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 چکيده
بیداری اسالمی معاصر در نیمه دوم قرن بیستم و با نقش آشکار و مهم علما در آن آغاز شد. نقش 

های جهان است که در پیشرفت جریان بیداری اسالمی در میان ملتعالمان به عنوان عاملی مؤثر 

ترین بارها و ترین و سنگیننقشی اساسی دارد و در حقیقت، در جریان بیداری اسالمی مهم

ها بر دوش علمای امّت است و جایگاه آنان به مانند نقش محوری سنگ در آسیاب است. مسئولیت

 -1وان در قالب سه موضوع اصلی تببین کرد که عبارتند از: تنقش علما و روشنفکران دینی را می

بخشی. جایگاه و نقش وحدت و انسجام -3گری؛ نقش رهبری و هدایت -2نقش تبیین و روشنگری؛ 

ها هستند، بر گران اصلی این جنبشنقش عالمان بصیر، مصلحان دلسوز و فقیهان شجاع که هدایت

امع اسالمی که نشان بارز احیای هویت واحد اسالمی است، کسی پوشیده نیست، در واقع بیداری جو

های دقیق سیاسی و فرهنگی غرب، گری علما و روحانیون است؛ زیرا درک حرکتمبیّن نقش هدایت

پذیر نبوده و نیست. عالمان ها، امکانهای آینده آنها جز از طریق چشمان تیزبین اندیشهگذاریو هدف

های اندیشه اسالمی و نقوص جدی اندیشه ها و ظرفیتسبت به قابلیتو روحانیون با عنایت ویژه ن

گرایانه غربیان، در آگاهی دادن به سطوح مختلف های تقابلی و حذفگذاریغربی و با توجه به هدف

سرزمین اسالمی، نقش درخور توجهی داشته و دارند. این نوشتار بر آن است تا به بررسی نقش عالمان 

 ش بیداری اسالمی بپردازد.در پیشرفت و گستر
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 مقدمه

انسان به مثابه آیینه تجلی صفات و اسمای حضرت حق دارای فطرتی الهی و خداجوست. از این رو علمای اخالق اولین مرحله از 

ماندگی و دانند. یعنی انسان در این مرحله، از غفلت گناه و عقباهلل و تقرب به خداوند تبارک و تعالی را یقظه یا بیداری میمراحل سیر الی

کند. این صورت و وجهه نخست بیداری شود و حرکت به سوی قرب الهی را آغاز میگارش به خود آمده، بیدار و هوشیار میتقرب به پرورد

توان یاد کرد، اما صورت دیگری نیز برای بیداری متصور است و آن بیداری و هوشیاری اجتماعی است که از آن با عنوان بیداری فردی می

 است. 
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بیداری فردی، انسان با توجه به عقل و دستورات وحی، اولیای دین و علمای روشن ضمیر که این مسیر را  طور که در یقظه وهمان

ها نیز این جوامع انسانی به رهبری فرد یا افرادی آگاه، بصیر، کند؛ در مورد بیداری ملتاند، طی طریق میاند و در این راه پای گذاردهطی کرده

کالم امامی معصوم نیاز دارند تا آنان را در این مسیر پرفراز و نشیب راهبری و رهبری کند. در تمامی این  مدیر و مدبر در امور و در یک

توان مشاهده کرد. مانند جنبش های الهی و اسالمی داشتند، رهبری چنین فردی را میهای اجتماعی که تأثیری در جهت تعمیق ارزشبیداری

دحسن شیرازی)ره(، انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی)ره( و استمرار مقتدرانه آن به دست با اهلل میرزا محمتنباکو به رهبری آیت

 ها و اهداف الهی پیروان این مکتب بوده است.ای که مجموع تمام ارزشکفایت رهبر معظم انقالب، حضرت امام خامنه

ز دیگری کشورهای اسالمی تحت استبداد داخلی و سلطه در حقیقت بیداری اسالمی با رهبری عالمان متعهد و شجاع یکی پس ا

های اسالمی بلکه به اقصی نقاط جهان بخش نه تنها در تمام سرزمینخواهانه و آزادینوردد و امید است این حرکت اسالمها را در میابرقدرت

های مستحکم و آهنینی استوار بیداری زمانی بر پایهتوسعه یابد و تمام مستضعفان جهان را از یوغ زورمندان و صاحبان زر رهایی بخشد. این 

ها، رود که براساس اهداف راستین آغاز و پیش رود. امام خمینی)ره( در میان ناباوری تمام ابرقدرتخواهد بود و امید تداوم و اثربخشی از آن می

های قرآنی به ثمر ساالری دینی را براساس آموزهرقی مردمانقالب اسالمی ایران را در میان هزاران مشکل سهمگین به پیروزی رساند و نظام مت

ن اسالمی رساند. اکنون این انقالب و نظام، الگویی برای امت اسالمی شده است. راز پیروزی انقالب و تداوم آن به بیداری اسالمی بلوغ یافته ایرا

برداری از نتایج آن نیازمند همان ده اسالمی برای آغاز، تداوم و بهرهگردد که بر پایۀ دستورات قرآن بنیان نهاده شده است. امت بیدار شباز می

 باشد.راه می

های مسلمانان اند و موفقیتداران علم، دین و آگاهیعالم کسی است که از دانش، آگاهی، دانایی و معرفت برخوردار است. علما پرچم

مرهون رهنمودها و ارشاد علما و روحانیون است. علما در نزد مردم از  های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، عمرانی و اجتماعی،در زمینه

اند. بسیاری جایگاهی باال برخوردارند. علما و روحانیون نگهبان دین و دنیا، وارثان پیامبر و اهل بیت پیامبر، پناهگاه واقعی و هدایت کننده مردم

ز وجود مرجعیت و روحانیت سرچشمه گرفته است. در تقویت ایمان و انگیزش میان نیز بر این باور تأکید دارند که بیداری اسالمی در جهان ا

های سیاسی و اجتماعی ممالک اسالمی بر همگان اثبات شده است. نمونه بارز آن مسلمانان، نقش مؤثر و راهبردی روحانیت در تمام عرصه

ها سال دفاع مقدس شد، برتری سالح، تجهیزات یا تاکتیک 8در حضور علمای بزرگ در دفاع مقدس است و آنچه باعث پیروزی رزمندگان ما 

ای داشت و نیروی ایمان، عامل خنثی کردن برتری دشمن و علت پیروزی شد. روحانیت ها برتری قابل مالحظهنبود، زیرا دشمن در همه این

همتای داد. روحانیت حافظ بیبه آنها روحیه میشد و ها حضور داشت و باعث ثبات قدم و پایداری رزمندگان میطی جنگ همواره در جبهه

ترین قشر جامعه معرفی کرده ستیزی و تعالی کشور در مقابل دشمنان بوده و این کارکردها همواره روحانیت را با ارزشطلبی، ظلماسالم، حق

های جنگ و ایثار، لمی و عملی در صحنههای دینی و حضور عها و تقویت آن با آموزهاست. روحانیت با تعیین مسیر صحیح، بیداری فطرت

 بسیار اثرگذار و نقش آفرین بوده است.

