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  باچهباچهييدد

اسالم ديني جامع است که عالوه بر ابعـاد فـردي، بـه مسـائل سياسـي و اجتمـاعي       

زندگي انسان نيز توجه نموده است؛ يعني عالوه بر ارتباط بين خدا و انسان، بـه روابـط   

ساير اعضاي جامعه نيز توجه کرده اسـت. بـر ايـن اسـاس، عبـادات در اسـالم       انسان با 

انـدازي  داراي ابعاد سياسي و اجتماعي است و اساساً نظام ديني اسالم، ديـدگاه و چشـم  

کالن در سطوح مختلف اجتماعي دارد. در اين مـورد، در راسـتاي توجـه بـه ارتباطـات      

ل نيز مورد توجه اسالم بوده اسـت و حتـي   الملبين هاجتماعي، روابط مسلمانان در عرص

رسد، ابعاد اجتماعي و سياسـي  در نظام مناسکي اسالم که در ابتدا امري فردي به نظر مي

المللـي اسـالم بـا    نيز قرار داده شده است. از اين جهت نظـام فـردي، اجتمـاعي و بـين    

  کنند.يکديگر ارتباط و تالزمي چندسويه پيدا مي

المللـي اسـالم اسـت،    در ادبيات ديني که بيانگر ابعاد و رويکرد بين هاي مهميکي از واژه

است که عالوه بر جهـات و ماهيـت دينـي، از جهـات سياسـي و اجتمـاعي در       » امت« هواژ

انگـاري بـين خـودي و    الملل نيز برخوردار است. اين واژه نشانگر نـوعي دوگانـه  بين هعرص

غيرمسلمانان است که از طرفـي بـر انسـجام     المللي بين مسلمانان وبين هغيرخودي در عرص

الملـل تکيـه   بـين  هداخلي اسالم و از جهتي بر لزوم مرزبندي بين اسالم و کفر در عرص هجبه

  دارد. اين منش عزتمندانه در متن و بطن تعاليم و مناسک ديني نيز جريان دارد.
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ـ    ترين مناسک ديني که بهترين و مترقييکي از مهم مي در آن اسـال  هخـوبي ايـن نکت
ترين اجتماعـات  شمول، از مهمخورد، حج است. حج به عنوان عبادتي جهانچشم مي به

بخشي دارد. حج بـا تمرکـز بـر    بديلي در انسجام و هويتجهان اسالم است که نقش بي
تجمع مسلمانان که براي انجام عبادتي يکسان در مکـان و زمـاني    ههويت ديني در عرص

تأکيد بر نکات اشتراک بين مسلمانان، توجه آنان را به مقولـه   شود، ضمنواحد انجام مي
مرزهـا و تمايزهـاي   و کند و در ضمن برائت از مشرکين بر خـط  امت اسالمي جلب مي
افزايـي   کند. به اين ترتيـب اسـالم در حـج، مسـلمانان را بـه هـم      آنها با کافران تأکيد مي

نها را در مقابل دشمن مشترکشـان  کند و در سرزمين ايمان و توحيد، آداخلي دعوت مي
  کند.که همان کفر و شرک است منسجم مي

تـرين   از اين جهت، تحليل امت اسالمي و بررسي ارتباط آن با حج به عنوان يکي از مهم
  عبادات اجتماعي اسالم، موضوع بررسي گروه مطالعات اجتماعي قرار گرفت.  

المسـلمين محسـن محمـدي     واالسـالم   رو که حاصل زحمات علمي حجـت در اثر پيش
است، سعي شده است ارتباط مفهومي و کارکردي حج بـا امـت اسـالمي بررسـي شـود. بـا       

پژوهشي است، اين اثر پژوهش جديـدي   هخود فاقد پيشين هتوجه به اينکه اين موضوع به نوب
  نظران فرهيخته قابل تکميل است.   رسد که با نظرات ارزشمند صاحببه نظر مي

حج و  همندان و پژوهشگران عرص عالقه هاثر، مورد توجه و استفاد اميد است اين
  زيارت، و مطالعات سياسي و اجتماعي اسالم قرار گيرد.

  

  پژوهشكده حج و زيارت

  گروه مطالعات اجتماعي



  
  
  
  
  
  

  مقدمهمقدمه

هـاي دخيـل در قـرآن دانسـته و      عربي و از واژهامت را غير هبسياري از محققان، واژ
هاي مردمان ساکن گرفته از زبان عبري، سرياني و به صورت کلي، واماصل آن را اکدي، 

ها به معنـاي گروهـي از مـردم يـا قـوم،      اند که در اين زبانرودان و سومر دانستهدر ميان
امت در عصر جاهليت، اشاره به گروهي از افراد داشـته   .رفته استکار مي قبيله و نژاد به

اند. پـس از ظهـور اسـالم،     نظر داشته ن با هم اشتراکاست كه پيرامون يک عقيده يا آرما
  مصطلح شد.   ،تريافته به صورتي منسجم و در معنايي قوام ،اين مفهوم ناپخته

دين و احکام اسالمي و تحـت   براساسامت، اشاره به گروهي از آدميان دارد که 
کنند. شمول مياسالمي جهان هرهبري ديني، متحد شده و اقدام به تشکيل يک جامع

، پس از بيان اهميت انتخاب واژه و تعبير امـت  »فقه سياسي«عميد زنجاني در کتاب 
ـ که در معناي خود مفهوم هدايت شدن و درنتيجه، نياز به راهبـر و امـام را دارد ـ    
به اين مسئله اشاره کرده است که: در فرهنگ اسالمي، پيوند اساسي و مقدس افـراد  

ون و نژاد يا خاک و سرزمين و نيز تجمع و اشتراک در اشتراک در خ هانساني بر پاي
اشـتراک در منـافع طبقـاتي     براساسيک مقصد و آرمان (به هرگونه که باشد) و نيز 

ترين عامل وحدت و پيوند اجتماعي، حرکت مشترک مـردم بـر   اساسي . بلکهنيست
، اند و رهبـري مشـترک  راه مشخصي است که آگاهانه در جهت معيني انتخاب کرده

   .اين نوع وحدت اجتماعي است هالزم
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کـار رفتـه اسـت و همچنـين در      اگرچه در قرآن اين مفهوم براي غيرمسلمانان نيز به
اين شهر اعم از مسلمانان، يهوديـان و مسـيحيان    هتمام ساکنان اوليدرباره منشور مدينه، 

دينـي و   همفهـومي و شـمول معنـايي آن بـه جامعـ      هکار رفته است، ولي بعـدها دايـر   به
هاي بعـد، ايـن مفهـوم را بـه     معتقدين مسلمان محدود شد. فتوحات سپاه اسالم در سال

سوق داد. در اين دوانگـاري،  » دارالکفر«و » داراالسالم«نوعي دوانگاري خاص در قالب 
هاي جغرافيايي و نژادي در بخش داراالسـالم قـرار    بندي مردمان مسلمان، فارغ از تقسيم

انان نيز دارالکفر را تشکيل دادند که در صورت دشـمني و مبـارزه بـا    مسلمگرفتند و غير
 .شدندتبديل مي» دارالحرب«مسلمانان به 

 هاز آغاز، امت اسالمي به صورت همزمان، دو بعد مهم داشـت. از يـک طـرف يـک جامعـ     
سياسي بود که بعدها به دولت و امپراتوري ترقي کرد و از طرف ديگر يک اجتمـاع دينـي بـود    

هـاي سياسـي و   ، مـدل 9شـد. پيـامبر  گذاري شده و اداره ميبنيان 9توسط شخص پيامبرکه 
تـرين سـاختار    اي را دستخوش تغييـر و تحـول وسـيع قـرار داد و امـت را مهـم      هاي قبيلهنظام

ماننـد امپراتـوري روم و   سياسي لحاظ کرد. در ابتدا دولت و حکومت همان نهـاد دينـي بـود و    
کردنـد ـ دو سـاختار    مخصوص خودشان فعاليـت مـي   هام در حوزکليساي مسيحي ـ که هرکد 

اي کـه  گونـه  مان و در کنـار هـم قـرار داشـتند؛ بـه     أجدا از هم نبودند، بلکه دين و حکومت تو
رو، اسـالم پايـه و بنيـان بـوده و      توانست رشد و ترقي نمايد. ازايـن کدام بدون ديگري نمي هيچ

و منطقــاً اگــر پايــه و اســاس نباشــد، امکــان  دولــت و حکومــت، پاســدار آن. بــر ايــن طريــق
  فروپاشيدگي است و اگر نگهبان و پاسدار نباشد، امکان هالکت و نابود شدن وجود دارد.

توجه به امت اسالمي و انسجام آن در متن تعاليم و مناسک ديني تعبيه شده اسـت و  
هاي دروني يتترين اين ظرفديني دارد. يکي از مهماز اين جهت، امت سازوکاري درون

کنـد. حـج عبـادتي    اسالم در تقويت و انسجام امـت اسـالمي در حـج نمـود پيـدا مـي      
شمول است که با جمع کردن نمايندگاني از کشورهاي اسالمي در سرزميني واحـد   جهان

  کشد.و در زمان مشخص، تبلوري از امت اسالمي را به تصوير مي
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هـا  الملل که بر نقـش ملـت  ط بينرواب هامروزه با مطرح شدن نظريات نوين در عرص
هايي مانند هويت و فرهنگ را مـدنظر دارد، اهميـت و تـأثير    تأکيد بيشتري دارد و مقوله

  دهد.  المللي خود را بيشتر نشان مياجتماعاتي مانند حج، آثار بين
  

  محسن محمدي

  ۱۳۹۲بهمن 

  





  
  
  

  هاي حج در تقويت امت اسالميهاي حج در تقويت امت اسالميآثار و ظرفيتآثار و ظرفيت
  
  
  

  اشاره 

روي برداشـت سـکوالر، تـاريخي و     تـرين چـالش پـيش    گرايي بـزرگ  اسالم امروزه
هـاي اسـالم    الملل است و مفهوم امت اسالمي که خود از نشـانه  اروپامحور از روابط بين

اي از اجتمـاع پساوسـتفاليايي اسـت کـه جوامـع       الملل است، نمونه سياسي در سطح بين
 اچ. پروفسـور  تعبيـر  رسـد  نظر مـي  به ١کند. هاي مشترک جمع مي اسالمي را حول ارزش

 هجامعـ  و امـت  اسـالم،  سياسـي  دکتـرين  قلـب  در«گويـد:   مي که باشد صحيح زيگمن
  .حکومت و دولت نه ٢»دارد جاي اسالمي

امت اسالمي، مـردم جـوامعي هسـتند کـه ديـن اسـالم را بـه عنـوان آيـين و ديـن           
در » امـت «رتيب مفهـوم  به اين ت ٣اند. بخش در دو قلمرو مادي و معنوي پذيرفته سعادت

تواند بنيـاني بـراي همبسـتگي جهـان      که مي ٤اسالم حاکي از نگرش جهاني اسالم است
  اسالم ايجاد کند.

                                              
1. Refelt: International Studies Review، “Toward a post-Western IR: The Umma، Khalsa، and 

Critical International Relations Theory”، Giorgio Shani، No 10، p.p 727-729. 

. سـيزدهم، آن  قـرن  اواخـر  تـا  الماس صدر از مسلمان فقهاي سياسي هنظري در سيري اسالم، در حكومت و دولت .2

  لمبتون. اس.. كي

 .13و  12، صص 1. استراتژي وحدت در انديشه سياسي اسالم، سيداحمد موثقي، ج3
4. International Studies Review، “Toward a post-Western IR: The Umma، Khalsa، and 

Critical International Relations Theory”، Giorgio Shani، No 10، 2008، pp 722-734. 
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 هاسالم با تأکيد بر ساختار امت، اتحاد علوم بشري با اهداف الهـي و بازسـازي رابطـ   
روابـط  پـردازي   نظريـه  هاندازهاي نويني را در عرص تواند چشم جهان اسالم و غرب، مي

که پيروزي انقالب اسالمي ايران نقطه تحولي در اين عرصه اسـت. از   ١الملل بگشايد بين
هـاي اسـالمي    اين رو برخي انديشمندان، انقالب اسالمي ايران را در کنـار ورود آمـوزه  

دانند که اسالم سياسـي   اين موضوع مي هدهند مانند جهاد، امت، شريعت و عدالت، نشان
  ٢ي سياست جهاني تبديل خواهد شد.ها به يکي از وزنه

هاي دروني اسالم براي تقويت امـت اسـالمي را   قصد داريم ظرفيتبخش در اين 
الزامي فقهـي و مناسـکي    براساسبيان کنيم. بر اين اساس مقوله حج را برگزيديم که هرساله 

رتيـب  کند. به ايـن ت مسلماناني را از بالد اسالمي در زمان و مکان مشخص گرد هم جمع مي
امـت اسـالمي    هديني و ذاتي در اسالم براي تقويـت ايـد  توان گفت حج مکانيسمي درونمي

 هاي ملي و فرهنگي است.  تقويت هويت ديني فراتر از مرزها و تشخص براساس

در اين گفتار ابتدا ارتباط حج را با امت اسالمي مطرح و سپس به دو سؤال پاسـخ  
  خواهيم داد:

  کند؟امت اسالمي را تقويت مي هيد. حج در چه فرايندي ا۱
  الملل اسالمي چيست؟ در سطح بين امت اسالمي ه. آثار تقويت ايد۲

  امت اسالميو  حج

يکي از کارکردهاي حج، تقويت امت اسالمي اسـت. حـج بـا تکيـه بـر عناصـر       
هـاي فرهنگـي و مرزهـاي     مشترک هويتي مسلمانان و تقويت و تعميق آنها، تفـاوت 

مسلمانان را با مالک هويتي جديـدي در مفهـوم    هبرد تا هم بين ميجغرافيايي را از 
                                              

الملل: از هژموني آمريكايي تـا بسـترهاي دانـش     تحول رشته روابط بين«الملل،  . ر.ك: تحول مفاهيم در روابط بين1

 . 68، حيدرعلي مسعودي و ديگران، ص»جهاني
2. International Studies Review، “Toward a post-Western IR: The Umma، Khalsa، and 

Critical International Relations Theory”، No 10، 2008، pp 727-729. 
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منسجم کند. به عبارت ديگر حج از مناسک و آيـين مـذهبي بـه     »امت اسالمي«متعالي 
استفاده کرده و مسلمانان را متوجه اين ويژگي و  ١عنوان نمادي براي مرزبندي اجتماعي

  کند.   مالک هويتي مي

باشـد و بـا دقـت در     نيز مي» قديمي«است داراي معناي  بيت عتيق که از اسامي کعبه
شود که به نوعي بيانگر مفهوم امت واحده اسـت. هـدف پروردگـار     اين معنا، روشن مي

اعضـاي   مثابههاي اسالمي را در حکم امت واحده و به  بندگان و امت هاين است که هم
دارنـد،   گر را نگاه مـي يک خانواده يا اجزاي يک ساختمان که به هم مرتبط بوده و يکدي

  ٢معرفي نمايد.
گـزاري، داراي چنـان عظمـت ويژگـي و فوايـد       هر يک از اماکن معنوي فرايند حج

گيري  فراواني براي بهره هجهاني هستند که مسلمين در طول تاريخ، انگيز جهاني و آن اين
نـان را بـا   اند. انجام اين مناسک يکسان و تقريباً متحدالشکل که مسـلمانان آ  از آن داشته

بخشـي مسـلمانان    دهند، سبب انسجام هاي مشترک انجام مي ها و نگرش اهداف و انگيزه
  ٣کنند. شود؛ زيرا خود را در اين موارد و اماکن، برابر و يگانه ارزيابي مي مي

به عبارت ديگر حج با ايجاد پيوستگي در تاريخ اديان توحيدي در مکه و کعبـه کـه نمـاد و    

کنـد   تمدني تاريخ اسالم، تالش مـي  ههمچنين در معرض قرار دادن سابقتجسم توحيد است و 

مسلمانان را در بستر تاريخ اسالم متوجه تشابهات اساسي و بنيادين نمايد و هويت تمدني آنها را 

هاي هويت ديني است که جريان بيداري اسالمي را  همين مرزبندي و تقويت ايده ٤تقويت کند.

  برد. يشه در مسير اعتالي هويت و تمدن اسالمي پيش ميتر از هم تر و منجسم قوي
                                              

 .107. براي مطالعه بيشتر در اين خصوص ر.ك: سرشت نمادين اجتماع، آنتوني پل كوهن، ترجمه عبداهللا گيويان، ص1
  .37اهللا رستگاري جويباري، ص . آثار معنوي و تربيتي حج، ولي2

انتقـالي معـاني فرهنگـي و     هبررسـي شـيو  «اسي فرهنگي جهان اسـالم،  . ر.ك: حج تجلي معنويت و كانون ديپلم 3

 .  118، شعيب ياري، ص»فرايند اجتماعي شدن در مراسم حج
شناسـي، محمدرضـا احمـدي، مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام         روان ه. براي مطالعه بيشتر ر.ك: حج در آيينـ 4

 . 82ـ  78خميني، صص 
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  فرايند حج در تقويت امت اسالمي 

شمول که از ابعاد سياسـي و اجتمـاعي عميقـي در کنـار     حج به عنوان عبادتي جهان

بـديلي در  هـاي گسـترده، عميـق و بـي    ابعاد فقهي و عرفاني برخوردار است، از ظرفيت

تـوان در  هـا را مـي  ردار اسـت. بـرآورد ايـن ظرفيـت    امت اسالمي نيز برخو هتقويت ايد

هـا و  تقويت شخصيت ديني مسلمانان در بستر تمدن اسالمي دانست که فراتر از هويت

  اي است.هاي منطقههاي ملي و فرهنگتشخص

سياسـي،   هتـوان در پـنج عرصـ    هاي حج براي تقويـت امـت اسـالمي را مـي    ظرفيت

شاهده کرد. به عبـارت ديگـر از ايـن پـنج طريـق،      ارتباطي، فقهي، اخالقي و اقتصادي م

  شود. هاي ملي و جغرافيايي تقويت ميهويت ديني در حج فراتر از هويت

  گرايي سياسي (تقويت نقاط مشترك) . هم1

هاي سياسي و اجتماعي اسالم است کـه بنـا بـر تقويـت      ترين جلوه حج يکي از مهم

مشترک، خـداي   هحج با تداعي قبل نقاط مشترک در سطوح ايدئولوژيک و سياسي دارد.

و  ١کنـد  مشترک (توحيد) و کتاب مشترک، اهداف مشترکي را براي مسلمانان ترسيم مـي 

خوانـد. بـه ايـن ترتيـب      از اين طريق مسلمانان را در سطح ايدئولوژيک به اتحاد فرا مي

  گيرد. وحدت ايدئولوژيک شکل مي
و ايجـاد  » مـا «يجـاد پيونـد ميـان    نظران، ايدئولوژي را عامل بسيار مهمي در ا صاحب

دانند. اين امر در اثراتي که ايدئولوژي مذهبي در وادار کردن  مي» ديگران«تمايز بين ما و 
به اين ترتيب حج به عنوان يک امـر   ٢افراد در توجه به منافع ديگران دارد، آشکار است.

  ايدئولوژيک مذهبي تأثير زيادي در تقويت امت اسالمي دارد.
                                              

 .49ز كلمن، صاجتماعي، جيم ه. ر.ك: بنيادهاي نظري1
ـان در مـورد وحـدت،     =ها و راهبردهاي ايجاد وحدت است. امام خميني . داشتن هدفي مشترك، يكي از روش2 نيز در سخنانش

 .74ـ  69به اين نكته اشاره دارند. ر.ك: وحدت از ديدگاه امام خميني، تبيان، دفتر پانزدهم، صص  
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توان در دو بعد ايجابي (تقويت هويـت تمـدني) و   ي سياسي در حج را ميگرايهم
  سلبي (تمرکز بر دشمن مشترک) مطرح کرد.

  الف) تقويت هويت تمدني

هويت تمدني، معرفت و آگاهي عميق انسان به تمدني است که منسوب به آن است. 
ني زنـدگي  دهد که احسـاس کنـد در سـرزمي    درک چنين هويتي، به فرد اين امکان را مي

هاي فرهنگي آن، تا اعماق تاريخ کشـيده شـده اسـت و ايـن احسـاس،       کند که ريشه مي
شود. احسـاس   مي» هويت تمدني«گيري  سبب تعلق ارتباط به آن تمدن و درنتيجه، شکل

تعلق به يک تمدن، به معناي وابستگي به تمامي مظاهر آن تمـدن و از جملـه: مشـاهير،    
  ١هاي آن است. ها و ارزش افتخارها، ميراث

خويش به نظـام معرفتـي دسـت يابـد، بـه تمـدن خـود، احسـاس          هاگر فردي دربار

ساز حفظ و تقويت آن خواهد بود؛ زيرا فرد  کند و وابستگي به تمدن، زمينه وابستگي مي

به دليل وابستگي و احساس الفتي که به تمدن خود دارد، در برابـر تهديـدهاي پنهـان و    

داري منطقـي و   دهند، به مقاومت، دفـاع و جانـب   هدف قرار ميآشکاري که تمدن او را 

هـاي   ساز تأثيرپذيري منفعالنه از تمدن ، زمينه»هويت تمدني«نبود  زند. مستدلي دست مي

 ههويت تمدني، بـه معنـاي داشـتن آگـاهي بيشـتر دربـار       هموجود است. سطوح گسترد

بـا   کند. متمايز مي» غيرما«را از » ما«هاي تمدني و ضرورت حفظ اموري است که  تفاوت

  اين بيان، اهميت و ضرورت هويت تمدني در امت اسالمي مشخص شد.

سـاز آشـنايي    مشـاعر مقـدس، زمينـه    هانجام مناسک حج در سرزمين وحي و مشاهد

هـاي تـاريخي    توانـد ريشـه   هاي فرهنگي تمدن اسـالمي اسـت؛ او مـي    گزار با ريشه حج

 تمدن اسالمي آگاهي يابـد  ههاي بارز و برجست گيويژ  پيدايش تمدن خود را بشناسد، به

  .ساز بيشتر آشنا شود هاي تمدن با شخصيت و
                                              

 .82. جوان و بحران هويت، محمدرضا شرفي، ص1
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ترين نماد حج است، محور توحيد است؛ توحيدي که زيربناي اصلي  کعبه که اساسي

داري و هويت ديني مسـلمانان   دين اسالم است. مناسک حج نيز در راستاي تقويت دين

تاريخي يکسان در سپر  هدي حج که سعي در ايجاد تجرباست. به اين ترتيب فضاي کالب

گـراي حـج، هويـت دينـي      ساز و هم هويت تمدن اسالمي دارد، در کنار مناسک يکسان

  کند. المل اسالمي تقويت مي مسلمانان را در سطح بين

به اين ترتيب حج اين توان را دارد که هويت واحدي از مسلمانان ايجاد کنـد کـه از   

روي مسلمانان زائر قـرار   تواند هميشه اين سؤال را پيش رود و مي اتر ميمرزهاي ملي فر

هـاي نـژادي،    رغـم تقـاوت   دهد: چگونه است که وقتي همه در حضـور خداونـد، علـي   

طبقــاتي و فرهنگــي يکســان هســتند، در قلمــروي دينــي متفــرق و در کشــورهايي بــا  

توانـد   ن جهت حج مـي کنند؟ از اي هاي ملي متفاوت و حتي متعارض زندگي مي سياست

هـا وجـود    مناسکي براي زير سؤال بردن مرزهاي ديني، نژادي و فرهنگي شود که سـال 

  آنها مفروض گرفته شده است.

تواند بهترين نمايشـگر و   نزديکي و همساني مسلمانان، مي هحج به مثابه تجرب هتجرب

گـراي   مروج وحدت امت اسالمي باشد. اين چيزي است کـه بسـياري از رهبـران ملـي    

ويژه پس از جنگ جهاني دوم همچـون ناصـر (مصـر) سـوکارنو      کشورهاي مسلمان، به

در عـين حـال ايـن     ي. ولاند (اندونزي) و تونکو عبدالرحمن (مالزي) به آن توجه داشته

دانستند که حج هميشه به طور کامل با تمايـل ايشـان بـراي     رهبران بهتر از هر کسي مي

  ١زا سازگار نيست.حفظ حاکميتشان در کشورهاي مج

به عبارت ديگر حج در پي ايجـاد وحـدت سياسـي در بـين مسـلمانان اسـت تـا        

سياسـي و   هرغم اختالفـات فقهـي در عرصـ    هاي سياسي، علي اصول و اولويت براساس

  اصول و هويت ديني موضعي مشترک آغاز کنند. براساساجتماعي، 
                                              

1 .Bianchi Robert R، Guests of God: pilgrimage and politics in the Islamic world، p45. 
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  ب) تمركز بر دشمن مشترك

شـود، وجـود   داخلـي مـي   هتقويت انسجام جبهـ  يکي از عواملي که سبب وحدت و
بخشـي  دشمن مشترک است. دشمن مشترک سبب انسجام و يکپارچگي داخلي، هويـت 

بخشـي از  ؛ زيـرا  اي براي تالش و احساس در راه بـودن اسـت  به جمع دروني و انگيزه
بخشي از کيستي ما مرهون آن است که مـا چـه   ؛ يعني شودهويت با ضديت معنادار مي

  ١پيوسته با اصل ضديت مقارن است. ،ستيم. بنابراين اصل هويتکسي ني
هـاي  هـا و مـنش  که از دشمنان اسـالم هسـتند، بـا اتخـاذ روش     ٣و اسرائيل ٢آمريکا

بخشي به جوامع بخشي و هويتستيزانه، به صورت گسترده از اين ايده در انسجام اسالم
فوکويامـا يـا    »پايـان تـاريخ  «نـد  کنند. بازتاب اين نگرش در نظرياتي مانخود استفاده مي

  شود.ظاهر مي از سوي هانتينگتون »٤هابرخورد تمدن«
 هبرائت از مشرکين در حج اين پيام را براي مسلمانان دارد که آنها بايد با وجود همـ 

بر محور توحيد و کعبه متحد شـوند و همگـي کفـر و کـافران را بـه       ،اختالفات و فرق
 هکتـاب همـ   . يعنـي عـالوه بـر اينکـه قبلـه، پيـامبر و      عنوان دشمن مشترک خود بدانند

مسـلمانان   هکه دشمن مشترک همـ  مسلمانان يکي است، دشمن آنها نيز يکي است؛ چرا
  هاي سياسي و جغرافياي آنها در کفر و کافر بودن يکسان است.رغم تفاوتعلي

تهديـد  گاه از جانب آنهـا احسـاس    آن ،کافران را دشمن خود بدانند ،وقتي مسلمانان
کنند  ديگري تنظيم مي هکنند و روابط خود را با ساير مسلمانان و غيرمسلمانان به گونمي

                                              
  .13ص ،منوچهر وثوقي هترجم ،گي روشه ،ر.ك: تغييرات اجتماعي .1

پـيش   ،پرويـز شـريفي   هترجم ،فادي اسماعي ،»ترسيپديده اسالم« ،تهران ،نشر ني ،اسالم و غرب هر.ك: ماهنام .2

مـارك   ،نيكـي كـدي   ،نه شرقي نه غربي (روابط خارجي ايـران بـا آمريكـا و شـوروي)     ؛40ـ 33صص ،شماره دوم

سياست خارجي جمهـوري اسـالمي ايـران؛ بـازبيني      ؛216ص ،ابراهيم متقي و الهه كواليي همترج ،گازيوروسكي

 .113 و 112صص ،القلم محمود سريع ،نظري و پارادايم ائتالف
ابعـاد  « ،فصـلنامه مطالعـات امنيتـي   ؛ 138 و 137صصـ  ،اصـغر افتخـاري   ،شناسي سياسي اسـرائيل ر.ك: جامعه .3

 .6 و 5ص، ص1ش ،اصغر افتخاري ،»ويكم ي براي قرن بيسترامنيتي اسرائيل؛ دستور كا هاجتماعي برنام
  مجتبي اميري. هترجم ،ساموئل هانتينگتون ،هار.ك: رويارويي تمدن .4
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نه آن چيزي که در چنـد قـرن    ؛يابي و حفظ منابع و منافعشان باشدکه در راستاي عزت
  اخير در استعمار کشورهاي اسالمي و خودباختگي آنها در برابر غرب گذشته است.

مسـلمانان در   کند کـه اين زمينه را فراهم مي ،رائت از مشرکينمراسم ببه اين ترتيب 
اي مبتني بر اصول اسالمي اتخـاذ کننـد و از ايـن طريـق بـه سـوي       الملل رويهسطح بين

  تشکيل و تقويت امت اسالمي حرکت کنند.

  الملل مسلمانان) گرايي ارتباطي (تقويت روابط بين . هم2

حج، تقويت روابط بين مسلمانان اسـت. در   هاي تقويت امت اسالمي در يکي از راه

هـا و آداب و رسـوم مختلـف شـرکت      حج مسلمانان از نقاط مختلف جهان بـا فرهنـگ  

گيـرد. بـه ايـن ترتيـب      آنها در بستر گرايشات و تعامالت ديني قرار مي هکنند که هم مي

ت کنـد و تقويـ   حج عرصه فرهنگي و اجتماعي را نيز براي تقويت امت اسالمي مهيا مي

  دهد.گرايي فرهنگي قرار مي هم هارتباطات بين مسلمانان را زمين

  روابط بين مسلمانان در حج از دو جهت در تقويت امت اسالمي مؤثر است:

  الف) تقويت هويت اجتماعي

الملل تأکيـد دارنـد و در تعريـف آن بـه      انگاران بر اهميت هويت در فهم روابط بين سازه

کننـد. بـر    بسيار توجـه مـي  » گران الملل کنش تعامالت بين«و » خودها و انتظارات درباره  فهم«

گيرند هويت، اساساً مفهـومي اجتمـاعي اسـت کـه در تعامـل بـا ديگـر         اين اساس نتيجه مي

انگـاران بـا تأکيـد برسـاخته بـودن هويـت        بـدين ترتيـب سـازه    ١.يابد گران معنا مي کنش

  کنند. ها تأکيد مي نافع و کنشگيري م ها در شکل گران، بر نقش و اهميت هويت کنش
 هالملـل اسـالمي از طريـق تعميـق و توسـع      حج با تقويت هويت ديني در سطح بين

کاهد و با ايجاد منـافع مشـترک،    ها را مي روابط ميان فرهنگي مسلمانان، ترديدها و ابهام
                                              

، بهـاره سـازمند، ش   »نگارانه از هويت ملي در دوران جنـگ تحميلـي  ا تحليل سازه«. ر.ك: فصلنامه مطالعات ملي، 1

 .41، ص22
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 بخش از حل شـدن  اي تحول تجربه هحج به منزل هدهد. تجرب اتحادها را افزايش مي هزمين
 ١در يک امت واحد اسـالمي و احسـاس بـرادري و همـدلي، چيـزي اسـت کـه زائـران        

  اند. بسياري پس از انجام حج به آن اشاره کرده

آميز يا نژادپرسـتانه  شود که فردي که در محيطي تبعيض اين فضا زماني بهتر درک مي

ت پوسـ  بوده است، در اين محيط شرکت کند. خاطرات حج مالکوم اکس (مسلمان سـياه 

 هايـن مدعاسـت. او کـه تحـت تـأثير فضـاي نژادپرسـتان        هو فعال مدني آمريکايي) نمون

ـ    آمريکا، قرائتي ضد سفيدپوست و نژادگرايانه از اسالم را تبليغ مـي   هکـرد، پـس از تجرب

حج، به درک جديدي از اسالم نائل آمـد و از عشـق، تواضـع و بـرادري      هفضاي برادران

  ٢حقيقي در حج سخن گفت.

جـويي  مراتب اجتمـاعي و برتـري   قدرت، سلسله ه(پوست) در نظر او نمايندسفيدي 

ها زدوده شـده اسـت، بايـد     انسان» نگرش«و » رفتار«، »ذهن«است و آنجا که سفيدي از 

ـ    عاري از قدرت و سلسله يگـانگي و   همراتب اجتماعي و برتري باشد. ايـن همـان تجرب

 امت اسالمي است. هو اين همان ايدتر است  اتحاد برابرگرايانه در موجوديتي بزرگ

  ب) تقويت سرمايه اجتماعي

شناسـي و علـوم    ترين مفاهيم و مباحـث نـوين جامعـه    اجتماعي يکي از مهم هسرماي

  پردازد. سياسي است که به مباحثي مانند همبستگي اجتماعي نيز مي
ارتباطـات   براسـاس اجتمـاعي،   هتـرين رويکردهـا و تعـاريف سـرماي     يکي از مهم

اجتمـاعي در روابـط    هروابط و اعتماد اجتماعي است. بنـابراين سـرماي   هشبک ٣اعي،اجتم
روابط اجتماعي در راستاي  هالبته اعتماد اجتماعي نيز در شبک ٤يابد. ميان افراد تجسم مي

                                              
 .94و  93. براي نمونه ر.ك: خسي در ميقات، جالل آل احمد، صص1

2. See you: X Malcolm، Autobiography of Malcolm x. 

 .25شناسي ارتباطات، باقر ساروخاني، ص . ر.ك: جامعه3
 .465صبوري، ص ه، جيمز كلمن، ترجماجتماعي ه. ر.ك: بنيادهاي نظري4
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توانـد   به ايـن ترتيـب روابـط اجتمـاعي مـي      ١اجتماعي قابل تبيين است. هتقويت سرماي
اجتمـاعي را ارتقـا دهـد. پـس      هد و از اين طريـق سـرماي  اعتماد اجتماعي را افزايش ده

توان گفـت  اجتماعي، تابع کيفيت و کميت روابط اجتماعي است. در اين بيان مي هسرماي
شـود و اعتمـاد اجتمـاعي را افـزايش     اجتماعي که از روابط اجتماعي ايجاد مـي  هسرماي

ج، روابـط بـين   دهد، بياني ظريف از امت اسـالمي اسـت. بـه عبـارت ديگـر در حـ       مي
گيـرد و  المللي در فضايي اخالقي و دينـي شـکل مـي    مسلمانان در سطحي جهاني و بين

 هکه با تقويت روابط اجتماعي، سـرماي  شود ايجاد مينوعي از انسجام و اعتماد اجتماعي 
 امت اسالمي در حج. هدهد و اين يعني تقويت ايداجتماعي را افزايش مي

ُمْؤِمُنوَن إِْخوَ (از آيات قرآن مانند کعبه تعبير و نمايش بسياري 
ْ
َما ال  )10(حجـرات:   )ةإِغ�

تواند در جهت تحکيم پيوند قلبي و اجتماعي و باال بـردن قـدرت اجتمـاعي     است و مي

آورد مناسبي براي کسب  عالوه بر اين روابط اجتماعي، ره ٢مسلمانان کاربرد داشته باشد.

  ٣شود. ويت سرمايه و اعتماد اجتماعي ميها و تق اطالعات است که سبب رفع ابهام

يابـد و   گرايي افزايش مـي  وحدت و هم هبنابراين در حج با تقويت ارتباطات اجتماعي، زمين

يابـد و   مسلمانان نيز افزايش مـي  هافزاران هاي نرم از اين طريق با افزايش اعتماد اجتماعي، سرمايه

  دهند. ميخود را با وحدت افزايش  نمايندگان جهان اسالم، قدرت هگزاران با مشاهد حج

  بخش)گرايي فقهي (مناسك وحدت . هم3
بخش است که مرزهـاي ملـي، فرهنگـي، نـژادي،      مناسک حج مانند مناسکي وحدت

کشد.  لب امتي واحد به تصوير ميامسلمانان را در ق هسياسي و ديني را درنورديده و هم
شـکل مناسـک و ايجـاد فضـاي      ماجراي ه هحج از اين نگاه، مراسمي است که به واسط

                                              
 .26عباس توسلي، ص غالم هاجتماعي و حفظ آن، فرانسيس فوكوياما، ترجم ه. ر.ك: پايان نظم سرماي1
، »مناسك حج در نگارگري اسالمي و نقـش آن در همبسـتگي ملـي و وحـدت اسـالمي     «نامه پژوهش فرهنگي، . 2

  .85ـ  65صص  ، 12فر، ش مهناز شايسته
 .47اجتماعي، جيمز كلمن، ص هيادهاي نظري. ر.ك: بن3
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واره، روح برابري و برادري انساني و وحدت بنيادين مسلمانان را نمادينه کـرده   جماعت
 بخشد. و آن را ارتقا مي

افتـد   ترين اجتماع انساني است كه هرسال اتفاق مي ترين و بزرگ در اسالم، حج مهم
مختلف اسـالمي در كنـار    هاي و در اين گردهمايي بزرگ ديني، مردم از كشورها و فرقه

پردازند. مراسم حج خصوصياتي از جمله تعامل مسلمانان  هم به انجام مراسم مذهبي مي
آميز و برائـت   نظر در مسايل اساسي اسالم، تمرين مدارا و رفتارهاي محبت با هم و تبادل

  ١از استعمار و استكبار را دارد.
 اصـل  کـرد؛  وجـو  جسـت  توان يم را اصل سه حج، مناسک و اعمال انجام فرآيند در

 اصـل  نيـز  مسـو  اصـل  و اسـت؛  »اجتمـاع « اصـل  م،دو اصـل  است؛ »اتصال« اصل ل،او
 و دائمـاً  حـج  در يعنـي  اتصـال  اصل است. »آرمان يک براي مهاجرت يا منظم حرکت«

 عظـيم  رسـالت  و تـاريخي  سرنوشـت  و سرشـت  بـه  هـا  انسـان  دمجـد  اتصـال  هرسال،
 ترک را خود مکان همه حج مناسک در يعني، اجتماع اصل. شود مي مشاهده شان انساني

 بگويم را خودم اجتماعي وضعيت من. باشند داشته فکري تصادم هم با جايي در و کنند
 روح هـم،  از دورهـاي   جامعـه  ايـن  تصـادم . بگويـد  را خودش اجتماعي وضعيت او و

 انسـاني،  تحرک عامل اصوالً تجمع. آورد مي پديد آگاه اجتماعي هانديش و زنده اجتماعي
 امـا . اسـت  فراوان خيلي »کنگره« دنيا، در. است بشري اعتقادي بيني جهان رشد و آگاهي

 هسـت،  و بـوده  دنيا در که ديگريهاي  کنگره و ها تجمع ههم با »حج عظيم هکنگر« اين
 و انتخـاب  کـه  هـا  ملـت  و طبقـات  نمايندگان ديگر،هاي  کنگره و هاتجمع در. دارد فرق

 و نماينـده  بي ها، توده و ها ملت اينجا در اما شوند؛ مي جمع و آيند مي ند،ا شده چين دست
 اينجـا  اش، جامعـه  و خود نمايندگي به انساني هر. آيند مي ميعادگاه به خودشان مستقيم،
 کـه  وقتـي  از يعنـي،  نيـز  مهاجرت و حرکت اصل. شود مي حاضر و شده خدايي دعوت
 توقـف  تواند مي آدم نه. نيست) عملي و ينظر( يتوقف هيچ شود، مي شروع حج مناسک

                                              
  .68گرايي جهان اسالم، سيدمحمد هاشمي، ص  . امام خميني و هم1
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 تغييـر  از يابـد؛  مـي  معنـا  تغيير، و حرکت در حج مناسک تمام. کند توقف بايد نه و کند
  ١روز. و شب در مناسک انجام تغيير تا لباس

اساساً حج و عمره مناسکي دکترينال هستند. يعني مناسکي بـا برانگيختگـي عـاطفي    
 هکننـد و قـدرت انتقـال شـبک     ک شکل و مرکزيت ايجاد مياندک و تواتر نسبتاً باال که ي

هاي هويتي يک  معنايي ذخيره شده و مؤلفه هاي از مفاهيمي را دارند که در خاطر پيچيده
  ٢آورند. گروه مفروض مثل يک امت را پديد مي

  کند: آن به تقويت امت اسالمي بسيار کمک مي براساسمناسک حج دو ويژگي دارد که 

  نالف) جمعي بود

 حاصـل  مشـترک،  تجمعـات  و هـا نقش هنجارها، ها، ارزش عامل چهار از همبستگي
 اهـداف  به نيل اجتماعي، هايتنش حل جديد، شرايط با تطبيق کارکرد چهار و گردد مي
در  حـج  در آن کارکردهـاي  و همبسـتگي  عوامل ههم ٣کند.مي ايفا را همبستگي حفظ و

ي را در کسـان يسلمانان در حج اعمال دينـي  دهد؛ زيرا مقالب مناسک، خود را نشان مي
 ههمـ  دهنـد. بـر ايـن اسـاس در    جمعي انجام مـي  زمان و مکان مشترک به صورت دسته

 رواج متـدينان  اجتمـاعي  و مـذهبي  آرمـان  به رسيدن براي اخوت انجمن تشکيل اديان،
 بـه  وصـول  و موجـود  وضع به اعتراض جهت پيروان همبستگي براي حرکت اين دارد؛

  ٤است. بنيادي ديني اعمال تشديد و تجديد و مشترک آرزوي
 وحـدت  و مشـترک  احساس برانگيزانندگي و همگان خير براي روابط کنندگي تنظيم
از کارکردهاي اجتماعي مناسک ديني است که تأثير مناسک حج را در تقويـت   اجتماعي

                                              
  .111ص ،29 آثار شريعتي، مجموعه علي ابراهيم، با . ميعاد1

  . براي مطالعه بيشتر ر.ك:2

 «Evolution، and human behavior (32)، The cultural Morph space of ritual form: Examining modes of 

religiosity cross-culturally »،  Atkinson، Quentin & Whitehouse، Harvey، pp 50-62. 

  حسين بشيريه. سياسي، بسيج و . انقالب3

  .175ـ  173صص آزادگان، جمشيد هيوآخيم واخ، ترجم دين، شناسي جامعه .4
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 و گـروه  داخلـي  روابـط  هزننـد  برهم کنش گناه، روي اين از دهد.امت اسالمي نشان مي
 و مناسـک  ١شود. مي محسوب مشترک احساس و احتماعي وحدت حفظ عامل مناسک،
 روابـط  تنظـيم  و اجتمـاعي  وحدت ايجاد در راتأثير  بيشترين جهت، اين از حج مواقف

  .داشت خواهد آنها عمومي خير تأمين براي اسالمي کشورهاي و مسلمانان
امت اسالمي مؤثر است. مناسـک  جمعي بودن مناسک حج از جهت ديگر نيز در تقويت 

شناختي جمعي است و نه اجتماعي؛ يعني مناسـک حـج بـه ايـن شـکل       هحج از منظر جامع
وار انجام شود؛ به طوري که اگر کسي حاضر بـه تقبـل    نيست که با مساعي يکديگر و زنجيره

هـاي ديگـران را    بخشي از آن نشود، مسئوليت خـود را بـه درسـتي انجـام ندهـد و فعاليـت      
دوش يا مختل سازد، بلکه همه، عمدتاً بايد به صورت فردي مناسک حج را انجام دهنـد؛  مخ

  .کسانياما همراه با ديگران و در يک زمان و مکان مشخص و البته به شکل 
عبادي ديگري مانند جهاد در اين اسـت کـه در    هتفاوت کارگروهي در حج با فريض

رسد و اگـر يـک فـرد کـارش را      جام ميجهاد با تقسيم وظيفه و کمک همگاني کار به ان
تنهايي مهم هستند  خورد. در اينجا هريک از افراد به درست انجام ندهد، به همه لطمه مي

با نبـود هرکـدام، مجموعـه     دهند و و هريک در کنار ديگري تشکيل يک مجموعه را مي
 شود. اما در حج هريک از حجاج داراي تعيين و تشخيص نيسـت تـا بـه    مي دچار نقص

کاملي منتهي شوند و با نبود يکي، مجموعه مختل شود. به عبـارت   هگيري مجموع شکل
وجود آنها در کنـار وجـود ديگـران، معنـا و      . بلکهديگر در حج افراد موضوعيت ندارند

فهمند که وجود يافتنشـان در   شود. آنان مي افزايي منجر مي کند و به هم ارزش اثر پيدا مي
هـاي فـردي، در ابعـاد انسـاني      همگي در عين تکثر و تفاوت پيوستن به ديگران است و

ها، احساسـات، اهـداف، اعمـال و رفتـار مشـترک بـوده و اساسـاً         داراي نيازها، انگيزش
  ٢شود. خوبي متجلي مي به» امت واحده«اند. به اين ترتيب در حج مفهوم  يگانه

                                              
  .170ص ثالثي، محسن هملكم هميلتون، ترجم دين، شناسي . جامعه1

 .119و  118، صص»انتقال معاني فرهنگي و فرايند اجتماعي شدن در مراسم حج هبررسي شيو«. ر.ك: 2
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 ب) ساختارشكن بودن

شـود و   از محيط زندگي خود جدا مـي  ، زائر ابتدا١گذار مدل مناسک براساسدر حج 
شود و سپس با تغييري ناشي از گذراندن مناسک، با مـوقعيتي   به فضايي جديد منتقل مي

  ٢گردد. جديد به جامعه برمي
پـردازد و ايـن    گـذار، بـه توسـعه آن مـي     مناسـک  هالي با اتخاذ مدل سه ٣ويکتور ترنر

بازگشـت مجـدد بـه سـاختار      مناسک را به مثابه حرکتـي از سـاختار بـه ضدسـاختار و    
واره، زائر را در هنگام انجام مناسـک زيـارتي، در شـرايط    نگرد. او با طرح مفهوم جماعت مي

مراتب اجتمـاعي خـارج شـده و بـا      سلسله هداند که از شبک ضدساختار يا حداقل ساختار مي
اعي در روابـط اجتمـ   هکنند. شاخصـ  وارگي را ايجاد مي ديگر زائران روابط اجتماعي جماعت

احـرام   ههايي اسـت کـه در دور   اين فضاي متفاوت، همساني ظاهري و اعتزال دنيوي از لذت
  ٤رسد. مي هاي قدرتمند مرگ به اوج خود شکلي در پوشش و نمادگرايي با هم

کند که در آن  حج امکان ورود به فضايي خارج از ساختار زندگي دنيوي را ايجاد مي
آزمايند. آنها در اين فضـا در هـدفي    اعي برابرگرايانه را مياي از روابط اجتم زائران، گونه

هاي دينـي، قـومي و    يابند و نوعي نزديکي و همدلي را وراي تفاوت مشترک وحدت مي
                                              

  گذار ر.ك: . براي مطالعه بيشتر در مورد مناسك1

the Rites of Passage، Arnold، Van. Gennep: 

Anthropology of Religion: An Introduction، Fiano Boowie، p.p 147-157. 

 علي سادئي. ،راگذ شناختي حج بر اساس مناسكاي مطالعه بيشتر ر.ك: تحليل مردم. بر2
  براي مطالعه بيشتر در اين مورد ر.ك: .3

 A. vector، Turner، Edith & Turner، New York: Columbia university press، 1978. 

image and pilgrimage in chritian culture: anthropological perspectives.  

B. victor Turner: the ritual process: stractare and anti-stractur. 

C. the center out there: pilgrim’s Goal. History of religions، victor، Turner، p.p191-230. 

D: image and pilgrimage in Christian culture: anthropological perspectives، victor، Turner. 

، »وحدت و نقش گفتمـان رقيـب   حج ايراني:«. ر.ك: حج تجلي معنويت و كانون ديپلماسي فرهنگي جهان اسالم، 4

 .138-142صصمهرداد عربستاني، 
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کنند کـه   کنند. زائران در اين فضا، نوعي از روابط اجتماعي را تجربه مي نژادي تجربه مي
اي کـه دارد،   برابرگرايانـه ناقض ساختار معمول زنـدگي دنيـوي اسـت و بـا خصـايص      

  ١دهد. بخش را به زائران ارائه مي اي وحدت تجربه

  هاي اخالقي امت اسالمي)گرايي اخالقي (زمينه . هم4
فـردي، و همچنـين جهـات فقهـي و      فرهنگـي و ميـان  عالوه بر جهات ارتباطات بين

تـوان آنهـا را در بسـتر هويـت دينـي در راسـتاي ايجـاد وحـدت          مناسکي حج که مـي 
ايدئولوژيک، فقهي و سياسي تحليل کرد، فضاي کلي اخالقي، تربيتي و عرفـاني حـج را   

  توان در اين راستا تحليل نمود. نيز مي
سـازي نيسـت و در    حج تنها يک عبادت محض و خودسازي بدون توجه به جامعـه 

عين ارتقاي اخالقي، مؤثرترين وسـيله بـراي پيشـبرد اهـداف سياسـي اسـت. اخـتالط        
در حج است که باعث شده در روايـات، از کعبـه بـه    » سياست، اقتصاد و...« و» عبادت«

بخش دين بر روي زمين ياد شود؛ زيرا به تعبيري، روح عبادت، توجـه   عنوان عامل ثبات
  ٢به خدا و روح سياست، توجه به خلق خداست.

زي . نتايج تربيتي و خودسـا ۱المللي دو نوع منافع کارکردي دارد:  حج در مفهوم بين
. آثـار  ۲نوايي او با فطرت و طبيعـت اسـت؛    که به معناي هماهنگي فرد با خداوند و هم

هـاي اجتمـاعي و    سياسي و اجتماعي که به معناي ارتباط و هماهنگي با واحدها و گروه
هـا و از نژادهـاي مختلـف و     ها و دولـت  سياسي اسالمي ديگر است که به صورت ملت

  اگون هستند.هاي گون ها و فرهنگ داراي زبان
اي براي ايجـاد يگـانگي در    تربيتي و خودسازي، مقدمه هتوان گفت برنام بنابراين مي

  ٣بزرگ اسالمي است. هجامع
                                              

 .134، ص»هاي رقيب حج ايراني: وحدت و تنش گفتمان«. ر.ك: 1
 .1، ص21، محمد محمدي اشتهاردي، ش»عبادت و سياست تاروپود حج«قبسات،  ه. فصلنام2
بخـش ميـان    ارزيابي عوامل سياسي انسـجام «معنويت و كانون ديپلماسي فرهنگي جهان اسالم، تجلي حج  ك:. ر.3

 .86، زهرا معيني و شعيب ياري، ص»مسلمين در موسم حج
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بخشي بـه   توان کارکردهاي سياسي و اجتماعي حج در انسجام از منظر حقوقي نيز مي

امت اسالمي را يک سلسله وظايف حزبي دانسـت و آن را حقـوق حزبـي ناميـد؛ زيـرا      

يربناي فکري اسالم در گرايش به اين دين، بر نوعي تخريـب و تشـکل سياسـي قـرار     ز

 ١ هستند و فرديت و انزوا در نظر اسالم مردود است.هللادارد و مسلمانان، اعضاي حزب ا

  حتي عبادت و خودسازي نبايد به فرديت و انزوا کشيده شود.

شود، بلکـه بخشـي    الصه نميبه عبارت ديگر در اسالم، عبادت فقط در ارتباط با خدا خ
داري کامـل   شود و دين از فرائض ديني در نوع و کيفيت ارتباط و مواجهه با مردم تعريف مي

گاه با صرف ارتباط فردي با خدا ـ بدون توجه بـه جامعـه و سـاير مسـلمانان ـ حاصـل         هيچ
نمـاز   شود. حتي اسالم براي عبادت فردي نيز شـئون اجتمـاعي قـرار داده اسـت؛ ماننـد      نمي

  اجتماعي دارد. هجماعت. به اين ترتيب اخالق و عرفان در اسالم کامالً جنب
در حج نيز هرچند ابعاد قوي اخالقي، تربيتي و عرفاني وجود دارد، ولي اين ابعاد به 

جمعـي و بـا ذيـل اجتمـاعي همـراه       اي به صورت دسته صورت بسيار واضح و گسترده
سازي  ي حج اين است که ابعاد اخالقي، به سالماست. به عبارت ديگر يکي از کارکردها

و ارتقاي روابط اجتماعي بپردازد. بر اين اساس ابعاد معنوي حج در راسـتاي تقويـت و   
دهي نظام ارتباطات اجتماعي مسلمانان  تعالي ابعاد سياسي و اجتماعي مسلمانان و سامان

تعاليم اخالقي، حـج   اصول اخالقي و ديني قابل تحليل است. در اين مناسک و براساس
کند تا با تقويت هويت دينـي،   گرايي امت اسالمي را فراهم مي هم هبه بهترين شکل، زمين

  هاي معنوي فراهم نمايد. وحدت مسلمانان را در فضايل اخالقي و با انگيزه هزمين

  آفريني ابعاد اقتصادي حج)گرايي اقتصادي (وحدت . هم5

قي و اجتماعي، از جهـات اقتصـادي نيـز قابـل     حج در کنار ابعاد و کارکردهاي اخال
که در آيات و روايات نيز به کارکردهاي اقتصادي حج پرداختـه شـده    توجه است؛ چنان

                                              
 .115اي، ص الملل، سيدمحمد خامنه . ر.ك: حج از نگاه حقوق بين1



                                                                                                                           33  
 هاي حج در تقويت امت اسالميآثار و ظرفيت

بسيار مناسبي براي وحـدت   ههاي اقتصادي حج، زمينرسد اين فرصتبه نظر مي ١است.
گرفـت، در  اروپا که بر مدار همکاري اقتصـادي شـکل    هکه اتحادي مسلمانان باشد؛ چنان

  ادامه به تعامالت سياسي و فرهنگي و ايجاد نوعي هويت فراملي منجر شده است.

پارچه در قـرون گذشـته،    هاي سياسي گسترده و يک کشورهاي اسالمي به دليل وجود نظام

تـاريخي و فرهنگـي مشـترکي برخوردارنـد. افـزون بـر ايـن ديـن مشـترک، قـدرت            هاز پيشين

  گرايي بين کشورهاي اسالمي ايجاد کرده است.   اد و هماي در ايجاد اتح العاده فوق

از نظر اقتصادي نيز وجوه مشترک در اين کشورها زياد اسـت. غالـب ايـن کشـورها     

نفت و داراي نيروي کار فراوان هستند و از نظر جغرافيايي، بيشـتر   هخيز، توليدکنند نفت

ند که به صـورت نسـبي از   ميانه قرار دار  خاور هخصوص منطق اين کشورها در آسيا و به

  دهد. دادوستدهاي اقتصادي را کاهش مي همزيت قرب مسافت برخوردارند که هزين

الملل  حج ظرفيت بااليي براي تقويت اين عوامل جهت تعامل اقتصادي در سطح بين

هاي بـاالي معنـوي و فرهنگـي کـه در      اسالمي دارد. به اين ترتيب حج به لحاظ ظرفيت

وحدت بين مسلمين دارد، ابـزار بسـيار مناسـبي در جهـت تحقـق      جهت ايجاد اتحاد و 

  ٢گرايي اقتصادي است. هم
دهد  در راستاي تأسيس بازارهاي بزرگ و يا به تعبيري بازار مشترک، تاريخ نشان مي

گرايي سياسي و اقتصادي، الزم و ملزوم يکديگرند و هر کدام شـرط   و هم همبستگيکه 
هـاي   تنهايي و بدون برنامه همبستگي سياسي به وجود ديگري است. در حقيقت حصول

                                              
معيارهـاي اقتصـادي   «اولين همايش حـج و اقتصـاد،   . براي مطالعه بيشتر در اين خصوص ر.ك: مجموعه مقاالت 1

ابعـاد  «، 208ـ   206و  201اهللا سـاداتي، صـص    اهللا قاسـمي خطيـر و سـيدحبيب    ، نبـي »حج در قـرآن و سـنت  

حـج و  «، 221ـ    216، سيداحمد سيادتي و احسان صائمي، صص »اقتصادي و مالي حج از ديدگاه قرآن و عترت

، محمـد  »نقش حج در تحقق توسـعه اقتصـادي مطلـوب اسـالم    « ،240 ـ232زاده، صص  ، حسن رمضان»اقتصاد

، محمـود  »هاي بازرگاني كشورهاي اسالمي با يكـديگر  نگاهي آماري به ظرفيت« ،578ـ 572زاده، صص  اسماعيل

 .641ـ  637پور، صص  حاجي يوسفي
 .680ـ  685رضا سرآباداني، صص ، غالم»گرايي اقتصادي حج و هم«. ر.ك: مجموعه مقاالت اولين همايش حج و اقتصاد، 2
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هاي اقتصادي در صورتي شکل واقعـي بـه خـود     منظم اقتصادي غيرعملي است و برنامه
از ايـن رو   ١هـا بـراي تحقـق آن اقـدامات سياسـي را انجـام دهنـد.        گيرند که دولـت  مي

  ٢گرايي اقتصادي است. ناهمگوني سياسي مانع هم

ضمن اينکه منافع حج  )28(حج:  )لِيَْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهمْ ( هآيعالمه طباطبايي ذيل تفسير 

داند، بـر لـزوم تعـاون بـراي      را فراتر از منافع اخروي و شامل مواردي مانند تجارت مي

کند. ايشان تفاهم ديني در حج را بهترين مقدمه و زمينه براي تحقـق   تحقق آنها تأکيد مي

    ٣داند. اين تعاون مي

اشتراکات معنوي و اعتقادي، موجب اتحـاد و اتفـاق معنـوي و دينـي      به اين ترتيب

گرايي و تعـاون و همکـاري    شده و اتفاق روحي و معنوي، باعث گرايش به اتحاد و هم

  شود. گيري از منافع عظيم مادي حج مي مادي و درنتيجه، بهره

  ت امت اسالمي در حجيآثار تقو

تقويت امـت اسـالمي را در بسـتر تقويـت     هاي حج در  تا به اينجا فرايند و مکانيسم

  کنيم: هويت ديني برشمرديم. در ادامه برخي از آثار آن را مرور مي

  . تقويت قدرت 1

بخشي، افزايش قدرت مسلمانان در  ترين دستاوردهاي وحدت و انسجام يکي از مهم

آنها را پيوستن مسلمانان، قدرت  هم  الملل است. کامالً بديهي است که به  سطح نظام بين

دهد و به اينکه حج مظهر اقتدار و نمايش قـدرت مسـلمانان اسـت، معنـايي      افزايش مي

دهد. دشمنان اسالم براي غلبه بر مسلمانان و دسـتيابي بـه اهدافشـان، همـواره      عيني مي
                                              

 .20و  19محمد اسفندياري، صص  هبازار مشترك، ژان فرانسوا دونيو و ژرار دروئسن، ترجم ه. ر.ك: تاريخچ1
 .286ـ 283الملل، عليرضا رحيمي بروجردي، صص  . ر.ك: اقتصاد بين2
، 14موسـوي همـداني، ج   سـيد محمـدباقر   ه. ر.ك: الميزان في تفسـير القـرآن، محمدحسـين طباطبـايي، ترجمـ     3

 .549و  548 صص
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گرايـي مسـلمانان در    اند، ولي وحدت و هـم  سعي در ايجاد تفرقه در جهان اسالم داشته

  کند. الملل باشند، فراهم مي هاي بين نکه مسلمانان يکي از قدرتحج، زمينه را براي اي
امروزه مفهوم قدرت، نمادهاي قدرت، تمرکز قدرت و ساير ابعاد مربوط بـه قـدرت   

  ١المللي دگرگون شده است. در نظام بين
 براسـاس انـد کـه    المللي بـوده  ترين بازيگران بين ها مهم در بيش از سه قرن گذشته، دولت

کردنـد. امـا    قدرت اقتصادي، نظامي و سياسي، اهداف و منافعشـان را پيگيـري مـي    هسه مؤلف
قدرت، به دليل تحـوالت فناورانـه در حـال دگرگـوني اسـت.       هگان هاي سه امروزه اين ستون

کسب قدرت و اعمال آن در سطح جهاني هستند. قـدرت   هجديدي در عرص يقبارها  دولت
  ٢گيرد. مي هاي نويني را به خود در حال بازتوزيع است و اشکال و ويژگي

هـاي اعمـال    الملل، اشکال، ابعـاد، دامنـه و مکانيسـم    سياست بين هبا تغيير عرص
اجتماعي است  هقدرت، بسيار پيچيده و متنوع شده است. چون قدرت، يک برساخت

الملـل، برداشـت از آن و شـکل آن نيـز تغييـر       که با تغيير بستر اجتماعي روابط بين
شود، بلکه  ت ديگر، صرفاً بر مبناي سرزمين و عوامل مادي تعريف نميکند. قدر مي

ها، دانش و اطالعات نيز متکي است. ايـن   بر عوامل غيرمادي مثل هنجارها، گفتمان
فضا هم باعث تقويت جامعه جهـاني و اهميـت افکـار عمـومي و درنتيجـه کـاهش       

ث پيچيـدگي و  مطلوبيت قدرت سخت و کاربرد نيروي نظامي شده است و هم باعـ 
چندبعدي شدن مفهوم قدرت در اشکالي همچون اجباري، نهادي، مولد، سـاختاري،  

اي، نرم، هوشمندانه و غيره شده است که اين اشکال در ارتباط بـا يکـديگر و    رابطه
  مکمل هم هستند.

توانند با اتکـا بـر    ها و نمادهاي قدرت است که مسلمانان مي مؤلفه هبا تغيير در عرص
                                              

، سـيد محمـدكاظم   »تحول در ديپلماسي: پيـدايش، پـويش و پوشـش   «الملل،  . ر.ك: تحول مفاهيم در روابط بين1

 . 267ـ  247سجادپور، صص 
2. Journal of International Affairs، “Cyber politik: The Changing Nature of Power in The In 

Pormation Age”، David J. Rothkopf، Vol 51، No 2، p.p 325-359. 
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ي جديد قدرت، بر انديشه، گفتمان و هنجارهاي خود اعتماد کنند و بـا تکيـه   ها شاخص
  الملل تقويت نمايند. بين هبر هويت ديني، قدرت خود را در عرص

هاست، به يک کنشگر جديد و فعال جهـان   بر اين اساس حج که مظهر حضور ملت
هـاي   لـت توانـد در مقابـل دو   شـود کـه بـا تکيـه بـر هويـت دينـي، مـي         اسالم مبدل مي

نمـايي   خودفروخته، مستبد و وابسته به استعمارگران، فضـاي جديـدي را بـراي قـدرت    
  مسلمانان باز کند.

هـاي حـج بـراي     عالوه بر مطالب فوق، در بخش قبل بيان شد که يکي از مکانيسـم 
 هفـردي اسـت کـه از رهگـذر سـرماي      فرهنگي و ميـان  ايجاد وحدت، تقويت روابط ميان

هـاي نـوين    هـا و شـاخص   اجتماعي، يکي از مؤلفـه  هاست. سرماياجتماعي قابل تحليل 
قدرت، بر قـدرت   هافزارانه به مقول قدرت است که برخالف رويکردهاي مادي و سخت

  نرم تأکيد دارد.
و تغييـر   ١بنابراين با توجه به تغيير مفهوم ديپلماسي از کنشگران رسمي به غيررسمي

افزارانـه،   نه به ابعاد اجتمـاعي، فرهنگـي و نـرم   افزارا منابع قدرت از ابعاد نظامي و سخت
حج عالوه بر اينکه نوعي نمايش اقتدار تجمع مسـلمانان (قـدرت ظـاهري و فيزيکـي)     

توانـد بـازيگر و کنشـگري فعـال در راسـتاي ايجـاد و تقويـت قـدرت نـرم           است، مـي 
  الملل باشد. بين هکشورهاي اسالمي در عرص

  . ارتقاي امنيت2
الملـل اسـت. البتـه     ترين مسـائل بنيـادين در روابـط بـين     از مهم امروزه امنيت، يکي

هـا   هـاي مـادي و نظـامي و صـرف رويکـرد دولـت       اکنون امنيت در ابعاد و شاخص هم
افزارانه نيز يافتـه اسـت و    هاي هويتي، اجتماعي و نرم شود، بلکه امنيت جنبه تعريف نمي

الملل، مؤثر و فعال هستند. بر  بين امنيت هها، بازيگران ديگري نيز در عرص در کنار دولت
                                              

، فرامرز تمنا، »الملل امنيت در روابط بين هتحول مفهوم كنشگر و مسئل«الملل،  . ر.ك: تحول مفاهيم در روابط بين1

 .156ـ 127صص 
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تواند به عنوان يک کنشگر غيررسمي، کارکرد امنيتي داشته باشـد.   اين اساس حج نيز مي
  گرايي، اين کارکرد حج به فعليت برسد. البته منوط به اينکه با وحدت و هم

الملـل، امنيـت را صـرفاً در چـارچوب      تلقي سنتي از مفهوم کنشـگر در روابـط بـين   
در دوران جنـگ جهـاني    ١کنـد.  محور و تعامالت ميان بازيگران رسمي بررسي مي دولت

اول تا جنگ جهاني دوم، امنيت به عنوان يک موضوع مستقل مطالعاتي نبـود، بلکـه بـه    
در دوران جنگ جهاني دوم تـا   ٢شد. المللي معرفي مي عنوان يکي از ملزومات صلح بين

نيـت و تفکيـک دو سـطح داخلـي (ملـي) و      و نظـامي ام  ٣پايان جنگ سرد، ابعاد مـادي 
  المللي مدنظر بود.  بين

شناسـي مـادي،    پژوهـي، هسـتي   به اين ترتيـب در ايـن دوران، ويژگـي بـارز امنيـت     
  امنيت بود. هبعدي نظامي به مسئل محوري و نگاه تک دولت

شناسي مادي فراتر رفـت و   هستي ههاي امنيتي از محدود با پايان جنگ سرد، پژوهش
ق الملـل سـو   سطح نظام بـين به ، سطح تحليل مطالعات نيز ٤د روند جهاني شدنبا تشدي

يافت و تهديدات سنتي (بين دولتي) جاي خود را به تعـداد زيـادي از تهديـدات نـوين     
ها خارج شد و کنشگران ديگـري ماننـد    گذاري امنيتي نيز از دست دولت و سياست ٥داد

قش يافتند. بـه ايـن ترتيـب بـا دگرگـوني در      المللي و غيردولتي در آن ن هاي بين سازمان
                                              

1. “Swords Into Plow Shares: The Problems and Progress of International Organization”، Inis 

L. Claude، 4th ed، p14. 

Interantional Organization، “Anarchy and The limits of Cooperation: A Realist Critique of the 

Newcst Liberal Institutionalism”، Joseph M.Grieco، Vol 42، No 3، p.p 498-500. 

جامعـه و اقتـدارگريزي در   «، بهرام مستقيمي هتر، ترجمالملل، اندرو لينكلي . ر.ك: جامعه و همكاري در روابط بين2
 .26ـ 3، هدلي بول، صص »الملل روابط بين

شناسي علمـي و تجربـي برآمـده از آن     روش ه. اين رويكرد تحت تأثير انقالب رفتاري در علوم اجتماعي و در نتيج3
مفاهيمي مانند امنيت و تهديد، اساسـاً  عيني و فارغ از ارزش است؛ در حالي كه  هبود. رفتارگرايي به دنبال مطالع

 محورند. شدت ارزش ذهني، سيال و به
 .  42لو، ص الملل، يان كالرك، ترجمه: فرامرز نقي روابط بين ه. ر.ك: جهاني شدن و نظري4

5. Stuart E. Johnson، Martin Libicki F.Treverton، New Challengcs، New Tools for Defence 

Decision Making. 
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شـد و از سـطح دولـت بـه      ١تـر  تر و گسترده الملل، مفهوم امنيت عميق محيط امنيتي نظام بين
شناسي مـادي بـه    جوامع و افراد، و از موضوعات نظامي به موضوعات غيرنظامي، و از هستي

و ورود کنشـگران جديـد،    الملـل  شناسي معنايي تغيير کرد. با تغيير فضاي روابـط بـين   هستي
هـا، بيشـتر    خشـونت  رو تهديـدها و  ماهيت مرزها و منافع ملي تغييـر کـرده اسـت و ازايـن    

  ٢فرادولتي شده است.

به اين ترتيب اجتماع مسلمانان در حج به عنوان يک کنشگر غيررسمي (غيردولتـي)  

ياسـي،  هـاي اجتمـاعي و س   آفرينـي کنـد و در عرصـه    تواند نقش الملل مي بين هدر عرص

ساز حج در گرو وحـدت   کارکرد امنيتي داشته باشد. تحقق اين کارکرد مهم و سرنوشت

  مسلمانان در حج است. همبستگيو 

الملـل قابـل    کارکردهاي امنيتي وحدت در حج در دو سطح جهان اسالم و نظام بـين 

  بررسي است.

هايي  اهمسوءتف هوحدت در حج که نمايندگان جهان اسالم در آن حضور دارند، زمين

انگاران  سازه برد. را که امروز سبب اختالف و برادرکشي در جهان اسالم است از بين مي

که به خاستگاه اجتماعي امنيت توجه بسـيار دارنـد و امنيـت را بـا خاسـتگاه اجتمـاعي       

ـ ٣کنند هويت تحليل مي قـوا و بازدارنـدگي را نامناسـب     ه، تحصيل امنيت از طريق موازن

کننـد.   بل بر اطمينان، اعتماد و همکاري براي تحصيل امنيـت تأکيـد مـي   دانند و درمقا مي

  ٤گيرد. اين امر از اعتقاد آنها به بستر اجتماعي امنيت نشأت مي
                                              

 . براي نمونه ر.ك: مردم، دولت و هراس، باري بوزان.1
2. visions of Internal Rclations: Assesing an Academic Field، “Deterriotorializing Global 

Politics”، Donald Puchala، ed.، Richard w.Mansbach، p106. 

هـاي   جايگـاه فرهنـگ در نظريـه   «، اهللا ابراهيمـي  يالملل، حميرا مشيرزاده، نبـ  . ر.ك: تحول مفاهيم در روابط بين3

 .302ـ  279ص ص، بهاره سازمند، »الملل روابط بين
، مجيـد عباسـي   »الملـل  هاي حـاكم بـر روابـط بـين     تحليل امنيت در پاراديم«. ر.ك: فصلنامه مطالعات راهبردي، 4

 .544، ص3اشلقي، ش
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هاي مشـترک اعتقـادي، هنجـاري و مناسـکي در حـج،       اين امر مهم با توجه به زمينه
  شود. خوبي فراهم مي به

کننـد. از   المللـي تأکيـد مـي    ا در امنيت بينانگاران بر تأثير هنجاره بر اين اساس سازه
جهـان اجتمـاعي و طبيعـي هسـتند کـه       هاالذهاني دربار نظر آنها هنجارها، اعتقادات بين

در ايـن نظريـه،    ١شـود.  امکان کنش تعريـف مـي  و آنها کنشگران، نهادهاي آنها  براساس
   ٢ند.آور هنجارها فهم مشترکي هستند که هويت و منافع بازيگران را پديد مي

هاي هنجاري و  که گذشت، حج در بستر تقويت هويت مشترک ديني، همسويي چنان
دهـد و آنهـا را متوجـه منـافع و      هاي سياسي و اجتماعي مسلمانان را ارتقا مي همبستگي

خـوبي   بخشي، بـه  ها را کنار بگذارند. اين فرايند وحدت کند تا تفرقه دشمنان مشترک مي
  اسالم قابل تحليل است. در راستاي تأمين امنيت جهان

تري است کـه مسـلمانان    اتحاد بزرگ هگيري امنيت در سطح جهان اسالم، زمين شکل
امتثـال اصـول و    براسـاس کنـد. وقتـي مسـلمانان     الملل با هم متحد مـي  را در سطح بين

هاي اسالمي و تقويت هويـت دينـي، نقـاط مشـترک خـود را تقويـت نمودنـد و         ارزش
از تهديـدها،   کسـان يتواننـد بـا تعريـف     را تقويت کردنـد، مـي   هاي بين خودشان تعامل

  الملل را کاهش دهند. بين هترديدهاي همکاري و اتحاد در عرص
گيري تهديدها و نيز اتحادهـا   شکل هانگاران معتقدند طرح مفهوم هويت در نحو سازه

مفهوم واحـد،  ها با فراهم کردن معنا و  انگاران بر اين اعتقادند که هويت مؤثر است. سازه
توانند با توانمندسازي کشورها براي شناخت دشمنان خود، از  کاهند و مي از ترديدها مي

  ٣ترديدها در قبال مسائل امنيتي بکاهند. هدامن
                                              

1. Interantional Studies Association “Constructivist Security Studies of a Research Program”، 

Tho Farrell، p 49. 

2. Interantional Studies Association “Constructivist Security Studies of a Research Program”، 

Tho Farrell، p 72. 

