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حوالت گسترده سیاسی و اجتماعی که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخ ت: چکیده

افزون در حال گسترش است ریشه در واقعیات تاریخی، تمدنی، به صورت روزو ابعاد آن داده 

فرهنگی و اجتماعی این منطقه دارد که در حال حاضر در قالب طیفی از تجمعات اعتراضی 

مسالمت آمیز تا درگیری ها و مبارزات مسلحانه از شمال آفریقا تا جنوب خلیج فارس را در 

ی مفهومی است که بنا به مالحضات تاریخی،فرهنگی و عنوان بیداری اسالم .برگرفته است

ل کند. ریقا را تحلیهویتی بهتر میتواند حوادث و رخدادهای منطقه خاورمیانه و شمال آف

را به لحاظ نظری در اندیشه مقام معظم رهبری « بیداری اسالمی»پدیده پژوهش حاضر 

 اسالمی بیداری نظری مبانی کهو در پی پاسخ به این دو سوال است کند تحلیل و بررسی می

مقام معظم رهبری این پدیده را چکونه  ؟ و چیست ایاهلل خامنهآیت در اندیشه سیاسیاز

ای، نوع تحلیل؛ ها؛ کتابخانه. مقاله حاضر به لحاظ روش گردآوری داده؟کندتبیین می

-استداللی می -تحلیلی، نوع تحقیق بنیادین و از لحاظ استراتژی تحقیق قیاسی -توصیفی

ها رسیدیم که مقام معظم رهبری به لحاظ نظری های متنی به این یافتهبا توصیف دادهباشد. 

و آن را در راستای بازگشت به  های بیداری اسالمی را تشریح نموده استها و شاخصمولفه

 .کندهای وارداتی امواج مدرنیته تبیین میهویت هویت اصیل اسالمی و مقاومت در مقابل 

 ای، اندیشه سیاسی.خامنهاهلل بیداری اسالمی، آیت واژگان کلیدی:

 

 

 

 مقدمه .1

تحوالت بزرگ سیاسی و اجتماعی ریشه در واقعیات تاریخی، تمدنی و فرهنگی دارند، این مساله در دنیای اسالم و خصوصا 

ای برخوردار است. این اسالمی از اهمیت ویژهمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل برخورداری از سابقه تمدنی و هویت 

باشد به دلیل مسائل ژئواستراتژیک، منطقه عالوه بر آنکه محل تالقی تمدنهای کهن باستانی و ادیان بزرگ توحیدی می

ه آنچه امروز پهن .ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک و مساله انرژی از دیرباز کانون تحوالت و توجهات قدرتهای بزرگ بوده است
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وسیعی از خاورمیانه و شمال آفریقا را در برگرفته و با عنوان بیداری اسالمی از آن یاد میشود بنا به فرمایش رهبر معظم 

های تاریخی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و فکری نیستند. لذا بررسی و ارائه تحلیل صحیح از انقالب،حوادثی بریده از ریشه

ال آفریقا مستلزم مطالعه دقیق تاریخ تحوالت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه خصوصا رخدادهای اخیر خاورمیانه و شم

در قرن اخیر است. برخی از اندیشمندان رخدادهای کنونی را حاصل شکافهایی میدانند که قدمت آنها به چند قرن پیش باز 

از قابلیت بیشتری « انگاریسازه»موجود، رهیافت  رسد از میان رویکردهای سیاسیبا توجه به مباحث فوق به نظر می .میگردد

برای تحلیل و تبیین تحوالت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار است، چه آنکه رویکردهای لیبرالیستی و رئالیستی و 

ته مفاهیمی شئون مختلف آنها اگر چه برای تحلیل برخی از رخدادهای جهانی مناسب به نظر می رسند اما به دلیل نقش برجس

آفریقا و توجه  شمال و خاورمیانه منطقه تحوالت در  همچون هویت، فرهنگ، ایدئولوژی، تاریخ و تمدن و تاثیر آنها