 

 مفهوم و علل بيداري اسالمی
با خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس آغاز و با  2010ای است برای تحلیل و تبیین رخدادهایی که از دسامبر بیداری اسالمی نظریه

ادامه یافت و اینک در جهان عرب عالوه بر آن کشورها در اردن، بحرین و شرق عربستان نیز های تونس، مصر، لیبی و یمن سرنگونی حکومت

در جریان است. براساس این نظریه عوامل متعددی در کشورهای منطقه وجود دارد که موجد چنین رخدادها و تحوالتی گردیده است و 

دم تطبیق قوانین با احکام اسالمی، فاصله طبقاتی، فقر، وابستگی حکام و های عربی، عها عبارتند از: ماهیت استبدادی حکومتترین آنمهم

رسد در واکاوی خواری و... . گرچه آغاز و رواج بیداری اسالمی متأخر است اما به نظر میسردمداران حکومتی به بیگانگان، گسترش فساد و رانت

یقت آن است که آنچه در تحوالت اخیر کشورهای خاورمیانه و شمال ساله برخوردار است و حق 150تاریخی، این مقوله از قدمتی حداقل 

 (.122: 1391ای، )هزاوه شودآفریقا رخ داده است، بخش جدید و نوظهور و البته نه پایانی آن محسوب می

ه انجامیده و های منطقدر امت اسالمی که اکنون به تحولی بزرگ در میان ملت بیداری اسالمی، یعنی حالت برانگیختگی و آگاهی

های عظیمی که حصارهای گنجد؛ خیزشالمللی نمیای و بینهایی را پدید آورده که هرگز در محاسبه شیاطین مسلط منطقهها و انقالبقیام

یاسی در استبداد و استکبار را ویران و قوای نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته است. در واقع بیداری اسالمی جنبشی اجتماعی، فکری و س

ها و احکام اسالمی در جامعه جهان است که در دو قرن گذشته در جهان اسالم شکل گرفته و بالنده شده است و هدف آن احیای هویت، ارزش

 (. 123: 1392)فوزی،  عدالتی، ظلم، کفر و نقد نظام غیر دینی و ناعادالنه جهانی استو مبارزه با استعمار، استبداد، بی

های مسلمان برای به مفهوم ظهور اسالم ناب و پاک در انسان و جامعه است. بیداری اسالمی توجه و خواست ملتبیداری اسالمی 

بازگشت به زندگی و فرهنگ اسالمی است. میل بازگشت به مبانی و اصول اسالمی، اکتفا نکردن به دین به عنوان یک مسلک اخالقی صِرف و 
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(. به عبارت 19: 1390پناه، و در یک سخن؛ حاکم کردن اسالم بر همه شئون زندگی است)یزدان ورود دین به عرصه سیاست و اداره جامعه

ن دیگر بیداری اسالمی تحولی است حاصل از دمیدن آگاهی و اراده در کالبد به خواب رفته انسان و جامعه، به منظور حرکت ارادی و آگاهانه آ

اسالمی که نتیجه آن، احیا و بازیابی هویت فردی و جمعی، یعنی شناخت هویت  در مسیر کماالت فطری خویش در چارچوب نظم و نظام

 (.63: 1385)نواب،  مسلمانی و مسلمان بودن، بازگشت به هویت جمعی واحد خویش و دارالسالم است

ی برسند و به ای اجتماعی است که به معنای بازگشت بیداری و هوشیاری امت مسلمان است تا به خودباوربیداری اسالمی پدیده

« بهترین امت برای مردم»دین، کرامت و استقالل سیاسی، اقتصادی و فکری خود مباهات کنند و در راستای ایفای نقش طبیعی خود به عنوان 

سوی (. این پدیده عظیم اجتماعی بر پایۀ شناخت عوامل زیر شکل گرفته و راه پر پیچ و خم خویش را به 348: 1390پناه، )یزدان تالش کند

 کند:ای روشن طی کرده و میآینده

 های علمی، اقتصادی و اجتماعی جوامع اسالمی؛افتادگیشناخت عقب -1

توجه به گذشته پر افتخار و سراسر شکوه و عظمت دنیای اسالم و تمدن درخشانی که مسلمانان در گذشته تاریخی خود خلق  -2

 اند؛کرده

مختلف علوم و معارف بشری و نقشی که دانشمندان اسالم در هدایت قافله فکری های توجه به میراث علمی و غنی اسالم در عرصه -3

 اند؛بشری بر عهده داشته

 ای در سراسر جامعه اسالمی؛های فرقهتوجه به تشتّت، تفرقه و درگیری -4

 اند؛پرداختهیعدالتی به چپاول آنان مای که حاکمان مستبد بر مردم اعمال کرده و با ظلم و بیتوجه به فشار خرد کننده -5

 گیر مسلمانان شده بود؛ها و خطراتی که از این راه گریباندرک حضور استعمارگران غارتگر و اشغال کشورهای اسالمی توسط آن -6

 (.51و  50: 1383آورد تمدن غرب از قبیل آزادی، برابری، استقالل و... )میرآقایی، آشنایی با مفاهیم جدید فکری ره -7

 

 ایگاه آنانفضيلت علما و اهميت ج

علما در میان امت خود از جایگاه واالیی برخوردارند که آیین و شرع مقدس، به دلیل ارزش آنان این جایگاه را برایشان حفظ کرده 

ز ها واجب است. اها، به نوعی اطاعت از خداوند عز و جل و رسول گرامی اسالم)ص( بوده و التزام به دستورات آناست؛ از این رو اطاعت از آن

آیند و نخستین وظیفه حامی این است که هر آن ها وارثان انبیاء هستند در نتیجه حامیان و نگاهداران امت اسالمی به شمار میآن جا که آن

چه را که مسئول حفظ و نگهداشتن آن از زوال است حفظ کند و همواره جایگاهی سالم و نیکو پر از خیر و برکت برایش در نظر بگیرد؛ در 

 یان علما نیز وظیفه این م

گر خداوندند کند، بنا بر شایستگی مردم به انجام رسانند؛ چرا که حامالن کتاب هدایتدارند هر آن چه این مسئولیت بر آنان ایجاب می

های تاریکیسازد تا در نظیر را میان مردم واجد میشوند؛ امری که نشر و تبلیغ این کتاب بیها نسل به نسل توسط آن هدایت میکه امت

آیند که راه (. در واقع علما فکر و خرد امت و نیز هستۀ مکنون و نهفته آن به حساب می192: 1392)حسنی،  جهل و گمراهی هدایت شوند

اند و بدین طریق خوب و بد، حق و باطل، حالل و حرام از صحیح اندیشیدن را نشان داده و با دشمنان همیشه کمین کرده؛ به نبرد برخاسته

آیند؛ کتابی که شود؛ زیرا که در واقع هسته و جوهر روشن برگرفته از نور خداوند؛ یعنی همان کتاب وی به حساب مییکدیگر باز شناخته می

های اسالمی همواره بر حق استوار بوده و از جانب خداوند حکیم و ستوده فرود آمده است. بدون شک علمای امت اسالمی در سرتاسر سرزمین

کنند و پس از عنایات خداوند متعال، در صورت نبود آنها هیچ هویت و نیز امتی باقی نخواهد ماند. اما باید به این بسیاری را ایفا می هاینقش

 نکته اشاره نمود که با وجود تعداد کم مشتغالن به این امر، اما حضور آنان به طور کلی محو نشده است.

