بايد جهات 
امتیازی داشته باشند که البته اين با واجب بودن خدايان متعدد نمی سازد؛ زيرا امتیاز به امورعدمی و سلبی است 
و عدم در ذات واجب راه ندارد، بلکه او بسیط من جمیع الجهات است و جهات عدمی در او راه ندارد. اينجاست 
که خدايان در خارج مرکب می شوند از يك جهت مشترک يعنی »وجود« و يك جهت امتیاز يعنی »عدم« و 
اين همان احیای دلیل ترکیب است که مالصدرا به آن دست يازيد. )ر.ک: صدرالمتالهین، الحکمه المتعالیه فی 

االسفار االربعه العقلیه، ج1، ص131، همو؛ الحاشیه علی الهیات الشفاء، ج1، ص35(
حل شبهه بر اساس ديدگاه اصالت ماهیت

گفته شد که شبهه ی ابن کمونه بر دو رکن استوار است که يك رکن آن اصالت ماهیت و رکن ديگر آن، 
پذيرفتن اين نکته است که وجوب يك مفهوم انتزاعی محض است که دارای معنای عینی و خارجی نیست 
کما اينکه شیخ اشراق قائل به آن شده است. البته خود شیخ اشراق اعتراف می کند که اين معانی ذهنی را 
نمی توان به صورت دلخواه به اشیاء خارجی نسبت داد بلکه تطبیق اين مفاهیم بر مصاديق خارجی مالکی 
دارد که آن مالک بايد رعايت شود و همین نکته است که به نوعی با ديدگاه او به ذهنی بودن اين مفاهیم 

همخوانی ندارد. )سید يحیی يثربی، 1389، ص256(
پس می شود اصالت ماهوی بود و در عین حال برای مفاهیم فلسفی مانند وجود، نیز عینیتی در خارج در 
نظر گرفت. رکن دوم شبهه ی ابن کمونه بر ديدگاه اصالت ماهیت تکیه ندارد، زيرا مفهوم وجود و لوازم آن، 
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نیز بر اساس ديدگاه آنان اگر چه عقلی است اما حکايت از امری عینی و خارجی می کند. در مورد اعراض 
هم که گفته شده متباين به تمام ذات هستند و در عین حال يك مفهوم عقلی صرف به اسم عرض از آن، 
انتزاع می شود اين گونه نیست، باالخره همه ی نُه عرضی که اثبات شده اند در اين جهت اشتراک دارند که 
اگر در خارج يافت شوند نیاز به موضوع دارند و اين نیاز به موضوع امری نیست که فقط عقلی باشد بلکه 
امری محقق در خارج و دارای احکام خاص خودش است. تنها از ديدگاه مشائین يك فرق بین اين مفاهیم 
و مفاهیم ماهوی است و آن اينکه مفاهیم ماهوی واسطه در ثبوت نمی خواهند بلکه ثبوتشان بالذات است 
در حالی که اين مفاهیم واسطه در ثبوت می خواهند و اين مفاهیم ماهوی است که واسطه در ثبوت مفاهیم 
فلسفی است. اينکه گفته می شود اعراض نه گانه متباين به تمام ذات هستند منظور از ذات ماهیت آنهاست 
يعنی ماهیتاً متباين هستند اما در اين نقطه اشتراک دارند که از همه ی آنها مفهومی که حاکی از امر خارج 
از ماهیت اما الزم آن است انتزاع می شود. پس اعراض جهت مشترک دارند اما جهت مشترکشان داخل در 

ماهیتشان نیست بلکه خارج از ماهیتشان است.
با قطع نظر از مسائل باال چرا ابن سینا فرض ابن کمونه را مطرح نکرده است؟ اگر چه ابن سینا اثبات 
می کند که واجب الوجود خارج از چهار چوب مقوالت عشر است و نمی توان او را تحت يکی از مقوالت داخل 
کرد و از سويی ديگر به طور ضمنی از بحث هايش پیداست که در واجب به نوعی اصالت وجودی است چون 
فصلی را در اشارات دارد که »الحق ماهیته انیته« يعنی وجوب وجود از حاق واجب انتزاع می شود درست در 
مقابلش ممکنات، که از حاق وجودشان ماهیتشان انتزاع می شود )براساس ديدگاه ابن سینا( بعد از اين بیانات 
ابن سینا نیازی نمی ديده که اين شق را مطرح کند که دو ماهیت مجهول الکنه داشته باشیم که متباين 
به تمام ذات باشد و از آنها يك مفهوم عقلی صرف به نام واجب الوجود انتزاع شود. )مطهری، 1385، ج8، 
ص210( اما همانطور که گذشت اين مباحث متفرع بر بحث اثبات توحید عددی خداست و اين بحث تقدم 

رتبی بر آن مباحث دارد.
اما می توان بیان ديگری از ابن سینا را در کنار اين بیان آورد تا راه بر خصم )ابن کمونه( به طورکلی بسته 

شود و آن اينکه:
بر اساس ديدگاه اصالت ماهیت، اين ماهیت های مجهول الکنه اگر به خودی خود در نظر گرفته شوند 
نه متصف به وجوب می شوند و نه متصف به امکان، بلکه اين معانی زمانی به ماهیت ها نسبت داده می شود 
که با هم مقايسه ی ذهنی شوند به عبارت ساده تر اين معانی، معانی نفسی نیستند بلکه معانی اضافی هستند. 
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بنابر فرض خصم می توان اينگونه استدالل کرد و نشان داد که اين فرض، فرضی منطقا متناقض است.
قبل از شروع استدالل مقدمه ا ی بايد ذکر شود:

در عرف فالسفه مفهومی داريم که از آن تعبیر به تکافؤ می شود، تکافؤ در لغت اين گونه استعمال شده 
است »تََكافُُؤ شكلين مساحة أَو َحْجمًا«، در اصطالح هندسه به معنای دو شکلی است که از نظر مساحت 
با هم برابر يا دارای حجم واحدی باشند بی آنکه بر روی هم منطبق يا قرار گیرند يا گفته شده: »تََكافََأ القومُ« 
آن قوم با هم برابر شدند يا مساوی شدند )رضا مهیار، فرهنگ ابجدی، ص64 ( در اصطالح فلسفه تکافؤ به 
معنای معیت و لزوم طرفینی است که گاهی بین دو عین خارجی است و بالعرض به مفاهیم ذهنی نسبت داده 
می شود مانند علت و معلول که دو مفهوم متضايف اند و لیکن منشأ تضايف يك امر خارجی است. البته گاهی 
هم بین دو معلول يك علت رابطه ی تالزم وجودی است و گاهی بین دو مفهوم است و بالعرض به دو عین 
خارجی نسبت داده می شود به اين معنا که يکی بدون ديگری تصور نمی شود مانند مفهوم پدری و فرزندی که 

بالعرض به زيِد پدر و فرزندش بکر نسبت داده می شود )مصباح يزدی، 1386، ج1، ص344(
الزمه ی شبهه ی ابن کمونه اينست که اگر حداقل دو ماهیت واجب داشته باشیم بايد با هم متکافئ در 
وجود بوده و معیت داشته باشند يعنی اين دو اين خاصیت عقلی را دارند که ازلی و ابدی اند. بین وجودشان در 
خارج لزوم طرفینی است نمی شود يکی باشد و ديگری نباشد و بالعکس، يا هر دو با همند يا هیچکدام. البته 
بین اين دو هیچ رابطه ی وجودی هم نیست جز اينکه عقل حکم می کند که اين دو بايد با هم در خارج باشند 

و نمی شود فقط يکی باشد و ديگری نباشد.
ابن سینا اثبات می کند که محال است دو ماهیت واجِب متکافئ در وجود داشته باشیم. زيرا او نشان 
می دهد که تکافو در وجود تنها بین علت تامه و معلولش يا بین دو معلول يك علت برقرار است و در هیچ جای 
به جز ذهن ديگر يافت نمی شود )از باب فرض محال( برخالف فرض فوق الذکر که قائل است بین دو واجب 

هیچ گونه رابطه ی علّی و معلولی نبوده و دو معلول يك علت نیز نیستند.
وی در الهیات شفا بیانی دارد در اثبات اينکه رابطه ی صورت با ماده رابطه ی علیت است نه تکافؤ وجودی 

صرف که اين بیان در ما نحن فیه نیز بسیار نافع است او اينگونه استدالل می کند:
»تکافؤ بین دو وجود دلیل می خواهد بدون هیچ دلیلی، به صرف ادعا که نمی شود گفت x و y بايد با هم 
بايد باشند و از هم جدا ناپذيرند. اگر فرض کنیم رابطه ی x با y رابطه ی تکافؤ و معیت است و رابطه ی تضايف 
هم بینشان حاکم نیست )می توان يکی را بدون ديگری تعقل کرد يعنی برای فرض يکی فرض ديگری شرط 
نیست و هريك مستقال تعقل می شود( دلیل تکافؤ از دو حال خارج نیست اين دو متکافئند چون؛ اوال: ارتفاع 
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هريك از ايندو سبب ارتفاع z می شود. )به نحو مجموعی و معاً علت برای z هستند(
ثانیا: اگر w نباشد اين دو مرتفع می شوند. )ابن سینا، 1381، ص94(

خصم می گويد: اين دو معلول نیست)بر خالف فرض شماره دو( پس شماره ی دو را نمی پذيرم، اما 
فرض شماره ی يك، همان مطلوب منِ خصم است. پس تکافؤ در وجود اين دو، به مالک اينست که بايد 
با هم باشند تا z بوجود بیايد و اگر z نباشد طبیعت اين دو هیچ نیازی به هم ندارد. اينجا همان لغزش گاه 

ابن کمونه است که می توان به راحتی او را در اين مقام غافلگیر کرد بدين صورت که:
 دو واجب الوجود که ادعا شده هیچ نیازی به هم ندارند، در اينکه بخواهند z را بوجود بیاورند به هم 
نیاز دارند آيا اين مقام که باعث می شود معنای عقلی امکان بر هريك از اين دو عارض شود واقعی نیست 
و تنها در ذهن است، شکی نیست که اين مقام؛ يعنی مقام نیاز اين دو به يك ديگر امری عینی و خارجی 
است نه ذهنی صرف. اين نشان می دهد که وجوب وجودی که ادعا شده خدا به آن متصف می شود 
]همانند اين امکانی که در اين مقام واقعی خدا به آن متصف شد[ از يك مقام واقعی انتزاع می شود نه 
يك مقام ذهنی صرف. در نتیجه امکان و وجوب، تنها اموری عقلی نیستند بلکه از يك امر واقعی و عینی 