روش، رهیافتی مناسب برای تحلیل صحیح رخدادهای منطقه  این  رسد می نظر مفاهیم،به این به نگاری سازه رویکرد  ویژه

 (.2: 1931)مشتاقی،  باشد
گیری تا به امروز  تحوالت بسیاری را به خود دیده است. در دو قرن اخیر نیز در اثر مواجهه با تمدن اسالم از دوران شکلتمدن 

مواجهه تمدن اسالمی با غرب، مصلحان و متفکرین اسالمی را با طرح . غرب، خود را در مقابل معمای جدیدی یافته است

کرد. آنها در مواجهه با این مسئله، به لحاظ علیت دو دیدگاه داشتند: گروهی  ماندگی کشورهای اسالمی مواجهی عقبمسئله

دانستند و نقش غرب و کشورهای استعماری را برجسته کردند و گروهی که که علت عقب ماندگی جهان اسالم را بیرونی می

-ندگی کشورهای اسالمی مطرح میمادانستند و عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را علت عقبعلت را درونی می

گونه دیدگاه اتخاذ کردند: نخست گروهی ماندگی نیز سهرفت از وضعیت عقبحل برای برونکردند. متفکرین اسالمی در ارائه راه

گروهی شود؛ گرایان یاد میدانند که از آنها تحت عنوان اسالمکه بازگشت به اسالم و هویت دینی را تنها راه نجات مسلمین می

شود و گروهی که گرایان یاد میدهند که از آنها تحت عنوان غربکه غربی شدن و اقتباس از تمدن غرب را مورد توجه قرار می

در پی تعامل و ترکیب بین این دو دیدگاه رادیکال است که از آنها تحت عنوان نواندیشی دینی یا راه سوم در جهان اسالم یاد 

 شود.می

 اردوگاه فروپاشی بعداز که در جهان اسالم استحاضر اجتماعی عصر –سیاسی یپدیده ترینمهم ،«اسالمی بیداری»ی پدیده

های مختلف اجتماعی، سیاسی، غرب در ساحت ترین رقیب تمدنتوان آن را جدیشرق، می کمونیستی و سوسیالیستی

و بخش  امروزه امواج آن بسط و گسترش یافته و منطقه خاورمیانه  که اسالمی بیداری حرکتفرهنگی و اقتصادی تلقی کرد. 

توان در دو ساحت تعریف کرد: ساحت عینی و ساحت ذهنی. ساحت عینی آن ای از شمال آفریقا را دربرگرفته استرا میعمده

تونس، لیبی، یمن، شامل تحوالت سیاسی و اجتماعی است که اوج آن در دهه اخیر نمایان شده است و دامن کشورهایی مثل 

نشانده غرب انجامیده های خودکامه دستبحرین، سوریه، مصر و ...گرفته است و در بعضی از این کشورها به سرنگونی حکومت

دهد، خصلت و شالوده و اساس این حرکت را تشکیل می است. ساحت ذهنی، که در واقع ساحت بنیادین بیداری اسالمی است

 اسالمی مختلف مذاهب متفکّرانی از نگرش حاصل میتوان را اسالمی بعد از بیداری اینتفکر است. ای دارد و از جنس اندیشه

اند. نقطه آغاز این پدیده را گرفته پیش در را متباینی حتیّ و متفاوت و روشهای عقاید مشترک، اهداف رغم به که کرد قلمداد

 توانرا می شیعی سیاسی های اندیشه تأثیر تحت ایران اسالمی انقالب گیریشکل  توان انقالب اسالمی ایران قلمداد کرد.می

 این در استکبارستیزی، سیاست و «والیت فقیه»ی احیای نظریّه با ،)ره(خمینی امام نقش که دانست بیداری این اوج ینقطه

 ههای دیدگا و نظری صاحب مبانی خود انقالب، زعیم عنوان بهای اهلل خامنهآیت حضرت ایشان از پس است؛ و برجسته زمینه