 کنونی عبارت است از:های مطلوب علما در شرایط برخی از نقش

 ایجاد تقریب و نزدیک کردن مذاهب اسالمی به یکدیگر از طریق استحکام ساختار داخلی؛ -1

سازند و نیز حرام دانستن خونریزی و کشتار ور میهای داخلی میان مسلمانان و کسانی که آنها را شعلهتالش جهت رفع فتنه -2

انگیزی است که دشمنان از آن جریان است جهاد نیست، بلکه تنها طرح فتنهمسلمانان و آن چه در حال حاضر میان مسلمانان در 

 جویند؛سود می

کنند؛ طرحی که همواره بر ایجاد از بین بردن باندهای تروریستی که همواره به نام اسالم اقدام به از بین بردن نسل مسلمان می -3

 ؛طبقاتی بنا شده است -تفرقه براساس مذاهب مختلف و تبعیض نژادی

 ترویج و انتشار تفکر حد وسط میان افراط و تفریط بین مسلمانان؛ -4

 گیرد؛تحت نظر گرفتن تهاجم فکری فرهنگی غرب که هر روز اشکال جدیدی به خود می -5
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 اهتمام به منافع امت اسالم و نگاهبانی از حد و مرزهای آن؛ -6

 ات قرار ندهد؛جانبه و فراگیر که تمام اهتمام خود را بر جزئیتجدید خطاب دینی همه -7

 (.202 -203: 1392)حسنی،  دار ساختن مبانی اخوت، برابری و همبستگی میان مسلمانانسازی و ریشهبرجسته -8

 

 جایگاه و نقش علما و اندیشمندان در بيداري اسالمی
ی علما وقوع یافته، گرباشد. این جنبش که با هدایتاجتماعی قرن اخیر می -های سیاسیترین پدیدهشک بیداری اسالمی از مهمبی

ای که دارای رهبری بر های انقالبی شده است و در هر منطقهباشد که منجر به جنبشهای مسلمان مینوعی باور تعمیم یافته در میان ملت

تواند ن، میهای مردمی بوده، به نتایج مهمی دست یافته است. بیداری اسالمی با هدایت و رهبری سازنده عالمان و اندیشمندان مسلماتوده

ساز اسالمی پیش رود. در هویت واحد امت اسالمی را احیا نموده و به سوی مجد و عظمت دوباره مسلمانان و تجدید تمدن یزرگ و انسان

اند که در حقیقت نشانگر نوعی وحدت در ذات هویت شرایط کنونی جوامع اسالمی، مشترکات دینی نقاط همسان و همانند آنان را پدید آورده

ها، تبیین فلسفه حیات، امید به آینده و باشد. وجود هویت اسالمی در میان مسلمانان، آثار مهمی از جمله هدفمند کردن انسانینی مید

 (.91: 1392)فرهمند،  سازی برای وحدت دینی در پی داردزمینه

 3و اندیشمندان جهان اسالم باید براساس در شرایط کنونی و با توجه به جریان بیداری اسالمی، برای ترسیم هویت اسالمی علما 

های هویت محور پرهیز از اختالفات و تکیه بر اشتراکات دینی، تکیه بر هویت مشترک مسلمانان و جهان اسالم و در نهایت حراست از ارزش

سالمی در شرایط کنونی اسالمی، در مقابل تهدیدهای درونی و بیرونی حرکت نمایند. تکیه بر هویت مشترک اسالمی در متن بیداری ا

گذاری عزت اسالمی و تجدید تمدن اسالمی نقش تعیین تواند در صیانت از دستاوردهای امت اسالمی، پایهترین رهیافتی است که میاساسی

 ای داشته باشد.کننده

ی عربی هستند، بر کسی هاها و انقالبگران اصلی جنبشجایگاه و نقش عالمان بصیر و فقیهان شجاع و مصلحان دلسوز که هدایت

گری علما و روحانیون است؛ پوشیده نیست، در واقع بیداری جوامع اسالمی که نشان بارز احیای هویت واحد اسالمی است، مبیّن نقش هدایت

پذیر نبوده و ها، امکانها جز از طریق چشمان تیزبین اندیشههای آینده آنگذاریهای دقیق سیاسی و فرهنگی غرب، و هدفزیرا درک حرکت

های جدی اندیشه غربی و با نظیر اندیشه اسالمی و نقصانهای بیها و ظرفیتنیست. علما و روحانیون با عنایت عمیق نسبت به توانمندی

 گرایانه غربیان، در آگاهی دادن به سطوح مختلف بالد اسالمی، نقش بسزایی داشته و دارند. های تقابلی و حذفگذاریتوجه به هدف

نظر از جغرافیایی که در آن قرار ها، صرفهای اصلی علمای شاخص و بصیر این است که ایشان همواره بر بیداری همه ملتز مؤلفها

دانند و تأکید دارند اند و مبارزه را در هر کجا که باشد مد نظر دارند. مقابله با ظلم و طاغوت را منحصر در مکان خاصی نمیدارند، تأکید کرده

برای من مکان مطرح نیست. »مانان در هر کجای عالم که هستند، نباید به حاکمان اجازۀ جور را بدهند. چنانچه امام خمینی فرمودند: که مسل

 (. 301: 5، ج1362)امام خمینی،  «آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا بهتر این مبارزه، صورت بگیرد، آنجا خواهم بود

های اخیر در باب أمل است این است که اقوال، آراء و رویکردهای دانشمندان و متفکران جهان اسالم که در دههنکته دیگر که قابل ت

پردازی محسوب گردد و بخش قابل توجهی از ذخایر علمی تواند منبع غنی برای نظریهسازی مسلمانان مطرح شده، میبیداری، خیزش و آگاه

های شفاف و علمی به منصه هایی است که در عرصهگیر شدن، نیازمند اندیشهالمی برای بالندگی و همهو فرهنگی را تأمین نماید. بیداری اس

 ظهور رسیده و با هدف متعالی تنویر جریان بیداری اسالمی به نهال مقدس آن تزریق گردد. از این رو تعهد انقالبی و اسالمی در این زمینه

 (.91: 1392)فرهمند،  گرانه کمک نمایدهای هدایتاندیشهتواند بسیار کارساز باشد و به تکوین می

ورزی قدر خود را صرف تفکر، اندیشهبا این توصیف رهبری و هدایت جریان بیداری اسالمی مرهون علمایی است که گذر عمر گران 

های مصلحانه و روشنگرانه در حوزه به خَلق اندیشه شناسانه خود،نمایند و با استمداد از باری تعالی و با اتکا بر مبانی معرفتپردازی میو نظریه

تردید دشمنان جریان بیداری اسالمی با تمامی قوا در صدد خواهند بود تا با انواع تحرکات پردازند. بیتر گشتن جنبش بیداری اسالمی میغنی

ی این جنبش عظیم بپردازند. بنابراین برای مقابله با افکن، نهال سرسبز این جریان را مسموم نموده و به اضمحالل تدریجآمیز و تفرقهشیطنت

های بایست به صورت یک جریان دقیق، عمیق علمی و سازمان یافته در اولویتهای خصمانه، تقویت جایگاه علما و روحانیون میگونه تنشاین

 جنبش بیداری اسالمی قرار گیرد.