نیز حکايت می کنند و اين رکن دوم شبهه ی ابن کمونه را ويران می کند.
حال اگر کسی از ابن کمونه پا فراتر گذاشته )زيرا او برای همین يك جهان دو واجب را تصور کرده 
بود( ادعا کند که شما برای اثبات اينکه وجوب و امکان از اموری واقعی حکايت می کنند بین x و y معلول 
مشترک )z( فرض کرديد چه اشکالی دارد که ما بگويیم x و y هر يك به نوبه ی خود برای معلول های 
متمايز از هم ديگر علت جداگانه باشند و قائل به دو دنیای متمايز برای آن دو شويم؟ يعنی هريك در دنیای 

خود واجب الوجود باشند؟ کّل بحسبه واجٌب.
واجب آن دنیا برای دنیای ما هیچ گونه وجوبی ندارد و بودن يا نبودنش برای ما فرقی نمی کند حداقل 
در دنیای ما واجب يکی بیش نیست. ما توانسته ايم در دنیای متمايز خويش وحدت عددی را برای خدا 
اثبات کنیم. اما آيا اين کفايت می کند؟ برای موحد خیر. کسی که می خواهد برای خدا وحدت را اثبات کند 
نمی گويد او يکی است به اين معنا که دو هم می تواند داشته باشد. می خواهد بگويد که او يکی است که 
اصاًل دومی، برايش فرض ندارد اين را چگونه می توان اثبات کرد؟ اگر اصالت وجودی باشیم کار راحت 

است می گويیم: التکرر فی الوجود و کار تمام می شود. اما براساس اصالت ماهیت چه؟
کسی که فرض کند که هر جهان به خودی خود و بدون در نظر گرفتن جهان ديگر واجب است در 
حقیقت، مدار اصالت ماهیت را رها کرده و به مدار اصالت وجود وارد شده است به اين معنا که فرض 
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جهان به خودی خود کافی است که متصف به وجوب شود اگر چه اين مطلوب ماست که برای مفاهیم 
وجوب و امکان عینیت قائلیم، اما خصم، اين مفاهیم را مفاهیمی فرض کرده بود که بعد از نوعی مقايسه 
بین ماهیات در موطن ذهن بوجود می آيد و از روابط بین ماهیات حکايت می کند. حال که او مبنای ما 
يعنی اصالت وجود را پذيرفته به راحتی می توان پاسخ او را داد. او با پذيرش اين نکته که جهان های متکثر 
به خودی خود باعث می شود که وجوب از آن انتزاع شود داخل در شقوقی می شود که ابن سینا در برهان 

توحید مطرح کرده و به آن پاسخ گفته است. »كل أشياء تختلف بأعيانها و تتفق في أمر مقوم لها....«
به اين بیان که اين وجوب مشترک که از اعیان مختلف انتزاع می شود يا الزم آن اعیان است يا عارض 
مفارق يا بر عکس اين دو )اعیان مختلف الزم والجوب يا عارض بر آن هستند( اگر وجوب، الزم باشد 
الزمه اش اينست که متکثرات بما هی متکثرات الزم واحد داشته باشند و اين محال است اگر عارض بر 
متکثرات باشد عروض علت می خواهد و اين با وجوبشان ناسازگار است و برعکس اگر اعیان متکثر، الزمه ی 
وجوب باشند الزم می آيد سبب وجود اين اشیاء ماهیتشان باشد که اين هم محال است؛ زيرا وجود بر ماهیت 
وجود متقدم است و اگر عارض بر وجوب باشد باز علت می خواهد و همین طور... )ابن سینا، 1381، ص269(

به نحو ديگری نیز می توان استدالل کرد؛ وجوب و امکان و امتناع از مفاهیمی هستند که از يك حصر 
عقلی بدست می آيد و محال است که شیی از اشیاء در خارج باشد که به هیچ کدام از اين ها متصف نشود به  
دلخواه هم که نمی توان اينها را به اشیاء نسبت داد حال جهان های متکثر که صفت همبودی دارند به نظر 
خصم ممتنع نیستند، پس يا ممکنند يا واجب. فرض وجوب را خصم ادعا دارد، اگر بگويد جهان ها واجبند يا 
اين وجوب معنايی نفسی است که برهان توحید ابن سینا آن را نفی می کند و اگر بگويد معنايی اضافی دارد 
برهان بر محال بودن وجودات متکافئ ابن سینا آن را رد می کند پس وجوب نیز محال است. می ماند امکان 
اين جهان ها. امکان نیز يك معنای نفسی دارد که در اين صورت چنین جهان هايی اصال نبايد بوجود بیايند 
زيرا ممکن نفسی در وجودش نیاز به علت دارد حال آنکه فرض اينست که از خارج، جهان علتی ندارد و 
اگر معنايی اضافی داشته باشد با قطع نظر از غیر و فی نفسه بايد سنجیده شود. واجب که گفتیم نمی تواند 
باشد نه نفسی)چون داخل در شقوق مردود برهان ابن سینا می شود( نه اضافی زيرا؛ هیچ علیت و معلولیتی 
نسبت به غیر ندارد. می ماند فرض امتناع در نتیجه اين جهان ها ممتنعند هم نفسی )برهان ابن سینا آن را 
اثبات می کند به عالوه اصالت وجود مالصدرا( هم اضافی زيرا؛ با وجود جهان ما جهان های هم عرض 

بالکل ممتنع خواهند بود. )برای مطالعه ی بیشتر ر.ک: طباطبايی، 1385، صص169-202(
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 نقش حجاب در سالمت روان
مصطفی تبارکی*

 
چکیده:

پديده ی بی حجابی يا بدحجابی که جامعه ی دينی ما با آن روبرو است و موج آن در حال حاضر رو به 
گسترش است، هم چون آفتی است که شجره طیبه ی نسل جوان و نوجوان ما را آفت زده و رشد و بالندگی 
آنان را به  مخاطره انداخته است؛ ازاين رو وظیفه ی علما و انديشمندان است تا با بیان فوائد و آثار حجاب از 
يك سو و با بیان پیامدهای نامطلوب بی حجابی از سوی ديگر، به روشن گری بپردازند )لیهک من هلک عن 
بینه و یحیی من حی عن بینه( نوشتار حاضر به دنبال آنست تا آثار حجاب را در سالمت روان آدمی بررسی 
نمايد. مخاطب اصلی ما در اين مقاله بانوان مسلمانی هستند که ناخودآگاه با بی حجابی و يا بدحجابی تیشه 
به ريشه ی خود زده و رشد اخالقی و حیات معنوی خويشتن را متوقف ساخته اند. نويسنده، نخست اهمیت 
حجاب را از منظر اسالم و آيات قرآن کريم بررسی نموده، سپس به آثار و فوائد آن پرداخته و نقش حجاب 

را در سالمت روان مورد تحقیق قرار داده است.
کلید واژه: قرآن، اسالم، سالمت روان، حجاب، بازيابی شخصیت و تعادل فطرت. 

mostafatabaraki@yahoo.com        )طلبه ي سطح يك جامعه ی علمیه ی امیرالمؤمنین)ع*
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مقدمه:
بدون ترديد هر يك از ما انسان ها در زندگی، به دنبال رسیدن به آرامش هستیم و تالش می کنیم از هر 
راه ممکن به  آن دست يابیم. دين مبین اسالم بهترين وسیله برای رسیدن به آرامش است؛ دستورات قرآن 
کريم و آموزه های حیات آفرين اسالم، انسان را به باالترين نقطه ی آرامش و سالمت روان می رساند. حجاب 
زنان و مردان که اسالم به آن سفارش نموده است در سالمت روان آنان تأثیر بسزايی داشته و موجب می شود 
آنان را از مفاسد ناشی از عدم حجاب در امان نگهدارد. يکی از بزرگان در تمثیلی زيبا می فرمايد: شما چرا به دور 
خانه هايتان ديوار می کشید و بر روی ديوارها سیم خاردار نصب می کنید؟ اگر درب خانه هايتان چوبی باشد چرا 
آهنی می کنید؟ و اگر ديوارها کوتاه باشد چرا بلند می کنید؟ آيا اين همه، برای راحتی شماست يا برای ناراحتی؟ 
حجاب هم چون ديوار خانه و هم چون سیم خاردار است، حال اگر ديوار خانه هايتان بلند بود و کوتاه کرديد، 
يا سیم خاردار داشت، برداشتید يا درب بسته بود باز کرديد، اين موجب راحتی، آرامش و آسايش شما خواهد 
بود يا موجب نا آرامی؟ اگر درب ها، ديوارها و... برای راحتی خانه ها باشد، حجاب هم برای راحتی و آسودگی 
بانوان است، پس اگر اسالم برای زن حجاب آورده است برای راحتی است نه مشقت، مشقت در بی حجابی و 

بد حجابی است. )شجاعی، 1388، ص 85(
{ اين کار )حفظ حريم بین  قرآن کريم در فايده ی حجاب، می فرمايد: }َذلُِکْم أَْطَهُر لُِقُلوبُِکْم َوُقُلوبِِهنَّ
زن و مرد( براي پاکي دل هاي شما و آن ها بهتر است. )سوره احزاب، آيه 53( و در جای ديگری می فرمايد:            
}َو ال یُْبدیَن زیَنَتُهنَّ ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها{ ؛ و زيورهای خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که ]طبعاً[ از آن پیداست . 
)سوره ی نور، آيه31( هم چنین حضرت علی)ع( در وصیتشان به امام حسن)ع( می فرمايند: »زنان را در پرده ي 
حجاب نگاه دار تا نامحرمان را ننگرند؛ زيرا سخت گیري در پوشش، عامل سالمت روان و استواري آنان است.« 

)دشتی، نهج البالغه، نامه31(
شناخت آثار حجاب به خصوص نقش آن در سالمت روان موجب می شود، زنان مسلمان از آن دوری 
نکنند و از رعايت کردن حجاب، احساس سنگینی و شرمندگی ننمايند، بلکه آن را مايه ی زينت خود قرار داده 

و در نتیجه آرامش برونی و درونی اجتماع را نیز وسعت بخشند.
واژه شناسی

 حجاب :
 معنای لغوی حجاب: حجاب از ريشه ی حجب و در لغت به معنای بازداشتن و ممانعت از رسیدن به 
چیزی آمده است. )راغب، 1386، ص106( مؤلف »کتاب التحقیق فی کلمات القرآن« می فرمايد: »أّن الحجاب 



83

ان
 رو

ت
الم

 س
 در

ب
جا

ش ح
نق

هو الحائل الحاجز المانع عن تالقي شيئين أو أثرهما، سواء كانا ماّدیّين أو معنویّين أو مختلفين، و سواء كان 
الحاجب ماّدیا أو معنویّا« حجاب عبارت است از: حائل و مانعی که از مالقات دو چیز يا اثر آن دو جلوگیری کند. 
)مصطفوی، 1389، ج 2، ص167( در کتاب العین چنین آمده است: »الحجاب اسم ما حجبت به شيئا عن 
شئ« حجاب اسم چیزی است که به وسیله ی آن شیئی را از شیئ ديگر بپوشانی. )خلیل بن احمد فراهیدی، 