 ایفا را مؤثرّی نقش اسالم جهان در جریان این تسریع و تعمیق که در بوده علم تولید و افزاریم نر جنبش مانند نوینی،

ای از این پدیده مغفول واقع شده ، هنوز وجوه گسترده«بیداری اسالمی». با وجود کارهای انجام گرفته پیرامون پدیده مینمایند

ای های نظری و اندیشههای کار پژوهشی در کشورهای اسالمی است. شناخت سرچشمهاست که پرداختن به آنها از اولویت

بیداری اسالمی، به لحاظ نظری، آبشخورها  وجوی آن است.ضرورتی است که این تحقیق در جست« بیداری اسالمی»ی پدیده

محدودیت موضوعی و محدودیت زمانی و مکانی، به های متعددی دارد که این مقاله، با توجه به ضرورت اصل و سرچشمه

. سواالتی که در پی پردازدای میاهلل خامنههای حضرت آیتبررسی مبانی نظری آن در ایران معاصر و به طور خاص در اندیشه
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؟ و پدیده  چیست ایخامنه اهللآیت منظر از اسالمی بیداری ظرین مبانی شود:پاسخ به آنها هستیم به این شکل طرح می

 .بیداری اسالمی چه تأثیری از این مبانی پذیرفته است؟

و به  تحلیلی، از نظر نوع پژوهش؛ بنیادین -توصیفی ای، از نظر روش تحلیل؛ها؛ کتابخانهمقاله حاظر، به لحاظ گردآوری داده

 باشد.استداللی می -لحاظ استراتژی تحقیق قیاسی

 

 مفهومتعریف . 2

های بیرونی ها و شناخت واقعیتشرط طراحی نظریهها بر ارکان مفهومی استوارند و تحدید معنایی واژگان، پیشگه نظریهاز آنجا

اصطالحی است که برای بیان جنبش سیاسی باشد، ضرورت دارد که ارکان مفهومی موضوع تبیین گردد. بیداری اسالمی می

مبتنی بر آگاهی )نسبت به اصول رهایی بخش اسالم(، عمل سیاسی)برای تغییر شرایط موجود جهت رسیدن به هدف مطلوب( 

خواهی)مبنی بر اولویت و اهمیت عنصر تکلیف دینی بر منافع زودگذر پیرامونی( شکل گرفته و هدف از آن و بر بنیاد اسالم

 -مندی نبوده و برآمده از مبانی و مبادی معرفتیر نوعی نظام سیاسی است که در تعارض با الگوی اسالمی حکومتاستقرا

توان ذیل مقوله های جمعی را میهای سیاسی و حرکت(. طیف متنوعی از جریان23: 1931هویتی اصیل دینی باشد)افتخاری، 

ها و مبانی مؤلفه»بدیل ، نقش بیری اسالمی نباید نادیده گرفته شودبندی کرد. آنچه درباره بیدادسته« بیداری اسالمی»

است که بر اولویت و ارجحیت منابع و عوامل وحیانی در نسبت با تأثیرات صرفا اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اشاره دارد. « فکری

المللی کرده ای جهانی و بینه پدیدهتوان گفت بیداری اسالمی وجهی فراملی و جهانی دارد که آن را تبدیل باز این منظر می

 است.

 الیقظه االسالمیه، النهضه طلبی،اصالح دینی، بنیادگرایی، تفکّر احیای اسالم، احیای عبارات با که اسالمی بیداری یپدیده

 و خاورمیانه اسالم، سطح جهان در مسائل تریناساسی و مهمترین از یکی عنوان به شده، یاد آن مشابه از موارد و االسالمیه

انسان  هبوط اصل تلقّی، این اساس بر که دانسته آدمی خلقت با همزاد»را  حطلبی  اصال جریان این میباشد. برخی المللبین