 .554ـ 545، صص »الملل هاي حاكم بر روابط بين تحليل امنيت در پارادايم«. ر.ك: 3
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به اين ترتيب دفاع هماهنگ و مشترک مسلمانان در برابـر دشـمنان اسـالم، يکـي از     
   ١گردد. مصاديق وحدت سياسي مسلمانان مي

وق روشن شد که حج در بستر تقويت هويـت دينـي، وحـدت را ايجـاد     از مطالب ف
؛ يعنـي  ٢کننـد  هويـت تعريـف مـي    براساساز طرف ديگر امروزه امنيت را  ي. ولکند مي

آفريني حج در بستر هويت دينـي،   زايي دارد. به اين ترتيب وحدت هويت کارکرد امنيت
اول مـاهيتي   هيـت در درجـ  شود. خاسـتگاه ايـن امن   سبب ارتقاي امنيت جهان اسالم مي

ـ افزارانـه و فرهنگـي ـ اجتمـاعي دارد     نـرم  ادامـه و تـداوم ايـن مسـير، امنيـت       در ي. ول
کـه در قـدرت گذشـت،     افزارانه را نيز تقويت خواهد کرد. به ايـن ترتيـب چنـان    سخت

  شود. افزارانه مي امنيت سخت هافزارانه، مقدم امنيت نرم

  الملل  ه بين. تشخص هويتي و كنشگري فعال در عرص3

اي دارد و علـم  مفهوم هويت در علوم مختلف انسـاني، کـاربرد متفـاوت و گسـترده    

الملل نيز، هم در بعد فـردي و هـم در بعـد اجتمـاعي از آن بهـره       سياست و روابط بين
تـوان گفـت، هويـت معنـا و مفهـوم نهفتـه در موضـوع روابـط         و حتي مي ٣گرفته است

  ٤الملل است. بين
الملـل   رهاي اسالمي به شرطي که از تشخص هـويتي در سـطح بـين   از اين رو کشو

توانند اسالم را بـه عنـوان يـک قـدرت قـوي و اثرگـذار در سـطح        برخوردار باشند، مي
شود کشورهاي اسالمي به عنوان امت اسالمي سبب مي هالملل وارد کنند. تقويت ايد بين

 هرافيـايي در عرصـ  هـاي ملـي و مرزهـاي جغ   هويـت  هيک قدرت واحد، فراتـر از همـ  
الملـل، وابسـته بـه     بين هالملل حضور يابند. به عبارت ديگر، کنشگري فعال در عرص بين

                                              
 .111ـ 104ها، موانع و راهكارها، محمدرسول حسيني، صص  ك: وحدت اسالمي: مباني، عرصه. ر.1
 .328ـ 319، طيبه واعظي، صص »الملل هويت در روابط بين«الملل،  . ر.ك: تحول مفاهيم در روابط بين2
 هر محسني.بهزاد دوران و منوچ ،»هاهويت: رويكردها و نظريه« ،. ر.ك: مباني نظري هويت و بحران هويت3
 .318ـ  303صص ،»الملل هويت در روابط بين«. ر.ك: 4
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شـود.  يک تشخص هويتي است که در پرتو امت اسالمي، براي جهان اسالم ايجـاد مـي  
الملل که مفاهيمي مانند هويـت و کنشـگر در آن    اين موضوع در ادبيات نوين روابط بين

  ت، کامالً قابل توجيه و تحليل است.تغيير يافته اس
الملل در فضـاي جهـاني شـدن، بـا پشـت سـر گذاشـتن         امروزه مطالعات روابط بين

رود تا با تغيير مفهوم کنشـگر   مي» محوري چند / جهان«، به سوي »محور دولت«نظريات 
داخلـي و   هها تنها کنشگر سياست و حکومت در عرصـ  الملل، ديگر دولت بين هدر عرص

  گرايي ناميد. توان فراملي اين تحول را مي ١لمللي نباشند.ا بين
شد، منظـور روابـط    الملل سخن گفته مي طور سنتي وقتي از سياست و روابط بين به 

گرانـي   ها و ميان کـنش  گرايي بر روابطي وراي روابط دولت ها بود؛ اما فراملي ميان دولت
ن بر کنشگران دولتـي و روابـط ميـان    کند. اين روابط و کنشگرا ها تأکيد مي غير از دولت

در  ٣ها نيسـت.  بر اين اساس امروزه ديپلماسي در انحصار دولت٢گذارند.  آنها نيز تأثير مي
شود که کنشگران فراملـي   ها، گاهي مي تعامالت معاصر بين کنشگران غيردولتي و دولت

  ٤ارند.توانند بر روابط کنشگران دولتي نيز تأثير بگذ از طريق اعمال نفوذ مي
محـور نيسـتند و   الملل در دنياي امروز، سـرزمين  به اين ترتيب بازيگران جديد روابط بين

تـوان  رود و حتي مـي المللي ايمن عصر به شمار نميسرزمين، عامل اساسي در تحوالت بين
  الملل، ماهيت مرزها و منافع را تغيير داده است. بين هگفت کنشگري نوين در عرص

  گيرينتيجه

ادتي فراملي و فرامـرزي اسـت کـه در مهـد تمـدن و تـاريخ اسـالمي انجـام         حج عب
کنـد کـه آنهـا فراتـر از     شود و از اين جهت، توجه مسلمانان را به اين نکته جلب مي مي

                                              
ابوالقاسـم   هالملل در عصر نـوين، اسـميت اسـتيو و جـان بيلـيس، ترجمـ       . ر.ك: جهاني شدن سياست: روابط بين1

 حميرا مشيرزاده. هالملل، الكساندر ونت، ترجم اجتماعي سياست بين ه، نظري1چمني و ديگران، ج راه
 .32الملل، حميرا مشيرزاده، ص هاي روابط بين ريه. تحول در نظ2
 .246ص ،»پويش و پوشش ،تحول در ديپلماسي:پيدايش«. ر.ك: 3
 .143، ص»الملل تحول مفهوم كنشگر و مسئله امنيت در روابط بين«. ر.ك: 4
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اي، در يک هويت دينـي فرادينـي   هاي فرهنگي و ملي و حتي مذهبي و فرقههويت ههم
ند. به اين ترتيب در حج، هويت دينـي  ي برخوردارکسانياند و از تاريخ و تمدن  مشترک

 هشـود. همـ  در سطح تمدني و فراملي تقويت و از اين جهت، امت اسالمي تقويـت مـي  
ارکان سياسي، فقهي، ارتباطي، اقتصادي و اخالقي حج در اين راستا قابل تحليـل اسـت.   

آورد ارزشمند اين نظـام دينـي در حـج، تقويـت قـدرت، امنيـت و کنشـگري فعـال          ره
  الملل است. اي اسالمي در نظام بينکشوره
  

  
  



  
  
  

  تبليغ ديني و امت اسالميتبليغ ديني و امت اسالمي  ،،حجحج
  
  
  

  اشاره 

هـاي  ترين و خاتم اديان که اداره تمام شئون زندگي بشر را در برنامهاسالم به عنوان کامل
هـا، نظـام   جامعه در نظر گرفته اسـت. در ميـان ايـن نظـام     ههايي را براي ادارخود دارد، نظام

اي از اهميـت ويـژه   ،ا توجه به ارتباطي که با شئون فرهنگي و تمدني جامعـه دارد عي بتمااج
اهميت ويژه و در عين حـال پنهـاني   تبليغي هاي اجتماعي، نظام برخوردار است. در بين نظام

آثار آن بيشـتر نمـود پيـدا     ،دارد که با توسعه جوامع و پيچيده شدن شبکه ارتباطي در جوامع
اجتمـاع گنجانـده    هتمدني، ديـن را در صـحن   سازي با رويکردي کامالًظاماسالم در ن کند.مي

  يافت. تبليغيتوان در نظام بارز اين موضوع را مي هاست. نمون
تبليغي ترين ابزارهاي  از مهم ،ترين عبادت اسالمي در اين بين حج به عنوان اجتماعي

ي و اجتمـاعي بسـيار   عرفـاني، ابعـاد سياسـ   ـ است که با مـاهيتي اخالقـي     امت اسالمي
عظيم، دقيق و کهن اسالمي مبتني بر روابـط و حضـور انسـاني،     هاي دارد. اين رسان قوي

نظيـري را    فرصت بـي  ،کند. اين تجمع هرسال تجمعي از نمايندگان مسلمانان برگزار مي
معنـوي، از لحـاظ سياسـي و    ابعـاد  دهـد تـا عـالوه بـر      قرار مي امت اسالميدر اختيار 
کنـد  به اين ترتيب اسالم نظامي تبليغي را ايجـاد مـي  ز اسالم را تقويت کنند. اجتماعي ني

که در يک فضا و رويکرد ديني و معنوي، کل جهان اسالم با هم ارتباط برقـرار کننـد و   
عظيم کـه از نماينـدگان سراسـر جهـان      هبه سوي هويت ديني سوق پيدا کنند. اين کنگر
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عناصر زمـاني و   ههاي نظام تبليغي است و از هماسالم تشکيل شده، داراي تمام ويژگي
  کند.مکاني و کالبدي براي انتقال معنا و پيام تبليغي استفاده مي

اي پويـا و پايـا قـرار داده    سال پيش، حج را به عنوان رسانه ۱۴۰۰بنابراين اسالم در 
را  مدرن تبليغي را دارد. از اين جهـت بايـد اسـالم    ههاي يک رساناست که تمام ويژگي

مدرن را روز دانست که در بستر سنت، ابزاري با کارکردهاي فوقديني بسيار مترقي و به
  در اختيار امت اسالمي قرار داده است.

تمدن غرب به عنوان تمدن رقيب اسالم، از ابزارهاي جديدي براي تبليـغ خـود اسـتفاده    
هـا محصـول تمـدن غـرب     هاي دارند. هرچند رسـان ها جايگاه ويژهکند. در اين بين رسانهمي

اطالعـاتي   ههستند، ولي ابزار قدرتمندي براي تقويت و صدور تمدن غرب در عصـر جامعـ  
روند. اگر زماني جنگ و فتح سرزمين، قالب مناسبي براي صدور تمـدن بـود، امـا     شمار مي به

صـنعتي  ها با فتح فرهنگي، ابزاري ارزان، راهگشا و کامالً متفاوت در جوامع پساامروزه رسانه
بيرونـي و عينـي را    ههـاي جامعـ   مجـازي بسـياري از واقعيـت    هآيند و جامعـ  به حساب مي
 هها بـا بازتوليـد مبـاني مدرنيتـه، بيشـترين نقـش را در عرصـ       کند. امروزه رسانهمشخص مي

  عيار هستند.  کنند و بازيگري فعال و تمامتمدني غرب بازي مي
ظ و تداوم تمدن اسالمي خود را نشـان  در اين فضا، اهميت ابعاد تبليغي حج در حف

  دهد.مي
پس از ذکر چارچوب مفهومي و نظري تحقيـق، ارتبـاط ابعـاد تبليغـي      بخشدر اين 

کنيم و سپس ويژگي و ظرفيت تبليغ ديني حج براي امت حج و امت اسالمي را ذکر مي
تبليـغ  هـويتي امـت اسـالمي     ههايي که دين را با مشخصکنيم؛ ويژگياسالمي را بيان مي

  اي، نژادي و زماني به دور است.کند و از هرگونه گرايش قومي، تاريخي، فرقهمي

  گيري و پذيرش پيام تبليغي ثير مكان در شكلأت

ترسيم ابعاد تبليغي حج در راستاي تقويت امت اسالمي، تا حـد زيـادي مبتنـي بـر تـأثير      
را  اي و شرايط تبليغـي ويـژه  مکان در پيام تبليغي است. فضاي کالبدي و مکاني حج، ويژگي 
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هـاي دينـي را در بـين    اي، پيـام تواند فراتر از ابزارهاي تبليغـي و رسـانه  کند که ميفراهم مي
توانـد   ها، فرازمـاني و فرامکـاني اسـت و از ايـن جهـت، مـي      مسلمانان ارسال نمايد. اين پيام

ايد. بـه ايـن ترتيـب    هاي فرهنگي و ملي ايجاد نممرزها و تشخص ههويتي ديني فراتر از هم
  کند.امت اسالمي را تقويت مي ،هاي کالبدي و مکانينظام تبليغي حج مبتني بر پيام

گيـري و پـذيرش پيـام تبليغـي را بيـان      بنابراين در اين بخش، تأثير مکـان در شـکل  
  کنيم. مي

هاي گوناگون ارتباطي طراحي شـده اسـت.    پاسخ به چرايي تجلي پيام، مدل براساس
هـا در   اس برخي شرايط محيطي و اجتماعي را در ايجاد و بروز معـاني و پيـام  بر اين اس

چنـان عناصـر و    تـوان بـا آن   نمي ،٢شناسي معارف انسانيدر جامعه ١دانند. مي انسان مؤثر
رو شد که از دسترس نفوذ عوامل اجتمـاعي دور   هاي محض و مجرد معنوي روبه جريان

گيـرد.   مـي  ناچار در پيکر مناسبات اجتماعي انجـام  ه، بزيرا هر نوع اشتغال معنوي ؛باشد
هـاي   شود که عاري از عناصـر و جريـان   نمي خاصي يافت هانساني، پهن همتقابالً نيز در جامع

طبعـاً در يـک    ،پـذيري  شناختي (معرفتي) باشد؛ زيرا هر جريان اجتماعي و هرگونـه جامعـه  
حاصل عناصـر معنـوي نيـز     ،جتماعيا هدهد و بنابراين هر روي مي فضاي تمدني خاص روي

البته اين سخنان به اين معنا نيست که اجتماع تنها مرجـع معرفـت بشـري اسـت يـا       ٣هست.
بلکـه سـخن در ايـن اسـت کـه بسـياري از        ،معـارف انسـان اثـر دارد    هاينکه جامعه بر همـ 

    مکاني و فرهنگي است. ،تحت تأثير جامعه و شرايط زماني ،هاي ما شناخت
ارتباطي نمود و از تأثير مکان بر انتقال پيـام  ـ   توان برداشتي تبليغيذر مياز اين رهگ

  ديني سخن گفت.
                                              

  .327و  326ص صشناسي، مهدي محسنيان راد،  . ر.ك: ارتباط1

شرايط اجتماعي بـر شـناخت و معرفـت بشـري ر.ك: علـم و جامعـه شناسـي        بيشتر در مورد تأثير  ه. براي مطالع2

ساخت و كـنش   هشناسي معرفت: جستاري در تبيين رابط حسين كچوئيان، جامعه همعرفت، مايكل مولكي، ترجم

  هاي بشري، عبدالرضا عليزاده. اجتماعي و معرفت

  .327شناسي، ص  . ارتباط3
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گـذارد.   مـان تـأثير مـي    هاي عاطفي اند محيط اطراف ما بر حالت شناسان دريافته روان
تواند در ما انگيزه ايجاد کند و بسته بـه اينکـه ايـن انگيـزه را چگونـه       مي محيط زندگي

تواند در ما حس تحرک، هوشياري، هيجان يا فعاليت به وجـود آورد. مـا    يم تعبير کنيم،
ها، حس  کنيم. برخي محيط مي به دليل تأثير محيط فيزيکي، خوشي يا ناخوشي را تجربه

انگيزنـد و برخـي احسـاس نـاراحتي، نگرانـي و       شادابي، شادماني و خشنودي را برمـي 
  ١آورند. مي نارضايتي به وجود
وامـل محيطـي در ارتباطـات انسـاني بسـيار بااهميـت هسـتند و بـر         به طور کلـي ع 

گذارند. اگـر   مي هاي ما تأثير هاي عاطفي و ادراک هاي ما نسبت به ديگران، حالت واکنش
تـوانيم ارتباطـات    مـي  بهتـر  ،ما عوامل محيطي در يـک موقعيـت خـاص را درک کنـيم    

  ٢شده در اين شرايط را بفهميم. حاصل
هاي ادراکي نيـز دارد. بـر    محيط ويژگي حيات و رفتار، يکان بر روعالوه بر تأثير م

هـاي   شـود. ادراک  مـي  هـاي گونـاگوني ادراک   اين اساس محـيط فيزيکـي مـا بـه روش    
گذارد. محيط شش  بر رفتارهاي ارتباطي ما تأثير مي ،کنيم مي هايي که در آن تعامل محيط

ها بـه   گاه ثالً ويژگي محيطي عبادتيکي از آنهاست. م» رسميت«ويژگي ادراکي دارد که 
 و تعظيم بيافرينند که يادآور آداب، اسرار، مناسـک، » رسميت«شکلي است که ادراکي از 

  ٣عظمت و رفعت است.
هـاي   با توجه به کارکردهاي ادراکي محيط است که کارشناسان ارتباطي معتقدند پيام

پيام صادر شـده بـا    اگردارد.  گيرد که محيط اجتماعي نام مي اي جاي تبليغي در مجموعه
   ٤محيط پيرامون خود تجانس نداشته باشد، امکان دفع آن بيشتر خواهد بود. 

                                              
فاطمـه   هپي. ريچموند، جيمز سي، مـك كروسـكي، ترجمـ    فردي، ويرجينيا . ر.ك: رفتار غيركالمي در روابط ميان1

  .325ژيال عبداهللا پور، ص  و سادات موسوي

  .405ـ  402و  358ـ  344ص ص. همان، 2

  .331ـ  325ص ص. همان، 3

  .108ـ  105 ص. ر.ك: جامعه شناسي ارتباطات، باقر ساروخاني، ص4
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ها و مناظر از عوامل محيطي هستند که در رفتار و ارتباطـات   بر اين اساس ساختمان
هـا بـه منظـور ابـراز      گوينـد سـاختمان   مي گذارند. بر اين اساس است که انسان تأثير مي

 کننـد و نيـز افـرادي کـه وارد آنهـا      مـي  هاي کساني که آنها را نظاره ت و هيجاناحساسا
  ١شود. مي شوند طراحي مي

هاي مذهبي، بخشي از مطالعات مربـوط   شناختي اماکن مقدس و سازمان فضاي روان
هـا بـه ايـن نتيجـه      انـد. ايـن پـژوهش    هاي مذهبي را به خود اختصـاص داده  به سنجش

متفاوت با ديگر فضاهاسـت و ايـن    ،شناختي اين اماکن مقدس رواناند که فضاي  رسيده
ساختار فيزيکي امـاکن   ٢دهد. ها، رفتار و بازخوردهاي افراد را تحت تأثير قرار مي تفاوت
گـردد کـه بيـانگر     هـاي ذهنـي خاصـي در افـراد مـي      سبب بروز تصـويربرداري  ،مقدس

است. فراسوي ظـاهر   اتها و احساس  ها، باورها، ارزش  انديشه  پيچيدگي و نظام مفهومي
 ،هاي مذهبي نهفته است. سـبک معمـاري   تري از نظاماغلب سطوح عميق ،اماکن مقدس

هـاي   هشـيارانه برخـي ارزش   ،هـاي مـذهبي   گاه ايدئولوژي خاصي است. پرستش بيانگر
  کنند.هاي معماري خود تقويت مي خاص را از طريق سبک

شـود در ارتبـاط    مـي  ه ارتباط در آن برقـرار شرايط زمان و مکاني ک ،افزون بر اين
ارتباطي  هاست. زمين ٣ارتباطي همؤثر است. يکي از مباحث مؤثر در فرايند ارتباط، زمين

ـ  در دو بخـش قابـل تفکيـک و     ،اجتمـاعي اسـت   هکه به نوعي برگرفته از مفهوم زمين
  بررسي است:

                                              
  .335ـ  331ص صي، فرد . ر.ك: رفتار غيركالمي در روابط ميان1

گيـري مـذهبي    بـا و بـدون جهـت    »گري آموزش خوددرمان«گري كوتاه مدت  درمان. ر.ك: بررسي اثربخشي روان2

 .67دكترا، ص هبزرگي، رسال اسالمي بر مهار اضطراب و تنيدگي، مسعود جان
ننـد و بـراي آن دو مفهـوم    دا مي )Social Contextاجتماعي ( ه) را مترادف با زمينContextزمينه ( ه. برخي واژ3

ابـل و فراگـرد ارتبـاطي را    قهـاي مت  . شرايط خاص محيطي و اجتماعي كه كـنش 1كنند:  مي مجاور يكديگر بيان

. وضعيت تاريخي و اوضاع سياسـي ـ اجتمـاعي كـه     2) است؛ interchangeدربرگرفته و با آن در حال دادوستد (

ـ     اسـاس ايـن مفهـوم    بخشند. بر مي رويدادها و اعمال خاصي را معني ارتبـاط در   هزمينـ  هنگـاري اسـت كـه مقول

زيرا در آن شرايط اثر فرهنگ حاكم بر فضاي ارتباط بيشـتر   ؛دهد مي خود را بيشتر نشان ،فرهنگي ارتباطات ميان

  .128هاي فرهنگي ارتباط در ايران، مهدي محسنيان راد، ص  است. ر.ك: ريشه
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گيري ارتبـاط توجـه    کلکه بيشتر به ابعاد فيزيکي و مکاني ش ١ارتباط هزمين . سخت١

شده براي آن متفاوت است يـا اينکـه بهتـر     مکان انتخاب ،نوع روابط براساسمثالً  ؛دارد

  وکيف ارتباط مؤثر است. وسو و کم است بگوييم مکان برقراري ارتباط در سمت

هاي محيطي و خصوصيات زماني که ارتبـاط   که بيشتر به ويژگي ٢ارتباط هزمين . نرم٢

گردد؛ ماننـد سـکوت يـا سروصـداي محـيط، روز تعطيـل يـا         دهد برمي مي در آن روي

 ٣غيرتعطيل، مناسبت ويژه ملي يا مذهبي.

ولي در دو زمان و فضاي  ،وگو در يک مکان گاهي اوقات يک ارتباط، ديدار يا گفت

  هاي ارتباطي مختلفي دارد.  ارتباطي متفاوت، آثار و ويژگي

و تـأثير آن بـر روحيـات و     ،ادراکـي  و طيتوجه به ابعاد و کارکردهـاي ارتبـا   با

هاي تبليغي حـج را در شـرايط مکـاني آن    توان يکي از ويژگياحساسات انسان، مي

کرد. در اين محيط معنوي و اخالقي، تناسب پيام تبليغي با محيط وجود  وجو جست

شـود.   مـي  دارد و با توجه به احساسات معنوي متاثر از محيط، امکان دفع پيـام کـم  

هاي حج به تبع مناسک خاصي کـه در  هريک از محيط ،آيدبعد مي که در فصل نچنا

با پيام خاصي تناسب دارد که سـبب افـزايش درک و پـذيرش آن     ،شود آن انجام مي

  شود.پيام مي

  اهميت ابعاد تبليغي حج و امت اسالمي

اسـالم  اسالمي بوده است.  هتبليغ جدي پيام، يک اصل اساسي عقيداز ابتداي اسالم، 
گستراندن تعاليم خود را در سراسر جهـان مـدنظر    ،گير و جهاني به عنوان يک آيين عالم

بـا  کـه   ٤جمعي اسـت و هـم فـردي    ههم يک وظيف ،دعوت به اسالم جهتاين  ازدارد. 
                                              

1. Hard Context. 

2.Soft Context. 

  .127هاي فرهنگي ارتباط در ايران، مهدي محسنيان راد، ص  ر.ك: ريشه .3

  .125الي االسالم، محمد ابوزهره، ص  ة. ر.ك: الدعو4
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ارتبـاط مفهـومي و    ،و جهـاد  ١بسياري از فروع دين مثل امر به معروف و نهـي از منکـر  
يکـي از اصـول    ،هاي سياسي و اجتمـاعي اسـالمي   يانمصداقي دارد. حتي برخي از جر

  ٢اند. اصول تبليغي بنا نهاده براساسايدئولوژيک خود را 
هـاي   اسالم اساساً دين تبليغ است و با همين شگرد توانسته اسـت در مقابـل هجمـه   

و بـدون اينکـه    ٣مغول، وجود تمدني خود را حفظ کند هبرافکن مانند حملعظيم و بنيان

ها مانند  مهاجرت و مسافرت مسلمان راهاز  ،هاي مختلف ارسال کندجاي به مبلغان رسم

  ٤اسالم را به ساير نقاط منتقل کند. ،گردان تاجران و جهان

تبليغي بررسي کـرده   هتوماس آرنولد که در کتاب خود، زندگي پيامبر را فقط از جنب

  نويسد: در مورد هويت تبليغي اسالم مي ،است

چنين قسمت پهناوري از جهان، به عوامل گونـاگون اجتمـاعي،    انتشار اين آيين در

گردد و لكن نيرومندترين عاملي كه در بين اين عوامل بـراي   سياسي و مذهبي برمي

هاي پيگير و مداوم رجال تبليغـي   همان فعاليت ،خورد انگيز به چشم مي ظهور اين نتيجه بهت

تـرين   آور خـود بـه عنـوان برجسـته     هـاي پيـام   اسالم است كه با در نظر گرفتن فداكاري

تبليغ و نشر اسالم بـه مـرور    هاند... وظيف هستي خود را در راه انتشار اسالم فدا كرده ،سرمشق

بلكـه از همـان    ،نيامـد  ها و تفكراتي در طول تاريخ آن روي كـار  زمان و پس از انديشه

  ٥اي نهاده شده بود. روشن و مشخص بود و به دوش هر گرونده ،اول

يکـي از  ين رو از هر فرصتي بايد براي تبليغ و تقويت امت اسالمي بهره برد کـه  از ا

  .سفر سياسي ـ معنوي حج است ها،بهترين اين فرصت
                                              

  .18و  17ص ص؛ شرايط موفقيت تبليغ، محمدرضا ناجي، 193ـ 191ص صحسيني، مرتضي مطهري،  ه. ر.ك: حماس1

 جهان غرب (بررسـي پديـده بنيـادگرايي اسـالمي)، هرايـر     هاي اسالمي معاصر در  . ر.ك: اسالم در انقالب: جنبش2

  .98ـ  91ص صدكتر حميد احمدي،  هكمجيان، ترجمد

  ابوالفضل عزتي. ه. ر.ك: تاريخ گسترش اسالم، توماس آرنولد، ترجم3

  .88ـ  85 صاهللا، ترجمه و نگارش احمد بهشتي، ص هايي در راه تبليغ، محمدحسين فضل . گام4

  .47حبيب اهللا آشوري، ص  هم، توماس آرنولد، ترجم. چگونگي گسترش اسال5
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  . جايگاه تبليغ در جهان كنوني و امت اسالمي1

اي در علـوم   امروزه با پيچيدگي فرهنگي و اجتمـاعي جوامـع، تبليـغ نيـز جايگـاه ويـژه      

هـا و   ص داده و با برعهده گرفتن کارکردهـاي نـوين و اتخـاذ روش   اجتماعي به خود اختصا

هاي خاص خود را يافته است. بخشي از ايـن پيچيـدگي    ابزارهاي متنوع و گسترده، پيچيدگي

به تکنولوژي، ابزار و وسايل ارتباطي و بخش ديگر به تأثير ارتباطـات بـر ابعـاد اجتمـاعي و     

نامنـد کـه    مـي  صـنعتي را جوامـع اطالعـاتي   جوامـع پسا  حتـي  .گـردد  فرهنگي جوامع برمي

البته اين جريان، عمالً يـک فعاليـت    ١چرخش آزاد اطالعات قابل تحليل است. براساس

هاي مورد قبول صاحبان اين  فرهنگ و ارزش هغيرمستقيم تبليغي است که موجب سيطر

  ٢ابزارهاي ارتباطي و انحطاط و مقهور شدن فرهنگ ديگر نقاط جهان خواهد شد.
ـ پيشرفت و تکامل ابزارهاي ارتباطي  فقط به جهت  ،چيدگي تبليغ در جهان کنونيپي

هاي علوم انساني مربوط به تبليغ هم تحقيقات و مطالعات  بلکه در شاخه ،صنعتي نيست
اي  پيچيـده   صنعتي به پديـده  هتبليغ در کشورهاي پيشرفتامروزه زيادي انجام شده است. 

 ههـاي پيشـرفت   پاي مطالعات مربوط به آن را در صنعتسو رد تبديل شده است که از يک
انـواع   در يجو کرد و از سـوي ديگـر تحقيقـات   و توان جست چاپ و انتقال اطالعات مي

شناسـان ارتباطـات و    خصـوص جامعـه   شناسان بههنرهاي سنتي و جديد از طرف جامعه
فکـار و  نفـوذ در ا  هشناسـان اجتمـاعي بـراي تحليـل نحـو     روان ووسائل ارتباط جمعي 

کـه تبليـغ در دانـش ارتباطـات بـه       شده، تا جايي انجاماحساسات ديگران و تحقق تبليغ 
هاي تحقيق  روش ،تأثير تبليغ هگرايشي جديد تبديل شده است. در ارزيابي ميزان و نحو

 يگيرند. در شرايطي که براي بهبود تبليغ و ارتقـا  و آمار به فراواني مورد استفاده قرار مي
شـود،   شناسي استفاده مـي شناسي و فرهنگآن از مطالعات مربوط به مردم سطح موفقيت

                                              
  .اسماعيل قديمي هترجم ،اطالعاتي، فرانك وبستر ههاي جامع . ر.ك: نظريه1

هـاي همگـاني)،    جويي فرهنـگ اسـتعمار در جهـان از طريـق رسـانه      هاي سلطه . ر.ك: ژئوپليتيك اطالعات (شيوه2

  فريدون شيرواني. هآنتوني اسميت، ترجم
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شناسي، در پي يافتن نقاط ثابـت  تي زيستح شناسي فردي وشناسي و رواندانش انسان
باشـد. در جهـاني کـه از     و نقاط تغييرپذير شخصيت انسان براي سهولت نفوذ در آن مي

ياسـت و صـاحبان عقايـد جديـد و     يک سازمان کوچک تا اربابـان تجـارت و مـردان س   
رهبران ديني و فرماندهان جنگي، همه و همه، به عنـوان يـک اهـرم قـوي قـدرت، بـر       

پيچيدگي به تن کـرده   هجامکنند، ديگر تبليغ از سادگي اوليه در آمده و  تبليغات تکيه مي
نظريات گوناگون و متنـوعي   ،امروزه ارتباطات که تبليغ سطح و نوعي از آن است است.

  ١.کند جوامع بشري مطرح مي هرا در مورد ابعاد فرهنگي، اجتماعي و توسع
  : =خميني امام هبه گفت

تبليغات عبارت از اين بود كه اهل منبر يا علما در همان محل محـدودي كـه    ،سابق
كردند و ارشاد  اي صحبت مي چند نفر يا يك عده[يا] رفتند و براي يك  مي ،داشتند

  ٢كشور پهن شده است... هدستگاه در همكردند. امروز اين  مي
توجه به اهميـت و آثـار    ،در چنين شرايطي که تبليغ از پيچيدگي خاصي برخوردار است

که حج با توجه به  يابد اهميتي دوچندان مي ي،اسالم امت هاي تبليغي و استفاده از ظرفيت ،تبليغ
  اي برخوردار است.يژهالمللي خود، از اهميت و جايگاه و ابعاد فردي، اجتماعي و بين

  كاركردهاي تبليغي حج و تقويت امت اسالمي .2
بـه جايگـاه حـج در اسـالم بـاز       ،يکي از وجوه اهميت و ضرورت ابعاد تبليغي حج

به عبارت  هاي تبليغي اسالم است. کننده و متناسب با اهداف و برنامهکه محقق ٣گردد مي
                                              

  هم رج ت ، ت مي . اس ي رد ج ف آل ، گ ن ره و ف  اطات ب ارت براي نمونه ر.ك: ،العه بيشتر در مورد ارتباطات و توسعه. براي مط1
رقيـه   و كبر فرهنگي، ابوالفضـل دانـايي   ا ليف عليأترجمه و ت ،ارتباطات توسعه در جهان سوم ؛ ري اه  ايي اب ب  دي ه م

بعـد   شـعبانعلي بهرامپـور؛    هترجمـ  ،لزلـي اسـتيوز   و ملكات ينواس آر.سر ،جامع؛ ارتباطات توسعه در جهان سوم
  مهرسيما فلسفي. هترجم ،اد بورن ،فرهنگي ارتباطات براي توسعه

  .362ص  ،18امام، ج ه. صحيف2
محمـداكبر   ،براي نمونه ر.ك: حـج گنجينـه اسـرار    ،براي مطالعه در مورد اهميت و جايگاه حج در آيات و روايات .3

 ،جـواد محـدثي   همترج ،شهريمحمد محمدي ري ،مشعر؛ حج و عمره در قرآن و حديث ،65ـ   39 صص ،محقق
 .179ـ  127صص 
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. شود کند که با حج محقق ميايي را دنبال ميهديگر، نظام تبليغي اسالم، اهداف و برنامه
هاي تبليغي اسالم اسـت.  برنامه هکنند هاي تبليغي حج، محققويژگي و فرصت ن روياز ا

به اين ترتيب ويژگي تبليغي حج در راستاي تقويت هويت دينـي مسـلمانان و درنتيجـه    
  تقويت امت اسالمي قابل تحليل است.

ي جهاني اسالم اسـت کـه همگـاني و هميشـگي     ها ترين برنامه حج يکي از شاخص
تـوان نمـاد جـامع     حـج را مـي   ١گوياي کليت و دوام اين دين الهي است. سند ،بودن آن

 ٢شمول معرفي کرد و ابزاري براي حفظ جـاودانگي آن دانسـت.   اسالم سيستمي و جهان
طـور کـه    همـان  ؛توان نمونه و مدل کوچکي از اسـالم دانسـت   از طرف ديگر حج را مي

ضمن بيان علت ساير فرايض، علت وجوب حج بـر مسـلمانان را معـادل     9پيامبر اکرم
  ٣دانند. دين مي هبودن حج با هم

 ،علما و بزرگان علم اخالق نيز بر اين نکته تأکيد دارند که هـر يـک از عبـادات   
العناوين و شـامل   حج مجمع ي. ولاي از رذايل اخالقي است براي از بين بردن رذيله

 حـج بـر   ٤نفـس را دارد.  هصالحيت تصفي ،تنهايي واري است که هريک بهاعمال دش
خالف ساير عبادات کـه هريـک اثـري ويـژه در تعـالي و کمـال روح انسـان دارد،        

کـه حـج    ؛ چـرا ٥تزيين اسـت  هاالمور است؛ هم خاصيت تطهير دارد و هم ماي جامع
اسـالم   هخواهد يک عقيده، يک دستور يا يـک ارزش را طـرح کنـد. حـج همـ      نمي

در يکي از  ،ابعاد و وجوه آن هاسالم را با هم ؛گويي خداوند اراده کرده است ؛٦است
                                              

 .43و  37. ر.ك: صهباي صفا، عبداهللا جوادي آملي، صص 1
در توضيح اين  7) و امام صادق97كند (مائده:  كعبه را به قوام و قيام مردم معرفي مي ،. خداوند در قرآن2

، 2دند: اليزال الدين قائماً ما قامت الكعبه. (علل الشرائع، محمد بن علي بن بابويه قمـي، ج شريفه فرمو هآي

 .98ص
 .98، ص2. علل الشرائع، ج3
 .66 المتقين، محمدباقر بهاري همداني، ص ه. ر.ك: تذكر4
 .46 . ر.ك: حج برنامه تكامل، سيدمحمد ضياءآبادي، ص5
 .25. تحليلي از مناسك حج، علي شريعتي، ص6
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وجوه و ابعـاد،   هفروع دين جاي دهد تا بندگان او با انجام دادن آن و معرفت به هم
  ١بار هم اسالم را تجربه کرده باشند. يک

َكْعبَ { هشريف هتوان آي حتي مي
ْ
ُ ال َْيَت  ةَجَعَل اب� َراَم قِيامـاً لِلن�ـاِس ا&ْ را  )97(مائـده:   }ا.ْ

چنين معنا کرد که حج فرصتي بسيار مناسب و استثنايي براي تبليغ و نشر فرهنگ اصيل 
ست. حيات فکري، ااسالم در ميان قشر وسيع و قابل توجهي از مسلمانان سراسر جهان 

هـا و تبليغـات پيونـد     مديني، فرهنگي و اجتماعي انسان، همواره با ارتباطات و ابالغ پيـا 
بريم، بيش از هر زمان ديگري به ايـن   سر مي داشته است. امروز که در عصر ارتباطات به

هـاي فرهنگـي ـ اجتمـاعي      ها و جريان ها، ملت امر توجه شده است و سرنوشت فرهنگ
  ٢جوامع، عمدتاً به ارتباطات وابسته است.

مسـلمانان و تقويـت مبـاني    از آنچه گفته شد، اهميت حج در تقويت هويـت دينـي   
 نظري و ماهوي امت اسالمي مشخص شد.

  ابعاد تبليغي حج و امت اسالمي ه. پيشين3
موضوع مهمـي   ،هاي بعدي هاي ديني و نيز انتقال آن به نسل ق و آموزهيشناخت حقا

است که هميشه مورد توجه رهبران ديني از صدر اسالم تاکنون بوده است. حج و زمـان  
هاي مناسبي بوده و هست که هم مـردم بـه    ها و بستر  يکي از فرصت ،جانجام مناسک ح

يابند و هم ابزار مناسـبي بـراي انتقـال     شناخت و آگاهي کافي از معارف اسالم دست مي
بـه ايـن ترتيـب رهبـران دينـي،       باشـد.  ها در مناطق دور و نزديک مي  آن به ديگر انسان

  اند.برده اني امت اسالمي بهرههمواره از پايگاه حج براي تقويت هويت و مب
ايـن   ابعاد تبليغي حج از همان ابتداي ساخت کعبه و تشريع حج بـا آن همـراه بـود.   

 :و ائمه معصـومين  9اکرم لي پيامبرمع هها و افکار در سير  انديشه  رساني و انتقالپيام
 سـال اقامـت در مکـه بـا    سـيزده  در مـدت   9پيامبر اکـرم  خوبي قابل مشاهده است. به

                                              
 .38ص، 28شحج، غالمعلي حداد عادل،  ه. اسالم در آين1
 .92ـ  89شناسي، محمدرضا احمدي، صص  روان ه. ر.ك: حج در آيين2
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آمدنـد،   حج به مکـه مـي  انجام مناسک نمايندگان و سران قبايلي که از اطراف مکه براي 
خواند و گردهمـايي   در مواقف متعددي خطبه مي الوداع ةحجکرد يا در  تماس برقرار مي

حج را ابزاري براي ارائه و انتقال معارف دين و تقويـت شـناخت راه حـق و گسـترش     
رفـت و   در مراسم حج نزد قبايـل عـرب مـي    9ل خدارسو ١داد. فرهنگ اسالم قرار مي

خواست تـا او را   نمود و از آنها مي خواند و رسالتش را ابالغ مي آنها را به سوي خدا مي
را ديدنـد کـه در منـا     9بار حضـرت محمـد   نقل شده که يک ٢تصديق و حمايت کنند.

رسول خـدا بـراي   فالن، من  هاي قبيل  گويد: تک قبايل سر زده و مي حاضر شده و به تک
  ٣شما هستم. به يکتاپرستي روي آوريد و غير از او کس و چيز ديگري را مپرستيد.

به طور کلي پيامبر از مراکز تبليغي غيررسمي و سيار، در کنـار مرکـز تبليغـي ثابـت،     
  گويد:   مالک مي بن کعب ٤جست. يعني مسجد با نماد اذان براي تبليغ بهره مي

رفت و آنان را به  دعوت خود، در ايام حج به دنبال مردم ميپيامبر بعد از علني شدن 

كرد و قبيله به قبيله  نمود. پس از مدتي نيز از قبايل آنان پرسش مي اسالم دعوت مي

  ٥رفت. به سراغ آنان مي

در همين راسـتا پيـامبر در مـورد ضـرورت مسـتمر بـودن تبليـغ بـه مبلغـان چنـين           

يد و مدام اندرزشان دهيد که ايـن بـراي کسـاني کـه     دار تذکر مردم باش عهده«فرمايد:  مي

  ٦».تقويت بيشتر است هکنند، ماي طبق دوستي خدا عمل مي

تبليغي نيـز   هسفر پيامبر در سال دهم هجري به مکه، عالوه بر ابعاد عبادي و سياسي، جنب

  فرمايد: مي 7 که امام باقر ترين آنها، آموزش مناسک حج بود. چنان داشت که از مهم
                                              

 .184هشام، ص  ابنعبدالملك هشام،  ابن ه. سير1
  .32و  31ص ص، 2الدين عبدالحميد، ج  هشام، تحقيق محمدمحي النبويه، عبدالملك ابن ة. السير2

  .423، ص 1م، ج هشا ابن ه. سير3

  .96ـ  90صتبليغي پيامبر اكرم (درآمدي بر سياست تبليغي اسالم در عصر ارتباطات)، ص ه. ر.ك: سير4

  .49و  48ص ص. ر.ك: تاريخ سياسي اسالم تا سال چهلم هجري، رسول جعفريان، 5

  .204علي نصيري، ص  هشهري، ترجم . تبليغ در قرآن و حديث، محمد محمدي ري6
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ول اكرم عازم زيارت خانه خدا بود كه جبرئيل نازل شد و از جانب پروردگار متعـال  رس

من پيغمبري را از پيـامبران گذشـته قـبض    «فرمايد:  ابالغ سالم نمود و گفت: خداوند مي

روح نكردم، مگر پس از اكمال دين و اتمام حجت و براي تو دو موضوع باقي مانده كـه  

الغ كني؛ حكم حج و خالفـت و واليـت. الزم اسـت اعـالم     بايد آن دو را به مردم اب مي

عمومي داده و هركس را كه استطاعت و توانايي سفر حج دارد، دعوت نمايي تا اعمال و 

 ١».كني خصوصيات زيارت خانه خدا را براي آنان تعليم

به بهترين شکل از ظرفيت تبليغـي حـج بهـره بـرد. ايشـان در       الوداع هحجپيامبر در 
در منا براي زائران خطبه خواند و آنها را بـه اخـالص در عمـل، ارادت و    مسجد خيف 

ايشـان در   ٢خيرخواهي نسبت به پيشوايان دين و همراهي با جماعت صالح فرا خوانـد. 
  بازگشت از منا به مسلمانان فرمودند:  

الحجـه] چـه   دانيد اين ماه [ذيدانيد اين شهر [مكه] چه شهري است؟ آيا ميآيا مي

دانـيم. ايـن   دانيد اين روز چه روزي است؟ همه گفتند: بلي مـي ست؟ آيا ميماهي ا

شهر بلدالحرام و اين ماه، ماه حرام و ايـن روز، روز حـرام اسـت. سـپس حضـرت      

هايتان را بر شما حرام كرده مانند حرام بـودن ايـن   ها و مالخداوند جان«فرمودند: 

  ٣».شهر، ماه و روز

تفاده از فضاي معنوي حج و احتـرام مسـلمانان بـه    در اين روايت با اس 9پيامبر
مکه و ماه حرام، توجه آنها را به حرمت اموال و جان مسلمانان جلب نمود تا يکـي  

جاهلي را که به نزاع و کشـمکش منجـر    ههاي اجتماعي در جامعترين آسيب از مهم
  شد، اصالح نمايد.مي

                                              
  .136، ص 1حسن مصطفوي، ج  هعلي طبرسي، ترجم برسي، ابومنصور احمدبن. احتجاج ط1
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در  7اليـت اميرالمـؤمنين  از حـج، اعـالم و   9تبليغـي پيـامبر   هتـرين اسـتفاد   بزرگ
ـ  در  7حضرت علي ١در غدير خم بود. الوداع ةحج آيـات اول تـا ششـم    ا، سـرزمين من
 7امام حسين ٢د.ردن، براي مردم تالوت ککندرا بيان ميتوبه که بعد سياسي حج  هسور

در فضاي اختناق عصر اموي، در سرزمين منا تعـداد زيـادي از صـحابه و تـابعين را در     
را بـراي آنهـا بيـان نمودنـد و از آنهـا       :ردنـد و فضـايل اهـل بيـت    اي جمـع ک خيمه

خواهند که پس از بازگشت به وطن، آن مطالب را به ديگران منتقل کننـد تـا حقـايق     مي
  ٣دين به مرور فراموش نشود.

روز عرفه در صحراي عرفـات در ميـان انبـوه جمعيـت ايسـتاد و بـا        7امام صادق

رسـول   !ي مـردم : افرمـود  سه مرتبـه مـي   ،در هربار صداي بلند به هر طرف رو نموده و

، :طالب و سپس امام حسن و امام حسـين  بيا  بنپس از او علي ؛امام شما بود 9اکرم

بياييد و  پس ( ؛سپس من امام شما هستم، 8قرحسين و سپس امام با بن پس از آنها علي
ار طـرف خـود   سه مرتبه به چهـ را معارف حق و صحيح را) از من بپرسيد و اين سخن 

  ٤.دوازده بار شد اعالم فرمود که جمعاً

ادي باشـد بـراي   متواند ن مي ،در اين سرزمين انبرگزاري مناسک حج و حضور زائر

) و  کننـد  نسبت به کساني که در مراسم حج شرکت مـي  آموختن علوم و معارف اسالمي(

طق دور و نزديـک  هاي ديني به نواحي و منا ق و آموزشيرساني و انتقال حقا مرکز اطالع
                                              

 و ماندگار الغدير اين رويداد عظيم را به طور كامل بررسي كرده است. عالمه اميني در كتاب شريف .1
توبه ذكر شده است. ر.ك: الميزان،  ه. اين مسئله به تفصيل در كتب تفسيري شيعه و سني ذيل آيات ابتدايي سور2

؛ الجـــامع الحكـــام القـــرآن، 44، ص10؛ روح المعـــاني، ج182، ص2؛ تفســـير نـــور الّثقلـــين، ج216، ص9ج 

؛ تفسـير كبيـر،   275، ص7؛ تفسير نمونه، ج 6، ص5؛ مجمع البيان، ج68، ص8احمد انصاري قرطبي، ج دبنمحم

 .218، ص15ج ،فخر رازي
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کي از داليل وجوب حج را گسترش دانش و ي 7امام رضاکه  ؛ چنان) (نسبت به ديگران

  ١.نمايد معارف اسالمي به تمام نقاط و در طول زمان معرفي مي

  هاي تبليغي حج و امت اسالمي ويژگي

ها و مختصات تبليغي حج را در راستاي تقويت امـت اسـالمي   در اين بخش برخي ويژگي
 هشود که فراتر از قوميت، مليت، نژاد و هرگونـه فرقـ  اسالمي تبليغ مي ،کنيم. در حجرسي ميبر

آن  هخاص است. اين نظام تبليغي درصدد تقويـت هويـت تمـدني مسـلمانان اسـت کـه الزمـ       
تقويت امت اسالمي است. به عبارت ديگر نظام تبليغ دينـي در حـج بـه صـورت غيرمسـتقيم،      

گرايـي و توجـه بـه اصـول مشـترک هـويتي و تمـدن اسـالمي          هـم مسلمانان را به وحدت و 
  شود.خواند و از اين جهت نوعي تبليغ براي امت اسالمي محسوب مي فرامي

  ارتباط غيرزباني خدا با انسان در حج. 1
ترين مبناي نظري و معرفتي امت اسالمي، ايمان به خداوند است. بر اين اسـاس  مهم

اسالمي، تقويت ارتباط با خداسـت. در حـج ارتبـاط بـا      ترين رکن نظام تبليغي امتمهم
  شود.خدا از جهات مختلف تقويت و تعميق مي

. ارتباط شفاهي که از طرف خداوند در قالـب  ١بين خدا و انسان دو نوع رابطه وجود دارد: 
غيرشـفاهي کـه از     .٢شـود؛   مـي  وحي و از طرف بندگان در قالب الفاظ (اذکار و ادعيه) برقـرار 

در حـال  » هـاي طبيعـي   نشـانه «بندگان از طريق اعمال و رفتار و از طرف خـدا از طريـق    طرف
  بين خدا و انسان دوطرفه و فراتر از الفاظ است.   هرابط ،انجام است. به اين ترتيب

 ،در ارتباط غيرشـفاهي  ي. ولها صريح، شفاف و مستقيم است در ارتباط شفاهي، پيام
شود. به اين ترتيب  مي و نه تحليلي و تفصيلي متجليالهي به صورت جمعي، کلي  هاراد

شـود. از ايـن    مي افراد نوع بشر بدون تفاوت فرستاده ههاي غيرشفاهي براي هم آيات و نشانه
اي براي رساندن آنهـا ضـرورت    گذشته فرستادن اين آيات به صورت مستقيم است و واسطه

                                              
 .13، ص 11. وسائل الشيعه، ج 1
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رسـد   مي يعني پيغمبر ،نها به يک نفرت ،ندارد، در صورتي که آيات شفاهي به صورت مستقيم
 هگيـرد. همـ   مـي  گري پيغمبر صـورت  ميانجيبا و رسيدن آنها به افراد نوع بشر غيرمستقيم و 

کنند و هرکس کـه قابليـت    مي جهان آيات و نمادهاي الهي زندگي هافراد نوع بشر در بحبوح
 نها دسترسي دارد.  فکري و روحي براي تفسير و تعبير اين نمادها داشته باشد به آ

با اينکه آيات به صورت مساوي در معرض ديد و فهم همگان قرار دارد، آثار مثبـت  

کـه اگـر    درک خود بهره ببـرد. چنـان   هدهد که انسان از قو مي نشان آيات زماني خود را

ديگـر از آيـات    ١»فهمنـد  نمي کر و گنگ و کورند و«افراد بشر مانند کفار بودند که  ههم

شود. بنابراين دستگاه تصـوري   مي آمد. در اينجا قسمت بشري موضوع آغاز نميکاري بر

تـوان چنـين ذکـر کـرد: خداونـد آيـات        مـي  ارتباط انسان و خدا را به صورت خالصـه 

(شفاهي و غيرشفاهي) را بر انسان فرو فرستاده است که آدمـي پـس از درک معـاني بـه     

  ٢ايي آن ايمان يا کفر خواهد بود.نه هپردازد که نتيج مي تصديق يا تکذيب آن

ط وحي اسـت و  يدر حج انواع ارتباط انسان با خدا وجود دارد. از طرفي کعبه و مکه مح

کننـد و از طرفـي حـج در    ان با قرائت قرآن ارتباط شفاهي خـدا بـا انسـان را مـرور مـي     زائر

ـ  ارتبـاط شـفاهي انسـان بـا خداسـت و در اينجاسـت کـه انسـان عاشـقانه          هبرگيرند رين و ت

. گـذارد  مـي  خدا در ميـان  ههايش را با حضرت حق در کنار کعبه و خان ترين مناجات عارفانه

  شود.تر مي هرچند در حج بسيار پررنگ ؛اين امور به حج اختصاص ندارد يول

ارتبـاط غيرشـفاهي    ،کنـد ولي آنچه ارتباط خدا با انسان را در حج مهم و متمايز مـي 

  فرمايد: مي خداوند در توصيف کعبه چنين خدا با بندگانش در حج است.
ِي بَِبك� (

َل َنْيٍت ُوِضَع لِلن�اِس لَث� و�
َ
 َو ُهد ةإِن� أ

ً
عالَِم;َ  ىً ُمباَر8

ْ
فِيِه آيـاٌت بَي<نـاٌت *  لِل

  ) 97و  96(آل عمران:  )َمقاُم إِبْراِهيمَ 

                                              
  .)171(بقره: )ُصمI بُْكٌم ُقFٌْ َفُهْم الَ َفْعِقلُونَ (.  1

و انسان در قرآن، توشـيهيكو   . براي مطالعه بيشتر در مورد ارتباط غيرشفاهي خدا و انسان و بحث آيات، ر.ك: خدا2

  .191ـ 168 صصاحمد آرام،  هايزوتسو، ترجم
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ـ  ،در اين آيه مـردم و باعـث   بناشـده بـراي    هخداوند پس از اينکه کعبه را اولين خان
 ،که در آيات ديگـر  داند. چنان مي کند، آن را از آيات روشن خدا مي هدايت مردم معرفي

هـاي  به اين ترتيب کعبه يکي از ابزارهـا و نشـانه   ١داند. مي صفا و مروه را از شعائر الهي
 که الفاظ قرآن يکي از ابزارهاي ارتبـاط  چنان ؛٢و انسان است ارتباط غيرشفاهي بين خدا

  و انسان است.   شفاهي بين خدا
تقويت ارتباط انسان با خداست کـه   ،ترين اهداف تبليغي در سطح کالنيکي از مهم

ط وحـي  يبيشتر مبتني بر ادبيات ارتباطي شفاهي است. در حج ضمن اينکه زائران به مح

 شوند، ارتباط غيرشفاهي آنها با خـدا نيـز تقويـت   (ارتباط شفاهي خدا و انسان) وارد مي

مناسک حج در راستاي اهداف نظام تبليغي اسالم قابل تحليـل   ،شود. به عبارت ديگرمي
گـاه برقـراري ارتبـاط     شـود، آن است. وقتي ارتباط غيرشفاهي زائران با خدا تقويت مـي 

  شود.تر ميها و اهداف نظام تبليغي اسالم است، آسانشفاهي که از برنامه

  حج در نمادها تبليغي ـ پتانسيل فرهنگي. 2
اي که بين دو عنصـر بصـري و   رابطهبه  ؛ مثال٣ًبراي نماد چند تعريف ذکر شده است

همگـي يـا   نمـاد،  تعـاريف مختلـف    ٤گوينـد. مـي » نماد« ،قرارداد باشد براساسمعنايي، 
                                              

  .158 :. بقره1

امنيـت  اقوال مختلفي نقل شده است: مقام ابراهيم،  ،. در مورد اينكه منظور از آيات بينات در بيت (كعبه) چيست2

واردين به آن، وجوب حج، حجر االسود، حطيم، زمزم، مشاعر، اركان بيت و حجر اسماعيل. ر.ك: تفسير الميـزان،  

ــائي، ج  ــين طباطب ــي، ج  352، ص 3سيدمحمدحس ــان، طبرس ــع البي ــين، 478، ص 2؛ مجم ــور الثقل ؛ ن

ان نشده است كـه ايـن   اما بي ،تعبير قرآن تنها آيات بينات است .366، ص 1جمعه حويزي، ج  بن عبدعلي

اند (الجامع الحكام القرآن،  نموده» توحيد«چه چيز است. برخي از مفسران تصريح به  هبيانگر و نشان ،آيات

و . )14، ص 3؛ تفسير نمونه، ناصـر مكـارم شـيرازي و همكـاران، ج     141، ص 4احمد قرطبي، ج  محمدبن

 انـد.  م بناي كعبه و فداكاري آن حضرت دانسـته برخي مقام ابراهيم را نشان از پيامبري بزرگ چون ابراهي

  .)15، ص 3ج  (تفسير نمونه،

 .32. ر.ك: اصول ارتباط جمعي، محمود اكرامي، ص3
 .201پرويز اجاللي، ص  هها، آرتور آسابرگر، ترجم . روش تحليل رسانه4
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يک معناي واحد هستند يا اينکه به لـوازم آن معنـا اشـاره دارنـد و آن معنـاي       هکنند بيان
  که اين حقيقت هميشه آشکار نيست. در حالي ،١ک حقيقت استي هواحد، ظهور يا ارائ

مفاهيم و گسترش ادراکات مشترک و نيز تعميـق   هنمادها به عنوان زباني براي توسع
اي دارند. گسـتردگي دنيـاي نمادهـا و     جايگاه ويژه ٢ارتباطات همعاني و مفاهيم در عرص

ها و بستر مناسـبي  ها و شکلامها، نهاي گوناگون آن در اشيا، اعداد، حروف، رنگجلوه
هاي تبليغي وسيعي در تبيين و انتقال پيـام ايجـاد   که براي فضاسازي ايجاد کرده، ظرفيت

و در طـول   ٣اي داردجايگاه ويژه ،نموده است. از اين روست که نماد در انتقال فرهنگي
    ٤استفاده شده است.از آن ابزاري براي ايجاد ارتباط تاريخ به عنوان 

اي معتقد است نمادهـا بـه عنـوان رسـانه     ،پدر علم نمادشناسي مدرن ،پيرسيس اس.
استفاده از نماد را يکي  ،و ارنست کاسيرر ٥کنندعمومي بين تفکر مردم و جهان عمل مي

  ٦داند.هاي اختصاصي انسان مياز ويژگي
ارکرد ويژه معاني انتزاعـي، جايگـاه و کـ    هاي مفهومي نماد در انتقال معاني، بهويژگي

 9تبليغي پيـامبر اکـرم   هسيراي را براي آن در تبليغ و انتقال معنا ايجاد کرده است. ويژه
هاي تبليغي نماد را مهـم  آنچه که ظرفيت ٧.از اين حيث بسيار غني و قابل تأمل استنيز 

                                              
هـايش، كـارل   سـمبل انسـان و  . همچنـين ر.ك:  12توحيد و شرك، حميد پارسانيا، ص ه. نماد و اسطوره در عرص1

مليحـه   هكـوپر، ترجمـ   سـي  .فرهنگ مصور نمادهاي سـنتي، جـي  ؛ 16محمود سلطانيه، ص هگوستاويونگ، ترجم

 .3، صنكرباسچيا
ها يا نوع پوشش مبادلـه   هايي كه از طريق خلق آثار هنري، در حين بازي كردن، تماشاي عكس، سمبل انواع پيام .2

   ).20پور فراشاه، ص فردي، هاشم دهقان (مديريت ارتباطات ميانناميم  شوند را ارتباط انتزاعي مي مي
؛ الگوهاي نمـادين  176ص ،اصغر كاظميعلي ،مدرن: زوال فرهنگ و اخالق در فرايند نوگرايي هر.ك: بحران جامع .3

 .28ص ،عبدالعظيم كريمي ،و غيركالمي در تعليم و تربيت نامرئي
 .14ها، لعيا باستاني، ص ررسي مفاهيم نمادين شكلب؛ 7. ر.ك: طراحي نشانه، فرهاد گشايش، ص4
 .167و  166ص صاي،  شناسي تبليغات، احمد يحيايي ايله . ر.ك: جامعه5
 .135ص ،يحيي قائدي و محمدرضا آهنچيان هترجم ،جورج فردريك نلر ،شناسي تربيتيانسان ر.ك: .6
، 12ـ   4 صصـ الوكيل،  محمد السيد ،خت اسالم)تپاي االسالم االولي (مدينه، اولين ةعاصمالمنوره،  ةالمدين. ر.ك: 7

  .20و 19
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هايي از قبيل سرعت در انتقال پيام، ماندگاري پيـام  هاي آن است؛ ويژگيکند، ويژگيمي
ظرفيـت بـراي   و هاي گونـاگون،  يابي با فرهنگزمان و اعصار، تناسب و تطبيقدر طول 

  ١هاي فراوان.دربرگيري پيام
شـناختي و ارتبـاطي بـه    با نگاه رايج علـوم جامعـه   ٢ديدگاه ديني نسبت به نمادالبته 

لـذا   ؛شـود به امور اعتباري مربوط نمـي  هاي تبليغي آن صرفاًمتفاوت است و جنبه ٣نماد
غي نماد در دين به معناي فاصله گرفتن از مباحث و جهات معنـوي و  يابعاد تبل بحث از

  دين نخواهد بود. هعالي

  هاي تبليغي نماد در حجاي از ظرفيتنمونهـ 

شـناختي  شناختي و فرهنگدر حج نمادهاي گوناگوني وجود دارد که از لحاظ جامعه
ه تشابه اين نمادهـا بـا سـاير    خصوص وقتي که ب به ؛با ادبيات مختلف قابل بررسي است

 ،کنـيم. البتـه ايـن مـوارد    خصوص اديان ابراهيمي توجـه مـي   به ،هاي ديني جهانفرهنگ
نگـري  مـل و ژرف أويژگي کلي نماد را دارند و دستيابي به معنـاي عميـق آن نيـاز بـه ت    

هاي آغازين مفـاهيم در حـج فاصـله دارد. همـين     بيشتري دارد و با معاني رويين و اليه
کند و انتقـال فرهنگـي آن   ژگي نماد است که به ماندگاري آن در طول زمان کمک ميوي

سـبب چـابکي آن    ،فشرده و عميق شدن معاني در نماد ،کند. به عبارت ديگررا آسان مي
  فرهنگي شده است.  نسلي و بيندر انتقال بين

کند تـا   فراهم مياين ويژگي نماد در نظام تبليغي حج، زمينه را براي تقويت امت اسالمي 
  ها و مفاهيم فرازماني و فرامکاني جلب کند.حج بتواند توجه مسلمانان را به پيام

. ايـن معـاني و مفـاهيم،    کنـيم مفاهيم و معاني برخي از نمادها را در حج مرور مي ،در ادامه
                                              

؛ الگوهـاي نمـادين و غيركالمـي در تعلـيم و     186هاشـمي، ص    در فرهنگ ارتباطات،سيد رضـا  جر.ك: جايگاه ح .1

 .28ص ،عبدالعظيم كريمي ،تربيت نامرئي
 .42ـ  16صصتوحيد و شرك، حميد پارسانيا،  ه. ر.ك: نماد و اسطوره در عرص2
وازگـن   و مينو نيكـو  هبنوا پا مالجي، ترجم و هاي اقناعي، ويليام ال. بنوا . براي نمونه ر.ك: فرايند تأثيرگذاري پيام3

 .209ـ  205 صصسركيسيان، 
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ـ زائرهمگي در راستاي تقويت شخصيت ايماني  خـدا و جلـب کـردن توجـه آنهـا بـه        هان خان
، کسـان يهـا و شخصـيت   ادراکي مشترک از تعاليم ديني است تا مسلمانان با برداشـت هويت و 

امت اسالمي اسـت   هنقاط مشترک بيشتري از تعاليم ديني بين خود احساس کنند. اين همان ايد
  کند.گيري از نمادها از آن حداکثر استفاده را مي که نظام تبليغي حج با بهره

افـراد بـا مشـاهده و     هسر و بياني نياز نـدارد و همـ  ويژگي نماد اين است که هيچ مف
گيرند. از ايـن جهـت   هاي نماد و مفاهيم آن قرار ميحضور در آن مکان، در معرض پيام

حج به کمک نمادهاي گوناگوني که از نظر تاريخي و مکاني در خود جـاي داده اسـت،   
  کند.هويت ديني مسلمانان را که مبنا و اساس امت اسالمي است تقويت مي

 ،کننـد و ايـن نـوع حرکـت     خـدا طـواف مـي    هزائران به دور خان اي طواف:حرکت دايره
اي است. دايره به سبب شکل هندسي خاص و با توجه به آنکه نقـاط  حرکت دايره هکنند تداعي

ــا نقطــ ، ١نمــادي از کمــال ،ي هســتندکســانيداراي ارزش  ،مرکــزي هپيرامــون آن در قيــاس ب
دايره، حـس حرکـت    هزاوي تمايز و تفکيک است. همچنين شکل بي پارچگي و نبود هرنوع يک

آن را بـه نمـادي از آرامـش و راحتـي تبـديل       ،در عين حال همين ويژگي ؛کند دائمي را القا مي
دهـد و در   گردش دوراني و دور تسلسل و ابديت را ارائه مـي  ،درواقع شکل دايره ٢.کرده است

  ٣هاي معنوي و روحي است. ين رو نمادي از حالتکند و از ا انسان حالت آرامش ايجاد مي
احسـاس   هدر تطابق شکل و رنگ، دايره را به سبب شـکل دورانـي آن کـه القاکننـد    

گرايـي اسـت، بـا رنـگ آبـي      آرامش است و همچنين محيط مستدير آن که بيانگر درون
تقـل نمـود:   توان به دايره من وجوه نمادين رنگ آبي را مي ،اند. در اين تطابقمطابقت داده

  ٤.کننده نيروهاست هرگونه تحريک و ذخيره هکنند آبي آرام
آسمان آبي را باالي سر خود دارنـد   ،اهللا در حين طواف زائران بيت ،در مسجدالحرام

                                              
 .  77جالل ستاري، ص ه. رمزهاي زنده جهان، مونيك دوبوكور، ترجم1
 .13جو، ص علي صلح هگر، ترجم ها، آلفرد هوهنه . نمادها و نشانه2
   .95. مباني هنرهاي تجسمي، غالمحسين نامي، ص3
 .  154اللهي، ص اهللا آيت . مباني نظري هنرهاي تجسمي، حبيب4
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گرايي رنگ  و به اين ترتيب به زيبايي نمادي از پويايي و کمال دايره و با آرامش و درون
  پيوندد.   آبي به هم مي

هـاي عرفـاني و اخالقـي حـج بـا ايـن       توان ارتباط وثيقي بـين پيـام   يبا کمي تأمل م
  نمادهاي بسيط و عميق برقرار کرد. 

طـواف بـر گـرد     ١.مکعب نماد ثبات، استواري و استحکام است شکل ظاهري کعبه:

مانداال نيـز هسـت (مربعـي کـه بـا دايـره محـاط شـده اسـت). ايـن            هيادآور داير ،کعبه

عابد که همـواره در طلـب    هاي پيچيده و مصائب زاهدطوافتوان در  سيروسلوک را مي

عالوه بر اينکـه طـواف، مرکزيـت کعبـه را      ٢.راهي به سوي خويشتن خويش است ديد

  .کند تداعي مي

معماري کعبه وجه نمادين آن را قوت بخشيده است: شـش جهـت بـودن کعبـه کـه      

آن اسـت و سـادگي و   جهتي  تمامي جهات متناقض را در خود جمع کرده، نشاني از بي

  ٣است. توصيف بودن خداوند زها و خارج اگر مطلقتداعي ،زينت بودن آن بي

بـراي انتقـال فرهنـگ     ،اسالمي با توجه به جاودانگي و ابدي بودن دين اسـالم  امت

تـاريخي خـود،    ههـاي مسـلمان بـا ريشـ     هاي آينده و ارتباط فرهنگ انسان خود به نسل

گيرد که از ايـن نمادهـاي    مناسک حج در مکاني انجام مي نيازمند نمادهاي دائمي است.

   شود. دائمي و غيرقراردادي استفاده مي

تغييرناپذيري  هنماد و خصيص ،آن ٤که ثبات ترين نماد دائمي اسالم است اصلي ،کعبه

    ٥دائمي اسالم است.
                                              

 .112صها،  . بررسي مفاهيم نمادين شكل1
 .357. ر.ك: رساله در تاريخ اديان، ميرچا الياده، ص2
 . 63ـ  60صص. ر.ك: تحليلي از مناسك حج، علي شريعتي، 3
��1 « د:وفرم�7امام صادق .4 �#�4 �;E�'
 % ����� � % �F<G% �� ��=  �>� . %  �H�I  ������ � % �F<G%= ��E� كعبـه از هفتمـين    هريشـ « ؛»% ��

 ).339،ص 4وسائل الشيعه،ج (. »باالي آن هزيرين زمين است تا هفتمين طبق هطبق
 .170احمد آرام، ص  هعلم و تمدن در اسالم، سيدحسين نصر، ترجمر.ك: . 5
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ـ   ،هايي نيست که اگر به جاي ديگري برده شود  اي از سنگ کعبه مجموعه  هبتـوان کعب
که کعبه بنـا   �7بلکه از زمان حضرت آدم �،7ديگري ساخت. از زمان حضرت ابراهيم

  موقعيت و جايگاه کعبه تغييري نکرده است. ،شد
 هساير اماکن حج نيز از اين ويژگي برخوردارند. صحراي عرفـات، مشـعر و محـدود   

، نمادهـاي  هاي معين و مشخصي هستند که قابل تغيير نيستند. اين نمادها نيز سرزمينا من
سـاز بشـر   اعتباري نيست که بتوان آن را با اعتبار معتبري تغيير داد، ايـن نمادهـا دسـت   

و  ،محيطي، حوادث طبيعي و غيرطبيعـي  نيست که به مرور زمان به دليل تغييرات زيست
مانـدگاري و   ؛تدريج يا به طور دفعي رو به زوال و نابودي کشانده شـود  ديگر عوامل به

 دگاري زمين و فضا و محيط است.آن به مان يبقا
سـمبوليک  حج نيز مناسک جداي از اماکن حج که تحليل و کارکردي نمادين دارند، 

و ائمـه   9حج پيامي است از سوي خداوند متعال که توسط پيامبر اکرماست. و نمادين 

ر الهـي و آيـات   ياز رهگذر نمادهاي گوناگون که در فرهنگ اسـالم بـه شـعا    �:اطهار

گردد. خداونـد محتـواي ايـن     الب مناسک به مردم منتقل ميقدر  ،شود برده مي بينات نام

کند.  گزار معرفي ميي مختلف و رفتارهاي نمادين گوناگون به حج نمادها  هپيام را با ارائ

 ،ترين روش براي سطوح فرهنگي و شناختي مـردم ترين و قابل فهم چراکه بهترين، ساده

  ١مادين است.گيري از نماد و رفتار ن بهره
هريک از مناسک حج نمادي از يک رفتار است. احرام بستن نماد  ،٢تارواي براساس

کند، طواف نماد حضور پيـدا کـردن در    محافظت خود از هرچه انسان را از خدا دور مي
محضر حق تعالي، هروله در سعي بين صـفا و مـروه نمـاد فـرار از غيرخـدا بـه سـوي        

هاي فراوان و کاهش آنها،  نماد گذر کردن از آرزو ان به منخداوند و دلبستگي به او، رفت
وقوف در عرفات نماد اظهار تذلل و خشوع در محضر حق و اعتراف به خطاها و فراهم 

                                              
 .188هاشمي، ص    ، سيدرضا»جايگاه حج در فرهنگ ارتباطات« ت حج،. ميقا1
 .172، ص 10مستدرك الوسائل، ميرزاحسين نوري، ج ؛ ر.ك: 7مانند حديث مصباح الشريعه امام صادق .2
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هاي هواي نفـس و طمـع، رمـي و     ارتباط با خداوند، قرباني نماد قطع ريشه هکردن زمين
کـن   و سر تراشيدن نماد ريشـه ها   با شهوات و پستي هپرتاب سنگ به جمرات نماد مبارز

  ١.است کردن عيوب ظاهري و باطني
حج پيامي است از سوي خداوند متعال که از رهگـذر شـعاير و   به عبارت ديگر 

عمل  هشود تا اهداف متعالي را جام آيات روشن در قالب مناسک به مردم منتقل مي
ج و مناسـک آن  پيـام اسـت. حـ    هدهند ترين عنصر ارتباط، عنصر انتقالبپوشاند. مهم

هـايي    م، کدها، رمـوز و نشـانه  يبراي انتقال پيام از مبدأ پيام به گيرندگان پيام از عال
ها کمک   م و نشانهيترين عالمراسم حج، از گوياترين و کاملاستفاده کرده است. در 

چگـونگي ايـن    کار رفته است. ترين کدها و رموز بهگرفته شده و زيباترين و جذاب
آشـنايي   هوان در چند محور زير مورد بررسي قرار داد. از طرفي حج زمينت امر را مي

از طرف ديگر ابزاري است براي انتقال ايـن   ؛کند حجاج با معارف دين را فراهم مي
تر چگونگي انتقال فرهنگ  و از همه مهم ؛ي آينده ها  معارف به ديگران و حتي انسان

گيرد. حاجي  ترين روش به عهده مي ميقترين و ع را از طريق ارتباط نمادي به ساده
ضـمن آشـنايي بـا نمادهـاي      ،با حضور در سـرزمين وحـي و انجـام مناسـک حـج     

آنهـا را تشـکيل    هکاررفته در مشاعر مقدس و يافتن معاني و حقـايقي کـه پشـتوان    به
عالوه بر ايـن خـود    کند. هاي نهفته در آن محکم مي دهد، پيوند خود را با ارزش مي

  ٢.هاست  ها و فرهنگ ديني و حفظ آن  ساز انتقال معارف، ارزش هنمادها زمين

 بازشناسي و بازيابي هويت ديني و هويت تمدني . 3
هويت تمدني، معرفت و آگاهي عميق آدمي بـه تمـدني اسـت کـه منسـوب بـه آن       

که احساس نمايد در سرزميني  دهد باشد. درک چنين هويتي، به فرد اين امکان را مي مي
هاي فرهنگي آن تـا اعمـاق تـاريخ، کشـيده شـده اسـت و ايـن         کند که ريشه زندگي مي

                                              
 مجتبي شريفي. ،هاي حج. ر.ك: نمادها و رمزواره1
 .185، ص »هاشمي   جايگاه حج در فرهنگ ارتباطات، سيد رضا«ر.ك:  .2
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شود.  مي »هويت تمدني«گيري احساس، موجد تعلق ارتباط به آن تمدن و درنتيجه شکل
احساس تعلق به يک تمدن، به معناي وابستگي به تمـامي مظـاهر آن تمـدن و از جملـه     

  ١.هاي آن است ها و ارزش  مشاهير، افتخارات، ميراث
شـود و بـا    گاه معرفتي فرد محسوب مي داربستي است که تکيهمانند  »هويت تمدني«

هاي ديگر اتخاذ کند. بديهي اسـت   تواند موضعي مطلوب در قبال تمدن اتکاي به آن، مي
هـاي موجـود فـراهم     زمينه را براي تأثيرپذيري منفعالنه از تمـدن  »هويت تمدني«فقدان 

هويـت تمـدني بـه معنـاي آگـاهي       هقدند سـطوح گسـترد  اي از محققين معت نمايد. پاره
غير «را از  »ما«هايي است که   هاي تمدني و ضرورت حفظ چيز تر نسبت به تفاوت عميق

  ٢.کند متمايز مي »ما
هـاي فـردي،   امت اسالمي، حاصل اجتماع مسلماناني است کـه فراتـر از هويـت   

 هکـه فراتـر از همـ   اند: هويـت تمـدني اسـالمي     قومي و ملي در يک هويت مشترک
ها، مسلمانان را در اينکه اصول آميختن ساير هويت هاست و با درهم ها و مکان زمان

کند. به اين ترتيب تعاليم ديني، عامل ديني خود را اصل و معيار قرار دهند، ياري مي
گيرد که هرچنـد از ملـل و   اي شکل ميشود. در اينجا جامعهاشتراک هويتي آنها مي

هاي مختلف است، ولي هويت پايه و اصلي آنها را ديـن و تعـاليم   رهنگقوميت و ف
باشد و ايـن يعنـي   گيري آنها نيز ميدهد که مبناي تصميم و موضعديني تشکيل مي

  امت اسالمي.
ـ     انجام مناسک حـج در سـرزمين وحـي و مشـاهده     آشـنايي   همشـاعر مقدسـه، زمين

هـاي   توانـد ريشـه   کنـد. او مـي   اهم ميهاي فرهنگي تمدن اسالمي را فر گزار با ريشه حج
تمـدن اسـالمي    ههاي بـارز و برجسـت   به ويژگي ؛تاريخي پيدايش تمدن خود را بشناسد

و از جايگـاه تمـدن خـود در بـين      ؛تر شـود  ساز آگاههاي تمدن با شخصيت ؛آگاهي يابد
                                              

  .82ص . جوان و بحران هويت، محمدرضا شرفي،1

 .207محمدعلي حميد رفيعي، ص ههانتينگتون، ترجم  ها و بازسازي نظم جهاني، ساموئل   . برخورد تمدن2
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ثيرگـذاري  أتري پيـدا کنـد. شـواهد تجربـي حکايـت از ت      هاي ديگر شناخت دقيق تمدن
  ١.کند گيري هويت مي م مذهبي در شکلمراس

�� J گويد: به شبلي مي 7امام سجاد �D �K �L �� �*% �;� �� �* �K�� ��M �< �BE�� �;E �N �O�� �;E �� �D �P �Q 
? �7E ��% ����IS  آيـا   ،وقتي که پشت مقام ابراهيم دو رکعت نمـاز طـواف خوانـدي   «يعني

شبلي را بـه   7امام سجاد توان گفت که مي» گونه نماز بخواني؟ قصد کردي ابراهيم

هاي  کند. با يادآوري مقام ابراهيم و لزوم توجه به ارزش تمدن توحيدي رهنمون مي

تمـدني   هاديـان توحيـدي اسـت، گذشـت     هکـه سرسلسـل   7شده توسط ابراهيم خلق

کند و به اين وسيله در شناخت هويت تمدني و تقويت  گزار را به او معرفي مي حج 

  کند. آن کمک مي

حـج بـا    گيـرد. دربر مـي چندين مليت را ، هويتي فراملي است که مدنيهويت ت

آوري نمايندگاني از کشورهاي مختلف اسالمي نيز هويت تمدني را تقويـت  گردهم

هاي  از مليت ؛کنند عظيم حج شرکت مي ه. مسلمانان از سراسر جهان در کنگرکند  مي

شـوند و بـدون    ر جمع مـي هاي اعتباري در کنار يکديگ مختلف و فراتر از تمام مرز

اعمال مشترک و  ،هاي فردي، اجتماعي، مليتي و فرهنگي توجه به تمايزات و تفاوت

دار، الهـي و معنـادار   اعمـالي کـه از يـک تمـدن ريشـه      ؛دهنـد  واحدي را انجام مـي 

گـزاران ضـرورت يکسـاني دارد. در چنـين      سرچشمه گرفته است و براي تمام حـج 

افراد را به هويتي  ،همراه آگاهي از اسرار و رموز آن مراسمي است که اين اعمال به

رفتارهايي که به فردي  ؛کند گيري مناسک حج رهنمون مي هاي شکل تمدني و ريشه

خاص يا مليتي ويژه اختصاص ندارد. در اين فضا افراد بـه همـان داربسـتي دسـت     

هـا    ديگـر تمـدن  گاه معرفتي آنها بوده و خـود را در برابـر    تواند تکيه يابند که مي مي

  محافظت کنند.
                                              

 .117هاي نوين، ص  . آموزش و پروش و گفتمان1
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تواند مسـلمانان را سـاليانه در    مناسک ديني در اسالم است که مي ترينِ حج مهم
يک اجتماع عظيم مذهبي گردهم آورد و همگان را بـا دسـتور و نظـام هماهنـگ و     
شعار واحد به اجراي مراحل مختلف مناسک هدايت نمايد و ارتباط معنوي با خـدا  

تـرين و زيبـاترين صـورت نشـان دهـد. مناسـک حـج مناسـک          و مردم را در عالي
رحـم، ازدواج،   همناسک حج مناسک خويشـاوندي همچـون صـل    ؛خانوادگي نيست

مناسک حج مناسک محلي همچون نماز جماعـت   ؛عيادت بيماران و نظير آن نيست
يک کشور و مليت خاص به اجـرا   همناسک حج يک مناسک ملي که در پهن ؛نيست

مناسک حج يک مناسک معنوي جهاني اسـت. ملـل و    . بلکهنيست شود، گذاشته مي
در  اند مناسک ملي و نژادي داشته باشند و نهايتاً فقط توانسته ،نحل موجود در جهان
انديشند، جـز در چـارچوب روابـط مـادي و      جهاني شدن مي هقرن اخير که به پديد

مناسک معنوي يک  ،کنند. مناسک حج سياسي، تصوري از جهاني شدن را درک نمي
   بخشد. جهاني است که هويت تمدني مي

اجتماع مسلمانان را از  ،خداوند در مکه و حج«فرمايد:  در اين باره مي 7قدامام صا
  ١.»مشرق و مغرب قرار داد تا يکديگر را بشناسند

  گيرينتيجه

 عرفاني و تاريخي، تربيتي، اخالقي، فقهي، اجتماعي، سياسي گوناگون ابعاد حج سفر
 سفر چنانچه نکات، اين بر عالوه. است حج معارف از بخشي هکنند بيان يک هر که رددا

 تحقـق  راسـتاي  در کـه  دارد هـايي  ويژگـي  حـج ، کنيم بررسي تبليغي رويکرد با را حج
  .است توجه قابل تبليغي هاي برنامه و اهداف

در فضـاي  با توجه به ماهيت فراملي، فرازماني و فرامکاني حج، اين نظام تبليغي کـه  
گيرد، نوعي از مفاهيم ديني و خوانش از تعـاليم اسـالمي را   ديني و معنوي حج قرار مي

                                              
 .14ص  ،11. وسائل الشيعه، ج1
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هاي ملـي و قـومي   کند که فراتر از مسائل و مرزهاي ملي و جغرافيايي و هويتارائه مي
المللـي حـج،    است. به عبارت ديگر نظام تبليغي حج در بستر فرهنگي و اجتمـاعي بـين  

هـا و  هـا، تشـخص  را براي ايجاد و تقويت هويتي تمدني که هويـت  بسيار مناسبي هزمين
کند. حاصل اين فضاي تبليغي که مـاهيتي  نوردد، ايجاد ميمرزهاي ملي و قومي را درمي

اخالقي، سياسي و فرهنگي دارد، تقويت امت اسـالمي اسـت. بـه عبـارت ديگـر نظـام       
کند کـه در  يجاد و تقويت ميهاي شناختي و رفتاري را اتبليغي حج، مباني و زيرساخت

  راستاي امت اسالمي قابل تحليل و بررسي است.
  
