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  23/11/1392ـ پذیرش:  24/6/1392دریافت: 

  يدهكچ
گر تحلیلگران و اندیشمندان را واداشت تا بـه  یبار دبر گرفت، را در در جهان اسالم، که چندین کشور 2011ت سال حوالت

سـو،  ات ارائه شده است. در یکیاز نظر یعیف وسیطن تحوالت، یپیرامون ابررسی و تحلیل ماهیت این تحوالت بپردازند. 
ه در قالـب  کاست  ییگراافراط. از سوي دیگر، اندشدهمطرح  یراسکدموبرال یو ل یه در قالب بهار عربکاست  یتجددخواه

و بازگشت بـه  » بیداري اسالمی«ن تحوالت را در قالب یا يمقام معظم رهبران، یمن ی. در ااست مطرح شده ییگرایسلف
اسـتفاده از روش  به دنبال این است تا بـا  ، حاضر تحقیقنند. کتحلیل میاست،  یاز انقالب اسالم متأثره کهویت اسالمی 

ایـت از ایـن   کحاین تحقیـق،  علمی  يهاافتهیبه ارزیابی نظریات مطرح پیرامون این تحوالت بپردازد.  ،ـ تحلیلییفیتوص
توانـد واقعیـت ایـن تحـوالت از حیـث اعتقـادي، رفتـاري و        ه مـی کـ اي است بیداري اسالمی تنها نظریه ۀه نظریکدارد 

  ند.کها را تحلیل این جنبش د و اهداف واقعییساختاري تبیین نما

  .، بیداري اسالمیییگرایسلفراسی، بهار عربی، کلیبرال دمو ها:لیدواژهک
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  مقدمه
اسـاس   ه عنوان اسـالمی را ک، عثمانی ياز فروپاشی امپراتورپس  خصوص، بجهان اسالم در طول تاریخ

ابع طبیعـی سرشـار جهـان    من، مورد طمع غرب بوده است. درواقع همواره، مشروعیت خود قرار داده بود
رد. کـ ی آن، پاي دنیاي غـرب را بـه جهـان اسـالم بـاز      کخصوص خاورمیانه و موقعیت استراتژی، باسالم
سـعی در تحمیـل اقتـدار    ، گوناگون نظـامی، سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی     يهاوهیها از ابتدا با شغربی
تغییـر هویـت   ، المک کباورها و در یها، اقتصادي و فرهنگی خود و تحقیر اصول، ارزش، ، سیاسینظامی

اي از اندیشـمندان و نخبگـان در جهـان    عده، اسالمی جهان اسالم را داشتند. به موازات این تحقیرشدگی
 ،لـی کطـور  هایی در جهان اسالم شدند. بهگذار جنبشردند و پایهکاسالم مبارزه خود علیه غرب را آغاز 

ل گرفـت  کسانی شـ کاز سوي ، هااي از این جنبشدسته: ردکم ها را به دو دسته تقسیتوان این جنبشمی
اي هـ هـا و مـدل  ردن ارزشکپیاده براي باید : آنها معتقد بودند .دانستندیمرا اسالم  یماندگعامل عقبه ک

» گـرا خواه یـا غـرب  تجـدد « يهـا ها را در اصـطالح، جنـبش  این جنبش. وشیدکها) غربی (در همه زمینه
ه تنها راه مبارزه علیـه  کل گرفت کهاي دیگري در جهان اسالم شها، جنبشاین جنبش. در مقابل نامندیم

ه کـ ، گـرا هاي غـرب خالف جنبشآنها بر. دانستندیغرب را بازگشت به اسالم و احیاي هویت اسالمی م
 ، دوري از هویت اصـیل اسـالمی را  غرب بودند، سیستی و ناسیونالیستیکمار ار لیبرالیستی،کاز افبرگرفته 

انقـالب  . نامندیم» گرااسالم يهاجنبش«ها را در اصطالح دانستند. این جنبشمی یرشدگیعامل این تحق
 ،افراطـی  يهـا برخی گروه، گرایانالبته در بین اسالمگراست. اسالم يهااز جنبش يانمونهران، یا یاسالم
  دانند.می» اسلفی و بنیادگر«را آنها  هکل گرفتند کدر جهان اهل سنت نیز ش تاًعمد

از جملـه  اي اسالمی شورهکه بخش زیادي از کبود  يایسونامبا  توأمبراي جهان اسالم،  2011سال 
ه بـدانیم  کـ یابـد  میچندان ت زمانی اهمیتی دوکبرگرفت. این حرس، مصر، لیبی، بحرین و یمن را درتون

جـایز  حـرام و غیر وقت،  مکگونه اعتراضی علیه حاو هربراساس فرهنگ سیاسی اهل سنت قیام، انقالب 
اساس اصول، مبانی و اهداف خـود بـه   پردازان برن و نظریهارکبسیاري از متفاست. با توجه به این مسئله، 

ـ اپـردازان،  هیـ از نظر ياداختند. عدهنظریه و تحلیل پیرامون این وقایع پر ۀارائ  ين تحـوالت را در راسـتا  ی
گـر،  ید یبرخ .نندکیم یمعرف، یا بهار عربی، و یراسکوبرال دمیات لیو در قالب نظر گراغرب يهاجنبش

ا امـ  ننـد. کیمـ  قلمـداد  »يگریا سلفیو  یاسالم يداریب« گرااسالم يهاجنبش ين تحوالت را در راستایا
از ایـن   کهریـ  ها را دارند؟ خاستگاهتوان بیان تمام واقعیت این جنبشاز این نظریات،  کدامیکراستی به

از ایـن نظریـات،    کیـ نمـایی هر رد؟ واقعکتوان ارایه اي از این نظریات میزیابینظریات چیست؟ چه ار
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ه در این تحقیق نگارنده در پـی پاسـخ   کاالتی هستند ؤنسبت به این تحوالت، به چه میزان است؟ اینها س
ـ    ا توجـه  به آنهاست. با توجه به اهمیت این تحوالت، ضروري است تا با ارزیابی تمام نظریـات مطـرح، ب

  ح پیرامون این تحوالت دست یابیم.به نظریه صحیواقع نمایی این نظریات، هب

  ـ نظريه بهار عربي۱
اخیـر جهـان   هـاي  پیرامون جنـبش بی، عربی و غرهاي ه بیشتر از سوي رسانهکترین نظریاتی می از مهکی

بهـار  «اي با نـام  در صفحهی پدیاي انگلیسی، کبراي نمونه، در وی است. »بهار عربی«شود اسالم مطرح می
لمات و واژگـانی همچـون   کهفتاد بار از  مجموعاًتعریف و تبیین تحوالت اخیر منطقه در فرآیند  ،»عربی
بیسـت هـزار    ه از میـان تقریبـاً  کـ در حالی وق بشر و اصالحات بهره گرفته است. راسی، آزادي، حقکدمو
ه کـ اسالم و دین استفاده شـده اسـت   لمه کتنها شش بار از ه در این صفحه نگاشته شده است، کي اواژه

هیچ ارتباطی بـه موضـوع ماهیـت اسـالمی     . سایر موارد است االسالم قذافیسیفدو مورد آن مربوط به 
ی بـروز قیـام مردمـی در    ها ندارد. همچنین در این صفحه به صراحت خاستگاه و انگیزه اصلاین انقالب

شدید، فساد اداري و دولتی، نقـض حقـوق بشـر،     هاي استبدادي، فقربه اموري چون دولتشورها، کاین 
نیز به مـواردي همچـون تغییـر    ها اري منحصر گشته و اهداف حقیقی این انقالبکگرایی، و بیتورم، فرقه

راسـی تقلیـل یافتـه اسـت.     کدمونه، رعایت حقوق بشر، و در نهایـت،  م، انتخابات آزاد و عادالکرژیم حا
خـواهی در تحقـق   دینـی و شـور اسـالم   هـاي  ثیر آمـوزه أابی از تـ هیچ بازتنگاه،  نیه در اکروشن است 

  .)2011 پدیا انگلیسی،یک(وی خوردنمی تحوالت اخیر به چشم
امـا   اري در جهان اسـالم اسـت.  کبی الت اقتصادي و فقر وکید این نظریه بر مشکأترین تمهمواقع، در

ـ    مابهو چیست؟  نظریه خاستگاه این وده و چـه سرنوشـتی را در پـی    ازاي خـارجی آن در گذشـته چـه ب
  داشته است؟  