 همین بر همگی معصومان پیشوایی و رسوالن و ارسال است استوار انسان تکامل هی جوهر در حگرانه اصال مبنایی بر زمین به

 میگردد باز پیش دو قرن حدود به اسالمی بیداری حرکت هایریشه صاحبنظران، یعقیده به«. است شده ترسیم محور و مبنا

 جغرافیای خاصّ مناطق به محدود حرکت این ابتدا در است؛ سر گذاشته پشت را بسیاری نشیبهای و فراز قرن، دو این در و

 طول در امّا .بدانیم اصالحات نوعی تسامحا را بیداری این اگر .است اسالمی بیداری جریان از بخشی تنها طلبی اصطالحبوده 

 اقلیتّهای حتیّ افریقا، غرب و جنوب تا آسیا شرق از شده و کشیده اسالم دنیای سراسر به آن دامنه ی گذشته،ی  هده چند

 .است یافته گسترش نیز مسلمان کشورهای غیر در مسلمان

رود و زندگی است و نیز، به معنای فعال شدن هوش )آگاهی( به کار میبیداری، ضدخواب است. پس بیداری به معنای حیات  

های برترین دین الهی است. در نتیجه بیداری اسالمی به معنای حیات برتر )برین( و اسالمی به مفهوم تبعیت و پیروی از آموزه

خدا به انسان و جهان حیات بخشیده و  و یا تالش برای دستیابی به آن است و این حیات، تنها از دین قابل دریافت است؛ زیرا

خواند. به سخن دیگر، بیداری اسالمی زنده شدن دوباره در پرتو اسالم اصیل است که کند فرامیپیامبرش ما را به آنچه زنده می

سروی، هیابد )خواجشود و یا حیات میهای متعالی، بار دیگر زنده میها و ارزشدر پناه آن، استقالل، عدالت و همه آموزه

1931 :39.) 

توان نوعی احیاگری و بازگشت به هویت دینی تلقی کرد. ذکر این نکته ضروری است که احیاگری دینی بیداری اسالمی را می

که مورد توجه بیداری اسالمی است با تفسیر بنیادگرایان سلفی از متن مقدس متفاوت است. در رویکرد بنیادگرایان سلفی،  

های جدید و مستحدثه وجود دارد که نتیجه منطقی آن خشونت و ترور است؛ نکاری به همه ظواهر و پدیدهنوعی نگاه سلبی و ا

  شود.جویانه به مسائل جدید دیده میکه در احیاگری مربوط به بیداری اسالمی نوعی نگاه تعاملی و آشتیدر حالی

است. در احیاگری دینی به معنای غربی، دین دستخوش تغییر احیاگری دینی در اسالم با احیاگری دینی در غرب نیز، متفاوت 

شود؛ بلکه دین به قلمرو شخصی رانده شده و در این صورت دین از گیرد، ولی در پی آن، جامعه، دینی نمیو تبدیل قرار می

برمبنای دین و به  رود؛ اما بیداری و احیاگری اسالمی، زنده داشتن انسان و حیات اجتماعیعرصه حیات اجتماعی بیرون می
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های دینی غبارها ها و آموزهزدایی از دین یا پیرایش و آرایش گزارهشیوه دینی است؛ به عبارت دیگر، بیداری اسالمی مهجوریت

 .(http://www.rasekhoon.net)است که بر سیمای دین نشسته است  و ابهاماتی

مسلمان برای بازگشت به زندگی و فرهنگ اسالمی دانست.  هایدر تفسیری دیگر، بیداری اسالمی را توجه و خواست ملت

تمایل به بازگشت به مبانی و اصول اسالمی، اکتفا نکردن به دین به عنوان یک مسلک اخالقی صرف و ورود دین به عرصه 

حولی است (. بیداری اسالمی ت13: 1931پناه، سیاست و اداره جامعه و حاکم کردن اسالم بر همه شئون زندگی است )یزدان