1384، ج3، ص86(
معنای اصطالحی حجاب: استاد مطهري در کتاب خود، کلمه ی حجاب را هم به معني پوشش و هم 
به معني پرده و حاجب مي داند. )مطهری، 1388، ص152( استعمال اين کلمه، بیش تر به معنی پرده است. اين 
کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده، وسیله ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه 
آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طريق پشت پرده واقع شدن صورت  گیرد. ) مطهری ، 1388، ص72( 
در اين نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش اسالمی زنان مسلمان است، و مراد از پوشش اسالمی زن، به 
عنوان يکی از احکام وجوبی اسالم، اين است که زن، هنگام معاشرت با مردان، بدن خود را بپوشاند و به 
جلوه گری و خودنمايی نپردازد. بنابراين، حجاب، به معنای پوشش اسالمی بانوان، دارای دو بُعد ايجابی و 
سلبی است. بُعد ايجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمايی به نامحرم است؛ و 
اين دو بُعد بايد در کنار يکديگر باشد تا حجاب اسالمی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی 
بُعد دوم نباشد، در اين صورت نمی توان گفت که حجاب اسالمی محقق شده است. گاهی مشاهده می کنیم 
که بسیاری از زنان محجبه در پوشش خود از رنگ های شاد و زيبا و تحريك برانگیز استفاده می کنند که به 
اندامشان زيبايی خاصی می بخشد و در عین پوشیده بودن بدن زن، زيبايی اش آشکار است، گويی که اصاًل 

لباس نپوشیده است؛ و اين دور از روح حجاب است.)ر.ک: مهدی زاده، 1382، ص21( 
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و اشیايی که از وصول به گناه ممانعت می کند را حجاب بنامیم، حجاب 
می تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. يك نوع آن حجاب فکری و روحی است؛ مثاًل اعتقاد به اصول 
عقايد اسالمی؛ مانند توحید و نبوت و ... از مصاديق آنست که انسان را از لغزش ها و گناه های روحی و فکری، 

مثل کفر و شرک باز می دارد. 
در قران کريم از انواع ديگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می کند نام برده شده است مثل 
وا ِمْن أَْبصاِرِهْم  حجاب در نگاه که مردان و زنان در مواجهه با نا محرم به آن توصیه شده اند: }ُقْل لِْلُمْؤِمنيَن َیُغضُّ
َو َیْحَفُظوا ُفُروَجُهم{  ؛ای رسول به مردان مومن بگو تا چشم را از نگاه ناروا بپوشند ) سوره ی نور، آيه ی30 ( 
و در آيه ی بعد می فرمايد : }َو ُقْل لِْلُمْؤِمناِت َیْغُضْضَن ِمْن أَْبصاِرِهن{ : ای رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم ها 
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را از نگاه ناروا بپوشند. نوع ديگر حجاب، حجاب گفتاری زنان در مقابل نا محرم است آنجا که می فرمايد:          
}َفال َتْخَضْعَن بِالَْقْوِل َفَيْطَمَع الَّذي في  َقْلِبِه َمَرض{: پس زنها نازک و نرم با مردان سخن نگويید؛ مبادا کسی 

که دلش بیمار )هوا و هوس( است به طمع افتد. )سوره احزاب، آيه32(
روان:

روان، واژه ی فارسی است که مرادف آن در زبان عربی روح است، زبان شناسان در باره ی روان، تقريبًا 
مفاهیم مشترکی بیان کرده اند که در اين جا به مهم ترين آن ها اشاره می کنیم: 

برخی از لغت دانان، روان را به معنای جان، روح انسانی )مخصوصاً(، روح )مطلقاً( و نفس ناطقه گرفته 
اند. )معین، 1378، ج2، ص1681 و نیز؛ عمید، 1343، ص536( پس روان انسان در لغت، همان روح و جان 
اوست که گاهی از آن به روح و گاهی نیز در زبان فارسی به روان تعبیر می شود. در متون دينی نیز تعريف 
دقیقی از اين واژه داده نشده است، بیشتر به ابعاد کلی آن پرداخته شده است. در حديثی از امام باقر)ع( رسیده 
است که ايشان در پاسخ اينکه روح چیست؟ فرمودند: »ان الروح مجانس للريح« روح و روان همانند باد 

است.)عروسی، 1415، ج، 3، ص216(
سالمت روان 

در مورد سالمت روان يا بهداشت روان تعريفات متعددی بیان شده است که به دو مورد اشاره می شود:
الف: بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهانی )WHO( بهداشت )سالمت( روانی عبارتست از حالت 

رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه اينکه تنها بیمار نباشد. )گروهی از نويسندگان، 1385، ص166(
ب: بهداشت روانی؛ به معنای سالمت فکر است و منظور نشان دادن وضع مثبت و سالمت روانی است 
که می تواند به ايجاد تحرک، پیشرفت و تکامل فردی، ملی و بین المللی کمك نمايد؛ زيرا وقتی سالمت 
روانی شناخته شد برای دست يابی به آن اقدام می شود و راه تکامل فردی و اجتماعی باز می گردد. )گروهی 
از نويسندگان، 1385، ص170. به نقل از کتاب اصول بهداشت روانی، ص13( برخی نیز در تعريف سالمت 
روان گفته اند: از ديدگاه اسالمی، انسانی که خود آگاهانه با تمامی هستی ارتباطی زنده و پويا و متکامل دارد، 
انسانی است از لحاظ روانی سالم. عالی ترين الگوی انسان های سالم، انبیای الهی هستند. )احمدی، 1388، 

ص203(
با توجه به تعريفات فوق شايد بتوان سالمت روان را به صورت جامع تر و دقیق تر اينگونه بیان کرد که: 
سالمت روان عبارتست از وجود حالتی در روح و نفس آدمی که شخص با وجود آن، هیچ احساس کمبودی 

از نظر جسمی و روانی و اجتماعی و... نمی کند.
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اهمیت حجاب در اسالم
برای پی بردن به اهمیت هر چیزی بايد ابتدا تأثیرات آن را در ابعاد مختلف بررسی کنیم و ببینیم که دارای 
چه مفاسد و مصالحی است. و بهترين کسی که می تواند اين مفاسد و مصالح را تشخیص دهد خداوند متعال 
است چون اوست که آدمی را خلق کرده و آن مفاسد و مصالح را به وسیله ی کامل ترين دين يعنی اسالم، 
به انسان ها عطا کرده است. با مراجعه به منابع اصیل اسالمی؛ يعنی قرآن و سنت، اهمیت حجاب به طور 
واضح معلوم می شود، قرآن کريم در موارد متعددی انسان ها را به حجاب و پوشِش الزم توصیه کرده است 
که حکايت از اهمیت آن دارد. از جمله در سوره مبارکه ی احزاب به مؤمنین دستور می دهد که اگر چیزی 
از زنان پیامبر خواستید از پشت پرده بخواهید: }َو ِإذا َسَألُْتُموُهنَّ َمتاعًا َفْسَئُلوُهنَّ ِمْن َوراِء ِحجاٍب ذلُِکْم أَْطَهُر 
لُِقُلوبُِکْم َو ُقُلوبِِهنَ {؛ و چون از زنان ]پیامبر[ چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید؛ اين برای دلهای 
شما و دلهای آنان پاکیزه تر است .) سوره ی احزاب، آيه ی53 ( در آيه ی ديگری می فرمايد: }یا أَیَُّها النَِّبيُّ ُقْل 
ِلَْزواِجَک َو بَناِتَک َو ِنساِء الُْمْؤِمنيَن یُْدنيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ ذلَِک أَْدنی  أَْن یُْعَرْفَن َفال یُْؤذْین{ ؛ ای پیامبر، 
به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: »پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند. اين برای آنکه شناخته 
شوند و مورد آزار قرار نگیرند ]به احتیاط[ نزديکتر است . )سوره ی احزاب، آيه ی 59 ( از آيات فوق استفاده 
می شود که جهت طهارت قلب و مصونیت از اذيت و آزار هوس پرستان، حفظ حجاب و پوشش شرعی الزم 
و ضروری است. عالوه بر آيات قرآن، روايات معصومین نیز به اهمیت حجاب، فراوان اشاره نموده است. امام 
علی)ع( می فرمايد: »ِصيانَُه الَمرأِة أنَعُم لِحالِها َوأدَوُم لَِجمالها«؛ صیانت زن او را شاداب تر و زيبايی اش را پايدارتر 

می کند. )غرر الحکم، 1389، حديث5820(
از مجموع آيات و روايات موجود در اين باب به صراحت روشن می شود که حجاب از نظر اسالم اهمیت 
بسیار زيادی دارد تا جايی که پیامبر)ص( کسانی که حجابشان را رعايت نکنند و خود را شبیه غیر مسلمان 

درآورند را مسلمان نمی داند. »من تشّبه بقوم فهو منهم« )صدرالدين شیرازی، 1383، ج 2، ص256(
حجاب و سالمت روان:

حجاب و پوشش فوائد زيادی دارد از جمله در سالمت روح و روان انسان نقش بسزايی دارد که نويسنده 
در اين مقاله به برخی از مهم ترين آثار آن می پردازد:

1. اطمینان قلب
فقدان حجاب و بی بندوباری در معاشرت میان زن و مرد، هیجان ها و التهاب های جنسی را فزونی می بخشد 
و تقاضای سکس را به صورت عطش روحی و يك درخواست اشباع نشدنی در می آورد. استاد شهید مطهری 
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در اين زمینه می فرمايد: روح بشر فوق العاده تحريك پذير است، اشتباه است که گمان کنیم تحريك پذيری 
روح بشر محدود به حد خاصی است و از آن پس، آرام می گیرد... هیچ مردی از تصاحب زيبا رويان و هیچ 
زنی ازمتوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و باالخره هیچ دلی از هوس سیر نمی شود. از طرفی تقاضای 
نامحدود خواه ناخواه انجام نشدنی نیست و همیشه مقرون است با نوعی احساس محرومیت و دست نیافتن به 
آرزوها که به نوبه ی خود منجر به اختالالت روحی و بیماری های روانی می گردد. )مطهری، 1388، ص80 ( 
از اين رو، غريزه ي جنسي، غريزه اي نیرومند، عمیق و درياصفت است که هرچه بیشتر اطاعت شود بیشتر 
سرکش مي گردد، تنها در گستره ی اطاعت از آموزه های دين است که او را از سرکشی انداخته و به تعادل 
ِ َتْطَمِئنُّ الُْقُلوب{؛ آگاه باش که با ياد خدا دلها آرامش می يابد.  می کشاند. قرآن کريم می فرمايد: }أاَلبِِذْكِراللَّ
 )سوره ی رعد، آيه ی28( آيه ی شريفه ی فوق ذکر خدا را آرامش بخش دل ها معرفی کرده است. چه ذکر را 
به وجود مقدس رسول خدا)ص( تفسیر کنیم و چه به قرآن کريم، در هر دو صورت اين نکته به دست می آيد 
که انسان با يادآوری خدا و اطاعت از پیامبر)ص( يا قرآن آرامش خاطر و سالمت روان پیدا می کند. انسان با 
رعايت فريضه ی الهی حجاب، به خدا نزديك شده و در نتیجه به يك اطمینان قلبی و رضايت مندی 