  



  
  



  
  
  

  هاي اقتصادي حج و امت اسالميهاي اقتصادي حج و امت اسالميظرفيتظرفيت
  
  
  

  اشاره 

کنيم کـه   از جهت تاريخي مالحظه مي ١کامالً نزديک به هم هستند. هدين و اقتصاد دو حوز
رون وسـطا در اروپـا، علـم اقتصـاد     انـد. در قـ   عالمان دينـي بـوده   هعالمان پيشين اقتصاد از طبق

مبـادي و توجيهـات    براساسسکوالريستي را کشيشان مسيحي ايجاد کردند. در اين بين اسالم 
آورد و به فهم رفتار اقتصـادي کمـک    را پديد مي ٢و تشريعات و احکام، نظام اقتصادي ممتازي

داري مشـروعيت   سـرمايه  البته در قرن نوزدهم هم افکار و اعمال مسيحيت، به اقتصـاد  ٣کند. مي
  ٤بخشيد و نظم اجتماعي موجود را امري مقدس شمرد.

ـ اقتصـاد خـارج شـد    هداري، ديـن از صـحن   پس از رشد اقتصاد سرمايه ايجـاد   ي. ول
هاي انسـاني، مجـدداً    داري، مانند فقر و نابرابري مشکالت اقتصادي ناشي از نظام سرمايه

  ٥دين را متوجه امور اقتصادي کرد.
                                              

  حمدمهدي عسكري و ديگران.م ه، ترجم7ر.ك: دين و اقتصاد، دانشگاه امام صادق .1
ـا     هاي اخالقي را مطرح مـي  مسيحيت و يهوديت نيز هرچند درباره رفتارهاي اقتصادي انسان، هنجارها و ارزش .2 ـا ادع كننـد، ام

ـايي تحميـل شـد كـه      اي دارند؛ زيرا در روايت اروپايي مسيحيت و يهوديت، بر مفهوم دين محدوديت ندارند علم اقتصاد ويژه ه
  هاي اصلي زندگي مانند اقتصاد و سياست از حوزه دين شده است. وزهسبب خروج ح

، منذر قحف و »دين و اقتصاد: نظام اقتصادي اسالم و علم تحليل اقتصاد اسالمي«فصلنامه اقتصاد اسالمي، . ر.ك: 3
 .167ـ 156، صص 18ش سيدحسين ميرمعزي، 

خـوبي   رجمه عبدالكريم رشيديان) ايـن موضـوع را بـه   داري (ت . ماكس وبر در كتاب اخالق پروتستان و روح سرمايه4
 بررسي و تحليل كرده است.

 .108شناسي دين، جابر دانش، ص . ر.ك: جامعه5
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توانـد در برخـي   تصاد غربـي، فاقـد دانـش حاصـل از وحـي اسـت و نمـي       اق هنظري
جهاني مثل جهان اسالم معتبر باشد؛ زيرا در اين جوامع، ترکيبي  ههاي جامع زيرمجموعه

ها و الگوهاي رفتاري پديد آمده است که با ترکيبي که در زادگـاه علـم اقتصـاد     از ارزش
  ١غربي به وجود آمده مطابق نيست.

، ٤الزمـان  ، حسـن ٣خـان  مانند اکـرم  ٢س پژوهشگران و نويسندگان متعدديبر اين اسا
، محمـد انـس   ٨، عبـدالجبار ٧، زيـدان ابوالمکـارم  ٦الـدين  الدين تـاج  ، سيف٥عريف محمد
  ١٢اند. در مورد اقتصاد اسالمي سخن گفته ١١و محمد عمر چاپرا ١٠، شهيد صدر٩الرزقا

الملل در قالب  اسالمي در سطح بين ها، امروزه اقتصاد ها و دغدغه به دنبال اين تالش
هاي بزرگ اسـالمي   داري جهاني اسالمي مطرح است که استحکام و تثبيت سازمان بانک

  ١٣به گسترش اين روند کمک کرده است.
                                              

سـيد حسـين    ه، منـذر كهـف، ترجمـ   »علـم اقتصـاد اسـالمي، تعريـف و روش    «فصلنامه اقتصاد اسـالمي،  . ر.ك: 1
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م. كتـاب اسـالم و تئـوري    1946يشي كه يك اقتصاددان متخصص بـود، در سـال   البته قبل از اين موارد نيز القر .2
  بهره را نوشت و به نحوي در مباحث اقتصاد اسالمي وارد شد.
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  .40ـ  3، صص 2محمد انس الرزقا، ش
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الملـل در تقابـل بـا سـاير      گيري امت اسـالمي و دوام آن در سـطح نظـام بـين    شکل

تقابلي آشـکار بـا امـت اسـالمي      ترين آنهاست و درهاي تمدني که نظام غرب مهم نظام

مندي از يک نظام اقتصادي قوي و پويا نياز دارد. به عبارت است، به برخورداري و بهره

گيـري و   اي سياسي يا فرهنگي نيست، بلکه شکلديگر امت اسالمي فقط مفهوم و مقوله

رچنـد  ترين آنهاست. هدوام آن در گرو تحقق نظامي فراگير و پوياست که اقتصاد از مهم

الملـل جهـان    گيري امت اسالمي بيشتر در فرايند سياسي و فرهنگـي بـين  در ابتدا، شکل

ترين ارکـان بقـا و پويـايي امـت      گيرد، ولي در ادامه نظام اقتصادي از مهماسالم قرار مي

اسالمي است؛ زيرا امت اسالمي جهت فراگير شدن و ثبوت، به يک اسـتقالل اقتصـادي   

يثيت سياسـي و فرهنگـي خـود را حفـظ کنـد و ارتقـا دهـد. البتـه         نياز دارد تا بتواند ح

گيري امت اسالمي در پيشـبرد ابعـاد   مندي از نظام اقتصادي کارآمد، در فرايند شکل بهره

  اقتصادي بسيار مؤثر است و از اين جهت نقش پيشيني نيز دارد. 

نظـام   هـاي سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي در بسـتر     تعامل و اثرگذاري متقابل نظـام 

خوبي ضرورت توجه به نظـام اقتصـادي در تحقـق امـت اسـالمي را نشـان        اجتماعي به

دهد کـه نهادهـاي مختلـف    تحليل وقايع اجتماعي با رويکرد سيستمي نشان ميدهد.  مي

تـوان بـدون   يـک را نمـي   اجتماعي با يکديگر ارتباطي تعاملي دارند؛ به طوري کـه هـيچ  

شناسان چنين تعامل ارگانيکي بين نهادهـا  از جامعه ديگري مورد بررسي قرار داد. برخي

  ١اند.ناميده» هاي مبادله در جامعهنظام«در اجتماع را 

دهـيم کـه امـت اسـالمي     مـي  نابتدا با بررسي نظام اقتصاد اسالمي نشا بخشدر اين 

هـاي درونـي   مندي از نظام اقتصادي را دارد و سپس در تبيين ظرفيتزمينه و امکان بهره

هـاي حـج را در ايـن مـورد بررسـي      م براي تحقق ابعاد اقتصـادي اسـالم، ظرفيـت   اسال

  کنيم. مي
                                              

 .253ـ  247صص  ،عباس توسليغالم ،شناختيهاي جامعه.ك: نظريه. ر1
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  نظام اقتصادي اسالم و امت اسالمي

هـاي فلسـفي آن بنـا     ديدگاه هاسالم داراي نظام اقتصادي خاص خود است که بر پاي
ي هاي اجتمـاع  هاي رفتارهاي بشري، يعني نظام شده و با سازماندهي اسالميِ ديگر جنبه

  ٢است. ١و سياسي سازگار
با توجه به اين گستره و عمق، بايد گفت در کشف نظام اقتصادي امـت اسـالمي بـه    

ـ     عنوان نظام اقتصادي مطلوب از منابع اسالمي، نمـي   هتـوان بـه روش اجتهـاد جزءگرايان
 ههاي مطالعـ  مرسوم بسنده کرد. بلکه افزون بر آن، الزم است از اجتهاد سيستمي و روش

تصادي در اقتصاد کالن بهره برد و با گسـترش قلمـرو اجتهـاد از احکـام فرعـي      نظام اق
هاي مطالعه نظام اقتصـادي   ها، مباني، روابط و ترکيب آگاهانه آن با روش فقهي به هدف

  در اقتصاد کالن، نظام اقتصادي اسالم را به عنوان کل منسجم درک کرد.
ـ   نظام اقتصادي اسالم، مجموعه هـاي   اري و روابـط اقتصـادي در حـوزه   اي از الگوهـاي رفت

:و امامان معصـوم  9، سنت پيامبر اکرم٣توليد، توزيع و مصرف است که از کتاب
، و عقـل  ٤

کنندگان در نظـام اقتصـادي بـه يکـديگر و      شود. اين الگوها چگونگي پيوند شرکت استنباط مي
ق و حقوق اقتصـادي  مباني بينشي و در چارچوب اخال براساسمنابع اقتصادي را تبيين کرده و 

    ٥اند. هاي اقتصادي اسالم سامان يافته اسالم در جهت هدف
                                              

ـادي         ها هـيچ  هرچند برخي بين اهداف نظام اقتصادي اسالم و ديگر نظام .1 ـام اقتص ـاوتي قائـل نيسـتند و معتقدنـد نظ گونـه تف

ـا اهـداف ديگـر زيرنظـ     ـاعي اسـالم     اماسالم به لحاظ اهداف در وضعيت ابهام قرار دارد، ولي اهداف نظام اقتصادي ب ـاي اجتم ه

ـاد اسـالمي،      متمايز است و مباني اعتقادي نظام اقتصادي در تعيين اهداف آن نقش تعيـين  ـلنامه اقتص كننـده دارد؛ ر.ك: فص

 .  126ـ 101، صص 23ش، احمدعلي يوسفي، »ابهام در اهداف نظام اقتصادي اسالم و ساماندهي آن«
 .160، ص»علم اقتصاد اسالمي، تعريف و روش. «2
ترين مباني اقتصاد اسالمي، آيات قرآن است كه منطق اقتصادي اسالم را بـه وجـود آورد و كـامالً در     . يكي از مهم3

هاي مدرن تئوري نوكالسيك اقتصادي است؛ ر.ك: شكل دادن مجدد به اقتصاد ماليه و بانكـداري   راستاي فرضيه

اقتصـاد (در پرتـو    ه؛ همچنـين ر.ك: فلسـف  100رضا سـيمبر، ص  هاسالمي در سياست جهاني، بيل مائورر، ترجم

 نيا. اصغر هادوي بيني قرآن كريم)، علي جهان
 . براي نمونه ر.ك: نظام اقتصاد علوي (مباني، اهداف و اصول راهبردي)، احمدعلي يوسفي.4
 .21. ر.ك: نظام اقتصادي اسالم ساختار كالن، سيدحسين ميرمعزي، ص5
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توان گفت نظـام اقتصـادي اسـالم از سـه عنصـر تشـکيل شـده اسـت:          به اين ترتيب مي
. قـوانين اجرايـي کـه    ۳ها و قواعد کلي؛  . اصول موضوعه، فرض۲فلسفه يا عقايد اساسي؛   .۱

بنـدي   قالـب  منـد کـردن و   ين اجرا شوند، باعـث قاعـده  منابع مادي و انساني مع هوقتي دربار
  ١شوند. کاميابي اقتصادي جامعه مي هروابط توليد، توزيع و هدف و نيز درج

 هنظام اقتصاد اسالمي در راستاي تحقق امت اسالمي بايـد جايگـاه خـود را در رشـت    
هـاي   ظـام هاي اقتصادي پيدا کند و همچون ديگر ن علم اقتصاد همانند جايگاه ديگر نظام

شـود، الزم   را شامل مـي » بايدها«گونه که  نظام اقتصادي اسالمي، همان هاقتصادي، مطالع
  ٢شود. بر متغيرها و روابط درون اقتصاد اسالمي را نيز شامل » بايدها«است آثار 

  اقتصاد اسالمي

دهـد کـه همگـي در مـورد      اسالمي نشان مـي  انبررسي نظريات و مباحث اقتصاددان
نظام اقتصادي دارد، اختالفي ندارند؛ امـا در پاسـخ بـه ايـن سـؤال کـه چـه         اينکه اسالم

توان علم اقتصاد اسـالمي   اي بين علم اقتصاد و اسالم وجود دارد و اينکه اساساً مي رابطه
گيـري  شکل هايجاد کرد، اختالفاتي وجود دارد. پاسخ به اين سؤال تا حد زيادي در نحو

  است. ابعاد اقتصادي امت اسالمي مؤثر
هرچند اغلب محققان اقتصاد اسالمي با تفکيک نظام اقتصادي از علم اقتصاد، بر اين 

کند؛ اما بـه طـور معمـول معتقدنـد،      باورند که اسالم، نظام اقتصادي متمايزي را ارائه مي
چنين تفکري ايـن اسـت کـه تحقـق      هکند. الزم علم اقتصاد با نظام اقتصادي تفاوت نمي

ممکن نيست؛ به همان دليل که امکان تحقـق رياضـيات اسـالمي و    علم اقتصاد اسالمي 
فيزيک اتمي اسالمي وجود ندارد. در مقابل تفکر يادشده، تفکر ديگري نيـز وجـود دارد   

امکـان نـدارد مقـوالتي     ني. بنـابرا که علم اقتصاد چيزي جز بازتاب تمدن معيني نيسـت 
ي گونـاگون صـادق باشـند.    هـاي اجتمـاع   صحيح و عام وجود داشته باشند که در نظـام 

                                              
 .174، ص»و روش علم اقتصاد اسالمي، تعريف«. ر.ك: 1
 .174، ص»علم اقتصاد اسالمي، تعريف و روش. «2
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رو اگر بخواهيم اقتصاد اسالمي حقيقي داشته باشيم، بايد علـم اقتصـاد متعـارف را     ازاين
  ١صفر بنا کنيم. هکنار بگذاريم و علم اقتصاد اسالمي را از نقط

گيـري   برخي نيز معتقدند بررسي تاريخ تمدن اسـالمي، نشـانگر عـدم امکـان شـکل     
هاي اخالقي و با  نفسه و عاري از ارزش ت شناخت فيدانشي اقتصادي است که به صور

  ٢هدف تبيين و تحليل صرف واقع اقتصادي جلوه کند.
و » بايـدها «برخي، از تفاوت بين نظام اقتصادي و علم اقتصاد، نظام اقتصـادي را بـه   

ـ ٣کننـد  دانند و علم اقتصاد را در امور توصيفي خالصـه مـي   محدود مي» ها ارزش«  ي. ول
در ايـن فضـا برخـي بـا      ٤پذيرند. کيک بين اقتصاد دستوري و اثباتي را نميبرخي اين تف

معنـا   تکيه بر اثباتي بودن علم اقتصاد و دسـتوري بـودن اسـالم، اقتصـاد اسـالمي را بـي      
تـوأم   همعتقدنـد علـوم اقتصـادي، مطالعـ     اندرمقابل برخي ديگر از اقتصـاددان  ٥دانند. مي

و حتـي بايـد علـم اقتصـاد را علمـي هنجـاري        ٦اقتصاد اثباتي و اقتصاد دستوري اسـت 
بر ايـن   ٨گذاري دانست. توان فارغ از ارزش و اساساً هيچ علمي را نمي ٧(تجويزي) ناميد

  ٩اساس تعاريف متعددي از علم اقتصاد اسالمي ارائه شده است.
                                              

منصـور   هالرزقـا، ترجمـ   ، محمد انـس »اسالمي كردن علم اقتصاد: مفهوم و روش«. ر.ك: فصلنامه اقتصاد اسالمي، 1

 .151و 150، صص 14نژاد، ش زراء
، سيد عقيل حسـيني،  »ن اسالميگيري دانش اقتصاد نظري در تمد امكان شكل«. ر.ك: فصلنامه اقتصاد اسالمي، 2

 .100ـ 77، صص 23ش
مسـلمان،   هكننـد  ؛ الگوي تخصيص درآمد و رفتـار مصـرف  362ـ 359. ر.ك: اقتصادنا، سيد محمدباقر صدر، صص 3

 .3؛ مكتب و نظام اقتصاد اسالم، مهدي هادوي تهراني، ص2سيدرضا حسيني، ص
، »اه اقتصاد اسالمي (مطالعه تطبيقي با اقتصاد كالسـيك) امكان، ضرورت و جايگ«. ر.ك: فصلنامه اقتصاد اسالمي، 4

 .60ـ  57، صص 23شنيا،  اصغر هادوي علي
 .26محمدجواد مهدوي، ص هو احمد خورشيد، ترجمقحف . ر.ك: مطالعاتي در اقتصاد اسالمي، منذر 5
 .13ـ  10. ر.ك: تاريخ عقايد اقتصادي، فريدون تفضلي، صص 6
 .148م. قائد، ص هاقتصاد، همايون و محمدعلي كاتوزيان، ترجم . ر.ك: ايدئولوژي و روش در7
 .29نما، ص قهرمان قدرت ه. ر.ك: طرحي براي مبارزه با فقر جهان، گونار ميردال، ترجم8
بنـدي توصـيفي ادبيـات اقتصـاد اسـالمي،       ؛ طبقه165و 164، صص »علم اقتصاد اسالمي، تعريف و روش«. ر.ك: 9

  اسالمي، حسن سبحاني.اقتصاد  هحسن سبحاني؛ گستر
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کننـد. مـا در اينجـا بـه دنبـال       هريک از اين رويکردها، بخشي از حقيقت را بيان مي

بندي و تعيين ساختار يا مدلي براي بحـث ايـن    آنها نيستيم، ولي براي جمع قضاوت بين

هـاي علـم اقتصـاد فقـط بـه       کـه گـزاره   نوشتار، توجه به اين نکته ضروري است. چنـان 

شود، نصوص اسالمي نيـز هرچنـد اساسـاً منشـأ      هاي وصفي (خبري) محدود نمي گزاره

 ههاي وصفي زيـادي دربـار   گزاره هندهاي هنجاري) هستند، ولي دربرگير ها (گزاره ارزش

هاي مورد اسـتناد علـم اقتصـاد     که ارزش زندگي اقتصادي نيز هستند. بر اين اساس چنان

گزين شوند و نيز به سؤاالت وصـفي علـم اقتصـاد، سـؤاالت      هاي اسالمي جاي با ارزش

ديد توان علم اقتصاد اسالمي را پ وصفي ديني در مورد زندگي اقتصادي افزوده شود، مي

» هـا  تـرابط بايـدها و هسـت   « براسـاس توان اقتصاد اسـالمي را   به اين ترتيب مي ١آورد.

  ٢تعريف و تبيين نمود.

اقتصاددانان مسلمان در راستاي ايجاد و تقويت امت اسالمي بايد به اصول موضـوعه  

 اي با بار ارزشي غربي، نگاهي منتقدانه داشته باشند و به تعريف مجدد برخي مفاهيم پايه

هاي اسـتقرايي اقتصـاد و ابزارهـاي     اين به معناي نفي روش ي. ولنظري اقتصاد بپردازند

به عبارت ديگر اقتصاد اسالمي، نقيض اقتصاد کالسـيک   ٣تحليل نظري اقتصادي نيست.

هـا تفـاوت و    شناسـي و ارزش  شناسـي و معرفـت   در اصول و مباني هسـتي  . بلکهنيست

هـاي   تواند از برخي روش اقتصاد اسالمي مي يل. وتعارض جدي بين اين دو وجود دارد

گيـري و  اجرايي اقتصاد غيراسالمي جهت توسعه و پويايي اقتصادي استفاده کند و شکل

آن بچيند. البته طبيعي اسـت کـه بـا تغييـر مبـاني و نظـام        براساسثبات امت اسالمي را 

  کند. ها و نظام هنجاري نيز تغيير مي ارزشي، روش
                                              

 .167ـ 154، صص »اسالمي كردن علم اقتصاد: مفهوم و روش«. ر.ك: 1
؛ همچنـين  76ـ 51، صص »امكان، ضرورت و جايگاه اقتصاد اسالمي (مطالعه تطبيقي با اقتصاد كالسيك)«. ر.ك: 2

 علم اقتصاد اسالمي، حسين ميرمعزي. هر.ك: فلسف
 .183، ص»و روشعلم اقتصاد اسالمي، تعريف «. ر.ك: 3
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قتصاد اسالمي چگونه و با چه مکانيسمي در راستاي پويايي و پايايي در مورد اينکه ا

شود، نظرات مختلفي مطرح است. برخي تأکيـد بيشـتري بـر فقـه     امت اسالمي اجرا مي

با توجه به اينکـه فقـه،    ١دانند. ساز تحقق اقتصاد اسالمي مي اسالمي دارند و فقه را زمينه

دهد و به صورت مسـتقيم، بخشـي    پوشش مينظام رفتار فردي و اجتماعي مسلمانان را 

شود، حتماً بخش مهمي از اقتصاد اسـالمي از ايـن رهگـذر     از آن به معامالت مربوط مي

شـود اقتصـاد    گستردگي حوزه و مباحث اقتصاد، سـبب مـي   ي. ولشود تبيين و تنظيم مي

کـرد. بـر ايـن اسـاس      وجـو  جسـت هاي ديني بايد  ها و گزاره عرصه هاسالمي را در هم

  ٢توان از اين ديد تحليل کرد. هريک از مناسک ديني را مي

ترين مناسک ديني اسـت کـه بـا گـردهم آوردن نماينـدگاني از       حج يکي از مهم

ت اسـالمي اسـت. حـج    مجهان اسالم در مکان و زمان مشخص، تبلوري عملي از ا

عالوه بر ابعاد اخالقـي، فقهـي و سياسـي ـ اجتمـاعي، از جهـات اقتصـادي ژرفـي         

وردار است. در آيات و روايات متعددي ابعاد و کارکردهاي اقتصـادي حـج در   برخ

آفرينـي  که حاکي از نقـش  ٣الملل جهان اسالم بيان شده است سطح فردي، ملي و بين

آفريني المللي حج اين نقش حج در تقويت امت اسالمي در بعد اقتصادي است. ابعاد بين

  کند. تر ميرا پررنگ

هاي اقتصادي حج را در راستاي امـت اسـالمي در    داريم ظرفيتدر اين نوشتار قصد 

  پايدار بررسي کنيم.  هسه بخش و با سه رويکرد سياسي، اخالقي و توسع
                                              

؛ همچنـين ر.ك: مبـاني فقهـي اقتصـاد     153ــ  129، صـص  »اسالمي كردن علم اقتصاد: مفهـوم و روش «. ر.ك: 1

 زاده). اسالمي، محمود عبداللهي؛ مباني فقهي اقتصاد اسالمي، محمدمهدي كري و محمد پورمند (نبي
وري، حسـن   ؛ تـأثير نمـاز در افـزايش بهـره    هاي نماز، حسـن توانايـان فـرد    وري در آموزش . براي نمونه ر.ك: بهره2

 هاي حج، حسن توانايان فرد. وري در آموزش توانايان فرد؛ اقتصاد حج: بهره
اهللا قاسـمي   ، نبـي »معيارهاي اقتصادي حج در قرآن و سنت«. ر.ك: مجموعه مقاالت اولين همايش حج و اقتصاد، 3

، »صـادي و مـالي حـج از ديـدگاه قـرآن و عتـرت      ابعـاد اقت « ،212ــ  199اهللا ساداتي، صـص   خطير و سيدحبيب

 .226ـ 213سيداحمد سيادتي و احسان صائمي، صص 
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  هاي اقتصادي حج و امت اسالميظرفيت

  . اقتصاد و سياست1
گـويي   پاسخ هگويي به نيازهاي اقتصادي، دغدغ پاسخ هاقتصاد اسالمي عالوه بر دغدغ

سياسي را نيز دارد و بر نگـرش اجتمـاعي ـ اقتصـادي تأکيـد دارد. بـر ايـن        به نيازهاي 
هاي مالي اين منطقـه توجـه    هاي غربي در نظام اساس به ظهور استعمار اروپايي و روش

اسالمي  هطلبانه، حرکت احياگران هاي استقالل شود و در روند استعمارزدايي و جنبش مي
امـروزه در مباحـث    ١شـوند.  اسالمي احيـا مـي  هاي کالسيک  گيرد و دکترين نيز جان مي

تـوان   که تحوالت سياسي را نمـي  شود که چنان سياسي و اجتماعي بر اين نکته تأکيد مي
تـوان   روندهاي اقتصادي را نيز نمي ٢از عملکرد و روابط نيروهاي اقتصادي دور دانست،

عـالوه بـر جهـات    افزون بر اين، اقتصـاد   ٣هاي سياسي و اجتماعي آن جدا کرد. از زمينه
    ٤سياسي، با فرهنگ و اجتماع نيز در تعامل است.

، در نظـر گـرفتن کليـت    ٥نگرش سيسـتمي  براساساين نوع نگاه به مسائل اقتصادي 
   ٦آن است. هدهند پديده، توجه به ابعاد گوناگون آن، و ارتباط بين اجزاي تشکيل

                                              
رضـا سـيمبر،    ه. ر.ك: شكل دادن مجدد به اقتصاد ماليه و بانكداري اسالمي در سياست جهاني، بيل مائورر، ترجم1

 .101و 100 صص
هـا و پيامـدهاي اقتصـادي     درآمـدي بـر زمينـه   «. براي نمونه ر.ك: كتاب بيداري اسالمي (ويژه مطالعات موردي)، 2

 .57ـ 21، حسن شكوه، صص »بيداري اسالمي در خاور ميانه
بررسـي ابعـاد اقتصـادي جنـبش بيـداري      «. براي نمونه ر.ك: كتاب بيـداري اسـالمي (ويـژه مطالعـات مـوردي)،      3

 .81ـ 59زاده، صص  ، چتم هاوس و الهام شوشتري»اسالمي
 داشتي از اقتصاد اجتماعي اسالم، حسن توانايان فرد.. اقتصاد اجتماعي با بر4
ـا يكـديگر و تـأثير و      هاست كه بر كل متشكل از اجزاء مي . نگرش سيستمي، روشي از برخورد با پديده5 نگرد و ارتباط اجـزاء را ب

ـاهده    ديگـر پديـده   دهد. افزون بر اين، همين كل متشكل از اجزا نيز به صورتي مجـزا از  تأثر آنها را مورد توجه قرار مي ـا مش ه
تـري   هاي ديگر در تعامـل اسـت و خـود جزئـي از اجـزاي كـل بـزرگ       »كل«ها در جايگاه  شود، بلكه خود با ديگر پديده نمي

ـار ديگـري اسـت و       وار نيز ميان سيستم شود. از طرفي رابطه سلسله شمرده مي ـاز ك ـابع آغ ها برقرار است؛ حاصل كار يكي، من
  .)20يابد. ( كاربرد انديشه سيستمي، درك هيچنز، ترجمه رشيد اصالني، ص دامه مياين دور تسلسل همچنان ا

هاي اقتصادي حـج ابراهيمـي ـ محمـدي بـا       بررسي ظرفيت«. ر.ك: مجموعه مقاالت اولين همايش حج و اقتصاد، 6
محمدحسـين  اكبـر كريمـي،    ، علي»وار (سيستمي) در پرتو بيانات امام خميني و مقام معظم رهبري رويكرد نظام
 .31ـ 29دلدار، صص 
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با رويکرد سياسـي در  هاي اقتصادي حج در امت اسالمي ترين اثرگذارييکي از مهم
  دهد.بحث برائت از مشرکين، خود را نشان مي

زيبايي و ظرافـت، ابعـاد سياسـي و اقتصـادي حـج را در برائـت از        به =امام خميني
  مشرکين تبيين کرده است:

هاي مكه و مدينه است كه بسته شدن شيرهاي نفت عربستان را بـه دنبـال     پيمايي راه

كه و مدينه است كه به نابودي سرسـپردگان شـوروي و   پيمايي برائت در م دارد. راه

دالن  شود... و در پناه همين برائت از مشركين است كه حتـي سـاده   آمريكا ختم مي

  1فهمند كه نبايد سر بر آستان شوروي و آمريكا نهاد. مي

کنـد تـا    ايشان در جاي ديگر، واقعيت و ماهيت برائت از مشـرکان را يـادآوري مـي   
  بعاد اقتصادي حج مشخص شود:ارتباط آن با ا

ستمگران و فرياد امتي اسـت    امروز فرياد برائت از مشركان و كافران، فرياد از ستم

كه جانشان از تجاوزات شرق و غرب و در رأس آنان آمريكا و اذناب آن بـه لـب   

  اش به غارت رفته است. رسيده است و خانه و وطن و سرمايه

م مسلمان آفريقاست... فرياد برائت ما، فرياد برائـت  و نيز فرياد برائت ما، فرياد مرد

هـاي   ها و كشورهاي ديگري است كـه ابرقـدرت   ملت همردم لبنان و فلسطين و هم

 هانـد و سـرماي   شرق و غرب، خصوصاً آمريكا و اسرائيل به آنان چشم طمع دوختـه 

  اند. آنان را به غارت برده

كه ديگر تحمل تفـرعن آمريكـا و    مردماني است هفرياد برائت ما، فرياد برائت هم

  اند. طلبانه آن را از دست داده حضور سلطه

فرياد برائت ما، فرياد دفاع از مكتب و حيثيات و نواميس، فريـاد دفـاع از منـابع و    

هايي است كه خنجر كفر و نفـاق، قلـب    ملت هها، فرياد دردمندان ها و سرمايه  ثروت

  آنان را دريده است.
                                              

 .257و  256، صص1حج، ج  ه. صحيف1
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هـايي اسـت    دستي گرسنگان و محرومان و پابرهنه رياد فقر و تهيفرياد برائت ما، ف

المللي به  روزي آنان را زراندوزان و دزدان بين كه حاصل عرق جبين و زحمات شبانه

  اند. يغما برده

كفر و اسـتكبار بـه مـرگ او در كمـين      هفرياد برائت ما، فرياد امتي است كه هم

ها به طرف قـرآن و عتـرت عظـيم نشـانه      ها و نيزه تيرها و كمان هاند و هم نشسته

  1اند. رفته

براي درک بهتر ارتباط کارکردهـاي سياسـي ـ اقتصـادي برائـت از مشـرکان در راسـتاي        
تقويت امت اسالمي، توجه به اين نکته مفيد است که امروزه بسياري از مشـکالت اقتصـادي   

ها و اجانب سرچشـمه  رتحاکمان سرسپرده جوامع اسالمي با ابرقد هجوامع اسالمي، از رابط
هرگونـه سـوء    هگيرد که در صورت برائت و دوري مسلمانان از اين دشمنان اسالم، زمينـ مي

رود. بـه ايـن ترتيـب تحليلـي سياسـي ـ       ها و منابع مسلمانان از بين ميآنها از سرمايه هاستفاد
کنـد  آوري ميدکليدي را يا هاقتصادي از برائت از مشرکين در حج به مسلمانان جهان اين نکت

انگيز با دشمنان اسالم، اثري جز تداوم مشـکالت اقتصـادي و   استعمارگونه و غفلت هکه رابط
هـاي مسـلمانان نـدارد. بنـابراين مسـلمانان بـراي دسـتيابي بـه عـزت          به يغما رفتن سـرمايه 

مندانـه و مسـتقالنه بـا    روابطي عـزت  خود و اقتدار اقتصادي در قدم اول، بايد هرفت ازدست
  کارانه بپرهيزند.ستکبرين ايجاد نمايند و از روابط سازشم

  . اقتصاد و اخالق2
تـدريج   پس از آدام اسميت، به ي. ولاي نزديک داشتند در ابتدا اخالق و اقتصاد رابطه

، اقتصـاد  »جدايي ارزش از دانش (واقعيت)«تر شدن علم اقتصاد و ترويج باور  با رياضي
هـا بـر    توان اين واقعيت را ناديـده گرفـت کـه ارزش    يولي نم ٢از اخالق فاصله گرفت.

                                              
 .201و  200صص ،. همان1
علـي   ه، ترجمـ »اي از علم اقتصـاد در جايگـاه علمـي اخالقـي     تاريخچه«. ر.ك: فصلنامه تخصصي اقتصاد اسالمي، 2

 .70؛ تاريخ عقايد اقتصادي، فريدون تفضلي، ص167ـ 155، صص 19نعمتي، ش
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پذير نيسـت؛   بنابراين اساساً تفکيک اقتصاد از اخالق امکان ١گذارند. ها اثر مي رفتار انسان
  ٢که اقتصاددانان نيز به اين موضوع اعتراف دارند. چنان

با گذشت زمان مشخص شد که سازوکار بـازار (اقتصـاد آزاد جـداي از اخـالق) در     

سـودگرايي و توزيـع    ٣هـايي ماننـد مالکيـت خصوصـي،     ار محاسني که دارد، نارساييکن

  درآمد نامطلوب نيز دارد (شکست بازار).

؛ ٤دهـد  داري براي مقابله با اين شکست، دخالت دولت را پيشنهاد مـي  اقتصاد سرمايه

 حل نظام اقتصاد اسالمي، اخالق است کـه بـا ايجـاد کنتـرل درونـي و اصـالح و       اما راه

شناختي انسان، تعاريف جديدي از مفاهيمي ماننـد   شناختي و هستي ارتقاي مباني معرفت

دهد. به ايـن ترتيـب    فقر، غنا، رفاه، زهد، سود، درآمد (رزق)، سعادت و ثروت ارائه مي

  ٥دهد تا منافع اجتماعي نيز از ياد نرود. نفع شخصي را گسترش مي هداير

کردن به اخالق، در راستاي تقويـت امـت    بر اين اساس اقتصاد اسالمي با توجه

توانـد در شـکوفايي امـت اسـالمي     دارد. طبيعي است اقتصادي مياسالمي گام برمي

مؤثر باشد که مبتني بر مباني اسالمي و اخالقي باشد. از اين جهت اقتصاد غربـي در  

آن امـت   براسـاس تـوان  شکار با مباني و اهداف امت اسالمي اسـت و نمـي  آتبايني 

  مي را بنيان نهاد.اسال

بعدي به انسان و انحصار سعادت انسـان   جدايي اقتصاد از اخالق را بايد در نگاه تک

طلبـي   کرد تـا جـايي کـه برخـي پـااليش انسـان از منفعـت        وجو جست ٦در لذت مادي
                                              

 .1د اسالمي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص. مباني اقتصا1
 .108و  84اخالق، دي. ام هازمن و ام. اس مك فرسن، صص  ه. ر.ك: تجزيه و تحليل اقتصادي و فلسف2
 .124ها)، جمشيد پژويان، ص ؛ اقتصاد بخش عمومي (ماليات135. بازار يا نابازار؟، محسن رناني، ص3
 .86. اسالم و چالش اقتصادي، ص4
نيـا،   ها و آثار)، غالمعلي معصومي اخالق اقتصادي (مباني بينشي، آموزه«علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي،  هلنام. فص5

 .146ـ 130، صص 26ش
 .24، ص8شاهي، ج بهاءالدين خرم ه. ر.ك: تاريخ فلسفه، فردريك كاپلستون، ترجم6
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شناختي اقتصاد طبيعي است اين مباني انسان ١دانند. هاي اخالقي مي شخصي را در ارزش

  مت اسالمي در تعارض آشکار است.غربي با مباني ا

هـا   بيني، آموزه هاي معنوي اقتصاد اسالمي، واکاوي و بررسي تأثير جهان يکي از جنبه

و احکام اسالمي بر رفتار اقتصادي عامالن اقتصـادي در سـطح خـرد و تغييـر در مسـير      

رشد، توسعه و ضرورت اقتصادي جامعه در سطح کـالن اسـت. بخـش مهمـي از ايـن      

مناسـک و   ههاي ديني اسـت کـه در همـ    از طريق نظام اخالقي و مباني ارزش اثرگذاري

  مراحل ديني قابل مشاهده است.

حج يکي از مناسک ديني است که در عين برخورداري از ابعاد اجتماعي و سياسـي،  

سـاحتي بـه انسـان وجـود      در حج نگاه تـک  ٢اي دارد. جهات اخالقي پررنگ و گسترده

در ذيل ارتباط انسان با خـدا، بـاور    . بلکهشود ادي منحصر نميندارد و لذت، در لذت م

به آخرت، لذت معنوي و ابعاد روحاني وجود انسان به صـورت جـدي خـود را نشـان     

دهد. در ادامه ابعاد اخالقي حج را بـا رويکـرد اقتصـادي در راسـتاي امـت اسـالمي        مي

  کنيم: بررسي مي

  الف) ارتقاي عقالنيت اقتصادي

شـناختي ريشـه دارد و    شناختي و معرفت رين مسائل که در مباني هستيت يکي از مهم
دهد، عقالنيت اقتصادي است که سـطوح متفـاوتي    رفتار اقتصادي را تحت تأثير قرار مي

دارد. عقالنيتي که هژموني سرمايه با آن در تناظر است، عقالنيت حسـابگرانه و ابـزاري   
در رويکـرد  «دهـد.   مادي انسـان قـرار مـي   است که رشد جامعه را حداکثر فقط در ابعاد 

در حالي که اسالم  ٣».مسلط از اقتصاد معاصر، انسان اقتصادي همان انسان عقاليي است
                                              

 .405ف، صشناسي علم اقتصاد، سيدمهدي زريبا . ر.ك: تحليلي بر سير شناخت و روش1
هـاي   . براي نمونه ر.ك: صهباي حج، عبداهللا جوادي آملي؛ اسرار عرفاني حج، محمدتقي فعالي؛ نمادهـا و رمـزواره  2

 تكامل، سيدمحمد ضياءآبادي. هحج، مجتبي شريفي؛ حج برنام
 .84اخالق، دي. ام هازمن و ام. اس مك فرسن، ص هتجزيه و تحليل اقتصادي و فلسفل .3
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خواند کـه آثـار    خود، ما را به عقالنيتي فراتر و متمايز فرا مي هشناختي ويژ با مباني انسان
پايـدار پديـدار    ههاي اقتصـادي و اجتمـاعي از جملـه رشـد و توسـع      عرصه هآن در هم

  گردد. مي
بيني توحيدي،  شکوه تمدن اسالمي و تبلور ناب جهان هترين جلو حج به عنوان عالي

گيـري در   اش، نقـش چشـم   تربيتي، اخالقـي و عرفـاني    با توجه به ابعاد و جهات عميق

ابـزاري بـه عقالنيـت     هاي عقالنيت حسـابگران  دگرديسي عقالنيت و عبور از حد آستانه

سازي رفتار و فضاي  و سالم و شيوع اين نوع عقالنيت در ارتقاي دارد. بروز قدسي ابرار

  ١پايدار، بسيار مؤثر است. هاقتصادي و درنتيجه توسع

  ب) تقويت اعتماد اجتماعي

اجتمـاعي   ههـاي سـرماي   ها و شـاخص  ترين مؤلفه ترين و اصلي يکي از مهم» اعتماد«

شود. دين اسالم با سفارش بـه   وب مياقتصادي محس هاست که بستر مناسبي براي توسع

هـا، ماننـد نهـي از     آداب معاملـه  هداري و دستورهاي روشن دربـار  گويي و امانت راست

هـاي جمعـي بـا سـهولت      ها و کنش کند که در آن ارتباط فروشي، نظامي را ترسيم مي کم

نـد بـا   توا کند. اين اعتمـاد مـي   بيشتري صورت گرفته و اعتماد افراد جامعه را تقويت مي

مالي و سـرانجام رشـد اقتصـادي،     هاثرگذاري بر کارآيي بازار، دولت، کاهش فقر، توسع

  ٢اقتصادي را در جامعه فراهم کند. هبسترهاي مناسب توسع

کنـد تشـابهات بـين افـراد را      ي در مناسک، رفتار و پوشش، سعي مـي کسانيحج با ايجاد 

هـاي   هـاي ارتبـاطي، زمينـه     ا افزايش زمينههاي ارتباطي را افزايش دهد. ب افزايش دهد و زمينه

يابـد. در ايـن    يابد و درمقابل، همدلي و احساس همدردي افـزايش مـي   سوءتفاهم کاهش مي
                                              

تأثير حج ابراهيمي بر رفتار عامالن اقتصـادي بـراي تـأمين توسـعه     «مقاالت اولين همايش حج و اقتصاد، . ر.ك: مجموعه 1

 .538ـ  517، ناصر الهي، صص »زا انداز درون پايدار؛ تحليلي بر اساس رشد فراگيري با انجام كار با نرخ پس
، محمـدتقي  »نقش آن در توسعه اقتصاديديني و  هفرهنگ اعتمادساز در انديش«. ر.ك: فصلنامه اقتصاد اسالمي، 2

 .68ـ  37، صص 31نظرپور و مصطفي منتظري مقدم، ش
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يابـد. در   فضاي تعاملي ارتباطي، نگاه مثبت افـراد و درنتيجـه اعتمـاد بـين آنهـا افـزايش مـي       

احـرام، جـدال و    حرمـات مـثالً يکـي از م   رود؛ هاي سلب اعتماد ازبين مي مناسک حج زمينه

  شود. ناسزا گفتن است که سبب تيرگي روابط اجتماعي و ازبين رفتن اعتماد مي
داري مـردم   بنابراين از يک طرف به طور کلي کارکردهاي اخالقي حج، تقيد و ديـن 

اي ماننـد راسـتگويي و    کند و به طور عمومي سبب ارتقاي فضـائل اخالقـي   را بيشتر مي
شود که در ارتقاي اعتماد عمومي بسيار مؤثر است. از طرف ديگـر   احترام به ديگران مي

اجتماعي است  همبستگيهمدلي و همراهي حاصل از ابعاد اجتماعي حج، سبب ارتقاي 
  که يکي از آثار آن تقويت اعتماد بين اعضاي جامعه است.

  ج) توجه به منافع عمومي

ر بازار آزاد مبتنـي اسـت، از بـين    هاي مهم اقتصاد فردگراي ليبراليستي که ب يکي از چالش
منافع شخصي است. اسالم ضمن احترام به مالکيت شخصي، بـه   هرفتن منافع عمومي در ساي

منافع جمعي بسيار توجه دارد و نظام ارتباطات اجتماعي را مبتني بر اصول اخالقـي طراحـي   
  کند، تا افراد جامعه هم، نگاه و اهدافشان به سود شخصي معطوف نباشد.مي

به عبارت ديگر حب ذات به صورت امر طبيعي حقيقي، در تمام ابعاد زنـدگي بشـر   
تمرکز بر سـود و منـافع شخصـي، مـانع از تحقـق اهـداف اجتمـاعي         ي. ول١وجود دارد

شود. در اين بين بهترين راه براي ايجاد رقابت و ارتباط صحيح بين نيروهـاي بـازار،    مي
  ٢ضوابط اخالقي است.

هاي پايين جامعـه اسـت تـا زائـران ضـمن       بر طبق زندگي دهکبرگزاري حج  هشيو
پايين جامعه را تجربه و بـا آن   هخارج شدن از امتيازطلبي و روح تبعيض، مشکالت طبق

زائران خانه خدا در فضـاي معنـوي حـج، نـوعي از روابـط اجتمـاعي را        ٣زندگي کنند.
                                              

 .36. فلسفتنا، سيد محمدباقر صدر، ص1
 .340سيد حسين ميرمعزي و همكاران، ص ه. ر.ك: اسالم و چالش اقتصادي، محمدعمر چپرا، ترجم2
بخـش ميـان    ارزيابي عوامل سياسي انسـجام «، . ر.ك: حج، تجلي معنويت و كانون ديپلماسي فرهنگي جهان اسالم3

  .88و  87، زهرا معيني و شعيب ياري، صص »مسلمين در موسم حج
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خصــايص کننــد کــه نــاقض ســاختار معمــول زنــدگي دنيــوي اســت و بــا  تجربــه مــي
  ١دهد. ان ارائه ميزائربخش را به  اي وحدت اي که دارد، تجربه برابرگرايانه

شود توجه زائران به سـاير افـراد    گراي مناسک حج، سبب مي به طور کلي روح جمع
جويانـه   هـاي برتـري   امتيازات و زمينـه  هخصوص زماني که هم جامعه نيز جلب شود؛ به

ي را کسـان يک لباس و زمان و مکاني واحد، اعمال مسلمانان با ي هشود و هم برداشته مي
بارز توجه به ديگران و پرهيز از سود شخصـي، قربـاني کـردن در     هدهند. نمون انجام مي

  شود. حج است که بدون آن فرد از حالت احرام خارج نمي

  . اقتصاد و توسعه3
 . بلکـه دشو ها و ابعاد اقتصادي حج، فقط به ابعاد سياسي و اخالقي ختم نمي ظرفيت

توسـعه و رونـق    ههاي عملياتي زيادي در اين زمينه وجود دارد که حج وارد عرص زمينه
  کنيم: اقتصادي امت اسالمي شود. در اينجا برخي از اين موارد را بررسي مي

  گردشگري ديني هالف) توسع

ترين موارد خدمات است که در کنار کشاورزي و صنعت، از  گردشگري يکي از مهم
هاي اقتصاد است. گردشگري عالوه بر جهات سياسي و فرهنگـي، يکـي    بخشترين  مهم

زا در دنياسـت کـه    رشدترين صنعت اشـتغال  اقتصادي و روبه ههاي توسع ترين راه از مهم
  ٢در حال تبديل شدن به رکني اصلي از اقتصاد تجاري جهان است.

است؛ زيـرا مـردم    اسالم در بين اديان، بيشترين تأثير را در افزايش گردشگري داشته
                                              

هـاي   حج ايرانـي: وحـدت و تـنش گفتمـان    «. ر.ك: حج، تجلي معنويت و كانون ديپلماسي فرهنگي جهان اسالم، 1

 .134، مهرداد عربستاني، ص»رقيب
هـاي توسـعه جهـانگردي در جمهـوري اسـالمي ايـران،        هـا و برنامـه   تهاي سمينار بررسي سياسـ  . مجموعه مقاله2

انـدازي   ؛ جهانگردي و چشم142، ابوالحسن فقيهي و مهدي كاظمي، ص»جهانگردي ههاي فرهنگي توسع زمينه«

؛ گردشگري و توسعه در جهان سـوم، جـان   116علي پارساييان و محمد اعرابي، ص هجامع، واي چاك گي، ترجم

ــ  18؛ مروري بر صنعت گردشگري، سيمين تواليي، صص 55و  54ا افتخاري و ديگران، صص عليرض هلي، ترجم

 .3اكبر غمخوار، ص ه؛ اصول و مباني جهانگردي، كوپر و همكاران، ترجم26
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که در آيات قرآن بر گردشگري روي زمين براي عبـرت   چنان ١کند. را به سفر دعوت مي
    ٢و هدايت تأکيد شده است.

هاي مهم گردشگري، گردشـگري دينـي اسـت     توان گفت يکي از شاخه بر اين اساس مي
  ٣.شود مل ميها، قبور، معابد و نظاير آن را شا که بازديد از اماکن مقدس نظير زيارتگاه

فرهنگي به  بارز آن است، عنصر مهمي در روابط ميان هگردشگري ديني که حج نمون
اي  به عبارت ديگر گردشـگري از نظـر چيسـتي، قبـل از اينکـه پديـده       ٤آيد. حساب مي

ـ      اقتصادي باشد، پديده اصـلي   هاي فرهنگي است و حتي فرهنـگ خـود بـه عنـوان جاذب
  ٥شود. گردشگري محسوب مي

ترين انواع گردشگري بـوده اسـت. گرچـه حـج      مذهبي از ديرباز از مهم گردشگري
حج در عمـر و توجـه مؤکـد بـه      هبار مورد توجه ساير اديان نيز بوده است، وجوب يک

 هانجام مکرر عمره در اسالم، سبب شده ساليانه افراد بسـياري بـدون تبليغـات بـا عالقـ     
صرف کنند. به اين ترتيب تقاضـاي  فراوان براي شرکت در مراسم حج، هزينه زيادي را 
آن و  هگيـري عرضـ   گيـرد. بـا شـکل    حضور در حج و برخورداري از خدمات شکل مي

  ٦دهد. وتقاضا، مبادله رخ مي تعادل بازار عرضه
هـاي گردشـگري در    تـرين پديـده   به اين ترتيب جداي از ابعاد معنوي، حج از مهـم 

فـرد، پـذيراي هـزاران     يخي منحصـربه هاي تار جهان اسالم است. حج با دارا بودن جاذبه
  کنند. ي است که از اقصانقاط جهان براي انجام فرايض ديني به آن روي ميزائر

                                              
گرايـي   نقش گردشـگري در فراينـد هـم   «دانان جهان اسالم،  المللي جغرافي . مجموعه مقاالت چهارمين كنگره بين1

 .5، حميد جالليان و ديگران، ص»اسالميفرهنگي كشورهاي 
 .11؛ انعام: 138و  137. آل عمران: 2
 .53، ص46، ساناز عرب خدري، ش»گردشگري مذهبي در ايران ههاي توسع ضرورت«خيمه،  ه. مجل3
ــران،   4 ــانگردي و جمهــوري اســالمي اي ــايش جه ــاالت نخســتين هم ــه مق ــاط «. ر.ك: مجموع ــانگردي و ارتب جه

 .228، ص1دهادي همايون، ج، محم»فرهنگي ميان
 .9زاده، ص محمود عبداهللا ه. مديريت گردشگري فرهنگي، پريسال بوني فيس، ترجم5
 .19و 18، مجيد رضايي دواني، صص »گستره ابعاد اقتصادي حج«. ر.ك: مجموعه مقاالت اولين همايش حج و اقتصاد، 6
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هاي اقتصـاد اسـالمي را     ترين بخش تواند يکي از مهم شناخت گردشگري مذهبي مي
روشن کند. چراکه بخشي از آنچه به عنوان اقتصاد اسـالمي مطـرح اسـت، تحـت تـأثير      

ها، مساجد و اماکن مذهبي، بازار خدمات مـذهبي را   است. وجود زيارتگاه اعمال عبادي
  زند و اين بازار از مواردي است که در درون دين شکل گرفته است. رقم مي

کردند؛ مکه  چنين مشتاقانه به سوي آن حرکت نمي شد، مردم اين اگر حج واجب نمي
  ١شد. انداز نمي براي حج پس کرد؛ و درآمد زيادي هم و مدينه توسعه زيادي پيدا نمي

هايي که دارد، از اسـتعداد فراوانـي بـراي جـذب گردشـگران       حج با توجه به جاذبه
بهينـه از آنهـا و تجربيـات موجـود درخصـوص گردشـگري،        هبرخوردار است. اسـتفاد 

بهبـود   هتواند سبب کاهش بيکاري و درنتيجه کاهش فقر در جهان اسالم شود و زمين مي
  در منطقه ايجاد کند. ها را اين شاخص

حج از لحاظ پتانسيل کلـي جهـانگردي، داراي ايـن ظرفيـت اسـت کـه اقتصـاد        
گيـري از اشـتغاالت موجـود در بخـش      محدود خود را به اقتصادي متنـوع بـا بهـره   

گردشگري و صنايع وابسته به آن تبديل کند و از اين جهت با صنعت نفـت جهـان   
  ٢.اسالم رقابت کند

هـا و   گرا کـردن فرهنـگ   هاي توسعه و ترويج گردشگري، هم ينهيکي از شرايط و زم
اروپا، شاهد مناسـبي بـراي    هپارچگي است. کشورهاي اروپايي با ايجاد اتحادي ايجاد يک

 ٣هاي گردشگري ميان اين کشورهاسـت.  درصد جريان ۷۹اين موضوع هستند که امروزه 
ج در بسـتر انجـام   هـاي مختلـف در حـ   گرايـي فرهنـگ   کارکردهاي فرهنگي حج در هم

  مناسک حج، در تحقق اين بعد از گردشگري نيز بسيار مهم است.
                                              

  .20، مجيد رضايي دواني، ص»ابعاد اقتصادي حج هگستر«. ر.ك: 1

، محمد »اقتصادي مطلوب اسالم هنقش حج در تحقق توسع«. ر.ك: مجموعه مقاالت اولين همايش حج و اقتصاد، 2

 .587زاده، ص اسماعيل
تي مـواليي،  م، حسـين حشـ  »حـج و گردشـگري   هرابطـ «. ر.ك: مجموعه مقاالت اولين همـايش حـج و اقتصـاد،    3

 .599ص
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  ب) تشكيل بازار مشترك امت اسالمي

اي است کـه در بـين    گيري بازارهاي مشترک در بين کشورهاي مسلمان، مسئله شکل
درصـدي   ۲۵از بعد اقتصادي، جمعيـت بـيش از    ١اي دارد.  متفکران اسالمي اهميت ويژه

ن جهان، اين ايده را به همراه دارد که آيا امکان دارد بازارهايي در بين مسـلمانان  مسلمانا
شکل گيرد که صرفاً کاالهايي توليدي کشورهاي مسـلمان در آن خريـدوفروش شـود و    

نياز از هر کشور ديگري اقـدام بـه توزيـع کاالهـاي      آن، کشورهاي مسلمان بي هبه واسط
  يت بخش توليدي و مصرفي خود بپردازند.خود نمايند و از اين طريق به تقو

تنها آثار خود را بر رشـد اقتصـادي امـت اسـالمي و      گيري بازار مشترک اسالمي، نه شکل
بسـياري از علمـا و کارشناسـان     هدهد، بلکه بازار حج که دغدغـ  نيازي از ديگران نشان مي بي

که در ايـن صـورت،   دهد  دهد و قدرتي عظيم به امت اسالمي مي مسلمان است را سامان مي
  توانند بيش از پيش بر معادالت جهان اثر بگذارند. کشورهاي مسلمان مي

هاي وابسته به بيگانه، بازار داخلي کشورهاي  هاي غلط دولت امروزه به دليل سياست
شود. ايـن وابسـتگي در هـدف،     اسالمي از جمله عربستان، با کاالهاي خارجي اشباع مي

ي و سياسي، سـبب انتقـال درآمـدهاي عمـومي جامعـه بـه       عالوه بر آثار مخرب فرهنگ
  شود. بيگانگان، تضعيف توليد و اقتصاد ملي و کاهش درآمد داخلي مي

گيري مناسب بـراي قطـع سـلطه و اسـتثمار      نظر و تصميم حج فرصت مناسبي براي تبادل
و  باشد. يکـي از ايـن راهکارهـا، تشـکيل بـازار مشـترک مسـلمانان        کفار از امت اسالمي مي

کاال و خدمات براي تأمين نيازهاي متقابل اسالمي است. در اولين قـدم، بـازار بـزرگ     هعرض
 هشود، بايـد در اختيـار کـاالي توليدشـد     برگزار مي زائرحج که با حضور بيش از سه ميليون 

مسلمانان قرار گيرد که عالوه بر برکات اقتصادي، آثار فـراوان فرهنگـي نيـز دارد. در سـطح     
اقتصـادي خـويش و    هتوانند با شناخت امکانات بـالقو  ، تمام کشورهاي اسالمي ميتر گسترده

                                              
داليـل  «فقه (كاوشـي نـو در فقـه اسـالمي)،      هاند؛ ر.ك: مجل . حتي برخي ضرورت آن را از ديد فقهي بررسي كرده1

 .39، احمد مبلغي، ش »فقهي ضرورت تشكيل بازار مشترك اسالمي
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توليد کاالها و خدمات متناسب با سطح استاندارد و کيفيت الزم، نيازهاي يکـديگر را تـأمين   
  کنند و مازاد بر مصرف داخلي را به ساير کشورها صادر کنند.

کشـورهاي اسـالمي بـراي    بديهي است براي نيل به اين هدف، وحدت و پـايمردي  
  ١مبارزه با توطئه و کارشکني دشمنان اسالم ضروري و الزم است.

  حج در تحقق عملي بازار مشترک اسالمي به دو نحو تأثير دارد:

  ـ ايجاد زمينه و بستر مناسب يك

نگريم که هرسـاله در ايـام حـج و     جهاني حج مي ههاي کنگر ها و ويژگي وقتي به ظرفيت
 هکند، ايـد  ها مسلمان را در مکه جمع مي مفرده، ميليون هيام سال براي عمرهمچنين در طول ا

نمايـد. اجتمـاع    کند و امکان تحقق آن بسيار نزديک مـي  بازار مشترک اسالمي بيشتر جلوه مي
کند که هريک از آنها حداقل براي سـوغات   ها مسلمان را در يک مکان جمع مي حج، ميليون

 هکنند و اين بـه معنـاي جامعـ    که شده، اجناسي را خريداري مياين سفر معنوي نيز  ٢و تبرک
. گونه هزينـه و تبليغـات، فـراهم شـده اسـت      اي است که بدون هيچ مصرف و مشتريان آماده

در حال حاضر، متأسفانه اين ظرفيت عظيم در اختيار کاالهـايي قـرار گرفتـه کـه عمـدتاً       يول
  تند.اند و محصوالت کشورهاي غيرمسلمان هس کيفيت بي

 ـ رفع موانع دو

دهد با وجود مشـکالت سياسـي، نهـادي، جغرافيـايي و      تحقيقات متعددي نشان مي
اقتصادي بسياري از کشورهاي مسلمان، عمالً ايجاد بازار مشترک اسالمي ممکن نيست. 

ادامـه   مناسبي براي رفع اين موانع اسـت. در  هکارکردهاي فرهنگي و اجتماعي حج، زمين
  کنيم: بررسي و کارکرد حج را براي رفع آن ذکر مي موانع را اجماالً

                                              
 .245، ص»حج و اقتصاد«مجموعه مقاالت اولين همايش حج و اقتصاد، . 1
تـوان   ين اساس مـي ) بر ا280، ص4. در روايات، هديه و سوغات حج از حج دانسته شده است. (الكافي، الكليني، ج2

العقول في شـرح خبـار آل الرسـول،     ةگفت خريد سوغات و هديه حج نيز مانند حج، ثواب و مطلوبيت دارد. (مرآ

 ).170، ص17محمدباقر مجلسي، ج
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اي اسالمي،  هاي همکاري منطقه مقصود از داليل سياسي ناکامي موانع سياسي: ـاول
توجه به بافت حکومتي و نفوذ استعمار سياسي در جوامع اسالمي است که سبب ايجـاد  

منطقه و همچنين آثار ها و عامالن اقتصادي  بافت حکومتي وابسته، عدم اعتماد بين ملت
نفس، اعتماد کاذب به اقتصاد  فرهنگي وابستگي سياسي در روحيات مردم (عدم اعتمادبه

  ١شود. گرايي غيرعقالني) مي جهاني، تنبلي و مصرف
در ميان کشورهاي اسالمي با وجود اينکه اشتراک  :موانع اجتماعي ـ فرهنگي  ـدوم

اعتقادي و فکري را  هقوقي شده و زمينشکلي فرهنگي و ح در دين، سبب همساني و هم
هـاي متفـاوت و    گرايي فراهم آورده است؛ اما وجود اقوام مختلـف را بـا زبـان    براي هم
هاي گوناگون را به دنبال دارد، نبايـد از نظـر دور    هاي مذهبي متعدد که فرهنگ شاخصه

سـطح   داشت. اختالفات ناشي از اين عدم انسجام اجتمـاعي، مـانع از وفـاق جمعـي در    
شود و آثـار ذيـل را بـه دنبـال      الملل اسالمي براي مشارکت اجتماعي و اقتصادي مي بين

زدگي غربي، ضعف استقالل و ابتکار، عدم خودباوري و احسـاس ضـعف    دارد: مصرف
در مقابل اقتصاد جهاني و وابستگي کاذب به درآمدهاي خـدماتي در مقابـل درآمـدهاي    

  ٢توليدي.
، امکـان اسـتفاده از   ييوناليستي در برخي کشـورهاي اسـالم  عالوه بر اين روحيه ناس

دهد. البته عالوه بر اين، مشکالت اقتصادي و  وسيع اشتراک فرهنگي را کاهش مي هزمين
  جغرافيايي نيز براي تشکيل بازار مشترک اسالمي مطرح شده است.

ـ    هاين مشکالت که حج البته زمين هبا وجود هم د مناسبي براي رفـع آنهاسـت، هرچن
ممکن است ايجاد بازارهاي فيزيکي، عمالً با مشکالتي مواجه باشـد، امـا بـا اسـتفاده از     

تـوان بـا ايجـاد بـازار مشـترک در بـين        ، مـي »برند«افزاري مانند استفاده از  ابزارهاي نرم
کشورهاي مسلمان اقدام نمود، بدون اينکـه حتـي بـازاري فيزيکـي و مشـترکي وجـود       

                                              
 .58ـ 56حسين خورشيدي، صص  . ر.ك: بازار مشترك اسالمي، غالم1
گيـري از نشـان    جاد بازار مشترك اسالمي با بهـره سازوكار اي«. ر.ك: مجموعه مقاالت اولين همايش حج و اقتصاد، 2

 .621و  620، عبدالمحمد كاشيان و ديگران، صص »تجاري (برند) و آثار اقتصادي آن بر حج
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بسيار مناسبي براي اين ايده است کـه توانسـته    هنمون» حالل نشان تجاري« ١داشته باشد.
البته  ٢است موانع جغرافيايي و اقتصادي ايجاد بازار مشترک اسالمي را پشت سر بگذارد.

عالقمندند، ولي متأسفانه بسـياري  » حالل«هرچند برخي از غيرمسلمانان نيز به کاالهاي 
  ٣شود. از کاالهاي حالل توسط غيرمسلمانان توليد مي

  هاي همكاري اقتصادي ج) تشكيل اتحاديه

سازي مبـادالت و نقـل    هاي اقتصادي در سطوح مختلف و آزادسازي و آساناتحاديه
سـازي اقتصـادي و    ها و سـالم  و انتقال عوامل توليد، به لحاظ آثار مثبت در کاهش هزينه

تصـادي  هموار کردن مسير رشد و توسعه اقتصادي، امروزه بـه عنـوان يـک ضـرورت اق    
  شود. پيگيري مي

اسالمي و کشورهاي اسالمي، ابزارهاي مناسب متعددي از جمله اجتماع بزرگ حـج   همنطق
اي از  حج بيانگر آن است که بخش عمـده  هرا براي رسيدن به هدف فوق در اختيار دارند. فلسف

نـدي  منافع قابل حصول از اين فريضه، منافع مادي آن اسـت کـه بـه منظـور دسـتيابي بـه توانم      
  اقتصادي و رسيدن به وحدت کلي امت اسالمي مورد توجه قرار گرفته است.

بزرگ اسالمي است که خداوند بـه امـت    هحج يک بازار بزرگ جهاني و يک اتحادي
و بـا همفکـري و هميـاري، راهکارهـاي      ٤اسالم موهبت نموده تا قوام خود را باز يابـد 
 Kَِْبـِل َو ا(پيشرفت اقتصادي را بررسي کند و از طريق 

ْ
(آل عمـران:   )Oَِيًعـا اهللاِ ْقَتِصـُموا

  وحدت و عزت خود را حفظ کنند. )103
گيـري   تـرين فرصـت و موقعيـت بـراي شـکل      توان گفت حج مناسـب  رو مي از اين 

                                              
، »گيري از نشان تجـاري (برنـد) و آثـار اقتصـادي آن بـر حـج       سازوكار ايجاد بازار مشترك اسالمي با بهره«. ر.ك: 1

 .630ـ  628صص 
 .1ش رياست دبيرخانه نشان حالل، عبدالحسين فخاري، ص. متن كامل گزار2
، »توسـعه  گسـترش و تجـارتي روبـه    هاي غذايي حالل صنعتي روبـه  توليد فرآورده«نامه اتاق بازرگاني،  . ر.ك: مجله3

 .  45، ص339مهرآفرين، ش
 لِلن�اِس (. 4

ً
َراَم قِياما َْيَت ا.ْ

ْ
َكْعَبَة ا&

ْ
ُ ال   ).97(مائده:  )َجَعَل اب�
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هاي اقتصادي در امت اسالمي است تا در پرتو ارتباطات منطقـي و   هاي همکاري اتحاديه
و تجـاري، بتـوان از مشـکالت و کمبودهـاي      هـاي اقتصـادي   مداوم و پيگيري فعاليـت 

  انديشي کرد. کشورهاي اسالم آگاه شد و براي حل آنها چاره

  گرايي اقتصادي در امت اسالمي و حج هاي فرهنگي ـ اجتماعي هم زمينه

هـاي   اي و ضـعف سيسـتم   ناهمگوني اقتصادي، وجـود اختالفـات سياسـي و فرقـه    
ادي در کشـورهاي در حـال توسـعه بـا     هـاي اقتصـ   ونقل، سبب شده است اتحاديه حمل

هاي فرهنگي و اجتمـاعي  رسد امت اسالمي از زمينهبه نظر مي ي. ول١چالش مواجه شود
  مند است.خوبي جهت پشت سر گذاشتن اين موانع بهره

پارچـه در قـرون گذشـته، از     هاي سياسي گسترده و يک امت اسالمي به دليل وجود نظام
کي برخوردار است. افـزون بـر ايـن ديـن مشـترک، قـدرت       تاريخي و فرهنگي مشتر هپيشين
  گرايي بين کشورهاي اسالمي ايجاد کرده است.   اي در ايجاد اتحاد و هم العاده فوق

خيـز،   از نظر اقتصادي نيز وجوه مشترک زياد است. غالب کشـورهاي اسـالمي نفـت   
بيشـتر ايـن    نفت و داراي نيروي کـار فـراوان هسـتند و از نظـر جغرافيـايي،      هتوليدکنند

ميانه قـرار دارنـد کـه بـه صـورت نسـبي از         خاور هخصوص منطق کشورها در آسيا و به
  دهد. مزيت قرب مسافت برخوردارند که هزينه دادوستدهاي اقتصادي را کاهش مي

گرايـي   هاي فرهنگـي، دينـي و اقتصـادي فـوق، زمينـه را بـراي هـم        شرايط و تشابه
  کند. اقتصادي فراهم مي
الملل  اليي براي تقويت اين عوامل جهت تعامل اقتصادي در سطح بينحج ظرفيت با

هاي بـاالي معنـوي و فرهنگـي کـه در      اسالمي دارد. به اين ترتيب حج به لحاظ ظرفيت
جهت ايجاد اتحاد و وحدت در امت اسالمي دارد، ابزار بسيار مناسبي در جهـت تحقـق   

  ٢گرايي اقتصادي است. هم
                                              

 .286ـ  283الملل، عليرضا رحيمي بروجردي، صص  . ر.ك: اقتصاد بين1
، غالمرضــا ســرآباداني، »گرايــي اقتصــادي حــج و هــم«. ر.ك: مجموعــه مقــاالت اولــين همــايش حــج و اقتصــاد، 2

  .685ـ  680 صص
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هـاي اقتصـادي و    افزايي امکانـات و توانـايي   صادي، همگرايي اقت هدف عمده در هم
اقتصادي و در صورت امکان، تبـديل   هدستيابي به امکان رفع نواقص و رسيدن به توسع

گرايـي سياسـي    گرايي اقتصادي بـدون هـم   شدن به قدرت واحد اقتصادي است. اين هم
  شود. محقق نمي

دهـد   مشترک، تاريخ نشان مـي  در راستاي تأسيس بازارهاي بزرگ يا به تعبيري بازار
گرايي سياسي و اقتصادي، الزم و ملزوم يکديگرند و هرکـدام شـرط    و هم همبستگيکه 

هـاي   وجود ديگري است. درحقيقت حصول همبستگي سياسي به تنهايي و بدون برنامه
هاي اقتصادي در صورتي شکل واقعـي بـه خـود     منظم اقتصادي غيرعملي است و برنامه

  ١ها براي تحقق آن اقدامات سياسي را انجام دهند. ولتگيرند که د مي
ضـمن اينکـه منـافع     )28(حـج:   )لِيَْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهمْ ( هعالمه طباطبايي ذيل تفسير آي

داند، بر لزوم تعاون براي  حج را فراتر از منافع اخروي و شامل مواردي مانند تجارت مي
ي در حج را بهترين مقدمه و زمينه براي تحقـق  کند. ايشان تفاهم دين تحقق آنها تأکيد مي

    ٢داند. اين تعاون مي
به اين ترتيب اشتراکات معنوي و اعتقادي، موجب اتحـاد و اتفـاق معنـوي و دينـي     

گرايي و تعـاون و همکـاري    شده و اتفاق روحي و معنوي، باعث گرايش به اتحاد و هم
  شود. يگيري از منافع عظيم مادي حج م مادي و درنتيجه بهره

  گيرينتيجه

هاي اجتماعي برخـوردار باشـد. بـر    نظام هامت اسالمي جهت پويايي و پايايي بايد از هم
بينـي  هاي علوم و جهانمباني و رويه براساستوان انتظار داشت امت اسالمي اين اساس نمي

رد. هاي ديني به عنوان امـت اسـالمي بنـا گـزا    تعاليم و ارزش براساساي غربي بتواند جامعه
                                              

 .20و 19محمد اسفندياري، صص  ه. ر.ك: تاريخچه بازار مشترك، ژان فرانسوا دونيو و ژرار دروئسن، ترجم1
، 14سـيد محمـدباقر موسـوي همـداني، ج     ه. ر.ك: الميزان في تفسـير القـرآن، محمدحسـين طباطبـايي، ترجمـ     2

 .549 و 548 صص
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سـازي کنـد تـا     تعاليم اسالمي نظـام  براساسهاي خود و پس بايد با توجه به مباني و ظرفيت
هاي سياسي و اجتماعي امت اسالمي را ايجاد کند. در اين صورت امـت اسـالمي   بتواند بنيان

  با ماهيتي اسالمي و متمايز از نظام غربي شکل خواهد گرفت.  
هاي سياسي و اجتماعي بايـد توجـه کنـد؛ از    امنظ هامت اسالمي در اين راستا به هم

هاي داخلي و اسالمي بگذارد. جمله اقتصاد و در اين توجه، بايد توان خود را بر ظرفيت
  اي سياسي يا نظري و مفهومي نيست.بر اين اساس امت اسالمي صرفاً مقوله

طح امت بخشي در سدر اين بين حج با توجه به ابعاد فرامليتي و کارکردهاي انسجام
هـاي سياسـي و   اسالمي، از جهت اقتصادي نيز قابل توجه است. حج در تعامل بين نظام

هاي امـت  پوشاني زيادي با نظاماخالقي، نظام اقتصاي خود را طراحي کرده است که هم
 اسالمي دارد.