 خاستگاه نظريه بهار عربي. الف

عربیسم دارد. به بیان دیگـر، ایـن   ن پانگرا یا هماهاي ملیریشه در جنبشدر رابطه با خاستگاه این نظریه، 
ه احساسـات ملـی و   کـ نه اعتقادات مذهبی بلهاي اخیر در جهان اسالم، نظریه معتقد است: علت خیزش

البتـه   الت اقتصـادي و سیاسـی خـود هسـتند.    کملـی و رفـع مشـ   هاي ی است. مردم به دنبال آزاديعرب
ه سرنوشـت  کها سابقه دارد خصوص از سوي غربیمردمی، بهاي در مورد جنبش »بهار«گیري واژه ارکبه

هـا  ن ماجراگناهی در ایهاي بیرو شد و انسانهست روبکها با شبا خیانت و عدم مداخله غربیهمۀ آنها، 
 .3؛ )1389، صـادقی ( كبهـار پـرا  . 2؛ )1382بهار بوداپست (بهرام افتخـاري،  . 1نمونه: براي شته شدند. ک
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ون و نامیدن ایـن  اي از انقالبیهاي رسانهرغم حمایتغرب علیاین وقایع، ). در 1388، قدیرين (کبهار پ
مونیسـت  کهـاي  ومـت که حکـ رد کـ  ه منافع خود را در خطر دیـد و احسـاس  کزمانی تظاهرات به بهار، 
از را اي جـدي دارنـد، حمایـت خـود     هـاي مردمـی عـزم و اراده   وب انقالبکبراي سرشوروي و چین، 

  وب شوند.کامالً سرکتا انقالبیون رها و آنها را تنها گذاشت 
  ارزيابي. ب

  ضروري است:ته کچند ناین نظریه، یادآوري ق یبراي ارزیابی دق
 لزومـاً ه دغدغـه اقتصـادي یـا سیاسـی،     کـ نند کمی پندار اشتباه، تصور کی اساسبسیاري بر. اینکه 1

تصـور   کدر یـ پـردازان غربـی،   برخی از نظریهند. به عبارت دیگر، کمیآن چیز دینی بودن داللت بر غیر
ه دیـن و  کـ ننـد  کمـی  تصـور ، رواینپندارند. ازاي معنوي و اخروي میغلط دین را تنها، عامل رفع نیازه

گـوي نیازهـاي سیاسـی و    توانـد پاسـخ  نمـی  و قیام شـود و یـا   كتواند عامل جنبش و تحرنمی مذهب
گـی و رفـع   فرهن، اگر قیامی با دغدغه مبارزه با اسـتبداد و فسـاد اقتصـادي   رو، . ازایناقتصادي بشر باشد

 رد.  کدینی است و باید عناوین دیگري را براي آن تعیین قیامی غیر لزوماًل گرفت، کالت معیشتی شکمش
الت معیشـتی، اقتصـادي و   کفقط بـه مشـ  هستند، » بهار عربی« ه قایل بهکسانی که بسیاري از کاین. 2
امـع  الت فرهنگـی جو کاز مشـ بسیاري هیچ توجهی به اي دارند؛ مردم عنایت و توجه ویژهسیاسی  بعضاً

عیـت نیسـت و از   دهنـده تمـام واق  اسکـ ه انعکل این نظریه این است کمشاسالمی ندارند. به بیان دیگر، 
پـردازان غربـی پیرامـون انقـالب     ه از سوي نظریهکنظریاتی براي نمونه، برد. می رنج »گراییتقلیل«نوعی 

، برخـی انقـالب اسـالمی را تنهـا معلـول      مـثالً دعا. مـ اسالمی صادر شده است، شاهدي است بـر ایـن   
 داننـد مـی  المللـی و یـا غیـره   سیاسی، جنگ طبقاتی، فشارهاي بینهاي الت اقتصادي، فقدان آزاديکمش

گر ه تنهـا بیـان  کـ اي تـوان بـه نظریـه   به هیچ وجه، نمیرو، از حیث ارزش علمی، ازاین .)1388 (ابوطالبی،
 رد.ک کتمسپدیده است،  کی از واقعیت بیرونی یبخش

آن نظریـه را بـر   ام بخشـد،  کاستح کد را از جهت تئوریه بتواند نظریه خوکپردازي براي اینهر نظریه
بـر ناسیونالیسـم عربـی و    یه اصـلی ایـن نظریـه،    کرو، تند. ازاینکنظریه یا نظریه مادر مبتنی میالنک کی

گرا به هیچ وجه نتوانستند جهان عرب هاي ملیه جنبشکدهد تاریخی نشان می ۀگرایی است. اما تجربملی
ماننـد ملـی شـدن    ، ظاهريرغم دستاوردهاي ابتدایی و زیرا علی؛ را به مجد و عظمت گذشته سوق دهند

 :ست مواجه شدندکبا شزیر  به دالیل مختلف، انال سوئز در مصرکصنعت نفت در ایران و یا ملی شدن 
بـراي نمونـه، در مصـر بـرخالف اهـداف      : هـا گرا به اهداف این جنبشران ملیرهبي هاخیانت. الف

  ه رسمیت شناخت.مپ دیوید را امضا و رژیم صهیونیستی را بکپیمان  انورساداتاولیه، 
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شـور ایـران،   کشورهاي منطقـه سـه   کزیرا در بین ؛ ترین عامل تفرقه بین مسلمانانگرایی مهمملی. ب
شـور از  کترین هـدف اسـتعمار جـدایی ایـن سـه      مهماي برخوردارند. العادهاهمیت فوق یه و مصر ازکتر
صـحنه خـارج   را از اسـالم  یعنـی   شـور، کدهنده بین این سـه  تنها عامل پیوندرو، ایند. ازباشمیدیگر کی
در مصـر و پـان    یـه، پـان عربیسـم   کیسـم در تر کپـان تر  گرایانه در قالـب و با طرح شعارهایی ملی ،ردهک

  تفرقه بین ملل مسلمان پرداختند. به ایجادایرانیسم در ایران، 
ـ  ه بـراي بازگردانـدن ف  کـ  ندگرایان در ابتدا مدعی بودپی از اسراییل: ملیدرست پیکش. ج ه لسـطین ب

گرایانـه سـعی در تهیـیج اعـراب علیـه      با شـعارهاي ملـی  رو، رد. ازاینکدامان خلق عرب تالش خواهند 
در تـرین آن،  ه مهمکآمیزي از سوي اسراییل به اعراب تحمیل شد هاي تحقیرستکاسراییل داشتند. اما ش

راحتـی  عـرب را بـه  هـاي  اسراییل توانست ارتـش بود. در این جنگ، جنگ شش روزه یعنی  1967سال 
هاي جوالن در سوریه، صحراي سینا در مصر، جنوب لبنـان و  هاي زیادي از بلنديست دهد و بخشکش
نظـر  ه در کرآمیز بود ی. این نبردها به حدي براي اعراب تحقدرآوردرانه باختري رود اردن را در تصرف ک

  تبدیل شد.ناپذیر ستکاسراییل به اسطوره شبسیاري از اعراب، 
خود را سردار قادسیه در جنـگ بـا انقـالب اسـالمی      صدام حسینویت: کبه  صدام حسینحمله . د

امـا  نـد،  کجنگ علیه ایران با خـود همـراه   جز سوریه را براي رد و توانست اتحاد همه اعراب بهکمعرفی 
تـدار  نیز براي احیاي اق صدامو تحقیر او شد.  صدامست کشموجب یه رزمندگان ایرانی بر اسالم ناب کت

شـعارها و  ه، کـ نیرو، بـا توجـه بـه ا   نیـ ازا رد.کویت حمله کبه ید بر اتحاد ملی عربی، کأرغم تعلیخود، 
در مقابـل،  و  مجـد گذشـته جهـان اسـالم را برگرداننـد      انـه نتوانسـتند، عظمـت و   یگرایملـ  يهاجنبش
و شـعارهاي اسـالم نـاب،    بر اصـول   اکاهللا لبنان، با اتنند انقالب اسالمی و حزبگرا ماهاي اسالمجنبش

بـه  ناپذیري اسـراییل  ستکافسانه شو  نندکتی سخت را به اسراییل تحمیل سکتوانستند براي اولین بار ش
  شد.متحمل واقعیت تبدیل شد و اسرائیل شکست سختی 

هاي واقعـی مـردم در انقـالب    استهوه به عنوان نمادي بر خکشعارهاي مطرح در این تحوالت، 
ه گرایانـ هـاي ملـی  هیچ ارتباطی بـا شـعارهاي و نمـاد   ه این شعارها، کدهد یم انخوبی نشبه ،است