های ا به داشتن انرژی و نیروهای بالقوه برای هدایت و رهبری نهضتحضرت امام خمینی)ره( علما و روحانیون کشورهای منطقه ر

شود و آنان را به الگوگیری از علمای مبارز ایران؛ قیام و انقالبی که علیه نظام شاهنشاهی ایجاد، رهبری و به بخش اسالمی یادآور میرهایی

 (.334: 20، ج1362خمینی، )امام خواندپیروزی منتهی کردند، فرا می
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های انقالبی بر این امر تأکید دارند که روحانیت هبر انقالب اسالمی ایران)امام خمینی)ره(( در بیان اهمیت و نقش علما در حرکتر

ترین مسائل سیاسی کشور خود و جهان توانسته کشور ایران فقط به خطابه، وعظ و ذکر مسائل روزمره اکتفا ننموده است و با دخالت در مهم

تعهد و علم فروشان یت روحانیت اسالم را به نمایش بگذارد و اتمام حجتی برای همه قائلین به سکوت و سازشکاران بیاست قدرت مدیر

عمل باشد و تعجب است که چگونه بسیاری از علما و روحانیون کشورها و بالد اسالمی از نقش عظیم و رسالت الهی و تاریخی خود در این بی

کنند و از التهاب و گرایش جوامع بشری به ها را درک نمیو احکام نورانی اسالم است، غافلند و عطش ملتعصری که بشریت تشنه معنویت 

اند، که در همین شرایط پر زرق و برق حاکمیت علوم و تمدن مادی خبرند و قدرت و نفوذ معنوی خود را دست کم گرفتههای وحی بیارزش

د و روشنفکران اسالمی با وحدت، انسجام و احساس مسئولیت و عمل به وظیفه سنگین هدایت و بر نسل معاصر، علما، خطبا، ائمه جمعه بال

خمینی، )امام توانند دنیا را در قبضه نفوذ و حاکمیت قرآن درآورند و جلوی این همه فساد، استثمار و حقارت مسلمین را بگیرندرهبری مردم، می

 (.334: 20، ج1362

آور نیست که با داشتن قرآن کریم و احکام نورانی اسالم ه است که آیا برای علمای کشورهای اسالمی ننگتعابیر جهادی امام این گون

و سنت پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع(، احکام و مقررات کفر در ممالک اسالمی تحت نفوذ آنان پیاده شود و تصمیمات دیکته شده صاحبان 

گذاران کرملین یا واشنگتن دستورالعمل برای ممالک اسالمی صادر کنند: علمای را گردد و سیاستزر و زور، تزویر و مخالفان واقعی اسالم اج

های جور با یکدیگر به بحث، بالد و کشورهای اسالمی باید راجع به حل مشکالت و معضالت مسلمانان و خروج آنان از سیطره قدرت حکومت

های مبتذل شرق و غرب را بگیرند ها را سپر کنند و جلوی تهاجم فرهنگانان سینهمشورت و تبادل نظر بپردازند و برای حفظ منافع مسلم

ها منتهی شده است، و به مردم کشورهای خود آثار سوء و نتایج خودباختگی در مقابل زرق و برق غرب و شرق که به نابودی نسل و حرث ملت

 اندُکشی در جهان به راه انداختهها را گوشزد کنند که جنگ و مسلمانابرقدرت ها خطر استعمار نو و شیطنترا بازگو کنند و به مردم و به دولت

 (.347: 20، ج1362خمینی، )امام

ای( نیز در بیانات به اهمیت ویژه جایگاه علما تأکید کرده و بر این باورند که ایجاد یک فکر، گفتمان اهلل خامنهرهبر معظم انقالب)آیت

ها را به سمتی هدایت کنند که مایه توانند فکر ملتدست خواص جوامع و اندیشمندان جامعه است؛ علما می و جریان فکری در جامعه، به

ال تصلح عوام هذه األمۀ الّا بخواصتها قبل یا رسول »فرماید: )ص(، که می ها شود؛ روایتی است از رسول مکرم اسالم حضرت محمدنجات ملت

دار حرکت توانند سررشتهل علما را ذکر کرد، بعد چند دسته دیگر. بنابراین روحانیت در هر کشوری می؛ او«اهلل و من خواصتها قال العلماء

 (.21/09/1391)بیانات مقام معظم رهبری، مورخ:  مردم شوند

 

 هاي بيداري اسالمیها و متغيرهاي نقش علما در نهضتابعاد، مؤلفه

 متغيرها هامؤلفه ابعاد
 و 

ن
يي

تب
ل: 

 او
ش

نق
ي

گر
شن

رو
 

 تولید و ارائه نظریات اسالمی -1-1

 نیاز نظری و علمی نظام اسالمی به علمای دین

فراهم کردن معارف اسالمی برای استفاده در نظام 

 اسالمی

 تولید و ارائه نظریات اسالمی در حوزه علوم انسانی

 تبلیغ و بیان مسائل و حقایق -2-1

در سطوح تبلیغ دین خدا و رساندن حقایق دین 

 مختلف

 تبیین، تشریح اسالم و اعتزاز بخشیدن به مسلمانان

سازی بیان اهمیت و ضرورت وحدت مسلمین و شفاف

 شکنعوامل وحدت

آگاهی از وضعیت نظام، انقالب و ایفای نقش صحیح 

 خود

 شناسایی و پاسخگویی به شبهات -3-1

 تنقیح موضوعات و احکام اسالمی

برطرف کردن شبهات دینی، سیاسی،   مواجهه و

 اعتقادی و معرفتی
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پاسخگویی به شبهات جامعه، به ویژه جوانان و 

 روشنفکران

 هوشیارسازی و جلوگیری از انحرافات  -4-1

 هامقابله با خطرات و دشمنی برایها سازی ملتآگاه

های دشمنان در محروم هوشیاری در قبال تهمت

 علما کردن نظام اسالمی از

ت
دای

 ه
ي و

بر
ره

م: 
دو

ش 
نق

ي
گر

 

رو بودن و عامل اصلی پیروزی و پیش -2-1

 های اسالمیتداوم حرکت

 هاها در آنآزادی و عدم نفوذ قدرت

 عالم بودن به زمان و مکان خود

 بازشناسی وظایف امروزی خود با فهم درست مسائل

سازی دینی و حکومت کمک به نظام -2-2

 اسالمی

 قوام معنوی جامعه اسالمی و نهادهای مربوطتأمین 

های احصاء و استقرار معارف و احکام اسالمی در زمینه

 مختلف

 تفاوت نبودن و نظارت دائمی بر اسالمی نگه داشتنبی

کادرسازی و تربیت عناصر شایسته برای اسالم و تداوم 

 حرکت انقالبی

 اسالمی بر عهده گرفتن اداره برخی امور در نظام

هدایت مردم و جامعه در مسیر اهداف و  -2-3

 هاآرمان

 ها و مصادرۀ انقالبجلوگیری از انحراف نهضت

هدایت مردم به سمت اهداف اسالم و پیامبران و 

 استمرار آن

ها فهمیها، کجنشان دادن حقیقت و دوری از خرافه

 و...