  



  
  
  



  
  
  

    غربغربمواجهه امت اسالمي  و  مواجهه امت اسالمي  و  
  سالمي)سالمي)هاي برائت از مشركين در انسجام امت اهاي برائت از مشركين در انسجام امت ا(بررسي ظرفيت(بررسي ظرفيت

  
  
  

  اشاره

همـواره  با غرب اسـت کـه    ييارويروالمللي امت اسالمي، بيروني و بينمسئله ترين مهم
است. بررسي تمـدني تـاريخ اسـالمي،    گرفته رقيبي ديرين در مقابل امت اسالمي قرار چون 

شـمول  شناختي است که در پرتو وحي و جهان شناختي و معرفتحاکي از برخي ابعاد هستي
سياسـي و اجتمـاعي بـه     هالمللي يافته است و در عرصـ  بودن دين اسالم، ابعادي بينو خاتم 

صورت فعال حضور و عينيت يافته است. دين اسالم همزمان با توجه بـه سـعادت اخـروي،    
هاي معنوي خـود در  به زندگي دنيوي بشر نيز توجه داشته و در مسير تحقق اهداف و آرمان

الهـي   هسياست و مديريت اجتماعي اسالم، جنب از اين جهت بستر اجتماع گام برداشته است.
و به نوعي ايدئولوژيک پيدا کرده است. اين ويژگـي سـبب شـده اسـت اسـالم خاسـتگاهي       

  هاي معارض مقابله نمايد.المللي با تمدن بين هتمدني پيدا کند و در صحن
حذف دين در مقابل تمدن توحيدي اسالم، تمدن الحادي غرب قرار دارد که پس از 

خلوت و زنـدگي   سياسي و اجتماعي زندگي بشر و طرد آن به حيات هو اخالق از صحن
ريـزي کـرد کـه از جهـت مبـاني و کـارکرد در       فردي انسان، تمدني اومانيستي را طـرح 

تعارضي آشکار با تمدن امت اسالمي بود. بارزترين نمود اين تعارض، تهاجم غـرب بـه   
پنهان آن در طول چند قرن است. ضعف تمـدني امـت   امت اسالمي و استعمار آشکار و 
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آن که با قوت تمدني غـرب پـس از رنسـانس     هاسالمي پس از قوت تمدني چندين قرن
  ترازو را در اين جدال تمدني به سوي غرب سنگين کرد. ههمراه شده بود، کف

نيازهاي دنيـوي و اخـروي بشـر توجـه      هشمول که به هماسالم به عنوان ديني جهان
هاي خود به بروز امت اسالمي و تقابـل بـا رقبـاي تمـدني امـت      ه است، در آموزهنمود

شمول که نمود و تجسـمي از  اسالم توجه ويژه کرده است. حج به عنوان مناسکي جهان
کل جهان اسالم است، توحيد و پرسـتش خـداي يگانـه را در کنـار رد و رجـم هرنـوع       

اد دروني امت اسالمي، امت اسـالمي  طاغوت و کفر قرار داده است تا ضمن تقويت اتح
  را در مقابل دشمنان و کافران منسجم نمايد.

غرب با امت اسالمي و بيان تـاريخ و انـواع اسـتعمار،     هدر اين بخش پس از بررسي مواجه
  شود.هاي برائت از مشرکين در تقويت امت اسالمي و مقابله با غرب بيان ميظرفيت

  امت اسالمي و غربتحليلي بر مراحل تاريخي مواجهه 

گردد، آنجا که مسلمانان بـه مسـائل    رويارويي اسالم و غرب به صدر اسالم باز مي هسابق
خداونـد در   کردنـد و  دنياي اطراف خود توجه نموده و جنگ ايـران و روم را پيگيـري مـي   

ومُ (فرمايد:  قرآن مي Pخبـري و   ه، البته اين موضوع صرف يـک مسـئل  )1(روم:  )ُغلَِبِت الر
  ١تمدني است. هتري در حوز اع جغرافيايي نيست، بلکه حاکي از مسائل مهمنز

هـاي بـزرگ جهـان در آن زمـان نيـز در ايـن        به فرمانروايي 9هاي پيامبر اسالم نامه
 هنيز فتوحات مسلمين در ايـران و روم، عرصـ   9پس از پيامبر ٢راستا قابل تحليل است.

هجـري   ۹۵ـ  ۹۲د اسالم به اندلس در سال که با ورو ٣جديدي از رويارويي را ايجاد کرد
  ميالدي) و حاکم شدن تمدن اسالم در اروپا، ابعاد جديدي پيدا کرد. ۷۱۴ـ  ۷۱۱(

                                              
روم در كتاب الدر المنثور به نقل از احمد ترمـذي، نسـايي، ابـن ابـي حـاتم،      ه سور 7ـ   1آيات  . ر.ك: ذيل تفسير1

 بيهقي و ديگران.
 .390و  388،  316، صص 2احمدي ميانجي، ج علي  . ر.ك: مكاتيب الرسول، 2
 الفتح االسالمي في القرن االول، شكري فيصل. حرکة. براي نمونه ر.ك: 3
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طورکلي تعامل غرب و دنياي اسالم فراز و فرودهايي را پشت سر گذاشـته اسـت    به
  ي تاريخي ـ نظري آن را در مراحل زير خالصه کرد:تتوان با رهياف که مي

يونـاني شـدند و    هاسالم، مسلمانان متوجـه فرهنـگ و فلسـف    هر قرون اوليد اول: همرحل
ها مانند علوم چيني و هندي را فعاالنه به جهان اسالم عرضـه کردنـد.    اساساً علوم ساير حوزه
گـاه   انديشـه و تفکـر مسـلمانان انجـام شـد. درنتيجـه هـيچ        براسـاس اين فرايند، اختياري و 

خود شک نکردند؛ البته تعامـل مسـلمانان بـا غـرب در اولـين       ها و ذخاير مسلمانان در داشته
 هطلبي غرب انجام شـد و در حـوز   خواهي و توسعه خود به طور طبيعي و بدون فزون همرحل
  ١نيامد. مردم در هص و انديشمندان تأثيرگذار بود و هرگز به صورت تفکر عامخوا

علمـي و فرهنگـي    هه از جنبدر اين مرحله، تالقي اسالم و غرب به طور عمد مرحله دوم:
هـا بـه    هاي صليبي منجر شد. ايـن جنـگ   فراتر رفت و به مخاصمات سياسي و نظامي و جنگ

  ٢شناخت اندک مسلمانان از غرب و تأثير بيشتر مسلمانان بر اروپاييان منجر شد.
در ايـن   ٣اي بر رنسانس اروپا دانسـت.  هاي صليبي را مقدمه توان جنگ از اين رو مي

اي بـراي آنـان    هاي اجتماعي نيرومندي داشتند و غرب هيچ جاذبـه  لمانان نظممرحله مس
برانگيز از تأثير فرهنگـي   نداشت. از اين رو، آحاد مردم مسلمان به شکلي جدي و چالش

  يا سياسي غربيان به دور بودند.
غرب به شـکلي جديـد و    در اين مرحله که دوران مدرنيته غربي است،  سوم: همرحل

سـه امپراطـوري بـزرگ اسـالمي (صـفويه،       . در حالي کهخود را بازيابي کردپارچه  يک
واحد سياسـي نبودنـد. از ايـن رو بـا شـروع انقـالب        هعثماني و گورکاني) در يک جبه

انگليس و سپس فرانسه از قرن هفدهم و هيجدهم ميالدي و به آرامـش رسـيدن نسـبي    
هاي مـدني و اجتمـاعي مسـلمانان     نظامبيشتر رنسانس از يک سو و تزلزل و انحطاط در   هرچه

                                              
هـاي انقـالب اسـالمي     ايران معاصر و غرب جديد: درآمدي تاريخي ـ فلسـفي بـر ريشـه      . براي مطالعه بيشتر ر.ك:1

 (مجمومه مقاالت).
 و غربي در قرون وسطي، زير نظر كريم مجتهدي.هاي اسالمي  . ر.ك: مدارس و دانشگاه2
هـاي   . براي نمونه ر.ك: نگاهي به ابعاد گوناگون جنگ صليبي غرب با اسالم، علي ابوالحسني (منذر)؛ تاريخ جنـگ 3

 منوچهر كشف. هصليبي، استيون رانسيمان، ترجم
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تعادل اين ترازو به هم خورد و نفوذ پيـدا و پنهـان غـرب در جهـان      هکم کف از سوي ديگر، کم
 هفرهنگـي، بلکـه در سـاي    اسالم آغاز شد. اين نفوذ نه به طور طبيعي بـر اثـر تمـاس علمـي و    

ا بـه دنبـال داشـت.    غربيان بود که آثار اقتصـادي و تجـاري خاصـي ر    ١هاي استعماري سياست
هـاي اسـالمي    نظامي و اشـغال سـرزمين   هتوان در حمل اوليه استعمار را مي هبارز و مرحل هنمون

و تأسـيس اسـرائيل در    ٢م. آغاز اين ماجرا بود۱۷۹۲دانست. ورود ناپلئون به اسکندريه در سال 
يـاني بـر ايـن    تـوان پا  م. را نيز مي۱۹۲۴م. پس از سقوط امپراطوري عثماني در سال ۱۹۴۸سال 

سان بود که اين مرحله از تعامل غرب با دنياي اسالم نه فقـط بـر نخبگـان،     مرحله دانست. بدين
  ٣بازار هم تأثير داشت. ورسوم و سنن مردم عادي کوچه بلکه بر زندگي و آداب

مسئله و با مفقود شـدن و ضـعف و    البته اين پايان ماجرا نيست. در برابر اين صورت
مدني و اجتماعي اسالمي بر اثر اين نفوذ فراينـد دنيـاي غـرب، نـوعي     هاي  سستي نظام

ظهور کرد که مقاومت ذاتي » هاي بيدارگرايانه اسالمي نهضت«و سپس » بيداري اسالمي«
شـد. درحقيقـت در ايـن مرحلـه، بيـداري اسـالمي و        و دروني دنياي اسالم را شامل مي

فقـدان يـا    هکننـد  اي اسالمي، جبـران ه ها و جنبش تر، نهضت يافته تکامل هسپس در مرحل
  هاي سياسي و اجتماعي بومي و اسالمي شدند. ضعف مدنيت و نظام

گاه اسالم را به عنوان يک تمدن و فرهنگ پويا به رسميت نشـناخت   البته غرب هيچ 
و بيشتر انتظار داشت مسلمانان هژموني غرب را بپذيرند و به عبارت ديگر جهان سومي 

  ٥شناسي مشاهده کرد. توان در جريان شرق بارز اين رويکرد را مي هوننم ٤باقي بمانند.
غرب از هيچ کوششي براي ناکام گـذاردن خيـزش اسـالمي، مقابلـه بـا آن، سـرگرم       

                                              
 .17مجيد مرادي، ص  ه. براي نمونه ر.ك: اسالم سياسي در كشاكش هويت و تجدد، رضوان السيد، ترجم1
تاريخ العالقات بين العالم االسـالمي و الغـرب، سـمير سـليمان؛ االسـالم و الغـرب، اشـكاليه التعـايش و          موسوعة. 2

  الصراع، سمير سليمان.
هـاي   . براي مطالعه بيشتر در اين مورد ر.ك: پرسش از ماهيت مدرنيته در ايران، موسي نجفـي و ديگـران؛ چـالش   3

گيـري   گي سنت و مدرنيته در ايران، محمدعلي محمـدي؛ درآمـدي بـر مبـاني و فراينـد شـكل      اجتماعي ـ فرهن 
 عبدالوهاب احمدي. همدرنيته، مهدي مشكي؛ مدرنيته سياسي، موريس باربيه، ترجم

 ها يا همزيستي مسالمت آميز؟، شيرين هانتر. اسالم و غرب: برخورد تمدن ه. براي نمونه ر.ك: آيند4
 خوبي اين جريان را نقد كرده است. عبدالكريم گواهي)، به هشناسي (ترجم كتاب شرق . ادوارد سعيد در5
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ماندگي و ارتجاع، افراط گرايـي و   ها از قبيل عقب ساختن آن و وارد آوردن انواع تهمت
راسـي و آزادي و ضـربه زدن بـه    عليـه دموک   بنيادگرايي، خشونت و تروريسم، فعاليـت 

  ١حقوق بشر و ... فروگذار نکرد.
غرب با فروپاشي امپراطوري عثماني سعي کرد وجود سياسي اسالم را از بـين ببـرد و در   
همين احوال، يورش فرهنگي غرب نيز فزوني يافت و ادعاهاي صليبي جديدي مطـرح شـد.   

المصـر  «م. در کتـاب  ۱۹۰۸در سـال   ٢توان در نظرات لرد کرومر اين برخوردها را مي هنمون
هاي اخيـر نيـز    دانست. در سال مرگ مي هدانست که اسالم را مرده يا در آستان ٣»الحديثه

  ٤هاي هانتينگتون در همين راستا قابل بررسي است. جنگ تمدن هنظري
خواهد در  تمدن غرب به اين دليل مانع اعتالي تمدن اسالمي است که اين تمدن مي

دهـد کـه چيـزي بـر خـالف مسـير        تماميت خود را نشان دهد و اجازه نمـي ابعاد،  ههم
خواه اسـت و   حرکت تمدن غرب اظهار وجود کند. به عبارت ديگر تمدن غرب تماميت

  ٥از اين جهت، مانع بروز و ظهور تمدن اسالم است.
ـ    هـا را فرعـي   تمـدن  هبه عبارت ديگر، غرب براي خود اصالت تمدني قائـل اسـت و بقي

حتـي در  ٦کند. ها تحميل خواهد اصول و مباني خود را بر ساير فرهنگ . از اين رو ميداند مي
هاي سياسي سراسر  ها و نظام رويکرد اقتصادي جهاني شدن، غرب قصد استحاله فرهنگ

  ٧داري را دارد. جهان و استخدام آنها در خدمت نظام دموکراسي ليبرال سرمايه
                                              

، »غـرب و خيـزش اسـالمي   «، 1. بيداري اسـالمي، چشـم انـداز آينـده و هـدايت آن، جمعـي از نويسـندگان، ج        1
 .57محمدعلي تسخيري، ص 

الـدين اسـدآبادي در مصـر     سـيدجمال . لرد كرومر، مستشار مالي و رئيس بانك انگليس در مصر است كه در زمان 2
 هاي سيدجمال و از جمله توقف انجمن وطني مصر نموده است. حضور داشته و تالش زيادي براي توقف حركت

. لرد كرومر در اين كتاب معتقد است مسلمانان براي پيشرفت، راهي جز همراهـي بـا مدرنيسـم و كنـار گذاشـتن      3
 اين كتاب نوشته است؛ ر.ك: االسالم روح المدنيه، مصطفي الغالييني.اسالم ندارند. مصطفي غالييني، نقدي بر 

محمدعلي حميـد رفيعـي؛ اسـتراتژي     هها و بازسازي نظم جهاني، ساموئل هانتينگتون، ترجم . ر.ك: برخورد تمدن4
 جمشيد سرمستاني. هنظامي آمريكا، ساموئل هانتينگتون، ترجم

 .207و  205، 79و  78و طرح عالم ديني، موسي نجفي، صص تمدني بيداري اسالمي  ه. تمدن برتر: نظري5
 .72ـ 50تمدني بيداري اسالمي و طرح عالم ديني، صص  ه. ر.ك: تمدن برتر: نظري6
 .148حسن گلريز، ص  ه. ر.ك: جهاني شدن و مسائل آن، ژزف استيگليتز، ترجم7
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  استعمارگري غرب و امت اسالمي

اخيـر   هسياسي معاصر، يکي از عوامل تحوالت فکري و اجتمـاعي دو سـد   در متون
رو شدن مسلمانان با فرهنگ و تمـدن   جوامع مسلمان و همچنين بيداري اسالمي را روبه

ها در برابر غرب  ماندگيِ خود در برخي زمينه جديد غربي و پي بردن آنان به عمق عقب
انديشمندان جوامـع مسـلمان در برخـورد بـا      اند. درواقع اين پديده واکنشِ دينيِ دانسته

فرهنگ و تمدن غربي است. به اين ترتيب تحوالت مربوط به بيداري اسـالمي از اوايـل   
  ١م. با کوشش براي سازگار کردن اسالم با تمدن جديد آغاز شد. ۱۹ق./  ۱۳ هسد

ي مسلمانان پس از مواجهه با تمدن غرب و ضعف تمدني خود در مقابل آن، ياد روزهـا 

هاي پيش افتادند و عزمشان را براي دسـتيابي بـه آن دوران جـزم     عزت و اقتدار خود در قرن

 ٢.مسـلمانان بـا غـرب، آنهـا را از خـواب غفلـت بيـدار کـرد         هکردند؛ به اين ترتيب مواجهـ 

هاي استعماري شـرق و غـرب در    جستارهاي تاريخي نشان داده است که حضور قدرت
  ٣مثبت دارد. ههاي اسالمي رابط ها و جنبش رکتجهان اسالم با گسترش و نوع ح

جنبه فرهنگي و نوين حضور استعمار در کشورهاي اسالمي نيـز از ابعـاد و جهـات    

اجتماعي تقابل امت اسالمي و غرب حکايت دارد؛ به طوري که بسياري از انديشمندان، 

مـداد کـرده،   داتـي قل رميانه و شمال آفريقا را شورش بر مدرنيتـه وا   تحوالت اخير خاور
                                              

 .1169، ص 2اكبر واليتي، ج  علي . پويايي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران (از ركود تا بيداي اسالمي)،1
  . به اعتقاد خورشيد احمد (براي مطالعه نظريات خورشيد احمد ر.ك: 2

Voice of Resurgent Islam، "The nature of The Islamic Resurgence"، in: John L. Eslosito (ed)، 

Khurshid Ahmad. 

ري چهار اثر بر جوامع اسـالمي بـه جـا گذاشـت:     محقق پاكستاني و عضو جماعت اسالمي پاكستان سياست استعما

بندي آموزشـي بـر محـور نهادهـاي آموزشـي سـنتي و        . قطب3. غربي كردن؛ 2غير مذهبي (سكوالر) كردن؛  .1

. بحـران رهبـري در اثـر نـابودي     4نهادهاي آموزشـي نـوين و پيـدايي نخبگـان جديـد بيگانـه بـا مـردم بـومي؛          

مردمـي؛ ر.ك:   همي و تحميل رهبري سياسي بدون برخورداري از پشـتوان رهبري سنتي جوامع اسال هيافت سازمان

  .26هاي اسالمي، حميد احمدي، ص  شناسي سياسي جنبش جامعه

 .12ـ  9اكبر واليتي، صص  . ر.ك: بيداري اسالمي، علي3
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ـ      هنفوذ گسترده کشورهاي غربي در شکل دادن به امور داخلـي کشـورهاي عربـي را پاي

  ١اند. خشم و ناآرامي در اين سرزمين دانسته
کـافي بـراي مسـلمانان     هگويـد: ايـن خـود بـه انـداز      برنارد لوئيس در اين موارد مي

ا کـه حـق خـود    اي ر ها ثروت و قـدرت، رهبـري   ناخوشايند است که ببينند پس از قرن
  ٢روي غرب تنزل يابند. دانند از دست بدهند و به نقش دنباله مي

نظامي غرب، خصوصاً آمريکا در جهان اسالم، تالش آنها بـراي   هحضور گسترد
ترويج فرهنگ غربي براي ايجاد تغييـرات بنيـادين فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي،      

ق، در ذهنيـت مسـلمانان   گراي اين مناطهاي غرب همچنين حمايت گسترده از رژيم
اي  احساس نوعي تحقير همراه با تالش براي کسب هويت اسالمي و ايجـاد جامعـه  

هـاي اسـالمي،    غرب ايجاد کرده است کـه در قالـب جنـبش    هعاري از نفوذ و سيطر
هاي شود. شهيد مطهري نيز جنبش گرا آشکار مي هاي غرب ضدغربي و ضد حکومت

ابل هجوم استعمار سياسـي و اقتصـادي و فرهنگـي    العملي در مق عکس امت اسالمي را
  ٣داند. غرب مي

امت اسالمي در تقابل با غرب مورد توجـه   هبراي فهم اين موضوع که چرا امروز ايد
هـاي   هاسـت بـه خـاطر نفـوذ قـدرت      مسـلمانان سـال  تـوان گفـت    واقع شده است، مي

ر هـر برهـه از   خود محـروم شـده و د   هجانب استعمارگر از زندگي و حيات اسالمي همه
اسـتعمار، حاکميـت و    ٤انـد.  تاريخ، بخشي از شخصيت و مسلماني خويش را گم کـرده 

استقالل کشورهاي اسالمي را تضعيف کـرد و ماهيـت مناسـبات مسـلمانان و غـرب از      
اي بين حاکم و تابع تبـديل کـرد. ايـن اسـتيالي      روابط بين دو بازيگر مساوي، به رابطه
                                              

؛ 9، ص 282، حسـين دهشـيار، ش  »بهار عربي: شورش بـر مدرنيتـه وارداتـي   «. ر.ك: اطالعات سياسي اقتصادي، 1

 .16، ص »المللي؛ بي ثباتي پر دامنه جهان عرب: بنيادهاي داخلي و بين«اطالعات سياسي اقتصادي، 
 .220شهريار خواجيان، ص  ه. مشكل از كجا آغاز شد؟ تأثير غرب و واكنش خاور ميانه، برنارد لوئيس، ترجم2
  .13اخير، مرتضي مطهري، ص  ههاي صدسال . ر.ك: نهضت3

 .7اي، موسي نجفي، ص  سياسي حضرت آيت اله العظمي خامنه هالمي بر اساس انديشبيداري اس ه. نظري4
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اني شديدي بود کـه بـه مسـلمانان وارد آمـد و آنهـا را بـه       رو هاقتصادي و سياسي، ضرب
  ١رفت از اين اوضاع کشاند. بررسي علل و راه برون
بسيار پررنگ و پرکاربرد » استعمار«روابط اسالم و غرب، مفهوم  هدر بررسي تاريخچ

ترين عوامـل بيرونـي بيـداري امـت      است. براي تبيين اينکه عملکرد غربيان يکي از مهم
  کنيم. ست، انواع و کارکرد روابط استعماري غرب را بررسي مياسالمي ا

ماندگي جوامـع اسـالمي اسـت، در     ترين عوامل بيروني عقب استعمار که يکي از مهم
مسائل سياسي به معناي حاکميت گروهي از افـراد   هلغت به معناي آباد کردن و در حوز

ري در يک منطقه، بـدون  هاي استعما بر مردمان و سرزمين خود است. اما حضور قدرت
استعمار، ابعـاد گونـاگون    هلذا پديد ٢يافت. توجيه حضور آنها و تغييرات الزم تداوم نمي

کرد تا تداوم حياتش را تضـمين کنـد. بنـابراين اسـتعمار      زندگي کشورها را دگرگون مي
  انواع و شگردهاي گوناگوني يافت:

و دخالت يک کشور بيگانـه در   توان نفوذ استعمار سياسي را مي . استعمار سياسي:١
کشـور اسـتعمارگر    هکشور ديگر دانست تا آنجا که حاکميت کشور مستعمره، تـابع اراد 

  ٣قرار گيرد. استعمار سياسي مقدمه استثمار منابع طبيعي و انساني بود.
تـوان وادار کـردن يـک جامعـه بـراي       استعمار فرهنگي را مـي  . استعمار فرهنگي:٢

ديگـر دانسـت کـه تغييـر زبـان و حتـي        هژي و فرهنـگ جامعـ  پذيرش تمدن، ايـدئولو 
به اين ترتيـب   ٤اي براي تحقق آن است. گرايشات مذهبي کشورهاي استعمارزده، وسيله

بيگـانگي از خـويش    هاستعمار با تحميل تمدن خود بر کشور استعمارزده، او را به مرحل
  ٥دارد. ان برميرساند و از اين طريق، امکان هرگونه تحول داخلي را از مي مي

                                              
 .137ـ  121اسالم و غرب، صص  ه. ر.ك: آيند1
 .1013ـ  1011، صص 2. ر.ك: پويايي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران (از ركود تا بيداري اسالمي)، ج 2
 .50ون، ترجمه و تحقيق حسن پستا، ص الملل، جك سي پلينو و روي آلت . ر.ك: فرهنگ روابط بين3
  .34و  32. ر.ك: همان، صص 4

 .121ـ  119استعمارگر، چهره استعمارزده، آلبر ممي، صص  ه. ر.ك: چهر5
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ترين بعد استعمار، دخالـت و نفـوذ آن در    ترين و قوي پيچيده. استعمار اقتصادي: ٣
اقتصاد کشورهاي استعمارزده است تا آنجا کـه حاکميـت و اقتـدار سياسـي آن متزلـزل      

شود. استعمارگران پس از ورود به کشورهاي مسـتعمره، صـنايع داخلـي را نااميـد و      مي
نند تا آنها فقط محصوالت خام توليد کنند و محصوالت کشـورهاي  ک وابسته به خود مي

  استعماري را با ارزش افزوده بخرند.
هاي اقتصادي استعماري بـود   به دنبال اين، جريان مرکانتيليسم (سوداگري) که شامل ديدگاه

امپرياليسـم نيـز کـه ابعـاد گونـاگون سياسـي،        ١از سده پانزدهم تا هجدهم بر اروپا حاکم شـد. 
  ٢رهنگي و اجتماعي دارد، عمدتاً در استعمار اقتصادي متبلور است.ف

سرآغاز استعمارگري اروپاييان، پيشرفت در صنعت دريانوردي بود که توانسـتند بـه   
خصوص که رنسانس عالوه بـر تحـوالت اقتصـادي و     هاي دوردست برسند؛ به سرزمين

  ٣ياي جديد تشويق کرد.صنعتي، اروپاييان را از تنگناهاي فکري خارج و به کشف دن
اي مهم در آسيا، از ديد استعمارگران پنهـان نمانـد؛    در اين بين خليج فارس به مثابه منطقه

پـس از جنـگ    ٤.عظيمي را در اين منطقه فراهم ساخت هخصوص که کشف نفت، سرماي به
هـاي   اي بـراي پيشـرفت   خلـيج فـارس، زمينـه    هجهاني دوم و استقالل کشورهاي حـوز 

هاي استعمارگر کماکان حضور خود  ، ولي ابرقدرت٥اجتماعي آنها فراهم شداقتصادي و 
  ٦کرده و به نوعي آنها را بين خود تقسيم کردند. را به عنوان تيم در منطقه حفظ

                                              
 .1021ـ  1016 ، صص2. ر.ك: پويايي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران (ار ركود تا بيداري اسالمي)، ج 1
 .236الملل، ص  . ر.ك: درآمدي بر روابط بين2
؛ تـاريخ  245ــ  253نيـا، صـص    رحـيم رئـيس   ههاي ميانه، گ.م. دنسكوي و ا.و. آگيبالووا، ترجم . ر.ك: تاريخ سده3

عبـدالرحمن   هتمدن و فرهنگ جهان، زير نظر ماروين پري، دبير: هوارد ار. اندرسون، ترجم  جهان: تحول انديشه،

 .44، ص 2لحسين آذرنگ، ج عبدا ه؛ تاريخ تمدن، هنري لوكاس، ترجم286ـ  274صدريه، صص 
جويـان و   ؛ سـلطه 69و 68، 45ـ   39شـفيع جـوادي، صـص     ه. ر.ك: خليج فارس در عصر استعمار، ر. واداال، ترجم4

 .101ـ 95استعمارگران در خليج فارس، اسكندر دلدم، صص 
 .69. ر.ك: مسائل سياسي ـ اقتصادي جهان سوم، احمد ساعي، ص 5
دره ميرحيـدر،   هميانه و شمال آفريقا، آالسدير درايسدل و جرالد اچ. بليـك، ترجمـ  . ر.ك: جغرافياي سياسي خاور 6

 .73ـ  71صص 
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استعمارگران در آفريقا نيز حضوري گسترده و عميق داشتند؛ به طوري کـه تجـارت   
  ١ترين صادرات آفريقا شد. ا ارزشبرده از تجارت طال اهميت بيشتري يافت و انسان ب

استعمارگران در ساير نقاط جهان اسالم، مانند جنوب شر ق آسيا (مالزي، انـدونزي،  

  ٢مااليا و فيليپين) نيز حضور داشتند.
توان عصر مرگ استعمار ناميد، اما پـس از ايـن، نفـوذ     را مي ۱۹۶۰ ههرچند پايان ده

مانـده بـاقي مانـد؛ زيـرا کشـورهاي       ن عقبيافته بر جهااقتصادي و سياسي جهان توسعه

يافته، هرچند ظاهراً استقالل سياسي يافتند، ولي وابستگي اقتصـادي آنهـا حفـظ     استقالل

که از طريق غيرمستقيم و نيروهاي بـومي   ٣شود آغاز مي» استعمار نو«شد. از اينجا تاريخ 

  شد. مزدور خودفروخته انجام مي
نام » استعمار فرانو«جديدي را آغاز کرده که  هپس از اين مرحله، استعمار، مرحل

ـ فرهنگي جوامع اسـالمي هـدف     گرفت. در اين مرحله از استعمار، استقالل فکري
  ٤.قرار داد

جهان اسالم به رهبري علما و نخبگان فرهنگي و سياسي خود در مقابل ايـن سـطح   
و ايستادگي کرد. بـه  نيز مقاومت  ٥کنند از استعمار که برخي از آن به جهاني شدن ياد مي

توان گفت، جهاني شدن به دنبال تحميل فرهنگ و نظام ارزشي و معرفتي  اين ترتيب مي
هاست و بيداري امت اسالمي واکنش جهـان اسـالم در    غربي و سکوالر بر ساير فرهنگ

                                              
زاده،  محمـود رمضـان   ه. ر.ك: كشف و استعمار آفريقا، خسرو سرمد؛ تاريخ جوامع اسالمي، اير ام. الپيدوس، ترجم1

 .692ـ 689، صص 1ج 
شـرق آسـيا ر.ك: سياسـت و حكومـت در آسـياي جنـوب        . براي مطالعه بيشتر در مورد تاريخ استعمار در جنوب2

 .69ـ 67، 58و 57، 15و 14شرقي، بهزاد شاهنده، صص 
؛ مسائل سياسـي ـ اقتصـادي جهـان سـوم، احمـد       196. ر.ك: فهم سياست جهان سوم، برايان كاليو اسميت، ص 3

 . 158ـ  156ساعي، صص 
نويسـندگان؛ اسـتعمار فرانـو: نظـام سـلطه در قـرن       . ر.ك: مجموعه مقاالت همـايش، اسـتعمار فرانـو، گروهـي از     4

 ويكم، جواد منصوري؛ شناخت ماهيت استعمار فرانو، محمد رحيم عيوضي. بيست
 سازي و انقالب اسالمي، احمد واعظي. . ر.ك: استعمار فرانو، جهاني5
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سـازي   سازي است که با هدف غربـي جهاني ٣و فرهنگي ٢سياسي ١مقابل ابعاد اقتصادي،
  آيد.ي براي اضمحالل هويتي امت اسالمي به حساب ميجهان، خطر بزرگ

به عبارت ديگر همان طور که در استعمار کهن و اسـتعمارنو، رهبـران مـذهبي بـه دنبـال      
استقالل جغرافيايي و سياسي بودند، در استعمار فرانو نيز به دنبال استقالل فکـري، فرهنگـي   

هـاي   فکر اسالمي و گشـودن افـق  هاي اصيل ت و هويتي جهان اسالم و بازگشت به سرچشمه
تعاليم اسالمي هستند. از ايـن رو تحـوالت اخيـر جهـان اسـالم       براساساجتماعي   پيشرفت

حرکتـي کـامالً    تنها در راسـتاي جهـاني شـدن و فرهنـگ سياسـي مـدرن نيسـت، بلکـه         نه
  ٤طلبانه در مقابل آن و براي تقويت امت اسالمي است. هوشمندانه و استقالل

هاي اسالمي مـورد تهـاجم نظـامي و فرهنگـي      مان زماني که سرزميندرحقيقت از ه
هـاي فرهنگـي و    طلبـي زمين قرار گرفت، بزرگـاني برخاسـتند و در برابـر برتـري     مغرب

تمدني فرنگيان بر طبل بيدارگري امت اسالمي زدند. بيداري و بازگشت مجدد به مبـاني  
طلبي و اسالمي در برابر سلطهشريعت، درحقيقت انعکاسي از پايداري و ايستادگي امت 

شمولي ايدئولوژي تمدن غرب است. هدف اساسي و بنيادين اين ايستادگي را بايد جهان
هـاي   بيني و اثبات توانايي شريعت اسالمي براي حـل چـالش  طلبي اين جهانطرد سلطه

و اين يعني اينکه مسلمانان به سـوي تقويـت و    ٥حيات اجتماعي مسلمانان توصيف کرد
  فريني امت اسالمي در حال حرکت هستند.بازآ

                                              
ديل سـاختاري در  . ر.ك: جهاني شدن و استعمار دوباره، علي محمدي؛ جهاني كردن فقر و فالكت: اسـتراتژي تعـ  1

  عمل (مجموعه مقاالت)، احمد سيف.

  . ر.ك: استراتژي سلطه، احمد واعظي.2

محسـن حكيمـي؛ جهـاني شـدن و فرهنـگ هويـت، احمـد         ه. ر.ك: جهاني شدن و فرهنگ، تام لينسـون، ترجمـ  3

  محمدي. گل

ـام خمينـي و حضـرت آيـت اهللا      اهللا العظمي . ر.ك: مقاالت برگزيده همايش بيداري اسالمي در انديشه سياسي حضرت آيت4 ام

 .1061ـ  1029، محمدعلي رنجبر، صص »نسبت بيداري اسالمي با جهاني شدن«اي،  العظمي خامنه
مـدخلي بـر   « ،، بـه اهتمـام موسـي نجفـي    3. ر.ك: تأمالتي سياسي در تاريخ تفكر اسالمي (مجموعه مقاالت)، ج 5

 .96، مظفر نامدار، ص »هاي اسالمي معاصر جنبش
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اي اثباتي و هم واکنشي است. هجوم غرب  بنابراين بيدارگري امت اسالمي هم پديده
زد. درمقابل، مسلمانان  اي بود که به هويت جهان اسالم ضربه مي به جهان اسالم به گونه

  ١کنند.، هويت و استقالل فکري خود دفاع  به اين انديشه افتادند که از شخصيت
اسالم سياسـي نـوين    هتوان ريش الملل، مي بندي کالن در سطح نظام بين در يک جمع

هاي اسالمي متکي بر آن را در تغيير و تحوالت بنيادين در سطح نظـام جهـاني    و جنبش
کرد. شرايط نوين اقتصادي و اجتمـاعي   وجو جستهاي شانزدهم ميالدي به بعد  در قرن

اروپا، تـأثير زيـادي بـر ارتقـاي جايگـاه اقتصـادي و       خصوص  جوامع غرب مسيحي، به
سياسي آنها در جهان گذاشت و آنها را در موقعيت برتري از جهان اسالم قرار داد. ايـن  

هـايي را بـر    نظامي جهان اسالم با غرب خود را نشان داد و شکسـت  هبرتري در مواجه
ارد کـرد. ايـن برتـري    و هنـد و  ٣ايران ٢سه قدرت جهان اسالم يعني امپراطوري عثماني،

اقتصادي و فکري غرب، نوعي بحران هويت در ميان متفکـران اسـالمي     نظامي، سياسي،
  ٤جويي واداشت. ايجاد کرد و آنها را براي چاره

جالب اينجاست که مقابله و واکنش اسـالم در برابـر اسـتعمار، مـدنظر انديشـمندان      
  ردند.ک بيني مي غربي نيز بوده است و به نوعي آن را پيش

  گويد:   ها مي آرنولد توينبي (مورخ معروف انگليسي) در بررسي تمدن
غرب شورش كنند  هپان اسالميزم خوابيده است اما اگر مستضعفين جهان بر ضد سلط

و تحت يك رهبري قرار گيرند، اين خفته بيدار خواهد شد و بانـگ ايـن شـورش،    
اسالم بار ديگر بـراي ايفـاي    ممكن است در برانگيختن روح نظام اسالم مؤثر افتد و

  5نقش تاريخي خود قيام كند.
                                              

تمـدني   ه؛ تمدن برتر: نظري20الب فرامدرن و تمدن اسالمي (موج چهارم بيداري اسالمي)، موسي نجفي، ص . انق1

 .199و  197بيداري اسالمي و طرح عالم ديني، موسي نجفي، صص 
  پروانه تساري. هقرون عثماني، لرد كين راس، ترجم . ر.ك:2

  يم تيموري.خبري يا تاريخ امتيازات در ايران، ابراه . ر.ك: عصر بي3

  .30ـ  26هاي اسالمي، صص  . ر.ك: سير تحول جنبش4

 .53ابوطالب صارمي، ص  هآزمايش، آرنولد توينبي، ترجم ه. تمدن در بوت5
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  حج و امت اسالمي  ،فقه سياسي

هـاي مفهـومي و نظـري بـراي تحليـل      ترين چارچوبفقه سياسي حج، يکي از مهم
-امت اسالمي با غرب است کـه نقـش انسـجام    هکارکرد و جايگاه حج در توجيه مواجه

  کند.خوبي تبيين مي به بخش حج براي امت اسالمي در مقابل غرب را
در اين بخش قصد داريم ابعاد و مباحـث فقهـي امـت اسـالمي را بـا رويکـرد فقـه        

الملـل در مـورد جايگـاه ديـن،      نظريات نوين روابط بين براساسسياسي بررسي کنيم و 
شناسي سياسـي در   الملل و همچنين نظريات نوين جامعه فرهنگ و هويت در روابط بين

هاي دروني اسالم براي تقويت امت اسالمي در سطح م)، ظرفيتبحث قدرت (قدرت نر
الملل اسالمي را تحليل کنيم. در اين بين حج با تمرکز بر برائت از مشرکين به عنوان  بين

المللي در جهان اسالم، مدنظر قرار گرفته است. بـه ايـن ترتيـب در     عبادتي فراگير و بين
هـاي انقـالب اسـالمي در     براهيمي) و ايـده (احياگر حج ا =اين بحث افکار امام خميني

  شود. حج نيز مطرح مي
طور جداگانـه تـدوين نيافتـه     هاي نخستين تشکيل دولت اسالمي، فقه سياسي بهدر دوره

بود، بلکه مباحث مربوط به فقه سياسـي در ضـمن احکـام کلـي اسـالم مـورد بحـث قـرار         
م، احکامي چون جنـگ، جهـاد و اهـل    ليفات فقهاي متقدأهمين دليل، در ت گرفته است. به مي

سياسـي   تـدريج، فقـه   ذمه در کنار احکام حج، نماز جمعه و حـدود آورده شـده اسـت. بـه    
هايي نمودند که مسائل اقتصادي و پيشرفت کرد و فقهاي اسالمي شروع به تدوين کتاب

   ١را مورد بحث قرار داده بود. -که برخي بدان، عنوان خراج دادند  -مالي 
علـم  « هميانـه، بخـش عمـد    هشناسـي دور اسي همزاد تمدن اسالمي و در علمفقه سي

گرايـي و  مسلمانان است، ولي فروپاشي دستگاه خالفـت و سـلطنت، رواج ملـي   » مدني
هاي گريز از مذهب داشتند، مدتي فقـه  هاي ملي در جهان اسالم که گرايش ظهور دولت

گرايي معاصر باز هـم رابطـه ديـن و    مسياسي را در سايه قرار داده بود. ليکن امواج اسال
                                              

  .67، ص 2ش ،صادق حقيقت، »سياسي در اسالم هنگاهي به فلسف«حكومت اسالمي،  هفصلنام .1
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سياست در جهان اسالم را در مرکز توجه قرار داد و به تبع اين تحوالت فقه سياسي نيز 
  ١اهميت مضاعفي پيدا کرد.

اي از تــاريخ، از عناصــر مــاهوي و اصــيل و منطقــي  فقــه سياســي در هــر دورههرچنــد 
مناسبات تاريخي و شـرايط سياسـي ـ     را از برخوردار است كه به آن نوعي انسجام داده و آن

جـدا از شـرايط تـاريخي قابـل ارزيـابي       ،فقه سياسـي ، ولي اجتماعي زمانه جدا ساخته است
اي اسـت كـه فقيهـان     شـده  بنـدي  يافته و صـورت درحقيقت فقه سياسي، تفكر سامان .نيست

  ٢.دهند مي دستي ارائهها و پاسخ به مشكالت زمانه با چيره سياسي براي حل بحران
، فقه سياسي به عنوان دانش بيان احکام شرعي نـاظر بـه زنـدگي    ٣در برخي تعاريف

زندگي سياسي در نظر گرفته شده اسـت. ايـن    هکنند سياسي و يا دانش بيان قواعد تنظيم
المعـامالت   العبادات، فقـه  فقه هبندي رايج و ديرين فقه به سه شاختعاريف که مبتني بر تقسيم

سـو و بـه خصـلت     هـاي سياسـي از يـک   به ماهيت سياست و پديده و فقه السياسات است،
سياست از سوي ديگر چندان توجه نشده است. بـه عبـارت ديگـر در ايـن      هاجتهاد در حوز

گرايي) توجه شده، ولي سوي ديگـر آن (معطـوف بـودن     تعاريف به يک بخش اجتهاد (نص
  ي که:  سياست) چندان مورد توجه نبوده است. در حال هبه عمل در حوز

دانش فقه سياسي دستگاهي معرفتي است كه يك سر آن به امر ايمـاني و نصـوص   

ثابت قدسي وصل است و سر ديگرش به امر سياسـي كـه بالـذات متغيـر، زمـاني،      

  4مكاني، قومي، نژادي و غيره بسته است.
                                              

  .237، ص1ش ،رحيداود في ،»درآمدي بر فقه سياسي« ،سياست ه. ر.ك: فصلنام1

  .75 ، ص2ش ،صادق حقيقت، »سياسي در اسالم هنگاهي به فلسف«حكومت اسالمي،  هفصلنامر.ك:  .2

  41صـص  ،2ج ،عباسعلي عميـد زنجـاني   ،؛ فقه سياسي18فقه و سياست در ايران معاصر، داود فيرحي، ص. ر.ك: 3

اكبـر عليخـاني   علي ،عات سياسي اسالمشناسي در مطالروش ؛71ص  ،ابوالفصل شكوريفقه سياسي اسالم، ؛ 50ـ

فصـلنامه حكومـت   ؛ 413ص ،عباسـعلي عميـد زنجـاني    ،»شناسي در تحقيقـات فقـه سياسـي   روش«و همكاران 

   .85و  84، صص3شحقيقت،  سيدصادق ،»سياسي و فقه سياسي هارتباط فلسف«اسالمي، 

دوره  ،دانشكده حقوق و علوم سياسـي مجله  ،فصلنامه سياست ،232ص ،داود فيرحي ،»درآمدي بر فقه سياسي«. 4

  1389بهار  ،1شماره ،40
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شود فقه سياسي به عنوان يک دانش عملـي در  توجه توأمان به اين دو بعد، سبب مي
افعـال  «فقه سياسـي موضـوع فقـه سياسـي را از      هفته شود. چنين ديدگاهي دربارنظر گر

  ٣دهد.تغيير مي ٢»اعمال سياسي مکلفان«به  ١»سياسي مکلفان
مقصود از عمل سياسي، هرگونه فعاليت سياسي است که برخـوردار از سـه ويژگـي    

، فعـاليتي  و جمعي بـودن. عمـل سياسـي    ٥پذير بودن، انعطاف٤اساسي باشد: ارادي بودن
سياست و زندگي سياسي با اراده صورت گرفته، به دليل سيال بـودن   هاست که در حوز

هاي سياسي، فعاليت مـذکور قابـل تغييـر و سـيال     پذير بودن سياست و پديدهو انعطاف
  بوده و در ذات آن جمعي بودن نهفته است.

دانشي متغير و در معـرض  هاي متغير و سيال سياسي، فقه سياسي به دليل پرداختن به پديده
دگرگوني است. بديهي است اين دگرگوني نه در روش و قواعد و نه در منـابع و مبـاني، بلکـه    

هـا و  پردازد. اين موضوعات در زمانبيشتر از جهت موضوعات است که فقه سياسي به آنها مي
برابـر عنصـر    کنند و از اين جهت فقه سياسي را درهاي مختلف، وضعيت متفاوتي پيدا ميمکان

تـر، دانشـي عملـي گردانـده، آن را در     زمان و مکان دانشي، زماني و مکاني و به عبـارت دقيـق  
انسان و اجتمـاع،   هتئوري واقعي و کامل ادار«دهند. درنتيجه فقه، جايگاه حکمت عملي قرار مي

ايـن   گـردد. بـر  مـي » عملي تمامي فقه در زواياي زنـدگي  هحکومت فلسف«و » از گهواره تا گور
بنـابراين   ٦نيازمند توجه زياد به دو عنصر زمان و مکان است. اساس اجتهاد در اين دانش عملي،

توان گفت فقه سياسـي درصـدد اسـت ايمـان اسـالمي را بـه صـورت منطقـي بـه مسـائل           مي
  ٧اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي روز جامعه پيوند دهد.

                                              
1. political works  

2. political actions 

  . 343و  342، صص3ش ،، منصور ميراحمدي»عمل و اجتهاد در فقه سياسي ،زبان« ،سياست ه. ر.ك: فصلنام3

  .64ص ،تحقيق: عثمان محمد امين ،ابونصر محمد فارابي ،. ر.ك: احصاء العلوم4

  .41ص ،تصحيح و تنقيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري ،خواجه نصيرالدين طوسي ،. ر.ك: اخالق ناصري5

  . 344ص  ،»عمل و اجتهاد در فقه سياسي ،زبان. «6

  . 233ص ،»درآمدي بر فقه سياسي. «7
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فقـه  «ايـن رويکـرد تناسـب دارد:     تعريف محمدعبدالقادر ابوفارس تـا حـدودي بـا   
سياسي، فهم دقيق امور شئون داخلي و خـارجي اسـت و تـدبير ايـن امـور و شـئون و       

  ١».مراعات آنها در پرتو احکام شريعت است
اجتهاد و تأثير آن بـر فقـه    هتوان با توجه به سرشت دوگانبا توجه به مطالب فوق مي

  سياسي، فقه سياسي را چنين تعريف کرد: 
سياسي دانشي عملي است كه با اجتهاد در نصوص ديني، احكام شـرعي اعمـال   فقه 

سياسي مكلفين را استنباط نموده، اصول و قواعد تدبير و تنظيم زندگي سياسي آنـان  

  2دهد.را در اختيار قرار مي

  و تحول فقه سياسي حج ====امام خميني  

هـا و   بـا ظرفيـت  ا ر، حـج  گاه سياسي ويژهدمباني فکري و دي براساس =امام خميني
کارکردهــاي اخالقــي، سياســي، اجتمــاعي و اقتصــادي خــود در ســطح فــردي، ملــي و 

بخـش   توان ايشان را احياگر حج ابراهيمي ناميد. طوري که مي  بهمطرح کرد؛ المللي،  بين
تصوير و نگرشـي جديـد از ابعـاد فقهـي حـج بـود کـه کـامالً          هاصلي احياگري در ارائ

 =شد. به اين ترتيب احيـاگري امـام خمينـي   ي سياسي انجام ميها و مباننگرش براساس
  فقه سياسي پيوند خورد. هدر حج با ايد

گرايانه بـه ديـن سـنتي و معطـوف بـه      ، با نگاهي جامع=احياگري ديني امام خميني
در مسـير احيـاگري    =امـام خمينـي   ٣گيري از عناصر ديني در نوسازي جهان بـود. بهره
هـاي ذهنـي و   در سير تحـول تـاريخي بـه خرافـات و افسـون      هايي را کهاصالت ،ديني

هاي غيرواقعي آلوده شده بودند، بازسازي کرد. به اين ترتيـب بـا اتصـال حـال و     داوري
                                              

  .14ص ،محمد عبدالقادر ابوفارس ،. الفقه السياسي عند االمام الشهيد حسن البنا1

  .348ص  ،»عمل و اجتهاد در فقه سياسي ،زبان«. 2

امام خمينـي و احيـاگري   « ،هاي سياسي و اجتماعي امام خميني. ر.ك: مجموعه مقاالت نخستين همايش انديشه3

  .101ـ  73صص ،1ج ،اهللا عباسي ولي ،»ديني: تغيير در پارادايم
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گـري تفکـر   به بازسـازي تـاريخي پرداخـت و از فقـر تـاريخي      ،تاريخي هآينده به پيشين
از ايـن رو   ٣.فـت فاصـله گر  ٢هاي بنيـادگراي سـلفي  و ضدپيشرفت بودن جريان ١مدرن

مندي و بروز تمـدن بـود و   ماندگي و عدم بهرهنه به معناي عقب =احياگري امام خميني
  ٤نه با ايمان متدينين در تضاد بود.

ابعاد بر با طرح ابعاد واقعي اسالم به مسلمانان فهماند که اسالم عالوه  =امام خميني

، اجتمـاعي و اقتصـادي   هـاي مختلـف سياسـي   مناسکي، منبع قوي و پرتحرک در زمينـه 

  ايشان با توجه ويژه به فقه سياسي، بر اين باور بود که:  ٥است.

عملي تمامي فقه است و فقه در تمام زوايـاي   هفلسف ،حكومت در نظر مجتهد واقعي

عملي فقـه در برخـورد بـا تمـامي      هجنب هدهندزندگي بشريت است. حكومت نشان

   6سياسي و فرهنگي است. ،معضالت اجتماعي

اسـالم تمـامش سياسـت    «بلکـه   ٧سياست از ديانت جدا نيست =از نظر امام خميني

بين ديانـت   =از نظر امام ٩.هاي استعمار استو جدايي دين از سياست از توطئه ٨»است

بـه عبـارت ديگـر بنـا بـه تفسـير        ؛١٠ثر) برقرار اسـت أثير و تأتعاملي (ت هو سياست رابط
                                              

  احمد آرام. هترجم ،كارل ريموند پوپر ،فرهنگ و تمدن غربي هگري در حوزر.ك: فقر تاريخي .1

  .320ص ،(ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران) 1ج ،آخرين انقالب قرن هر.ك: مجموع .2

 امـام ( كثـرت  زعيم و وحدت حكيم« ،)جامعه و عرفان ،اخالق( عرفاني ـهاي اخالقي  انديشه ر.ك: امام خميني و .3

  .498ـ  492صص  ،طالشاني مظفر نامدار ،»)توحيدي جامعه به گذار دوران متفكر خميني

 ،»دينـي و غيردينـي   هامام خميني و نقد تجدد و ترقي در جامعـ « ،سياسي امام خميني ههاي انديشلفهؤر.ك: م .4

  .103 ـ57 صص ،نامدار مظفر

  .76ص، 1ش ،احمد هوبر ،»ردهاي انقالب اسالمي در جهان امروزدستاو« ،حضور ه. ر.ك: مجل5

  .289ص ، 21ج ،=، امام خميني=امام هصحيف .6

  .287 و 286 صص ،6ج و 20و  19 صص ،4ج ،امام هبراي نمونه ر.ك: صحيف .7

  .270ص ،1ج ،امام هصحيف .8

  .202 ص ،6جو  188ص ،5ج ،امام هبراي نمونه ر.ك: صحيف .9

امـام   هاخالق و سياست در انديش« ،هاي سياسي و اجتماعي امام خمينير.ك: مجموعه مقاالت همايش انديشه. 10

  .342ـ  315 صص ،2ج ،رم ناموراك ،»خميني
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 ١بخشد. دهد و سياست به اخالق تحصل ميميسياسي، اخالق به سياست تعين  هفالسف

اي است که ديـن و سياسـت   نگر امام از سياست و ديانت به گونهتفسير عالمانه و جامع

مسائل عبادي اسالم در عـين   ،بيند. بنابراين از ديدگاه ايشاننشين مياالمر هم را در نفس

تورات اسـالمي ماننـد   يعني عمـوم احکـام و دسـ    ؛جنبه اجتماعي نيز دارند ،عبادي بودن

  ٢هاي متعدد و منسجم دارند.منشور چندبعدي، ابعاد، مراتب و اليه

  برائت از مشركين و فقه سياسي حج

هاي اخير، روابط و تعامل غرب با جهان اسـالم همـواره از موضـع بـاالتر و      در سده
المي آورد آن تحقير و استعمار جهان اسـالم بـوده اسـت. بيـداري اسـ      اقتدار بوده که ره

  درصدد تغيير اين سطح برخورد و نوع تعامل است.
حج در عين برخورداري از ابعاد اخالقي و تربيتي و جهـات سياسـي و فرهنگـي در    

يافته و منسـجمي را از اسـالم    تعميم  ،کسانيسطح جهان اسالم، با توجه به اينکه هويت 
دهد. از  الملل قرار مي نبي هکند، اسالم را به عنوان يک بازيگر اساسي در عرص ترسيم مي

المللي حج در تعامل جهـان اسـالم بـا غـرب در راسـتاي بيـداري        اينجا نقش و آثار بين
  شود. اسالمي مشخص مي

به عبارت ديگر حج عالوه بر جهات اخالقي و معنوي و همچنين ابعاد سياسـي، اجتمـاعي   
د، برخـي ابعـاد و   گـرد  تمدني که به تعـامالت داخلـي جهـان اسـالم بـاز مـي       و فرهنگي درون
  گيرد. جهان اسالم را در بر ميهمه المللي و بيروني نيز دارد که  کارکردهاي بين

ترين اجزاي حج اسـت کـه هرچنـد از     در اين بين برائت از مشرکين يکي از سياسي
                                              

ر.ك: اخـالق   ،اخالق و سياسـت  هبراي مطالعه بيشتر در مورد ديدگاه برخي از فيلسوفان و متفكران اسالمي دربار .1

 ،فرانـك  دانيل اچ. ،»پيوند اخالق و سياست در تفكر اسالمي«رضا خراساني؛  ،سياسي اسالم هو سياست در انديش

  ي.آبادمسعود صادقي علي هترجم

نشيني ديـن و سياسـت از   هم« ،1ج ،هاي سياسي و اجتماعي امام خميني. ر.ك: مجموعه مقاالت همايش انديشه2

  .41ص ،حسن مقيميغالم »منظر امام خميني
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مناسک فقهي حج نيست، ولـي مصـداق بـارز مناسـک سياسـي حـج اسـت. برائـت از         
از کفر و الحاد و مشـرکان داللـت دارد و ابعـاد و     مشرکين به وضوح بر تمايز و جدايي

خـوبي   دهـد. يکـي از نظريـاتي کـه بـه      ساز هويت اسالمي را نشـان مـي  رويکرد غيريت
ـ   المللي برائت از مشرکين را نشان  تواند ابعاد و کارکردهاي بين مي دشـمن  « هدهـد؛ نظري

  است.  » مشترک
در راسـتاي تقابـل امـت     دشمن مشـترک در مـورد برائـت از مشـرکين     هتبيين نظري

اسالمي و غرب بر اين است که در حج و در مراسم برائت از مشرکين، اين ايده تقويت 
مسلمانان بر اينکه غرب دشمن مشترک آنهاست، متحـد شـوند و بـراي     هشود که هم مي

  اعتالي تمدن اسالمي تالش کنند.
د، بـه وحـدت و   بر اين، امت اسالمي براي تداوم و تحقق اهـداف بلنـد خـو     افزون

مسلمانان نيـاز دارد. در ايـن مسـير بايـد گـرايش قـومي و نـژادي را کنـار          ههمدلي هم
گذاشت و اسالم را محور جنبش و نهضت قرار داد. يکي از عواملي که سبب وحدت و 

  ١شود، وجود دشمن مشترک است. داخلي مي هتقويت انسجام جبه
نش و واکنش آنان عجـين شـده   رفتار سياسي چنان با موضوع دشمن و دشمنان و ک

است که غيبت دشمن و حذف فيزيکي آن هم نظم فکـري و رفتـاري و حتـي گـرايش     
هويـت و  «ريزد. دشمن و رقيب، بخشي از  خودي را به طور استراتژيک به هم مي هجبه

معنـادار  » صـالبت «بـا  » هويـت «دهـد.   هاي درگير را تشکيل مي هريک از طرف» کيستي
کيستي ما مرهون آن است که ما چه کسي نيستيم. چه کسـاني    ششود. بخشي از پرس مي

باشند که منافع ما بـا منـافع آنـان در يـک جـوي       اند. چه کساني ضد ما مي با ما متفاوت
  ٢مقارن است.» اصل ضديت«پيوسته با » اصل هويت«کند. بنابراين  حرکت نمي

                                              
آفرينـي دشـمن مشـترك و كشـورهاي      وحـدت  ه؛ نظريـ 2انداز آينده و هدايت آن، ج . ر.ك: بيداري اسالمي، چشم1

 .65ـ  47ر، صص نشين، ابراهيم برزگ مسلمان
مـوج چهـارم   «؛ همچنين ر.ك: فرهنگ و انديشـه،  13منوچهر وثوقي، ص  ه. تغييرات اجتماعي، گي روشه، ترجم2

 . 74، ص 15و  14، محمدرضا تاجيك، ش»هاي امنيت ملي در ايران امروز امنيتي و پارادوكس
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  دشمن مشترك هتاريخچ. 1
اي  هاي قبيلـه  که نظام اي کهن دارد؛ چنان رينهشناسي، دي سياسي در مورد دشمن هنظري

و يک » خودي«افراد يک قبيله  هاي هم توان تحليل کرد. در نظام قبيله را در اين راستا مي
دادند و درمقابل افراد ساير قبايل، به عنوان غير يا رقيـب يـا    پارچه را تشکيل مي کل يک

  ١شدند. دشمن تلقي مي
دشـمن مشـترک در    ههـا، فرضـي   ها و دودمـان  لسلهدر فروپاشي و روي کار آمدن س

خوبي نشان  خلدون به شود. ابن آفرين مي هاي گوناگون نقش هاي متفاوت و مصداق شکل
خويشـاوندي و قبيلگـي بـا رفتـار منسـجم       همبستگيدهد که ميان تداوم عصبيت و  مي

اي  سو و حضور مقتـدر يـک دشـمن مشـترک از سـوي ديگـر، رابطـه        تشکيالتي از يک
  شده وجود دارد. ثباتا

هاي نوظهور تا زماني که در حال تاختن و مبارزه عليه دشمن مشترک  بنابراين قدرت
اند، اما بعد از تحکيم قدرت، نزاع ميـان رفيقـان ديـروز و     و رژيم مستقر هستند، منسجم

  ٢شود. رقباي امروز آغاز مي
هاشـم   رب بر عليه بنـي بينيم: قبايل ع در تاريخ اسالم نيز نظريه دشمن مشترک را مي

عباسـيان توانسـتند علويـان،     ٣متحد شدند تا امامت و نبوت در يک طايفه جمـع نشـود؛  
   ٤اميه بسيج کنند. عباسيان و ايرانيان را بر عليه بني

قديمي دشمن مشترک خط کلي تحليـل سياسـي    هدر قرن نوزدهم و بيستم نيز فرضي
داري و شـوروي   د انگلـيس سـرمايه  زنـد. ماننـد اتحـا    هاي پيچيده را رقـم مـي   وضعيت

 سوسياليستي عليه دشمن مشترک يعني آلمان نازي در جنگ جهاني دوم.
                                              

؛ تاريخ عرب قبـل از اسـالم، عبـدالعزيز    98العابدين قرباني، ص  . ر.ك: علل پيشرف اسالم و انحطاط مسلمين، زين1

 .311باقر حيدري نيا، ص  هسالم، ترجم
 .334، ص 1پروين گنابادي، ج  هخلدون، ترجم خلدون، ابن ابن ه. مقدم2
 حسين مؤنس. . تاريخ قريش، 3
 .4. تاريخ خالفت عباسيان، از آغاز تا پايان آل بويه، احمدرضا خضري، ص 4
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اتحاد جماهير شوروي با اشغال افغانستان، خـود را بـه دشـمن مشـترک کشـورهاي      
کـه صـدام بـا     مسلمان (عرب و غيرعرب)، کشورهاي غربي و آمريکا تبديل کرد. چنـان 

  ١الملل تبديل کرد. ن مشترک جامعه بينحمله به کويت خود را به دشم
تـرين وجـه در    بـه قـوي  » دشمن مشترک« هالملل نيز فرضي در سطح تحليل نظام بين

  شود. رفتار سياسي اياالت متحده آمريکا و اسرائيل مشاهده مي
هويت ملي آمريکائيان نيز همواره در تقابل با کشور ديگر يا دشمن مشترک معنا پيدا 

هـا، کشـورها و مـذهب متنـوعي تشـکيل       آمريکايي از نژادها، قوميت هکرده است. جامع
شده است. به اين جهت و به لحاظ تاريخي و فرهنگي، پيوسته هويت خود را در تقابـل  

اند. تا پايان قرن نوزدهم، اياالت متحده خود را در تقابـل بـا    با ديگري نامطلوب بنا کرده
  کرد.   اروپا تعريف مي

تم، آمريکا خود را به عنوان رهبر تمـدن اروپـايي و آمريکـايي عليـه     اول قرن بيس هدر نيم
کرد و پس از جنگ جهاني دوم، خود را رهبـر دنيـاي آزاد و ليبـرال و     آلمان نازي معرفي مي

گر بسـياري  دموکراسي در مقابل اتحاد شوروي و کمونيسم جهاني ناميد و جنگ سرد، توجيه
اش اسـت. جنـگ سـرد يـک      کشور براي تأمين منافع مليهاي جهاني اين  ها و اقدام از برنامه

هويت مشترک ميان مردم آمريکا و دولت به وجود آورد. سياست خارجي آمريکـا در دوران  
جنگ سرد در جهت مهار شوروي و متحـدان آن و گسـترش کمونيسـم در جهـان بـود. در      

 ه، بودجـ هـاي امنيتـي   هاي خـارجي، سياسـت   چنين شرايطي آمريکا فروش تسليحات، کمک
  کرد. ميلياردي نظامي، حضور در مناطق مختلف جهان و منافع ملي خود را توجيه مي

مفـاهيم امنيـت، اسـتراتژي و     هاما پس از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، همـ 
آمريکـا را دچـار     ائتالف معناي خود را از دست داد. غيبت دشـمن واقعـي و مشـترک،   

هدفي در سياسـت خـارجي کـرد. بـه دنبـال ايـن        بيمعنايي و  هويتي، بي سردرگمي، بي
مـداران آمريکـا    واقعيت، مشاجراتي ميان نخبگان علمي و دانشگاهي و نيز ميان سياسـت 

                                              
 .397ـ 391جليل روشندل، صص  هجنگ خليج فارس، استانلي اي. رنشون، ترجمشناسي سياسي  . ر.ك: روان1
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فوکويامـا يـا   » پايان تـاريخ «هاي  براي توجيه وضعيت موجود برانگيخت. پيدايش نظريه
  از همين روست. ١از سوي هانتينگتون» ها برخورد تمدن«

اند تا ايـن دشـمن    مداران، کوشيدهها و سياست پردازان، استراتژيست يهبسياري از نظر
مشترک را در عصر جديد و در غـروب شـوروي بـازتعريف کننـد. برخـي بنيـادگرايي       

شمالي و کوبـا؛   ههايي مانند عراق، ايران، کر اسالمي؛ برخي وجود چين و روسيه، دولت
ا دشمن آمريکا در عصر جديـد  هاي کشتار جمعي ر و برخي تروريسم و صاحبان سالح

  ٢.تعريف کردند
آمريکـا بـراي     هالملـل و جامعـ  آمريکا پس از فروپاشي شوروي از طرف افکـار بـين  

اقدامات افرادي مثل صـدام   ي. ولهاي نظامي خود تحت فشار بود توجيه رفتارها و هزينه
 ٣»اسـالم ترسـي  « هبسيار خوبي براي آنها فراهم آورد تا با تقويـت پديـد   هو القاعده بهان

هراسي) نزد افکار عمومي، با شعار مبارزه با تروريسم، اسالم را به عنوان دشـمن   (اسالم
  ٤الملل معرفي کنند. بين هخود در عرص

سکوالريسـم  » رقيـب «ريچارد نيکسون نيز اسالم سياسي ملهـم از ايـران انقالبـي را    
الب اسالمي ايران را به عنـوان  داند و بنابراين بنيادگرايي اسالمي تحت تأثير انق غربي مي

  ٥کند. جانشين تهديد کمونيسم ذکر مي
پس از فروپاشي شوروي اقامه شده است نيز همـين    از توجيهاتي که براي دوام ناتو،

تـرين تهديـد    بنيادگرايي اسالم است. به نظر آنان اين بنيادگرايي و اسالم انقالبي، عمـده 
  ٦و حتي دنياي غيرمذهبي غرب است.براي امنيت خاور ميانه، وجود اسرائيل 

                                              
 ها. . ر.ك: رويارويي تمدن1
  .8سازي در آمريكا، عبدالعلي قوام، ص  . تروريسم به جاي كمونيسم، استراتژي دشمن2

3. Islam phobia. 

دوم،  هشـمار  ويـز شـريفي، پـيش   پر ه، فـادي اسـماعي، ترجمـ   »ترسـي  اسالم هپديد« اسالم و غرب، ه. ر.ك: ماهنام4

 . بولتن وزارت امور خارجه، سال اول.40ـ  33 صص
 .12. ر.ك: فراسوي صلح، ريچارد نيكسون، ص 5
 .216. نه شرقي نه غربي (رابطه خارجي ايران با آمريكا و شوروي)، ص 6
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اي  بخش دشمن مشترک، مدنظر اسرائيل نيز بوده است. اسـرائيل جامعـه  عامل هويت

گريبان است؛ زيرا نه داراي يـک   به زده است که با بحران هويت دست نامنسجم و بحران

نژاد واحد، نه زباني مشترک، نه ميراث فرهنگي واحد و نه حتي تـاريخ مشـترکي اسـت    

مداران صهيونيسـتي بـر آن    آن چنان ملتي از قوه به فعل درآيد. ناگزير سياست هبر پايتا 

شوند تا به صورت ساختگي و تحميلي هم که شده، چنين هويتي را در خارج پديـد   مي

هـا، معرفـي يهـودي در حکـم کسـي اسـت کـه قربـاني          حل ترين اين راه آورند. از مهم

با تأسيس دولـت اسـرائيل، ايـن معيـار در     ضديهودي شده است.  ههاي خصمان سياست

اي معرفـي شـد کـه     فلسطينيان به گونه هطلبان کار گرفته شد و مبارزات حق سطح ملي به

توان با رجوع به افـرادي کـه هـدف ايـن      گويي هدف آنها نابودي يهوديان است. لذا مي

ن تبعـيض،  گونـه بـود کـه قربانيـا     اند، يهودي را از غيريهودي بازشناخت و اين مبارزات

حاصـل از   هشـور  دل  خـود، » حفظ بقاي«تحت لواي واحدي گرد آمدند و در چارچوب 

يهودي ـ اسرائيلي بـر    هتر هويت جامع اين رهگذر به وحدتشان انجاميد. به عبارت ساده

  ١است.» دشمن مشترک«يک اصل مشترک قرار گرفت و آن داشتن  هپاي
اسـالم، يعنـي آمريکـا و     هلي و ديرينکنيم که دو دشمن اص به اين ترتيب مشاهده مي

فرهنگـي و تمـدني هسـتند و از     ههاي متعدد و فاقـد سـابق   اي با فرهنگ اسرائيل، جامعه
انـد و   آفرين خود اسـتفاده کـرده  بخش و هويتبه عنوان عامل وحدت» دشمن مشترک«

انـد کـه بـا تحقـق جريـان       اکنون اسالم را به عنوان دشمن مشترک خود معرفي کرده هم
  يداري اسالمي، شدت يافته است.ب

پرسـتي   برائت از مشرکين در اعمال و مناسک حج که مدار و روح آن توحيد و يکتـا 
هـاي   تفـاوت  هخوانـد کـه بـا وجـود همـ      عظيم فـرا مـي   هاست، مسلمانان را به اين نکت

                                              
؛ فصـلنامه مطالعـات   1063، ص 2پويايي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران (از ركود تـا بيـداري اسـالمي)، ج      . ر.ك:1

؛ 6و 5، اصغر افتخاري، صـص  »ويكم ابعاد اجتماعي برنامه امنيتي اسرائيل: دستوركاري براي قرن بيست«امنيتي، 

 .138و  137شناسي سياسي اسرائيل، اصغر افتخاري، صص  جامعه
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فرهنگي، زباني، نژادي و سياسي، يک دشمن مشترک را براي خود قرار دهند و با کمک 
را دشمن مشترک خود قرار دهند و بر اين محور متحد » کفر و کافران«، »ايمان اسالم و«

  اسالمي خود را شدت بخشند. کسانيشوند و هويت 

  ياسالم يداريت بين در تقوي. آثار برائت از مشرك2
در تبيين کارکرد و اثر برائت از مشرکين بر بيداري اسـالمي، ابعـاد و آثـار برائـت از     

  کنيم: من مشترک را بررسي ميمشرکين بر محور دش

  بخشيالف) انسجام

اي  پارچگي در بلوک منطقـه  يکي از کارکردهاي دشمن مشترک، ايجاد انسجام و يک

شـود کـه در    المللي و نيز در سطح تحليلي ملي است. دشمن مشترک موجـب مـي   و بين

 هو همـ داخلي تا اطالع ثانوي در سـايه و حاشـيه قـرار گيـرد      هپرتو آن، اختالفات جبه

  ها بر ضد دشمن متمرکز شود. انرژي

بخشي به عصـبيت بـه عنـوان    دشمن مشترک داراي کارکردهاي متعددي مانند تداوم

بخشـي بـه    هاي دشمن، هويت تمرکز بخشي به فعاليت بخش نظام سياسي،  حيات هعصار

  جمع دروني و تقويت انسجام و همراهي داخلي است.

براي تالش و احساس در راه بودن است کـه   اي دشمن مشترک در عين حال، انگيزه

  سبب تعالي و پويايي هر فرهنگ و تمدن است.

امروزه تمام ملل بيدار و مجاهد اسالمي، يک دشمن مشترک دارند که عبارت اسـت  

کند تا امت  خوبي را فراهم مي هاين مسئله زمين ١از استکبار جهاني، آمريکا و صهيونيسم.