روحی � روانی دست می يابد و موجب اطمینان قلب و سالمت روان می شود. 
2. بازيابی شخصیت 

اگر بانوان حجابشان را رعايت نکنند، توجه به آنان از روی هوا و هوس و شهوت بوده و چنین زنی، 
ارزش حقیقی خود را از دست می دهد و در جامعه به عروسکی برای سرگرمی مردان هوس باز تبديل 
می شود. به همین دلیل زن تا زمانی که ظاهری زيبا دارد مورد توجه ظاهری قرار می گیرد و هر زمان که 
اين زيبايی از بین برود مانند کااليی که تاريخ مصرفش تمام شده باشد ديگر توجهی به آن نمی شود پس 
حجاب، رمز بازيابی شخصیت زن است. بد حجابی زن در جامعه آتش هوس را در اندرون مرد می افروزد، 
مردان کم اراده و سست عقیده را به چشم چرانی که خود منشأ بسیاری از مفاسد است وا می دارد. چنان که 
امام صادق)ع( می فرمايد: »نگاه، تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است چه بسا يك نگاه که حسرت 
طوالنی در پی دارد.« )عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص24( بنا براين بی حجابی يا بدحجابی موجب می شود، 
زن از شخصیت خويش غافل گشته و وجود متعالی خويش را در حد عروسك تنزل دهد. بی حجابی و بدحجابی 
از آن جهت که مانع توجه زن به ارزش واقعی خويش می شود، محدوديت و اسارت است نه آزادی. )شجاعی، 
1388، ص83 و نیز ر.ک: قطبی، 1380، ص67( اگر خانمی مقید باشد به رعايت حجاب، نوعی استقالل فردی و 
احساس هويت پیدا می کند و ديگر نیازی به طنازی و جلوه گری ندارد و با اين کار خود، ارزش و شخصیت واقعی 

خويش را که جايگاه خلیفه اللهی است باز می يابد. 
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3. تعادل در فطرت خود نمايی
يکی از مسائلی که جزو فطريات هر شخصی به ويژه بانوان می باشد فطرت خودنمايی کردن است که 
خداوند متعال بنا به داليلی آن را در روح آدمی قرار داده است. البته اين خصلت در زنان بیشتر از مردان است 
و به همین جهت است که دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است. شهید مطهری در اين زمینه تحلیلی 
دارد؛ ايشان می گويد: »از نظر تصاحب قلب ها و دل ها، مرد شکار است و زن شکارچي؛ همچنان که از نظر 
تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچي میل زن به خودآرايي از اين نوع حس شکارچي گري او 
ناشي مي شود. اين زن است که به حکم طبیعت خاص خود، مي خواهد دلبري کند و مرد را دلباخته و در دام 
عالقه خود اسیرکند، انحراف تبّرج و برهنگي از انحراف هاي مخصوص زنان است و دستور پوشش هم براي 

آنان مقرر گرديده است.« )مطهری، 1379، ص436( 
َج الَْجاِهِليَِّة اْلُولَی{؛ مانند روزگار جاهلّیِت قديم زينت های خود  ْجَن َتَبرُّ قرآن کريم می فرمايد: }َواَلَتَبرَّ
را آشکار نکنید.) سوره ی احزاب، 33( و در آيه ی ديگر نسبت به زنان سالخورده می فرمايد: }َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ 
جاٍت بِزیَنة{؛ گناهی نیست که پوشش خود را کنار نهند ]به شرطی که [ زينتی  ُجناٌح أَْن َیَضْعَن ِثيابَُهنَّ َغْيَرُمَتَبرِّ
را آشکار نکنند.)سوره نور، آيه60( با دقت در دو آيه ی فوق به خوبی روشن می شود که زن فقط می تواند 
زينت خود را برای شوهر خود بنماياند؛ زيرا که در آيه ی اول، به طور مطلق می فرمايد که زينت های 
خود را آشکار نکنید و در آيه ی دوم می فرمايد: برای زنان سالخورده اشکالی ندارد که پوشش خود را از 
نامحرمان بردارند ولی با اين حال حق ندارند زينت خود را به آنها آشکار کنند. بنابراين، وقتی که قرآن به 
زنان سالخورده چنین خطاب می کند پس به طريق اولی برای زنان جوان جايز نیست که زينت خود را 
آشکار کنند. با اين توضیح روشن می شود که زنان فقط می توانند زينت خود را به شوهرانشان نشان بدهند 

و برای آنها خود نمايی کنند.
شهید مطّهري نیز در اين باره مي گويد: 

حال اگر اين فطرت خدادادی از حالت تعادل خودش خارج شود موجب اختالالت روانی می شود به 
عنوان مثال اگر خانمی حجاب خود را رعايت نکند در واقع در خودنمايی کردن دچار افراط شده و فطرت 
خود را از حالت تعادل درآورده است که موجب به وجود آمدن اختالالت روانی می شود. )مطهری، 1379، 
ص436( بنابراين، پوشش و حجاب به دلیل اينکه نقش اساسی در متعادل کردن غريزه ی خودنمايی 
و تبرج زن دارد، عامل مهمی برای جلوگیری از بخش بزرگی از اضطراب ها و دغدغه های فکری زن 
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محسوب می شود، زيرا آزادی زن در خودآرايی و به نمايش گذاردن جلوه های زنانه در جامعه، باعث افراط 
در تجّمل و توّجه به زيبايی های ظاهری می شود، که اين توجه افراطی می تواند سبب بروز اختالل های 

روانی در زن شود. )رجبی، 1385، ص56(
بنابرآنچه گفته شد خودنمايی کردن يك مسئله ی فطری است و زن بايد خود نمايی بکند و لیکن 
بايد حد و اندازه آن را بنابرآنچه که دين اسالم گفته است رعايت کند تا آن فطرت از حالت تعادل خارج 
نشده و موجب سالمت روانی وی گردد. در برخی از احاديث به خصلت خودآرايی زنان اشاره شده و 
بهترين زن را زنی معرفی کرده است که برای شوهرش خودش را آراسته و تبرج کند. پیامبر اسالم )ص(

می فرمايد: »بهترين زنان شما زني است که بسیار با محبت باشد، عفیف و پاک دامن باشد، نزد اقوامش 
عزيز و محترم باشد، با شوهرش متواضع و فروتن باشد، براي او خودآرايي و تبّرج داشته باشد و در برابر 

نامحرم عفیف باشد.« )کلینی، 1367، ج5، ص324( 
4. استواری خانواده

يکی ديگر از آثار و فوايد حجاب که در سالمت روانی زنان تأثیر دارد، نقشی است که در پايبندی 
همسران به پیمان مقّدس ازدواج دارند. زيرا حجاب و پوشش باعث می شود زن از نگاه های آلوده مردان 
هوس باز و گرفتار شدن به دام عشق های آزاد محفوظ بماند و به زندگی و خانواده خود وفادار باشد. از طرف 
ديگر شیوع بی حجابی و بی بندوباری، باعث می شود شوهران به جای توّجه و محبت به همسران شان، به 
دنبال لّذت جويی از زنان آرايش کرده کوچه و بازار باشند و زنان نیز از جلوه گری و طّنازی برای به دام 
انداختن مردان بیگانه، ابايی نداشته باشند و در نتیجه عشق و عالقه بین همسران از بین رفته و باعث 

فروپاشی خانواده شود. 
آزاد شدن از قید خانه و خانواده، به معنای از دست دادن آرامش و امنیت روانی است. خانه را مسکن 
گويند، زيرا محل سکونت و آرامش روحی برای انسان است. اگر زن اين جای امن و سکون و محل 
شکوفايی استعدادها را از دست بدهد آرامش و سالمت روانی خود را نیز از دست می دهد به اين جهت که 
بی بند و باری و داشتن روابط جنسی، سبب می شود از زندگی در خانه بیزار شوند، و وظیفه مادری خود را 
فراموش کنند و به جای آن در قید و بند رقابت های زندگی مدرن امروزی بیافتند و تمام ارزش های معنوی 

خود را فدا کنند. )رجبی، 1385، ص58(
شهید مطهری، فلسفه ی پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع را خوشبختی خانواده 
دانسته و ارتباط آزاد و عدم پوشش مناسب همسران را عامل از هم پاشیدن کانون خانواده و نفوذ دشمنی 
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و نفرت در کانون پرمهر خانواده دانسته است.)ر. ک: مطهری، 1388، ص81( بدون ترديد حفظ حجاب 
و پای بندی به اصول خانوادگی محیط خانه را به محیطی سالم و آرامبخش و پر جاذبه تبديل نموده و 

استواری خانواده را به ارمغان می آورد.
برخی از نويسندگان عامل تأخیر ازدواج پسران جوان را تنها به مشکالت اقتصادی يا تحصیلی آنها 
مربوط نمی داند بلکه بی توجهی به تقوای جنسی و لجام گسیختگی زنان و دختران خودنما را عامل 
مهمی در اين خصوص می داند، طبیعی است وقتی دختران بدون پیمان همسرداری و هزينه ها و تعهدات 
شرعی و قانونی، خود را در معرض نگاه های جوانان قرار می دهند، آن ها بر خود الزم نمی دانند که آنچه 
به طور رايگان به آن ها می رسد را با بهای سنگین ازدواج به دست آورند. )اکبری، 1376، ص21( بدين 
جهت است که رعايت کردن حجاب در مرحله ی اول موجب سالمت روان شخص، و در مرحله ی بعدی 

موجب استواری خانواده می شود.
5. سالمت جسم و آسايش بیشتر

يکی از مهم ترين آثار حجاب، آسايش فردی است، امیر مؤمنان)ع( در اين زمینه می فرمايد: »پوشیده 
و محفوظ داشتن زن مايه ی آسايش بیشتر و دوام زيبايی اوست.« ) غررالحکم، 1389، حديث5820( 
تحقیقات علمی نیز در فیزيولوژی و روان شناسی در باب تفاوت های جسمی و روانی زن و مرد ثابت کرده 
است که مردان نسبت به محرک های چشمی حساس تر از زنان هستند و زنان در مقابل محرک های 
لمسی حساسیت بیشتری دارند. )حداد عادل، 1374، ص63( با دقت در روايت مذکور و تحقیقات علمی، 
فهمیده می شود که وقتی زنی حجاب خود را رعايت کند و پوششی را که اسالم متناسب با ويژگی های 
تکوينی زن تشريح کرده است، انتخاب کند، خود را از مفاسد ناشی از محرک های لمسی مصون داشته 
کريم  قرآن  می شود.  زن  روان  موجب سالمتی  نتیجه  در  و  بیشتر وی  آسايش  باعث  اين  که  است 
می فرمايد: »ای پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند. 
اين برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند به احتیاط نزديك تر است، و خدا آمرزنده ی مهربان 

است.« )سوره ی احزاب، آيه ی 59(
روانشناسان عموماً اين نکته را می پذيرند که: اختالالت روانی عوارض جسمانی دارد و بالعکس؛ يعنی 
اگر کسی روان سالم داشته باشد جسم سالمی هم خواهد داشت. )ملکیان، 1383، ص12( بنا براين وقتی 
خانمی حجاب خود را رعايت نکند مورد اذيت و آزار ديگران قرار می گیرد و عالوه بر آن، چون مخالف با 
فطرت و سرشت درونی خود عمل کرده، حالت افسردگی و اختالل روحی و روانی در او پديد می آيد در نتیجه 
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موجب می شود که جسمش نیز بیمار شود و بالعکس اگر خانمی حجاب خود را رعايت کند و به نیاز فطری 
خود که پوشیده بودن است جواب مثبت بدهد سالمت روانی را برای خود به ارمغان می آورد. چون جسم و 

روان متقاباًل بر هم تأثیر می گذارند و با سالم بودن جسم، از روان سالم نیز بهره مند می شوند.