بخشی، امیدآفرینی و سازندگی الهام -2-4

 معنوی

عمران معنوی جامعه و برافروختن چراغ فضیلت در 

 آن

های مثبت و مسدود کردن جهات منفی تقویت جنبه

 در خود

های انقالب و دمیدن روح امید در استفاده از فرصت

 جوانان

ام
سج

: ان
وم

 س
ش

نق
ت

حد
و و

ی 
ش

بخ
ی

ین
فر

آ
 

 ایجاد، حفظ و تقویت وحدت -3-1

 مردم فراهم کردن مقدمات وحدت عمومی

 ایجاد سازوکارهای تقریب مذاهب

 حفظ و تقویت وحدت در بعد خارجی

 بخشیاستمرار وظیفه وحدت

 تعامل و همفکری بین علما -3-2

 تطبیق آراء و تعارف و اطالع از نظرات هم

ارائه وحدت عملی از طریق تعامل و انجام کارهای 

 مشترک بین علما

 با فِرَق دیگرایجاد وحدت و مهربانی 

 مراقبت و هوشیاری -3-3

 استحکام فکری، معنوی و علمی علما

 شکنمواظبت و برخورد با عوامل و مصادیق وحدت

 افکنی مذهبیساکت نبودن در برابر اختالف

از موارد ذکر شده در  های بیداری اسالمی در زیر به شرح برخیها و متغیرهای نقش علما در نهضتاکنون پس از بیان ابعاد، مؤلفه

 پردازیم.جدول فوق می
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 تبيين و روشنگري -1

مسأله تبلیغ، یکی از مسائل اساسی در حیات اجتماعی است و مخصوص یک دوره نیست. تبلیغ که از آن »ای از دیدگاه امام خامنه

س، وظیفه انبیاء، وظیفه علما، وظیفه متفکران، و از این قبیل تعبیر شده است، یکی از وظایف مقد« تبیین»، «بیان»، «ابالغ»در قرآن به 

(. ایشان در بیان مفهوم و تعریف 02/02/1377بیانات رهبر در دیدار علما و روحانیون در آستانه ماه محرم، مورخ: «)دانایان و مصلحان است

خاطبان که بدون آن، دچار خسارت خواهند های متبلیغ، یعنی رساندن. رساندن چه؟ رساندن آن حقایقی به اذهان و دل»فرمایند: تبلیغ می

ای است که هم جنبه اند، وظیفهکند و علمای اسالم و روحانیت شیعه، در طول تاریخ به آن پایبند بودهشد... تبلیغی که اسالم به آن امر می

علم، شک و جهالتند. به این وظیفه باید  هایی است که دچار عدمها و انسانها، ذهنالهی دارد و هم جنبه انسانی دارد؛ چون دستگیری از دل

 (.02/02/1377بیانات رهبر در دیدار علما و روحانیون در آستانه ماه محرم، مورخ: «)به این چشم نگاه کرد

یکی از }وظایف علما{ عبارت از تبیین مسائل دینی است. یعنی مردم در طول این هزار سال، همواره از علمای دین »بر این اساس، 

(. از سوی 02/02/1377گذاری گروهی از طالب، مورخ: داشتند که برایشان مسائل اسالمی را تبیین کنند)بیانات رهبر در مراسم عمامهتوقع 

های علما، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان های مسلمان، روشنگریدیگر، باید اذعان کرد که عامل مهم در حفظ سالمت و سداد فکر ملت

بیانات رهبر در پیام به حجاج «)ای بزرگ بر عهده دارندآگاه است و همه به خصوص علمای متعهد دین در این مورد وظیفه و جوانان فعال و

 (.28/02/1372اهلل الحرام، مورخ: بیت

مدن اسالمی ما سازند که پایه و شالوده تها را معطوف به این نکته میبا توجه به مطالب مطرح شده در باال، علمای ما نیز دائماً نگاه

آورند؛ زمانه که همان دین است و فاصله گرفتن از دین و عقیده صحیح، سبب رکود این تمدن است. اینان برای گفته خود این دلیل را می

است، تمدن غربی، دین را کنار نهاد، عیوب آن فزونی یافت و محاسن آن کم شد و آثار وخیم و تأسف بارش را بر اخالق، خانواده، جامعه، سی

گرا نماد آن است، موضوعی که کمر دیگر ادیان را شکست و الملل به جا گذاشت؛ همان چیزی که اکنون اروپای مادیاقتصاد و روابط بین

فطرت و قوانین آسمانی را انکار کرد و فلسفه کفرآمیز خود را براساس آن بنا نهاد؛ امری که تمام مشکالت کنونی جهان و انحرافات فضاحت 

ه تمدن غرب را الگوی شر و بدی قرار داد از دل آن پدید آمد. در واقع این امر نتیجه مخفی ساختن دین و عنصر بازدارندۀ ایمان از حیات بار ک

 (.338 -339: 1392انسان غربی بود که وجدان خود را از دست داده و به طور کلی از عرصه حیات جدا شده بود)محمد درفیلی، 

 نظریات اسالمیتولید و ارائه  -1 -1

های اسالمی ها و حرکتهای جدی جنبشهای مبتنی بر مبانی دینی و ارزشی، یکی از مشکالت و چالشخأل نظریات و دستورالعمل

های حکومتی و اجتماعی در ای و نظریات و تئوریهای حکومتی است. علما نقش محوری در تولید نیازهای اندیشهبعد از پیروزی و ایجاد نظام

 پردازیم.های مختلف دارند. در زیر به شرح متغیر نیاز نظری و علمی نظام اسالمی به علمای دین میعرصه

 نیاز نظری و علمی نظام اسالمی به علمای دین  -

که نظام به لحاظ نظری و علمی »آفرین این است ای معتقدند که یکی از مفاهیم ارزشی و ارزشاهلل خامنهدر این زمینه حضرت آیت

های علمیه است؛ متکی به علما، برجستگان و های علمیه و مستهظر به تالش علمی آنهاست. نظام، متکی به حوزهتاج علمای دین و حوزهمح

پردازی سیاسی و نظریه»(. زیرا 29/07/1389بیانات رهبری در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، مورخ: «)نظران دینی استصاحب

توانند در باب نظام های اداره یک ملت و یک کشور در نظام اسالمی به عهده علمای دین است. آن کسانی میی در همه جریانپردازنظریه

اقتصادی، مدیریت، مسائل جنگ و صلح، مسائل تربیتی و مسائل فراوان دیگر نظر اسالم را ارائه بدهند که متخصص دینی باشند و دین را 

 (.29/07/1389دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، مورخ:  بیانات رهبری در«)بشناسند

 تبلیغ و بیان حقایق -2-1

ترین و مشهورترین وظایف و کارکردهای علمای دینی طور که قبالً نیز توضیح داده شد، تبلیغ و بیان حقایق یکی از اساسیهمان

اسالمی از آن به عنوان نقش انبیای الهی نام برده شده است. در زیر به شرح متغیر ای که در بسیاری از منابع دینی و شود؛ به گونهمحسوب می

 پردازیم.تبیین و تشریح اسالم و اعتزاز بخشیدن به مسلمانان می

 تببین و تشریح اسالم و اعتزاز بخشیدن به مسلمانان -

یکی از وظایف مهم علمای دینی است که رهبر تشریح ابعاد مختلف و اعتزاز بخشیدن مسلمانان نسبت به اسالم ناب محمدی)ص( 

به نظر من، دو امر را شما آقایان ]علمای شیع و سنی[ اهمیت بدهید: امر »فرمایند انقالب نیز بر این امر تأکید دارند. ایشان در این زمینه می

کند. مردم شنود و استفسار میاز شما حرف میاول: عبارت از تقویت، تبیین و تشریح هر چه بیشتر اسالم برای مردم خودتان است؛ همان که 

د را با احکام دین آشنا کنید و دین هم از سیاست جدا نیست. یکی از احکام دین، احکام اداره امور کشور و احکام سلطانیه است... توجه کنی