برائت از مشرکين بر اينکه آمريکا و اسرائيل دشـمن مشـترک   اسالمي بتواند در حج و با 

  آنها هستند، متحد شوند و عوامل تقويت امت اسالمي را شدت بخشند.
                                              

محمـدكمال سـروريان،   سـيد   ه. ر.ك: آمريكا و اسالم سياسي، رويارويي با تضاد منافع، فواز اي. جـرجيس، ترجمـ  1
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سـتيزي  هاي توجه مسلمانان به امـت اسـالم، امـواج غـرب    به عبارت ديگر يکي از زمينه
اد و کارکردهـاي  انـد کـه ابعـ    مسلمانان است که از ظلم، تحقير و استعمار غرب به ستوه آمده

  کند. خوبي آن را تقويت و تأمين مي سياسي حج از طريق برائت از مشرکين به

  بخشيب) هويت

برائت از مشرکان با جلب توجه مسلمانان به کفر و کافران به عنوان دشمن مشـترک،  
بخشي امت اسالمي، هويـت امـت اسـالمي را نيـز در مقابـل دشـمنان       عالوه بر وحدت

کند. بـه ايـن    بخشي خود را نيز تقويت مياز اين طريق کارکرد انسجامکند و  تقويت مي
  افزايي دارند.بخشي برائت از مشرکين همبخشي و انسجامترتيب کارکرد هويت

شناسانه، در تبيين معضل امنيت، در پاسخ به اين پرسـش کـه   امنيت هستي براساسميتزن 
کند، بـا وجـود اينکـه اغلـب بـه       ه پيدا ميالملل ادام ها در سطح بين چرا منازعات ميان دولت

انـدازد،   شود و حتي امنيت فيزيکي آنهـا را بـه خطـر مـي     تأمين امنيت فيزيکي آنها منجر نمي
هـاي در حـال    بخشي براي دولتگويد تداوم اين منازعات طي زمان، خود به منبع هويت مي

جنـگ بـا    هات روزانـ شود، به طوري که هريک از آنها با وابسـتگي بـه عـاد    جنگ تبديل مي
شناسـانه خـود را تـأمين    ديگري و از طريق تعريف ديگري به عنوان دشـمن، امنيـت هسـتي   

عـادات روزمـره، هويـت آنهـا را      بخشند. بنـابراين تـرک ايـن    کنند و به خود هويت مي مي
  ١اند. ها ادامه يافته کند. به همين دليل اين منازعات براي سال تهديد مي

شــود  دشـمن مشـترک، ســبب مـي    هنظريــ براسـاس مشـرکين  بخشـي برائــت از  هويـت 
شود؛ زيرا امنيتي شدن يـک مسـئله و درنتيجـه     کسانيهاي امنيتي در امت اسالمي نيز  دغدغه

بـه عبـارت    ٢احساس تهديد در قبال آن، امري اجتماعي و مرتبط با هويت هر اجتماع اسـت. 
کـه افـراد آن (مسـلمانان)،    شـود   ديگر نظام ارزشي و هويتي جامعه (امت اسالمي) سبب مي

                                              
1. European Journal of International Relation، "Ontological Security in Word Politics: State 

Identity and Security Dilemma"، Jennifer Mitzen ، p.p 341_ 353. 
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برخي مسائل را مهم و حيثيتي تلقي کنند و با ديدي امنيتـي بـه آن بنگرنـد. بـر ايـن اسـاس       
نگرنـد، ولـي برخـي چنـين نظـري      برخي کشورهاي اسالمي به اسرائيل با ديدي امنيتي مـي 

  ندارند؛ چون مباني نظري و هويت اسالمي آنها بر محور مقاومت و مبارزه نيست.
اي  هاي امنيتـي منطقـه   مجموعه هنظري هاي امنيت و ارائ کپنهاگ با تحليل منطقهمکتب 

نيز مفهوم هويت را در مطالعات امنيتي گنجاند. توضيح آنکه اين نظريه در تعريف خـود  
امنيتـي مشـابه، وجـود     هاي، ضمن توجه به لزوم وجـود دغدغـ   امنيتي منطقه هاز مجموع

تاريخي فرهنگـي و جغرافيـايي مشـترک     هو سابق برداشت مشترک از تهديدات بين آنها
کند و معتقـد اسـت    بين اعضا، بر نقش عوامل ذهني تاريخي و هويتي مشترک تأکيد مي

  ١ارتباط وثيقي بين اين عناصر با تعريف منطقه وجود دارد.
اي بـا   توان گفت برائت از مشرکين، امت اسـالمي را کـه مجموعـه    بر اين اساس مي

امنيتـي   ههنگي و جغرافيايي و هويتي مشترک است، بـه يـک مجموعـ   تاريخي، فر هسابق
کند تا با تلقي دشمن مشترک از کفر و کافران، نيروها و امکانات خود را بـراي   تبديل مي

  کار گيرد. مقابله با دشمن و حفظ وجود و کيانش به
هـا و   تفکر بازيگران نسبت به فرصـت  هانگاران، منشأ امنيت و ناامني را در شيوسازه
نگرش بازيگران نسـبت   هکنند و معتقدند هراندازه ادراک و نحو مي وجو جستتهديدها 
اعتمـادي ميـان آنـان     بي هتر باشد، به همان اندازه درج تر و نامتجانس ها متناقض به پديده

يابد. اگر بتوان ميان کنشگران، ساختاري از دانش و بينش مشترک ايجاد کرد،  افزايش مي
  ٢آميزي هدايت کرد.امنيتي صلح هرا به سوي جامعتوان آنها  مي

پارچـه را در   و يـک  کسـان يکند اصول ديني  حج با تمرکز بر مناسک ديني، سعي مي
ـ  براسـاس ذهن امت اسالمي تقويت کند و  ايمـاني، در ضـمن مراسـم برائـت از      هروحي

                                              
 .452، ص 3اهللا ابراهيمي، ش ، نبي»تأملي بر مبنا و مفاهيم مكتب كپنهاگ«. فصلنامه مطالعات خارجي، 1
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يـق بـا   مسلمانان معرفي نمايد. از ايـن طر  همشرکين، کفر و کافران را دشمن مشترک هم
کنـد تـا    تلقي آنها را از تهديدها، بـه يـک دشـمن معطـوف مـي       ها، سازي هويتکساني

  تر شود.تر و هماهنگدست گيري آنها در اين خصوص، يک موضع

  بخشي (تقويت روحيه مقاومت)ج) مقاومت

 هيکي از آثار و کارکردهاي دشمن انگاشـتن چيـزي، تهديـد دانسـتن اوسـت؛ يعنـي الزمـ       

کند از طريـق   کننده سعي مي عليه خود بدانيم. تهديد ١ين است که او را تهديديدشمن دانستن ا
  سازي ذهني و به خطر انداختن منافع ملموس طرف مقابل به هدفش برسد. ناامن

بر اين، تهديد ابعاد رواني اجتماعي نيز دارد و به عنوان يک عمـل اجتمـاعي،    افزون 

آورد  بيند، سر برمـي  چون فضا را مناسب ميکند و  مانند خزنده در دل جامعه حرکت مي

ـ       و رقيبش را مرعوب مي محـيط اجتمـاعي،    هکند. از آنجا کـه تهديـد بـا توجـه بـه زمين

دهد، در مقابل کـنش و رفتـار تهديـد، يـک      کارآمدي تأثير و تأثري خودش را نشان مي
گـاهي   هـاي اجتمـاعي،   آيد که با توجه به شرايط و زمينـه  واکنش اجتماعي نيز پديد مي

  موفق با خواست تهديدکننده است و زماني هم مخالف خواست تهديدکننده.

در سوي ديگر تهديد، واکنش تهديدشونده به تهديد وجـود دارد کـه ممکـن اسـت     

و عدم تسليم در مقابل خواست » مقاومت«دروني باشد و آشکار نشود و ممکن است به 

» غيـر «از آنجـا کـه منبعـث از يـک      به عبارت ديگر، فعل تهديد ٢تهديدکننده ختم شود.

  ٣شود که سه اتفاق در افراد تهديدشونده به وجود آيد: است، سبب مي
                                              

كند. تهديـد   ، كنش و فعلي اجتماعي است كه گاهي در يك رفتار و گاهي در قالب كلمات بروز پيدا مي»تهديد. «1

براي رسيدن بـه  » سلطه«شونده سلطه يابد و  خواهد بر شخص تهديد كننده مي شود، بلكه تهديد لزوماً عملي نمي

  است. كننده اهداف استعماري تهديد

 .94. ر.ك: كالبدشكافي تهديد، اصغر افتخاري، ص 2
 =سياسي حضرت آيت اهللا العظمي امام خمينـي  هبيداري اسالمي در انديش ههمايش نظري ه. ر.ك: مقاالت برگزيد3

اهللا  سياسـي حضـرت آيـت    هتأثير مقاومـت بـر بيـداري اسـالمي در انديشـ     «اي،  اهللا العظمي خامنه و حضرت آيت

 .751ـ  727كميل خجسته، صص   ،»اي خامنه
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واحد به وجود آيد. تعريف هويـت جمعـي و ايجـاد    » خود«، يک »غير«. در مقابل ۱

 وحدت، اولين دستاورد مثبت تهديد است.

آيـد.     به وجود ميدر دل مردم » مقاومت«. به دنبال ايجاد وحدت در جامعه، عنصر ۲

شونده بتواند به دستاوردهاي خود ادامه دهد و زمان را بخـرد، درواقـع    تهديد هاگر جامع

 هتواند خودش را تکثير کند. درواقـع زمـان در رابطـ    مقاومت است که برنده است و مي

بين مقاومت و تهديد، عامـل کاسـتن شـدت تهديـد و افـزايش قـوت مقاومـت اسـت.         

شود که توانمندي عامـل تهديدکننـده در سـاير     يک نقطه، سبب ميپيروزي مقاومت در 

 نقاطي که عمل تهديد را بر ديگر افراد اعمال کرده است، کاهش يابد.

هاي پيروز  با ديدن نشانه اند،  . قدرت و توان مردمي که به خاطر تهديد، تسليم شده٣

افـزون   ١».آفرينـد  دگي ميايستادگي، ايستا«رود. به عبارت ديگر  باال مي» مقاومت«جريان 

به نفع جريان مقاومت برخواهد گشـت و بـه ايـن نحـو، جريـان      » شرايط«بر اين عامل، 

 تواند غلبه يابد. مي» سلطه«به جريان » مقاومت«

بنابراين اگر امت اسالمي بر مبناي دشمن مشترک بخواهند به اتحـاد يـا ائـتالف برسـند،     

سـاس تهديـدي نسـبت بـه جريـان بـروز تمـدني و        بايد مسلمانان واقعاً چنين تهديد يـا اح 

نشـين، بيشـتر    غيراسالمي داشته باشند؛ اما متأسفانه واقعيت اين است کـه در دنيـاي مسـلمان   

  ٢نشين است. هاي امنيتي کشورها از ناحيه ديگر کشورهاي مسلمان نگراني

گر عدم وحدت امت اسالم نيـز هسـت و   دشمن مشترک توجيه هبه اين ترتيب نظري

بخشـي تأکيـد   که بر لزوم توجه بيشتر به برائت از مشـرکين در وحـدت   مسئله چنان اين

  دهد. دارد، غناي نظام سياسي حج را نشان مي

که دشمن  در تبيين بهتر اين بعد از مراسم حج، توجه به اين نکته مفيد است که چنان
                                              

انـد؛ ر.ك:   زيبايي در تاريخ صـدر اسـالم تبيـين نمـوده     اي، اين مسئله را به . رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهللا العظمي خامنه1

 .9/5/1387، 9بيانات معظم له در ديدار مسئوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم
 .113و 112بازبيني نظري و پارادايم ائتالف، محمود سريع القلم، صص . سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران؛ 2
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ارد، بخشـي د  بخشـي و مقاومـت   بخشـي، هويـت   واقعي چنين کارکردهايي را در انسجام

وجود دشمن فرضي و انتزاعي که وجود خارجي ندارد، ولي واقعيت مفهومي و معنـايي  

  ١دارد نيز چنين کارکردي دارد.

  المللبخشي در عرصه بيند) امنيت

گرا، امنيت امري مـادي و ملمـوس و نمـود آن در بعـد نظـامي      از ديد نظريات اثبات
امـا پـس از جنـگ سـرد،      ٢آن است. هکنند است و دولت به عنوان مرجع امنيت و تأمين

وجهـي اسـت و در    گرا شکل گرفت. از ديد آنها امنيت مفهـومي چنـد  نظريات پسااثبات
بر اين اسـاس   ٣شود و مراجع متعددي دارد. تمامي سطح فرد، جامعه و دولت مطرح مي

امنيت عيني و ذهني، داراي ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگـي اسـت   
  ٤ها نيست. المللي، منحصر به دولت گران مؤثر در مسائل امنيتي بينکه بازي

اي از امنيـت ارائـه شـد و     گرايي، تعاريف بسـيار گسـترده  به دنبال نظريات پسااثبات
گرفـت، مثـل    مطالعات امنيتي مورد بررسي قرار نمي هموضوعاتي که تا آن زمان در حوز

زيست، امنيت انسان، تهديـدهاي   حيطفرهنگ و امنيت، امنيت فرهنگي، جنسيت، م هرابط
  ٥مطالعاتي امنيتي شدند. هامنيتي غيردولتي و... وارد حوز

هايي که در اين دوران و با لحاظ رويکردهاي فرهنگي، بـه   ترين شاخص يکي از مهم
بر اين اساس  ٦آن با مسائل امنيتي بود. هو رابط» هويت«مطالعات امنيتي وارد شد، بحث 

                                              
 .57و 56، صص »آفريني دشمن مشترك و كشورهاي مسلمان نشين نظريه وحدت«. ر.ك: 1
، 4محمود يـزدان فـام، ش   ، »المللي ها و مفهوم امنيت بين دگرگوني در نظريه«. ر.ك: فصلنامه مطالعات راهبردي، 2

 .727ص 
 ونه ر.ك: مردم، دولت و هراس، باري بوزان.. براي نم3
ـازمند، صـص   »الملل هاي روابط بين جايگاه فرهنگ در نظريه«الملل،  . ر.ك: تحول مفاهيم در روابط بين4   ؛302ــ  279، بهاره س

 .108ـ  98، مهدي ميرمحمدي، صص »الملل و مطالعات امنيتي شناختي در روابط بين هاي روش پويايي«
اهللا يزداني و محمد خدابنـده،   ، عنايت»مدرن علل تحول تروريسم در عصر پست«سياست خارجي،  ه. ر.ك: فصلنام5

 .858، ص 4ش
 .328ـ 319صص  ،، طيبه واعظي»الملل هويت در روابط بين«. ر.ك: 6
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شود که موضـوع   ، نظريه امنيت اجتماعي مطرح مي١ه اجتماعي هويتبا توجه به خاستگا
 همشـترک همـ   وجه ٢آن هويت است و پاسداري از هويت، هدف امنيت اجتماعي است.

اي اجتمـاعي   گرا اين است که آنهـا برخـورداري از امنيـت را پديـده     هاي پسااثبات نظريه
  ٣پندارند. مي

فرهنگي ـ اجتماعي امت اسالمي را در   تواند امنيت بحث ما در اين است که حج مي
تواند تهديدي براي آنهـا باشـد؛ دشـمناني     مقابل بيگانگان تأمين کند و حتي از جهتي مي

-که رقيب تمدني و مانع شکوفايي امت اسالم هستند و با امت اسـالمي رفتـاري تحقيـر   

  گرانه دارند.گونه و استعمارآميز، تبعيض
انگاران) مفهـوم  گرايان (سازهطالعات امنيت پسااثباتترين دستاوردهاي م يکي از مهم

ـ   » شناختيامنيت هستي« اجتمـاعي هويـت شـکل     هاست. اين ديدگاه کـه براسـاس نظري
  ٤شود. يابي از طريق روابط با ديگران انجام ميگرفته، معتقد است فرآيند هويت

زيگران شناختي به حفظ موقعيت و هويت يک بازيگر در ميان سـاير بـا   امنيت هستي
مـدت بـا    تعامالت و روابـط مسـتمر و طـوالني    هخود در نتيج هشود که به نوب اطالق مي

    ٥ديگران حاصل شده است.
الملل، محصـول روابـط    بين هبه عبارت ديگر موقعيت اجتماعي يک بازيگر در عرص

او با سايرين است. اگر سايرين روابط خود را با بازيگر مورد نظر قطـع يـا در آن تغييـر    
شود و به  دهند، شخصيت و موقعيت اجتماعي پيشين بازيگر به مرور زمان دگرگون ميب

  گزين آن خواهد شد. دليل تعامالت نوين، موقعيت جديدي جاي
                                              

 .443، ص »تأملي بر مباني و مفاهيم مكتب كپنهاگ. «1
، منيـژه نويـدنيا،   »هـاي امنيـت   تماعي، با تأكيد بر گونـه تأملي نظري در امنيت اج«مطالعات راهبردي،  ه. فصلنام2

 .60و  59، صص 31ش
 .389، ص 2، محمود عسگري، ش»شناسي امنيتهاي شناخت رهيافت«مطالعات راهبردي،  ه. فصلنام3
 . 325، طيبه واعظي، ص »الملل هويت در روابط بين«. ر.ك: 4
، »الملـل و مطالعـات امنيتـي    شناختي در روابـط بـين   اي روشه پويايي«الملل،  . ر.ك: تحول مفاهيم در روابط بين5

 .105ـ 102مهدي ميرمحمدي، صص 
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بنابراين بخشي از تهديدهاي امنيتي به نوع روابط و تعامالت ساير کشورها با بازيگر 
سـبب انـزوا يـا پويـايي و اقتـدار      تواند  گردد که مي الملل بر مي بين همورد نظر در عرص

المللي آن کشور شود. بر اين اساس حج دو کارکرد در راستاي امنيت اجتماعي امت  بين
  الملل دارد:  اسالم در سطح بين

  ـ ارتقاي امنيت يك

حج با تقويـت و گسـترش تعـامالت روابـط و انسـجام سياسـي و اجتمـاعي امـت         
الملل شود و اقتدار و پرسـتيژ اسـالم    ر نظام بينتواند مانع از انزواي اسالم د اسالمي، مي

  شناختي و هويتي مسلمانان را تأمين کند. هستي  را ارتقا دهد و از اين جهت امنيت
  افزون بر اين با توجه به اينکه کشورهاي اسـالمي بخـش مهمـي از جهـان هسـتند،     

يه اسـالم  شناختي غرب عل تواند تهديدهاي هستي شناختي حاصل از حج مي امنيت هستي
  را از بين ببرد.

تـالش ديگـر   «و » قطع ارتباط ساير بازيگران با بازيگران مورد نظـر «به عبارت ديگر 
شـناختي را   امنيت هسـتي » الملل بازيگران براي تغيير موقعيت تعاملي بازيگر در نظام بين

  کند. تهديد مي
شـود کـه    ع از اين مـي الملل جهان اسالم، مان نظام ارتباطات و تعامالت بين هحج با توسع

الملل از بـين بـرود و درمقابـل، اسـالم را بـه       پايايي و پويايي کشورهاي اسالمي در نظام بين
  کند. الملل مطرح مي روابط بين هالملل و بازيگري فعال در عرص عنوان يک قدرت بين

الملـل و تـأمين امنيـت     به اين ترتيب ضمن تقويت و ارتقاي هويت اسالمي در نظام بـين 
  برد. شناختي جهان اسالم، تهديدهاي غرب در اين خصوص را نيز از بين مي ستيه

  ـ تهديد عليه غرب دو

شناختي عليه غرب است و  مراسم برائت از مشرکين در حج به نوعي تهديدي هستي
نمايي قدرت اسالم، ابرقدرت بـودن غـرب را بـه     شکند و با رخ ابهت هيمنه غرب را مي

  کشد. چالش مي
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گران معتقدند دليل اقدام روسـيه عليـه گرجسـتان در     ساس بسياري از تحليلبر اين ا

، احساس تهديد روسيه از افزايش قدرت نظامي گرجستان نبود، بلکه حضور ۲۰۰۷سال 

آمريکا در گرجستان و تالش براي افزايش تعامل با کشورهاي قفقـاز، سـبب    همالحظ بي

المللـي بـود کـه     يـک ابرقـدرت بـين    به چالش کشيدن پرستيژ و هويت روسيه به عنوان

  کرد. شناختي روسيه را تهديد مي امنيت هستي

يکـي از دسـتاوردهاي مطالعـات     شـناختي و هـويتي،    عالوه بر مباحث امنيت هستي

ها (نظام فکري و ارزشي) براي تأمين امنيـت   گرا، مرجع انگاشتن گفتمانامنيتي پسااثبات

تهديـدات امنيتـي جديـد، ماننـد تهديـد نـرم و        هپردازي دربـار  است که در قالب نظريه

  ١کند. براندازي نرم بروز مي

سـو ناشـي از    براندازي نرم يکي از تهديدات عصر جديد است. ايـن تهديـد از يـک   

برداشت کنشگران مسلمان از گسترش گفتمـان ليبراليسـم در دنيـاي اسـالم اسـت و از      

شـگران مـادي دنيـاي ليبـرال     سوي ديگر فارغ از وجه گفتماني آن، محصول اقدامات کن

  ٢عليه امت اسالمي است.

تجلي گفتمان امت اسـالم در حفـظ موجوديـت      ويژه در قالب برائت از مشرکين، حج به

خود و مبارزه با هرگونه تهديد ارزشي و تهاجم فرهنگي است. به عبارت ديگر حج با توجـه  

اسـت و وقتـي در قالـب ابعـاد     به ابعاد و جهات معنوي و تربيتي، بيانگر نظام ارزشي اسـالم  

کند، ضمن اينکه سعي در حفظ و تميـز مرزهـاي    سياسي خود در برائت از مشرکين بروز مي

خـود را بـراي پاسـخ بـه هرگونـه تهديـد امنيتـي         هارزشي و گفتماني خود با غيـر دارد، اراد 

  دهد. افزارانه که هويت و نظام ارزشي اسالم را هدف قرار بدهد، نشان مي نرم
                                              

، »الملـل و مطالعـات امنيتـي    شناختي در روابـط بـين   هاي روش پويايي«الملل،  تحول مفاهيم در روابط بين . ر.ك: 1

 . 105منوچهر ميرمحمدي، ص 
ديپلماسي عمومي يا براندازي نـرم: نبـرد   «پژوهي،  آينده . ر.ك: چكيده مقاالت همايش عمليات رواني، مهندسي و2

  مهدي ميرمحمدي. ، »بين گفتماني
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توان در قالب تهديدي عليـه   گرايانه برائت از مشرکين را مين بر اين، ابعاد تقابلافزو
  امنيت گفتماني غرب نيز مطرح کرد.

  بخشي   تقدر )  ه

دهـد و بـه اينکـه     پيوستن مسلمانان، قدرت آنها را افزايش مي هم  بديهي است که به 

دهـد. دشـمنان    ي مـي حج مظهر اقتدار و نمايش قدرت امت اسالمي است، معنـايي عينـ  

اسالم براي غلبه بر مسلمانان و دستيابي به اهدافشان، همواره سعي در ايجـاد تفرقـه در   

گرايي مسلمانان در حج، زمينـه را بـراي اينکـه     وحدت و هم ي. ولاند جهان اسالم داشته

  کند. الملل باشند، فراهم مي هاي بين مسلمانان يکي از قدرت

ي قدرت، تمرکز قدرت و ساير ابعاد مربوط بـه قـدرت   امروزه مفهوم قدرت، نمادها

تـرين   ها مهـم  در بيش از سه قرن گذشته، دولت ١المللي دگرگون شده است. در نظام بين

قـدرت اقتصـادي، نظـامي و سياسـي،      هسه مؤلف براساساند که  المللي بوده بازيگران بين

قدرت به دليل  هگان هاي سه کردند. اما امروزه اين ستون اهداف و منافعشان را پيگيري مي

کسـب   هجديـدي در عرصـ   رقبـاي هـا   تحوالت فناورانه در حال دگرگوني است. دولت

قدرت و اعمال آن در سطح جهاني هستند. قدرت در حال بازتوزيع اسـت و اشـکال و   

  ٢گيرد. هاي نويني را به خود مي ويژگي
هاي اعمـال قـدرت    انيسمالملل، اشکال، ابعاد، دامنه و مک سياست بين هبا تغيير عرص

اجتماعي است که بـا تغييـر    هبسيار پيچيده و متنوع شده است؛ چون قدرت يک برساخت
کند. قدرت ديگر  الملل، برداشت از آن و شکل آن نيز تغيير مي بستر اجتماعي روابط بين

شود، بلکه بر عوامـل غيرمـادي مثـل     صرفاً بر مبناي سرزمين و عوامل مادي تعريف نمي
                                              

، سـيد محمـدكاظم   »تحول در ديپلماسي: پيـدايش، پـويش و پوشـش   «الملل،  . ر.ك: تحول مفاهيم در روابط بين1

 .267ـ  247سجادپور، صص 
2 .Journal of International Affairs، “Cyber politik: The Changing Nature of Power in The In 

Pormation Age”، David J. Rothkopf، Vol 51، No 2، p.p 325-359. 
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 هها، دانش و اطالعات نيز متکي است. اين فضا هم باعث تقويت جامع ها، گفتمانهنجار
جهاني و اهميت افکار عمومي و درنتيجـه کـاهش مطلوبيـت قـدرت سـخت و کـاربرد       
نيروي نظامي و هم باعث پيچيدگي و چندبعدي شدن مفهوم قدرت در اشکالي همچون 

وشمندانه و غيره شده اسـت کـه ايـن    اي، نرم، ه اجباري، نهادي، مولد، ساختاري، رابطه
  اشکال در ارتباط با يکديگر و مکمل هم هستند.

تواند بـا اتکـا    ها و نمادهاي قدرت است که امت اسالمي مي مؤلفه هبا تغيير در عرص
هاي جديد قدرت بر انديشه، گفتمان و هنجارهاي خود اعتماد کند و با تکيه  بر شاخص

  الملل تقويت نمايد. بين هرصبر هويت ديني، قدرت خود را در ع
تواند امـت  هاست، مي بر اين اساس برائت از مشرکين در حج که مظهر حضور ملت

الملل تبديل کند کـه بـا تکيـه بـر      بين هاسالمي را به يک کنشگر جديد و فعال در عرص
ــه   توانــد در مقابــل دولــت هويــت دينــي، مــي هــاي خودفروختــه، مســتبد و وابســته ب

  نمايي مسلمانان باز کند. ي جديدي را براي قدرتاستعمارگران، فضا
و تغييـر   ١بنابراين با توجه به تغيير مفهوم ديپلماسي از کنشگران رسمي به غيررسمي

افزارانـه،   افزارانه به ابعاد اجتمـاعي، فرهنگـي و نـرم    منابع قدرت از ابعاد نظامي و سخت
ظاهري و فيزيکي) اسـت،   عالوه بر اينکه حج نوعي نمايش اقتدار امت اسالمي (قدرت

گري فعال امت اسـالمي در راسـتاي ايجـاد و تقويـت قـدرت نـرم        کنش هتواند زمين مي
  الملل باشد. بين هکشورهاي اسالمي در عرص

  
  

                                              
، فرامرز تمنا، »الملل امنيت در روابط بين هتحول مفهوم كنشگر و مسئل«الملل،  . ر.ك: تحول مفاهيم در روابط بين1

 .  156ـ 127صص 
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  اشاره

 و سکونت خود قـرار داد   را جايگاه فلسطين سرزمين ،کنعان که از فرزندان نوح بود
ي اين سرزمين پرداخت. پس از فرزندان نوح، ابراهيم، موسي، سليمان، انآباد ران وبه عم

داوود، ايرانيان، روميان، صليبيان، امپراطوري عثماني و سرانجام استعمار شـرق و غـرب   
از  فلسـطين  انـد. در هـر صـورت تـاريخ     هاي گوناگوني داشته نقش فلسطين در سرزمين

 ،يعني در طول بيش از چهـارهزار سـال   ،گذرد آن مي از ها آغاز پيدايش تا امروز که قرن
 ١.ها بوده است ها و دالوريها، قهرمانيريزي خون ،گوناگون  شاهد مبارزات

المقـدس تغييـر    آميز اورشليم به دست مسلمانان، نام آن به بيـت پس از فتح مسالمت
جز در مدت  .م١٩١٧ مطابق با ،.ق  ه ١٣٣٧.ق تا سال   يافت. از آن پس، از سال پانزده ه

  ٢.گرديدهاي اسالمي تعريف ميسرزمين هالمقدس در داير يك قرن، همواره بيت
 هشمسي) اصـطالح فلسـطين بـدون اينکـه محـدود      ۱۲۹۳( ميالدي ۱۹۱۴تا قبل از سال 

که يکـي از   ـ   به صورتي مبهم به بخش جنوب غربي سوريه ،گيرد معين و مشخصي را دربر
شـده و بيشـتر سـاکنان ايـن     اطـالق مـي   - راطوري عثمـاني بـود  امپ ههاي تحت سلطواليت

                                              
 احمـد  هترجمـ  ،قـدري  قلجعـي  ،»)فلسـطين  تـاريخ  از برگـي (فلسطين  نقهرماني از سرزمي«، اسالم پيام هنشري. 1

 .164، ص 5ش منتهايي،
 .57 ص ،83ش  ،نژاداقليدي ، علي»قدس روز و  فلسطين  داستان بر  دوباره مروري« مبلغان، هنشري. 2
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اند و اقليتي مسيحي و يهودي نيـز از ديربـاز در    هاي مسلمان بوده عرب ،سرزمين در آن زمان
 مـذهب  سـه  نظر از شهر اين. اند کرده مي زندگي -  اورشليم مقدس شهر درويژه  به ـآن ديار  

 ايـن  تمـام  پيـروان  که طوري به است؛ مذهبي اعتبار و ارزش داراي اسالم و مسيحيت يهود،
  .  دارند مالکيت ادعاي شهر اين به نسبت مذهبي و تاريخي مسائل علت به مذاهب

در  ،سوريه و لبنان همسايه است ،اردن ،مصر کشورهاي با که فلسطين فعلي مرزهاي
شمسي) يعني زماني که انگلستان پس از جنـگ جهـاني اول    ۱۳۷۰( ميالدي ۱۹۹۲سال 

مشخص شـد. از آن پـس    ،ملل دريافت کرد هقيموميت بر اين سرزمين را از جامع هازاج
بـه   ،ملت فلسطين نيز به مردمي اطالق شد که پس از تسلط انگلستان بـر ايـن سـرزمين   

منظور کسب استقالل عليه انگلستان و حضور روزافزون مهـاجران يهـودي در فلسـطين    
 ۷۷اعـراب و اسـرائيل درمجمـوع حـدود     پس از پايـان جنـگ    سر به شورش برداشتند.

  .رژيم صهيونيستي قرار گرفت هدرصد از خاک فلسطين تحت سيطر
اساسي و حياتي مشـروعيت   هلئ، همواره با دو مسم١٩٤٨اسرائيل از زمان تشکيل در سال 

و امنيت مواجه بوده و اين دو مشکل پيوسته بقا و موجوديت آن را تهديد کـرده اسـت. ايـن    
ويـژه از   بـه  ،المللـي  ن ابتدا، با بحران مشروعيت در داخل و عدم شناسـايي بـين  دولت از هما
فلسـطين، مشـروعيت    هاي اسالمي و عرب منطقه مواجه گرديد. ملت مسـلمان  طرف دولت

  ١.هاي مقاومت را در مراحل متعددي شکل داد رژيم اسرائيل را رد کرد و هسته
سـرزميني يـا قـومي (عـرب)      همسئلفلسطين فقط به عنوان يک  هاز اين به بعد مسئل

اي در امت اسالمي يافت و فراسرزميني و فرامليتي شد. به باقي نماند، بلکه جايگاه ويژه
اين ترتيب اعراب در مقابل اسرائيل ايستادند و کـل جهـان اسـالم در مقابـل آن موضـع      

خصوص که اسرائيل را به عنوان يک رژيم غاصـب کـه در تعـارض بـا امـت       گرفتند؛ به
  .نگريستنداسالمي است، مي

                                              
ده در ثبـاتي فزآينـ  بـي  و فلسـطين  انتفاضـه : علمـي  هـاي گـزارش « ،7دانشگاه بـاقرالعلوم  سياسي هر.ك: نشري. 1

 ، علـي »قدس روز و فلسطين داستان بر دوباره مروري« مبلغان، هنشري؛ 267، ص17ش ،، محمد ستوده»اسرائيل

  .62 ص ،83 ش ،نژاداقليدي
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قصد داريم جايگاه فلسطين در امت اسالمي را بررسي کنـيم و سـپس   بخش در اين 
آفريني حـج از ايـن   نقش حج را در تقويت اين ايده در امت اسالمي بررسي کنيم. نقش

جهت مهم است که حج عبادتي فرامليتي است؛ هرسـاله مسـلمانان را از نقـاط مختلـف     
را بـا   کسـان يآنهـا مناسـکي    هکند تا همـ جمع مي کسانيکان و زمان جهان اسالم در م

ـ     کسانيپوششي  مناسـکي و فرهنگـي    ههمراه هم انجام دهند. از ايـن جهـت حـج زمين
زيادي را براي تقويت امت اسالمي دارد. اين سطح از کارآيي و ظرفيت حج در تقويـت  

هـاي امـت   ت سـاير مؤلفـه  بديلي را براي تقويامت اسالمي، ظرفيت بسيار بي همبستگي
  .کنداسالمي مانند فلسطين فراهم مي
هاي ديني و مناسکي امت اسـالمي اسـت کـه    ترين مؤلفهبه عبارت ديگر حج از مهم

  .هاي سياسي امت اسالمي مانند فلسطين را نيز تقويت کندتواند ساير مؤلفهمي
بيـداري اسـالمي،   هاي امـت اسـالمي در شـرايط و فضـاي     اين تعامل سازنده بين مؤلفه
تري يافته است؛ به طوري که فلسطين هم در ايجـاد بيـداري   اثربخشي و ترابط بيشتر و عميق

  .کننده استمندي از موج خروشان آن بسيار مهم و تعييناسالمي و هم در بهره

 فلسطين در امت اسالمي يگاه مسئلهجا

کـه از   ١يانـه اسـت  هويت مسلمانان در خاور م هدهند فلسطين يکي از عناصر تشکيل
  ٢مبادي اصلي موج جديد بيداري اسالمي است.

 به مسئله حيثيت و هويت مسـلمانان  ،فلسطين عالوه بر بعد مذهبي و سياسي هلئمس
به طوري که ناتواني رهبران عـرب در پايـان دادن بـه     ؛تبديل شده است و امت اسالمي
و سـرخوردگي،   ،ربعامل تضعيف مشروعيت فرمـانروايي حاکمـان عـ    ،اشغال اسرائيل

اروپا، آمريکـا و   هنااميدي گسترده و احساس حقارت مسلمانان در مقابل سلط ،اضطراب
                                              

  .41. القاعده از پندار تا پديدار، حميدرضا اسماعيلي، ص 1

المللي حمايت از انتفاضه  ينو در كنفرانس ب 2/12/1389 9. بيانات مقام معظم رهبري در روز ميالد پيامبر اكرم2

 .9/7/1390فلسطين 
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بر همين اساس برنارد لوئيس از مسئله فلسطين به عنـوان سرشکسـتگي    ١اسرائيل شده است.
فلسـطين را   هاز ايـن رو برخـي مسـئل    ٢کنـد.  ناپذير براي دنياي عرب و اسالم ياد مـي تحمل

فلسـطين بـه عنـوان     هو از مسئل ٣دانند ) ميم.۱۹۷۹ـ ۱۹۴۵موج دوم بيداري اسالمي (سرآغاز 
مقام معظم رهبري نيـز در اجـالس جهـاني     ٤د.کنن هاي اسالمي ياد مي دومين اولويت جنبش

هاي بيداري اسالمي را از جملـه بايـد    درستي مسير نهضت«علما و بيداري اسالمي فرمودند: 
  ٥».جو کردو فلسطين جست هال مسئلگيري آنان در قب در موضع

فلسطين فراتر از تصاحب سرزمين و موضوع خود فلسطين به عنـوان يـک کشـور     هقضي
که ساير کشـورها مثـل لبنـان و سـوريه      چنان ؛پس از تقطيع امپراطوري عثماني است مياسال

 ،مـدني رويکـردي ت  ادياني دارد و بـا  الملل اسالمي و بين بين هجنب ،بحث . بلکهچنين هستند
  هاست. يادآور تقابل و اقتدار تمدني اسالم در مقابل ساير ملل و تمدن

بيداري اسالمي نيز فراتر از موضوعات سياسي و اجتماعي داخلي کشورها، با ديـدي  
گرايشـات دينـي و اسـالمي     ،ها اين قيام و جنبش هدهند وجه مشترک و ارتباط ،فرامرزي

هاي اسالمي به هم پيونـد   يخ بشريت، اين جرياناست. به اين ترتيب در پهنه و بستر تار
  شوند. عظمت و عزت تمدن اسالمي مي نخورند و يادآور دورا مي

مقاومـت در مقابـل رژيـم صهيونيسـتي از نـوعي بيـداري         گيري جنبش اصوالً شکل
هاي رژيـم   ها و برنامهشود که در غير آن بايد منتظر پذيرش درخواست اسالمي ناشي مي

بوديم. ايستادگي و نهضت در مقابل متجاوزين بـه   تسليم در مقابل آن مي صهيونيستي و
هاي اسـالمي اسـت    ديني و تعهد به ارزش هحاکي از روحي ،اسالمي  ها و سرزمين ارزش

طلبـي فاصـله   انـد و از عافيـت   هاي مبارزه را پذيرفتـه  يدشوار ،که مسلمانان براي احياي آنها
                                              

 .66بنيادگرايي اسالمي)، ص  ههاي اسالمي معاصر در جهان عرب (بررسي پديد . اسالم در انقالب: جنبش1
 .223خاور ميانه ، برنارد لوئيس، ص   ثير غرب و واكنشأ. مشكل از كجا آغاز شد؟ ت2
 .94ـ  92ص صي، . ر.ك: موج سوم بيداري اسالمي، عبداهللا گنج3
 .115ـ  101 و 26ص صسپتامبر،  11هاي اسالمي پس از  جنبش ه. ر.ك: آيند4
 .9/2/92، مقام معظم رهبري. بيانات 5
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امـت  ديگر معنا ندارد براي احيـاي   ،و خواب تمدني باشند اند. اگر مسلمانان در غفلت گرفته
اري و  د از جانـب  که و حفظ ميراث فرهنگي ـ ديني خود با دشمن مجهز و پرقدرت  اسالمي

  کاري وارد نشوند. سازش رِداري ابرقدرت برخوردار است، مبارزه کنند و از د طرف
سالمي و نوعي بيـداري  هاي ا حاصل افزايش گرايش ،مقاومت  قيام انتفاضه و جنبش

که دشمنان اين جنبش نيز به اين  گرايي و سکوالريسم است. چنان اسالمي از خواب ملي
ــ  ۱۹۹۶بنيـامين نتانيـاهو، نخسـت وزيـر رژيـم صهيونيسـتي (      . موضوع اعتـراف دارنـد  

  نويسد:   ) و رهبر حزب ليکود، ميم.۱۹۹۹
خير و نيكي بـراي   هدهند دههاي ديگري وجود دارد كه مژ اكنون شاخص از سويي ديگر هم

گرايي، از جمله موج قوي انزجـار و تنفـر عليـه     ملت ما نيست. ما شاهد افزايش جديد اسالم

  1.اسرائيل از سوي نيروهاي اسالمي كه قدرتشان رو به افزايش است، هستيم

مناقشه اعراب و اسرائيل که پس از اعتصاب عمـومي احـزاب    ،گران از ديدگاه تحليل
المسـلمين و   در دگرگوني اخـوان  ينقش مهم ،اوج گرفت م.۱۹۳۹ـ   ۱۹۳۶ هاي در سال

تبديل آن از يک باشگاه جوانان به يک نيروي سياسي مقتدر ايفـا کـرد و اعضـاي آن را    
کرد تا ايدئولوژي خود را به نوعي تعبير کنند کـه توانـايي اسـالم را بـراي تبـديل       وادار

  د.جانبه تأييد کن شدن به يک ايدئولوژي همه
المقدس به دست اسرائيل بـر توسـعه    اعراب و اسرائيل و افتادن بيت ۱۹۶۷اثر جنگ 

گرايي، بسيار مؤثر بود. اين شکست خردکننده نشان داد که و افراطي شدن جنبش اسالم
ترين اثري در زدايي نسبي، کوچکگرايي و اسالمنوسازي، غرب هبيش از يک قرن تجرب

وجود بين غرب و جهـان اسـالم نداشـته و بـرعکس بـه      نامطلوب قدرت م هتغيير موازن
اندازهاي خارجي به کشورهاي تر شدن شکاف قدرت بين اين دو و افزايش دست عميق

  ٢اسالمي منجر شده است.
                                              

 .38الدويري، ص  ةمحمد عود ه. مكان تحت الشمس، بنيامين نتانياهو، ترجم1
 .173و  172ص صاسالم و غرب،  ه. ر.ك: آيند2
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عربيت بدون اسالم بـه ظرفـي خـالي و     ،گويد رسد اين وضعيت به اعراب مي به نظر مي

  گذرد.سير تقويت امت اسالمي ميو راه دوام آنها نيز از م ماند روح مي جسمي بي

داد،  عـاملي کـه فلسـطينيان را بـه هـم پيونـد مـي        ،قبل از پيروزي انقالب اسالمي ايـران 

خصـوص کـه انقـالب     به ؛دهنده مبارزان شد پس از آن، اسالم عامل پيوند ي. ولبود» عربيت«

  ١ه بود.اسالمي به عنوان دشمن اسرائيل حامي بزرگ اسرائيل را در منطقه از بين برد

  اسرائيل و تقابل با امت اسالمي

هـاي حـاکم را    هاي عربي منطقه که نام خانواده خالف دولت رژيم اشغالگر قدس بر

) نـامي مبتنـي بـر    و... اند (مانند عربسـتان سـعودي، اردن هاشـمي    بر کشورشان گذاشته

 شـان بـه مـذهب و يادبودهايشـان و احتـرام بـه      مذهب را برگزيدند تا نمـاد پيوسـتگي  

از اين جهت نوعي تقابل با امت اسالمي از همـان ابتـدا بـه     هاي مقدسشان باشد. ارزش

  صورت ماندگار خودنمايي کرد.

ميانـه   در مورد ماهيت و عملکرد رژيـم صهيونيسـتي در خـاور   ي هاي گوناگون نظريه

که البتـه   بندي کرد اسالمي جمع تقابل با امترا در راستاي توان آنها که مي ٢مطرح است

  در فضاي بيداري اسالمي، اهميت و نمود بيشتري يافته است.
ها از يک طرف با فناوري پيشرفته خـويش بـر جهـان اسـالم سـيطره يافتنـد و از        صليبي

معنوي و تضـعيف اعتقـادي و سسـت     هسوي ديگر به کمک هجوم فرهنگي، موجب استحال
م، جنگ فرسايشـي را کـه   سصهيوني هشدن مباني اعتقادي مسلمانان شدند و سرانجام به هزين

 ،از نـيم قـرن   هـا تحميـل کردنـد کـه در بـيش      بر مسـلمان  ،ها طول بکشد ممکن است سال
                                              

 .30و  29ص صاكبر واليتي،  تحوالت فلسطين، علي. ر.ك: جمهوري اسالمي ايران و 1
م، عبدالوهابي سصهيوني ؛37ـ   35ص صمحمد جواهركالم،  ه. ر.ك: تاريخ نوين فلسطين، عبدالوهاب كيالي، ترجم2

 1937س اسناد وزارت امور خارجـه ( ااس فلسطين بر ه؛ ايران و مسئل17ـ 1ص ص لواء رودباري، هالمسيري، ترجم

ـ  ةدراس؛ االيدئولوجيه الصهيونيه 4ر واليتي، ص اكب )، علي1897ـ  ، عبـدالوهاب  هعرفـ مفـي علـم اجتمـاع ال    ةحال

  .131ـ 124ص صمحمد المسيري، 
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هاي عظيمي را از آنها بلعيده است. اين جنگ به بهـاي جـان هـزاران نفـر و آوارگـي       سرمايه
ــ  ۱۸۶۰اي که نهضـت در رؤيـاي تئـودور هرتسـل (     خبيثه هم شد و شجراها انسان تم ميليون
پس دسـتور کشـت آن را چرچيـل    سـ  ؛بـالفور تعبيـر گرديـد    هشکل گرفت، در وعد )۱۹۰۴

و  ١ثمـر نشسـت   فلسـطين بـه    ) در کنفرانس قاهره صادر کرد و در سرزمينم۱۹۶۵ـ ۱۸۷۴(
م) ۱۵۴۶ــ   ۱۴۸۳هم اهداف اوربان دوم محقق شد و هم پيروان مارتين لـوتر (  ،بدين ترتيب

هـاي اروپـاي    سي و مالي را کردند تـا ارتـدوکس  ) بيشترين کمک سيا۱۵۶۴ـ ۱۵۰۹و کالون (
  شرقي و مرکزي مهاجران اشکنازي را به ارض اقدس گسيل دارند.

بـا پيـروان    ،مخالفان قـديم و معارضـان جديـد پـاپ     ،به طور کلي اگر در يک مورد
هـا بـود.    نظر نشان دادند، آن اشغال فلسطين به دست صهيونيست واتيکان در عمل اتفاق

ايـن   ميانه و کشورهاي عرب از اين قاعده مستثني بودند. بـر ر ن شرق، خاوالبته مسيحيا
 ،گـري غربـي  صـليبي  . بلکـه توان گفت مسيحيت چنين تجويزي نکرده اسـت  اساس مي

عامل اساسي اين تفکـر صـليبي اسـت کـه نيروهـاي       م،ثر از فرهنگ گالدياتوري روأمت
نيابت از قيصرهاي رومـي بـه    ميالدي) را به ۱۳تا  ۱۱هجري ( ۷تا  ۵هاي  سهمناک سده

  راه انداخته بودند، نه مسيحيان نسطوري و فلسطيني و سوري.
کنند، فرهنـگ زورمدارانـه روم قـديم     ها به نام مسيحيت عرضه مي آنچه امروز غربي

 7خواستند عيسي مسـيح  است که لعابي از مسيحيت را بر خود دارد. آنها که روزي مي
در  ،براي مصلوب کردن آن بزرگوار به دوش کشـيدند و صليب را  ٢را به صليب بکشند

بـا همـان نشـان صـليب بـر روي       ،خواهي آن وجود بزرگـوار  هاي صليبي به خون جنگ
مسلمانان شمشير کشيدند که هر دوي اين اقدامات در جهت کليت تاريخ و تقابل غرب 

  ٣ست.؛ شرقي که همواره خورشيد وحي از آن برتافته و بر غرب تابيده ابود و شرق
                                              

  .24ـ 1ص ص ،5، فرهاد عطايي، ج »ثر در ايجاد حكومت صهيونيستي در فلسطينؤعوامل م«اي،  ات منطقهمطالع. ر.ك: 1

 .157. نساء: 2
و الخطـر   يةالفلسـطين  ةالقضـي ؛ 41ــ  26ص صـ فلسـطين، محمدمهـدي توسـلي،    نگاهي به تاريخ سياسي   . ر.ك:3

 .40ـ 35 صالصهيوني، ص
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زمـان بـا دوران ضـعف     هـم  ،ميانـه   هـا در خـاور   گيري حکومـت صهيونيسـت  شکل
هجـدهم همـراه بـود.     هوري عثمـاني از سـد  تـ ويژه با افـول امپرا  به ،هاي مسلمان دولت

گيري تـاريخي جغرافيـاي    ها موجب تثبيت صهيونيسم شد، بلکه شکلنت اجالس قاهره نه
 ،ترسيم گرديد. ماجراي اشـغال فلسـطين    ديهاي جدي سياسي منطقه را تغيير داد و نقشه

برانداز را به مسلمين تحميل کرد  اسالم بود که سه جنگ خانمان امتخنجري بر پهلوي 
ها را تثبيت نمـود.   شوم صهيونيست هرا به خاک سياه نشاند و سلط نيها فلسطي و ميليون

) درآمـد  م.۱۹۷۳ـ ۱۸۸۶گوريون ( بن لبنان به اشغال وارثان وهاي آباد اردن، سوريه  بخش
  ١هاي بيشتري از خاک همسايگان فلسطين را رژيم صهيونيستي اشغال کرد. و بخش

بلکه يک ملـت   ،ها يک مذهبنساختن نه ت ،اصول صهيونيسم همايبه طور کلي درون
هاي  يهوديان دنيا را با توسل به جنگ هکوشد تا هم و يک دولت از يهوديت است که مي

ين موعود (اسرائيل بزرگ) گرد هم آورد. از آنجا کـه صهيونيسـم   طلبانه در سرزمتوسعه
گري در جهان است که با منشأ غربي در جهت اهداف استعماري و  اقليت استثمار هسلط

از ايـن   ،ميانه پايگاهي به نام اسرائيل را به وجود آورده اسـت   امپرياليستي خود در خاور
  ٢ست.طلبي در جوهره و ذات چنين جنبشي ارو توسعه

» اسـرائيل بـزرگ  «صهيونيسم، کوشش براي تشـکيل   هشد از اهداف راهبردي و اعالم
ناپذير خـود را بـا توسـل بـه      است. آنها اين اشتهاي سيري» نيل تا فرات«اي از  با گستره

تعـاليم   براسـاس کننـد کـه    گونه تبليغ مي دهند و اين تورات، رنگ و بوي مذهبي نيز مي
  ٣ت به فرزندان يهود اهدا شده است.مذهبي، سرزمين نيل تا فرا

                                              
 .1055، ص 2. پويايي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران (از ركود تا بيداري اسالمي)، ج 1
مطرح شد كه بر مبناي آن تشـكيل دولـت مسـتقل     1947. طرح تقسيم فلسطين از سوي سازمان ملل متحد در 2

المللي اعالم شده بود. اين طرح به يهوديـان كـه    المقدس نيز بين و عربي مورد تأييد قرار گرفته بود و بيت يهودي

درصـد از كـل سـرزمين     57درصد كـل فلسـطين بودنـد،     6كمترين جمعيت را داشته و مالك سرزمين كمتر از 

؛ 77رضـا فـدايي عراقـي، ص    غالم هالملل، هنـري كتـان، ترجمـ    ر.ك: فلسطين و حقوق بين ؛فلسطين را بخشيد

 .478ـ 476ص صهاي بحران در خاور ميانه، حميد احمدي،  ريشه
اسرائيل، فوزي محمـد   ؛ حقايق و اباطيل في تاريخ بني17. ر.ك: طرح يهوديان قبرس، اسكار ك. آ. رابينوويچ، ص 3

 .133كمي، ص نسرين ح هاسرائيل و صهيونيسم سياسي، روژه گارودي، ترجم ه؛ پروند63ـ 57ص صحميد، 
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عالوه بر حفظ برتري فني چشمگير بـه   ،اش طلبانه اسرائيل براي تحقق اهداف توسعه
کشورهاي عربي و جهان اسالم (کميت عربـي در   هسود موجوديت اسرائيل در برابر هم

افکنـي در   تفرقـه  ،١هاسـت  مقابل کيفيت صهيونيستي) که قادر به تحميل تسليم بر عـرب 
م به مثابـه ابـزار امپرياليسـم    سهان عرب را در دستور کار خود قرار داده است. صهيونيج

هـاي   جنـبش  ،کوشد تا با سياست تفرقه بينداز و حکومت کن جهاني در جهان اسالم مي
   ٢اسالمي و عربي را در هم بکوبد.

ماننـد ارييـه    ،پـردازان و نويسـندگان صهيونيسـت   هاي نظريـه  اين موضوع در نوشته
  ٣روشني آمده است. ورنشتاين و ديويد کاما بها

بيداري اسـالمي بـه    ،هاي رژيم صهيونيستيستيزيها و اسالم کارشکني هبا وجود هم
بـا  . ترين منبع قدرت سياسي کشورهاي اسالمي در حال شکل گرفتن است اساسي همنزل

يـه بـر   هاي جهاني براي درهم کوبيدن مقاومـت اسـالمي، مسـلمانان بـا تک     وجود توطئه
انـد و اسـتمرار    هـاي جاويـدان خـويش    هويت و فرهنگ اسالمي، درصدد احياي آرمـان 

  ي امت اسالمي و شکوه جهان اسالم است.ربيدا هنشان ،مقاومت
انتفاضه و موج بيداري اسالمي در فلسطين داراي آثار و نتايج گوناگون اسـت کـه از   

  توان به موارد زير اشاره کرد:  آن جمله مي
جوديت و تهديد امنيت رژيم اشغالگر فلسطين و مخالفت بـا بـه رسـميت    نفي مو. ۱

 شناخته شدن آن.
انتقال خطر از بيرون مرزهاي فلسطين اشـغالي بـه قلـب حکومـت نظـامي رژيـم       . ۲

 صهيونيستي.
 .افشاي چهره واقعي رژيم صهيونيستي. ۳

                                              
االرض ويـژه مطالعـات فلسـطيني،     ةسسؤمجوار آن،  عربي و كشورهاي هم هدر منطق م. ر.ك: استراتژي صهيونيس1

 .277ـ  275ص ص
 .1058، ص 2. پويايي فرهنگ و تمدن اسالمي و ايران (از ركود تا بيداري اسالمي)، ج 2
 .76ـ  67ص صمرتضي اسعدي،  هروكاچ، ترجم؛ تروريسم مقدس اسرائيل، ليويا 190ـ 181ص صر.ك: همان، . 3
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 .ايجاد بحران سياسي در فلسطين اشغالي. ۴
 اي رژيم صهيونيستي.ايجاد مشکالت اقتصادي بر. ۵
 .ها در موضع حمله قرار دادن فلسطيني. ۶
 ١.ثير در مسلمانان و کشورهاي اسالمي منطقهأت. ۷

استعمار غـرب در هجـوم بـه کشـورهاي اسـالمي از       هترين انگيز در جايي که اصلي

با بازگشت به اسالم  ياسالمامت بايد  ،گيرد، دربرابر مبناي اعتقادي و ديني او نشئت مي

تمدن و هويت اسالمي خويش و اسالمي کردن مبارزه با صهيونيسم، به جـاي عربـي   و 
  ٢دانستن آن به رويارويي با صهيونيسم جهاني بپردازد.

ينـدي از تحـوالت تـاريخي در    ابر ،صـد سـال اخيـر در فلسـطين روي داده     آنچه در يـک 

المقـدس گـام نهـاد،     ) به بيـت م.۱۹۳۶ـ  ۱۸۶۱هاي گذشته است. هنگامي که ژنرال آلينبي ( سده

اين عبارت تفکر و نگراني حاکم بر جوامـع   .»هاي صليبي امروز پايان يافت جنگ«چنين گفت: 

ن اها مسلمانان همچنـ  نآسازد. از نظر  خوبي نمايان مي غربي را در مورد شکوه تمدن اسالمي به

يـد نيـز   کنند. صليبيان عصـر جد  ـ اجتماعي غرب را تهديد مي  خطري هستند که حيات سياسي
البتـه بـه    ؛نـد  ا سنت نياکان خود را به قلب جهان اسالم و نابودي کشورهاي اسالمي حفظ کرده

  ٣.نظامي در زير پرچم کليسا هنه حمل ،صورت غيرمستقيم

و بيستم بـا تهـيج يهوديـان بـراي مهـاجرت بـه فلسـطين         هجهان غرب در آغاز سد

جامعه اسـالمي پديـد    هدر پيکر ساز، زخمي راخالص شدن از شر يهوديان ناآرام مسئله

بلکـه تفرقـه و نفـاق و کـاهش      ،شد مشغولي مسلمانان مي تنها اسباب دل آورد که نه

غيرمسـلمان در قلـب   و آورد. تشـکلي دولتـي    توان جهان اسالم را نيز به همراه مي
شد و عامل مـؤثر   هاي اسالمي مي پارچگي سياسي سرزمين مانع از يک ،جهان اسالم
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 ،آمـد. ايـن اقـدام صهيونيسـتي     شمار مـي  گ غربي در تمدن اسالمي بهدر رشد فرهن

سياسي بر چهارراه ارتباطي جهان اسالم، مانع از  هشده بود تا با سلط حرکتي حساب
  ١گردند. مسلمين هرشد و تعالي عام

هـا بـراي تسـلط     بايد به اين واقعيت تصريح نمود که سياست درازمدت صهيونيست
 هـ اجتماعي جهان اسالم، اقـدامي عملـي بـراي زدودن انديشـ      سيجانبه بر امور سيا همه

هاي واالي تمـدن اسـالمي در جهـان معاصـر اسـت کـه از        ناب اسالمي و نابودي بنيان
  ٢ي کامل دنياي غرب نيز برخوردار است.نپشتيبا

  هاي حج در تقويت آرمان فلسطين در امت اسالميظرفيت

هـاي  تـرين شخصـيت  از مهـم  ،ظـم رهبـري  مقـام مع  نشااي هو در ادام =امام خميني
فلسـطين و جايگـاه آن در امـت     همعاصر اسالمي هستند که بر اهميت و ضرورت مسئل

هاي زيادي انجام دادند و توانستند امـت اسـالمي را نسـبت بـه ايـن      اسالمي روشنگري
مسـلمانان بـه    هبلکـه همـ   يست،عربي ن هفلسطين فقط يک مسئلکه مسئله حساس کنند 

امت اسـالمي را انسـجام    ،بخش به آن بنگرند و حول اين محورعامل هويت عنوان يک
المللي است که نمايشي از اقتـدار و وحـدت    حج نيز عبادتي بين ،. از طرف ديگربخشند

  کشد.  امت اسالمي را به تصوير مي
 ،داننـد ايشان حج را فقط به عنوان عبادتي فردي با ابعاد اخالقي و فقهي صرف نمـي 

که در آن بايد  کنندتبيين ميکردهاي سياسي و اجتماعي ارحج را با کوه بر اين عالبلکه 
مسائل سياسي و اجتماعي امت اسالمي را مطرح کـرد و درصـدد رفـع آن برآمـد. امـام      

  :گويددر اين مورد مي =خميني
 سـازد  مي مكلف را مسلمان هاي ملت شما ...بايد توجه داشته باشيد كه اين اجتماع بزرگ 

. شـويد  پيمـان هـم  و همفكـر  اسـتعمار،  سـرطان  كـردن  كن در راه استقالل و ريشه ...
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 از آنان مشكالت حل راه در و شنيده مملكت هر اهالي زبان از را مسلم ملل هايگرفتاري

چنگـال   فلسـطين از  اسـالمي  سـرزمين  آزادي بـراي  نكنيد... فروگذار اقدامي گونه هيچ

 همكـاري  و مساعدت از. كنيد انديشي نسانيت، چارهصهيونيسم، دشمن سرسخت اسالم و ا

  1.نورزيد غفلت كنند، مي مبارزه فلسطين آزادي راه در كه فداكاري مردان با
کـرد   توان در حج مطرحنوع مسائلي را که مي ،حج هبه کنگر دهاي خوايشان در پيام

سـائل امـت   گـويي بـه م   حـج را در پاسـخ   هايشان در جاي ديگر فلسف ٢.کنندنيز بيان مي
البته دشمنان در از بين بـردن   ٣.کننداسالمي و پاسخ به فرياد مسلمانان فلسطين تبيين مي

تـا حـج در ابعـاد فـردي و مناسـکي       کننـد بسيار تالش مي مهم و حساس حج اين بعد
  ٤صرف خالصه شود.

مقام معظم رهبري نيز بر اينکه در حج بايد مسائل امت اسالمي مطـرح شـود تأکيـد    
بسيار مهم در راستاي تقويت امت اسالمي فلسطين را در اين خصوص  هد و مسئلکننمي
  :دانندمي

مسلمين پس  عمومي هلئترين مس در حج بايد مسايل جهان اسالم بررسي شود. بزرگ
 هـاي زيـر  ملت هلئاز لزوم آمادگي براي دفاع از اسالم و هويت جمعي مسلمين، مس

فر و اسـتكبار، آنـان را مقهـور و مظلـوم     ستم و مبارزي است كه دست طغيان و ك
 مظلـوم  ملـت . اسـت  كـرده  تحميـل  بر آنان را زندگي ترين شرايط ساخته و سخت

  5هاست. ملت گونه اين از بارزي هنمون فلسطين،
کنـد  مسائل جهان اسالمي در حج را بيان مي ايشان در جاي ديگر علت لزوم بررسي

  ٦.دانندين ميجهان اسالم را فلسط هترين مسئلو سپس مهم
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 براساسهاي حج در تقويت آرمان فلسطين در امت اسالمي را در اين بخش ظرفيت
ا در رهـا  کنيم. اين ظرفيتو مقام معظم رهبري به حج بررسي مي =هاي امام خمينيپيام

  کنيم.دانشي، گرايشي و کنشي بررسي مي هسه حيط

  بخشي)(آگاهي دانشي .1
رساني و افشاگري در موضوع فلسـطين و بيـان   عحج فرصت بسيار خوبي براي اطال

در بسياري از موارد، امت اسالمي به دليـل جهـل و    هاي دشمن است.ها و توطئهدسيسه
ناآگاهي، دچار تشـتت شـده اسـت. دشـمنان اسـالمي نيـز از ايـن رهگـذر بسـياري از          

ويـت  رسـاني حـج را در تق  اند. در اين بخش نقـش آگـاهي  هاي خود را پيش برده توطئه
  کنيم.جايگاه فلسطين در امت اسالمي مرور مي

  ها نقش دولتتوجه به  الف)

  داند:هاي اسالمي را در مقابل فلسطين مهم مي رسالت دولت =امام خميني
 اسرائيل، مفسدي كه فلسطينيان مظلوم را بدين روز انداخته و بـه لبنـان قهرمـان آن   

نموده است. چه چيـز بهتـر از    همه ظلم كرده و به كشورهاي منطقه تعدي و تجاوز

هاي منطقه دست در دسـت هـم نهنـد و منطقـه را از شـرّ اسـرائيل و        اينكه دولت

  1مريكاي طرفدارش نجات دهند.آ

  کند:هاي اسالمي به شدت انتقاد مي ايشان در جاي ديگر از دولت
هـاي خـود رانـده شـدند و      فقط براي آوارگي يك عده مظلوم كه از سـرزمين  ما نه

اهي ندارند در سوگ و عزا هستيم، كه مصيبت بـزرگ آن اسـت كـه ايـن     پناهگ

ـ . شـود  هاي مدعي اسالم انجـام مـي   دست اسرائيل در منظر دولت ها به جنايت  هفاجع

 اسـرائيل  و آمريكا شست ناز براي اسالم، مدعي هاي دولت اين كه است آن بزرگ

 دنبـال  به و كنند اجرا ار آن شبيه يا »ديويد كمپ طرح« مو به مو كه كنند مي فعاليت
                                              

  .144ص ،1ج ،حج هصحيف .1



   144   
 امت اسالميو  حج

 بـراي  فاجعـه . بشناسند آقايي به يا رسميت به را اسرائيل صريحاً عظيم، جنايت اين

هاي به اصطالح مسلمان، با ديدن ايـن فجـايع    نان آن است كه بعضي از دولتمسلما

 1.كنند ناله حتي ستمگران دست از مظلومان تا شوند بزرگ مانع مي

سـران اسـالمي را از داليـل شکسـت قيـام فلسـطين       مقام معظم رهبري نيز خيانـت  
 ٢دانند. مي

  راهكار هارائ ب)

  گراييايمان و معنويت ـكي

کننـد  مقام معظم رهبري همواره مسلمانان را به بازگشت به اصول اسالمي دعوت مي
  کنند:و در موضوع فلسطين نيز همين راهکار را به صورت جدي بيان مي

 و اسـالم  بـه  بازگشـت  خود، به بازگشت ،1ما شأنال درس بزرگ امام راحل عظيم

اگر چنـين شـود، دولـت    بود...  خود شمار قدر ذخاير معنوي بي و خود قدر شناختن

را نخواهد داشـت و  غاصب صهيونيست، توان مقاومت در برابر قدرت امت اسالمي 

ت بـازي بـا سرنوشـت ملـت فلسـطين و اسـتهزاي       ئبيش از اين جر ،اياالت متحده

خود را مجبـور   ،هاي عرب اگر چنين شود، دولت ي عرب را نخواهد يافت.ها دولت

نخواهند پنداشت كه برخالف حق و برخالف واقع، ملت فلسطين را ناديده بگيرند و 

  3فلسطين را به دست فراموشي بسپرند. هلئمس

مبارزه را حاصـل   جهاد و هفلسطين و ايجاد روحي همسئل ياحيا مقام معظم رهبري اساساً
  فرمايند:خدا مي هدانند و خطاب به زائران خانزگشت به ايمان اسالمي ميبا

 جاروشن و درخشان و پرحماسه و افتخارآميز در اين هآن روزي كه دين با اين چهر

ي به خـاطر دوري از ديـن، راه   ا ه بود كه هرجا قالب افسردهنگامي  آن كرد، ظهور
                                              

  .103ص ،1ج ،حج هصحيف .1

  .43ص ،2ج ،همان. 2

  .218 ص ،همان .3



                                                                                                                           145  
 حج، فلسطين،  بيداري اسالمي

 مردم كه جايي فلسطين و لبنان، آن هنطقخود را از دست داده بود، به جان آمد. در م

 كسـاني  بودند، كرده حس خودشان كام در دشمن هوسيل به را ذلت طعم بود ها سال

 قبول را اسالم ما گفتند اما نداشتند؛ دين با اي آشنايي هيچ خودشان عمرِ در كه بودند

كنيم. اسالم، شمن ايستادگي ميد برابر در و ايم شده خاضع اسالم مقابل در و ايم كرده

ـ امام بزرگوار ـ آن   اسالمي جمهوري نظير بي الشأنِ است كه رهبر عظيمآن اسالمي 

 1را بر سر دست گرفت و به دنيا معرفي كرد؛ لذا فلسطين دوباره احيا شد.

  وحدتدوـ 

  بر نقش وحدت در موضوع فلسطين بسيار تأکيد داشتند: 1حضرت امام
ـ  عربـي  منـاطق  در خصوصـاً  و ـ شد مي ديده اطقمن در كه اختالفاتي با األسف  مع  ايـن  ـ

 جمعيـت  آن بـا  اعـراب  مقابـل  در دارد كه كمي جمعيت با اسرائيل كه است شده موجب
هاي اسالمي است كه با هم  بر مسلمين و بر دولت و سازوبرگ كثير ايستادگي كند... كثير

كساني كه پشـتيباني آنهـا را   ] به[متحد بشوند و اين جرثومه فساد را از بن و بيخ بركنند و 
 و اسـالم  قـدرت  تعـالي،  و تبارك خداي از من. كنند پشتيباني كه ندهند اجازه كنند، مي

  2خواستارم. را آنها هكلم وحدت و را مسلمين و اسالم عظمت

  هاي امت اسالمياستفاده از ظرفيت ـسه

در مقابلـه بـا    هـاي خـود  همواره مسلمانان را به استفاده از توانمنـدي  =امام خميني
همه امكانات معنـوي و مـادي هسـتند     مسلماناني كه داراي آن«خواندند: دشمنان فرا مي

  ٣.»اسرائيل به رسد چه تا برانند عقب همنطق از را آمريكا توانند كه با يك تشر مي
، نفـت را بـه   مقابل اسـرائيل  هاي اسالمي در پس از نقد سکوت دولت =امام خميني

خـدا بـه    هکنند تا زائران خانعرفي ميمراتژيک در دستان مسلمانان عنوان يک سالح است
  ببرند: اين ظرفيت عظيم پي
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نفت شريان حيات اينهاست. اگر ده  ؛شريان حيات شرق و غرب در دست اينهاست

آنها. در عين حالي كه اين شـريان   شوند خاضع مي ،روز نفت را به روي آنها ببندند

 و كننـد  مـي  تقـديم  حـال  عين در است، اسالمي به اصطالح هاي در دست حكومت

  1نيست؟ مصيبت اين. كنند مي هم التماس

  شناسيدشمن ج)

  دانند:شناسي ميترين کارکردهاي سياسي حج را دشمنيکي از مهم =امام خميني
خـوبي   مسلمانان حاضر در مواقف كريمه، از هر ملت و مذهب كه هستند، بايـد بـه  

هـا،   ابرقـدرت  9الشـأن  و قرآن كريم و پيامبر عظيم بدانند كه دشمن اصلي اسالم

فاسدش اسرائيل است كه چشم طمع به كشورهاي اسـالمي   همريكا و وليدآخصوصاً 

زمينـي ايـن كشـورها از هـيچ      دوخته و براي چپاول مخازن عظيم زيرزميني و روي

ـ  ايـن  در آنان موفقيت رمز و نيستند بردار دست اي جنايت و توطئه  شـيطاني،  هتوطئ

  2.باشد تفرقه انداختن بين مسلمانان، به هر شكل كه بتوانند، مي

ـ  « فرمايـد: ايشان در جاي ديگر مـي   و چـپ  و راسـت  هـاي  خـدا! توطئـه   هاي زائـران خان
  ٣».برسانيد عالميان گوش به را كار جنايت اسرائيل و متجاوز و چپاولگر آمريكاي خصوص

  است: هاي دشمنتوطئه ها وبيان سياستاز اين جهت حج فرصت خوبي براي 
 ،کارانه دشمن براي شکستن مقاومت امت اسالمي در فلسـطين هاي جنايتيکي از سياست

ـ زائـر خطـاب بـه    =حضرت امـام  ٤ايجاد اختالف بين کشورهاي اسالمي است.  خـدا،  هان خان
دشمن در تهمت زدن به ايران در مورد خريـد اسـلحه از اسـرائيل     هتوطئ ،ضمن بيان اين مسئله

  ٥.امت اسالمي در مقابل دشمن خللي وارد نشود هکند تا در جبهد ميرا ر
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جهـان اسـالم    هکنند که اسـرائيل بـا همـ   خدا بيان مي هان خانزائربه  =حضرت امام
  جنگ دارد و اساساً با اسالم مخالف است:

 كـه  اسـت  اين بر بنايش اسرائيل است؟ امور اين به قانع اسرائيل كنيد شما خيال مي

مريكا هم بنايش بر اين است كه اسالم نباشـد در  آ ؛سلمين را از بين ببردم اين ههم

 اسـالم  بـه  خواهد را دارد و مي» اسالم«كار. اينها براي اينكه جمهوري اسالمي، اسم 

  1كردند. مخالفت آن با همه كند، مي عمل

  فرمايد:ايشان در جاي ديگر مي

شـما را   و دانـد  مـي  خـود  از را فرات تا نيل از اسرائيل كه ام و من كراراً تذكر داده

 را آن صـريح  اظهـار  جرئـت  اكنـون  گرچه شمرد؛ هاي خويش مي غاصب سرزمين

 فرض بر و كند مي تالش منطقه بر سلطه براي نيز اسرائيل برادر صدام، چنانچه. ندارد

 2.نمايد مي سلب همه از را آرامش رسيدن، قدرت به با باطل،

  فرمايند:اسرائيل مي يهاهمقام معظم رهبري در بيان توطئ

 پيش جاآنها تا آن هجانب همه مريكا به عنوان حاميآهاي غاصب و  امروز صهيونيست

كنند و حقيقتي به نام ملت فلسطين را اند كه حتي مليت فلسطيني را هم انكار ميرفته

هـاي عميـق تـاريخي و    در حالي كه ملت فلسطين، ملتي است با ريشـه  ؛شناسند	نمي

 جغرافيايي، هرابط نه و دارد تاريخي هريش نه كهو آن .اي انكارناپذير جغرافياييپيونده

 3.است اسرائيلي دروغين و جعلي ملت

هـاي  گري بـه مبـارزان را از ديگـر توطئـه    گري يا ايرانيايشان همچنين نسبت شيعي
ـ     و  ٤داننددشمن براي سست کردن جبهه امت اسالمي مي  همقابلـه بـا فلسـطينان بـه بهان
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و مسلمانان را  کنندعرفي ميمبارزه با تروريسم و حقوق بشر را نيرنگ و نفاق دشمنان م
  دارد:از اين خدعه برحذر مي

خـود   هنفاق و فريبـي اسـت كـه بـر چهـر      هخوار، پردمنشان آدميدترين ابزار اين د مهم

كننـد و دم از   گناهان روانه مـي  هاي تروريستي را تجهيز و به قصد جان بي اند. جوخه كشيده

زنند. از دولت تروريست و جالدي كه فلسطين را غصب كرده، علنـاً   مبارزه با تروريسم مي

  1.نامند فلسطيني را تروريست مي هرسيد لب  به كنند و مدافعان جان پشتيباني مي

پس از بيان جنايات تروريستي اسـرائيل و آمريکـا خطـاب بـه     در جاي ديگر  ايشان
  فرمايد:ميخدا  هران خانزائ

به حقيقت است كه كشتار زن و مرد و كودك فلسطيني و خراب  هزني وقيحانطعنه

شـان،   فلسطينيان بر سرشان و بيرون راندن آنان از ميهن آباء و اجـدادي  هكردن خان

 2داري و دفاع از صلح نام گيرد. طرف

بنان و ديگر نقـاط را  هاي مقاومت مردمي در فلسطين و لي نهضتياشغالگران از سو

هـاي  و قومي را ميان ملـت  اي ي تروريسم وحشي فرقهينامند و از سوتروريست مي

  3كنند.اين منطقه سازماندهي و رهبري مي

دشمن که موضوع فلسـطين را امـري ملـي     هايشان همچنين مسلمانان را از اين توطئ
  کنند:مي د، آگاهکناش دور ميت دينيکند و آن را از ماهيقلمداد مي

 اسـت  گرايـي  وطن آواي تنها آيا ..تصادفي نيست. همردم فلسطين يك پديد هحماس

 آواي ايـن  كـه  نيسـت  شكي ... است؟ آفريده صالبت از دنيايي آنان وجود از كه

 المقدس بيت در و را شاه ايران، در كه ماست ملت فرياد همان اين است، »اكبر اهللا«

  4.ن تحقق همان شعار برائت استو اي ا به نوميدي كشاندر غاصبين
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  معرفي الگوهاي مبارزه در جهان اسالمد) 

بر اين باور است که قيام انتفاضه بر اثر الگوبرداري از انقالب اسـالمي   =امام خميني
و پس از اينکه سـران کشـورهاي اسـالمي را بـه      ١ايران وارد مرحله جديدي شده است

  خواهند:انند از آنها ميخوتفکر در امور کشورهاي تحت ستم فرا مي
 دو هـر  هـاي  قلدري بار زير از را خود كه كنند مطالعه ايران دولت و ملت حال در

و پرتو پيروزي آن و اسالم عزيز در سراسـر جهـان نورافشـاني     كرده خارج قطب

  2است. ... بپاخاسته خويش اسالمي ميهن عزت و اسالم شرف راه در و كند مي

  ه و قيامهاي مبارزسيبآبيان  ) ه

بيان اينکه مبارزات فلسطين تا به حال بـه نتيجـه نرسـيده،    از مقام معظم رهبري پس 
  فرمايند:دانند و ميدوري از ماهيت ديني ميعلت آن را 
در مبارزات ملت فلسطين در داخل وطن مروز بحمداهللا عنصر ايمان و جهاد اسالمي ا

لسطين بـه سـود فلسـطينيان    قدرت در ف همغصوب زنده شده و به همين جهت معادل

 3نسبت به گذشته تغيير كرده است.