نتیجه گیری :
در آخر مي توان نتیجه گرفت که حجاب يك هديه ای الهي است که خداوند به بندگان خود عطا کرده 
است تا در سايه ی آن، زنان به سعادت حقیقی خود دست پیدا کنند. حجاب اثرات مختلفی بر زندگی فردی، 
اجتماعی و خانوادگی ما دارد، از اين رو بی توجهی به مسئله ی حجاب هرگز به نفع فرد و جامعه نیست. حفظ 
حجاب در بخش خانوادگی استواری آن را در پی داشته و کانون خانواده را استحکام می بخشد، چنانچه رسیدن 
به آرامش و اطمینان قلبی و تعادل شخصیتی در پرتو حجاب محقق می گردد. با حفظ حجاب و پوشش مناسب 

دختران و زنان بسیاری از بیماری های اخالقی و جنسی ريشه کن شده و يا حد اقل کاهش می يابد.
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  بررسي مسئله ی غصب فدک

حامد کنعانی مقدم*

چکیده
مسئله ی غصب فدک يکی از مهم ترين مسائل تأثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت 
اسالمی در صدر اسالم بوده و در طول تاريخ از ارزش اقتصادی زيادی برخوردار بوده است. اين مسئله از 
زوايای گوناگون قابل بررسی و تحلیل می باشد، در صورت روشن شدن واقعیت، بسیاری از مسائل پیرامون 

آن نیز روشن خواهد شد. 
نويسنده با استناد به آيات و روايات و شواهد تاريخی معتبر، غاصبانه بودن و تصرف عدوانی سرزمین 
فدک را از ناحیه ی خلفا اثبات نموده و مدعی است که فدک مال شخصی رسول اکرم)ص( بوده است که آن 
حضرت در زمان حیات مبارکش فدک را به دخترش فاطمه)س( بخشیده است. احاديث وارده از طريق اهل 

سنت مبنی بر اينکه پیامبران از خود ارث نمی گذارند را مردود و غیر علمی می داند.
کلیدواژه: قرآن، فاطمه)س(، فدک، غصب، ادله و ارث. 

hk.m.1404@gmail.com                                                )طلبه ی سطح دو جامعه ی علمیه ی امیرالمؤمنین)ع *
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پیشینه ي تاريخی فدک
براساس آنچه از منابع تاريخی اسالم بدست می آيد، فدک قبل از ظهور اسالم از جمله قصبات حجاز و 
حوالي خیبر بوده است که با مدينه ی طّیبه، حدود دو يا سه روز طي مسافت، فاصله داشته است )حدود 130 
کیلومتر(. فدک سرزمیني است آباد و به لحاظ داشتن آب کافي دارای نخلستان هاي فراوان و پر محصول، 
شغل اکثريت مردم اين سرزمین کشاورزي و صنايع دستي بوده است. فدک با سرزمین خیبر حدود ده کیلومتر 
فاصله دارد و به لحاظ اينکه خیبر مرکز عمده ی يهوديان بوده مردم آن از نظر اجتماعي و مذهبي تابع يهوديان 

خیبر بوده اند. )سید محمد باقر نجفی،1364 ج2، ص490(
ارزش اقتصادی فدک

در خصوص میزان درآمد کشاورزي و نخلستان هاي فدک، پس از آنکه در تصرف پیامبر)ص( قرار گرفت، 
گزارش هايي متفاوتی به ثبت رسیده است. برخي گفته اند: محصول نخلستان هايی فدک در قرن ششم 
هجري معادل محصول نخلستان هايی کوفه بوده است. )سید محمدباقر صدر، 1382، ص27( ابن ابي الحديد 
مي نويسد: وقتي عمر بر نیمي از سرزمین فدک با يهوديان مصالحه کرد در مقابل، از بیت المال عراق پنجاه 
هزار درهم به آنان داد. )ابن ابی الحديد، 1404، ج4، ص108( سّید بن طاووس در کتاب کشف المحّجه درآمد 
فدک را بیش از اين تخمین زده است. وي مي گويد: درآمد فدک به روايت شیخ عبداهلل بن حماد انصاري 
ساالنه بالغ بر هفتاد هزار دينار بوده است. )شیخ عباس قمی، 1388، ص82( قطب الدين راوندی می نويسد: 
پیامبر)ص( سرزمین فدک را به مبلغ 24000 دينار اجاره داد و در برخی از احاديث 70000 دينار نقل شده است 
که اين اختالف به سبب درآمد سالیانه بوده است. همچنین وقتی معاويه به خالفت رسید فدک را میان سه نفر 
)مروان بن حکم، عمر بن عثمان و يزيد( تقسیم کرد که معلوم می شود فدک سرزمین قابل مالحظه ی بوده 
است که آن را میان سه نفر که هر کدام نماينده گانی از سه فامیل بزرگ بوده اند تقسیم کرده است. با  توجه 

به اهمیت اقتصادی فدک معلوم می شود که قصد خلیفه برای غصب فدک، سیاسی و اقتصادی بوده است.
ادله ی غصب فدک
1- دلیل قرآنی

مفسران سّني و شیعه نیز به مسئله ی فدک اشاره کرده و آن را خالصه و فئ رسول خدا دانسته اند و از 
زمین هايي برشمرده اند که بدون سالح و سپاه فتح شده و آحاد مسلمین در آن نقشي نداشته اند. بنا به نّص 
قرآني، فدک متعلّق به پیامبر)ص( خواهد بود: }َو َما َأَفاَء اللُ َعَلي َرُسولِِه ِمْنُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيل 
َو اَل ِرَكاب َولَِکنَّ اللَ یَُسلُِّط ُرُسَلُه َعَلي َمْن َیَشاُء َو اللُ َعَلي ُكلِّ َشْيء َقِدیٌر * َما َأَفاَءاللُ َعَلي َرُسولِِه ِمْن 
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ِبيِل َكي اَل َیُکوَن ُدولًَة بَْيَن ااْلَْغِنَياِء  ُسوِل َو لِِذى الُْقْربَي َوالَْيَتاَمي َوالَْمَساِكيِن َو اْبِن السَّ َأْهِل الُْقَري َفِللَِّه َو لِلرَّ
ِمْنُکْم{ )سوره ی حشر، 6 و7( »آنچه را خدا از آنها )يهود( به رسول خود بازگرداند، چیزي است که شما براي 
به دست آوردن آن نه اسبي تاختید نه شتري، ولي خداوند رسوالن خود را بر هر کس بخواهد مسلّط مي سازد 
و خدا بر همه چیز توانا است. آنچه را خدا از اهل اين آبادي بازگرداند »فئ« از آن خدا و رسول و خويشاوندان 

او و يتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا اين اموال میان ثروتمندان شما دست به دست نشود..«
آيات فوق با صراحت داللت دارد که آنچه بدون جنگ و جهاد به دست آيد به خدا و رسول او تعلّق 
دارد و ملك شخصی پیامبر)ص( است و ساير مسلمانان در آن حّقي ندارند. و آنگاه که در دست پیامبر)ص( 
قرار گرفت، آن حضرت به عنوان کسی که صاحب اختیار همة مسلمین است در مصارفي که صالح دين 
و مسلمانان است مصرف مي کند و آن را ذخیرة ثروتمندان نمي سازد. اين مصارف براساس محتوايی آيات 
مذکور، عبارتند از: مصارف به کار رفته در راه خدا و ترويج و تقويت دين و اهداف مّقدس رسالت نبوي، 
خويشاوندان پیامبر)ص( و ايتام و مستمندان و در راه ماندگان، که طبق شواهد تاريخی رسول اکرم)ص( آنرا 
به فاطمه زهرا)س( بخشیده، بنابراين آيات فوق بزرگترين دلیل است بر اين مسئله که فدک، مال شخصی 

پیامبر)ص( بوده است.
2- شواهد تاريخی

در سال هفتم هجرت پیامبر اکرم)ص( و سپاه اسالم موّفق شدند طي فتوحات خود قلعه هاي خیبر 
را که دژهاي استوار يهوديان بود فتح کنند، همین که خیبر فتح شد يهوديان در برابر مسلمانان سر تسلیم 
فرود آوردند، سقوط خیبر رعب و وحشتي در دل آنان افکند و پیش از آنکه سپاه اسالم راهي فدک شوند، 
آنان نمايند گاني نزد پیامبر فرستادند و از تسلیم خود و مصالحه بر نیمي از حاصل باغستان ها و اراضي 

فدک سخن گفتند.)ياقوت الحموی، 1356، ماده فدک(
ابن ابي  الحديد به نقل از سیره ی ابن اسحاق چنین می گويد: همین که خیبر فتح شد، رعب و وحشت 
يهوديان فدک را فرا گرفت، لذا نمايندگان خود را نزد پیامبر)ص( فرستادند و درخواست کردند که بر 
نیمي از فدک با آنان مصالحه کند. نمايندگان يهود خدمت پیامبر)ص( رسیدند و موضوع را عنوان کردند 
و آن حضرت نیز پیشنهاد آنان را پذيرفت. از اين رو فدک بدون جنگ به تصّرف سپاه اسالم درآمد. )ابن 
ابی الحديد، 1404، ج4، ص108( بنا براين، فدک که بدون جنگ به دست سپاه اسالم افتاد بر اساس 
آيه شريفه جزء فیء محسوب شده و متعلق به رسول اکرم)ص( بوده که آن حضرت بنا به دستور آيه ی   
ْر َتْبذیراً{ )سوره اسراء آيه 26( که در  بيِل َو ال ُتَبذِّ شريفه ی}َو آِت َذا الُْقْربی  َحقَُّه َو الِْمْسکيَن َو اْبَن السَّ
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بخش سوم به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت به فاطمه ی زهرا)س( عطا نمود.
3 - دلیل روايی 