 ندارد. شعارهایی از قبیل:
در تمـام  ه کرسیم میبه این نتیجه ، این تحوالت ۀبا مشاهده و مطالع الشعب یرید اسقاط النظام:. الف

الشعب یریـد اسـقاط   « عارترین شعار در این تحوالت شترین و فراگیرمهم، شورهاي درگیر این حوادثک
ه بر پایۀ الئیسـم، ظلـم، فسـاد،    کملت نظامی را که  ،دهدمی خوبی نشاناست. تحلیل این شعار به »النظام
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، هـا بـوده اسـت   بار و اشرافیت بنا نهاده شده است و ثمرة آن ذلـت و تحقیـر از سـوي غربـی    کزور، است
دهد و حفظ امنیت و منافع اسـراییل  دوستی میه با اسراییل و دشمنان اسالم دست کخواهند. نظامی نمی

  ردن این نظام هستند.کهاي منطقه به دنبال ساقط ملت، روازاینداند. میاري خود کهاي را در اولویت
ه کـ اما این شـعار  ، بیشتر حالت سلبی داشت »الشعب یرید اسقاط النظام«شعار  االسالم هو الحل:ب. 

دهـد. البتـه   خواهی مردم را نشان مـی جنبۀ ایجابی داشته و اسالم، شدرار میکشورهاي درگیر تک ۀدر هم
نـد.  کیـن شـعار اسـتفاده مـی    المسلمین در آرم خود از ااین شعار سابقۀ تاریخی زیادي دارد. حتی اخوان

در  ،هـاي بیـداري اسـالمی اسـت    ی از مؤلفـه که یکمال و پیشرفت خود را ک، مردم جهان اسالم، درواقع
  نند.کام و دستورات آن مشاهد میکی و عمل به احهاي اسالمآموزه

دشـمن دانسـتن و غاصـب دانسـتن     ، گرایـی از اهداف و نمادهـاي اسـالم   یکی الموت السراییل:ج. 
خـواهی  خـوبی اسـالم  این شعار بـه ، روهاست. ازاینصهیونیستدست المقدس از بیتآزادي اسراییل و 

    دهد.مردم را نشان می
زیـرا  ؛ اسـت کشـناخت واقعـی چهـرة آمری   ، سـالمی ها در بیداري اانگارهدیگر  از ا:کالموت آلمریو. 

رد و توانسـت چهـرة   کـ خود را به عنوان منجی در تمام جهان معرفـی  ، از جنگ جهانی دومپس ا کآمری
هـا،  ا را منجی دردها، رنـج کبسیاري آمرینیز ه حتی در جهان اسالم کاي گونهبه ،مثبتی از خود نشان دهد

ه معمـار  کـ گونـه  همـان ، احیاگران و بیدارگران اسـالمی از نظر اما . دانستندها و فقر خود میگیماندعقب
 .باري داردکا شـیطان بـزرگ اسـت و ماننـد شـیطان خـوي اسـت       کـ ردند، آمریکبیر انقالب اسالمی بیان ک
  لیدي است.کن تمام مسلمانان واقعی شعاري ایمدر  »اکمرگ بر آمری«شعار ، روایناز

بـه بهـار   اخیـر،  هاي جنبشي هاي منطقه، ابتناگذشته ملت ۀتجربتوجه به آنچه گذشت و  ن، بابنابرای
رسـد،  گرایی به هیچ وجه بر پایۀ واقعیات موجود در عرصۀ این تحوالت نیست. به نظر مـی عربی و ملی

بـه دنبـال   ، ال تبیین واقعیت این تحوالت باشـد نظریه علمی و به دنب که یکبیش از اینبهار عربی، نظریه 
 سوق دهد. هاي غربیآنها را به سمت خواستهمناسب، تا در فرصت  هاستایجاد تحریف در این جنبش

  راسيكدمو برالينظريه ل. ۲
گرایـی  در راستاي غـرب طور عام، ه تحوالت جهان اسالم، بهکان معتقدند پردازبرخی تحلیلگران و نظریه

یعنی مردم جهان اسـالم بـا توجـه     ؛خواهی غربی استیراسکدر جهت دموطور خاص، مدرنیسم و بهیا 
بـه دنبـال تحقـق لیبـرال     ته، یناشی از مدرنومتی کح ته و مدلیامل تاریخی بشر و بسط مظاهر مدرنکبه ت
  .)2011 پدیا انگلیسی،یکوی( شور خود هستندکراسی در کدمو
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  راسيكخاستگاه نظريه ليبرال دمو. الف

ر کـ زیرا اعتقاد به اصل پیشرفت تـاریخی، مفـروض بنیـادین تف   ؛ ته استخاستگاه اصلی این نظریه مدرنی
 ه معتقد بـود کواقع، مدرنیته در قلمرو تاریخ، نگرشی را پدید آورد رمدرن در قلمرو فلسفه تاریخ است. د

پردازان مدرنیتـه از مفهـوم   رو به سوي پیشرفت و ترقی دارد. مقصود نظریهواره ت در بستر زمان همکحر
افزون بشر بر طبیعت، بسط اومانیسم و غلبه بیش از پیش عقل مدرن بـود.  یشرفت، استیالي روزترقی و پ

ه کـ اثبات فرهنگـی دنیـوي بـوده    ، گسترش مدرنیتهو پانزدهم تا قرن نوزدهم و بیستم، از قرن چهاردهم 
 .سـازد مـی این مقاصـد نـاتوان اسـت، آمـاده      ققه در تحکترقی و پیشرفت رفاه انسانی را در برابر سنتی 

ل گرفـت.  کنیافته شیافته و توسعهشورها به توسعهکبحث توسعه و پیشرفت و تقسیم ر، کبراساس این تف
جهـان سـوم و    ،نیافته یا به اصطالحشورهاي توسعهکهایی براي نوسازي پردازان توسعه به دنبال راهنظریه
اتـب و نظریـاتی پدیـدار شـدند.     کمه مسـئل  در طول زمان، به منظور حل اینرو، . ازاینمانده بودندعقب

بـراي توضـیح نوسـازي    تـب،  کبـود. ایـن م   کالسـی کتـب نوسـازي   کاتـب، م کترین این ماولین و مهم
ه نظریـه  کـ ردگرایی بهـره گرفـت. از آنجـا    کارکـ گرایـی و  امـل کشورهاي جهان سوم از هر دو نظریۀ تک
نـد،  کجامعۀ نو را در قرن نـوزدهم تبیـین   از جامعۀ سنتی به گذار اروپاي غربی،  ته بودگرایی توانساملکت

شـورهاي جهـان   کتوانـد نوسـازي   مـی  ه این نظریـه کر افتادند کبسیاري از پژوهشگران نوسازي به این ف
شورهاي جهـان  که کتب نوسازي معتقدند کطرفداران م .)31ص ،1378 سوم را نیز توضیح دهد (ي.سو،

شـورهاي جهـان سـوم بـراي     کرو، روند. ازاینمی به شمارشورهاي غربی متجدد یا مدرن کتی و سوم سن
شـند و  کسـنتی خـود دسـت ب   هـاي  از ویژگـی . ننـد کرسیدن به توسعه باید راه نوسازي غرب را دنبـال  

  .)71 ص ،همان( نندکغربی را اقتباس هاي ویژگی
؛ بـه اوج خـود رسـید   پس از فروپاشـی شـوروي،   راسی کنوسازي سیاسی در قالب نظریه لیبرال دمو

ـ پاتـاب  کدر  1992مطـرح و در سـال    1989در سـال   ،امـا یوکفو سیفرانس خیتار انیپا يتئوره کچرا  انی
  .)1992 ویاما،ک(فو شد حیتشر انسان نیآخرو  خیتار

 ویامـا کفوبرخی تحـوالت اخیـر جهـان اسـالم را در امتـداد پایـان تـاریخ        گذشت، با توجه به آنچه 
مـردم جهـان   رو، ازایـن . شـوند دیگر جمع نمیکاسی با یرکدموبه هیچ وجه اسالم و دانند و معتقدند: می

ناچـار بـه تبعیـت از لیبـرال     هـاي برابـري برخـوردار باشـند،     آزاديه بتوانند از حقوق و کاسالم براي این
  .)2011 پدیاي انگلیسی،یک(وی اندراسیکدمو
  ارزيابي  .ب