ات، جهاد اسالم، تربیت و تعلیم اسالم، از که به امور تکراری و سطحی برای مردم عادی شده، اکتفا نکنید. از توحید، نبوت، حکومت، اعتقاد
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ها را نسبت به اسالم حالت اعتزاز ببخشید رشد استعدادها در مسلمین، از سابقه اسالم که چه حکومتی در دنیا داشت، برای مردم بگویید و آن

ها ه نیست؛ بایستی شکوک را از ذهنها بستاحساس اعتزاز کند که مسلمان است... البته، راه شکوک بر ذهن -به خصوص جوان -تا هر کسی

 (.1368 /05/10های علمیه اهل سنت، مورخ: بیانات رهبر در دیدار با گروهی از روحانیون، ائمه جمعه و اساتید حوزه«)زدود

 شناسایی و پاسخگویی به شبهات -3-1

شبهات می باشد که ما در این جا تنها به  های بیداری اسالمی شناسایی و پاسخگویی بههای نقش علما در نهضتیکی دیگر از مؤلفه

 نماییم.شرح یکی از متغیرهای آن به نام تنقیح موضوعات و احکام اسالمی)پاسخ فقهی عالمانه و محققانه به مسائل روز( اکتفا می

 تنقیح موضوعات و احکام اسالمی -

دهد. پاسخگویی عالمانه و ناک قرار میسائل متنوع و شُبهای سریع است که انسان امروزی را در مقابل مهای جوامع به اندازهپیشرفت

اکنون به نظر »فرمایند: ای در این زمینه پیشنهاداتی دارند و میاهلل خامنهمحققانه به این مسائل جزء وظایف مهم علمای دینی است. آیت

ان از دیدگاه شریعت اسالمی( و ایفای رسالتی که بر رسد که برای تکمیل این نقش مهم)پاسخگویی به نیازهای کنونی فرد و جامعه مسلممی

های علمیه تشکیل دوش علمای امت در تنقیح موضوعات و احکام اسالمی قرار دارد، الزم است هیئتی از صاحب نظران و فضالی برجسته حوزه

های فقه امامیه را برای طرح در مجامع فقهی ترین دستاوردشود تا موضوعات و مسائل جدید را مشترکاً مورد تدقیق و بررسی قرار دهند و ناب

های المللی، آماده سازند. دستور کار این هیئت عمدتاً پاسخ فقهی عالمانه و محققانه به مسائلی است که وضع کنونی جهان و پیشرفتبین

شک در این امر منحصر هیأت با برکتی بیسازد، ولیکن ثمرات و دستاوردهای چنین علمی نُو به نُو، برای فرد و جامعه مسلمان امروز مطرح می

بیانات رهبر در حکم انتصاب اعضای هیئت بررسی مسائل «)شاءاهلل با مراکز فقهی داخل کشور نیز تأثیر و تأثر متقابل خواهد داشتنمانده و ان

 (.08/10/1371المللی، مورخ: فقهی و طرح در مجامع بین

 هوشیارسازی و جلوگیری از انحرافات  -4-1

های دشمن بعد از ها و دسیسهدهد که بسیاری از آنها به دلیل عدم آگاهی و غفلت از توطئههای اسالمی اخیر نشان میتجربه نهضت

های های متفاوت افتاده است. از این رو یکی از نقشمدت کوتاهی از مسیر اصلی منحرف شده و هدایت امور به دست افراد جدید با هویت

ها ها برای مقابله با خطرات و دشمنیسازی ملتها و انحرافات است. در زیر به شرح متغیر آگاهوگیری از این غفلتاصلی علمای دین جل

 پردازیم.می

 هاها برای مقابله با خطرات و دشمنیسازی ملتآگاه -

هوشیارسازی در مقابل دشمنان  رهبر معظم انقالب خطاب به علما و روحانیون بر ضرورت استفاده از نفوذ خود در مردم در راستای

شایسته است که علمای اعالم و ائمه محترم جمعه و جماعت، خطبا و مبلغین، با نفوذ کلمه خود در اقشار مختلف، »تأکید داشته و می فرمایند: 

انات رهبر در پیام به ملت بی«)تقوا، توکل، صبر و مجاهدت را به مردم توصیه کرده، همگان را در برابر مکر و خدعه دشمنان هوشیار سازند

(. ایشان همچنین بر قدرت و توانایی بر بسیج نیروهای مردمی 23/04/1368شریف ایران در پایان چهلمین روز ارتحال امام خمینی)ره(، مورخ: 

های اسالمی، وظایف شما علمای اسالم، نویسندگان، روشنفکران، دانشجویان کشور»فرمایند: در قبال دشمنان جهان اسالم اشاره کرده و می

بینند، آگاه کنید و نیروی عظیم ها را از عظمت مصیبتی که آمریکا و اسرائیل برای جهان اسالم تدارک میتوانید ملتتری دارید. شما میفوری

انشجویان کشورهای های مسلمان، علما، نویسندگان، روشنفکران و دبیانات رهبری در پیام به ملت«)ملی را برای مقابله با آن بسیج نمایید

 (.25/07/1370های آمریکا و اسرائیل در کنفرانس مادرید، مورخ: اسالمی به منظور بسیج شدن برای مقابله با توطئه

 گريرهبري و هدایت -2
 های متعالی اسالم و پیامبران است. های مهم و اصلی علمای دینی، هدایت مردم در مسیر آرماناز نقش

 های اسالمیعامل اصلی پیروزی و تداوم حرکترو بودن و پیش  -1-2

گیری های اخیر، پیش آهنگی و پیش رو بودن علمای دینی در طول شکلهای اسالمی طی سالیکی از عوامل اصلی پیروزی حرکت

ق و قاطع خویش ایستاد جامعه روحانیت در مواضع ح -به ویژه ایران -ای که در تمام دنیای اسالمها بوده است؛ به گونهو استمرار این حرکت

دهد می و انقالب عظیم را به راه انداخت و پرچم اسالم را در دنیا برافراشته و این دین را عزیز کرد. تجربیات چندین ساله انقالب اسالمی نشان

راشتن پرچم اسالم در ساله منتهی به پیروزی انقالب و سپس در تشکیل نظام مقدس اسالمی و براف 15که روحانیت، عنصر اصلی در مبارزات 

های متمادی، عامل اصلی حفظ ها و در طول قرنهای گوناگون دشمنان و پیش از اینجهان و در مقاومت پرشور ملت ایران در برابر تهاجم

اده، زبخش اسالم و رشد تفکرات دینی در همه جا بوده است)محمدعلیمعارف اسالمی، ایمان عمیق و صادقانه ملت ایران به مکتب حیات

 ها در آنها را مورد شرح قرار می دهیم.(. در زیر متغیر آزادی و عدم نفوذ قدرت164 -165: 1392

 ها در آنهاآزادی و عدم نفوذ قدرت -
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توان از بیانات مقام معظم رهبری بهره جست که معتقدند آزادگی روحانیون و علمای دین و عدم نفوذ در توضیح این متغیر می

گاه نتوانند این مجموعه ربانی را از سر راه و جهانی در آنان، موجب آن بوده است که قلدران و حکمرانان خودسر، هیچهای داخلی قدرت

های خود بردارند و اگر جمعی از معممین سرسپرده و آخوندهای درباری، به طمع حطام ناپایدار دنیا، بر سر سفره ها و خیانتجوییمفسده

عمالً آنان را تأیید کردند، اکثریت علما، روحانیون، فضال و  طالب جوان در حصار مناعت، پرهیزگاری و پاکدامنی ستمگران نشسته و قوالً و 