در مسير مبارزه، آفت بزرگي براي قيام اسـت.   کاري سازش، دوري از ماهيت دينيافزون بر 
=امام خميني

بر ضرورت قيام و مبارزه تأکيـد کـرده و مسـلمانان را بـه      ٥و مقام معظم رهبري ٤
  فرمايد: در اين مورد مي =خميني خوانند. امامکاران فرامي انزجار از سازش
هاي مسلمان بايد به فكر نجات فلسطين باشند و مراتب انزجار و تنفر خويش را ملت

 آرمـان  فلسطين، نام به كه اي از سازشكاري و مصالحه رهبران ننگين و خودفروخته

يـا  دن بـه  انـد  كشـيده  تباهي به را خطه اين مسلمانان و شده غصب هاي سرزمين مردم
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 و اعتبـار  و حيثيت وآمدها،رفت و ها م و نگذارند اين خائنان بر سر ميز مذاكرهاعال

 شخصيت كم نماهاي انقالبي اين كه كنند، دار خدشه ]را[ فلسطين قهرمان ملت شرافت

  1.اند شده متوسل اسرائيل و آمريكا به قدس آزادي اسم به خودفروخته، و

  کنند:آن را بيان مي ماهيت صلح و سازش با اسرائيل و عواقب ايشان
اند، براي اينكه قيام مسلمانان فلسطين به اصطالح مذاكرات صلح راه انداخته حاال مثالً

»! صـلح «انـد  گذاشـته  تواننـد؟ اسـمش را  را خاموش كنند! مگر توانستند؟ مگر مي

خواهند يك تثبيت كنند؛ مي خواهند يك ظلم رامي ... است؟ يا ظلم است صلح اين

  2مسلمانان بايد مخالف باشند. ههم ..كنند. وني و رسميظلم را قان

کاران در رفاه و  کنند که سازشبه اين نکته جلب مي اخدا ر هان خانزائرايشان توجه 

  ٣سايش نيستندآ

  پيوستگي منافع امت اسالمي با فلسطين و)

کننـد کـه منـافع آنهـا     اساسي مـي  همقام معظم رهبري امت اسالمي را متوجه اين نکت

يکسان است و فلسطين در  ،داي از منافع فلسطين نيست. به عبارت ديگر دشمن همهج

شود. بنابراين همه بايد در ايـن  مسلمانان مربوط مي هاي است که به همخط مقدم مبارزه

  عرصه فعال باشند.
توانـد ايـن   وليت سنگين خود كند. حج مـي ئتواند دنياي اسالم را متوجه مسحج مي

بدهد كه حضور در صحنه و داشتن موضـع قـاطع در   هاي اسالمي  معرفت را به ملت

كنند حمايـت از مـردم   اين قضيه، با منافع خود آنها پيوستگي دارد. بعضي خيال مي

. اين قضيه .فلسطين، خارج از منافع ملي كشورهاست؛ اين اشتباه خيلي بزرگي است.

 در ديديـد  كـه ينا هاي مسلمان ديگر هم پـيش بيايـد؛ كمـا    ممكن است براي ملت
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دنيـاي اسـالم از ملـت    ...پس حمايت عمـومي است آمده پيش ها ملت براي مواردي

يك كشورهاي مسلمان اسـت؛ ايـن    فلسطين، درحقيقت حمايت دنياي اسالم از يك

  1.آنهاست هضامن و حامل منفعت هم

  بيان ابعاد سياسي حج ز)

  :کنداسي حج تأکيد ميخالدبن عبدالعزيز بر ابعاد سي هدر پاسخ نام =امام خميني
 الحـرام  اهللا بيت حج از و اند كرده برداشت چه اسالم از شريفين حرمين جماعات هائم دانم نمي
هـا  و رفع ستمگري 2ها به قسط است و سرّ جعل آن قيام انسانسي به مشحون آن سرتاسر كه

 9هاست، كه سياست كلي انبياي عظام و خصوص حضـرت رسـول خـاتم   و چپاولگري
 و سياسـت  در دخالـت  از اسـالم  اسـم  به را شريفين حرمين ينزائر كه اند چه فهميده ،است
مريكا و اسـرائيل و سـاير   آلمانان را به دلخواه مس و منع آمريكا و اسرائيل عليه شعار از حتي

ـلمانان  و 9اسالم الشأن  پيامبر عظيم هدشمنان اسالم و بر خالف سير  از اسـالم،  صـدر  مس
  3كنند. مي منع سياست در دخالت

ـ زائرمقام معظم رهبري نيز توجه  و کارکردهـاي حـج در    شخـدا را بـه نقـ    هان خان
  کنند:تقويت امت اسالمي با در نظر گرفتن فلسطين جلب مي

بخشـي از كشـور    و امروز كشور عراق، كشور افغانستان، كشـور مظلـوم فلسـطين   
قـرار دارد. مگـر    پاكستان زير فشار سربازان خارجي، زير فشار اقدامات مستكبرانه

ي است كه در حج بايد به اينها توجه يتواند دنياي اسالم اينها را نبيند؟ اينها چيزهامي
ي باشد كه يكرد. حج بايد مظهر بروز اراده و عزم راسخ امت اسالمي عليه اين كارها

. بايد در مقابل اينها ..زندزند يا به پيشرفت امت آسيب ميبه وحدت امت آسيب مي
  4اينها وظائف است. ؛بودحساس 
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  فرمايند:ايشان در جاي ديگر در اين خصوص مي
قدر بين  دنياي اسالم احتياج دارد به تفاهم، به احساس همدردي، به همكاري. چرا اين

 هاالبتالء مثل مسئل اندازند؟ چرا بر سر يك موضوع عام هاي اسالمي اختالف مي دولت

ـ هاي اسالمي حاضر نيستند  فلسطين، دولت واحـدي را   هيك طريق واحد و يك نقط

اي  فلسطين مگـر كـم مسـئله    همورد اتفاق قرار بدهند و بر آن تصميم بگيرند؟ مسئل

پـا   ها غفلت داشتند، ساكت بودند؛ امروز كـه بـه   است؟ ... يك مدتي خود فلسطيني

 ،طلبنـد كنند، امروز كه دنياي اسالم را به كمك مـي خاستند، امروز كه استنصار مي

واضحي، ايـن   هدنياي اسالم در مقابل اينها ساكت است؟ ... در يك چنين مسئلچرا 

شود ... اما دنياي اسالم يـك موضـع واحـدي نـدارد؛     ها ظلم مي همه دارد به مسلمان

  1.چرا؟ اين اختالف از كجا آمده است؟ اينهاست مسائل حج

  (احساسي) گرايشي .2
مسـلمين را در راسـتاي دفـاع از     هايتوان احساسات، تمايالت و گرايشدر حج مي

هـاي  در اين خصوص ظرفيت فلسطين به عنوان موضوع روز امت اسالمي استفاده کرد.
و مقـام معظـم    =هـاي امـام خمينـي   متعددي در حج براي تقويت امت اسالمي در پيـام 

  رهبري در موضوع حج وجود دارد:

  برانگيختن احساسات امت اسالمي الف)

ورانگيز احساسات امت اسـالمي در حـج را در حمايـت از    با لحني ش =امام خميني
  انگيزد:فلسطين برمي

 و مـادي  و انسـاني  هاي همه سرمايه آيا براي مسلمانان جهان ننگ نيست كه با اين

تن به سلطه قدرتمندان مستكبر  الهي، هپشتوان و مترقي مكتب چنين داشتن با معنوي،

يا وقت آن نرسيده است كه ملت مبارز و آ ...و دزدان دريايي و زميني قرن بدهند؟ 
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هاي سياسي مدعيان مبارزه با اسرائيل را شديداً محكوم نمـوده و   غيور فلسطين، بازي

دشمن سرسـخت اسـالم و مسـلمين را بشـكافند؟ آيـا       ،اسرائيل هبا سالح گرم، سين

 1اهللا حبـل ه مسلمانان چه جوابي در مقابل خداوند عظيم كه آنان را دعوت به اعتصام ب

  2؟نموده و از تفرقه و نزاع نهي فرموده است دارند
 ٣ضمن ابراز تعجب از سکوت مسـلمانان در مقابـل جنايـات اسـرائيل     =امام خميني

  فرمايند:مي
 اسـرائيل  كـه  هاي كشورهاي اسالمي بر حكومت ؛ننگ نيست بر كشورهاي اسالمي

 ميليـارد  يـك  و بكنـد  را ها جنايت آن لبنان در كند؟ طور آن را ها فلسطيني و بيايد
 قـدر  ايـن  بايد چرا اينها؟ ترسند مي چي از باشند؟ تماشاچي بنشينند مسلمين جمعيت

  4باشند؟ عرضه بي
طلبان را اين در تحريک و تهييج مسلمانان، عافيت پس از نقد حق وتو =امام خميني

  کند:چنين از خطر اسرائيل آگاه مي
 ايـن . نكنيـد  غلـط  گويد مي ايستاده، ميكشورهاي اسال هاآلن اسرائيل در مقابل هم

 قابلشانم در اسرائيل كه هستند امور رأس در كه اينهايي نيستند انسان ندارد؟ تأسف
 وارد جنايـات  همـه  آن و گرفت را بيروت و آمد! موقوف فضولي گويد ايستاده، مي

 هم بعد و كرد، متفرق را همه و را اوضاعش زد هم به را آزادي بخش سازمان و كرد
 نشستيد همين نكرديد، مقابله جنايات اين در و بوديد ساكت كه شماهايي كه بدانيد

 هـم  شما نوبت بوده، آنها با موافق گاهي كه اي هكلم هم آن گفتيد، اي كلمه يك و
 5.آيد مي هم شما خدمت به اسرائيل. رسد مي
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  فرمايند:مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص مي
 كشـورهاي  انـدركاران  رق دنياي اسالم و همدل نبودن دسـت امروز شما ببينيد از تف

 ها روش ترين  هنرحما يكشد. امروز فلسطين با ب، بخشي از دنياي اسالم چه مياسالمي

 ملـت،  يـك  براي ممكن روزهاي ترين شود و مردم فلسطين در سخت	مي لگدكوب

بـا وجـود ميـل و    امكاناتي كه دارد،  هگذرانند. دنياي اسالم با هم	مي روزگار دارند

كمكـي بـه ايـن     ي كه بسياري از مردم جهان اسالم براي كمك دارند، عمالًا هعالق

  1شود؛ اين خيلي دردناك است.قضيه نمي

  روحيه دادن به مسلمانان ب)

هاي خود به مناسبت حـج، عـالوه   ها و سخنرانيو مقام معظم رهبري در پيام =امام خميني
  کردند:مبارزان فلسطيني را نيز تقويت مي هحج، روحيبر تحريک احساسات مسلمانان به 

ستمگران، بپاخيزيد و دست اتحاد  ههان اي مسلمانان جهان، و مستضعفان تحت سلط

به هم دهيد و از اسالم و مقدرات خود دفاع كنيد و از هياهوي قدرتمنـدان نهراسـيد   

ان و حـق بـر   مستضعفان بر مستكبر هكه اين قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلب

  2باطل است.

  فرمايند:مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص مي
فـداكاري   هچندان دور، عاقبت ملت فلسطين در سـاي  نه هما شك نداريم كه در آيند

ـ       هخود و آگاهي دنياي اسالم، به حق مغصوب خـود دسـت خواهـد يافـت و بيگان

ها و  دولت هتصميم و اراد ي. ولخود بيرون خواهد افكند همتجاوز و ستمگر را از خان

هاي مسلمان به فضل الهي خواهـد توانسـت ايـن آينـده را تسـريع كنـد و از        ملت

 3هاي آن بكاهد. محنت
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هـاي  پس از بيان مشـکالت و بحـران   ،المللمقام معظم رهبري در ترسيم اوضاع بين
ه کند و سپس خطاب بتمدن غرب، آغاز روند رشد و شکوفايي امت اسالمي را بيان مي

د و مسلمانان را بـه  کنلسطين را در اين عرصه بيان ميخدا نقش و جايگاه ف هان خانزائر
  خواند:همکاري در اين عرصه فرا مي

كند خود حس مي هكشيد را بر چهره ملتهب و رنجدنياي اسالم، نسيم بيداري اسالمي 
و سربلنـد و  ويژه در ايـران مجـاهد هجاي جهان اسالم، ب يهاي آن را در جاو نشانه

جـا   هاي جوانان را در همه بيند. فروغ اميد، دلنيز در فلسطين و لبنـان بـه چشـم مي
 1روشن كرده و طلسم تحقير و تحّكم غرب، درهم شكسته است.

هاي استعماري و استکباري دشـمنان  ها و تالشمقام معظم رهبري پس از بيان توطئه
و نشـانه   دانـد کـه سـبب   در مهـم و کارسـاز مـي   ق امت اسالم، مقاومت فلسطينيان را آن

قيام خونين ملت فلسطين و پـرچم پرافتخـار   « :، زبوني و ضعف دشمنان استعصبانيت
انتفاضه، طراحان سياسي استكبار را خشـمگين و سراسـيمه كـرده و آنـان را بـه اعمـال       

  ٢.»كندمي وسوسه وار ديوانه نمايي گستاخانه و قدرت
  فرمايد:ايشان در جاي ديگر مي

اوج آن كشور مظلوم فلسـطين اسـت، مـردان و     هدر مناطقي از دنياي اسالم كه نقط
شماري با بذل جان در زير پرچم اسالم و با شعار استقالل و عزت و آزادي،  زنان بي
هاي مـادي مسـتكبر را در برابـر    روزه پديد آورده و قدرت اي دايمي و همهحماسه

ي، بيداري اسالمي، محاسبات اسـتكباري را بـه هـم    اند. آردليري خود، زبون ساخته
  3ريخته و معادالت جهاني مطلوب مستكبران را تغيير داده است.

  فرمايد:ايشان همچنين مي
ويژه  هفلسطين و ب هتدبيري اوست. به صحن ضعف و بي  هغالباً نشان ،عمل دشمن شدت
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ظيـر آن در تـاريخ   دشمن در غزه كه ن  هرحمانه و دژخيمان غزه بنگريد. حركات بي
  هضـعف او در فـائق آمـدن بـر اراد     ههاي بشري كمتر ديده شده اسـت، نشـان  ظلم

مستحكم آن مردان و زنان و جوانان و كودكاني است كه با دست خـالي، در برابـر   
آنهـا را كـه     هرژيم غاصب و پشتيبانش يعني ابرقدرت آمريكـا ايسـتاده و خواسـت   

  1اند. ر پاي خود افكندهزي ،گرداني از دولت حماس است روي

ي در يپيـروز نهـا  «دانـد:  ايشان درنهايت پيروزي را براي امت اسالمي و فلسطين مي

اين كارزار حق و باطل، جز حق نيست و اين ملت مظلوم و صبور فلسـطين اسـت كـه    

  ٢.»و كان اللَّه قويا عزيزا ؛سرانجام بر دشمن پيروز خواهد شد

  (رفتاري) كنشي .3

عملي در دفـاع از مسـلمانان    يتوان اقداماتمي ،بخشي در حجنگري و روحيهعالوه بر روش

آفريني ديني بـه امـت اسـالم    بخشي و قدرتفلسطين انجام داد. حج فرصت بزرگي براي عزت

  فرمايد:خدا مي هان خانزائراست. مقام معظم رهبري در اين مورد خطاب به 

بخشد تا بتواننـد  درت و شجاعت ميعزت و قو حكام اسالمي اسالم به امت اسالمي 

اقدام كنند، بفهمند و راهشان را ببينند. حج فرصت بزرگي است كه ايـن حقـايق و   

در و هـدايت اسـالمي   حقايق فراواني از اين قبيل ـ كه به بركت معرفت اسـالمي   

مردم دنيا گذاشته شود و 	اختيار ما ملت مسلمان ايران است ـ در اختيار افكار عمومي 

  3ها بيدار شوند.آن

مسـلمانان و در راسـتاي    هايشان پس از اينکه حمايت از مسلمانان فلسطين را وظيفـ 

هـاي   شـكوهمند حـج، زمينـه    همنظـر «فرماينـد:  کنند، ميتقويت امت اسالمي ترسيم مي
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دهد و ما را به تـالش مضـاعف و    مساعد براي انجام دادن اين وظايف را به ما نشان مي

  ١.»خواند همت مضاعف فرا مي

  ايجاد وحدت الف)

ـ    نآ ،از اينکه مسائل امت اسالمي در حج مطرح شـد  سپ عمـومي   هگـاه يـک روحي
بـه   ؛کننـد مسلمانان در مورد يک مسئله احساس مشترکي پيدا مـي  هشود و همايجاد مي

ايـن شـرايط ايجـاد وحـدت و      هشود. نتيجـ آنها تبديل مي هطوري که به دغدغه و مسئل
  .ليه دشمنان استجبهه و جريان بر ع

  فرمايد:در اين خصوص مي =حضرت امام
 از را فساد و كندمي قطع را هاگرفتاري اين ريشه و هاست چاره اساس كه چاره يك

 جهان شدگان دربندكشيده و مستضعفان تمامي بلكه مسلمانان، وحدت سوزاند،مي بن

ـ  آن بر كريم قرآن و شريف اسالم كه وحدت اين و است  بـا  انـد، هكـرد  اريپافش

 معظّمـه  مكـه  تبليغ، و دعوت اين مركز و آيد وجود به بايد داردامنه تبليغ و دعوت

  2است. حج هفريض براي مسلمين اجتماع زمان در

  فرمايد:ايشان در جاي ديگر مي
استكبار و ظلـم   هدر حج به صداي بلند اعالم اتحاد كنيد؛ به صداي بلند بيزاري خود را از جبه

خـود را بـه    هـاي سياسـي و علمـي    فكـران و شخصـيت   كنيد؛ علما و روشنو نفاق فرياد 

خود را از ملت مظلوم فلسـطين و طلبكـاري    نظر با يكديگر فراخوانيد؛ حمايت عمومي تبادل

  3.فلسطين به گوش دشمن برسانيد هخود را نسبت به مسئل

بـراي برطـرف کـردن مشـکالت     مقام معظم رهبري نيز بر اهميت وحـدت در حـج   
  ان اسالم تأکيد دارند:جه
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هـاي ايـن منطقـه و    ، براي دشمنان جهان اسالم و دشـمنان ملـت  اسالمي همبستگي

دهد آنها طبـق ميـل خـود،    كند و اجازه نمي، كار را مشكل ميالمللي غارتگران بين

هرطور خواستند و انتخاب كردند و مصلحت ديدند، به يك كشور و ملت اسـالمي  

دهـد.  عرفت و وحدت و عزم و تصـميم را بـه آنهـا مـي    تعرض كنند... حج، اين م

هاي اين واجب عظيم الهي، براي بهبـود   ظرفيت هاز هم هحج و استفاد هلئبنابراين مس

، بسيار مهم است. هرچه بتوان در ايـن  كشورهاي اسالمي هحال مسلمين جهان و هم

 1زمينه، كار و تالش و خدمت كرد، باارزش است.

  :کننددر مورد فلسطين تأکيد ميز اين ظرفيت مندي اايشان در بهره
امروز دنياي اسالم احتياج به وحدت دارد. بايد يك صدا در دنياي اسـالم بلنـد   

 است اين بگيرد؛ را فلسطين مردم بر ستمِ اين جلوي تواندشود. اين است كه مي

 كشورهاي در و ميانه  خاور در آمريكا همستكبران هايدخالت جلوي تواندمي كه

  2.بگيرد را اسالمي

  فرمايند:در جاي ديگر در اين خصوص مي
دنياي اسالم، امروز به حج، به اجتماع مسلمين، به وحدت كلمه احتياج دارد. شما 

در فلسطين، در عـراق، در نقـاط ديگـر؛ ببينيـد      ؛كنند ببينيد با مسلمين چه مي

اسالم اعالم موضع استكبار عليه اسالم چيست؛ صريحاً عليه  هشد هاي اعالم سياست

  3.كنند مي

  محكوميت تجاوزات اسرائيل ب)

حج و اجتماع مسلمانان فرصت مناسـبي اسـت تـا اجتمـاع پرشـکوه مسـلمانان بـه        
  مجمعي براي اعالم انزجار و محکوميت جنايات دشمنان اسالم تبديل شود.
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  کنند:برائت از مشرکين را با چنين رويکردي تبيين مي =حضرت امام خميني
فريقاست، فرياد برادران و خواهران ديني آز فرياد برائت ما فرياد مردم مسلمان و ني

. خورنـد  مي را نژادپرست فرهنگ بي روزان ستمِ سيه هما كه به جرم سياه بودن، تازيان
ـ  و فلسـطين  و لبنان مردم برائت فرياد ما، برائت فرياد  كشـورهاي  و هـا  ملـت  ههم

 آنـان  بـه  اسرائيل و آمريكا رب، خصوصاًغ و شرق هاي ابرقدرت كه است ديگري
 سرسـپردگان  و و نـوكران  انـد  برده غارت به را آنان هسرماي و اند ع دوختهطم چشم
 آنان هاي سرزمين به راه كيلومتر هزاران فواصل از و اند نموده تحميل آنان به را خود

 1.اند كرده اشغال را كشورشان خاكي و آبي مرزهاي و انداخته چنگ

گونـه در مقابـل عملکـرد    ظم رهبري در بيـان کـارکرد اجتماعـات اعتـراض    مقام مع
  فرمايند:خدا مي هان خانزائردشمنان اسالم، به 

هاي مسلمان در برابر اين وضـع، دشـمن را تشـويق    ملت تفاوتي شك نيست كه بي
سازد. مسلمانان بايد نشـان  تر مي كند و صحنه را هرروز بر مؤمنين به اسالم تنگ مي

تواند در برابر تجاوز و دشمني كه جهان اسالم داراي قدرت برخورد است و ميدهند 
 امت به كه ناپذيري لطمات جبران هتاكنون هم .مريكا و هر متجاوز ديگري بايستدآ

از سوي استعمارگران ديروز و مستكبران امروز وارد شده، عمـدتاً ناشـي از    اسالمي
ها، دشمن بوده است. ايستادگي ملت هاها يا ملت دولت هضعف نفس و ضعف روحي

سازد. اگـر  مي ناكام اش هاي متحيرانه آورد و او را در رسيدن به هدفرا به ستوه مي
در اسـالمي   هي را كه امروز انتفاضا هرهبران و ملت فلسطين، همين شجاعت فداكاران

ت دهد، در آغاز تشكيل دولت غاصب صهيونيسها از خود نشان ميبرابر صهيونيست
خـورد و  بار و زهرآگين براي فلسطين رقم نمي دادند، اين سرنوشت مرارتنشان مي

هـاي مبـارزه را بـر خـود     و مردم مؤمن، سختيهاي اسالمي اگر امروز سران نهضت
  2شيريني را به دست خواهد آورد. ه، آينداسالمي امت گمان بي ،هموار كنند
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  گيرينتيجه

له نماينـدگاني از سراسـر جهـان اسـالم را در     حج به عنـوان عبـادتي فراملـي هرسـا    
اعمـال   کسـان يکند تـا همگـي بـا پوششـي     سرزميني واحد در زماني مشخص جمع مي

تـوان ايـن اجتمـاع    ي را انجام دهند. با توجه به ماهيت ديني و معنـوي حـج، مـي   کساني
ي پرشکوه را تجسمي عيني از امت اسالمي ناميد. اين تجمع بزرگ فقط در ابعاد مناسـک 

فراتر از ابعاد فردي، از جهت سياسي و اجتمـاعي نيـز    . بلکهشودو اخالقي خالصه نمي
توانـد سـاير عناصـر هـويتي امـت      ظرفيت بزرگي براي تقويت امت اسالمي دارد و مـي 

  اسالمي را بازتوليد و تقويت نمايد.
ترين عناصر هويتي امت اسالمي اسـت کـه در فضـاي بيـداري     فلسطين يکي از مهم

مي، اهميــت و کــارکرد بيشــتري يافتــه اســت. حــج ظرفيــت بــااليي در افــزايش  اســال
  آفريني فلسطين در تقويت امت اسالمي دارد.  نقش

و رهبـر معظـم    =هـاي امـام خمينـي   اجتماع پرشکوه حج چنانچه از سخنان و پيـام 
 تواند فلسطين را بهآيد، در ابعاد گوناگون شناختي، احساسي و عملياتي ميانقالب برمي

ترين مسائل امت اسالمي تقويت نمايـد و امـت اسـالمي را در حـول     عنوان يکي از مهم
  اين موضوع، متحد و مشترک نمايد.

  
  
  



  
  
  

  حجحجدردرنظام ارتباطات امت اسالمي نظام ارتباطات امت اسالمي 
  
  
  

  اشاره

تـوان آن را بـا   ترين مباحث فرهنگي است که ميامروزه مباحث تمدني، يکي از مهم
اي از مطالعـات   ارتباطات و توسعه، حوزهدر اين راستا  رويکرد ارتباطي نيز تحليل نمود.

نظـران و   خصوص پس از جنگ جهـاني دوم مـورد توجـه صـاحب     ارتباطي است كه به
يافته يا در حال توسعه قرار گرفت. اين موضوع  استقالل انديشمندان و نيز كشورهاي تازه

اهميــت  ارتبــاطي، هــاي جديــد كــه تكنولــوژي از آن روي اهميــت و گســترش يافــت
 ١.اقتصادي پيدا كردند هخصوص در توسع اي به العاده فوق

اسالم داراي يک نظام ارتباطي است که مبتني بر اخالق و عرفان است. امت اسالمي 
الملـل بايـد از نظـام ارتبـاطي قـوي و      بـين  هنيز براي حضور مقتدرانه و بادوام در عرص

ارتباطي غرب بايد بتواند از شـئون   منسجمي برخوردار باشد. اين نظام در مصاف با نظام
تـرين  المللي دفاع کند. در اين ميان حج يکي از مهـم  و حدود اسالم در سطح ملي و بين

الملل اسـالمي و  بين ههاي نظام ارتباطات امت اسالمي است که به عنوان يک رسانمؤلفه
يکـديگر   شود کـل جهـان اسـالم هرسـاله بـا     چهره، سبب ميبهمبتني بر ارتباطات چهره

                                              
محمـد   ،مبـاني ارتباطـات جمعـي    خصـوص در مـورد بحـث توسـعه، ر.ك:     . در مورد مفهوم و جايگاه ارتباطات، به1

 كـاظم  ،وسـايل ارتبـاط جمعـي    ؛57ـ   41صـص  ،راد محسـنيان مهدي  ،شناسي ارتباط ؛12و  11صص  ،دادگران

  .27ـ  25صص معتمدنژاد،
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توان در الگـوي  اي را برقرار کنند. درمقابل، نظام ارتباطات غرب را ميارتباطات گسترده
نظري امپرياليسم بررسي کرد که مبتني بر نوعي عقالنيت ابزاري است که سـعي دارد بـا   

 استفاده از برتري تکنولوژيکي هژموني تمدني، خود را نيز به ساير کشورها تحميل کند.
بــراي حفــظ و اعــتالي تمــدني خــود، بايــد در مصــاف نظــام ارتبــاطي  امــت اســالمي

  اش پيروز شود.  المللي بين

نظريـات   براسـاس در اين نوشتار پـس از بررسـي تعامـل توسـعه و ارتباطـات،      

اي غرب بر امت اسـالمي را بررسـي و سـپس    رسانه هوابستگي، جهات و تأثير سلط

هـاي حـج در ايـن    ر قالـب ظرفيـت  هاي امت اسالمي در مقابلـه بـا آن را د  ظرفيت

  کنيم. خصوص بررسي مي

   ارتباطات و توسعه

ــورد نقــش برجســت  ــاگون در م ــات گون ــاطي در  همطالعــات و تحقيق ــات ارتب امکان

ها و همچنـين   ها و پژوهش هاي توسعه کشورهاي جهان سوم و مخصوصاً کوشش برنامه

هـاي   گـذاري  ها و سياست زيري به برنامه  راجع» يونسکو«هاي سازمان  ها و توصيه تصميم

، بـه  ١»کميسيون مـک برايـد  «هاي آن در گزارش نهايي  ملي ارتباطات ـ که بهترين نمونه 

ـ ضـرورت اسـتفاده، از ارتباطـات، بـراي      انعکاس يافته» يک جهان و چندين صدا«نام 

را بيش از پيش آشکار ساخته است. اهميت ترديدناپذير کـاربرد   ههاي توسع تحقق برنامه

ملـي ـ کـه از سـوي      هتوسع هاي هاي ارتباطي در رسيدن به هدف کنولوژيتئل و وسا
                                              

شـن  «يونسكو به رياسـت   هبا توصي ،المللي بررسي مسائل ارتباطات موسوم به كميسيون مك برايد . كميسيون بين1

نگـاري و   اي روزنامـه  هاي حرفه متشكل از گروهي از اعضاي سازمان ـ  اسبق ايرلند هوزير امور خارج ـ  »مك برايد

نظـم نـوين   «هاي كشورهاي غربي و غيرغربي و ديگـر كارشناسـان ارتباطـات بـراي حمايـت از       ن دانشگاهاستادا

داده  سيس شد تا با توجه به پيشرفت تكنولوژيـك و تحـوالت روي  أت 1976در سال » جهاني اطالعات و ارتباطات

ل ارتباطات در جامعه معاصـر  الملل و با در نظر گرفتن پيچيدگي و عظمت آن به بررسي تمام مسائ در روابط بين

  ميالدي منتشر شد. 1979بپردازد. نخستين گزارش اين كميسيون در سال 
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 ـ  نيـز معـروف شـده اسـت     ١»ارتباطات پشتيبان توسعه«برخي از پژوهشگران، به 

ويژه وسائل ارتباط جمعي، به شکلي  کند که عملکردهاي ارتباطات و به ايجاب مي

وسائل ارتباط جمعي در توسـعه   ويژه توجه به نقش ارتباطات و به ٢مطلوب صورت گيرد.

و پيشرفت کشـورهاي جهـان سـوم، سـبب شـده اسـت کـه متخصصـان علـوم ارتباطـات،           

را مـورد مطالعـه قـرار    » ارتباطات هتوسع«و» توسعه ارتباطات«هايي تحت عنوان  زمينه

  ٣.ها و الگوهاي جديدي عرضه کنند آنها نظريه هدهند و دربار

ري از انديشمندان اجتمـاعي را بـه خـود    ذهن، بسيا همبحث ارتباطات و توسع

دانيل لرنر از نخستين کساني است که پس از جنگ جهـاني دوم بـه    مشغول کرد.

تدوين استراتژي و الگوي توسعه براي جهان سوم پرداخت و طي آن کوشيد نقش 

مانـده بـه    کشورهاي عقـب  ههاي جمعي را در تسهيل و تسريع فرآيند توسع رسانه

پـردازان ديگـري از جملـه ويلبـر شـرام،       ند. به دنبال او نظريهسبک غربي تبيين ک

بخشي ارتباطات  هتوسع هاورت راجرز و مک کلند آمريکايي، ابعاد ديگري از نظري
                                              

خصـوص بـراي    كار برده شد، به به »ارسكين چيلدرز«ارتباطات پشتيبان توسعه كه نخستين بار توسط  .1

، اد بورن، سعهبعد فرهنگي ارتباطات براي تو ؛توسعه خاص، طراحي شده است هپشتيباني از نوعي برنام

هرگاه از وسـايل  «گويد:  گونه مي سينگهال در تعريف اين مفهوم اين .272، صهرسيما فلسفيترجمه م

را ارتباطات توسعه و يا   ويژه توسعه استفاده شود، آن هارتباط جمعي براي حمايت از يك پروژه يا برنام

ارتبـاط جمعـي، پشـتيبان    «ي فصلنامه تخصصي جامعـه شناسـ   ؛»گويند ارتباطات پشتيبان توسعه مي

  .90، ص2علي روشنائي، ش ،»توسعه روستايي و معرفي طرح مدرسه راديويي

  .122ص ،حميد موالنا ،ارتباطات جهاني در حال گذاردر اين مورد همچنين ر.ك: 

جـر  نگـاري توسـعه من  ها مثل روزنامـه . اهميت نقش ارتباطات در توسعه تا جايي است كه به ايجاد برخي از رشته2

  .416و  415صص ،نگاري نوين، نعيم بديعي و حسين قندي ر.ك: روزنامه، شده است

.  ي  رد ج  ف  ، آل گ  ن  ره  و ف  اطـات  ب  ارت بـراي نمونـه ر.ك:   ،بيشتر در مورد ارتباطات و توسـعه  هبراي مطالع. 3

 كبر فرهنگي ا ليف عليأت ؛ ارتباطات توسعه در جهان سوم، ترجمه و ري اه  ايي اب ب  دي ه مه  م رج ، ت ت مي اس

شـعبانعلي   هلزلـي اسـتيوز، ترجمـ    و ؛ ارتباطات توسعه در جهان سـوم، سـرينواس آر.ملكـات   و ديگران

  .بهرامپور
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پردازي در ارتباطـات توسـعه بـاز    به اين ترتيب فصلي در نظريه ١را مطرح کردند.

  ٢شد.

ملـي،   هعـي در توسـع  نقـش وسـايل ارتبـاط جم    هدربار )١٩٨٧ـ ١٩٠٧( ٣ويلبر شرام

  گويد:  اي دارد. او مي بينانه ديدگاه خوش

ميزان و انواع اطالعاتي كه در كشورهاي در حال توسعه در  ههاي جمعي دربار رسانه

ها را گسـترش   توانند افق توانند مشاركت كنند. آنها مي دسترس مردم قرار دارد، مي

لـي را بـاال ببرنـد. آنهـا     و سطح فكر فـردي و م  ؛دهند؛ به انتقال فكر كمك كنند

  4.انجام دهند  اينها را خودشان مستقيماً هتوانند هم مي

شـود،   چون باعث تبادل نظر بين مردم مـي  ؛٥کند ارتباطات نقشي اساسي در توسعه بازي مي
                                              

تنها بـر الگـوي    نه ،»ها نشر نوآوري«و راجرز با كتاب معروف خود، » ملي ههاي جمعي و توسع رسانه«. شرام با انتشار كتاب 1

هـاي خـود را تـا حـدودي      ه تقويت و تحكيم آن پرداختند. ويلبر شرام چند سال بعد، ديـدگاه بلكه ب ،لرنر صحه گذاشتند

و مقتضيات ملي كشورهاي جهان سوم، توجه نشان داد. امـا راجـرز      تعديل كرد و به عنصر فرهنگ و تنوع شرايط تاريخي

الگـوي خطـي لرنـر، خـط بطـالن كشـيد و       آوا شد و بر  در مطالعات و آثار بعدي خود با محققان انتقادنگر جهان سوم هم

الگوي متناوب توسعه را به عنوان راهبرد اصلي براي كشورهاي در حال توسـعه پـذيرفت. ايـن در حـالي اسـت كـه لرنـر        

خود پاي فشرد و حاضر به بازنگري در اركان آن نشـد. بـه هـر حـال الگـوي لرنـر در        هتقريباً تا پايان عمر بر صحت نظري

داران و  ف بـه ثبـت رسـيده و هنـوز نيـز طـر      » الگـوي قـديمي  «يـا  » الگوي حـاكم «توسعه، به عنوان  ادبيات ارتباطات و

  .شدت به چالش كشيده شده است سال اخير به 25معتقداني دارد، اما در 

اطالعـاتي در   هجايگـاه جامعـ  «راهبـرد يـاس،   براي نمونه ر.ك:  ،. براي مطالعه در مورد انواع و مراحل اين نظريات2

  .140ـ  113ص، ص8ش ،عليرضا خسروي ،»هاي ارتباطات و توسعه نگرش

گـذاري كـرد. وي    ميالدي در آمريكـا پايـه   50 هسسات مطالعات ارتباطي جهان را در دهؤويلبر شرام نخستين م. 3

تحرير درآورده و وي را به عنـوان يكـي از پيشـتازان علـم ارتباطـات و       هارتباطات به رشت هآثار متعددي در زمين

  .شناسند مي» گذار علم ارتباطات انبني«

  .135ص ،مباني ارتباطات جمعي، محمد دادگران .4

ارتباطات بـراي توسـعه   . در بررسي جايگاه و نقش ارتباطات در توسعه، توجه به اين نكته ضروري است كه هرچند 5

بتواند موتورهـاي   ،يرددرستي مورد استفاده قرار گ وجه متغيري مستقل نيست كه اگر به ضروري است، اما به هيچ

بين باشيم، مهـم ايـن اسـت     توسعه را به حركت درآورد. اگر بخواهيم در مورد آنچه از ارتباطات انتظار داريم واقع

بدان معني كـه توسـط   » ارتباطات توسعه«اي براي دستيابي به يك هدف است.  وسيله ،كه درك كنيم ارتباطات
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سـازد. ارتباطـات بـه عنـوان      کند و انتقال اطالعات و دانـش را ممکـن مـي    تعامل را تسهيل مي

فرهنـگ، تـابع رسـوم و     هکننـد  در نقش خود به عنوان محمـل و جـاودان   اي براي بيان و طريقه
  ١.تعيين شده است ،مردمي که داراي فرهنگ مشترک هستند  گروه  توسط قوانيني است که

 ٢مطالعات موردي دانشمندان مختلفي چون دانيل لرنر، حميد موالنا، هنسون و ناروال

 ،آن کشـورها نيـز   هي ارتباطي بر توسعها در کشورهاي در حال توسعه و تأثير تکنولوژي

دهند که در بسياري از  خود گواهي بر اهميت اين موضوع است. مطالعات فوق نشان مي

تأثير شگرفي بر توسعه گذاشته و آنهـا   ،هاي جديد ارتباطي کشورهاي مذکور، تکنولوژي

  را در مسير بهبود وضع اقتصادي و سياسي قرار داده است.

  نيافتگيعهنظريات توسعه و توس

پرداخت و توجه جنگ جهاني دوم بيشتر به جوامع صنعتي مي هشناسي تا دورجامعه

 ،کشــورهاي جهــان ســوم داشــت. امــا پــس از ايــن دوره هنــاچيزي نســبت بــه مطالعــ

ـ  ،نيافتگي در کشورهاي جهان سومشناسان با مدنظر قرار دادن علل توسعه جامعه  هبه ارائ

  ه کردند.هايي در اين زمينه توجديدگاه
کردن مشخص  ٣.الملليخارجي يا بين هطور کلي دو جنبه دارد: جنبنيافتگي بهتوسعه

ها براي ارزيابي دورنمـاي  ننزديک آ هحال رابط  تمايز موجود بين اين دو عامل و در عين
                                                                                                          

نظـر از پيـام    صرف وري است كهافن ههاي ارتباطي بر پاي ته، مقصود شبكهلرنر، پاي و شرام مورد استفاده قرار گرف

سعي بر ايجاد شرايطي مناسب براي توسعه دارد. امروزه ارتباطات توسـعه   ،و محتوايش، به دليل خصوصيات ذاتي

ار كننـدگان در يـك ابتكـ    يندي اجتماعي كه به دنبال درك و توافقي مشترك در بين كليه مشاركتابه عنوان فر

ها اكنون به عنـوان ابـزاري مـؤثر بـراي فـراهم       شود. رسانه توسعه كه به اقدامي هماهنگ منجر شود نگريسته مي

نفسـه هـدف نيسـت و ارتباطـات      آنها فـي   آوردن اين شرايط و براي كمك در يادگيري مطرح هستند. استفاده از

  .272ـ  267صص ،براي توسعه بعد فرهنگي ارتباطات ر.ك: ؛كند اي بازي مي نقش عمده ،فردي ميان

  .264و  263صص ،. بعد فرهنگي ارتباطات براي توسعه1

  حيدري.داوود  ، اوما ناروال و جريس هنسون، ترجمههاي جديد ارتباطي در كشورهاي در حال توسعه تكنولوژي. ر.ك: 2

  .94ص فرهاد نعماني، هترجم ،پل باران و ديگران نيافتگي و رشد،اقتصاد سياسي توسعه .3
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 ،اهميـت بسـيار دارد. بررسـي و پـرداختن بـه ايـن دو جنبـه        ،يـافتگي و تکامـل  توسعه
کـه   را رقم زده است شناسي توسعهجامعه هت مختلف در حوزموضوعي است که نظريا

. بـر ايـن اسـاس نظريـات     وبيش بر تعامل ارتباطات و توسـعه نگـاهي دارنـد    هريک کم
ـ ١مکتب تکاملي توان تقسيم کرد:نيافتگي را به چند دسته ميتوسعه ، ٢امپرياليسـم  ه، نظري

   ٥نظام جهاني. هو نظري ٤وابستگي ه، نظري٣نوسازي هنظري
کـه مبـاحثي مثـل امپرياليسـم خبـري را پوشـش        ٦مکتب وابستگي براساسدر ادامه 

  گيريم.ميدهد، تعامل ارتباطات و توسعه را پي  مي
دنيا را به عنوان يک نظـام   و وابستگي از آمريکاي التين سرچشمه گرفته است هنظري

آمريکا در  همتحددر رأس آنها اياالت  گيرد که کشورهاي امپرياليستي و واحد در نظر مي
  بين خودشان و کشورهاي پيرامون، همرکز قرار گرفته و بر جريان کاال، خدمات و سرماي

اقتصادي در کشورهاي پيراموني کـه اکثـر    هاين نظريه، توسع براساسکنترل کامل دارند. 
کشـورهاي مرکـز     هبه معني تقويت سلط ،دهند نيافته تشکيل مي آنها را کشورهاي توسعه

هاي  معتقد است که رسانه وابستگي هکند. نظري ا بوده و وابستگي آنها را تشديد ميبر آنه
                                              

  .35 و 34 صص ،مصطفي ازكيا نيافتگي روستايي ايران،شناسي توسعه و توسعه. براي نمونه ر.ك: جامعه1

آنتـوني  شناسـي،  ؛ جامعـه 104، ص1ج ،تقي آزاد ارمكيها، اصول و نظريه ،شناسي توسعه. براي نمونه ر.ك: جامعه2

  .581ص ،گيدنز

 شناسي توسعه،؛ درآمدي بر جامعه38يافتگي روستايي ايران، صنشناسي توسعه و توسعهه ر.ك: جامعهن. براي نمو3

و   ي اع م ت ر اج ي ي غ ت؛ 23ص ،مصـطفي ازكيـا  شناسي توسعه، ؛ جامعه47اميرحسين اصغري، ص هترجم ،اندرو وبستر

عالوه بـر   ، ري ظاه م  ي ب ي ب ود ح م ح م ه م رج ت ،و س  ن وي آل ، ي ان ه ج  ظام و ن  ي گ ت س ، واب ازي وس ن  ات ظري ر ن ب  روري : م ه ع وس ت

 مؤسسـه  يسـو  ازكـه   »سـون يهر ديـ ويد« هنوشـت  »توسـعه  و ينوساز يشناس جامعه« كتاب اين همچنين ر.ك:

 در يشناسـ  جامعـه  سيتـدر  به سونيهر ديويد. است دهيرس چاپ به 1993 سال در بار نيچهارم يبرا »چيروتل«

  .دارد اشتغال »ساسكس دانشگاه« ييايآس و ييقايآفر مطالعات هدانشكد

 بـر  يا مقدمـه « ،يانسـان  علوم مدرس؛ 162ـ   92صص ،يساع احمد ،متعارض مكاتب در توسعه. براي نمونه ر.ك: 4

   .80ـ  67، صص7 ـ 5 ش ،يآزادارمكتقي  ،»توسعه يشناس جامعه در يوابستگ هينظر

مصـطفي   ،شناسـي توسـعه  ؛ جامعـه 203 ـ  182صص  ،احمد ساعي ،. براي نمونه ر.ك: توسعه در مكاتب متعارض5

  .158ص ،ازكيا

6 . Dependency theory. 
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اي در ترغيـب مـردم و تغييـر افکـار      اي فراملي، نقش عمـده  هاي رسانه جمعي و شرکت
عمومي دارند. به عبارت ديگر طبق اين نظريـه، وسـايل ارتبـاط جمعـي در کشـورهاي      

بلکـه عامـل تقويـت و تحکـيم      ،اند بخشي نداشتهتنها نقشي در توسعه نه ،آمريکاي التين
  اند. سلطه و حفظ اقتدار غرب در کشورهاي پيرامون بوده

هـاي   شـدت فرصـت   المللي، به داران اين نظريه آن است كه ساختار نظام بين استدالل طرف

ـ   نيافته زايل مي توسعه را براي كشورهاي توسعه عبـارت از   ،وابسـتگي  هكند. محور اصـلي نظري

كشـورهاي   هبه صورت انتزاعي و جدا از توسـع  ،جوامع جهان سوم هتوسع همطالع است كه اين

بايسـت   مـي  ني. بنـابرا نشـان دهـد   تواند بـه دقـت   هاي روند توسعه را نميپيشرفته، واقعيت

  ١يك نظام واحد در نظر گرفت. هكشورهاي جهان را به منزل

تـوان از   رمانـد مـاتالر را مـي   و آ ٣، پل سوئيزي، برنـارد بلتـران  ٢آندره گوندر فرانک

  .وابستگي دانست هسردمداران نظري

 ههاي دهـ  هاي پل باران در واپسين سال نظريات وابستگي به صورت عمده از انديشه

اكالمو و نيز بحـران ماركسيسـم    هت گرفته است. عالوه بر آن شكست برنامئنش م.١٩٥٠

برخـي   ٤بستگي مؤثر بودنـد. گيري مكتب وا ، در شكلم١٩٦٠ همريكاي التين در دهآدر 

  ٥) بود.م.١٧٧٦وابستگي، پاسخي انتقادي به نظريات آدام اسميت ( همعتقدند نظري
ــل  ــعه پ ــاران توس ــرمايه  ب ــام س ــرد نظ ــه عملک ــافتگي را ب ــشني ــاي داري در بخ ه

                                              
نيـافتگي،  هـاي توسـعه  نظريـه همچنـين ر.ك:   .183ـ   178ص ص ،يوسف نراقينيافته،  توسعه و كشورهاي توسعه .1

 .72علي هاشمي گيالني، ص هترجم ،آيان روكس بروف
  .146ـ  138صص  ،يساع احمد ،متعارض مكاتب در توسعه. ر.ك: 2

ليكن ماركسيست نبودند؛ زيرا چـارچوب نظـري    ،پردازان وابستگي، اگرچه گرايشاتي به ماركسيسم داشتند. نظريه3

انـداز   پايدار (چشم هتوسعنيافتگي بر مفهوم نظام توليدي اين ايدئولوژي بنا نشده است؛ آنان براي توسعه و توسعه

 ،»توسـعه  يشناسـ  جامعـه  در يوابستگ هينظر بر يا مقدمه« همچنين ر.ك: ؛32ص  ،حسين نصيريجهان سوم)، 

  .68ص ،يارمك آزادتقي 

 .33و  32ص ص پايدار (چشم انداز جهان سوم)، هتوسع. ر.ك: 4
  .112و  111صص  ،احسن پوي هترجم ،نيكالس آبركرامبي و ديگران شناسي، فرهنگ جامعه ر.ك:. 5
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ـ  ١دهد.جهان نسبت مي هيافت کمترتوسعه خـود در خصـوص توسـعه و     هفرانک نيز نظري
داري را بر همين مبنا و تحـت تـأثير بـاران تـدوين کـرد؛      مايهنيافتگي در نظام سرتوسعه

جـاي توسـعه،    بـه  ،داري در مناطق دورافتـاده نظام سرمايه هبدين ترتيب که نفوذ و اشاع
  ٢گردد.نيافتگي در آنها ميموجب توسعه

 ،نظريه وابستگي با عنواني ديگر از طرف هربرت شيلر، استاد دانشـگاه کاليفرنيـا  
 ،هاسـت  سياسي رسانه ر گرفت. شيلر که از سردمداران مکتب اقتصادمورد بحث قرا

هـاي فرامليتـي و    نقـش شـرکت   ،»فرهنگي ـ اطالعـاتي   هامپرياليسم و سلط«با طرح 
ريکـا، اشـاعه اقتصـاد بـازار و اسـتعمار      آم هالمللي را در تحکيم سلط هاي بين رسانه

 ٣.کند مي جهان سوم تشريح
وابستگي شده که به دليل اين است كه اين نظريه با تأكيد  هالبته انتقاداتي هم به نظري

نيافتگي را به فراموشـي سـپرده    هاي توسعه استعماري، ديگر جنبه هبيش از اندازه بر رابط
ميـان كشـورهاي متروپـل و     هوابستگي، صرف وجود رابطـ  هنظرياز طرف ديگر  ٤است.

امـا چـون    ؛دانسـت وم مـي ماندگي كشورهاي جهان س پيرامون را منشأ فقر و عامل عقب
داران اين ديدگاه تـالش كردنـد    صحت و واقعيت آن مورد ترديد قرار گرفته بود، طرف

نظام جهاني ارائـه دهنـد.    ههاي جديدي را در قالب نظري انديشهم. ١٩٨٠هتا در اوايل ده
ــه قــديم،   ــا نظري ــد ب  ٥.ك دارداشــترابرخــي آراء و مبــاني در البتــه ايــن رويكــرد جدي

                                              
  ه آزادمنش.كاو هترجم ،پل باران ،. ر.ك: اقتصاد سياسي رشد1

  .107احمد ساعي، ص هترجم نيافتگي،. چيلكوت، رونالد؛ نظريات توسعه و توسعه2

. بـراي  49ص ،46ش  ،محمدمهـدي فرقـاني   ،»امروز؟ و …پردازي  دهه نظريه ارتباطات و توسعه؛ چهار« رسانه، .3

 ،هربـرت شـيلر   ريكـا، وسايل ارتبـاط جمعـي و امپراتـوري آم    آشنايي بيشتر با نظرات شيلر در اين خصوص ر.ك:

  .احمد مير عابديني هترجم

  .162ـ  150صص ،يساع احمد ،متعارض مكاتب در توسعه. براي نمونه ر.ك: 4

جمشـيد زنگنـه،    هشناسـي تـاريخي، اسـتفن هابـدن، ترجمـ      الملل و جامعـه  بيشتر ر.ك: روابط بين ه. براي مطالع5

 هلتيك و ژئوكالچر، ايمانوئل والرسـتين، ترجمـ  ؛ سياست و فرهنگ در نظام متحول جهاني ژئوپ237ـ   231 صص

  .260ـ  113ص صپيروز ايزدي، 
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فكري، آندره گوندر فرانـك، امانوئـل والرسـتين و سـمير      هاين حوز هازان عمدپرد نظريه
  ١نظام جهاني نيز انتقاداتي وارد شده است. ه. البته بر نظريامين هستند

  هاي تحليل در نظريه وابستگيمدل

المللـي  وابستگي مربوط به جريان بين ههاي تحليلي در نظريترين عرصهيکي از مهم
  الب چند مدل توسط انديشمندان اين مکتب نقل شده است.خبر است که در ق

يک شـيء   هشد کوچک هتوان نسخها را در دنياي واقعي و در حرف و فنون، ميمدل
اصـلي را در خـود    ههـا و حتـي خصوصـيات پديـد    يا پديده ناميد که بيشترين شـباهت 

نظريه است. يک  همدل ارتباطي، معموالً بازنمود تصويري يا چکيد ٢منعکس کرده است.
اش و پديـدار سـاختن چيـزي از     هاي خاص مورد توجه سازي حوزه هر مدل با برجسته

 ٣کند. اندازي خاص، نقش خاص خود را ايفا مي چشم
شـروع شـد و    م.۱۹۸۰ـ  ۱۹۷۰هـاي  المللي اخبار در دهه پژوهش در باب جريان بين

 هط تــازهــا بــا خطــوبــه اوج رشــد خــود رســيد. ايــن پــژوهش م.۱۹۸۰ هدر آغــاز دهــ
 بنـدي کـرد:   عمده آنها را دسـته  هدو مقول براساستوان همراه بوده که مي ييجوو جست

مطالعات مربوط به عوامـل   .۲؛ مطالعات مربوط به جريان واقعي اخبار و محتواي آنها .۱
  پيرامون.ـ  جنوب و مرکزـ  هاي جريان اخبار شمالکننده و مدل تعيين

 ٤انـد. مريکـاي التـين انجـام داده   آشمندان اروپايي و اين نوع تحليل را بسياري از دان
 .يک کيفيت برداري اسـت  هبردارند هاي جريان اخبار، درجريان در مدل هدرحقيقت واژ

پيرامـوني، جريـان   ـ   سه مدل براي سمت و جهت اين جريان ارائـه شـده اسـت: مرکـز    
    ٥جنوب و جريان مثلثي.ـ  عمودي شمال

                                              
، 108 و 107، حسين سـليمي، ش »نظام جهاني هتأملي در نظري«براي نمونه ر.ك: اطالعات سياسي ـ اقتصادي،  . 1

  .134زاده، ص ها، حسين سيف مباني و قالب ،الملل پردازي در روابط بين ؛ نظريه98ص
  .53اكبر فرهنگي، صساني، علي. ارتباطات ان2
  .239رامين كريميان و ديگران، ص هترجم ،ديويد گيل و برجيت آدمز الفباي ارتباطات،. 3
  .57و 56 صصاسداهللا آزاد و ديگران،  هترجم ،. اطالعات و ارتباطات جهاني، حميد موالنا4
  .44ص  ،اصغر كياالملل، علي . ارتباطات جمعي و روابط بين5
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و مدل اول خواهيم پرداخت؛ زيرا مدل مثلثي در زمان جنـگ  ما در اينجا فقط به تشريح د
پاشي شوروي مطرح بوده است. ايـن مـدل، شـمال    سرد و با وجود بلوک شرق و قبل از فرو

  ١سازد. مي يک را به جنوب متصلرا به شرق و غرب تقسيم و سپس هر

  جنوبـ  مدل شمال. 1
براي اولـين بـار، در    م)١٩٤٦ـ   ١٨٦٩(هوفر آلماني  جنوب را هاوس-اصطالح شمال

بندي  در اين تقسيم ٢کار برد. به م)١٩٧٦ـ   ١٨٩٣( تونگ تسه مائو »جهان سه تئوري«برابر 
  ٣يافته را شمال و کشورهاي در حال توسعه را جنوب ناميدند. کشورهاي توسعه

 فراوانـي  منفـي  عـوارض  و آثـار  و گسترده و آشکار بسيار جنوب، و شمال هاينابرابري
 هـا رسـانه  فعاليت براي ضروري يفن هايزيرساخت سطح در هم ها،نابرابري اين. ددربردارن

ح توليـد محتواهـاي مطبوعـاتي،    سـط  در هـم  و خورندمي چشم به ارتباطي امکانات ساير و
 بـه  ؛کننـد اي خودنمـايي مـي   هاي سينمايي و پيام رايانههاي راديويي و تلويزيوني، فيلمبرنامه

ـ    هاي موجود، فاصـله نابرابريکه تحت تأثير   طوري  جريـان   ههـاي عميـق و وسـيعي در زمين
هـاي ارتبـاطي سـمعي،    ها و چگونگي استفاده از محتواهاي چاپي و برنامهاطالعات، معرفت

آيـد. برتـري   آنهـا پديـد مـي    هکننـد  اي، بين کشورهاي توليدکننـده و مصـرف  بصري و رايانه
هاي بزرگ کشورهاي غربـي  خبرگزاري هسلطسبب   ارتباطي و اطالعاتي شمال بر جنوب، به

  ٤کند.يادشده را تشديد مي هاي روز نابرابري بر بازار خبري دنيا، روزبه
ــين  ــان ب ــ  بخــش مهمــي از جري ــق فن ــي اطالعــات از طري هــاي  وري و شــيوهاالملل

الملـل،   تحقيقي در ارتباطات بـين  هافتد. در اين خصوص، سه ناحيپراکني اتفاق مي سخن
المللـي   پراکنـي بـين   دهـد: تلويزيـون، سـخن   خود اختصـاص مـي    اي را بهجايگاه عمده

    ٥الملل، يعني اينترنت. وري و پديده در روابط بيناراديويي و جديدترين فن
                                              

  .44يونس شكرخواه، ص هترجم ،المللي اطالعات، حميد موالنا ين. جريان ب1
  .14ص ،المللي و كشورهاي جهان سوم، ناصر فرونچي. ارتباطات بين2
  .9فريدون شيرواني، ص هترجم ،آنتوني اسميت . ژئوپولوتيك اطالعات،3
  .279. ارتباطات در جهان معاصر، ص4
  .83. اطالعات و ارتباطات جهاني، ص5
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 دو گرديـد،  ارائـه  يونسـکو  بـه  م.١٩٧٤ در که وريس تابيو و نوردنسترنگ کارل گزارش در

 از طرفـه  يـک  جريـان : اسـت  شـده  مشـخص  تلويزيـوني  جهاني سازي برنامه در عمده گرايش

    ١.سرگرمي هايبرنامه حاکميت دوم، و جهان نقاط ساير به بزرگ صادرکنندگان جانب

هاي خبري، يک جريان عمودي است. ايـن  مبتني است که جريان  اين مدل بر اين فرضيه

سـوي کشـورهاي     يافته (شمال) به گويد، جريان خبرها از سوي کشورهاي توسعهفرضيه مي

هـاي افقـي درون شـمال و درون جنـوب (کـه حجـم       به توسعه (جنوب) است و جريانرو 

جريـان خبرهـا در حـد     . در حالي کهشوددومي از اولي کمتر است)، مکمل آن محسوب مي

گيـري در مقايسـه بـا حجـم     طرز چشـم   سوي شمال وجود دارد، اما به  مطلوبي از جنوب به

بـر    ، از حجم کمتري برخـوردار اسـت. عـالوه   سوي جنوب  جريان خبرها از طرف شمال به

گويند. در ايـن  جهتي نيز وجود دارد که به آن جريان مدور مي ،جنوبـ    اين، در مدل شمال

اند، قبل از بازگشـت نهـايي    جريان، خبرهايي که خبرنگاران شمال در جنوب گردآوري کرده

    ٢شود.ده ميويراستاري به شمال فرستا هاي جنوب، براي پردازش و به رسانه

جنـوب پرداختـه اسـت.    ـ   شـمال  هاي وجود دارد که بـه فرضـي   هاي عديده پژوهش

ايـن   ههاي آمريکاي التين را بررسـي کـرد، از جملـ   روزنامه م.۱۹۷۵ريزماتا که در سال 

هاي وي نشان داد که خبرهاي خارجي در آمريکـاي التـين،   پژوهشگران است. پژوهش

جنـوب،  ـ   در واقع، عمودي بودن جريان شـمال  جريان خبري شمال است. هتحت سلط

هـاي آتـي   پايه براي پژوهش  عنوان سنگ  مثابه يک فرض مشترک، جايگاه خود را به  به

هـا،  اند تا نشان دهند که سمت جريان تالش کرده تثبيت کرده است. پژوهشگران، عموماً

 هدهنـد  آمده، نشانهاي به عمل ها و مقايسه از شمال به جنوب بوده است. گزينش رسانه

    ٣پذيرد.عنوان يک واقعيت مي  دار بودن جريان را به گرايشي است که جهت
                                              

  .84و  83صص ،ات و ارتباطات جهاني. اطالع1

  .40ص الملل، . ارتباطات جمعي و روابط بين2

  .44ـ  41صص. همان، 3
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  پيرامونـ  مدل مركز. 2
نمود يافته  ،اثر يوهان گالتونگ ،پيراموني در تئوري ساختاري امپرياليسمـ   مدل مرکز

ابسته) است. در اين تئوري، جهان به دو بخش مرکز (جوامع حاکم) و پيرامون (مناطق و
    ١.تقسيم شده است

المللـي را   توان در چهـار محـور کـه وضـعيت خبرهـاي بـين      گالتونگ را مي هفرضي
  کند، خالصه کرد:مشخص مي

شـود، از   هاي مطبوعاتي جهان گزارش مـي  . رويدادهاي خبري مرکز که در سيستم۱
  ثقل بيشتري برخوردار است.

و ميزان تبادل خبرها بين خـود ملـل   . ميزان تبادل خبرها ميان ملل مرکز و پيرامون ۲
  مرکز، با يکديگر تفاوت بسيار زيادي دارد.

هـاي ملـل   . خبرهاي ملل مرکز، سهم بيشتري از رويدادهاي خـارجي را در رسـانه  ۳
هـاي  آنکه سهم رويـدادهاي پيرامـون در رسـانه    دهد؛ حالپيرامون به خود اختصاص مي

  مرکز کمتر است.
وجـود نـدارد.    بسيار ناچيز است يا اصالً پيرامون، تقريباً . جريان خبر در ميان ملل۴

    ٢وجودآمده توسط استعمار بيشتر صادق است. ويژه در طول مرزهاي بهاين امر، به
  

  

  

  

  

  

                                              
  .41المللي اطالعات، ص . جريان بين1

  .42. همان، ص2
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) محـيط ( خود مستعمرات با اينکه بر  عالوه) مرکز( امپرياليستي کشورهاي از هرکدام
 و اطالعـات  جريان. دارند اطالعات تبادل نيز امپرياليستي دول ساير با هستند، ارتباط در

از مرکز بـه طـرف محـيط    و  بوده سويه يک صورت  به همواره محيط، و مرکز بين اخبار
شود. در اينجا  توليد و به ممالک محيط ارسال مي ،ها در کشورهاي مرکزاست. يعني پيام

شـدت   ترتيـب از سـوي ممالـک مرکـز بـه       گفتني است که ارتباط بين ممالک محيط بـه 
گردد و درنتيجه تماس آنها با يکديگر تنها از طريـق مرکـز مربوطـه    محدود و کنترل مي

  ١ميسر است.
از طرف ديگر، ارتباط بين ممالک مستعمره وابسته به مرکزهاي متفاوت، بسيار اندک 

مستقيمي بين آنهـا وجـود نـدارد. درحقيقـت،      ههيچ رابط ،است و حتي در برخي موارد
از طريق کشورهاي امپرياليستي مقدور است.  مختلف، صرفاً هلک مستعمرارتباط بين مما

سابق فرانسه، کنگو و سـاحل   هکه ارتباط تلفني و تلگرافي بين دو مستعمر  در حالي مثالً
شود، کنيا و تانزانيا از طريق لندن و بوليوي و پاراگوئه از عاج از طريق پاريس برقرار مي
    ٢گر تماس برقرار کنند.طريق نيويورک قادرند با يکدي

  امت اسالمي در مقابل امپرياليسم با تمركز بر حج نظام ارتباطات

مندي از وسايل سنتي ارتباطي هاي نظام ارتباطي اسالم، بهرهترين ويژگييکي از مهم
  در کنار وسايل مدرن است.

ه و در کنار وسايل سنّتي ارتباطـات، در امـر توسـع   نيز هاي مدرن ارتباطي  تکنولوژي
اين مسئله براي در امـان مانـدن از عـوارض     ٣.کنندقابليت بيشتري پيدا مي سازي فرهنگ

هـا در   تفـاوتي انسـان   توده شدن جوامع، کرختي اجتماعات و بيها، مانند اين تکنولوژي
                                              

  .71المللي و كشورهاي جهان سوم، ص. ارتباطات بين1

  .72. همان، ص2

 داوود هترجمـ  ،اومـا نـاروال و جـريس هنسـون     ،وسعههاي جديد ارتباطي در كشورهاي در حال ت تكنولوژي . ر.ك:3

  .19و  18صص  ،حيدري
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هـاي فرهنگـي    لذا براي در امان ماندن از اين آسيب بسيار مهم است.مقابل اتفاقات روز 
چهـره اهميـت    بـه  خصوص در امور مذهبي، استفاده از ارتباطـات چهـره   به ،ها اين رسانه

اي  اهميـت ويـژه   ،مشوق هعنوان رسان  هاي جديد ارتباطي نيز به فراواني دارد. تکنولوژي
  ١کنند. پيدا مي

ـ   بخـش   رهـايي ـ   گـرا  وحـدت  هموالنا با تأکيد بر اين وسايل ارتباطي سنّتي، بـه نظري
اي  او انقالب اسـالمي را نمونـه   ٢نظريه تبيين کرده است. فوق را در اين هرسيده و مسئل

دهد چگونه يك  داند كه نشان مي برجسته و مناسب براي توضيح و تطبيق اين نظريه مي
  ٣.هاي سنّتي صورت گرفته است تحرك اجتماعي در عصر نوگرايي از كانال

بشـر را در   تمـام شـئون زنـدگي    هترين و خاتم اديـان کـه ادار  اسالم به عنوان کامل
جامعه در نظر گرفته اسـت. در ميـان ايـن     ههايي را براي ادارهاي خود دارد، نظامبرنامه
از  ،عي با توجه به ارتباطي که با شئون فرهنگي و تمدني جامعـه دارد تماها، نظام اجنظام

اهميت ويژه و  ،هاي اجتماعي، نظام ارتباطياي برخوردار است. در بين نظاماهميت ويژه
 ،ارتبـاطي در جوامـع   هجوامع و پيچيده شدن شبک هعين حال پنهاني دارد که با توسع در

تمـدني، ديـن را    سازي با رويکردي کامالًاسالم در نظام کند.آثار آن بيشتر نمود پيدا مي
تـوان در نظـام ارتبـاطي    بارز اين موضوع را مـي  هاجتماع گنجانده است. نمون هدر صحن

بـه ايـن مسـئله، نظـام ارتبـاطي را در تمـام سـطوح فـردي و         اسالم ضمن توجه  يافت.
  اجتماعي در نظر گرفته است.

تـرين ابزارهـاي    از مهـم  ،تـرين عبـادت اسـالمي    در اين بين حج به عنوان اجتمـاعي 
عرفاني، ابعاد سياسي و اجتماعي بسيار ـ ارتباطي و اطالعاتي است که با ماهيتي اخالقي  

دقيق و کهن اسالمي مبتني بر روابـط و حضـور انسـاني،     عظيم، هاي دارد. اين رسان قوي
                                              

. شده اسـت  بياندر تحقيقي كه دكتر خيري پيرامون تأثير تلويزيون و مسجد انجام داده، همين مسئله به وضوح  .1

  .55، ص8ش ،حسن خيري ،»فضاي تبليغي تلويزيون و مسجد همقايس« ،ترويجي معرفتـ  علمي هماهنام

  حميد موالنا. ،باطات جهاني در حال گذارارت .2

  .58ص ،ناصر باهنر ،ها دين و رسانه .3
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نظيري را در   کند. اين تجمع فرصت بي هرسال تجمعي از نمايندگان مسلمانان برگزار مي
معنوي، از لحـاظ سياسـي و اجتمـاعي    ابعاد دهد تا عالوه بر  اختيار جهان اسالم قرار مي
کند که در يک ارتباطي را ايجاد مي به اين ترتيب اسالم نظامينيز اسالم را تقويت کنند. 

فضا و رويکرد ديني و معنوي، کل جهان اسالم با هم ارتباط برقرار کنند و از مسائل هم 
عظيم که از نمايندگان سراسر جهان اسالم تشـکيل شـده، داراي    همطلع شوند. اين کنگر

اسـي ـ   هاي خبررساني سالم و دقيق اسـت؛ چراکـه حـج ابعـادي کـامالً سي     تمام ويژگي
اي خبرنگـاري  اجتماعي دارد و در يک فضاي سالم معنوي، آنچه در مباحـث اخـالق حرفـه   

چهـره بـودن و   بهرساني به دليل چهره شود؛ ضمن اينکه در اين اطالعمطرح است، رعايت مي
هـاي  رساني بسيار باال است. در اين بين بايد ويژگـي  ها، دقت و سالمت اطالعحذف واسطه

هـايي  مدرن را در نظر گرفت که در انتقال واقعيـت بيرونـي، بـا محـدوديت     هايذاتي رسانه
  اي را رعايت نکنند.مواجه هستند؛ چه برسد به اينکه اخالق حرفه

اي پويـا و پايـا قـرار داده    سال پيش، حج را به عنوان رسانه ۱۴۰۰بنابراين اسالم در 

يـن جهـت بايـد اسـالم را     مدرن پـاک را دارد. از ا  ههاي يک رساناست که تمام ويژگي

مدرن را روز دانست که در بستر سنت، ابزاري با کارکردهاي فوقديني بسيار مترقي و به

  اسالمي قرار داده است. هدر اختيار جامع
بحث در مورد ابعاد ارتباطي حج بسيار گسترده است و در ايـن مجـال مختصـر بـه     

رد ارتبـاطي دارد و از ايـن   شود که حج يک رسـانه اسـت و کـارک   همين نکته بسنده مي

هاي مدرن قابل قياس است. در اين مقايسه توجـه بـه مبحـث    جهت در مقايسه با رسانه

  زير الزم است:

تمدن غرب به عنوان تمدن رقيب اسالم از ابزارهاي جديدي براي تقويت و صـدور  

هـا  اي دارنـد. هرچنـد رسـانه   هـا جايگـاه ويـژه   کند. در اين بين رسـانه خود استفاده مي
محصول تمدن غرب هستند، ولي ابزار قدرتمندي براي تقويت و صدور تمدن غرب در 

اطالعاتي هستند. اگر زماني جنـگ و فـتح سـرزمين، قالـب مناسـبي بـراي        هعصر جامع
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گشـا و کـامالً    هـا بـا فـتح فرهنگـي ابـزار ارزان، راه     صدور تمدن بود، اما امروزه رسـانه 

مجــازي بســياري از  هآينــد و جامعــاب مــيمتفــاوتي در جوامــع پساصــنعتي بــه حســ
ها با بازتوليد مبـاني  کند. امروزه رسانهبيروني و عيني را مشخص مي ههاي جامع واقعيت

کننـد و بـازيگري فعـال و    تمدني غـرب بـازي مـي    همدرنيته، بيشترين نقش را در عرص

  شويم.مي مواجه» ارتباطي همدرنيت«عيار هستند. در اينجا با مفهومي با عنوان  تمام
اي حج در حفـظ و تـداوم امـت اسـالمي خـود را      در اين فضا اهميت ابعاد رسانه

هـاي خبـري آن اسـت کـه     هاي مدرن، نقـش دهد. يکي از کارکردهاي رسانهنشان مي
رسـد، ولـي در تحقـق اهـداف     هرچند در ابتدا کارکرد و ابـزاري خنثـي بـه نظـر مـي     

سد با توجه به رقابت شديد تمدني بين راستعماري غرب بسيار مؤثر است. به نظر مي
هـاي صـليبي در   اي در دوران کنوني که تمثالي از جنـگ اسالم و غرب و جنگ رسانه

اي کهـن و  رساني حج به عنوان رسانهدوران مدرن است، کارکردهاي ارتباطي و اطالع
ر فردي، کارکردي مدرن دارد، جاي تأمل و بررسي بسـيا سنتي که مبتني بر روابط ميان

  جدي دارد.
هـاي  در اين بخش از نوشتار پس از آشنايي با امپرياليسم خبري، قصد داريم ظرفيت
بـا   =حج در مبارزه با اين شگرد استعماري را بررسي کنيم. با توجه به اينکه امام خميني

ها و کارکردهـاي ديـن داشـتند، احيـاگر حـج      نگرش عميق و بلندي که نسبت به گزاره
گيـريم.  ند، در ايـن بخـش از نظريـات و گفتارهـاي ايشـان بهـره مـي       ابراهيمي نام گرفت

حضرت امام با نگرشي نوين، ابعاد و کارکردهاي سياسي و اجتماعي براي حـج در نظـر   
  گاه آن را در حد ابعاد و جهات اخالقي و عرفاني باقي نگذاشتند.گرفتند و هيچ

   رساني و روشنگريآگاهي. 1
اسـت کـه هرسـال از نقـاط مختلـف جهـان اسـالم         تـرين تجمـع مسـلمانان    حج بزرگ

پتانسيل عظيمي را در اختيـار جهـان    ،اين تجمع پربرکت کند. نمايندگاني را گرد هم جمع مي
رسـاني و روشـنگري    اطـالع  ،دهد تا نسبت به مسائل گونـاگون جهـان اسـالم    اسالم قرار مي
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سائل گونـاگوني درگيرنـد   المللي با م صورت گيرد. به هر حال مسلمانان در سطح ملي و بين
هـاي انسـاني و مـالي،     ها و جلوگيري از هدررفت سرمايه مندي بهينه از توانايي که جهت بهره

هـاي   ها و کنفرانس باشکوه حج در مقايسه با نشست هچنين تجمعي الزم و مفيد است. کنگر
 مثل سازمان کنفرانس اسـالمي از ايـن جهـت کـه بـا حضـور ميليـوني        ،رسمي جهان اسالم

رساني و به دنبـال آن   بسيار بااليي در آگاهي هزمين ،شود هاي مردمي تشکيل مي ها و توده ملت
اسـتعمار و اسـتکبار در    ههـاي خصـمان   گيري موضع اي غرب دارد.هاي رسانههممقابله با هج

  کند. لزوم چنين تجمعي با چنين کارکردهايي را دوچندان مي ،مقابل جهان اسالم
همواره از حج بـه عنـوان    ،اطهار هج در اسالم، پيامبر اسالم و ائماز ابتداي تشريع ح

  اند. رساني به مسلمانان استفاده کرده پايگاهي براي انتقال معارف دين و اطالع
را ادامه دادند و همـواره از   :نيز با چنين هدف و رويکردي راه ائمه =امام خميني

هره جستند. ايشان کعبه و حج را منبر قدرتمند اسالم براي بيداري مسلمانان ب هاين رسان
عـالم   هتواند بر بلنداي بام انسانيت، صداي مظلومان را بـه همـ   دانستند که مي بزرگي مي

هاي اصلي و اساسـي حـج    اين جنبه از حج را از ويژگي =حضرت امام ١منعکس سازد.
  جريان باشد:بيداري اسالمي همواره در جهان اسالم در  ،دانستند تا با استفاده از آن مي

خواهد و آن حجي كه اسالم از مـا خواسـته    آن حجي كه خداي تبارك و تعالي مي

رويد حج، اين مسلمين بالد را بيدار كنيد، متحـد كنيـد    است، آن است كه وقتي مي

با هم، بفهمانيد به آنها كه چرا بايد بيش از يك ميليارد مسلمين، تحت فشار دو تـا  

  2قدرت چندصد ميليوني باشند.