مورد بررسی قرار گیرد تـا مشـخص    »راسیکدمو«الزم است ابتدا مفهوم  ،براي ارزیابی دقیق از این نظریه
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ه کـ ایـدئولوژي اسـت؟ و این   کیا خود لیبرالیسم یـ  ،با لیبرالیسم همراه است راسی لزوماًکه آیا دموکشود 
ت در امـور سیاسـی باشـند و یـا خواسـتار حقـوقی برابـر و برخـوردار از         کاگر مردمی بـه دنبـال مشـار   

یا نـوع دیگـري از    ،راسی تحلیل شودکرچوبۀ لیبرال دموباید خواسته آنها در چا لزوماً ،هاي سیاسیآزادي
بـا   ،ه متناسب با اصـول و مبـانی و فرهنـگ آن منطقـه باشـد     که آیا هیچ مدل دیگري کراسی؟ و اینکدمو
ساالري دینـی داشـت؟ تجربـه انقـالب     توان مردمنمی آیا ،راسی قابل جمع نیست؟ به عبارت دیگرکدمو

    هدي بر ادعاي ما باشد.تواند شااسالمی و مردم ایران می
  راسيكمفهوم دمو. ۱

حکومت به وسـیله  «را  دموکراسیتوان تعریف کلى هاى مختلف از این واژه، مىرغم وجود برداشتعلى
از لفـظ   16شـده خـود، در قـرن     ایـن واژه بـا معنـاى متحـول     .)98 ص ،1383 (حقیقت، دانست» مردم

باشد. اجـزاى آن  یونانى مى Demokratiaه اصل آن از واژه وارد زبان انگلیسى شد ک ،Democraticفرانسوى 
Demos  و » مردم«به معناىKrate  362 ص ،1377 (هلد، هستند» روایىحکومت یا فرمان«به معناى(.  

توان جوهر و مشخصات اصـلى دموکراسـى   راسی شده است، مىکه از دموکهایى با توجه به تعریف
مقبولیـت نظـام سیاسـى    «و » تسـاوى در برابـر قـانون   «، »آزادى« ،»مشارکت مردمى در مسائل سیاسى«را 

دموکراسى را چنین تعریف کرد: حکومتى که در آن، مشـارکت مـردم در    ،اساس این دانست و بر» حاکم
مسائل سیاسى، آزادى، تساوى همه در برابر قانون و رضایت مـردم نسـبت بـه نظـام سیاسـى حـاکم بـه        

  .)1390 (قربانی، رسمیت شناخته شده است
  راسيكاسالم و دمو. ۲

راسـی  که بتـوان بـه دمو  کـ بـراي این  ،عالوه بر رسیدن به رشد و توسعه اقتصادي :معتقد است هانتینگتون
او  .مهیـا شـوند   »بستر فرهنگی«و  »محیط خارجی«، »ساخت اجتماعی«باید عوامل دیگري از قبیل  ،رسید

ه مـذهب پروتسـتان داراي همبسـتگی    کـ نـد  کمـی  ته اشارهکبه این ن »بستر فرهنگی«در توضیح و تبیین 
و  باشـد مـی  نـد و مالیـم  ک ،راسـی کبـر رشـد دمو   کاتولیـ کثیر مـذهب  أراسـی اسـت. تـ   کزیادي با دمو

ه اسـالم،  کـ خره اینانـد و بـاأل  راسـی بـه وجـود نیـاورده    کهند و شینتو مانعی براي رشد دموهاي فرهنگ
او علـل ایـن   . )86 ، ص1378(ي.سـو،   هسـتند هـاي اقتـدارگرا   ومتکنفوسیانیسم و بودیسم منادي حک

  شوند:می مذهبی به دو دسته تقسیمهاي ه فرهنگکداند می تفاوت را در این
 دیگرکـ بـا ی  کاي نزدیـ اي داراي رابطـه ه غایات نهایی و واسطهک ،گراهاي مذهبی مصرففرهنگ .1

در اسالم تمایزي میان مـذهب و   الًمث .راسی ندارندکتناسب چندانی با دمو ،هاباشند. این دسته فرهنگمی
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مفهوم بیگانـه   کت سیاسی از نظر تاریخی یکسیاست (یا بین امور معنوي و دنیوي) وجود ندارد و مشار
  بوده است.  

اي و غایـات نهـایی از   ه در آنها غایـات واسـطه  کدارند  هاي مذهبی ابزارگرا قرارفرهنگ ،در مقابل .2
هـا را جـایز دانسـته و    مذهب هنـدو اخـتالف و تنـازع میـان گـروه      ونه،نمباشند. به عنوان می هم متمایز

راسی بـه  کچنین سنتی مانعی در برابر توسعه دمو رو،این. ازشناسدمصالحه و سازش را نیز به رسمیت می
 .)همان( آوردوجود نمی

ه کـ ار اسـت؟  ت مردمی و آزادي ناسازگکگوید، اسالم با مشارمی هانتینگتونه کچنان راستی آناما به
دربـاره   براي اینکـه بتـوان  ! دست برداشتن از آیین اسالم و روي آوردن به آیین لیبرالیستی باشد ،نتیجه آن

هایى را که به عنـوان جـوهر دموکراسـى    راسی و اسالم داورى کنیم، باید مؤلفهکنوع ارتباط و نسبت دمو
تا بتوان رویکـرد اسـالم را نسـبت بـه آنهـا       اددها و باورهاى اسالمى مورد ارزیابى قرار بیان شد، با آموزه

  میان آورد.سخن بهساالرى اسالمى (دینى) در نهایت، از امکان یا عدم امکان مردم تاتبیین نموده 

  با اسالم   يراسكدمو يهانسبت مؤلفه
در ریـزى و اجـرا   : شرکت آحاد مردم به عنوان شهروند و یا فرمـانبردار، بـراى برنامـه   یت مردمکمشار .1

سـاالرى اسـت کـه    هاى جوهرى مردمهاى حکومتى، بخصوص قوه مقننه و مجریه از مشخصهحوزه
نـوع حـداقل و عمـومى ایـن مشخصـه، شـرکت در        .در اسالم هم مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    

در جامعـه و   .)1390 (قربـانی،  انتخابـات، بـراى برگزیـدن نماینـدگان از احـزاب و افـراد و... اسـت       
سـاالر، از  پیشـرفته و مـردم   ۀسالمى، مشارکت مردمى به عنوان ویژگى یک جامعـ حکومت مطلوب ا

عنـوان  شـود. بـه  جانبه مردم اداره مـى با مشارکت همه ،شده است. این حکومت جمله اصول پذیرفته
کند کـه بـا مـردم مشـورت کـن:      خداوند در دو جاى قرآن خطاب به پیامبر معصوم تأکید مى ،نمونه

رِ «) و 38(شورى: » ورى بینَهموأَمرُهم شُ« ی األَمـف مهشَاوِرتـرین  یکـى از مهـم  . )159عمـران:  (آل »و
هـاى مشـورت بـا مـردم، حضـور مـردم در انتخابـات اسـت. تشـکیل قـوه مقننـه و مجلـس             جلوه
  .)157 ص ،1384 (مصباح، رسدمى گذارى نیز با همین اصل در اسالم به اثباتقانون

انـد و از آزادى انسـان   فه و متفکران غربى معموالً به آزادى اجتماعى و بیرونى اهمیت دادهفالس :يآزاد .2
که اگـر آزادى درونـى نباشـد، آزادى بیرونـى     درحالی .اندهاى درونى کمتر سخن گفتهاز قوا و قدرت

ا طـور نسـبى تحقـق پیـد    اگر هم بـه  .گاه تحقق پیدا نخواهد کردهم به معناى صحیح و کامل آن هیچ
در ایـن ارتبـاط    ،مطهـرى  شـهید عالمـه  هـا محـدود خواهـد شـد. اسـتاد      طلبىمنفعت ۀدر سای ،کند

۱۲۲     ۱۳۹۲، سال پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

آزادى اجتماعى بدون آزادى معنوى میسر و عملى نیست و این است درد امـروز جامعـه   «: فرمایدمی
 »رودخواهد آزادى اجتماعى را تأمین کند، ولى به دنبـال آزادى معنـوى نمـى   بشرى که بشر امروز مى

 ).19، ص1371(مطهري، 
اصول مورد توجه در اسالم برابري و مساوات در برابر قانون: برابرى و مساوات در برابر قانون، یکى از . 3

هاى اجتمـاعى، اقتصـادى و   آحاد جامعه از حاکم تا فرمانبر در استفاده از فرصت همۀ رو،ایناست. از
افراد جامعه  سایرمنشأ امتیاز خاصى نسبت به  کسقعیت و جایگاه هیچمو ؛شوندسیاسى برابر تلقى مى

در جهـت   ،به همین دلیل، از منظر اسالمى هرگونه برخـوردارى از شـرایط منحصـر بـه فـرد      .نیست
اسـت  کـافى   ،پذیرى مردود شمرده شده است. براى اثبـات ایـن مـدعا   مندى از امکانات و قانونبهره

یم کرد داشته باشیم. در این صورت، تصدیق خواه رهاو ائمه اط اکرمنگاهى اجمالى به سیره پیامبر
دختـر، صـحابى بـا    پسـر، دختـر بـا غیـر    در، پسر با غیربرادر این سیره، حاکم با غیرحاکم، برادر با غیر

 ،گو بودن در برابـر قـانون  مندى از امکانات عمومى و پاسخعرب و... در بهرهصحابى، عرب با غیرغیر
عالوه بر این، با مرور اجمالى بـه روایـات و احادیـث ایشـان نیـز بـه ایـن        هیچ تفاوتى با هم ندارند. 