حاکم حسکانی در شواهد التنزيل نقل می کند: پس ازفتح فدک آيه ی }َو آِت َذا الُْقْربی  َحقَُّه َو الِْمْسکيَن َو 
ْر َتْبذیرا{  )اسراء26( نازل شد. پیامبر)ص( از جبرئیل پرسید: منظور چه کسانی هستند، اين  بيِل َو ال ُتَبذِّ اْبَن السَّ
حق کدام است؟ جبرئیل فرمود: »سرزمین فدک را به فاطمه عطا کن« )حاکم حسکانی،1385 ج1،ص438( 

و )مجلسی، 1412، ج29، ص105(
مرحوم طبرسی در ذيل آيه }َو آِت َذا الُْقْربی  َحقَُّه{ روايتی نقل می فرمايند: لما نزلت}َو آِت َذا الُْقْربی  َحقَّه{ 
أعطی رسول الل ص فاطمة فدكًا؛ زمانی که اين آيه نازل شد پیامبر)ص( فدک را به فاطمه)س( اعطا کرد. 
)طبرسی، 1352، ج 6، ص63( همین مطلب را سیوطي در الدّرالمنثور از ابي سعید خدري نقل کرده است: 
»أخرج البزاز و ابویعلي و ابن حاتم و ابن مردویه عن أبي سعيد الخدري، قال: لَّما نََزلَْت هِذِه الَیة )َوآِت 
َذا الُْقْربَی َحقَُّه...( دعا رسول الل فاطمة فأعطاها َفَدكًا« )سیوطی،1362، ج2 ،ص158( ساير محدثین به نام 
اهل سنت مانند هیثمي در مجمع الزوائد و ذهبي در میزان االعتدال و ديگران نیز عین اين مطلب را در کتاب 

های خودشان ذکر نموده اند. 
عالوه بر اين ها پیامبر)ص( برای اعطای فدک به حضرت فاطمه شاهد گرفتند و برگه ايی درخواست نموند 
و از امیرالمومنین)ع( خواستند که سرزمین فدک را به عنوان اعطايی پیامبر)ص( به فاطمه)س( ثبت کنند. خود 

حضرت علی)ع( و ام ايمن بر اين اعطاء شهادت دادند.)سید محمد الحسینی جاللی، 1384، ص150و151( 
کوتاه سخن اينکه: فدک ملك اختصاصی پیامبر گرامي اسالم)ص( بوده و آن حضرت در زمان حیات خود 
به امر خداوند آن را به فاطمه ی زهرا)س( بخشیده است. اين اقدام پیامبر)ص( يقیناً بر اساس مصلحت دين 
و مسلمین و آينده ی خالفت اسالم بوده؛ و رمز اينکه پیامبر)ص( آن را به فاطمه)س( بخشیدند و مستقیماً به 
علي)ع( نسپردند، شايد اين باشد که فاطمه، دختر پیامبر بود و ذي القرباي مستقیم رسول اهلل)ص( محسوب 
می شد و دادن فدک به حضرتش طبق دستور خداوند بوده است، بديهي است که فاطمه ی زهرا)س( نیز با 
فدک همانگونه عمل مي کرد که پیامبر)ص( مي خواست و آن را در جهت امامت امیرالمؤمنان و مصلحت 
مسلمانان قرار مي داد. طبق دالئل فوق مسلم است که فدک مال شخصی پیامبر اکرم)ص( بوده و آن حضرت 
نیز فدک را در زمان حیات شريفشان به حضرت فاطمه)س( بخشیده است و هیچ عذر و بهانه ای از سوی 

غاصبین فدک قابل قبول نیست. اکنون می پردازيم به دالئل کسانی که مخالف نظريه ی فوق می باشد.
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نقد و بررسی ادله ی مخالفین
پس از ماجراي سقیفه و تصاحب خالفت، نخستین اقدام خلیفه اين بود که فدک را از تصّرف زهرا)س( 
خارج کند. از اين رو دستور داد تا کارگران آن حضرت را از فدک اخراج نموده و فدک را به بیت المال ملحق 
نمايند. هر چند براساس بررسی های تاريخی و مراجعه به منابع تاريخی و روايی اين اقدام عجوالنه و تصّرف 
غاصبانه بوده و هیچ گونه مستند شرعي و قانوني نداشته است بلکه يك اقدام صرفاً سیاسي و اقتصادی و در 
راستاي تثبیت حکومت بوده است اّما وي براي توجیه فعل خصمانه ی خود به روايتي استناد کرده که طبق 
آن رسول اکرم)ص( فرمود: »ما انبیاء چیزی از خودمان به ارث نمی گذاريم، هرچه از ما بماند صدقه است.« 
در واقع با جعل اين حديث خواست بر کار مجرمانه ی خود صحه گذاشته و افکار جمعی را منحرف کنند. ما 
در اين مقاله تالش داريم تا نخست اين روايت را از نظر سندی و در مرحله ی بعد، از جنبه ی محتوايی مورد 

بررسی قرار دهیم.
دلیل اول: روايت عدم توارث انبیاء

  روايتی که مورد استناد ابوبکر قرار گرفته است، در دو کتاب »صحیح بخاری« و »صحیح مسلم« آمده 
است که رسول خدا)ص( فرمود: »إّن رسول الل قال: ال نورث ما تركناه صدقه« ؛ ما ارث نمي گذاريم، هر چه 
از ما بماند صدقه است. )ابی عبد اهلل بخاري، 1270 ق، ج8، ص3( و )مسلم بن حجاج، الجهاد والسیر، ج5، 
ص 151-153( اين حديث در برخي منابع ديگر به اين صورت آمده است: »نحن معاشر االنبیاء ال نورث«؛ 
ما گروه انبیای الهی چیزی را به عنوان ارث به جای نمی گذاريم. )ابن ابی الحديد، 1404، ج4، ص 117( يکی 

از محکم ترين ادله ی ابوبکر همین دلیل است.
نقد و بررسی روايت فوق

1. ضعف سند
اولین کار در بررسی روايات و متون تاريخی بررسی سندی است، تا زمانی که از سند آن اطمینان حاصل 
نشود نوبت به بررسی متنی و محتوايی نخواهد رسید، از اين رو الزم است ابتدا اين روايت را از نظر سند مورد 
بررسی قرار دهیم و ببینیم که آيا چنین روايتی از رسول اکرم)ص( صادر شده است يا خیر؟ از بررسي منابع 
روايي استفاده مي شود که حديث: »ال نورث ما تركناه صدقة« که مورد استناد خلیفه در تصرف فدک قرار 
گرفته است، از هیچ يك از روات و صحابه، جز ابوبکر نقل نشده است. بخاري از سه طريق به نقل اين روايت 
پرداخته که هر سه طريق آن به عايشه منتهي مي شود و عايشه نیز از قول پدرش ابوبکر روايت مي کند. بنا 
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به روايت بخاري، زهري از قول عايشه نقل کرده که »فاطمه و عباس نزد ابوبکر آمدند و میراث خود از رسول 
خدا)ص( را مطالبه کردند که شامل فدک و بخشي از خیبر بود و ابوبکر در پاسخ گفت: شنیدم پیامبر خدا)ص( 
فرمود: از ما ارث برده نشود، آنچه به جاي ماند صدقه است و خاندان پیامبر)ص( نیز از اين مال خواهند خورد. 
ابوبکر اضافه کرد: به خدا کاري را که پیغمبر مي کرد من ترک نکنم. در پي اظهارات ابوبکر، فاطمه)س( از او 
روي برتافت و تازنده بود با وي حرف نزد. )ابی عبد اهلل بخاري، 1270ق، ج8، ص3( لذا حديث مزبور از نوع 
خبر واحد بوده و خبر واحد توان معارضه با اخبار متواتر و شواهد فراوان تاريخی را ندارد و قابل اعتماد نیست. 
ابن ابي الحديد نیز در شرح نهج البالغه تأکید مي کند که مشهور اين است: حديث »ال نَورث ما َتَرْكناُه َصَدَقة« 

را جز ابوبکر کسي از پیامبر)ص( نقل نکرده است. )ابن ابي الحديد، 1404، ج4، ص114(
از بررسي منابع تاريخی چنین استفاده مي شود که حديث مورد استناد را حّتي همسران رسول خدا)ص( 
نشنیده بودند. ابن ابي الحديد از قول عايشه آورده است که همسران پیغمبر)ص( عثمان بن عفان را نزد ابوبکر 
فرستادند تا میراث آنها را از خالصه و فئ رسول اهلل)ص( مطالبه کند و من )عايشه( آنها را از اين خواسته 
منع کردم و گفتم از خدا نمي ترسید! مگر نمي دانید که پیغمبر)ص( فرمود: »ما ارث نمي گذاريم...« )ابن ابی 
الحديد، 1404، ج4، ص115( جای سؤال است که چگونه هیچ يك از همسران و راويان حديث جز ابوبکر اين 
حديث را از رسول خدا نشنیده است؟ اگر همسران رسول خدا از اين موضوع اطالع می داشتند چنین تقاضای 
نمی کردند، عثمان نیز اگر اين روايت را شنیده بود خودش به آنان پاسخ می داد که از پیامبر)ص( کسی ارث 
نمی برد. چنانکه در روايت بخاري مالحظه کرديم، گفتار عايشه نیز مستند به گفتار پدرش ابوبکر است و 
مستقیماً از پیامبر نقل روايت نکرده است. از مجموع اين وقايع مي توان استنباط کرد که حديث »نفي وراثت از 

پیامبر« پايه ی محکمي نداشته و نمی تواند مورد استناد قرار بگیرد . 
2. اجتهاد در برابر نص:

روايت ادعا شده از سوی ابوبکر عالوه بر ضعف سندی آن، با مشکالت فراوان ديگری مواجه است که با 
در نظر گرفتن آنها هیچ محققی نمی تواند به آن اعتماد کند. نخستین اشکال آن عبارت است از وقوع در اجتهاد 
مقابل نص، روايتی فوق نیز با نص قرآن کريم در تعارض بوده و از حجیت ساقط است. قرآن کريم می فرمايد: 
ْيِر َو أُوتينا ِمْن ُكلِّ َشيْ ٍء{ )النمل : 16(؛ و سلیمان وارث  }َو َوِرَث ُسَلْيماُن داُوَد َو قاَل یا أَیَُّها النَّاُس ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّ

داوود شد و گفت: ای مردم، به ما زبان مرغان آموختند و از هر نعمتی ارزانی داشتند. 
اين آيه ی شريفه تصريح دارد که انبیا ارث می گذارند چنانکه حضرت داود)ع( به سلیمان از خود ارث 
گذاشت. در اينکه منظور از ارث در اينجا چه چیز است؟ در میان مفسران گفتگو بسیار است. بعضی آن را 
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منحصر به میراث علم و دانش دانسته اند، چرا که به پندار آنها پیامبران ارثی از اموال خود نمی گذارند. بعضی 
ديگر منحصراً میراث مال و حکومت را ذکر کرده اند، چرا که اين کلمه قبل از هر چیز آن مفهوم را به ذهن 
تداعی می کند. و بعضی علم سخن گفتن با پرندگان را )منطق الطیر(. ولی با توجه به اينکه آيه مطلق است و 
در جمله های بعد هم سخن از علم به میان آمده و هم از تمام مواهب }أُوِتينا ِمْن ُكلِّ َشيْ ٍء{ دلیلی ندارد که 

مفهوم آيه را محدود کنیم، بنا بر اين سلیمان وارث همه ی مواهب پدرش داود شد.
در حديثی که از طرق اهل بیت)علیهم السالم( نقل شده چنین می خوانیم: هنگامی که ابوبکر تصمیم 
گرفت فدک را از فاطمه)س( بگیرد اين سخن به فاطمه)س( رسید، نزد ابوبکر آمده و چنین گفت: »أ َفِی 
كتاب اللَّ ان ترث اباک و ال ارث ابی، لََقْد ِجْئِت َشْيئًا َفِریًّا، فعلی عمد تركتم كتاب اللَّ و نبذتموه وراء ظهوركم اذ 
یقول: َو َوِرَث ُسَلْيماُن داُوَد«؛ آيا در کتاب خدا است که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ اين چیز 
عجیبی است! آيا کتاب خدا را فراموش کرده و پشت سر افکنده ايد آنجا که می فرمايد: سلیمان از داود ارث برد. 

)احتجاج طبرسی به نقل از مکارم شیرازی، 1385، ج15، ص 418(
 همین طور حديث ادعا شده از سوی خلیفه با آيه ی سوره ی نمل و ساير آيات قرآن کريم که ارث را 
به طور مطلق برای همه ی زنان و مردان ثابت نموده است در تعارض می باشد از جمله آيه ی 118 سوره ی 
مبارکه ی نساء می فرمايد: »برای مردان از آنچه پدر و مادر و خويشان، گذاشته اند بهره ای است برای زنان نیز 
از آنچه پدران و مادران و خويشان گذاشته اند بهره ای مقرر شده است« پس حديث فوق طبق مبانی قرآنی 
هیچ نوع اعتباری ندارد. قرآن کريم که به صورت عام براي همه ارث تعیین نموده و تخصیص آن غیر موّجه 
و بدون دلیل است. و در اين جهت فرقي میان آنها و ديگران نیست وارث، اعم از اينکه دختر باشد يا پسر، از 
اسالف خود ارث مي برد و روايت مورد استناد ابوبکر خبر واحدي بیش نیست که جز خلیفه راوي ندارد و هرگز 

نمي توان با چنین روايتي عمومات قرآني را تخصیص زد.
3. تعارض با قاعده ی يد

قاعده ی يد، يکی از قواعد مسلم فقهی میان شیعه و سنی است. با توجه به شواهد فراوان تاريخی مبنی بر 
اينکه پیامبر اکرم)ص( سه سال پیش از رحلت خويش فدک را به فرمان خداوند متعال به فاطمه)س( واگذار 
نمود و فاطمه ی زهرا)س( تا دوران حکومت ابوبکر آن را در اختیار داشت و ذوالید محسوب می شد، بنابراين 
قاعده ی فوق هرگونه اعمال تصرف حکومت را بر فدک نامشروع و غاصبانه می داند و اصواًل طبق اين قاعده 
خلیفه حق نداشت ملکي را که در تصّرف زهرا)س( بوده از وي بگیرد. و يا براي مالکّیت آن، از حضرتش شاهد 

بخواهد و اين چیزي است که احکام فقه اسالمي به صراحت بیان مي کند.
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4. تعارض با روايات ديگر
از پیامبر اکرم)ص( احاديث فراونی در فضیلت و شرافت اهل بیت پیامبر)علیهم السالم(، مخصوصاً حضرت 
زهرا)س( وارد شده است که حديث نقل شده توسط ابوبکر اعتبار خود را از دست می دهد. در صحیح بخاري و 
مسلم آمده است که پیامبر)ص( فرمود: »فاطمة بِْضَعة ِمّني یُؤِذیني ما آذاها ویریبني ما رابها«؛ فاطمه پاره ی تن 
من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده است. )به نقل از ابن حجر در االصابه، بیتا، ج4، ص338( نیز ابن ابي عاصم 
روايت کرده است: پیامبر اکرم)ص( به فاطمه)س( فرمود: خداوند با رضای تو راضی و با غضب تو غضب ناک 
می شود. )ابن حجر عسقالنی، بیتا، ج4 ص338( با اين وجود هنگامي که ابوبکر برای اثبات مالکیت حضرت 
فاطمه)س( شاهد خواست، حضرت زهرا)س( علي)ع( و اّم أيمن را به گواهي فراخواند و آنان بر حقانیت حضرت 
زهرا)س( شهادت دادند اّما خلیفه شهادت اين بزرگواران را رد کرد که اين بزرگترين اهانت به ساحت فاطمه ی 
زهرا)س( بود؛ زيرا اگر غصب خالفت يك ظلم آشکار بود اّما رّد شهادت صديقه ی امت؛ حضرت فاطمه)س( و 
صديق اکبر حضرت امیرالمؤمنین)ع( از بُعد معنوي خسارتي بود جبران ناپذير و اهانتي آشکار. احاديث فوق عالوه 
بر اينکه حديث منقول از جانب ابوبکر را از اعتبار می اندازد ناحق بودن اصل حکومت ابوبکر را نیز اثبات می کند. 

5. متعارض بودن حديث ابوبکر با شواهد تاريخی 
عالوه بر اشکاالت فوق، حديث ابوبکر با شواهد تاريخی نیز سازگار نمی باشد به عنوان نمونه؛ ياقوت 
حموي در معجم البلدان می نويسد: »هنگامي که عمر به خالفت رسید و فتوحاتي نصیب مسلمانان شد و دولت 
اسالمي گسترش يافت، عمر با اجتهاد خود در اين مسأله بر آن شد که فدک را به ورثه ی پیامبر برگرداند.« 
)ياقوت الحموی، 1356، ماده فدک( نقل اين قطعه ی تاريخی داّل بر اين است که حکم خلیفه اّواًل سیاسي و 
موّقتي بوده و در لحظه هاي حّساس خالفتش بدان متمّسك شده است و گرنه چگونه عمر درباره ی تصمیم 
خلیفه ی اّول، اهمال مي کرد و آن را به دور مي انداخت و فدک را به علي و عباس به عنوان ورثه ی پیامبر)ص( 
واگذار مي نمود؟)سید محمدباقر صدر، 1382، ص47 ( از مجموع شواهد تاريخي مي توان استفاده کرد که 
شخص ابوبکر نیز در باطن امر، به حقانیت حضرت زهرا)س( در امر فدک معتقد بوده است. در اين خصوص 

به نقل چند نمونه اکتفا می کنیم:
1. در اصول کافي از حضرت موسي بن جعفر )ع( روايتي نقل شده که در بخشي از آن آمده است: در پي 
احتجاجات حضرت زهرا)س( و گواهي امیرالمؤمنین)ع( و أمّ ايمن، ابوبکر در نوشته اي دستور ترک تعّرض از 
فدک را صادر کرد و چون فاطمه)س( نامه را گرفت و برگشت، در راه عمر خبردار شد و آن نامه را گرفت و 
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پاره کرد و دور ريخت. )اصول کافی، 1390، ج2، ص443( 
2. در کتاب »اإلمامة و السياسة« صفحه13، نیز آمده است؛ هنگامي که ابوبکر و عمر براي عذرخواهي 
و عیادت به خانه ی فاطمه)س( آمدند، ابوبکر با اعتراف به اشتباه خود در مورد فدک و خالفت چنین گفت: 
اي حبیبه ی پیامبرخدا! ما تو را درباره ی میراثت از پدرت و در مورد شوهرت )امر خالفت( خشمگین و ناراحت 
کرديم. )ابن قطیبه دينوری،1376، ص13( و آنگاه فاطمه)س( فرمود: »چگونه خاندان تو، از تو ارث ببرند و 

ما از حضرت محّمد)ص( ارث نبريم؟ ) ابن قطیبه دينوری، 1376، ص13(
3. مسعودی نیز در مروج الذهب می نويسد: ابوبکر هنگام مرگ از چند چیز اظهار پشیماني و تأسف کرد از 
جمله اين که گفت: اي کاش به تفتیش خانه ی فاطمه)س( اقدام نمي کردم. )مسعودی، 1374، ج2، ص301(

دلیل دوم: سکوت صحابه 
دلیل دومی که برخی از علمای اهل سنت برای مشروعیت غصب فدک آورده اند، سکوت اصحاب 
پیامبر)ص( نسبت به عملکرد ابوبکر است. برخي پنداشته اند که دلیل صدق گفتار ابوبکر و عمر در منع میراث 
و برائت آنها، اين است که اصحاب رسول اهلل دعواي آنان را رد نکردند؛ يعني سکوت صحابه در برابر دعوي 