هاي اسالمي محقـق   ها و ملت دولت هطبيعي است اين مهم با حضور و همکاري هم
اي  نقش ويژه ،در اين مسير =با توجه به ماهيت اين پديده، امام خميني ي. ولخواهد شد

  را براي علما و نخبگان قائل بودند:
                                              

 .232، ص20نور، ج ه. ر.ك: صحيف1
 .114، ص1حج، ج ه. صحيف2
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قان اكنون بر علماي اسالم و نويسندگان و دانشمندان و هنرمندان و فيلسوفان و محق

خورند، در هر منطقه  و عارفان و روشنفكراني كه به حال اسالم و مسلمين تأسف مي

و داراي هر مذهب و مسلكي كه هستند، الزم است براي جلـوگيري از ايـن خطـر    

 هعظيم كه اسالم و مسلمين گرفتار آن هستند، دامن همت به كمر زنند و با هر وسيل

مسلمانان را هشـدار دهنـد و از آنـان     ممكن در مساجد و محافل و مجالس عمومي،

  1زدايي نمايند و آنان را براي يك نهضت عمومي اسالمي مهيا كنند. غفلت

اخبـار در   هطرفـ فکري در حج در راستاي مقابه با جريان يـک  رساني و روشن آگاهي

قابل تحليل است که با بررسي مسائل و مشـکالت  هاي غربي و امپرياليسم خبري رسانه
الملل، معرفـي   بين ههاي امت اسالمي در عرصديي، بيان دستاوردها و توانمنامت اسالم

  شود.  دوستان و دشمنان امت اسالمي و شگردهاي آنها محقق مي

   امت اسالميطرح مسائل  .2

يک هويت تمـدني يکسـان   کل کشورهاي اسالمي  ،امت واحد اسالمي هايد براساس

 ،داران بيـداري اسـالمي   يـه هـاي طال  آرمـان  تـرين شـعارها و   که يکي از مهم چنان دارند؛
گرايانه و تعصـبات   تفکرات ملي يدشمنان اسالم نيز با القااست. جهان اسالم  همبستگي

آنهـا غلبـه نمـوده و     قومي، منافع کشورهاي اسالمي را از هم تجزيه نمودند تا بتوانند بر

  آنها را از آن خود کنند.

تـرين   و پيروزي انقالب اسالمي، بزرگ که در عمل با رهبري =حضرت امام خميني

صـدور انقـالب و حمايـت از     همعمار و ايدئولوگ اسالمي در قرن حاضر است، با ايـد 

انقـالب  اين بعد  ،هاي اسالمي، ضداستعماري و مردمي حرکت هجهان و هم مستضعفين
  خوبي ترسيم نمودند. اسالمي را به

 ستند و معتقد بودند بايد مسـائل نگري ايشان با چنين روحيه و منظر فکري به حج مي
                                              

 .134، ص1حج، ج ه. صحيف1
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در حج مطرح شود تا مسلمانان از احوال يکديگر مطلع شوند و بـه نـوعي    ياسالم امت
  هويت جمعي مسلماني دست يابند.

نـه مسـائل    ؛دانسـتند  جالب اينکه ايشان اين نکته را از مسائل مهم اجتماع حـج مـي  
ست که... آن چيزهـايي کـه در   مهم اين اجتماعات [حج] اين ا هنکت« اي و جنبي: حاشيه

  ١».بالد مسلمين در طول سال گذشته است، به اطالع همه برسانند
در ايـام حـج بـه بيـان و تشـريح       =هاي امام خمينـي  بخش قابل توجهي از پيام

رو بودند اختصاص داشـت   اوضاع و احوال و مسائلي که مسلمانان جهان با آن روبه
مسلمانان  هو برخي به هم ٣و لبنان ٢لسطينخاص مثل ف يکه برخي از آنها به کشور

جنگ ايران و عراق بـود   ،مثالً يکي از مسائل مطرح در آن زمان ٤جهان مربوط بود.
کرد و بـه روشـنگري نسـبت بـه واقعيـت       هاي خود آن را مطرح مي که امام در پيام

اين امر حاکي از آن  ٥.پرداخت ميجنگ و موقعيت ايران و دخالت کشورهاي بيگانه 
ظرفيت و ضرورت پـرداختن و بررسـي مسـائل     ،در حج =امام هاست که در انديش

  جهان اسالم و آگاهي از آنها وجود دارد.
  فرمودند:  الحرام مي اهللا ايشان خطاب به زائران بيت

در اجتماع مقدس حج، اوالّ در مسائل اساسـي اسـالم و ثانيـاً در مسـائل خصوصـي      

بينيد كه در داخل كشورها با دست اسـتعمار و  كشورهاي اسالمي تبادل نظر كرده، ب

گذرد. اهالي هـر كشـوري بايـد در ايـن      عمال آن بر برادران مسلمان آنان چه مي

  6هاي ملت خود را به مسلمين جهان گزارش دهند.  اجتماع مقدس، گرفتاري
                                              

 .55، ص1حج، ج ه. صحيف1
 .257و  203، 12، صص1حج، ج ه. براي نمونه: صحيف2
 .114، 84، صص 1حج، ج ه. براي نمونه: صحيف3
 .255و  170، 167، 111، 74، 56، 26، صص1حج، ج ه. براي نمونه: صحيف4
 .208ـ 206، صص 1حج، ج ه. براي نمونه: صحيف5
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هاي خود در مورد موضوع و سطح مطالب مورد بررسـي نيـز مطـالبي      ايشان در پيام
  اند: هبيان نمود

شـوند و مـردم مسـتطيعش بـا      مشكالت مردم در حج بايد تمام بالدي كه وارد مـي 

شوند، بايد بررسي از اوضاع مسلمين در هـر سـال بشـود كـه      روحانيون محترمش وارد مي
ها بـا   ها چه وضعي است؛ بين حكومت مسلمين در چه حال هستند؛ بين خودشان با حكومت

ها چه وضعي است؛  ها با خود ملت ست؛ بين خود ملتهاي شيطاني ديگر چه وضعي ا قدرت

بين روحانيوني كه در بالد متفرقه مسلمين هستند با وضع حج چه وضعي دارند. اينها امـوري  
است كه بايد رسيدگي به آن بشود و حج براي همين امور است. حج براي ايـن اسـت كـه    

  1برآيند.مشكالت يك سال مسلمين را بررسي كنند و درصدد رفع مشكالت 
ولي حضـرت امـام بـراي     ،مسلمانان عملي خواهد شد هقطعاً اين مهم با حضور هم

حج،  هيکي از مهمات فلسف« نخبگان و خواص در اين مورد وظايف خاصي قائل بودند:
ايجاد تفاهم و تحکيم برادري بين مسلمين است و بر دانشمندان و معممـين الزم اسـت   

  ٢».د را با ديگر برادران در ميان گذارندمسائل اساسي سياسي و اجتماعي خو
 بداننـد تـا تجـار    ايشان در جاي ديگر حج را يک فرصت مغتنم براي روحانيون مي

  خود را منتقل نمايند:
نظـران و   هاي بسيار مناسب و مغتنم بـراي روحـانيون، ارتبـاط بـا صـاحب      يكي از فرصت

بار جهاني يـا سـران بعضـي    انديشمندان و علماي كشورهاي اسالمي است. هرچند كه استك
ها بيمنـاك و از آن جلـوگيري و    ها و رابطه شدت از اين نوع مالقات كشورهاي اسالمي به

نمايند... در اين فرصت مغتنم، روحانيون معظم و مسـئولين تبليغـات حـج بـراي      مراقبت مي
هاي سياسي در پرتـو احكـام قـرآن و نقـش عظـيم       مشي انتقال تجارب انقالب و ارائه خط

  3روحانيت اسالم در رهبري مردم و جامعه، نقش كارسازي بايد ايفا نمايند.
                                              

 .111، ص1حج، ج ه. صحيف1
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  فرمايند: در جاي ديگر ميايشان 
در اجتماعات بزرگ، عرفات و مشـعر و منـا و مكـه     !اي گويندگان و نويسندگان

معظمه و مدينه منوره، مسائل اجتماعي و سياسي مناطق خود را بـه گـوش بـرادران    
  1هم طلب نصرت كنيد. ايماني برسانيد و از

  ان امت اسالميشمنشناخت د .3
ــم  ــي از مه ــي    يک ــام خمين ــان ام ــاهيم در گفتم ــرين مف ــوم =ت ــديت«، مفه و » ض

است که بر نقش استعمار و استکبار در دشمني بـا جهـان اسـالم تأکيـد     » سازي غيريت«
که  دانند مي امت اسالميحضرت امام دشمنان اسالم را از عوامل عقب نگه داشتن  دارد.

هـا و   هـا، سـرمايه   نشانده کردن حاکمان و دولت با ايجاد تفرقه در بين مسلمانان و دست
  برند. منافع کشورهاي اسالمي را به يغما مي

اي  مقابله با تهاجم رسانههاي او از مقدمات  با توجه به اينکه شناخت دشمن و توطئه
ظيم را در مبارزه بـا  ع ههاي اين رسان ، کارکردهاي حج در شناخت دشمن، ظرفيتاست

  .دهدامپرياليسم خبري نشان مي
  فرمايد: الحرام مي اهللا ان بيتزائرخطاب به  =امام خميني

خواهران و برادران عزيز! در هر كشوري كه هستيد از حيثيت اسالمي و ملي خـود  
المللـي و   پروا در مقابل دشمنان خود، يعني آمريكا و صهيونيسم بين دفاع كنيد و بي

هـا و كشـورهاي اسـالمي     اي از ملت هاي شرق و غرب بدون هيچ مالحظه رتابرقد
  مال كنيد. دفاع كنيد و مظالم دشمنان اسالم را بر

... به خود آييد و شخصيت اسالمي خود را بيابيد. زير بار ظلـم نرويـد و هوشـيارانه    
  2.المللي را كه در رأس آن آمريكاست افشا كنيد خواران بين هاي شوم جهان نقشه

  فرمايند: ايشان در جاي ديگر مي
هاي راست و چـپ و خصـوص آمريكـاي چپـاولگر و      خدا، توطئه هاي زائران خان

                                              
 .38، ص1حج، ج ه. صحيف1
  .226، ص9نور، ج ه. صحيف2



   182   
 امت اسالميو  حج

كار را به گوش عالميان برسانيد و از آنان استمداد كنيـد و   متجاوز و اسرائيل جنايت

كاران را بشماريد و به خداوند متعال براي اصالح حال مسلمين و  جنايات اين جنايت

  1كاران التجا پيدا كنيد. ايادي جنايتقطع 
ها و ابعـاد سياسـي و اجتمـاعي قائـل اسـت،       براي حج جنبه =با توجه به اينکه امام

داند که بدون آن حـج کامـل و واقعـي محقـق      شناسي را نيز يکي از ابعاد حج مي دشمن
  شود. نمي

اش... اگر مـا    عباديهاي  اش بسيار بيشتر است از جنبه سياسي هو حج از مسائلي است كه جنب
ـلمين هـي روي     بلكه بر ،حج برويم و مصالح مسلمين را در نظر نگيريم خالف مصـالح مس

ـلمين      نگذاريم مسلمين صحبت بكنند از جنايـت  ؛بپوشيم هردپها  جنايت هـايي كـه بـر مس
مـا   ؛گـذرد  هاي بزرگ بر مسلمين مي ها و از قدرت هايي كه از حكومت گذرد و جنايت مي

  2معناست. بي اين يك صورت ؛كنيم، اين حج نيستيك صحبت ب
مسـلمانان در معـرض تبليغـات دشـمن هسـتند و اثرپـذيري        هبا توجه به اينکه تود

اي را  براي خواص و نخبگان رسـالت ويـژه   =بيشتري در اين مورد دارند. حضرت امام
  هاي دشمنان را افشا و خنثي نمايند: ند تا توطئها در ايام حج قائل

هـاي   يون محترم و نويسندگان و گويندگان متعهد الزم است كه در فرصتبر روحان
مناسب و در محضر مسلمانان به جبران تبليغات مسمومي كه از وسائل ارتباط جمعي 

پردازي بر ضد اسالم و جمهوري  افكني و دروغ وابسته به آمريكا و اسرائيل به شايعه
ب اسالمي ايـران دفـاع نماينـد و چهـره     اسالمي ايران اشتغال دارند، از اسالم و انقال

واقعي آن را به جهانيان معرفي نمايند... مسلمانان را از آنچه به دست بعضـي حكـام   
گذرد كه بدترين آنها شناسايي رسـمي اسـرائيل...    آمريكايي بر اسالم و مسلمين مي

 3دهند. است، آگاهي مي
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تمايزهـاي   براسـاس مانان بـين مسـل   هبا توجه به اينکه يکي از اهداف دشمنان، تفرق
به صورت ويژه در مورد مقابلـه بـا    =اي، نژادي و حتي سياسي است، حضرت امام فرقه

هاي دشمن جهت ايجاد تصوير منفي از انقالب اسالمي ايران در ذهن مسـلمانان،   توطئه
  نمايند. روحانيون و دانشمندان را موظف به روشنگري مي

تبليغات نـارواي   هوري اسالمي است و به واسطجمه هدر اين سال كه ايران در آستان

اجانب ممكن است مسلمين بالد از عمق نهضت اسالمي ايـران مطلـع نباشـند، الزم    

است آقايان علما و خطبا و دانشمندان محترم با وسايل ممكن، اين نهضت مقدس را 

 1معرفي نمايند.

  ياسالم امترح و بررسي مشكالت . ط4
گرايانـه محـدود   هـاي فـردي و مناسـک    ، دين به جنبه=يدر نظام معرفتي امام خمين

دن و راهنماي صراط مستقيمِ الشرقيه و الغربيـه  اسالم... دين سياست م«شود، بلکه  نمي
  ٢».است؛ ديني است که عبادتش توأم با سياست و سياستش عبادت است

ـ  =در اين فضا حج نيز صرف انجام اعمال و احکام فقهي نيست. امام خميني ن در اي
  گويد: خصوص مي

كـار از   هاي جنايت بعد سياسي اوست كه دست ههاي بزرگ حج، قضي يكي از فلسفه

األسـف   دار آنها مع اطراف براي كوبيدن اين بعد در كار هستند و تبليغات دامنه ههم

شان يـك عبـادت    در مسلمين هم تأثير كرده است كه مسلمين سفر حج را بسياري

دانند. حج از آن روزي كه تولد پيدا   صالح مسلمين ميخالي، بدون توجه به م  خشك

اش نيست؛ بعد سياسي عـالوه   اش كمتر از بعد عبادي كرده است، اهميت بعد سياسي

  3بر سياستش، خودش عبادت است.
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مندي از حج در راستاي اطـالع از مشـکالت   ايشان در جاي ديگر در خصوص بهره
  فرمايند: امت اسالمي مي

ي در اجتماعـات، جماعـات و جمعـات و خصوصـاً اجتمـاع      جهات سياسـي زيـاد  

هاي اساسي و سياسي اسالم  باشد كه از آن جمله اطالع بر گرفتاري بهاي حج مي گران

فكـران و متعهـدان زائـر     و مسلمين است كه بـا گردهمـايي روحـانيون و روشـن    

شـت بـه   ها مطلـع و در بازگ  حل الحرام ممكن است طرح و با مشورت از راه اهللا بيت

  1هاي عمومي گزارش داده و در رفع آنها كوشا شوند. كشورهاي اسالمي در مجتمع

  فرمايند: پس از تأکيد بر ابعاد سياسي حج و لزوم احياي آن مي =امام خميني
عظيم جهاني... مسائل اساسي اسالم و مسلمين و مظلومان جهان از  هاگر در اين كنگر

ر و زورگـو سـر جايشـان ننشـينند، از     هـاي مسـتكب   هر فرقه حل نشود و حكومت

اي و محلي كاري برنخواهد آمد و راه حـل فراگيـري بـه     اجتماعات كوچك منطقه

  2دست نخواهيم آورد.

  در امت اسالمينفس  ايجاد اعتمادبه .5
دار اسـت کـه در مسـيرش     رکتي فراگير و دامنهح اسالميتقويت و باروري امت 

کي از کارکردهاي امپرياليسـم خبـري از بـين    يها و موانع زيادي وجود دارد.  سختي
نفس در بين مسلمانان اسـت تـا تـوان مقابلـه و ايسـتادگي در       اعتمادبه هبردن روحي

هـاي    داراي قـدرت  ياسـالم  امـت  ،=از ديد حضرت امامنداشته باشند.  مقابل غرب را
ـ    پيـروزي جوامـع    همادي و معنوي بسياري است که به شرط خودبـاوري و اتحـاد، زمين

  ٣کند. اسالمي را ايجاد مي
اگر ممالک اسالمي با جمعيتي که يـک ميليـارد   « :فرمايند ايشان در اين خصوص مي

                                              
 .23؛ همچنين نك: همان، ص26، ص1حج، ج ه. صحيف1
 .137و  136، صص 1حج، ج ه. صحيف2
 .6ـ 1. ر.ك: جهان اسالم از ديدگاه امام خميني، (تبيان دفتر نوزدهم)، صص3
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تقريباً هست، مخازن بزرگي که دارند، اينها اگر چنانچه به يک نحو اتحادي با هـم پيـدا   
  ١».ترين قدرت هستند کنند، بزرگ

هاي مردمـي و   ابله با حرکتهاي دشمنان اسالم براي مق ها و روش يکي از استراتژي

نفـس و خودبـاوري در    انقالبي اسالمي نيز ايجاد يأس و نااميدي و از بين بردن اعتمادبه

اي بـراي آغـاز يـا     طلبانه است. به اين ترتيب شور و شـوق و انگيـزه   هاي اصالح جنبش

  آيد. تداوم اين راه مشکل پديد نمي

دشمنان را در کالم مبسـوطي   هئخدا، اين توط هين خانزائرخطاب به  =حضرت امام

  فرمايند: نمايند و در ادامه مي تشريح مي

هاست كه عمال خبيث آنان با كوشش غرب و شرق در  قدم اول زدودن يأس از دل

اند كه بدون وابستگي به يـك   گزين كردند و به آنها باورانده هاي مسلمين جاي جان

  2شود به زندگاني خود ادامه داد. ابرقدرت نمي

خدا، ضمن دعوت بـه مبـارزه و    هين خانزائرهاي خود به  در پيام =م خمينياما

دادنـد.   انقالبي و مبارزاتي آنهـا را افـزايش مـي    هايستادگي در مقابل دشمنان، روحي

نفـس مسـلمانان    ايشان در پيامي، انقالب اسالمي ايـران را سـبب غـرور و اعتمادبـه    

  فرمايند: دانند و مي مي

هـا رخ   كفر به سر آمده است و گلسـتان ملـت   هيدي و تنفس در منطقبست و ناام دوران بن

هاي آزادي و نسيم عطـر بهـاري و طـراوت     مسلمانان شكوفه هنموده است و اميدواريم هم

ـلمانان    هزالل جوشش اراد رسا هاي محبت و عشق و چشمه گل خويش را نظاره كننـد... مس

ود نباشـيد، بلكـه بـه فكـر فـرار از      داشتن وضع موج تمامي كشورهاي جهان... به فكر نگه

 هرهايي از بردگي و يورش به دشمنان اسالم باشيد كـه عـزت و حيـات در سـاي    و اسارت 
                                              

ــور، ج هصــحيف. 1 ــوارد مشــابه، صــحيف 153، ص6ن ــور، ج ه، (م ، 43؛ ج147و  146، 131صصــ، 2؛ ج121، ص1ن

  ).199، ص14؛ ج126، ص13؛ ج160ص

 .166، ص1حج، ج ه. صحيف2
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مبارزه است و اولين گام در مبارزه، اراده است و پس از آن تصميم بر اينكه سيادت كفـر و  

  1شرك جهاني، خصوصاً آمريكا را بر خود حرام كنيد.

ني در اسالم است که نماينـدگاني از جهـان اسـالم در آن    ترين تجمع انسا حج بزرگ
هاي امام به ايـن تجمـع بـزرگ، ديـدگاه ايشـان را در مـورد کارکردهـا و         حاضرند. پيام

در ايـن   =دهـد. امـام خمينـي    هاي اين عبادت عميق و ظريف اسالمي نشان مي ظرفيت
نيازهـاي   ي مقـدمات و پـيش  کند و از طرف را به مقابله دعوت ميامت اسالمي ها از طرفي  پيام

ـ زائـر ها سـعي دارنـد    کند. ايشان در اين پيام آن را بيان و تأمين مي خـدا را بـه يـک     هين خان
  هاي جهان اسالم برسانند. ها و توانمندي ايمان به داشته براساسانقالبي  هخودباوري و روحي

  فرمايند: خدا در لحني متفاوت مي هان خانزائرايشان در پيامي به 
نمايندگان يك ميليارد مسلمان با اسم و رسم از متجاوزان به حقوق مظلومـان و  اگر 

بالد مسلمين برائت جويند و خواستار قطع يـد ظـالمين شـوند، هـيچ قـدرتي تـاب       
هـاي كشـورهاي    هاي اسالمي و دولـت  مقاومت با آنان را نخواهد داشت. اگر ملت

حتياج حياتي قدرتمندان، از روي اسالمي، با اين همه امكانات انساني و ذخاير مورد ا
نشـيان نترسـند و    قدرت با آنان برخورد كنند و از جار و جنجال و هياهوهاي كـاخ 

كاران واقـع   خوار ابرجنايت دار و جيره هاي طرف تحت تأثير تبليغات دروغين رسانه
هايي كه به آنها داده است،  نشوند و با اتكال به قدرت اليزال ايزدي و به شكر نعمت

ر سر آنها فرياد كشند و آنان را تهديد به بستن مرزهاي خود به روي آنان و قطـع  ب
هاي خود از نفت و غير آن نمايند، شكي نيست كه آنها در مقابل اين قدرت  كمك

  2دانيم، تسليم خواهند شد. كه ما قدر آن را نمي
تأکيد  استعمار هبخش خود به حاجيان بر نفي سلط هاي روحيه در پيام =حضرت امام

  داشتند:
اي مسلمانان جهان كه به حقيقت اسالم ايمان داريد، بپاخيزيد و در زير پرچم توحيد 

                                              
 .255، ص1حج، ج ه. صحيف1
  .161، صهمان. 2
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تعليمات اسالم، مجتمع شويد و دست خيانت ابرقدرتان را از ممالك خود  هو در ساي

و خزائن سرشار آن كوتاه كنيد و مجد اسالم را اعاده كنيد و دست از اختالفـات و  

  1چيز هستيد. داريد كه شما داراي همههواهاي نفساني بر

توانند با چنين رويکـردي بـه بيـداري امـت اسـالمي       در اين فضا علما و نخبگان مي
  بپردازند.

علماي اعالم و خطباي معظم، مسلمانان را به جهات سياسي و وظايف بسيار خطيرشان آگـاه  

ـ  سازند؛ وظايف خطيري كه اگر مسلمانان جهان به گوشـه  ه كـرده و عمـل   اي از آن توج

كنند، عزتي كه خداوند براي مؤمنين قرار داده است بازيابند و به مفاخر اسالمي ـ الهي كـه   

حق مسلمين است برسند و در پناه اسالم عزيز و زير بيرق توحيد و پـرچم ال الـه االّ اهللا از   

اي استقالل و آزادي حقيقي برخوردار شوند و دست مستكبران و عمال آنـان را از كشـوره  

  2را بازگردانند. اسالمي قطع كنند و مجد و عظمت اسالمي
جمعيت ميليوني مسلمانان نـوعي نمـايش قـدرت انسـاني و      هگذشته از اين، مشاهد

بخش و  ايماني جهان اسالم است. اين نمايش قدرت، ضمن اينکه براي مسلمانان روحيه
  کند.  اعتمادآفرين است، دشمنان اسالم را مرعوب مي

  يگيرنتيجه

تـرين  هاي متعددي برخوردار است که نظام اجتماعي از مهـم هر نظام تمدني، از نظام
هاي اجتماعي، نظام ارتباطي، جايگاه مهمي دارد؛ هرچند در ابتدا بسيار آنهاست. در نظام

رسد، ولي نظام ارتباطي، جايگاه و کارکرد مهـم  ساده و بيشتر با کارکرد فردي به نظر مي
  جوامع نيز اهميت بسيار زيادي دارد. هتي در توسعاجتماعي دارد و ح
استعماري و استکباري غرب و امت اسالمي، مباحث ارتبـاطي نيـز    هدر بررسي رابط

ترين اين سطح از ارتباطات يعني جريان اخبار نيـز از اهميـت   مطرح است و حتي پايين
                                              

 .48، ص1حج، ج ه. صحيف1
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اي خـود کـه بـا    زيادي برخوردار است. نظام ارتباطي غرب با استفاده از هژموني رسـانه 
شـود، بـا کنتـرل    الملل تقويت مـي  بين هبرتري اقتصادي، سياسي و علمي غرب در صحن

فرايند اخبار در امت اسالمي، فضـاي سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي و اجتمـاعي امـت       
کنـد. از ايـن رو   هاي خود هـدايت مـي  اسالمي را مديريت و در راستاي اهداف و برنامه

کـه بايـد از نظـام سياسـي، اقتصـادي و       و پايايي خـود، چنـان   امت اسالمي براي پويايي
بايست از نظام ارتباطي الملل برخوردار باشد، مي فرهنگي قوي و منسجمي در سطح بين

  الملل برخوردار باشد. بين هفعالي در عرص
مندي از امکانات مدرن ارتباطي، تکيـه بـر ابـزار و امکانـات     در اين بين در عين بهره

لوازم  هتي اسالم بسيار مهم است. اسالم، نظامي پويا و مستحکم است که همدروني و ذا

ارتباطي اسالم است کـه   هشبک هقوام تمدني را در خود جا داده است و حج بهترين نمون

در طول دوران اسالم، کارايي خود را حفظ کرده و به مرور زمان تقويت هم شده است. 

ــان اســال  ــدگاني از سراســر جه ــيدر حــج نماين ــاط م حضــور م ــک ارتب ــد و در ي يابن

دهند. به اين ترتيب چهره، گردش اطالعات و اخبار را در سراسر جهان انجام مي به چهره

 هکنند و از جهتـي توطئـ  هاي مدرن در امت اسالمي را تقويت مياز جهتي کارکرد رسانه

  کنند.هاي استعمار را خنثي ميرسانه
منـدي از ابـزار تکنولوژيـک مـدرن     امکان بهـره به اين ترتيب امت اسالمي عالوه بر 

هاي ارتباطي سنتي قوي، اصيل و ماندگاري نيز برخوردار اسـت  ارتباطي، از ابزار و زمينه
اي ضعف و تهديد امت اسالمي از جهـت هژمـوني ارتبـاطي و رسـانه     هتواند نقطکه مي

ثرگـذار، در  مهـم و ا  هبديلي تبديل کنـد. ايـن عرصـ   غرب را به نقطه قوت و فرصت بي
هاي ذاتي و دروني امت اسالمي وجـود دارد و نيـازي بـه اقـدامات تأسيسـي نيـز       زمينه

ندارد. البته الزم است در اين موارد، احياي کارکردي انجـام شـود و بـا نـوعي بازتوليـد      
مفهومي، کارکردهاي جديدي از آن متناسب با شرايط و اقتضائات جديد امـت اسـالمي   

اي امت اسـالمي  تفسير و قرائتي جديد از حج به عنوان ابزار رسانه ارائه گردد. پس بايد
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که امـام   الملل ارائه کرد. چنانبين هدر راستاي تقويت نظام ارتباطي امت اسالمي در عرص
اين خأل را در امت اسالمي کشف کرد و در راسـتاي احيـاي حـج ابراهيمـي،      =خميني

رتباطي و خبري حـج بـراي امـت اسـالمي     اي، اتوجه مسلمانان را به کارکردهاي رسانه
  جلب نمود.

  



  



  
  
  

  انقالب اسالمي ايرانانقالب اسالمي ايرانحج و حج و 
  
  
  

 اشاره

اسالم با تأکيد بر ساختار امت، اتحاد علوم بشري با اهداف الهـي، و بازسـازي   
ــويني را در عرصــ توانــد چشــم جهــان اســالم و غــرب، مــي هرابطــ  هانــدازهاي ن
 هکه پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران نقطـ      ١الملل بگشايد پردازي روابط بين نظريه

تحولي در اين عرصه است. از اين رو برخي انديشمندان، انقالب اسالمي ايران را 
 هدهند هاي اسالمي مانند جهاد، امت، شريعت و عدالت، نشان در کنار ورود آموزه

هاي سياست جهاني تبـديل   دانند که اسالم سياسي به يکي از وزنه اين موضوع مي
  ٢د شد.خواه

اهداف و شعارهاي ديني محقق شد و  براساسانقالب اسالمي ايران، انقالبي بود که 
هاي قومي قرار نـداد. بلکـه بـا    مرزهاي ملي و نظام براساسهاي خود را اهداف و برنامه

ديدي فراملي، کليتي از جهان اسالم را در مقابل جهان غـرب و اسـتعمار کـه از عوامـل     
بود، ترسيم کرد و از اين جهت توانست انقالب اسالمي ايـران   اصلي افول امت اسالمي

                                              
الملل: از هژموني آمريكايي تـا بسـترهاي دانـش     تحول رشته روابط بين« الملل، . ر.ك: تحول مفاهيم در روابط بين1

  .68، حيدرعلي مسعودي، ص»جهاني

2. “Toward a post-Western IR: The Umma، Khalsa، and Critical International Relations 

Theory”، p.p 727-729. 
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را به عنوان خط مقدم مبارزه با دشمنان امت اسالمي قرار دهد که ساير مبارزان اسـالمي  
  ١تدريج به اين صف پيوستند. به

هويـت و تمـدن اسـالمي از     براساسبه اين ترتيب انقالب اسالمي، قرائتي فراملي و 
بندي هويتي بـا  مسلمانان را در يک صف هائه نمود. اين قرائت که همانقالب و مبارزه ار

مسلمانان را  هداد، همقرار مي کسانيمسائل، دغدغه، اولويت، ظرفيت و درنتيجه دشمن 
هـا و  خوانـد کـه تشـخص   هويت دينـي فرامـي   براساسهايي اي يکسان با مرزبه جامعه

يـن رويکـرد بـه نهضـت و انقـالب،      چيد. اهاي ملي، نژادي و قومي را برميمحدوديت
دهد. به اين ترتيـب انقـالب اسـالمي را    اندازي شيرين از امت اسالمي را نشان ميچشم

تـوان در  توان در مسير تحقق امت اسالمي و اثرگذاري آن بر سـاير مسـلمانان را مـي   مي
  انداز ترسيم کرد.اين چشم

الم و جهـان اسـالم، بـه حـج بـه      انقالب اسالمي ايران با چنين برداشت و قرائتي از اسـ 
تحريـف  شمول که مظهر اقتدار امت اسالمي نگريست و سعي کرد غبـار  عنوان عبادتي جهان

مناسبت حـج  هايي که هرساله به در پيام =را از اين عبادت شورانگيز بزدايد. امام خميني
از کارکردهـا   کردنـد مسـلمانان را  فرمودند، تالش ميگزاران بيان ميبه مسلمانان جهان و حج

  بخشي به امت اسالمي آگاه کنند.هاي عظيم حج در عظمتو ظرفيت
کنيم. انقالب اسـالمي  امروزه اين تأثيرگذاري را در قالب بيداري اسالمي مشاهده مي

ترين علل و الگوهاي جريان بيداري اسالمي است که با قرائتي فراگيـر  ايران يکي از مهم
نان سـعي دارد اسـالم را بـه قـدرت و بـازيگري مـؤثر در       از اسالم، براي مقابله با دشم

الملل تبديل کند. به اين ترتيب تأثير انقالب اسالمي بر امت اسالمي در قالـب  بين هعرص
  تأثير بر بيداري اسالمي قابل بررسي است.

سعي داريم ارتباط بين انقالب اسالمي و حج و امـت اسـالمي را بررسـي     بخشدر اين 
                                              

شـيطان بـزرگ و مسـتكبر، همـه      ،اننـد مستضـعف  مندي از ادبيـاتي م با بهره =توان گفت امام خميني. حتي مي1

خواهان جهان را در يك جبهـه در مقابـل مسـتكبران و ظالمـان قـرار داد. از ايـن جهـت امـام         مظلومان و آزادي

 انسانيت را در مقابل رذالت و حيوانيت قرار داد. =خميني
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کنيم و سپس نقش انقـالب اسـالمي را   تأثير انقالب اسالمي بر حج را مرور مي کنيم. لذا ابتدا
امـام   هکننـده بـودن انديشـ    کنيم. سپس با توجه به اهميت و تعييندر امت اسالمي بررسي مي

ايشان در ايـن خصـوص خـواهيم     هخميني در اين قرائت از انقالب اسالمي نگاهي به انديش
ه جايگاه مهم بيداري اسالمي در اثرگذاري انقالب اسـالمي بـر   داشت. در پايان نيز با توجه ب

  امت اسالمي، تأثير انقالب اسالمي بر بيداري اسالمي را بيان خواهيم کرد.

  حج ربانقالب اسالمي تاثير 

باشد و رخدادي  عطفي در تاريخ ايران، اسالم و جهان مي هانقالب اسالمي ايران نقط
آيـد کـه موجـب بسـياري از      تم بـه شـمار مـي   دوم قرن بيسـ  هعظيم و تأثيرگذار در نيم

هاي سياسي در جهان شده است. اهميت ايـن رويـداد تـاريخي در     تحوالت و دگرگوني
تقسيم اسـتعماري جهـان    ههاي سياسي استکبار را در ادام اين است که از يک سو معادله

هـاي   به دو قطب شرق و غرب بر هم زد و از سـوي ديگـر يکـي از مقتـدرترين رژيـم     
هاي بزرگ را در کشوري که از نظر اسـتراتژيکي و اقتصـادي بااهميـت     سته به قدرتواب
ـ  تر از آن با ايجاد آگاهي عميق در ميان ملت کن نمود. مهم ريشه ،بود  ههاي مسلمان، زمين

 ،ها و تحوالت سياسي مهمي را فراهم نمود. ظهور اين جريان سياسـي  ها، حرکت جنبش
انـدازي   ک قدرت برتر در سطح جهان مطرح نمود و چشـم بار ديگر اسالم را به عنوان ي

بخش براي حرکـت بـه سـوي بازيـابي خويشـتن و ايسـتادگي در برابـر اسـتبداد و          اميد
 ،به همين جهت بسياري از نويسـندگان خـارجي   ١روي مسلمانان قرار داد. استکبار پيش
انگيـز   اي شـگفت  دهپدي ،اند که انقالب اسالمي ايران و تحوالت ناشي از آن اذعان نموده

هـا و   تحليـل  بـر تمـامي   گونه است که موجبات شگفتي جهانيان را فراهم کرده و معجزه
    ٢هاي غرب در مورد ايران خط بطالن کشيده است. بيني پيش

هاي پيـروزي انقـالب    حج به عنوان يكي از احكام و فروع دين اسالم، از اولين سال
                                              

 .15ص  ،يزنجان ديعم يعباسعل ،ياسيعلل، مسائل و نظام س ران؛يا يانقالب اسالم. 1
 .21ص  ،يداراب يعقوبيمحمدجواد  هترجم رو،يه پيليد ون،يدر حكومت روحان رانيا. 2
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انقالب اسالمي، مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.     مرزي  اسالمي به منظور تحقق اهداف برون
الحـرام پيـام    اهللا گذار انقالب اسالمي از همان ابتداي انقالب، هرساله بـراي حجـاج بيـت    بنيان

کـه بيـانگر تـأثير    شدند كردند و خواستار انجام مراسم حج با محتواي واقعي آن ميارسال مي
جمهوري اسـالمي نيـز آمـده    ن اساسي قانو هدر مقدمباشد.  حج در تحقق اهداف انقالب مي

قانون اساسي با توجه به محتواي انقالب اسـالمي ايـران كـه حركتـي بـراي پيـروزي       است: 
تداوم اين انقالب را در داخـل و خـارج كشـور فـراهم      همستضعفين بر مستكبرين بود، زمين

كوشـد   مي ،ميهاي اسالمي و مرد المللي با ديگر جنبش ويژه در گسترش روابط بين هب ؛كند مي
ًة واِحَدةً (تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند.  م�

ُ
ُتُكْم أ م�

ُ
و استمرار مبـارزه   )إِن� هِذهِ أ

  .در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد
احياي حج به سنت ابراهيمي و نبوي بود كه بـا طـواف بـر     هاين امر در واقع به منزل

شـوند.   گر و جبار، نفي و طـرد مـي   هاي سلطه قدرت هخدامحوري، هم خدا و هگرد خان
راهپيمايي عظيم انقالب را كه نقش  ههاهزار حاجي ايراني، خاطر شعارها و راهپيمايي ده

كرد و حداقل كاربردش تداوم شور انقالبـي  اساسي در سقوط رژيم شاه داشت، زنده مي
و تجمع حجاج و وحـدت و شـكوه    در روح و جان حجاج ايراني بود. شعارهاي واحد

هـزار حـاجي از سراسـر جهـان      راهپيمايي حج و برائت در مكه در مقابل چشـم صـدها  
توانست مبدل به كانون جوشاني براي تـأثير انقـالب اسـالمي گـردد.      اسالم و جهان، مي

اقبال زائرين كشورهاي مختلف از ايـن مراسـم و توسـعه و تـرويج تـدريجي آن مؤيـد       
    ١ت.مدعاي فوق اس

سياسي امام خميني ايـن اسـت کـه     هاز طرف ديگر نبايد فراموش کرد که قلب نظري
و نسـبت مسـائل اجتمـاعي     ٢داند اسالم مي» سر«وي سياست را نه بخشي از اسالم، که 

ـ     ٣دانـد؛  اسالم را به مسائل فردي آن، بيش از صد به يک مي  هبنـابراين سياسـت بـه منزل
                                              

  .96و  35زاده، صص  محمدباقر حشمت، . تأثير انقالب اسالمي ايران بر كشورهاي اسالمي1

 .449، ص 10 ج. صحيفه امام، 2
  .11. واليت فقيه، امام خميني، ص 3
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قابل تفکيک از اسالم نيسـت و اگـر سياسـت از اسـالم      فصل مقوم اسالم و ذاتي آن است و
خاصـيت اسـت، کـه خـودش منشـأ       تنهـا بـي   جدا شد، همچون تن بدون سري است که نـه 

شود. بر اين اساس واضح است که نگـاه   درمان مي ها و مصائب فراوان و دردهاي بي گرفتاري
  اسي است.  امام به اسالم و مسائل اسالم از جمله حج، قطعاً داراي ابعاد سي

تـوان در توجـه دادن مسـلمانان بـه     ترين تأثير انقالب بر حج را ميبنابراين مهم
ابعاد سياسي و اجتماعي حج دانست که آنها را از انحصار و تمرکز بر ابعاد فـردي،  

دارد. در ايـن فضـا و رويکـرد اسـت کـه انقـالب       اخالقي و فقهي حج بر حذر مـي 
گان جهـان اسـالم را در خـود جـاي داده اسـت،      تواند از حج که نماينداسالمي مي

ببرد. به اين ترتيب رويکرد فرامرزي انقالب اسالمي با  جهت تقويت امت اسالمي بهره
شود و با تأکيد انقالب اسالمي بر نگاه سياسي شمولي حج در هم تنيده ميويژگي جهان
  کند.افزايي مضاعفي پيدا ميبه اسالم، هم

ت تأثيرگذاري انقالب اسالمي بر احياي ابعاد مختلف سياسـي  توان گفز جهت ديگر ميا
هاي آن در راسـتاي استکبارسـتيزي و   گرايي، برائت از مشرکين (و ظرفيت حج مانند وحدت

بخشي و تبادل نظر و استفاده از تجـارب در راسـتاي رفـع مشـکالت      اتحاد اسالمي)، آگاهي
  کند.ب ايجاد ميجهان اسالم، ظرفيت بسيار خوبي را براي صدور انقال

 تاثير انقالب اسالمي بر امت اسالمي

دهد، ولـي فـارغ    با اينکه پايگاه اصلي انقالب اسالمي ايران را مذهب تشيع شکل مي
ها و مرزهاي جغرافيايي، در يک جريان جهاني فراگير، سعي دارد توانايي اسالم  از مليت

المي از جهتـي مبـارزان   انقـالب اسـ   ١در مبارزات سياسـي و اجتمـاعي را نشـان دهـد.    
هـاي   ديني را به مددگيري از ديـن فراخوانـد و از طرفـي جريـان     ـ اجتماعي غير سياسي
  ٢گرايي بيشتر تشويق کرد. گرا را به عمل اسالم

                                              
 .69و  65هادي خسروشاهي، صص  هيات اسالمي، راشد الغنوشي، ترجم. ر.ك: حركت امام خميني و تجديد ح1
 .74و  73. ر.ك: تأثير انقالب اسالمي ايران بر كشورهاي اسالمي، صص 2
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انقالب اسالمي ايران که در چارچوب اسالم سياسي تجلي يافـت، هرچنـد در ابتـدا    
ربي، حتـي در کشـورهاي اسـالمي    غ ههاي مستبد، سکوالر و وابست مورد مخالفت دولت

شـدت   ويژه ملل مسلمان، با توجه به ماهيت مردمي انقالب ايران، بـه  ها به بود، ولي ملت
الملل نيز پيروزي و استقرار انقـالب   بين هخصوص که در عرص از آنان استقبال کردند. به

  ١الملل بود. گرايي مسلط بر نظام بين اسالمي، به چالش کشيدن غرب
  کند: م انقالب تأثير انقالب اسالمي ايران بر امت اسالمي را چنين بيان ميرهبر معظ

امروز شما چه بخواهيد، چه نخواهيد، چه خودتان بدانيد، چه ندانيد، چه تصديق بكنيد 

ايـد. ايـن بيـداري اسـالمي كـه       ها الگو و اسوه شده يا نكنيد، براي بسياري از ملت

ييم، چه بـه رو بيـاوريم، چـه نيـاوريم، چـه      كنيد، چه بگوييم و چه نگو مي هشاهدم

  2ديگران به رو بياورند، چه نياورند، اثرگرفته از حركت عظيم ملت ايران است.

از تحـوالت پـس از انقـالب    » جنـگ مقـدس  «کار بـردن تعبيـر    رابين رايت با به
رسد که بـا وقـوع انقـالب اسـالمي و      اسالمي در کشف ماهيت آن به اين نتيجه مي

 براسـاس تحقق پيدا کرده است. » تئوري دومينو«ت اسالمي در ايران، تأسيس حکوم
اين تئوري، وقتي اسالم مبارز، پايگاهي بيابد، کشورها يکي پس از ديگـري سـقوط   

  ٣.خواهند کرد
ها، محتـوا، نتـايج و    انقالب اسالمي در ايران به دليل جذابيت شعارها، اهداف، روش

اي تأثيرگـذار   المللـي، پديـده   محيط منطقه و بينمشترک ديني و تاريخي و شرايط  هسابق
  ٤در جهان اسالم بود.

شـده و از طريـق    ريـزي  طـور طبيعـي يـا ارادي و برنامـه     هاي اثـربخش بـه   اين مايه
هاي اسمي دولتي و اداري، ارتبـاط علمـي و    هاي انقالبي، سازمان هايي چون ارگان کنترل

                                              
 .516ـ  502. ر.ك: بازتاب جهاني انقالب اسالمي، منوچهر محمدي، صص 1
 .24/5/1390. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از شعرا، 2
 .11علي انديشه، ص  هشيعيان مبارزان راه خدا، رابين رايت، ترجم. ر.ك: 3
 .244چي، ص  محسن مدير شانه ه. انقالب اسالمي و بازتاب جهاني آن، جان ال اسپوزيتو، ترجم4
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هـا،   ي مسلمان بازتاب يافتـه و دولـت  فرهنگي، مبادالت تجاري و اقتصادي، در کشورها
  ١هاي ديني را در آن جوامع به درجات مختلف متأثر نموده است. ها و سازمان  جنبش

ولـي  هاي شيعي، بيشتر بوده است؛  جنبش تأثير انقالب اسالمي بر کشورها و هرچند
ل مسلک نيز قاب نشين و حتي وهابي هاي شيعي در کشورهاي سني  تأثير انقالب بر جنبش

  ٢توجه است.
گردد، بلکـه بـه    هاي بنيادين اسالمي برنمي البته اين مسئله ضرورتاً به افکار و انديشه

طور عمده به ابزار و سازوکاري مربوط است که شيعيان در طول تاريخ توانسـته بودنـد    
نظامي مستقل از ساختار سياسـي و حکـومتي ايجـاد کننـد. برخـي از ايـن سـازوکارها        

  اند از: عبارت
شيعيان بر خالف اهل سنت، عالوه بر مسـلمان بـودن، قـادر    هاي حاکم:  . ويژگي١

دانند. بـا ايـن    (قاهر) بودن حاکم و عدالت را نيز براي اطاعت از حاکم اسالمي شرط مي

فقهي، قيام بر عليه حاکمان مسلمان کشورهاي اسـالمي کـه فاسـد و مسـتبد نيـز       هنظري

  شود. هستند، تجويز نمي

اجتهاد در تشيع سبب تقويت ارتباط مردم بـا عالمـان در مسـائل جـاري     . اجتهاد: ٢

حضـور در قيـام در مقابـل حکـام جـور را فـراهم        هشود که زمين سياسي و اجتماعي مي

  کند. مي
شيعه برخالف اهل سنت، از نظر سياسـي   ههاي علمي علما و حوزه. استقالل علما: ٣

لکـه بـا پايگـاه مردمـي خـود در مقابـل       اي به دولت ندارند، ب و اقتصادي هيچ وابستگي
    .دهند راحتي واکنش نشان مي هاي سياسي فاسد، به نظام

البته اين مسئله به اين معنا نيست که انقالب اسالمي ايران بر مسلمانان تابع مکاتـب  
اهل سنت اثر نگذاشته، بلکه ايشان به دليل فقدان سازوکارهاي موجود در جوامـع اهـل   

                                              
 .517. بازتاب جهاني انقالب اسالمي، ص 1
 .15رضا سيمبر، ص  ه، فؤاد ابراهيم، ترجم1. ر.ك: شيعيان در جهان عرب مدرن (عربستان سعودي)، ج2
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  اي انقالبي را در پيش بگيرند.   د شيوهان تشيع، نتوانسته
توان در مـوارد زيـر مشـاهده     با اين وجود آثار انقالب اسالمي بر اهل سنت را مي

بيگانه، ايجاد احساس غرور، گسـترش   هضداستکباري و ضد سلط هکرد: تقويت روحي
المللـي، افـزايش رفتـار مـذهبي و      بخـش اسـالمي، مشـارکت بـين     هـاي آزادي  نهضت

  ١.نيحساسيت دي
هـاي نهضـت، تمايـل داشـتند بيـداري اسـالمي را        بيشتر انديشمندان غربي در سـال 

م. و ١٩٨٢اي عمدتاً شيعي و ايرانـي قلمـداد کننـد. هجـوم اسـرائيل بـه لبنـان در         پديده
اهللا، بيش از پيش سـبب   هايي مانند حزب انقالبي شدن شيعيان اين کشور و پيدايش گروه

هـاي خـاص مـذهب شـيعه،      اين مکتب فکري، ويژگي براساستقويت اين گرايش شد. 
هـاي   همراه با سـاختار تشـکيالت روحـاني شـيعه، شـيعيان را بـراي پـذيرش گـرايش        

هاي جهـان عـرب و    تر کرد. به هر حال اين ديدگاه با واقعيت اسالمي آماده هجويان تقابل
هـاي   جنـبش م، نيرومنـدترين  ١٩٨٠ هجهان اسالم ارتباطي ندارد. براي نمونه در آغاز ده

گـرا در ميـان    هاي اصـول  اسالمي در سوريه و مصر سني بودند. اکنون در ترکيه، گرايش
م. رشـد  ١٩٨٠بنديه، بيشتر است. به هـر حـال از اواخـر دهـه      هاي سني، مانند نقش فرقه

اعتبـاري   ، تونس، مصر و اردن، بيزائرهاي اسالمي در کشورهايي مانند الج قدرت جنبش
  ٢بات رسانده است.اين نظريه را به اث

 المللو نظام بين =امام خميني

تفکر نظام سياسـي و عرفـاني    براساسدر کسوت مرجعيت و  =هرچند امام خميني
گاه نگـرش و افـق   ولي هيچ ،شيعه در مسير مبارزه با نظام شاهنشاهي ايران قدم گذاشت

اسـالم و احيـاي   کل جهان  . بلکهاي نشدگرايانه و فرقههاي مليمبارزاتي او اسير نگرش
                                              

 .536ـ  523. ر.ك: بازتاب جهاني انقالب اسالمي، صص 1
، شـيرين  »معاصر هگرا در خاور ميان هاي اسالمي گرايي: نقش سياسي جنبش اسالم«مطالعات خاور ميانه،  ه. فصلنام2

 . 149ـ  145، صص 1هانتر، ش
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در همـان ابتـداي    =گرفت. از ايـن رو امـام  مي اسالمي را پيو امت تفکر اصيل  ،تمدن
و بـه   ؛٢المللـي داشـت  ؛ ادبيـاتي بـين  ١توجه مسلمانان را به فلسطين جلب کرد ،نهضتش

سـبب شـد    =اين رويکرد حضـرت امـام   ٣.مسائل فراتر از جهان اسالم نيز توجه داشت
تـرين علـل ايـن    يکـي از مهـم   ٤.المللـي درآورد نوان يک قدرت بينبتواند اسالم را به ع

ا مخاطـب  رها فطرت انسان ،در اين است که ايشان به عنوان عارفي راستين =توفيق امام
هـاي جهـان    بسياري از شخصيت ٥.لذا پيامي الهي را به جهانيان صادر کرد ؛قرار داده بود

  ٦اند.اين مسئله اشاره کردهبه  =المللي امام خميني در تبيين شخصيت بين
کـه در   انقالب ايران مبتني بر برخي اصول سياسي، فرهنگي و معرفتـي محقـق شـد   

. بنـابراين پيـروزي   گنجيد و امـت اسـالمي را مـد نظـر داشـت     مرزهاي جغرافيايي نمي
امـام   ٧بندي جديد را بـين ايـران و کشـورهاي جهـان ايجـاد کـرد.      نوعي صف ،انقالب
هاي استعماري مخالف بود و در مقابل نظم جهاني ايسـتاد. از  قدرتهمواره با  =خميني

المللـي، تقـدم اصـول دينـي بـر اصـول       بـين  هآنجا که يکي از اصول اسالمي در مواجهـ 
ـ  ،المللبر خالف عرف بين =لذا امام خميني ،المللي است بين جاسوسـي را   هتسخير الن

  ٨.ييد نمود و به ارتداد سلمان رشدي فتوا دادأت
                                              

  .388 و 387صص ،امام ه. براي نمونه ر.ك: صحيف1
توانسـتند بـا آن ارتبـاط    مردم جهان قابل فهـم بـود و مـي    هكرد كه براي همواژگاني استفاده مي . امام خميني از2

 ،حسـين يكتـا   و احمـد اميـدوار   ،ر.ك: حضـرت امـام خمينـي و انقـالب اسـالمي؛ روايتـي جهـاني       ؛ برقرار كنند
  .160ـ  109 صص

؛ حضـرت امـام   345ـ   332 صصـ  ،ديگران علي برجي ديزجي و ،ر.ك: روزها و رويدادها ،. مانند نامه به گورباچف3
  .108ـ  91 صص ،خميني و انقالب اسالمي؛ روايتي جهاني

  .183و  181 صص ،محمدحسين هيكل ،)ةايران و الثور هاهللا (قص آيت. ر.ك: مدافع 4
  .65ـ  21صص ،حضرت امام خميني و انقالب اسالمي؛ روايتي جهاني ر.ك: .5
  .56 ،54 ،52 ،50 ،15 ،13 ،9 ،7 صص ،اكبر مرتضاييعلي ،ر.ك: امام خميني در حديث ديگران .6
 ،المللـي تبيـين انقـالب اسـالمي)    بـين  ه(مجموعه مقاالت كنگر رهبري و فرايند انقالب اسالمي ،ر.ك: ايدئولوژي .7

  .117ـ  98صص  ،1ج ،اصغر افتخاري ،»هاي اجتماعيانقالب اسالمي و گسست«
 ،المللـي تبيـين انقـالب اسـالمي)    انقالب اسالمي (مجموعه مقاالت كنگره بـين رهبري و فرايند  ،ر.ك: ايدئولوژي .8

  .165ـ  163 صص ،1ج ،»الملل امام خميني و نظام بين«
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ابتدا در داخل کشور و سپس در سطح  ،خواستار استقرار نظم جديدي =م خمينياما
شمول اسـت کـه احکـام الهـي را     اين نظم جهاني اسالم، نظامي جهان بود. امت اسالمي

دهـد و مشـروعيت و قـانون نظـم جهـاني      هاي اجتماعي و سياسي قرار ميبرنامه يمبنا
کند.  المللي را تهديد مياستکبار بين هسيطردرنتيجه منافع و  ١.کشدحاکم را به چالش مي

ماننـد نامـه بـه گوربـاچف و حکـم       ،المللي خودهاي بينگيريدر موضع =امام خميني
يک ماهيت کالن اسالمي به نام امت اسالمي را مد نظـر داشـت و    ،ارتداد سلمان رشدي

  ٢شد.گاه به مسائل ملي يا شيعي محدود نمي هيچ

 اسالمي بر امت اسالمي با تأكيد بر بيداري اسالميهاي تأثير انقالب عرصه

انقالب اسالمي از جهات مختلف بر امت اسالمي تأثير گذاشت که بيداري اسـالمي، بسـتر   
دانش (انديشـه و معرفـت)،    همناسبي براي سنجش اين اثرگذاري است. اين تأثير را در سه حيط

  ان بررسي کرد.توگرايش (احساس و روحيه) و کنش (رفتار و عملکرد) مي

  انديشه .1
فـرد و از نتـايج بـارز انقـالب اسـالمي ايـران        اي منحصربه توان پديده بيداري اسالمي را مي

تـر و   اش، کامـل  شمار آورد که در قياس با جريان احياگري اسالم، به دليل قوت ابعاد عملياتي به
ر عصـر حاضـر، متـأثر از    شود. به عبارت ديگر جريان احياي اسالم سياسي د مؤثرتر ارزيابي مي

  ٣.امواج معرفتي قوي و با نفوذ انقالب اسالمي، تجليات عملي و آشکاري يافته است
اي در جريان بيـداري اسـالمي برخـوردار اسـت.      انقالب اسالمي از جايگاه برجسته

چون پيام انقالب اسالمي، احياي هويت اسالمي بود؛ لذا بيداري اسالمي در کشـورهاي  
                                              

ر.ك: ايـران و   ؛انـد المللي را بررسي و مطالعـه كـرده  كارشناسان داخلي و خارجي برخورد امام با نظم سياسي بين .1

  .زير نظر عبدالرضا هوشنگ مهدوي ،ان به روايت بي.بي.سيسيدعلي نبي لوحي؛ انقالب اير ،آمريكا

 ،المللـي تبيـين انقـالب اسـالمي)    رهبري و فرايند انقالب اسالمي (مجموعه مقاالت كنگره بـين  ،ر.ك: ايدئولوژي .2

  .184ـ  177صص ،1ج ،عماد بزي ،»انقالب اسالمي و نظم نوين جهان اسالم«

 .21شش (ويراستار علمي) اصغر افتخاري، ص . بيداري اسالمي در نظر و عمل، به كو3
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اري روح معنويت در سرتاسـر جهـان، مرهـون انقـالب اسـالمي اسـت.       گوناگون و بيد
احياي هويت توسط انقالب اسالمي، کانون اصلي تحـول عظـيم در شخصـيت، روح و    
وجود مسلمانان در همه عالم به وجود آورد و توانست کشورهاي اسالمي را به واکـنش  

اصلي يک فرهنـگ   هتمايدر برابر ظلم مستکبران جهاني وادارد. از آنجايي که هويت، دس
ايجـاد يـک   «اصيل است، لذا تأثير بزرگ انقالب اسالمي بـر جريـان بيـداري اسـالمي،     

  ١بود که بدين وسيله توانست اين جريان را در جهان اسالم ماندگار کند.» فرهنگ
سـازي ايـن    ، نقش بسيار مهمـي در زمينـه  =هاي ناب امام خميني در اين بين انديشه

  ٢بيداري داشته است.
سياسـي امـام    ههاي فلسف به مؤلفه =امام خميني ههاي بيداري اسالمي در انديش مؤلفه

ــدگاه    ــه بنيادهــاي نظــري (دي ــاً ب ــانون و...) و نهايت خمينــي (مشــروعيت، حکومــت، ق
  کند. شناسي) ايشان بازگشت مي شناسي و معرفت شناسي، انسان هستي

اهي که به انسـان دارنـد،   به جهان و نيز نوع نگ =نگاه توحيدي حضرت امام خميني
 هسياسي در نظر ايشان الهي باشد و بـاالخره فلسـف   ههاي فلسف باعث شده است تا مؤلفه

بــه تبيــين و توصــيف  =سياســي الهــي، بازتــاب خــودش را در رويکــرد امــام خمينــي
جوامع اسالمي را  =ها و جوامع اسالمي نشان دهد و باعث شود تا امام خميني حکومت

عــدالتي، اســتعمار و  رهــايي از بــي  ده و اســتعمارزده توصــيف و راهجــوامعي اســتبدادز
  ٣هاي وابسته را در بازگشت به اسالم بدانند. ديکتاتوري

                                              
 .302. پژوهشي پيرامون مباني نظري بيداري اسالمي در قرن اخير، بتول يوسفي، ص 1
؛ 133  . براي مطالعه بيشتر در اين مورد ر.ك: امام خميني تنها گزينـه، فتحـي شـقاقي، ترجمـه هـادي خسروشـاهي، ص      2

، حسـن الترابـي، ترجمـه سـيد     »بيداري اسالمي معاصـر «اسالمي،  حركت اسالمي سودان، مجمع جهاني تقريب مذاهب
؛ انقـالب اسـالمي   160  ، ص»انقالب اسالمي ايران، جنبش اسالمي سـودان و تروريسـم  «و  74هادي خسرو شاهي، ص 

هـاي اسـالمي    ؛ نهضـت 77ـ   65  ايران و امام خميني، راشد الغنوشي، ترجمه و توضيحات سيد هادي خسروشاهي، صص
 .40و  39اسالمي، كليم صديقي، ترجمه سيدهادي خسروشاهي، صص  و انقالب

اهللا العظمي امـام خمينـي و    سياسي حضرت آيت هبيداري اسالمي در انديش ههمايش نظري ه. ر.ك: مقاالت برگزيد3
بيـداري   هسياسـي امـام خمينـي در انديشـ     هبازتاب بنيادهاي نظري و فلسف«اي،  اهللا العظمي خامنه حضرت آيت

 .176ـ  113، عبدالرسول يعقوبي، صص »ياسالم
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رو  هاي اسالمي تا پيش از انقالب اسالمي ايـران بـا دو معضـل اساسـي روبـه      جنبش
 واکنش تنـد و منفـي در   گر،يو د درک ناقص رهبران نهضت از تعاليم ديني يکي :بودند

  هاي فرهنگي غرب. برابر پديده
جانبـه از تعـاليم    تفسـير جـامع و همـه    هامام خميني در رهبري انقالب اسالمي ايران، با ارائ
هاي اسالمي را غنا بخشد. همچنين امـام   ديني، تالش کرد تا بنيان فکري و ايدئولوژيکي جنبش

نمودنـد تـا موضـع    هاي مثبت و منفي تمـدن غـرب ايجـاد     ، نوعي تفکيک ميان جنبه=خميني
  ١گرا در مقابل غرب را از حالت انفعال خارج کنند. هاي اسالم جريان

صنعتي را همراه با انزواي تفکر ديني دربرداشت. لـذا   هرنسانس در غرب، پيشرفت و توسع
مانده، فرهنگ و اصـول دينـي جوامـع را هـدف      درمان کشورهاي عقب هغرب در تجويز نسخ

  خوبي نشان داد. ان استعمار کشورهاي اسالمي، خود را بهقرار داد. اين روند در جري
جريان  هسياسي تشيع با تکيه بر عنصر کليدي امامت و رهبري و به دنبال غلب هانديش

به کانون مبارزه و ايستادگي در مقابل غـرب   ٢گري گرايي بر جريان اخباري اجتهاد و عقل
گـويي بـه    ود، توان هضم و پاسـخ خ هتبديل شد؛ ضمن اينکه به مدد عقالنيت ذاتي بالقو

  ٣تحوالت و مفاهيم وارداتي را داشت.
مـيالدي در   ۱۶و  ۱۵ترين اتفاق تاريخي تأثيرگذار در دنياي معاصر، رنسـانس در قـرن    مهم

هـاي عمـومي زنـدگي     محوري و جدا کردن دين از عرصه غرب بود که جوهر اصلي آن، انسان
ـ انسان بود ـ       هشـتاد و بـا    هاز آغـاز دهـ   ي. ول نز، دانقـالب اسـالمي ايـران، بـه قـول آنتـوني گي

شاهد تحقق عکس اين قضـيه هسـتيم؛ يعنـي فراينـد عمـومي      «شناس مشهور انگليسي:  جامعه
بـه ايـن ترتيـب انقـالب      ٤».رود جهان، روند معکوسي را آغاز و به سمت ديني شدن پيش مـي 

                                              
 .163و  162، صص 5، عبدالقيوم سجادي، ش »هاي اسالمي معاصر امام خميني و جنبش«. ر.ك: مجله علوم سياسي، 1
 .156و  155. ر.ك: اسالم و مقتضيات زمان، مرتضي مطهري، صص 2
حضرت آيت اهللا العظمي امام خمينـي و   مقاالت برگزيده همايش نظريه بيداري اسالمي در انديشه سياسي. ر.ك: 3

هاي ديني در جوامع شيعي معاصر و تأثيرات آن در بيداري اسـالمي   جنبش«اي،  حضرت آيت اهللا العظمي خامنه

 .589ـ  543، صص »هاي امام و رهبري بخش انديشه با تأكيد بر نقش الهام
 .75. جامعه شناسي، آنتوني گيدنز، ص 4
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دينـي و حتـي    اسالمي ايران، شاخص و سمبل بازگشت به امر قدسي گرديد کـه يـک دولـت   
  ١ريزي کرد. فقهي را در عصر عرفي شدن جهان پايه

المللـي، بـا عقايـد     گـران بـين   در اوج ناباوري تحليل =ان معتقد است امام خمينيمويليام بي
بـر   ووکـ ف   شـل يم ٢دانست، جهان را تکان داد. مذهبي که غرب آنها را کهنه و قرون وسطايي مي

هـا، امکـان آن را پـس از     وي چيزي هستند که ما غربـي وج اين باور است که ايرانيان در جست
  ٣است.» معنويت سياسي«ايم و آن  رنسانس و بحران بزرگ مسيحيت از دست داده

کردند، از يک نهاد علمي ـ سنتي که به گمان آنها يکـي از نهادهـاي     غربيان فکر نمي
نقالبـي  جمود و فرو رفتن در فضاهاي علمي و روحي است، مـردي بيـرون بيايـد کـه ا    

تنهـا غـرب را محکـوم     بزرگ را رهبري کند؛ دولتي هماهنگ با زمانه تأسيس کند؛ و نـه 
سازد، بلکه با آن از موضع کسي سخن بگويد که رسـالتي جهـاني را بـراي همگـان بـه      

هـاي سياسـي را دگرگـون     رو بايد گفت انقالب ايـران روش  ارمغان آورده است. از اين 
  ٤ان مدرن را تغيير داد.هاي فرهنگي دور ساخت و ويژگي

اي  ميشل فوکو بر اين باور است که از قرن هيجدهم بـه بعـد، هـر تحـول اجتمـاعي     
اي اسـت کـه در    بوده؛ اما انقالب ايران، تنها حرکت اجتمـاعي مدرنيته اتفاق افتاده، بسط 

  ٥قرار دارد. مدرنيتهبرابر 

  نفس و خودباوري تقويت اعتمادبه .2
سالمي از دست دادن روحيـه و انزوايـي بـود کـه مـانع از      يکي از داليل افول امت ا

  شد.پويايي امت اسالمي مي
گرايان ايران در سرنگون کردن رژيم شاه، اين باور را تقويت کرد کـه   موفقيت اسالم

                                              
 .147، ص 18، سعيد حجاريان، ش »تأثير انقالب اسالمي ايران بر نظريات علوم اجتماعي«. ر.ك: فصلنامه حضور، 1
 .28. ر.ك: عصر امام خميني، ميراحمد رضا حاجتي، ص 2
 .42حسين معصومي همداني، ص  ه. ايرانيان چه رؤيايي در سر دارند؟، ميشل فوكو، ترجم3
 .18مهدي اسدي، ش  ه، عماد بِزي، ترجم»بيهاي غر  امام خميني در پژوهش«حضور،  ه. ر.ك: فصلنام4
 .35. ر.ك: عصر امام خميني، ص 5
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بازگشت به اسالم، مسمانان را قادر خواهد ساخت که شرايط داخلي و خارجي خـود را  
ـ   ظلـم و فشـار داخلـي و     براسـاس مبتنـي   هشـد  تدگرگون سازند و طرح ديرينـه و تثبي

  ١استيالي خارجيان را تغيير دهند.
گيـري نظـام    توان گفت اولين بازتاب پيروزي انقـالب اسـالمي، ناشـي از شـکل     مي

هـاي گونـاگون و    هـا و توطئـه   جمهوري اسالمي و تداوم اقتدار آن در مواجهه با بحـران 
روز بر اميد و اعتماد مسـلمانان جهـان    هخصوص در تقابل با دنياي غرب بود که روزب به

چيز را در  افزوده و آنها را نسبت به بازگشت به عصر طاليي اسالم اميدوارتر کرد تا همه
  ٢محتوم جهان را در غربي شدن نبينند. هپيروي از غرب ندانند و آيند

ز کـه پـس ا   ٥بود ٤فوکوياما ٣انقالب اسالمي خط بطالني بر نظرياتي مثل پايان تاريخ
دموکراسـي بـه عنـوان     جنگ سرد و فروپاشي جماهير شوروي و نظام دوقطبي، از ليبرال

اقتصادي، فرهنگـي و سياسـي    هکند با سيطر کند و تأکيد مي سرنوشت نهايي بشر ياد مي
  ها رقم خورده است. ليبراليسم بر جهان کنوني، پايان تمامي ايدئولوژي

ولوژي مبــارزه و انقـالب را در نظــام  بسـياري از جوانــان و مبـارزان مســلمان، ايـدئ   
بـا پيـروزي انقـالب اسـالمي و فروپاشـي نظـام        ي. ولکردند وجو مي مارکسيستي جست

  ٦جماهير شوروي، اين ايده شکست خورد.
                                              

 .176اسالم و غرب، ص  ه. آيند1
 .519 و 518. بازتاب جهاني انقالب اسالمي، صص 2
البشر، فرانسيس فوكويامـا،   خاتمةالتاريخ و  نهاية. ر.ك: پايان تاريخ: سقوط غرب و آغاز عصر سوم، مسعود رضوي؛ 3

 ين احمد امين.حس هترجم
جهـاني   هدهكد«، »موج سوم از الوين تافلر«پايان تاريخ فوكوياما، نظريات ديگري همچون  ه. البته همزمان با نظري4

سـازي از پـت    شـدن و جهـاني   جهـاني «، »ها از ساموئل هانتينگتون برخورد تمدن«، »از جرج اورول و مك لوهان

 ههـاي نظريـ   به عنوان مكمـل » عدالت جهاني از جان راولز« هنظريو » نزدرابرتسون، توماس هابرماس و آنتوني گي

 شده را دنبال كردند. ريزي اي برنامه  پايان تاريخ، پروژه
 پايان تاريخ، محمد مددپور. ه. ر.ك: انقالب اسالمي و نظري5
مـام خمينـي و   اهللا العظمي ا سياسي حضرت آيت  ههمايش نظريه بيداري اسالمي در انديش ه. ر.ك: مقاالت برگزيد6

سه موج بيداري اسالمي و توجه به اسالم پس از انقـالب اسـالمي از ديـدگاه    «اي،  اهللا العظمي خامنه حضرت آيت

 .380ـ  375، مهدي ابوطالبي، صص »مقام معظم رهبري
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  مقام معظم رهبري در اين خصوص فرمودند:  
هاي زياد و مردمان با اخالص زيادي بودنـد كـه اميـد     در كشورهاي اسالمي، جوان

ا به نظام ماركسيستي بسته بودند... بعد كه ماركسيسم شكست خورد، اينها خودشان ر
  1اي ندارد؛ لذا به سمت اسالم آمدند. ديدند نه، فايده

  م. نـوعي رسـتاخيز اسـالمي در خـاور    ۱۹۷۰ هبا پيروزي انقالب اسالمي ايران از پايان دهـ 
غـزه آغـاز شـد. ايـن حرکـت،      ويژه در ساحل غربي رود اردن و نوار  ميانه از جمله فلسطين، به

گرايـي عربـي    ارتباط با نااميدي از مفاهيم سکوالر غرب، شعارهاي چپ و سروصـداي ملـي   بي
روي داشـتند،   موفق جنبش اسالمي در ايران را پـيش  همردم فلسطين که تجرب ن روي. از انيز نبود

ـ  با نااميدي از سازمان ـ     ههاي غيراسالمي، با روحي د. از ايـن دهـه،   جديـد بـه اسـالم روي آوردن
  ٢ويژه در ميان جوانان يافت. تر و حضور مؤثرتري به حرکت اسالمي، پايگاه جدي

مهـم   ههاي مسلمان روحيه داد و آنها را متوجه اين نکت انقالب اسالمي ايران به ملت
منـدي از ايـن    تواننـد بـا بهـره    کرد که در قدرت و مشروعيت سياسي نقش دارند و مـي 

هـاي   درمقابـل، دولـت   ٣هاي خود مطالبه کنند. ات بيشتري از دولتحقوق و مزايا، مطالب
اسالمي نيز احساس کردند براي بقا و دوام خويش، نيازمنـد نـوعي مشـروعيت دينـي و     

گـرا را جلـب کننـد کـه ايـن       لذا سعي کردند پشتيباني نيروهـاي اسـالم   ٤مردمي هستند.
 ٥گرا کمک کرد. هاي اسالم سياست نيز به گسترش جنبش

  عمل و كاربست نظام سياسي .3
هـايي بـراي    قبل از انقالب ايران، در هريک از اديان اسالم، مسيحيت و يهود، نهضت

يـک از آنهـا    حکومت انجام شده بود؛ اما هـيچ  هاجتماع و ادار هبازگرداندن دين به صحن
  درنهايت موفق نشدند ايده و آرمان خويش را عملياتي يا صادر کنند.

                                              
 .10/3/1369. پيام مقام معظم رهبري به مناسبت اولين سالگرد رحلت امام خميني، 1
 .71 حمد كريمي، ص. ر.ك: پشت نقاب صلح، م2
 .175و  174علي انديشه، صص  ه. ر.ك: شيعيان مبارزان راه خدا، رابين رايت، ترجم3
 .176اسالم و غرب، ص  ه. ر.ك: آيند4
 همان.. 5
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الدين اسـدآبادي و جريانـات سـلفي     قالب اسالمي ايران، سيدجمالنيم قرن قبل از ان
هـاي   در جهان اسالم، تشکيل حکومت اسالمي را مد نظر داشتند و بر اين اساس، دولت

اي براي ساير ملـل   يک جاذبه هيچ ي. ولديني در عربستان سعودي و پاکستان تشکيل شد
  اند. دهبرداري ايجاد نکر خواه براي الگو هاي آزادي و گروه

حکومت يهود اسرائيل نيز که بر خـالف برخـي کشـورهاي اسـالمي منطقـه (ماننـد       
  اي عربستان سعودي) عنواني برگرفته از دين را براي کشور خود برگزيد ـ نه عنوان فرقه 

  حکومت ديني را اجرا کند. هـ نتوانست ايد
 هکوالر اداربـازبيني در وضـعيت سـ    هميالدي، علماي مسيحي ايـد  ۷۰ هتقريباً از ده

اجتماع را طرح کردند؛ اما محور اين دعوت، بازگشت به اخالق بود. ايـن موضـوع نيـز    
  هاي اخالقي باشد. ممکن است به دليل محدود شدن مسيحيت به گزاره

ديني اجتمـاع در دوران معاصـر، بـه     ههاي جديد مسيحيت براي ادار يکي از نهضت
  گردد. آونجليکا) در آمريکا باز ميقدرت گرفتن سياسي و اجتماعي راست مسيحي (

شـدت منتظـر ظهـور     هاي مسيح در جامعـه و بـه   اين گروه خواهان پياده شدن آرمان
گـذاري اجتمـاعي و حقـوقي، مشـارکت جـدي       ايشان هستند. آنها در ابتدا در سياسـت 

سـپتامبر بـه    ١١ هشدند که پس از واقع مسائل خارجي نيز وارد مي هدر حوز ي. ولداشتند
  ١ود رسيد.اوج خ

تنها مسلمانان، حتي مسيحيان و پيروان ديگر اديـان را اميـدوار کـرد     وقوع انقالب اسالمي نه
هـا   که امکان ساختن نظام سياسي ديني وجود دارد. به همين دليل است که از اين زمان، جنـبش 

  ٢.جويانه حول باورهاي ديني افزايش يابد طلبانه يا مبارزه هاي اصطالح و نوشته
                                              

1. International Politics، "Thy Will Be Done: The New Foreign of America’s Christian 

Right"، Stuart Croft، No 44، pp 692 _ 110. 