  ).1390رسیم (قربانی،بندى مىجمع
با توجه به جوهرة  .ومتی استکروش ح کراسی یکدمو ،اوالً ه:کشود روشن مى گذشت،از مجموع آنچه 

راسی، لیبرال کتنها مدل دمو تب مانند لیبرالیسم و یا اسالم جمع شود. لزوماًکم کتواند با یراسی، میکدمو
ومت کت مردم در امر حکه بر مشارکها وجود دارد لفهؤدر اسالم برخی م افزون بر این،راسی نیست. کدمو

 ،روید دارند. ازاینکأساالري دینی تمقام معظم رهبري بر مردم ،هااي دارد. با عنایت به این مؤلفهید ویژهکأت
اسالم با توجه به اصول، باورها، سنت و عقاید مردم جهـان اسـالم و   تحوالت اخیر جهان  :توان گفتمی

تنها در راستاي از انقالب اسالمی، نه برگرفتهساالري دینی یعنی مردم ،داشتن مدلی متناسب با فرهنگ خود
ان باید آنها را شروعی بر پای ،سکعهه بکبل ،راسی قابل تحلیل نیستندکپایان تاریخ و جهانی شدن لیبرال دمو

ه از حیـث رفتـاري و   کـ زیرا ادامـه ایـن تحـوالت نشـان داد      ؛ردکعنوان » پیچ تاریخی«هیمنه مدرنیته، و 
رفتاري شبیه به رفتار انقالبیون ایران انجـام دادنـد.    ،گیري از انقالب اسالمی ایرانمردم با الگو ،ساختاري

گرایانه و رهیز از رفتارهاي خشونتها و پاز نماز جمعه پسحضور جوانان، شروع راهپیمایی  ،نمونه براي
از اسالم از  برگرفتهنار تدوین قانون اساسی کدر  ،گرایان در انتخابات پارلمانی تونس و مصرانتخاب اسالم

 تواند شاهدي بر این مدعا باشد.سوي نمایندگان پارلمان و غیره، می
غـرب بـه   جیهی است بر حقانیت دخالت راسی، توکبا اعتقاد به برتري لیبرال دمو امایوکفو هینظر ،ثانیاً

هـاي گونـاگون از جملـه    راسی با اسـتفاده از حربـه  کشورها و تحمیل لیبرال دموکدر سایر  اکیآمر يرهبر
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 ايفضـ بنـا شـده باشـد، متـأثر از      یه بـر اسـتدالل علمـ   کاز آن شیب امایوکفو هیضفر ،گري. درواقعنظامی
 است. يست شوروکاز ش یناش یاحساس
ت که هر زمان مـردم در انتخابـات آزاد فرصـت مشـار    کدهد می ه انتخابات در منطقه نشانتجرب ،ثالثاً

  اند.ي دادهأهاي اسالمی رهگرو گرایان و، به اسالمنندکسیاسی پیدا 

  گرايينظريه سلفي. ۳
ه ایـن تحـوالت   کـ این است  ،گیرندمی ه برخی براي تحلیل این وقایع از آن بهرهکی دیگر از نظریاتی کی
شـورهاي  که کـ بـا توجـه بـه این    :شمرند. آنها معتقدندمیگري براستاي بنیادگرایی اسالمی یا سلفیا در رر

شـورها بـه منظـور بازگشـت     که در این کتی کهر حر ،مذهب هستندیشورهاي سنک ،درگیر این تحوالت
  .)2011 پدیا انگلیسی،یکوی( گرایی اسالمی استدر راستاي بنیادگرایی و سلفی ،اسالم رخ دهد

 ،نمایی این نظریه، باید در ابتدا به بررسی چیستی و ماهیت ایـن نظریـه  است براي آزمون واقع روشن
  هاي آن پرداخته شود.  شاخصو ها مؤلفه
ورانـه از  کورک دیـ تقل ایـ  یپرستهنهکاز گذشتگان،  دیتقل يابه معن ،يلغو يدر معنا »يگریسلف«

اسالم جسـته،   نیبه د که تمسکاست  ياآن، نام فرقه یحاصطال يدر معنالفیه اما س .مردگان است
 امبریـ از پ تیـ بـر تابع  یخود، سـع  داتدانند و در اعمال، رفتار و اعتقاسلف صالح می رویخود را پ

ه در کـ شـوند   انیـ ب گونهبه همان دیبا یاسالم دیعقا :دارند. آنان معتقدند نی، صحابه و تابعاسالم
تاب و سـنت فراگرفـت و   کاز  دیرا با یاسالم دیعقا یعنیه است؛ مطرح بود نیعصر صحابه و تابع

 ون،یسـلف  شـه یگـذارد، بپردازنـد. در اند  مـی  اریـ از آنچه قرآن در اخت ریغ يابه طرح ادله دیعلما نبا
ادله مفهوم از نـص   زیو ن ثیتنها نصوص قرآن، احادو  ندارد یگاهیجا یو منطق یعقل يهااسلوب
  ).20، ص1352(فقیهی،  ددار تیآنان حج يقرآن برا
و داراي مراتـب دانسـت    ککتوان آنرا مقولـۀ مشـ  می »گريسلفی«تعریف عملیاتی از مفهوم  کدر ی

 گیـرد مـی گـراي افراطـی را دربـر    معتـدل تـا سـلفی   گري سـنتی و  ه در خارج، طیف وسیعی از سلفیک
قـرن   دردهنـد.  یمـ  نسـبت  هیـ میابـن ت و  احمدبن حنبـل ها اعتقادات خود را به یسلف .)1389 نژاد،سید(

بازگشـت   يبا طرح مجدد ادعـا  ،ق)1115 - 1206( يمحمدبن عبدالوهاب نجد ،يقمر يدوازدهم هجر
 (فراصـتخواه،  آورد یالمـ کبه عرصه منازعـات   گریاز سلف صالح را بار د يرویپ شهیاند ل،یبه اسالم اص

گروه وهابیان سـنتی   کی :نیمکیم به دو گرایش اصلی برخورد ،امروزه در میان وهابیان .)129ص ،1377
 .انـد به عنوان بنیانگذار وهابیت وفـادار مانـده   ،عبدالوهاببن محمدار که هنوز تا حد زیادي به افکهستند 
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تـوان آنـان را   مـی  ،میت سعوديکهاي حاسیاست جانبه و مطلق عالمان این گروه ازبه دلیل حمایت همه
ایـن   .اخیـر ظهـور نمـوده اسـت    هـاي  ه طـی دوره کیانی است جر ،وهابیان درباري نیز نامید. دسته دیگر

میت عربستان سـعودي و عالمـان   کیا جهادي نامید، در قبال حا ،توان آن را وهابیت انقالبیه میکجریان 
هـاي  بـه لحـاظ اندیشـه نیـز ایـن گـروه بیشـتر از اندیشـه         .میت موضع انتقادي دارندکوهابی طرفدار حا

برداشـت وهابیـان سـنتی را     ،اساساین بر  .ثرندأمت محمد قطبو برادرش  سید قطبگرایانی چون اسالم
شند. البته خـود وهابیـان انقالبـی نیـز بـه لحـاظ اندیشـه        کبه چالش می كاز مسائلی چون توحید و شر