ره(، باقی مانده و اراده و توان مبارزۀ صادقانه و قدرتمندانه را حفظ کردند)بیانات رهبر به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)

 (.10/03/1369مورخ: 

 سازی دینی و حکومت اسالمیکمک به نظام -2-2

های بیداری اسالمی به اقدامات پس از پیروزی نهضت مربوط است و آن کمک به دومین زیر نقش رهبری علمای دینی در نهضت

یز مملو از سازماندهی، نهادسازی و تشکیل نظام حکومتی مبتنی بر اصول، مبانی دینی و اسالمی است. تجربیات انقالب اسالمی ایران ن

های پایه، پذیرش مسئولیتهای مختلف از قبیل تدوین قانون اساسی، تأسیس نهادهای انقالب و دینها و عرصهآفرینی علما در حوزهنقش

 پردازیم.اجرایی و... است. در زیر به شرح متغیر؛ بر عهده گرفتن اداره برخی امور در نظام اسالمی می

 مور در نظام اسالمیبر عهده گرفتن اداره برخی ا -

های اجرایی گونه نقشی در احراز مسئولیتدر برخی کشورهای اسالمی به رغم این که نظام حاکم، دینی و اسالمی است، ولی علما هیچ

صصی و فنی های تخهای حکومتی ندارند. در این زمینه نیز رهبر انقالب بر این باورند که در کنار مشاغل و مسئولیتو اداره نهادها و سازمان

زاده، ها نیز باید توسط علما و روحانیون اداره شود)محمدعلیمتعددی که در ساختار اداری و مدیریتی نظام وجود دارد، برخی امور و مسئولیت

1392 :171 .) 

 هاهدایت مردم و جامعه در مسیر اهداف و آرمان -2-3

های دیگر علما است. در زیر متغییر جلوگیری ای اسالمی و دینی از نقشهگیریها و جهتاستمرار هدایت مردم در مسیر اهداف، آرمان

 نماییم.ها و مصادرۀ انقالب را بررسی میاز انحراف نهضت

 ها و مصادرۀ انقالبجلوگیری از انحراف نهضت -

ها د که بسیاری از حرکتدههای اسالمی دو قرن اخیر نشان میها و حرکتتوان چنین بیان نمود که بررسی نهضتدر این زمینه می

طلب از مسیر اصلی منحرف شده است؛ اما نهضت اسالمی مردم های فرصتها بعد از پیروزی، دچار انحراف یا توسط دشمنان و جریانو نهضت

 ، دچار انحراف نشده است.«دینی بودن انقالب و نقش برجسته علمای دینی در رهبری آن»ایران به جهت 

 دآفرینی و سازندگی معنویبخشی، امیالهام -2-4

های ایمانی و معنوی آحاد مردم به عنوان چهارمین زیرنقشِ علمای دینی در زمینه بخشی، امیدآفرینی، ایجاد و توسعه ظرفیتالهام

ود، را های مثبت و مسدود کردن جهات منفی در خرهبری و هدایت جامعه اسالمی است. در زیر یکی از متغیرهای آن با عنوان تقویت جنبه

 دهیم.مورد بررسی قرار می

 های مثبت و مسدود کردن جهات منفی در خودتقویت جنبه -

های اسالمی است. رهبر انقالب نیز در این های جدی علما در حرکتیأس، ناامیدی و غفلت از توجه به نقاط ضعف و قوّت، از آسیب

روحانی وظایفی را بر عهده دارند تا آینده به شکل صحیح، خداپسند و علمای دین و جوامع »زمینه ضمن درک این وضعیت معتقدند که 

گونه پیدا کرد. باید دید جهات مطلوبی شکل بگیرد. همه فکرمان را باید روی این موضوع متمرکز کنیم. راه هم این است. کلید رمز را باید این

در آستانه یک تحول قرار بدهد چیست؟ باید آن جهات مثبت را در  مثبت روحانیت که به او امکان داد این حرکت عظیم را بکند و دنیا را

ای در گذشته وجود داشته، از آن بترسیم و راهش را سد کنیم و نگذاریم نقاط منفی جدیدی هم پیدا خودمان تقویت کنیم و اگر جهات منفی

 (.02/12/1368علمیه قم، مورخ: بیانات رهبر در دیدار با جمع کثیری از علما، مدرسان، فضال و طالب حوزه «)بشود

 

 آفرینیانسجام بخشی و وحدت -3
های اسالمی تمام تالش خود را به ایجاد اختالف و از بین بردن وحدت بین اقوام، مذاهب، در شرایطی که دشمنان اسالم و حرکت

ها و متغیرهای آن ند. در زیر به شرح مؤلفهکآفرینی علمای دینی اهمیتی بیشتر پیدا میاند، نقش مهم وحدتها و... متمرکز کردهفرهنگ

 پردازیم.می

 ایجاد، حفظ و تقویت وحدت -3-1
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اهلل اولین کارکرد علمای دین در موضوع وحدت و انسجام بخشی امت اسالم، ایجاد، حفظ و تقویت آن است. در این زمینه نیز آیت

پیدا بکند، باید خودمان را از گذشته جدا و قیچی کنیم. البته، وحدت یعنی  ای بر این باور است که اگر ما بخواهیم وحدت اسالمی تحققخامنه

همین که پیروان این دو مذهب با هم برادر باشند و احساس برادری کنند؛ نه این که شیعه، سنی و سنی، شیعه بشود. نه، مراد از وحدت این 

حساس کنند که دیگری هم مسلمان است و حق اسالمی او را بر نیست؛ بلکه وحدت به معنای احساس برادری است و همین که هر طرفی ا

های هگردن خود احساس کند و متقابالً او هم به همین ترتیب عمل نماید)بیانات رهبر در دیدار با گروهی از روحانیون، ائمه جمعه و اساتید حوز

 دهیم.های این مؤلفه را شرح می(. در زیر یکی از متغیر05/10/1368علمیه اهل سنت خراسان و مازندران، مورخ: 

 بخشیاستمرار وظیفه وحدت -

ها در ایجاد اختالف بین مسلمانان، ها و دشمنیحفظ و تقویت وحدت در گرو صیانت از آن است. با توجه به دائمی بودن خصومت

های جوان را برای رویارویی با مشکالت بخشی خود، مانع از تحقق اهداف شوم دشمن شده و نسلعلما باید با استمرار و تداوم وظیفه وحدت

 آینده آماده کنند.