  . ر.ك: عصر امام خميني.2

International Journal of Politics، Culture and Society ،"Theorizing religion in a globalizing 

world"، Karner Christian and Aldridge Alan ، Vol 18، No 1. 
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به دين دانست.  =انقالب اسالمي و امام خميني هتوان در نگاه ويژ وضوع را مياين م

انقالب اسالمي ايران ديدگاه سابژکتيو به دين داشت، نـه آبژکتيـو. در رويکـرد آبژکتيـو،     

دين موضوع بررسي است و پژوهشگر، با اسـتفاده از مبـاني و رويکردهـاي سـکوالر و     

کنـد.   پـردازي مـي   هاي اجتماعي، نظريه نند ساير پديدهدين، ما هپارادايم مدرن دربار درون

هـايي دنيـوي    در اين رويکرد، انسان، جهان و خدا موضوعات قراردادي و برداشـت 

شود و به  ها تفاوت گذاشته نمي هستند. البته اين به معناي اين نيست که ميان پديده

گاهي ديـن را بـه   شود. اين رويکرد  ماهيت، فرايند و ساختار دروني آنها توجه نمي

عنوان يک جنبش يا دولت ديني نگريسته؛ گاهي نگاهي تحليلي، تـاريخي و جامعـه   

ايـن   هانـد. در همـ   اند يا اينکه مفاهيم ديني را بررسـي کـرده   شناختني به دين داشته

مباني و روش بررسي، سکوالر و مدرن است  ي. ولموارد، دين موضوع بررسي است

شـود،   هـاي اجتمـاعي بررسـي مـي     اعي، مانند ساير پديدهواقعيت اجتم و دين به عنوان

  هاي خود. البته با اقتضائات و ويژگي

دين ديگـر موضـوع بررسـي نيسـت، بلکـه خـود در جايگـاه          در رويکرد سابژکتيو،

گيــرد. در ايــن رويکــرد مبــاني  پــردازي و تحليــل و فاعــل شناســايي قــرار مــي نظريــه

شود که از مبنا بـا   اي نوين توليد مي د و نظريهکن شناسي تغيير مي شناسي و معرفت هستي

رويکرد سکوالر و مدرن متمايز است. اين رويکرد بر آن است که بعد از پذيرش برخي 

شناسانه، عصر تجـدد کـه محـور توليـد      شناسانه و معرفت شناسانه، ارزش از مباني هستي

يس علـوم اجتمـاعي   اند، با اکتشاف مباني ديني معـادل و تأسـ   علوم اجتماعي جديد بوده

  ١امور جهاني پرداخت. هپردازي ديني دربار توان به نظريه ديني، مي
کـارگيري مفـاهيم    و بـه  به عبارت ديگر، اين رويکرد بر فهم اجتماعي جديد از دين

                                              
اين دو رويكـرد را در مـورد   » ه يا ابژه؟الملل: سوژ پردازي روابط بيندين در نظريه« ه. آقاي مجيد بهستاني در مقال1

اهللا ابراهيمـي،   الملل، حميرا مشيرزاده و نبي الملل بررسي كرده است؛ ر.ك: تحول مفاهيم در روابط بين روابط بين

 .355ـ  333صص 
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و معتقد است با علـوم اجتمـاعي کنـوني،     ١ديني به عنوان نيروهاي اجتماعي تأکيد دارد
کند. بنابراين بايد از مرزهـاي   اد که معنايي جديد توليد ميتوان فهمي از دين ارائه د نمي

  ٢دانش کنوني عبور کرد.
عنوان ايدئولوژي رقيب، سبب شـد   انقالب اسالمي با مطرح کردن انقالب سياسي به 

مسلمانان بپذيرند که اسالم براي اصالح سياسي و اجتماعي برنامه دارد و به اين ترتيـب  
و بـه دنبـال آن رهبـري و روش     ٣الم را تحت تأثير قرار دادافکار و ايدئولوژي جهان اس

  ٤متفاوتي را براي مبارزه ارائه کرد.
انقالب اسالمي ايران عالوه بر اينکه الگويي عملي بـراي مبـارزه و جهـاد در جهـان     

، چون پيروزي انقالب و استقرار نظام و حکومت اسالمي را نيز تجربه کـرده  ٥اسالم بود
  شود.مراحل بعدي نهضت نيز محسوب ميمناسبي براي بود، الگوي عملي 

بخشي جمهوري اسالمي ايران براي بيداري اسـالمي بـه دو عامـل     الگو بودن و الهام
ساالري ديني در قالب قـانون اساسـي و    . الگوي نظري مردم١گردد:  مهم و عمده باز مي

نظام سياسـي بـا    . تداوم و تکامل اين نظريه و٢ساخت سياسي جمهوري اسالمي ايران؛ 
هـاي   جانبه. عالوه بر اين، دست يافتن به پيشرفت هاي همه ها و معارضت وجود مخالفت
هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، از عوامل مـؤثر در   جانبه در طول دهه فراوان و همه

  ٦دهي ذهنيت مثبت جهان اسالم نسبت به الگوي ايران اسالمي است. شکل
                                              

  با همين رويكرد نگاشته شده است.» الملل؛ بازگشت از تبعيد دين و روابط بين«. كتاب 1

Religion in International Relation: TheReturn fron Exile ، Hatzopoulos Pavlos and Petito 

Fabio ، p 99_ 102. 

2. Alternatives، "Religion and Inter _ National Politics: on The Heuristics of Indentites، 

Structure and Agents”، Friedrich Kratochwill ، Vol 30، p 23. 

 .332؛ انقالب ايران و بازتاب جهاني آن، ص 11حميد احمدي، ص  هفرعون، ژيل كپل، ترجم . ر.ك: پيامبر و3
 .67و  66هاي اسالمي و انقالب اسالمي ايران، صص  . ر.ك: نهضت4
 .113. ر.ك: رويارويي انقالب اسالمي ايران و آمريكا، جميله كديور، ص 5
 .136ـ  99، صص در نظر و عمل . ر.ك: بيداري اسالمي6
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هاي عملي بيداري اسـالمي را پوشـش داد و    واليت فقيه، جنبه هيبا طرح نظر =امام خميني
  ١جامعه قرار بگيرد. همدل سياسي نويني را از فقه استخراج کرد تا دين مبناي ادار

گـرا را بـراي    ساالري ديني، مـدلي معتـدل و آرمـان    انقالب اسالمي ايران، با تکيه بر مردم
عماري در بيداري اسالمي به جهان اسـالم  استبدادي و ضداست خواهانه ضد هاي آزادي حرکت

انـد،   ها که کارآمدي در بسط عالم اسـالمي نداشـته   معرفي کرد. اين مدل در مقابل ساير نظريه
افراطي، خشن و غير قابل انعطـاف (قرائـت سـلفيت     هنظري  .۱دهد:  خوبي خود را نشان مي به

غرب براي کشـورهاي   الگوي سکوالر و الئيک (ترکيه، مدل ه. نظري٢و وهابيت از اسالم)؛ 
  ٢تحرک ناسيوناليسم عربي. مداراگرا، خنثي و بي ه. نظري٣اسالمي)؛ 

انـد،   هرچند متفکران اهل سنت و اعراب مسلمان، زودتر با فرهنگ غرب آشـنا شـده  

ولي رويکرد آنها سلبي بوده است، نه ايجابي و اثباتي؛ حتي جريان تجـدد فکـري اهـل    

رو بـه بـار    از ايـن   ٣أکيد داشت، ويژگي تـدافعي داشـت.  سنت که بر ضرورت اجتهاد ت

  ٤اند. ايدئولوژيکي غرب توجهي نداشته

شناسي و دينـي، بـه رويکـرد سـلبي     در مقابل، جريان تشيع با توجه به مباني معرفت

ـ  براساساکتفا نکرده و در يک جريان تکاملي،  مـدل در مقابـل    هرويکرد ايجابي، به ارائ

  ٥غرب رسيده است.
توان مدل اسالم سياسي ايران را يـک مـدل موفـق و قابـل اقتبـاس       ن اساس ميبر اي

                                              
 .334  . ر.ك: اسالم، سنت، دولت مدرن: نوسازي دولت و تحول در انديشه سياسي معاصر شيعه، سيدعلي ميرموسوي، ص1
اهللا العظمي امـام خمينـي و    بيداري اسالمي در انديشه سياسي حضرت آيت ههمايش نظري ه. ر.ك: مقاالت برگزيد2

هـاي اسـالمي در    گـرا در حركـت   اعتـدال آرمـان  بيداري اسالمي، خط  هنظري«اي،  اهللا العظمي خامنه حضرت آيت

 .226ـ  179، تقي صوفي نياركي، صص »مقام معظم رهبري هانديش
 .15ص  ،سياسي عرب، حميد عنايت  ه. ر.ك: سيري در انديش3
 .70و  25ـ  18. ر.ك: انقالب فرامدرن و تمدن اسالمي (موج چهارم بيداري اسالمي)، موسي نجفي، صص 4
ايران معاصر، احمد رهدار؛ مباني نظري بيداري اسالمي در قـرن اخيـر    هي علماي شيعه در تجربشناس . ر.ك: غرب5

اي، رهبر معظم انقـالب اسـالمي، بتـول يوسـفي،      اهللا العظمي سيدعلي خامنه هاي حضرت آيت با تأكيد بر انديشه

 .13و  12صص 
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هاي اسالمي دانست که پس از پيروزي، بـا خـأل    براي ساير کشورهاي اسالمي و نهضت
  ١ايدئولوژي مواجه نشوند.

 گيري نتيجه

اي انقالب اسالمي ايران در زماني که دين از صحنه سياسـي و اجتمـاعي بـه گوشـه    
هـاي  الملل نبود، ظهور کرد. قـدرت  بين هبود و اثري از امت اسالمي در صحنرانده شده 

استعماري در جهان اسالم، حضوري مستکبرانه داشتند. در اين شرايط، انقالب اسـالمي  
با شعار دين و در جهت اعتالي هويت امت اسـالمي، بـا اسـتکبار، اسـتعمار و اسـتبداد      

احياي عزت اسالمي در مقابل چشمان مسلمانان مبارزه کرد و الگويي عملي از مبارزه و 
اي مضاعف، در قرار داد تا مباني معرفتي خود را در قيام و مبارزه تغيير دهند و با روحيه

مسير ايجاد نظام سياسي اسـالمي کوشـش کننـد. بـه ايـن ترتيـب انقـالب اسـالمي بـر          
  گرايي خط بطالن کشيد. گرايي و غرب ملي

ي و امت اسالمي در اينجاست که انقالب اسالمي با وجود اينکـه  اتصال انقالب اسالم هنقط
از جهت مليت (فارس) و مذهب (شيعه) در اقليت جهان اسالم کـه عـرب و سـني بـود قـرار      

هاي قـومي، ملـي، جغرافيـايي و    گاه انقالب و نهضتش را به مرزها و تشخصداشت، ولي هيچ
کـار   هدر مقابـل کفـر و کـافران، سـرلوح     مذهبي محدود نکرد و بلکه اعتالي تمدن اسالمي را

  هاي انقالب شد.خود قرار داد. به اين ترتيب قوت امت اسالمي، از اهداف و برنامه
اي، مسـير مبـارزه را بـا الگـوگيري از     امروزه بيداري اسالمي با چنين هدف و برنامه

ي طلبـ کنـد هويـت  انقالب اسالمي ايران در دستور کار قـرار داده اسـت و کوشـش مـي    
  بخشي به امت اسالمي پاسخ دهد.اسالمي را با عزت

                                              
ي به غرب و جدايي دين از سياسـت يـا عربسـتان    هايي مانند نزديك توان تركيه را با شاخص . در مقابل اين الگو مي1

  گرايي سلفي ترسيم كرد. هايي مانند مناسك را با شاخص

؛ همچنـين  49ـ   42المللي، امين بنايي بابـازاده، صـص    اي و بين ر.ك: بيداري اسالمي و تأثير آن بر معادالت منطقه

اي خـاور   ؛ مجله مطالعـات منطقـه  8ـ   6صص ، كيهان برزگر، »آمريكا و بهار عرب«ديپلماسي ايراني،  هر.ك: مجل

 .6ـ  3، علي زارعي، صص »بيداري اسالمي و استراتژي غرب«ميانه، 



  
  
  
  
  
  

  منابعمنابع

  .۱۳۷۷اهللا رستگاري جويباري، تهران، مؤلف،  آثار معنوي و تربيتي حج، ولي .۱
 حسـن  ترجمـه  طبرسـي،  طالـب  ابـي  بـن  علـي  احمـدبن  ابومنصـور  احتجاج طبرسي .۲

  .تا] [بي سنائي، کتابخانه تهران، مصطفوي،
د فارابي، تحقيق عثمان محمد امين، مصر، مطبعه السعاده، احصاء العلوم، ابونصر محم .۳

  .ق.  ه۱۳۵۰
اخالق ناصري، خواجه نصيرالدين طوسي، تصحيح و تنقيح مجتبي مينوي و عليرضـا   .۴

  .۱۳۷۳حيدري، تهران، خوارزمي،
  .۱۳۸۳ بوستان کتاب،، سياسي اسالم، رضا خراساني، قم هاخالق و سياست در انديش .۵
تهـران، مؤسسـه خـدمات فرهنگـي رسـا،      ، ٢چاکبر فرهنگـي،  ارتباطات انساني، علي .٦

١٣٧٤.  
 ، تهـران، ٥چ راد، محسـنيان  مهـدي  جمعـي،  گروهـي،  فـردي،  ميان انساني، ارتباطات .٧

  .١٣٨٢ سروش،
مشـهد، کنکـاش   ، ١چالمللي و کشورهاي جهان سوم، ناصـر فرونچـي،   ارتباطات بين .٨

  .١٣٨٤دانش، 
تهـران،  و ديگران،  کبر فرهنگي ا يف عليارتباطات توسعه در جهان سوم، ترجمه و تال .٩

  .١٣٩٠رسا، 



   212   
 امت اسالميو  حج

 هلزلـي اسـتيوز، ترجمـ    و ملکـات  ارتباطات توسعه در جهان سـوم، سـرينواس آر.   .١٠
  .١٣٨٨، مطالعات فرهنگي و اجتماعي هپژوهشکد تهران، شعبانعلي بهرامپور،

و   زي ير ه ام رن ز ب رک ] م راي اصـغر کيـا، [ب  الملـل، علـي   ارتباطات جمعي و روابـط بـين   .١١
  .١٣٨٥تهران، آن، ، ٢چ،  ي ان س ان  روي ي ن  وزش آم

  .١٣٨٤، سروش ، تهران،١، حميد موالنا، چارتباطات جهاني در حال گذار .١٢
  .١٣٨٨مؤسسه نشر شهر، ارتباطات در جهان معاصر، کاظم معتمدنژاد، تهران،  .۱۳
  ان ازم ، تهران،سـ  ري اه  ايي اب ب  دي ه مه مـ  رج ، ت ت مي . اس ي رد ج ف ، آل گ ن ره و ف  اطات ب ارت .١٤

  .١٣٨٢ـ١٣٧٩)،  ت م ا (س ه  اه گ ش اني دان س ان  وم ل ع  ب ت ک  ن دوي و ت  ه ع طال م
  .  ١٣٨٢تهران، سروش، شناسي، مهدي محسنيان راد،  ارتباط .١٥

  .١٣٨٥سروش، ،تهران، ٧، چراد محسنيانمهدي  ،شناسي ارتباط .١٦
  .١٣٨٣، سروش،استراتژي سلطه، احمد واعظي، تهران .۱۷

 هسسه االرض ويژؤجوار آن، معربي و کشورهاي هم هاستراتژي صهيونيس در منطق .۱۸

 .١٣٦٣الملل اسالمي،  ، انتشارات بين]جا بي[مطالعات فلسطيني، 

استراتژي نظامي آمريکا، ساموئل هانتينگتون، ترجمـه جمشـيد سرمسـتاني، تهـران،      .۱۹

 .١٣٨٢ب اسالمي، دانشکده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقال
، قـم، دفتـر   ۲استراتژي وحـدت در انديشـه سياسـي اسـالم، سـيداحمد مـوثقي، چ       .۲۰

 .۱۳۷۵تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، 

ويکم، جـواد منصـوري، تهـران، اميرکبيـر،      استعمار فرانو: نظام سلطه در قرن بيست .٢١
١٣٨٥.  

ؤسسه آموزشـي  سازي و انقالب اسالمي، احمد واعظي، قم، م استعمار فرانو، جهاني .۲۲
  .١٣٨٧و پژوهشي امام خميني، 

بنيـادگرايي   ههاي اسالمي معاصر در جهان غرب (بررسي پديـد  اسالم در انقالب: جنبش .٢٣
  .١٣٧٧تهران، کيهان، ، ٣چدکتر حميد احمدي،  هدکمجيان، ترجم اسالمي)، هراير



                                                                                                                           213  
 منابع

 ق..   ه١٣٨٠االسالم روح المدنيه، مصطفي الغالييني، بيروت، المکتبه العصريه،  .۲۴
اسالم سياسي در کشاکش هويت و تجدد، رضـوان السـيد، ترجمـه مجيـد مـرادي،       .۲۵

 .١٣٨٣تهران، مرکز بازشناسي اسالم و ايران، 
االسالم و الغرب، اشکاليه التعايش و الصـراع، سـمير سـليمان، بيـروت، دار الحـق،       .۲۶

  .ق.  ه١٤١٧
کاران، اسالم و چالش اقتصادي، محمدعمر چپرا، ترجمه سيدحسين ميرمعزي و هم .٢٧

 .١٣٨٤تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 

 .١٣٨١اسالم و مقتضيات زمان، مرتضي مطهري، تهران، صدرا،  .۲۸

اسالم، سنت، دولت مدرن: نوسازي دولت و تحول در انديشه سياسي معاصر شيعه،  .۲۹
 .۱۳۸۴سيدعلي ميرموسوي، تهران، نشر ني، 

 .١٣٨٢ايوار، اصول ارتباط جمعي، محمود اکرامي، مشهد، نشر  .٣٠

اصول و مباني جهانگردي، کوپر و همکاران، ترجمه اکبر غمخـوار، تهـران، فرامـاد،     .٣١
١٣٨٠. 

  .١٣٧٥، ١٠٨ و ١٠٧اطالعات سياسي ـ اقتصادي، ش .٣٢
 .١٣٩٠، ٢٥اطالعات سياسي اقتصادي، سال  .۳۳
  .  ١٣٩٠، ٢٨٣اطالعات سياسي اقتصادي، ش .٣٤
، ١چاهللا آزاد و ديگـران،  اسـد  هاطالعات و ارتباطات جهاني، حميـد موالنـا، ترجمـ    .٣٥

  .١٣٨٤تهران، کتابدار، 
اقتصاد اجتماعي با برداشتي از اقتصاد اجتماعي اسالم، حسن توانايـان فـرد، تهـران،     .٣٦

 .١٣٥٧ميالد، 

نـژاد، تهـران،    اقتصاد اسالمي چيست؟، محمـدعلي چـاپرا، ترجمـه حسـين عباسـي      .٣٧
 .١٣٨٩پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسالمي، 

ها)، جمشيد پژويان، تهران، دانشگاه تربيـت مـدرس،    قتصاد بخش عمومي (مالياتا .٣٨



   214   
 امت اسالميو  حج

 .١٣٧٣پژوهشکده اقتصاد، 

 .۱۳۹۰الملل، عليرضا رحيمي بروجردي، تهران، سمت،  اقتصاد بين .۳۹

هاي حج، حسن توانايـان فـرد، تهـران، چـاپخش،      وري در آموزش اقتصاد حج: بهره .٤٠
١٣٧٧. 

 فرهـاد نعمـاني،  پل باران و ديگـران، ترجمـه    شد،نيافتگي و راقتصاد سياسي توسعه .٤١
  .١٣٥٤اميرکبير، تهران، 

  .١٣٥٩اقتصاد سياسي رشد، پل باران، ترجمه کاوه آزادمنش، تهران، خوارزمي،  .٤٢
  .١٣٧٥اقتصادنا، سيد محمدباقر صدر، قم، دفتر تبليغات حوزه علميه،  .٤٣
هران، اطالعـات،  امام خميني تنها گزينه، فتحي شقاقي، ترجمه هادي خسروشاهي، ت .۴۴

۱۳۸۴.  
  .۱۳۷۸اکبر مرتضايي، تهران، پيام آزادي، امام خميني در حديث ديگران، علي .۴۵
زاهـدان، نهـاد نماينـدگي    گرايي جهان اسالم، سيدمحمد هاشمي،  امام خميني و هم .۴۶

 .۱۳۸۲، سنت سيستان و بلوچستان مقام معظم رهبري در امور اهل

، بـه کوشـش   )جامعـه  و عرفان، اخالق( يعرفان ـهاي اخالقي  امام خميني وانديشه .۴۷
هاي اخالقي ـ عرفاني امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام     کنگره انديشه

  .۱۳۸۲خميني، 
آمريکا و اسالم سياسي، رويارويي با تضاد منافع، فواز اي جـرجيس، ترجمـه سـيد     .٤٨

  .١٣٨٢محمدکمال سروريان، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 
 و تعلـيم  پژوهشـکده  تهـران،  دوران، بهـزاد هاي نـوين،   موزش و پروش و گفتمانآ .٤٩

 .١٣٨٣تربيت، 

ديبا، ، تهران، ١چمحمود سلطانيه،  ههايش، کارل گوستاويونگ، ترجمانسان و سمبل .٥٠
١٣٧٧.  

يحيـي   و محمدرضـا آهنچيـان   هشناسي تربيتي، جورج فردريـک نلـر، ترجمـ   انسان .٥١
 .١٣٧٩قائدي، تهران، آييژ، 



                                                                                                                           215  
 منابع

الب اسالمي ايران و امام خميني، راشـد الغنوشـي، ترجمـه و توضـيحات: سـيد      انق .۵۲
  .۱۳۹۰هادي خسروشاهي، تهران، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي، 

انقالب اسـالمي و بازتـاب جهـاني آن، جـان ال اسـپوزيتو، ترجمـه محسـن مـدير          .۵۳
 .۱۳۸۲چي، تهران، مرکز بازشناسي اسالم و ايران،  شانه

 .۱۳۸۱الرسول،  بضعهو نظريه پايان تاريخ، محمد مددپور، قم، انقالب اسالمي  .۵۴

انقالب ايران به روايت بي.بي.سي، زير نظـر عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي، تهـران،       .۵۵
  .۱۳۷۲طرح نو، 

، ۲چـي، چ  انقالب ايران و بازتاب جهاني آن، جان ال اسپوزيتو، ترجمه محسن شانه .۵۶
 .۱۳۸۶انتشارات باز، تهران، 

، تمدن اسالمي (موج چهـارم بيـداري اسـالمي)، موسـي نجفـي      انقالب فرامدرن و .۵۷
 .١٣٨٧، سسه مطالعات تاريخ معاصر ايرانؤمتهران، 

  .۱۳۷۴تهران،  دانشگاه انتشارات سياسي، حسين بشيريه، تهران، بسيج و انقالب .۵۸
، عبـدالوهاب محمـد   عرفـه مالفي علـم اجتمـاع    حالهااليدئولوجيه الصهيونيه دراسه  .۵۹

  .١٩٨٢، المعرفهالم المسيري، کويت، ع
ايدئولوژي و روش در اقتصـاد، همـايون و محمـدعلي کاتوزيـان، ترجمـه م.قائـد،        .٦٠

 .١٣٧٤تهران، مرکز، 

المللـي  بـين  هايدئولوژي، رهبري و فرايند انقالب اسالمي (مجموعه مقـاالت کنگـر   .۶۱
  .١٣٨٣ عروج، نشر و چاپ مؤسسه، ۱تبيين انقالب اسالمي)، ج

هاي انقالب اسالمي  درآمدي تاريخي ـ فلسفي بر ريشه ايران معاصر و غرب جديد:  .۶۲
(مجمومه مقاالت)، گردآوري مؤسسه مطالعـات تـاريخ معاصـر ايـران، تهـران، مؤسسـه       

 .١٣٨٤مطالعات تاريخ معاصر ايران، 
 هسسـه فرهنگـي دانـش و انديشـ    ؤمتهـران،  ايران و آمريکا، سيدعلي نبـي لـوحي،    .۶۳

  .۱۳۷۸معاصر، 
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)، ١٩٣٧ـــ ١٨٩٧ســاس اســناد وزارت امــور خارجــه (فلســطين برا هايــران و مســئل .٦٤
  .١٣٧٦اکبر واليتي، تهران، دفتر نشر فرهنگي اسالمي،  علي
ايرانيان چه رؤيايي در سر دارند؟، ميشل فوکو، ترجمه حسـين معصـومي همـداني،     .۶۵

 .۱۳۷۷تهران، هرمس، 

 آميـز، شـيرين هـانتر و    ها يا همزيستي مسـالمت  برخورد تمدن غرب: اسالم و  هآيند .۶۶
 .١٣٨٠همايون مجد، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 

 ،عمـرو الشـوبکي   و سپتامبر، رفعت سـيداحمد  ١١هاي اسالمي پس از  جنبش هآيند .۶۷

  .          ۱۳۸۷ ،  7دانشگاه امام صادق، تهران، ميثم شيرواني هترجم

 .١٣٦٧حسين خورشيدي، تهران، اميرکبير،  بازار مشترک اسالمي، غالم .٦٨

  .١٣٧٦، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ١ابازار؟، محسن رناني، چبازار يا ن .٦٩

، تهران، پژوهشگاه فرهنـگ و  ۲بازتاب جهاني انقالب اسالمي، منوچهر محمدي، چ .۷۰

 .۱۳۸۶انديشه اسالمي، 

بانکداري اسالمي در جمهوري اسالمي ايران، شاپور زردموي اوردکلو، تهران، مرکز  .٧١
 .١٣٨٩اسناد انقالب اسالمي ايران، 

اصـغر کـاظمي،   مدرن: زوال فرهنگ و اخالق در فرايند نوگرايي، علي هبحران جامع .٧٢

  .١٣٧٧تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 

ها و بازسازي نظم جهـاني، سـاموئل هـانتينگتون، محمـدعلي حميـد       برخورد تمدن .٧٣

  .١٣٧٨هاي فرهنگي،  رفيعي، تهران، دفتر پژوهش
با و بـدون   »گري آموزش خود درمان«مدت  گري کوتاه درمانبررسي اثربخشي روان .٧٤

 هبزرگـي، رسـال   گيري مذهبي اسالمي بر مهار اضـطراب و تنيـدگي، مسـعود جـان     جهت
 .١٣٧٨دکترا، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 

هـاي سـيما    ها، لعيا باستاني، تهران، اداره کـل پـژوهش   بررسي مفاهيم نمادين شکل .٧٥
 .١٣٨٢(صدا و سيما جمهوري اسالمي ايران)، 
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، تهـران،  ١، چهرسيما فلسـفي ، اد بورن، ترجمه مبعد فرهنگي ارتباطات براي توسعه .٧٦
  .١٣٧٩، اي صدا و سيما مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه

 .۱۳۷۷بنيادهاي نظريه اجتماعي، جيمز کلمن، ترجمه صبوري، نشر ني، تهران،  .۷۷

  .١٣٧٤کانون علم و دين، هاي نماز، حسن توانايان فرد، تهران،  وري در آموزش بهره .٧٨
بيداري اسالمي در نظر و عمل، به کوشش (ويراستار علمي) اصغر افتخاري، تهران،  .۷۹

 .۱۳۹۱، 7دانشگاه امام صادق

المللـي، امـين بنـايي بابـازاده،      اي و بين بيداري اسالمي و تأثير آن بر معادالت منطقه .۸۰

  .۱۳۹۱مي)، تهران، نهضت نرم افزاري (وابسته به انتشارات انقالب اسال

، معاونت فرهنگي مجمع تقريب ٢انداز آينده و هدايت آن، ج بيداري اسالمي، چشم .۸۱
 مذاهب اسالمي.

 .۱۳۹۰نا]،  اکبر واليتي، تهران، [بي بيداري اسالمي، علي .۸۲

  .۱۳۸۱پايان تاريخ: سقوط غرب و آغاز عصر سوم، مسعود رضوي، تهران، شفيعي،  .۸۳

عبـاس   فرانسـيس فوکويامـا، ترجمـه غـالم    پايان نظم سرمايه اجتماعي و حفـظ آن،   .۸۴

 .۱۳۷۹توسلي، تهران، جامعه ايرانيان، 

پرســش از ماهيــت مدرنيتــه در ايــران، موســي نجفــي و ديگــران، تهــران، شــرکت  .٨٥
  .١٣٨٧انتشارات سوده مهر، 

نسرين حکمي، تهـران،   هاسرائيل و صهيونيسم سياسي، روژه گارودي، ترجم هپروند .۸۶
 .١٣٦٩ت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات وزار

 ، اســرائيل در ود ک ي ل و ار ک  زاب اح  ک ژي رات ت اســ  داف اه  ي ررســ ب:  ح ل صــ  اب ق ن  ت شــ پ .۸۷
 .۱۳۷۹محمد کريمي، تهران، کيهان، 

اکبـر   پويايي فرهنگ و تمدن اسالم و ايـران (از رکـود تـا بيـداري اسـالمي)، علـي       .٨٨
  .۱۳۸۶، وزارت امور خارجه، ، انتشاراتمركز چاپ و ، تهران، ٢واليتي، ج 

  .۱۳۸۲، تهران، کيهان، ۳پيامبر و فرعون، ژيل کپل، ترجمه حميد احمدي، چ .۸۹
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، ۴زاده، چ تأثير انقالب اسالمي ايـران بـر کشـورهاي اسـالمي، محمـدباقر حشـمت       .۹۰
 .۱۳۸۷تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 

  .١٣٨٨هاشم،  ايان فرد، اصفهان، بنيوري، حسن توان تأثير نماز در افزايش بهره .٩١
هاي اقتصادي در جهان اسالم، حسـن توانايـان فـرد، تهـران، مؤلـف،       تاريخ انديشه .٩٢

١٣٨٩. 

 .١٣٦٨تاريخ تمدن، هنري لوکاس، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، تهران، کيهان،  .۹۳
هاي صليبي، استيون رانسيمان، ترجمه منـوچهر کشـف، تهـران، بنگـاه      تاريخ جنگ .۹۴

 .١٣٧١شر کتاب، ترجمه و ن
تمدن و فرهنگ جهان، زيـر نظـر مـاروين پـري، دبيـر:        تاريخ جهان: تحول انديشه، .٩٥

  .١٣٧٧هوارد ار. اندرسون، ترجمه عبدالرحمن صدريه، تهران، فردوس، 
زاده، مشـهد، آسـتان    تاريخ جوامع اسالمي، اير ام. الپيدوس، ترجمه محمود رمضـان  .۹۶

 .١٣٧٦قدس رضوي، 
، از آغاز تا پايان آل بويه، احمدرضا خضري، تهران، سـمت،  تاريخ خالفت عباسيان .۹۷

١٣٧٩. 
نيـا،   هاي ميانه، گ. م. دنسکوي و ا. و. آگيبـالووا، ترجمـه رحـيم رئـيس     تاريخ سده .٩٨

  .١٣٥٥تهران، پيام، 
 حق، راه در قم، مؤسسهتاريخ سياسي اسالم تا سال چهلم هجري، رسول جعفريان،  .٩٩

١٣٦٦.  
ـ    .۱۰۰ نيـا، تهـران،    دالعزيز سـالم، ترجمـه بـاقر حيـدري    تاريخ عرب قبـل از اسـالم، عب

 .۱۳۸۰انتشارات علمي و فرهنگي، 
 .١٣٧٢، تهران، نشر ني، ١تاريخ عقايد اقتصادي، فريدون تفضلي، چ .١٠١

شـاهي، تهـران، سـروش،     تاريخ فلسفه، فردريک کاپلستون، ترجمه بهاءالدين خرم .١٠٢
١٣٧٦. 
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 .ق.  ه١٤٢٣العصر الحديث،  جا]،  حسين مؤنس، [بي تاريخ قريش،  .۱۰۳
دانشـگاه   ،تهـران  ،ابوالفضـل عزتـي   هتاريخ گسترش اسالم، توماس آرنولد، ترجم .١٠٤

  .١٣٨٥تهران، 
 ،محمـد جـواهرکالم، تهـران    هتاريخ نـوين فلسـطين، عبـدالوهاب کيـالي، ترجمـ      .١٠٥

  .١٣٧٦اميرکبير، 
تاريخچــه بــازار مشــترک، ژان فرانســوا دونيــو و ژرار دروئســن، ترجمــه محمــد  .۱۰۶

 .۱۳۷۵ران، انتشارات علمي و فرهنگي، ، ته۱اسفندياري، چ

، پژوهشـگاه علـوم   ٣تأمالتي سياسي در تاريخ تفکر اسالمي (مجموعه مقاالت)، ج .۱۰۷
 .١٣٧٧انساني و مطالعات فرهنگي، 

علـي نصـيري، قـم،     هشـهري، ترجمـ   تبليغ در قرآن و حديث، محمد محمدي ري .١٠٨
  .١٣٨٠دارالحديث، 

. ام. هازمن و ام. اس. مک فرسـن،  تجزيه و تحليل اقتصادي و فلسفله اخالق، دي .١٠٩
 .١٣٨٦، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، ١چ

شناختي حج براساس مناسک گذار، علـي سـادئي، تهـران، انتشـارات     تحليل مردم .۱۱۰
 .۱۳۸۶شالک، 

الهـام و بنيـاد فرهنگـي دکتـر علـي      تهـران،  تحليلي از مناسک حج، علي شريعتي،  .١١١
 .١٣٨٧، ٢٠شريعتي، چ

شناسي علم اقتصاد، سيد مهـدي زريبـاف، تهـران،     بر سير شناخت و روش تحليلي .١١٢
 .١٣٩٠، 7دانشگاه امام صادق

 .۱۳۸۴الملل، حميرا مشيرزاده، تهران، سمت،  هاي روابط بين تحول در نظريه .۱۱۳

اهللا ابراهيمـي، تهـران،    الملل، حميـرا مشـيرزاده و نبـي    تحول مفاهيم در روابط بين .۱۱۴
 .١٣٨٩، پژوهشکده مطالعات راهبردي

 .١٣٦٤ فاطمه، نور تهران،المتقين، محمدباقر بهاري همداني،  تذکره .١١٥

 .۱۳۶۵مرتضي اسعدي، تهران، کيهان،  هتروريسم مقدس اسرائيل، ليويا روکاچ، ترجم .۱۱۶
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 ، ي ان ه ج  ظـام  و ن  ي گ ت سـ  ، واب ازي وسـ  ن  ات ظري ر ن ب  روري : م ه ع وس و ت  ي اع م ت ر اج ي ي غ ت .۱۱۷
، تهران، پژوهشکده مطالعـات راهبـردي،   ٤، چ ري ظاه م  ي ب ي ب ود ح م ح م ه م رج ت ،و س  ن وي آل

١٣٨٧  . 
  .۱۳۸۰ نشر ني،، منوچهر وثوقي، تهران هتغييرات اجتماعي، گي روشه، ترجم .۱۱۸
، اوما ناروال و جـريس  هاي جديد ارتباطي در کشورهاي در حال توسعه تکنولوژي .۱۱۹

  .١٣٨٤، ها مرکز مطالعات و توسعه رسانههران، ، ت٤حيدري، چداوود هنسون، ترجمه 
بـراي  تمدن برتر: نظريه تمدني بيداري اسالمي و طرح عالم ديني، موسي نجفـي،   .۱۲۰

پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي، پژوهشـکده فرهنـگ و تمـدن انقـالب        
 .١٣٩٠اسالمي، بنياد فرهنگي تاريخي خانه مشروطيت اصفهان، آرما، اصفهان، 

ر بوته آزمايش، آرنولد توينبي، ترجمه ابوطالب صارمي، تهران، امير کبيـر،  تمدن د .۱۲۱
١٣٥٣. 
تهـران، فرهنـگ و   ، ١حسـين نصـيري، چ  انداز جهان سـوم)،   پايدار (چشم هتوسع .۱۲۲

 .١٣٧٩انديشه، 

  .١٣٨٤، قومس نشرتهران،  ي،ساع احمد، متعارض مکاتب در توسعه .۱۲۳

  .١٣٧٠تهران، سهامي انتشار، ، ١يوسف نراقي، چنيافته،  توسعه و كشورهاي توسعه .١٢٤

اندرو لينکليتر، ترجمه بهرام مستقيمي، دفتر الملل،  جامعه و همکاري در روابط بين .۱۲۵

 .۱۳۸۵المللي، تهران،  مطالعات سياسي و بين

  .١٣٨٧ ، تهران، اطالعات،٢٠چشناسي ارتباطات، باقر ساروخاني،  جامعه .١٢٦

 .۱۳۸۸ان، اطالعات، ، تهر۲۳شناسي ارتباطات، باقر ساروخاني، چ جامعه .۱۲۷

 .١٣٨٩اي، تهران، جاجري،  شناسي تبليغات، احمد يحيايي ايله جامعه .١٢٨

  .١٣٨٦، تهران، علم، ١جتقي آزاد ارمکي، ها، شناسي توسعه اصول و نظريهجامعه .١٢٩

تهـران،  مصـطفي ازکيـا،    نيـافتگي روسـتايي ايـران،   شناسي توسعه و توسـعه جامعه .۱۳۰

  .١٣٦٥اطالعات، 
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  .١٣٧٧تهران، کلمه، مصطفي ازکيا،  شناسي توسعه،جامعه .١٣١

 و مطالعـه  سازمان تهران، آزادگان، جمشيد بواخيم واخ، ترجمه دين، شناسي جامعه .۱۳۲

  .۱۳۸۷، )سمت(ها  دانشگاه انساني علوم کتب تدوين

تهران؛ قم، نهاد نمايندگي مقـام معظـم رهبـري در    شناسي دين، جابر دانش،  جامعه .١٣٣

 .١٣٨٥شگاه فرهنگ و معارف، ها، دفتر نشر معارف، پژوه دانشگاه

 فرهنگـي  مؤسسه تهران، ثالثي، محسن ترجمه دين، ملکم هميلتون، شناسي جامعه .۱۳۴

  .۱۳۸۱تبيان،  انتشارات

هـاي علمـي و    شناسي سياسي اسرائيل، اصغر افتخاري، تهران، مرکز پژوهش جامعه .۱۳۵

 .١٣٨٠  ميانه،  مطالعات استراتژيک خاور

تهـران، دانشـگاه امـام    مي، حميـد احمـدي،   هاي اسال شناسي سياسي جنبش جامعه .۱۳۶

  .۱۳۹۰، 7صادق

سـاخت و کـنش اجتمـاعي و     هشناسي معرفـت: جسـتاري در تبيـين رابطـ     جامعه .١٣٧

  .١٣٨٣هاي بشري، عبدالرضا عليزاده، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  معرفت

 .۱۳۷۳شناسي، آنتوني گيدنز، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، نشر ني،  جامعه .۱۳۸

  .١٣٧٦تهران، ني، ، ١٣چمنوچهر صبوري، آنتوني گيدنز، ترجمه اسي، شنجامعه .١٣٩

تهـران،  ، ١چيـونس شـکرخواه،    هالمللي اطالعات، حميد موالنا، ترجمـ  جريان بين .۱۴۰

  .١٣٧١ها،  مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه

ميانـه و شـمال آفريقـا، آالسـدير درايسـدل و جرالـد اچ.         جغرافياي سياسي خاور .۱۴۱

تهـران، وزارت امـور خارجـه، دفتـر مطالعـات سياسـي و       مير حيدر، بليک، ترجمه دره 

 .١٣٧٠المللي،  بين

مرکز اسناد و تهران، اکبر واليتي،  جمهوري اسالمي ايران و تحوالت فلسطين، علي .۱۴۲

 .١٣٨٦تاريخ ديپلماسي، 
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 و تنظيم مؤسسه پژوهشي معاونت ، تهران،۱جهان اسالم از ديدگاه امام خميني، چ .۱۴۳
  .۱۳۷۸ ،=خميني امام آثار نشر
اندازي جامع، واي چاک گي، ترجمه علي پارسـاييان و محمـد    جهانگردي و چشم .١٤٤

  .١٣٨٢هاي فرهنگي،  اعرابي، تهران، دفتر پژوهش
الملـل در عصـر نـوين، اسـميت اسـتيو و جـان        جهاني شدن سياست: روابط بـين  .۱۴۵

فرهنگـي   ، تهـران، انتشـارات مؤسسـه   ۱چمني و ديگران، ج بيليس، ترجمه ابوالقاسم راه
  .۱۳۸۳المللي ابرار معاصر،  مطالعات و تحقيقات بين

  .١٣٨٧جهاني شدن و استعمار دوباره، علي محمدي، تهران، نشر ني، .١٤٦
  .١٣٨١محمدي، تهران، نشر ني،  جهاني شدن و فرهنگ هويت، احمد گل .۱۴۷
جهاني شـدن و فرهنـگ، تـام لينسـون، ترجمـه محسـن حکيمـي، تهـران، دفتـر           .١٤٨

  .١٣٨١ها،  وگوي تمدن کز گفتهاي فرهنگي: مر پژوهش
جهاني شدن و مسائل آن، ژزف استيگليتز، ترجمه حسن گلريز، تهران، نشـر نـي،    .۱۴۹

١٣٨٢. 
لـو، تهـران،    الملل، يان کالرک، ترجمه فرامرز نقي جهاني شدن و نظريه روابط بين .۱۵۰

 .۱۳۸۲المللي،  دفتر مطالعات سياسي و بين

ختاري در عمـل (مجموعـه   جهاني کـردن فقـر و فالکـت: اسـتراتژي تعـديل سـا       .۱۵۱
  .١٣٨٠مقاالت)، احمد سيف، تهران، آگاه، 

  .١٣٨١تهران، سروش، جوان و بحران هويت، محمدرضا شرفي، .١٥٢
علـي محمـدي،    هاي اجتماعي ـ فرهنگي سنت و مدرنيته در ايـران، محمـد    چالش .١٥٣

  .١٣٨٩تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، 
ـ       .۱۵۴ ده پژوهـي، سـتاد کـل    چکيده مقاالت همـايش عمليـات روانـي، مهندسـي و آين

 .١٣٨٧نيروهاي مسلح، 
 تهـران،  آشـوري،  اهللا حبيـب  ترجمـه  آرنولـد،  تومـاس چگونگي گسترش اسـالم،   .١٥٥
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  .١٣٥٧ سلمان،
ترجمـه همـا نـاطق، تهـران،     چهره اسـتعمارگر، چهـره اسـتعمارزده، آلبـر ممـي،       .۱۵۶

 .١٣٤٩خوارزمي، 
نتشارات کيهان، اي، تهران، سازمان ا الملل، سيدمحمد خامنه حج از نگاه حقوق بين .۱۵۷

۱۳۷۱. 

ـ  .١٥٨ مؤسسـه آموزشـي و   ، قـم،  ۱چمحمدرضـا احمـدي،   شناسـي،   روان هحج در آيين
 .۱۳۹۰پژوهشي امام خميني، 

  .١٣٩٠اسرار، محمداکبر محقق، تهران، مشعر،  هحج گنجين .١٥٩
جواد محـدثي،   مهشهري، ترجحج و عمره در قرآن و حديث، محمد محمدي ري .١٦٠

 .١٣٨٦تهران، دارالحديث، 

به کوشـش ابـراهيم   معنويت و کانون ديپلماسي فرهنگي جهان اسالم، حج، تجلي  .۱۶۱
 .۱۳۹۱پژوهشکده تحقيقات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام، حاجياني، تهران، 

حرکت اسالمي سودان، حسن الترابـي، ترجمـه سـيدهادي خسروشـاهي، تهـران،       .۱۶۲
  .۱۳۹۰مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي، 

ت اسـالمي، راشـد الغنوشـي، ترجمـه هـادي      حرکت امام خميني و تجديـد حيـا   .۱۶۳
 .۱۳۷۲، تهران، اطالعات، ۱خسروشاهي، چ

الفتح االسالمي في القرن االول، شکري فيصل، بيروت، دارالعلـم للماليـين،    حرکه .۱۶۴
 م.١٩٧٤
حسـين   و حضرت امام خميني و انقالب اسالمي؛ روايتي جهاني، احمـد اميـدوار   .۱۶۵

  .۱۳۷۹ي سياسي ناجا، تهران، انتشارات سازمان عقيدت، ۱چيکتا، 
دارالصـفدي،   ،دمشـق  اسرائيل، فوزي محمد حميـد،  حقايق و اباطيل في تاريخ بني .١٦٦

  .م١٩٩٤
  .١٣٦٧تهران، صدرا، ، ١٣حسيني، مرتضي مطهري، چ هحماس .١٦٧
شـرکت  ، تهران، ٥چاحمد آرام،  هو انسان در قرآن، توشيهيکو ايزوتسو، ترجم خدا .١٦٨
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  .١٣٨١سهامي انتشار، 
 .۱۳۸۷داران،  ل آل احمد، تهران، جامهخسي در ميقات، جال .۱۶۹

تهـران، کتـاب    خليج فارس در عصر اسـتعمار، ر. واداال، ترجمـه شـفيع جـوادي،     .١٧٠
  .١٣٦٤سحاب، 

گيـري مدرنيتـه، مهـدي مشـکي، قـم، مؤسسـه        در آمدي بر مباني و فرايند شـکل  .١٧١
  .١٣٨٨آموزشي و پژوهشي امام خميني، 

اميرحسين اصغري، تهـران،   ترجمهاندرو وبستر،  شناسي توسعه،درآمدي بر جامعه .١٧٢
  .١٣٨٠کوهسار، 

الملل، رابرت جکسون و گئورک سورنسون، ترجمه مهـدي   درآمدي بر روابط بين .۱۷۳
 .١٣٨٣ذاکريان و ديگران، تهران، ميزان، 

  .م١٩٧٤دارالفکر العربي،  قاهره، ابوزهره،احمد  حمدمالي االسالم،  الدعوه .١٧٤
 صـدر  از مسـلمان  فقهـاي  ياسـي س نظريـه  در سـيري  اسالم، در حکومت و دولت .۱۷۵

عـروج،   نشـر  و چاپ مؤسسه تهران، لمبتون، اس.. کي. سيزدهم، آن قرن اواخر تا اسالم
۱۳۷۴.  
، ترجمه محمدمهـدي عسـکري و ديگـران،    7دين و اقتصاد، دانشگاه امام صادق .١٧٦

  .١٣٩٠، 7تهران، دانشگاه امام صادق
  .١٣٨٥، ٨راهبرد ياس، ش .۱۷۷
 .١٣٧٢ سروش،، تهران ستاري، جالل ترجمه، ليادها ميرچارساله در تاريخ اديان،  .١٧٨

  .  ١٣٨٠، ٤٦رسانه، ش  .١٧٩
 .جيمـز سـي   و پـي. ريچمونـد   فـردي، ويرجينيـا   رفتار غيرکالمي در روابـط ميـان   .١٨٠
  .١٣٨٧، دانژه، تهرانپور،  ژيال عبداهللا و سادات موسوي  فاطمه هکروسکي، ترجم مک
، تهـران، نشـر   ١چ، جـالل سـتاري   هجهان، مونيک دوبوکور، ترجمـ  هرمزهاي زند .١٨١

 .  ١٣٧٣مرکز، 
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جمشـيد زنگنـه،    هشناسي تاريخي، استفن هابـدن، ترجمـ   الملل و جامعه روابط بين .١٨٢
  .١٣٧٩المللي،  تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين

شناسي سياسي جنـگ خلـيج فـارس، اسـتانلي اي. رنشـون، ترجمـه جليـل         روان .۱۸۳
 .١٣٧٦شارات، وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتروشندل، تهران، 

 .٢١/٣/١٣٧٤يکشنبه،   روزنامه اطالعات، .۱۸۴
  .٦٥٦، ش ٢٧/٥/١٣٨١روزنامه جام جم،  .۱۸۵
دانشگاه عالمه طباطبايي،  تهران، نگاري نوين، نعيم بديعي و حسين قندي، روزنامه .۱۸۶

١٣٨٠.  
  .۱۳۷۷روزها و رويدادها، علي برجي ديزجي و ديگران، تهران، زهد،  .۱۸۷
پرويـز اجاللـي، تهـران، مرکـز      هرگر، ترجمـ هـا، آرتـور آسـاب    روش تحليل رسانه .١٨٨

 .  ١٣٧٩ها،  مطالعات و تحقيقات رسانه

اکبـر عليخـاني و همکـاران، تهـران،      عليشناسي در مطالعات سياسي اسالم، روش .۱۸۹
  .۱۳۸۶، 7دانشگاه امام صادق

 .۱۳۷۲رويارويي انقالب اسالمي ايران و آمريکا، جميله کديور، تهران، اطالعات،  .۱۹۰

مجتبي اميري، تهران، مرکـز چـاپ    ها، ساموئل هانتينگتون، ترجمهرويارويي تمدن .۱۹۱
  .۱۳۸۱و انتشارات امور خارجه، 

خـاني، تهـران، مؤسسـه     هاي آمريکايي درباره ايران، علي عبداهللا رويکردها و طرح .۱۹۲
 .١٣٨٥ابرار، 
 .١٣٦٩ميانه، حميد احمدي، تهران، کيهان،   هاي بحران در خاور ريشه .۱۹۳

چاپـار،  ، تهـران،  ١چط در ايـران، مهـدي محسـنيان راد،    هاي فرهنگـي ارتبـا   ريشه .١٩٤
١٣٨٧.  
جويي فرهنگ اسـتعمار در جهـان از طريـق     هاي سلطه ژئوپليتيک اطالعات (شيوه .١٩٥

  .١٣٦٤فريدون شيرواني، تهران، سروش،  ههاي همگاني)، آنتوني اسميت، ترجم رسانه
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ران، دانشـکده  سرشت نمادين اجتماع، آنتوني پل کوهن، ترجمه عبداهللا گيويان، ته .۱۹۶
 .۱۳۹۰صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، 

 .١٣٦٣تهران، نوين، جويان و استعمارگران در خليج فارس، اسکندر دلدم،  سلطه .۱۹۷
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران؛ بازبيني نظري و پارادايم ائتالف، محمود  .۱۹۸

 .۱۳۷۹القلم، تهران، مرکز تحقيقات استراتژيک،  سريع

 .١٣٧٤در آسياي جنوب شرقي، بهزاد شاهنده، تهران، سمت،  سياست و حکومت .۱۹۹
سياســت و فرهنــگ در نظــام متحــول جهــاني ژئوپلتيــك و ژئوكــالچر، ايمانوئــل  .٢٠٠

  .١٣٧٧پيروز ايزدي، تهران، نشر ني،  هوالرستين، ترجم
 .7تهران، دانشگاه امام صادقهاي اسالمي، حميد احمدي،  سير تحول جنبش .۲۰۱
 ..ق  ه١٣٥٥ العربي، التراث داراالحياء بيروت،هشام،  ابنعبدالملک هشام،  سيره ابن .٢٠٢

 بيـروت، الـدين عبدالحميـد،    هشام، تحقيق محمدمحي النبويه، عبدالملک ابن السيره .٢٠٣
  .تا] [بي دارالمعرفه،

تبليغي پيامبر اکرم (درآمدي بر سياست تبليغي اسـالم در عصـر ارتباطـات)،     هسير .٢٠٤
  .١٣٧٧ اسالمي، تبليغات سازمان نشر و چاپ ، تهران، مرکز١چ افتخاري، اصغر
 .۱۳۷۶سيري در انديشه سياسي عرب، حميد عنايت، تهران، اميرکبير،  .۲۰۵

انتشـارات سـازمان تبليغـات     تهـران، ، ١چشرايط موفقيت تبليغ، محمدرضا ناجي،  .٢٠٦
  .١٣٧٠اسالمي، 

شناسي، ادوارد سعيد، ترجمه عبدالکريم گواهي، تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ      شرق .۲۰۷
 .١٣٧٧اسالمي، 

شکل دادن مجدد به اقتصاد ماليه و بانکـداري اسـالمي در سياسـت جهـاني، بيـل       .٢٠٨
 .١٣٨٩، تهران، 7، دانشگاه امام صادق١مائورر، ترجمه رضا سيمبر، چ

شناخت ماهيت استعمار فرانو، محمد رحيم عيوضـي، تهـران، سـازمان انتشـارات      .۲۰۹
 .١٣٩١پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 
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ب مدرن (عربسـتان سـعودي)، فـؤاد ابـراهيم، ترجمـه رضـا       شيعيان در جهان عر .۲۱۰
و پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتمـاعي،   7، تهران، دانشگاه امام صادق۱سيمبر، ج

۱۳۸۷. 

 .۱۳۷۲شيعيان مبارزان راه خدا، رابين رايت، ترجمه علي انديشه، تهران، قومس،  .۲۱۱

آثــار امــام تنظــيم و نشــر  هتهــران، موسسـ ، ٦، چ=، امــام خمينــي=امــام هصـحيف  .۲۱۲
  .١٣٨١، =خميني

، تهـران،  ۲، چ۲هاي مقام معظم رهبري در حج)، جها و سخنرانيصحيفه حج (پيام .۲۱۳
  .۱۳۹۱مشعر، 

هاي رهبر کبير انقالب اسالمي امام خمينـي)،  صحيفه حج (مجموعه سخنان و پيام .٢١٤
 .۱۳۸۷، تهران، مشعر، ۲، چ۱ج

 مرکـز  تهـران،  ،=خمينـي  امـام  ،=خمينـي  امـام  رهنمودهاي مجموعه: صحيفه نور .۲۱۵
 .۱۳۶۱ اسالمي، انقالب فرهنگي مدارک

 .١٣٧١صهباي صفا، عبداهللا جوادي آملي، تهران، مشعر،  .٢١٦

سسـه چـاپ و   ؤلواء رودبـاري، تهـران، م   هصهيونيزم، عبدالوهابي المسيري، ترجم .٢١٧
  .١٣٧٤انتشارات وزارت امور خارجه، 

بهاريـه، تهـران،   بندي توصيفي ادبيات اقتصاد اسالمي، حسن سـبحاني، نشـر    طبقه .٢١٨
١٣٧٩.  
  .١٣٨٠لوتس، ، تهران ،١چطراحي نشانه، فرهاد گشايش،  .٢١٩
  .م١٩٦٢طرح يهوديان قبرس، اسکار ک. آ. رابينوويچ، نيويورک، انتشارات هرتزل،  .٢٢٠
نمـا، تهـران،    طرحي براي مبارزه با فقر جهان، گونار ميردال، ترجمه قهرمان قدرت .٢٢١

 .١٣٥٦اميرکبير، 

  .١٣٨١، قم، بوستان کتاب، ٥رضا حاجتي، چ عصر امام خميني، ميراحمد .٢٢٢
  .١٣٦٣خبري يا تاريخ امتيازات در ايران، ابراهيم تيموري، تهران، اقبال،  عصر بي .۲۲۳
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 .ق.  ه١٤١٦بن بابويه قمي، قم، دارالحجه للشقافه،  بن علي علل الشرائع، محمد .٢٢٤

شـر  العابدين قربـاني، تهـران، دفتـر ن    علل پيشرفت اسالم و انحطاط مسلمين، زين .۲۲۵
  .۱۳۶۱فرهنگ اسالمي، 

احمـد آرام، تهـران، انتشـارات     هعلم و تمدن در اسالم، سيد حسين نصـر، ترجمـ   .٢٢٦
 .١٣٥٩خوارزمي، 

نشـر  تهران، حسين کچوئيان،  هشناسي معرفت، مايکل مولکي، ترجم علم و جامعه .٢٢٧
  .١٣٧٦ني، 
غرب شناسي علماي شيعه در تجربه ايران معاصر، احمد رهـدار، قـم، پژوهشـگاه     .۲۲۸
  .۱۳۹۰م و فرهنگ اسالمي، علو
رامـين کريميـان و ديگـران،     هديويد گيل و برجيت آدمز، ترجمـ  لفباي ارتباطات،ا .۲۲۹

  .١٣٨٤ها،  تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه، ١چ
 مينو نيکو ههاي اقناعي، ويليام ال. بنوا، پامالجي. بنوا، ترجم فرايند تأثيرگذاري پيام .٢٣٠

ايـران،   اسـالمي  جمهـوري  سـيماي  و صـدا  تحقيقات زمرک تهران،وازگن سرکيسيان،  و
١٣٩٠. 

ـ   نيکالس آبرکرامبـي و ديگـران، ترجمـه    شناسي، فرهنگ جامعه .۲۳۱ ، ١چ، احسـن پوي
  .١٣٦٧تهران، چاپخش، 

الملل، جک سي پلينو و روي آلتون، ترجمـه و تحقيـق: حسـن     فرهنگ روابط بين .۲۳۲
 .١٣٧٥پستا، تهران، فرهنگ معاصر، 

تهـران،  ، نمليحه کرباسـچيا  هکوپر، ترجم .سي .ي، جيفرهنگ مصور نمادهاي سنت .٢٣٣
 .١٣٨٠فرشاد، 

 .١٣٨٤، ١٥و ١٤فرهنگ و انديشه، ش .۲۳۴
 .١٣٨٤ ،١٨ش فصلنامه اقتصاد اسالمي، سال پنجم، .٢٣٥

 .١٣٨٥ ، پاييز٢٣ش فصلنامه اقتصاد اسالمي، سال ششم، .٢٣٦
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 .١٣٨٣، ١٤ش ، چهارمفصلنامه اقتصاد اسالمي، سال  .٢٣٧

  .١٣٨٣، ١٥فصلنامه اقتصاد اسالمي، ش .٢٣٨
 .١٣٨٧، ٣١فصلنامه اقتصاد اسالمي، ش .٢٣٩

  .۱۳۸۹، ۱۲فصلنامه پژوهش فرهنگي، ش .۲۴۰
  .١٣٨٤، ١٩فصلنامه تخصصي اقتصاد اسالمي، ش .٢٤١
  .١٣٨٤، ٢ش ،شناسي تخصصي جامعه هفصلنام .٢٤٢
 .۱۳۷۵، ۱۸فصلنامه حضور، ش .۲۴۳

  .١٣٧٦، ٣حكومت اسالمي، ش هفصلنام .۲۴۴
  .١٣٧٥، ٢حکومت اسالمي، ش هفصلنام .۲۴۵
 .١٣٨٦، ٣ارجي، شفصلنامه سياست خ .۲۴۶
 .١٣٨٦، ٤فصلنامه سياست خارجي، ش .۲۴۷
  .۱۳۸۷، ۳، ش۳۸فصلنامه سياست، مجله دانشکده حقوق علوم سياسي، دوره  .۲۴۸
  .۱۳۸۹، ۱، ش۴۰فصلنامه سياست، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره  .۲۴۹
 .١٣٨٦، ٢٦فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي، ش .٢٥٠

 .۱۳۸۴، ۲۱فصلنامه قبسات، ش .۲۵۱

 .۱۳۷۲، ۱مطالعات امنيتي، ش هفصلنام .۲۵۲

 .۱۳۸۱، ۱ميانه، ش  فصلنامه مطالعات خاور .۲۵۳

 .١٣٨٢، ٢فصلنامه مطالعات راهبردي، ش .۲۵۴
 .١٣٨٣، ٣فصلنامه مطالعات راهبردي، ش .۲۵۵
 .١٣٨٥، ٣١فصلنامه مطالعات راهبردي، ش .۲۵۶
 .١٣٨٦، ٤فصلنامه مطالعات راهبردي، ش .۲۵۷
 .۱۳۸۴، ۲۲فصلنامه مطالعات ملي، ش .۲۵۸

 هحوزه فرهنگ و تمدن غربـي، کـارل ريمونـد پـوپر، ترجمـ      گري درفقر تاريخي .۲۵۹
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  .۱۳۵۰احمد آرام، تهران، انتشارات خوارزمي، 
الفقه السياسي عند االمام الشهيد حسن البنا، محمد عبد القادر ابوفارس، عمـان، دار   .۲۶۰

  م.۱۹۹۸عمار، 
  .١٣٦١نشر حرم،  ،قمابوالفضل شکوري، فقه سياسي اسالم،  .٢٦١
  .۱۳۷۳، تهران، امير کبير، ۳د زنجاني، چفقه سياسي، عباسعلي عمي .۲۶۲
  .١٣٩١فقه و سياست در ايران معاصر، داود فيرحي، تهران، نشر ني،  .٢٦٣
غالمرضا فـدايي عراقـي، تهـران،     هالملل، هنري کتان، ترجم فلسطين و حقوق بين .٢٦٤

  .١٣٦٨امير کبير، 
 ق. ١٤٠١فلسفتنا، سيد محمدباقر صدر، تهران، دارالکتاب االسالمي،  .٢٦٥

نيا، تهران، سازمان  اصغر هادوي بيني قرآن کريم)، علي تصاد (در پرتو جهانفلسفه اق .٢٦٦
 .١٣٨٧انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 

فلسفه علم اقتصاد اسالمي، حسين ميرمعزي، تهران، سازمان انتشـارات پژوهشـگاه    .٢٦٧
 .١٣٨٨فرهنگ و انديشه اسالمي، 

ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي و  فهم سياست جهان سوم، برايان کاليو اسميت، .٢٦٨
  .١٣٨٠محمدسعيد قائني نجفي، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 

  .١٣٨٦سازان نور،   انديشهتهران، القاعده از پندار تا پديدار، حميدرضا اسماعيلي،  .۲۶۹
  .١٣٧٣قرون عثماني، لرد کين راس، ترجمه پروانه تساري، تهران، انتشارات کهکشان،  .۲۷۰
الدراسـات الفلسـطينه،    هسسـ ؤمبيـروت،  الفلسـطينه و الخطـر الصـهيوني،     هلقضيا .۲۷۱

 .م١٩٧٣

کاربرد انديشه سيستمي، درک هيچنز، ترجمه رشيد اصالني، تهران، مرکز آمـوزش   .٢٧٢
 .١٣٧٦مديريت دولتي، 

 .١٣٨٥، 7کالبد شکافي تهديد، اصغر افتخاري، تهران، دانشگاه امام حسين .۲۷۳
طالعـات مـوردي)، مؤسسـه فرهنگـي مطالعـات و      کتاب بيداري اسالمي (ويـژه م  .٢٧٤

 .١٣٩١المللي ابرار معاصر تهران،  تحقيقات بين
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  .١٣٥٠کشف و استعمار آفريقا، خسرو سرمد، تهران، بنياد،  .٢٧٥

هايي در راه تبليغ، محمدحسين فضل اهللا، ترجمـه و نگـارش احمـد بهشـتي،      گام .٢٧٦

  .۱۳۸۴،  ل ل م ال ن ي ر ب ش و ن  پا چ  ت رک ، ش ي الم اس  ات غ ي ل ب ت  ان ازم ستهران، 

گردشگري و توسعه در جهان سوم، جان لي، ترجمه عليرضا افتخاري و ديگـران،   .٢٧٧

  .١٣٧٨تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگاني، 

  .١٣٩١گستره اقتصاد اسالمي، حسن سبحاني، تهران، سمت،  .۲۷۸

ي، تهران، الگوهاي نمادين و غيرکالمي در تعليم و تربيت نامرئي، عبدالعظيم کريم .٢٧٩

 .١٣٧٦انتشارات تربيت، 

کننده مسلمان، سيدرضـا حسـيني، تهـران،     الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف .٢٨٠

  .١٣٧٩مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 

  .۱۳۷۶دوم،  هشمار اسالم و غرب، وزارت امور خارجه، سال اول، پيش هماهنام .۲۸۱

  .١٣٨٧، ٨ش، ترويجي معرفتـ  علمي هماهنام .٢٨٢

  .١٣٨١ فيروزه، ني ارتباطات جمعي، محمد دادگران، تهران،مبا .٢٨٣

  .١٣٨٥ ،مرواريدتهران، ، ٩چ ، محمد دادگران،مباني ارتباطات جمعي .٢٨٤

 .١٣٧١، تهران، سمت، ١مباني اقتصاد اسالمي، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، چ .٢٨٥

، زاده)، تهـران  مباني فقهي اقتصاد اسالمي، محمدمهدي کرمي و محمد پورمند (نبي .٢٨٦

 .١٣٨٠سمت، 

مباني فقهي اقتصاد اسالمي، محمود عبداللهي، جامعه مدرسين حـوزه علميـه قـم،     .٢٨٧

  .١٣٧١دفتر انتشارات اسالمي، 

اهللا  هاي حضـرت آيـت   مباني نظري بيداري اسالمي در قرن اخير با تأکيد بر انديشه .۲۸۸

 اي رهبر معظم انقالب اسـالمي، بتـول يوسـفي، تهـران، نهضـت      العظمي سيدعلي خامنه

 .۱۳۹۱افزاري (وابسته به انتشارات انقالب اسالمي)،  نرم
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 .١٣٧٥، سست، ، تهران١چاللهي،  اهللا آيت مباني نظري هنرهاي تجسمي، حبيب .٢٨٩

مباني نظري هويت و بحران هويت، پژوهشکده علـوم انسـاني و اجتمـاعي جهـاد      .۲۹۰

  .۱۳۸۳دانشگاهي، 

 .١٣٧١توس، ، تهران، ١چمباني هنرهاي تجسمي، غالمحسين نامي،  .٢٩١

متن کامل گزارش رياست دبيرخانـه نشـان حـالل، عبدالحسـين فخـاري، تهـران،        .٢٩٢

 .١٣٨٦دبيرخانه نشان حالل، 

  .۹متين، ش .۲۹۳

  .ق.  ه ١٤١٠، ٢مجله جامعه الملک عبدالعزيز: االقتصاد االسالمي، ش .٢٩٤

  .۱۳۷۰، ۱مجله حضور، ش .۲۹۵

 .١٣٨٧، ٤٦مجله خيمه، ش .٢٩٦

  .۱۳۹۰مجله ديپلماسي ايراني،  .۲۹۷

 .۱۳۷۸، ۵ش مجله علوم سياسي، .۲۹۸

 .١٣٨٩، ٣٩مجله فقه (کاوشي نو در فقه اسالمي)، ش .٢٩٩

 .۱۳۹۰ميانه،   اي خاور مجله مطالعات منطقه .۳۰۰

 .١٣٧٥، ٣٣٩نامه اتاق بازرگاني، ش مجله .٣٠١

الکامله لمؤلفات السيد محمـدباقر الصـدر، محمـدباقر صـدر، بيـروت،       المجموعه .٣٠٢

 .ق.  ه ١٤٠٨دارالتعارف المطبوعات، 

  .١٣٩١همايش حج و اقتصاد، پژوهشکده حج و زيارت،  مجموعه مقاالت اولين .٣٠٣

  .١٣٨٩دانان جهان اسالم،  المللي جغرافي مجموعه مقاالت چهارمين کنگره بين .٣٠٤

 .١٣٧٦مجموعه مقاالت نخستين همايش جهانگردي و جمهوري اسالمي ايران،  .٣٠٥

مجموعه مقاالت همايش اسـتعمار فرانـو، گروهـي از نويسـندگان، قـم، مؤسسـه        .٣٠٦

  .١٣٨٧وهشي امام خميني، آموزشي پژ
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هاي سياسـي و اجتمـاعي امـام خمينـي، مجتمـع      جموعه مقاالت همايش انديشهم .۳۰۷

المللي ترجمه و نشر المصطفي (وابسـته بـه جامعـه     آموزش عالي امام خميني، مرکز بين

  .۱۳۸۹، ۱چالمصطفي العالميه)، 

ردي در هاي توسـعه جهـانگ   ها و برنامه هاي سمينار بررسي سياست مجموعه مقاله .٣٠٨

  .١٣٨٢جمهوري اسالمي ايران، دانشگاه عالمه طباطبايي، 

هاي اسالمي و غربي در قرون وسطي، زير نظر کريم مجتهـدي،   مدارس و دانشگاه .۳۰۹

 .١٣٧٩تهران، پژوهشکده علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

)، محمدحسـين هيکـل، بيـروت و قـاهره، دار     الثـوره اهللا ( قصه ايـران و   آيهمدافع  .۳۱۰

  ق..  ه۱۴۰۲ق، الشرو

  .١٣٧١، ٧ و ٦ ،٥ش و ١٣٧٠ ،١ش ي،انسان علوم مدرس .٣١١

 .١٣٨٣مدرنيته سياسي، موريس باربيه، ترجمه عبدالوهاب احمدي، تهران، آگه،  .۳۱۲

مشهد، راهيـان سـبز،   ، ١چمديريت ارتباطات ميان فردي، هاشم دهقان پور فراشاه،  .٣١٣

١٣٨٧  . 

زاده،  حمـود عبـداهللا  مديريت گردشگري فرهنگي، پريسـال بـوني فـيس، ترجمـه م     .٣١٤

 .١٣٧٦هاي فرهنگي،  جا]، نشر دفتر پژوهش [بي

محمـد   ،االسـالم االولـي (مدينـه، اولـين پايخـت اسـالم)       هعاصم، هالمنور هالمدين .٣١٥

 ق..  ه١٤٠٩السيدالوکيل، جده، دارالمجتمع للنشر و التوزيع، 

کتـب  ، تهـران، دارال ٢الرسول، محمدباقر مجلسي، چ العقول في شرح خبار آل مرآه .٣١٦

 .ق.  ه ١٤٠٤االسالميه، 

مردم، دولت و هراس، بـاري بـوزان، تهـران، پژوهشـکده مطالعـات راهبـردي،        .۳۱۷

١٣٧٨. 

مروري بر صنعت گردشگري، سيمين تـواليي، تهـران، دانشـگاه تربيـت معلـم،       .٣١٨
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١٣٨٦.  

 .۱۳۹۲تهران، سمت، مسائل سياسي ـ اقتصادي جهان سوم، احمد ساعي،  .۳۱۹

 ق..  ه ١٤٠٨وري، ، قم، موسسه آل البيت، مستدرک الوسائل، ميرزا حسين ن .٣٢٠

ترجمـه  ميانه ، برنارد لوئيس،   خاور  مشکل از کجا آغاز شد؟ تأثير غرب و واکنش .٣٢١

 .١٣٨٤، تهران، نشر اختران، ١شهريار خواجيان، چ

  .١٣٧٩اي،  مطالعات منطقه .۳۲۲

حف و احمـد خورشـيد، ترجمـه محمـدجواد     قمطالعاتي در اقتصاد اسالمي، منذر  .٣٢٣

 .١٣٧٤شهد، آستان قدس رضوي، مهدوي، م

 .١٣٨٤معاونت فرهنگي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي،  .۳۲۴

اهللا  مقاالت برگزيده همايش بيـداري اسـالمي در انديشـه سياسـي حضـرت آيـت       .۳۲۵

 .اي اهللا العظمي خامنه و حضرت آيتالعظمي امام خميني 

مقاالت برگزيده همـايش نظريـه بيـداري اسـالمي در انديشـه سياسـي حضـرت         .۳۲۶

اي، نهضـت نـرم افـزاري     اهللا العظمي خامنـه  اهللا العظمي امام خميني و حضرت آيت آيت

  .۱۳۹۱(وابسته به انتشارات انقالب اسالمي)، 

مقاالت برگزيده همـايش نظريـه بيـداري اسـالمي در انديشـه سياسـي حضـرت         .۳۲۷

اي، نهضـت نـرم افـزاري     اهللا العظمي خامنـه  اهللا العظمي امام خميني و حضرت آيت آيت

  .۱۳۹۱(وابسته به انتشارات انقالب اسالمي)، 

مقدمه ابن خلدون، ابن خلدون، ترجمه پروين گنابادي، تهران، انتشارات علمـي و   .۳۲۸

 .١٣٦٢فرهنگي، 

 .١٣٧٦علي احمدي ميانجي، قم، دارالحديث،  مکاتيب الرسول،  .۳۲۹

جـا]،   [بـي الـدويري،   عـوده محمـد   همکان تحت الشمس، بنيامين نتانياهو، ترجمـ  .۳۳۰

 .م١٩٩٥جليل للنشر، ارالد
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مکتب و نظام اقتصاد اسالم، مهدي هادوي تهراني، قم، مؤسسه فرهنگ خانه خرد،  .٣٣١

١٣٧٨. 

تهـران، مؤسسـه مطالعـات     ،ارجنکـي  موج سوم بيداري اسـالمي، عبـداهللا گنجـي    .٣٣٢

  .١٣٨٨سازان نور،  انديشه

تاريخ العالقات بين العالم االسـالمي و الغـرب، سـمير سـليمان، تهـران،       موسوعه .٣٣٣

  .ق.  ه١٤٣٠للتقريب بين المذاهب االسالميه،  العاليمهالمجمع 

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     ، سياسـي امـام خمينـي    ههاي انديشـ لفهؤم .۳۳۴

  .١٣٧٩فرهنگي تهران، 

الميزان في تفسير القرآن، محمدحسين طباطبايي، ترجمه سيد محمـدباقر موسـوي    .۳۳۵

 .۱۳۶۳ي، بنياد علمي و فکري عالمه طباطبايقم، همداني، 
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