سـانی  کتـا  گرفتـه،   سـعد الفقیـه  و  محمد مسـعري و  الدن بنۀاسامه طیف وسیعی از کبل ،سان نیستندکی
  .)1388 (حیدري، شوندرا شامل می سفر الحوالیو  سلمان العودهچون 

ه اختالف نظـر و  کشود می اي را شاملطیف گسترده ،گري به دلیل فقدان نظام معرفتی منسجمسلفی
  ها نیست.سلفیمتر از نزاع آنها با غیرکدیگر کنزاع آنها با ی

  گريسلفيهاي ويژگي .الف

زیـر را بـراي   تـوان سـه ویژگـی برجسـته     مـی  لیکطور به ،زار و جریانات امروکافبا توجه به خاستگاه، 
    :گري برشمردسلفی

 »بنیـاد و مخـرب  گرایی خودفرقه« ،ی آنکگري و محیط ادرای از مختصات جریان سلفیکی :گراییفرقه .1
هـا و باورهـاي جدیـد ذیـل     طلبانـه از فرقـه ناجیـه، مبـدع ارزش    این جریان با تفسیر انحصار .است
ه کـ به این دلیل  »مخرب«دانند. تاب و سنت میکثریت مسلمانان آن را خالف که اک گري استسلفی

موریت خاص به اقدام تخریبـی  أفیر فرق اسالمی و حتی جوامع مسلمان در قالب مکبا ت ،این جریان
  شمارد.ارا مقدس میکمات را آشااین اقد ،مبادرت نموده نعلیه آنا

، آن را در آغـاز  م)1328ــ 1263( ابـن تیمیـه  ه کـ ی بـود  کد و خطرنـا جدی نسبتاً ايمسئله :گراییفیرکت .2
یافـت. امـروزه جریـان    راه هـاي سـلفی   ري گـروه کبه اصول ف ،بسط داد و در نهایت دعوت خویش

ه از نظـر آنهـا   کـ شـود و دایـرة موضـوعاتی    مـی  نامیـده » فیريکت« ،گري به اعتبار این شاخصهسلفی
  .)1389 نژاد،سید( است بسیار متنوع ،شودك میفر و شرکموجب 

در بـین   ،»اصالت ظـواهر « مسئلۀسرانجام،  :(تروریسم انتحاري) گرایی ناشی از تقدم عمل بر اندیشهابزار. 3
ه بـا  کـ  اسـت  ري ایـن جریـان  کـ در نظـام ف  ،نوعی ابزارگرایی ناشی از تقدم عمل بـر نظـر   ،هاسلفی

گرایـی بـه   نقـل  ،هاشناسی سلفیصل معرفتترین امهم ،واقعدر .یاولیستی همخوانی داردکهاي ماایده
ردازي و تبیـین  پـ ، در مقـام نظریـه  ابـن تیمیـه  ام به لـوازم آن اسـت.   زمعناي ترجیح نقل بر عقل و الت
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او در ایـن   داند.کننده میزیرا آنرا گمراه ؛گري به عقل ایمان نداردکند که سلفیگري تصریح میسلفی
ه کـ طـوري  . بـه )1386 پورفرد،( کنداز امضاي عقل معرفی می عتبار احکام شرعی را مستغنیا ،راستا

 مشـروع را پیشـنهاد  هـاي غیـر  ي رسـیدن بـه هـدف تمـام راه    برا ،گريهاي افراطی سلفیاین جریان
، ابـن تیمیـه  آنها با استناد به اقـوال اقطـاب سـلفی ماننـد      براي نمونه،). 1386نند (پورفرد، کمی

شمارند (عبیـد  جایز می »ال آن راکخذ مال حرام در همه اشا«و  »دروغ«شرعی نظري اعمال غیر
ــان ســلفی ).2008الجحمــی،  ــريجری ــا ت ،گ ــام از   کب ــا اله ــاریخی و ب ــراث ت ــن می ــر ای ــه ب ی

ه کـ  کنـد مـی ه تروریستی در جهـان را سـازماندهی   کترین شبگسترده ،هاي سلفیپردازيانگاره
نماینده شـاخص   ،»تروریسم انتحاري« ورزي، نظیرال مختلف خشونتکگیري از اشدلیل بهرههب

  آید.تروریسم نوین در دوران معاصر به حساب می
  ارزيابي .ب

گرایـی و خشـونت   فیـر کگرایی، تسه شاخصۀ فرقه ،هاي سلفی عنوان شدتکه در تبیین حرکگونه همان
 ،هـا شاخصـه  ها هستند. توجـه بـه ایـن   تکترین مولفۀ این حرگرایی یا استفاده از تروریسم انتحاري مهم

ه آیـا تحـوالت اخیـر جهـان اسـالم در راسـتاي       کـ خوبی براي سنجش این نظریه باشـد   كتواند مالمی
  یا خیر؟ ،گري استسلفی

  :ردکتوان به دو دسته تقسیم می ها راشورهاي درگیر این جنبشک :ال باید گفتؤدر پاسخ به این س
 شور سوریه است.ک ،دستۀ دومو  بحرین هستندشورهایی از قبیل مصر، تونس، یمن، لیبی و ک ،دستۀ اول

 ،شـود گري دیـده نمـی  هاي سلفیدام از شاخصکهیچ ه در دستۀ اول تقریباًکدهد نشان میها بررسی
هـا در قالـب اعتراضـات مردمـی و     تکـ گرایان افراطی، این حرال سلفکهاي رادیتکخالف حره برکبل
اجتماعـات   بـراي نمونـه،   .هـاي درگیـر بـوده اسـت    هگري از سوي گروگونه ترور و وحشیدور از هربه

 ،از سـوي دیگـر   این ادعاسـت.  شاهد بحرین ؤلؤلمیدان هزار نفري مردم در میدان التحریر مصر یا صدها
دیگر)، مخـالف  کـ نـار ی کهـا، مسـیحیان، شـیعیان و اهـل سـنت در      (قبطی هاحضور همه اقشار و گروه

ه حتـی بـرخالف تعصـبات و اعتقـادات     کتا جایی است  تهکگري است. این نگرایی سلفیشاخصۀ فرقه
ما شاهد حضور گستردة  ،هاي سیاسیتکمبنی بر حرمت حضور زنان در مجامع عمومی و حر ،هاسلفی

  زنان در تظاهرات هستیم. 
اعتراضی مردم علیه هاي ه در راستاي جنبشکنه این ،حوادث سوریه :توان گفتبه جرأت می ،در مقابل

هـاي  در راستاي خواست گـروه  امالًکها تکه این حرکدهند س اسناد نشان میکعبهه کبل ،دانمکنظام حا
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شورهاي کهاي موجود در سوریه با سایر تکتفاوت حرا هستند. دلیل دیگر شورهاي حامی آنهکسلفی و 
 تاتور مانند مصـر، تـونس و لیبـی   کدیهاي درگیر در این حوادث، سرعت به نتیجه رسیدن و سقوط نظام

هـا، بـاز هـم    یه از تروریسـت کشورهاي غربی، عربی و ترکاما با وجود حضور و حمایت گسترده  .است
 دهنده حمایت مردمی از نظام سوریه است.شاهد ادامه حیات رژیم بشار اسد هستیم و این نشان

بـه غیـر از    ،گري، تحوالت اخیر جهان اسـالم هاي سلفیاساس شاخصهو بر گذشتبا توجه به آنچه 
  گري ندارند.گري و وهابیهیچ نشانی از سلفی وریه تقریباًس

  نظريه بيداري اسالمي. ۴
 ،آن سـوي دیگـر   گرایی قرار دارد وخواهی و غربتجدد ،آن سوي که یک ،نار این طیف از نظریاتکدر 

  است. »نظریه بیداري اسالمی«شود، گري منتهی میگري و وهابیبه سلفی
  ي اسالميخاستگاه نظريه بيدار .الف

مـردم   كعامل بیـداربخش و محـر   :این نظریه از سوي مقام معظم رهبري ارائه شده است. ایشان معتقدند
 )15/11/1389و بیانـات در تـاریخ    10/11/1391( اسالم و در عصر حاضر انقالب اسالمی اسـت  ،منطقه

هـا از سـوي   اما سال ،ستنده مسلمان هکرغم اینمردم منطقه علی :به بیان دیگر مقام معظم رهبري معتقدند
گـویی بـه نیازهـاي    ه اسالم توانایی پاسـخ کن اسالمی خود و دشمنان غرب به آنها القا شده است ارکمتف