 تعامل و همفکری بین علما  -3-2

بخشی؛ تعامل و همفکری بین علما است. تطبیق آراء، تعارف و اطالع از نظرات هم، ارائه وحدت عملی های وحدتیکی دیگر از مؤلفه

باشد که ما تنها به وحدت و مهربانی با فِرَق دیگر از جمله متغیرهای این مؤلفه میاز طریق تعامل و انجام کارهای مشترک بین علما و ایجاد 

 نماییم.شرح یکی از این متغیرها اکتفا می

 تطبیق آراء، تعارف و اطالع از نظرات هم -

علمای اسالمی باید  تغذیه فکری جوامع اسالمی از جمله وظایف علما و روحانیون است. رهبر انقالب در این زمینه نیز معتقدند که

هایی جمع نموده تا نظرات کوشش کنند. فقها، متکلمین و فالسفه اسالمی باید نشسته و آراء را با یکدیگر تطبیق دهند و آنها را در مجموعه

قق این امر تعارف، فرق مختلف اسالمی در مجموعه واحد و با نگاه مساعد به یکدیگر، در اختیار همه مسلمین قرار بگیرد. ضمناً باید برای تح

کنندگان ارتباط، وصل و خبرگیری از هم، اطالع از نظرات هم و کمک به یکدیگر الزم و ضروری است)بیانات رهبر در دیدار با میهمانان و شرکت

 (.04/03/1369کنفرانس جهانی اهل بیت)ع(، مورخ: 

 مراقبت و هوشیاری -3-3

های مهم موفقیت نقش علما و روشنفکران شکن یکی از مؤلفهمنان و عوامل وحدتهای دشافکنیمراقبت و هوشیاری در قبال تفرقه

 بخشی است.در وحدت و انسجام
 استحکام فکری، معنوی و علمی علما -

هایی که ممکن است باعث تخریب وحدت شود، عدم استحکام فکری و علمی برخی علما و روشنفکران است. در این یکی از آسیب

های علمی و ایمانی خود، به طالب جوان هم توجه خاصی داشته باشند. باید تمام اعم از شیعه و سنی باید ضمن تقویت پایهزمینه تمام علما 

ای هتوان خود را جهت افزایش استحکام معنوی جامعه علمی روحانیت به کار ببندیم. امام خمینی)ره( نیز بر این امر بسیار تأکید داشته به گون

زاده، های این جامعه دادند)محمدعلیشیارانه با این قضیه، دستور بر تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، برای مقابله با کجیکه ضمن برخورد هو

1392 :180  .) 
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 گيرينتيجه

های در امت اسالمی که اکنون به تحولی بزرگ در میان ملت طور که مطرح شد بیداری اسالمی یعنی حالت برانگیختگی و آگاهیهمان

های گنجد؛ خیزشالمللی نمیای و بینهایی را پدید آورده که هرگز در محاسبه شیاطین مسلط منطقهها و انقالبه انجامیده و قیاممنطق

خیر جنبش بیداری اشک در قرن بی عظیمی که حصارهای استبداد و استکبار را ویران و قوای نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته است.

تواند حقیقت واحده امت اسالمی را عالمان مسلمان، می بیداری اسالمی با راهبری هدایت بخشِ است. گری علما وقوع یافتهاسالمی با هدایت

جوامع اسالمی،  ،ساز اسالمی پیش رود. در شرایط کنونیاحیاء نموده و به سوی شکوه و عظمت دوباره مسلمین و تجدید جامعه بزرگ و انسان

با توجه به جریان بیداری اسالمی، مسلمانان برای  حال .باشددر حقیقت نشانگر نوعی وحدت در ذات مسلمانی می مشترکات دینی دارند که

ترسیم حقیقت واحده اسالمی خود باید بر اساس پرهیز از اختالفات و تکیه بر اشتراکات دینی در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی حرکت 

 .گذاری عزت اسالمی و تجدید تمدن اسالمی استاز دستاوردهای امت اسالمی و پایه محافظتنمایند. محصول این کار 

مصلحان و  علما های استعمار آغاز شد، غالباً به وسیلهنخستین امواج بیداری در کشورهای این منطقه که همزمان با ورود پیشقراول

رو ظاهر شده و در پیشاپیش گر و پیشتحوالت بزرگ، در نقش هدایت جا که در هنگامه هر شناسروحانیان و رجال دین دینی پدید آمد.

آنان در نشان دادن راه به  اند، پیوند فکری میان آنان و مردم افزایش یافته و انگشت اشارهحرکت کرده صفوف مردم در مواجهه با خطرات،

دشمن، راه نفوذ را به کلی ببندند و فریب  و ترفندهای فریبندهها عالمان دین باید با هوشیاری و شناخت شیوه مردم، اثرگذارتر بوده است.

داران مقابله با استکبار خواهی در جهان و پرچمگیری و هدایت جریان اسالمعلما و روحانیان، مؤثرترین افراد در شکلزیرا  دشمن را ناکام کنند

ه آنها با نظام سلطه و استبداد، در طول اعصار مختلف و به خصوص باشند. بیداری جوامع اسالمی و مبارزو تهاجم فرهنگی در عصر غیبت می

 گری علما و روحانیان در این حرکت مقدس است.در عصر حاضر، خود گواهی روشن بر نقش هدایت

ییم اشاره نماهای جهان اسالم رفت از چالشو برون گری علما و اندیشمندانراهکارهای عملی جهت هدایتاگر بخواهیم به برخی از 

سازی مردم از ترفندهای دشمنان در راستای آگاه، ساالری اسالمی به جای الگوی دموکراسی غربیارائه الگوی مردمتوان مواردی از جمله: می

برانگیز در های اختالفمحور و حذف آیینهای مذهبی و وحدتتقویت و بسط آیین، های بیداری اسالمی و اتحاد شکنیخاموش ساختن شعله

گیری مشترک علمای بزرگ اسالمی در مناسک اتخاذ تصمیم برای موضع، اندیشمندان و نخبگان مذهبی و سیاسی، اسالم از سوی علما جهان

لزوم آشنایی روحانیان بیدارگر ، های رادیو و تلویزیونی مشترک کشورهای اسالمیهای اسالمی برای تولید برنامهتشویق دولت، های ویژهو آیین

 و... را عنوان نمود. های نوین پاسخگویی جهت پرکردن خألهای موجود در جوامع اسالمیتخصصی روز، و مجهز شدن به روشبا علوم 

های اسالمی و تربیت جامعه و سوق دادن آن به سرمنزل مقصود دارند. زنده شدن دوباره در پرتو علما، نقش مهمی در تبیین اندیشه

دهد. در واقع اگر تشکیل حکومت واحده اسالمی و مبارزه با ظلم و ایت و رهبری خواص جامعه معنا میاسالم اصیل و تجدید حیات آن با در

باشند. آنها آگاه به های اسالمی را یک اصل مسلّم و آن را بر پایه قرآن و سنت بدانیم، علما و روحانیان، رکن اصلی آن میفساد و احیای ارزش

دگی و رسیدن به تعالی و قرب الهی را از متون دینی استخراج و استنباط کنند. بنابراین سیر رفتاری و قرآن و سنت هستند و قادرند اصول زن

صعود آنها صعود جامعه و سقوط آنها سقوط جامعه را در پی دارد و بر همین اساس در تحوالت اخالقی آنها همواره حائز اهمیت بوده و 

های دینی، در هدایت مردم برای برداری از آموزهتوانند با تمسک به وحدت و بهرهباشد و میمیای و جهانی سررشته امور در دست آنها منطقه

 های انسانی و موهبات الهی نقش بسزایی داشته باشند.مقابله با استبداد و اتکا به سرمایه

آفرینی در بخشی و وحدتانسجام گری وطور که مورد بررسی قرار گرفت علما در سه بعد تبیین و روشنگری، رهبری و هدایتهمان

کنند و هر کدام از این ابعاد دارای مؤلفه و متغیرهایی نیز بود که وظیفه علما ای را ایفا کرده و میترویج و گسترش بیداری اسالمی نقش ویژه

ها به مانند نقش ج و گسترش این جنبشها وجود و جایگاه علما در ترویرغم تمام این سختینمود. علیتر میرا در انجام این امر مهم، سنگین

 تواند میزان تأثیر نقش آنان)علما( را در این امر کامالً روشن سازد.محوری سنگ در آسیاب است و بیان این تشبیه می
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