خلیفه، تأيیدي بود بر مّدعاي او.
بررسی و نقد دلیل دوم

علماي اهل سّنت نیز در مواردي بر پذيرش اين حقیقت ناگزير شده و عذر خلیفه را ناموّجه خوانده اند و 
به طور غیر مستقیم، روايت خلیفه را مخدوش دانسته و مدافعات برخي متعصبان عاّمه را مردود شمرده اند. از 
جمله ی آنان جاحظ است که در رسائل خود به اين مطلب پرداخته و مي نويسد: »اولین دلیل بر رد ادعای فوق 
اين است که سکوت اصحاب نه قطعی است و نه عمومیت دارد.« وی می افزايد: »اگر ستمديدگان و آنان 
که حّقشان ضايع شده بود و طرح دعوا و شکايت داشتند، معترض نبودند، در اين صورت سکوت مي توانست 
دلیل بر صّحت مدعي خلیفه باشد در حالي که اعتراض فاطمه)س( تا بدانجا پیش رفت که وّصیت کرد ابوبکر 
بر جنازه اش نماز نخواند و هنگامي که براي مطالبه ی حق خود نزد ابوبکر آمد، گفت: اي ابابکر اگر تو بمیري 
چه کسي از تو ارث خواهد برد؟ پاسخ داد خانواده ام و فرزندانم. فاطمه)س( فرمود: چرا ما از پیامبر)ص( ارث 
نبريم؟ و باالخره هنگامي که ابوبکر فاطمه)س( را از ارث خود منع کرد و حّقش را نداد و فاطمه)س( ناامید 
شد و ياوري نیافت گفت: به خدا تو را نفرين مي کنم و ابوبکر جواب داد به خدا تو را دعا مي کنم« جاحظ 
سپس به نقل گفتگوی فاطمه)س( با ابوبکر و ماليمت ابوبکر در برابر سخنان تند فاطمه)س( اشاره می کند 
و در بیان راز اين ماليمت مي نويسد: اين دلیل بر برائت از ظلم و سالمت از جور نیست؛ زيرا مکر ظالم و 
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سیاست مّکارانه گاه تا آنجا می رسد که مظلوم نمايي کند و سخن متواضعانه و منصفانه به کار گیرد و در ادامه با 
اشاره به اقدام عمر در تحريم متعه مي گويد: چگونه مي توان عدم اعتراض صحابه را دلیل بر صّحت اقدام کسي 
دانست در حالي که عمر بر منبر گفت: »ُمْتَعتاِن كانَتا َعلي َعْهِد َرُسول الل ُمْتَعة النَّساء َوُمْتَعة الَْحّج أَنَا أْنهي َعْنُهما 
َوأُعاِقُب َعَليِهما«؛ دو متعه در عهد پیامبر خدا)ص( بود؛ يکي متعه ی زنان و ديگري تمّتع در حّج و من از آن دو 
نهي مي کنم و مرتکب آن را مجازات مي نمايم. با اين وصف، کسي در صدد انکار و رّد اين اقدام عمر برنیامد 
و آن را تخطئه نکرد و اظهار شگفتي ننمود و از او توضیحي نخواست. )عالمه امینی، 1359، ج7، ص229( 

مقصود جاحظ اين است که خلفا اقدامات متعّددي داشتند که بر خالف سّنت و سیره ی نبوي بوده و مردم 
اين ها را مي ديدند و اعتراض نمي کردند و اين دلیل مشروعیت آن عمل نمي شود. پس به صرف اينکه مردم 
دعوی ابوبکر را در مورد ارث نبردن از پیامبر)ص( انکار نکردند، دلیلي بر صحت دعواي او نیست و در موارد 
مشابه ديگري نیز چنین بوده است؛ چنانکه در مورد تحريم متعه ی حج و متعه ی ازدواج، از عمر ديديم، و به 
گفته ی جاحظ سکوت در برابر کسی که مسلّط بر اوضاع است و امر و نهي و قتل و عفو و حبس و يا آزادي 

را در دست دارد، دلیل روشن و حّجت قانع کننده ای نیست.
 نتیجه گیری 

از مطالب گذشته روشن شد کسانی که تصرف فدک را از سوی ابوبکر عدوانی نمی دانند برای اثبات مدعای 
خويش به دو دلیل تمسك جسته اند که عبارتند از: حديث منقول از ابوبکر مبنی بر عدم توارث انبیا و ديگری 
سکوت اصحاب در برابر عملکرد ابوبکر. با توجه به بررسی انجام شده، هردو دلیل، دارای مشکالت فراوان 
بوده و از هیچ گونه اعتبار علمی برخور دار نیست. دلیل اول به دلیل مشکالتی هم چون؛ اجتهاد در برابر نص، 
معارض بودن با روايات صحیحه و مخالفت با شواهد تاريخی از اعتبار ساقط است. دلیل دوم نیز هیچ گونه 

داللتی بر مدعای مخالفین ندارد.
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 A study on the issue of usurping Fadak 

Hamed Kanaani Moqaddam*

Abstract 
The issue of usurping Fadak has been one of the most important 

and effective political issues in the early history of Islam. It enjoyed an 
economic significance as well. This topic can be analyzed from different 
perspectives and if the truth get explained properly the peripheral issues 
will also become clear. The writer has proved that Fadak ]territory[ was 
forcefully usurped by caliphs on the basis of Quranic verses, ]prophetic[ 
traditions and historical documents and could substantiate that it was 
of those personal properties of the prophet Muhammad )PBUH and 
his progeny( which he donated to his daughter Fatima )a.s( during his 
lifetime. The writer believes that the traditions which are transmitted 
by the Sunnites and claim that the prophets leave nothing as heritage 
suffer scientific standards and are refuted. 

Keywords: Fatima, Fadak, usurp, Documents, Heritage 
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The role of modesty in mental health

Mustafa Tabaraki*

Abstract
Today the phenomenon of immodesty ]showing off[ is on the rise 

and poses as a great threat for our religious community and young 
generation. It has damaged the pure spirit of our youths and jeopardized 
their growth and evolution. Thus, it is the responsibility of clergies and 
scholars to enlighten the people** through describing the crucial benefits 
of modesty from one hand and analyzing inappropriate consequences 
of immodesty on the other hand. The present paper is going to study 
the consequences of modesty in human’s mental health. The actual 
addressee of our article is the Muslim women who are unconsciously 
uprooting themselves via immodesty and stopping their spiritual and 
moral evolution. The writer has shed light on importance of modesty 
from Islamic and Quranic perspective and then has illustrated the 
benefits and role of modesty in one’s mental health.

Keywords: Quran, Islam, Mental Health, Modesty, Redemption of 
Personality, Balance of Primordial Nature.
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**. So that he who perishes might perish by a manifest proof, and he who lives may live on 

by a manifest proof
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A critical review of Ibn Kamonah’s
 problem on monotheism in two scools of “peripatetic” and “the 

“transcendent theosophy

Ali Reza Noori*

Abstract
We can prove the Oneness of the Necessary Existent on the basis 

of principality of quiddity and respond the problem raised by Ibn 
Kamonah. There is no need of taking recourse to Principality of 
Existence so that for substantiating of numerical integration of The 
Existent a compound demonstration must be applied. The writer has 
tried to address Ibn Kamonah’s problem from different perspectives 
and offer the responses given by peripatetic school of thought and the 
transcendent theosophy.

Keywords: Ibn Kamonah, Principality of Existence, Principality 
of Quiddity, Monotheism, Compound Demonstration. 
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 Islamic awakening in the poems of Sir Muhammad
 }Iqbal} of Lahore

Muhammad Hasan Akhlaqi*

Abstract
The Islamic world enjoyed glory, majesty and progression because 

they have acted upon their ideology that was based on true Islamic 
outlook. But in the recent centuries they have miserably declined and 
without any doubt the most important factor behind such a stagnancy 
and regression are their distance from Islamic life-giving instructions and 
spread of alienation amongst the Muslim community ]Ummah[. But with 
all this, there have been prominent scholars and illustrious intellectuals 
knowing the pros and cons of Islamic world and offered ways out of this 
mess. The 19th and 20th centuries are special in this regard. The prominent 
intellectuals such as Sayyed Jamal al-deen, Muhammad ‘Abduh, Imam 
Khomeini and etc. emerged among the Muslim community and injected 
new blood into dry vessels of Muslim society. Sir Muhammad Iqbal ]of 
Lahore[ was undoubtedly an exceptional personality who could proffer 
a new design and brought about a novel feeling amongst the oppressed 
Muslim nations. The present article is determined to describe his views 
]being a thoughtful individual understanding the needs of his time[ and 
deduce his opinions amidst his poems about Islamic awakening. 

Keywords: Islamic awakening, Rise, Iqbal, Poems, Solidarity, Islamic 
Thought. 
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The responsibility of media in Islamic awakening 

Abdulali Adili*

Abstract
One of the decisive and effective elements in the social spheres of 

human life is media and means of collective communication. The mass 
media as the most important device of accessing information and 
conveying message to the audience could play an unparalleled role in 
the human collective destiny. The same part has been played in different 
nation’s fate. Mass media’s matchless role was clearly manifested in the 
late Islamic awakening and revolution. Undoubtedly, the condition 
for success of mass media in contributing the Muslim nations in 
realization of Islamic objectives and ideals is that the people behind 
the mass media should be aware and stay committed to those ideals. 
Those media would be successful that direct the social developments 
and trends toward ideal ends. Thus, the present article has dealt with the 
most important responsibilities of media such as defending the identity 
of Islamic awakening, exploiting the present opportunity and refraining 
from citing hopelessness in regard with the Islamic awakening.

Keywords: Islamic awakening, Islamic fundamentalism, Media, 
Responsibility of media, Role of media.
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The role of media [propagating devices] in Islamic 
awakening (with 

emphasis on Hazrat Zainab’s }a} political conduct)

 Hamed Ali Akbarzadeh*

Abstract
The message of every school of thought spreads through an accurate 

propagation. And the element of propagation has a priceless position 
in the Shiite school of thought. The Shiites and the infallible Imams 
)a.s( in particular had initially paid attention to the means of conveying 
messages. It had an important role in conveying the messages of 
Ashura. Hazrat Zainab )a( is a leading figure amongst the people who 
conveyed the message of Ashura; for she due to having personal sublime 
characters played her role in an exceptional method. She made use of 
different means for conveying Ashura messages in the best possible 
manner; such as giving lecture, keeping patience and persistence, using 
human feelings and affection… In regard with the revolution of Imam 
Husain )a.s( she did a great job. In the very research her conduct and 
the devices she used in conveying the messages of Ashura are studied 
considering what are recorded in the history and other related books.

Keywords: Zainab )s(, Husain )a.s(, Awakening, Propagation, Devices, 
Media
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The role of international Congress of Hajj in Islamic 
awakening

Muhammad Reza Karbasi*

Abstract
The blessed phenomenon of “Islamic Awakening” being clearly 

inspired of Islamic revolution of Iran has taken place in the Middle 
East due to many factors. Undoubtedly, the matchless annual Hajj 
ceremony where millions of Muslims cluster around the Holy Kaaba 
can be counted one of the most important factors. The rites of Hajj 
ceremony that recalls us the painstaking efforts of Ibrahim )a.s( ]an idol 
breaker of history[ was the cause Muslims found great zeal for such 
a regional uprising and awakening. Islamic republic of Iran could 
manage to perform those rites in an inspiring method. The ceremonies 
where the Muslims repudiate the polytheists, throw stones, along with 
awakening attitude of Mash’ar, understanding state of ‘Arafat and 
other monotheistic remembrances give the Muslims revolutionary 
instructions. These spiritual elevation and life-giving dynamism 
cannot be thoroughly depicted through letters. The writer on the basis 
of a proverb that says “something is better than nothing” has tried to 
underscore those most important impacts.

Keywords: Hajj, Islamic awakening, Exportation of revolution, 
Defending the authenticity of Shia and dignity of Islam.
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