هـاي غربـی   باید در دامن نظریـات و تئـوري   ،افتادگی و حقارتبراي رهایی از این عقبو  روز را ندارد
ه بـا اسـالم   کـ دریافتنـد   ،شورکان و مقاومت این قرار گرفت. اما مردم پس از پیروزي انقالب اسالمی ایر

  د:ینفرماباره میرد. ایشان در اینکراسی داشت و عدالت را برقرار کتوان آزاد بود، دموهم می
هـاى مسـلمان   دار اسـت. ملـت  دار است، ریشـه یم بیدارى اسالمى، این حرف پایهیگواینکه می

خواهنـد، اعتنـاى بـه هویـت     سـاالرى را مـی  خواهند، مردمخواهند، آزادى را میعدالت را می
 بینند، نه در مکاتب دیگر؛ چون مکاتب دیگر امتحـان خواهند؛ اینها را در اسالم مىها را میانسان

شود به این اهـداف بلنـد دسـت پیـدا     اند. بدون مبناى فکرى هم که نمیخورده داده و شکست
اسالم و بیـدارى   :اى منطقه عبارت است ازهبر حسب ایمان و اعتقاد ملت ،کرد. آن مبناى فکرى

  .)14/3/1391( ها این استت جنبشیماه المىسا
ن یـ ا يدر ادامـه بـه مـوارد تشـابه و الگـوبردار      .است یاز انقالب اسالم برگرفته یاسالم يداریب ،واقعدر

 رد.  کم یاشاره خواه یها از انقالب اسالمجنبش
خالف مردمـی بـوده و بـر   امالً کـ ی یهـا جنبش ،ب اسالمیها همانند انقالمردمی بودن: این جنبش .1
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ی و حزبـی  کـ حتـی چری  یـا  شـاورزي و ک، ارگريکـ روسـتایی،   ،قومی، صنفی، شهري يهاسایر جنبش
هـاي  رده و توانسـتند خواسـته  کپارچه قیام کبرشمرده و یهاي ه توده مردم فارغ از همه تفاوتکبل ،نیستند

  .  رسی بنشانندکمنفور بود به هاي سقوط رژیم ه در صدر همه آنهاکخود را 
خاسـته از  اخیـر بر هـاي  مطالعه تطبیقی میان انقالب اسالمی و جنبش کنقش پیشرو جوانان: در ی .2

قـراول را  جوانان نقـش پیشـرو و پـیش    ،ه در همه این مواردکنشانگر این واقعیت است  ،بیداري اسالمی
دیگر کـ جوانان در رونـد جنـبش بـا ی   . اندو قیام شده جوش وارد صحنه مبارزهخود ايگونهاند و بهتهداش

 جوانـان هـاي  خود نام جنـبش  دیگر متحد گردیده و برکدر همان مسیر و با همان عنوان با ی آشنا شده و
ه در انقـالب  کـ اي بـود  این دقیقاً همـان شـیوه   .خود گذاردند آوریل بر 16جنبش جوانان  ،به عنوان مثال

  .  اسالمی ظهور داشت
 ،معاصـر  اولـین جنـبش سیاسـی ـ اجتمـاعی در تـاریخ        ،ر زنان در جنبش: انقالب اسالمیحضو .3

 دوشدوشـا ه زنـان  کـ طوري به. شانیدکه بانوان را به صحنه مبارزه و انقالب کویژه در جهان اسالم بود به
ت کدر مبـارزات عمـومی ملـت شـر     ،اي و با حفـظ حجـاب اسـالمی   و واهمه مردان و بدون هیچ ترس

امالً مشـهود بـود   کـ ها این حضور فعال زنان در این جنبش .ردندکو شهداي زیادي تسلیم انقالب نموده 
  .  اندمی در صف مقدم مبارزه حضور داشتهامل اسالک ه عموماً زنان حتی با حجابک

ـالی در     کـ مسلحانه بودن: انقالب اسالمی اولین جنبش سیاسیـ  اجتماعی بود  غیر .4 ـا دسـت خ ه ملتـی ب
از انقـالب  ن نیز در جهان اسالم با الگـو گـرفت   اخیرهاي رد و به پیروزي رسید. جنبشکم مسلح قیام مقابل رژی
ـاً توانسـتند در     ،مستمرهاي رغم ضرب و شتم و جرح و قتلعلی ،اسالمی هرگز دست به اسلحه نبـرده و نهایت

  ر و یمن ساقط نمایند.رده و آنها را در تونس، مصکمسلح غلبه هاي اغلب موارد با دست خالی بر رژیم
 برادرانـه بـا   ياین بود که مردم رفتار امام سیرة رفتار برادرانه با نیروهاي مسلح: در انقالب اسالمی .5

 همـین رفتـار   دادنـد. جاي گلوله گل به سربازان هدیه میداشته باشند. ایشان بهسربازان و نیروهاي مسلح 
. را تخلیـه و بـه انقالبیـون بپیوندنـد    ها گروه پادگانوهدید سربازان و نیروهاي مسلح گره موجب گرکبود 

دران خود در آغـوش گرفتـه و   چون براسربازان را هم، ارزان و انقالبیوندر این جنبش نیز شاهد بودیم مب
  .  خود بگیرند اي براساس خواست فرماندهانند نیروهاي مسلح موضع خصمانهتنگذاش
لوحه اهـداف خـود   در سـر  ،اسـالمی  رهبـر انقـالب   هکطور وحدت نظر در اهداف جنبش: همان .6

 م را مطـرح کپارچه سقوط نظام حـا کصدا و یکهم یها در این جنبش ،قرار داده بود سقوط رژیم پهلوي
ه کـ  مـورد مشـاهده نگردیـد    کحتی ی ،بردندمی خانمانی رنجه بعضاً از فقر و بیکبا وجودي  .ردندکمی
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در همـه مـوارد   » یرید اسـقاط النظـام   الشعب«ه شعار معروف کبل، مطرح شود آزاديو  نکشعار نان، مس
به دلیل فقـدان رهبـري واحـد و     ،هرچند در ادامه مسیر .و جوامع قرار داشتها همه گروه كشعار مشتر

  . مورد توافق اغلب به تفرقه گرایش یافتند
ز تنفـر و بیـزاري   ابرا ،عالوه بر سقوط نظام ،هاهمه این جنبش كضدیت با نظام سلطه: وجه مشتر .7

در اشـغال   تـوان مـی  آثـار آن را  .ا و صهیونیسـم جهـانی بـود   کگران جهانی مانند امپریالیسم آمریاز سلطه
  .  کردمالحظه  ا در لیبیکآمری شتن سفیرکو  صهیونیستی در قاهره سفارت رژیم

اخیـر در   هـاي ه میان انقالب اسالمی و جنبشکدیگري  كاستفاده از نمادهاي مذهبی: وجه مشتر .8
انون تجمـع و  کـ مسـجد  . باشـد می و مراسم مذهبیها ن و نمادکاستفاده از اما ،جهان اسالم وجود داشته

 و بیانگر وحدت نظر و صـالبت اسـالمی آنهـا    گاهبود، نمازهاي جمعه و جماعت وعدهها ت گروهکحر
  .  عمومیت داشت »اله اال اهللاال«و  »برکاهللا ا«چون بندهاي مذهبی همو پیشانی هاشعاراستفاده از . بود

هـاي  ه رژیـم کی یهاشورکگرایان در ار آمدن اسالمکنون پیروزي و روي کتاها این جنبشم سرانجا .9
ه قـانون اساسـی تهیـه شـده و     کجالب توجه این. همچون مصر و تونس بود ،اندردهکمستبده را سرنگون 

  .  ی بوده استمصوب نیز با الگو گرفتن از قانون اساسی جمهوري اسالم
ه انقالب اسالمی داراي رهبـري  کاین بود  ،هاتنها وجه افتراق میان انقالب اسالمی و این جنبش .10

نظیـري در  رد و نقـش بـی  کـ مـی  تکـ به جلو حر ،از رهروان خود زیاده با فاصله کمذهبی قدرتمند بود 
از  ،ر در جوامـع اسـالمی  اخیـ هـاي  ه جنبشکحالیدر پیروزي انقالب اسالمی بر عهده داشت. هدایت و

المسـلمین و  ار اسـالمی در جنـبش اخـوان   کـ رهبران محافظه چون امام محروم بودند وداشتن رهبري هم
ه انقـالب  کـ تفـاوت دیگـري    ،در عـین حـال  . تر بودندانقالبی عقبهاي از توده با فاصله زیادي ،النهضه

از  ه بتوانـد ک الگوي مناسبی بود پیشینه و ده انقالب اسالمی فاقک این بود ،داشتها اسالمی با این جنبش
ولـی داراي الگـوي مـوفقی    ، اگرچه فاقـد رهبـري بودنـد   ها این جنبش ،هکدرحالی. برداري نمایدپیکآن 

  برداري آنها قرار گیرد.ه توانست مورد بهرهک بودند
  ارزيابي .ب

ه تا حـدي  کنظریه این است  کهدف بنیادین ی ته ضروري است.کن کی بیان از ارزیابی این نظریه، پیش
ه چـه چیـزي   کـ اي در مـورد این واقع بدون داشتن ایـده دهد، بفهمد و تفسیر نماید. درواقعیت را توضیح 

هاي خـوب،  نظریه گذاشت.قدم  ،نیمکه در آن زندگی میکاي توان به درون جهان پیچیدهنمی ،مهم است
ننـد.  کمـی  ترین انتخابترین و مناسب، مرتبطترینعنوان مهمهدر توضیح هر رویدادي برخی عوامل را ب
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ننـده  ک تواند صورت گیرد. مشـاهده هیچ مشاهده مؤثري نمی ،بدون وجود چنین فرآیندي از گزینشگري
 کثیر عوامل مختلـف در توضـیح یـ   أه تکدر زیر انبوهی از جزییات دفن خواهد شد و قادر نخواهد بود 

لیـه مشـاهدات را سـازمان    که کـ علـت   ه اینب ارزش هستند، دقیقاً ها دارايحادثه را ارزیابی نماید. نظریه
  .)43ص ،1388 ر،ک(مارش و استو دهندمی

گانه این تحوالت را توضیح دهد، نظریـه  سههاي تواند مؤلفهمی هکاي ، تنها نظریهتهکبا توجه به این ن
  عبارتند از:ها لفهؤاین م .بیداري اسالمی است

 ،هـا دارد ایـن جنـبش  هـاي  ه اشاره به اصول و ارزشکها لفهؤاي: این منگارههاي پنداري و امؤلفه .1
 .ستیزيبارکستیزي و استخواهی، استعمارمالکخواهی، عبارتند از: اسالم

ه از نـوع بیـنش، نگـرش و    کاعمال و افعالی است  ،رفتاريهاي منظور از مؤلفههاي رفتاري: لفهؤم .2
اي باورهـا و  یعنی اگر شخص یا جامعـه ؛ گیردت میأار جامعه نشکاف م بر اذهان وکهاي حاباور و ارزش

ه از حیـث  کـ سـی  کعمـل او بـا    نوع رفتـار و  ،هاي لیبرالی را مورد عنایت و توجه خود قرار دهدارزش
متفـاوت اسـت. حـال اگـر      امالًک ،دهدقرار می كسیستی و غربی را مالکهاي مارذهنی و عقیدتی ارزش

گونـه  انون توجـه خـود قـرار دهـد و هویـت خـود را ایـن       کهاي اسالمی را در ها و ارزششخصی باور
هـا  . بررسی رفتاري این جنـبش بودها خواهد ثر از آن ارزشأدر نتیجه عمل و رفتار او نیز مت ،ندکتعریف 

 ه رفتار آنها برگرفته از اصول اسالمی و الگو گرفته از انقالب اسالمی است.کدهد می نشان
ه از باورهـا و  کـ ساختاري، نهادها و سـاختارهایی اسـت   هاي منظور از مؤلفهساختاري:  هايمؤلفه. 3

منبعـث از اصـول،    ،ماديغیر و یامادي  اعم اززیرا هر نهاد و ساختاري ؛ گیردمی تأاعتقادات اسالمی نش
 ،م باشـد کهـاي لیبرالـی حـا   اي ارزشاگـر در جامعـه   ،بـه عنـوان نمونـه    .ها و عقاید خاصی استارزش

ز قانون اساسی آن برآمـدة ا  مثالً .ل خواهند گرفتکساختارهاي آن جامعه نیز متناسب با آن ساختارها ش
هاي ساختاري بیـداري اسـالمی، ایجـاد یـا اصـالح      مراد از مؤلفه ،رواینهاي لیبرالی خواهد شد. ازارزش

از پیـروزي   پـس ه کـ دهـد  ها نشان مـی بررسی هاي اسالمی است.از ارزش برگرفتههاي اسالمی، ساختار
ن شـده  نهادهاي سیاسی مانند پارلمان و یا قانون اساسی تدوی ،در مصر و تونس بخصوص ،هااین جنبش

  اند.ت گرفته از اصول اسالمیأنش
ـا توجـه بـه جوامـع اسـالمی        ۀنظریـ  ،رسدات به نظر میکبا توجه به این ن ه ایـن  کـ اي بیـداري اسـالمی ب

بـه واقعیـت    ،انـد ه در تحلیل این تحوالت مطرح شدهکنسبت به سایر نظریاتی  تحوالت در آنها رخ داده است،
شـدگی جوامـع اسـالمی را    توانـد بحـران هویـت و تحقیر   ه مـی کـ اي تنها نظریه ،تر است. به بیان دیگرکنزدی

  است. »بیداري اسالمی«نظریه  ،خواهی این جوامع را توضیح دهدخواهی و عزتمالکند و کمالحظه 
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  ديبنجمع
 ه این نظریات طیـف وسـیعی را شـامل   ک یمشاهد ،از بررسی نظریات مختلف در باب این تحوالت پس
دانـد.  گرایـی مـی  گرایی و وهـابی این تحوالت را در راستاي بنیادگرایی، سلفی کهافراطی  نظریۀ :شودمی

و ریشـه در   گرایـی اسـت  خواهی و ملیه این تحوالت در راستاي تجددکمعتقد است  کهتفریطی  نظریۀ
  مسائل اقتصادي و سیاسی دارد.  

ه کـ االتی هسـتند  کاشـ  داراي ،ري غربکپذیرش پارادایم ف دلیلاین دسته از نظریات به  ،لیکطور به
  عبارتند از:

سـعی   معمـوالً  ،روایـن از .بسیار نـاچیز اسـت   کو متافیزی یم غربی توجه به ماورادادر پارا گرایی:تقلیل. 1
و  هـاي مـادي، سیاسـی   بـه خواسـته   رده و آنـرا صـرفاً  کـ سازي نبشی را سادهت و جکهر حر دارند،

 توان به ذات آنها پی برد.سازي نمیبا این ساده ه صرفاًکحالی. دراقتصادي تقلیل دهند
ـا ی  فهم نادرست از مفاهیم و گنجینۀ واژگانی: تفاوت علم سیاست غربی و این جنبش. 2 ـا ب دیگر موجـب  کـ ه

برخـی ایـن تحـوالت را بـه      ،شوند. به عنوان نمونهظام صدق و نظام معنایی آنها میتفاوت و تعارض در ن
ـادگرایی و   در راستاي قرون وسطا ،ه خواستار بازگشت به دین هستندکشعارهاي مردم  دلیل ـا بنی گرایی و ی

 به دین و بازگشت به دین است. نادرستاین تحلیل معلول نگاه و تصور نند. کگرایی تحلیل میسلفی
درون گفتمـان مدرنیتـه    ،طور عمده و فراگیرپردازان غربی بهتفاوت در مبانی و اصول موضوعه: نظریه. 3

اسـاس مبـانی و اصـول    آنهـا را بر ه کـ رو، در مواجهه با این تحـوالت مجبورنـد   این. ازنندکبحث می
ناسیونالیسـم،   پردازان غربی بـا اصـل قـرار دادن لیبرالیسـم،    واقع نظریهنند. درکموضوعۀ خود تحلیل 

ه ایـن  کحالیدر .نندکتی را در این چارچوب و گفتمان تحلیل میکهر حر ،راسی و اقتصادگراییکدمو
 مبانی و اصول موضوعه دیگر است. کاز ی برگرفتهتحوالت 

ه نظریـه بیـداري اسـالمی بـر سـایر      کـ هـا و امتیـازاتی   به ویژگـی و توجه  ،لیکاالت کبا توجه به این اش
اعتقادي، رفتـاري و   يهامؤلفهتوانایی تحلیل نقش  »بیداري اسالمی«رسد نظریه یبه نظر م ،نظریات دارد

  تر است. کساختاري این تحوالت را داراست و به واقعیت این تحوالت نزدی



   ۱۳۱ در جهان اسالم ۲۰۱۱ي سال هاجنبشبررسي نظريات مطرح پيرامون 
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