حاصل از دمیدن آگاهی و اراده در کالبد به خواب رفته انسانها و جامعه، به منظور حرکت ارادی و آگاهانه آن در مسیر کماالت 

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

 (.39: 1991هویت جمعی واحد خویش و دارالسالم است )نواب،  مسلمانی و مسلمان بودن، بازگشت به

در جامعه اسالمی از دو قرن پیش آغاز  های موجودبراین اساس، بیداری اسالمی جنبشی اصالحی است که با شناخت واقعیت

نوان یک واقعیت در روز تکامل یافتهو تا به امروز ادامه دارد و در حال حاضر به عهای علمی و عملی روزبهشده و در صحنه

 (.33: 1931سروی، کند )خواجهآفرینی میصحنه سیاسی و اجتماعی جهان اسالم و دنیای بشریت، نقش

با این توضیحات، بیداری اسالمی دارای دو وجه سلبی و ایجابی است. وجه سلبی آن مربوط به طرد تمدن غربی با محوریت 

داند و وجه ایجابی آن ناظر به ظرفیت و قض کرامت و منزلت ذاتی انسان مینظام سیاسی لیبرال دموکراسی است که آن را نا

 اجتماعی انسان در شرایط تاریخی متفاوت است -سازی و پاسخگویی به مسائل و مشکالت سیاسیتوان دین اسالم در نظام

 

 مدل نظری .3

ای منطق فکری دارند که دارای پنج فاز است. اندیشه مقام معظم رهبری در مورد بیداری اسالمی نیز هر سازمان تفکر و اندیشه

 از این سازمان تفکر و فازهای پنجگانه آن خارج نیست. 

فاز نخست هر سازمان تفکری توصیف وضعیت موجود و تحلیل شرایط زمانه است که عمدتا از شکل بحران است که این بحران 

-واقعی یا متصور باشد. مقام معظم رهبری بحران جوامع معاصر اسالمی را شامل دو بخش داخلی و خارجی میممکن است 

دانند: بعد داخلی ناظر به استبداد دینی و سیاسی و بعد خارجی بحران کشورهای اسالمی ناظر به استعمار و حضور تمدن غرب 

موجود است . مقام معظم رهبری علت بحران جوامع اسالمی را هم است. فاز دوم سازمان تفکر تبیین و علیت مشکل و بحران 

کنند. علت بیرونی آن وابستگی حکام و اقتصاد جوامع اسالمی به تمدن غرب و علت درونی آن زا تبیین میزا و هم بروندرون

 ها است.نیز استبداد حکومت

کند. این وجه در تبیین وضعیت موجود به آن اتکا میفاز سوم سازمان تفکر، رویکرد بنیادین است؛ نقطمه مرجعی که آدمی 

شود. مقام معظم رهبری این وجه بنیادین را نفی ماتریالیسم و شناسی در آن دیده میبنیادین سازمان تفکر یک نوع انسان

-های خود برمیکند که از پس مسائل و بحراندهد. تفکر غربی انسان را موجودی خودسامان فرض میاومانیسم غربی قرار می

های غربی قرار گرفته و آنها را پوشالی کرده است. در آید. همین نگان ماتریالیستی و خودبنیادگرایانه به انسان مبنای دموکراسی

تواند مبنای حالی که عالوه بر اتوکراسی و خودبنیادی سوژه، وجه تئوکراسی و متافیزیک حاکم بر زندگی انسان نیز می

های سیاسی قرار گیرد و انسان توانند مبنای دموکراسی و نظامد؛ بنابراین تلفیق اتوکراسی و تئوکراسی میدموکراسی قرار گیر

 را از وضعیت موجود نجات دهد.

ای فاز چهارم هر سازمان تفکری ایده هنجاری است. ایده هنجاری فی الواقع، همان وضع مطلوب و آرمانی است که هر اندیشه

مانند ایده هنجاری عدالت در اندیشه مارکسیستی یا ایده هنجاری آزدای در اندیشه لیبرالیسم. در نظریه دهد؛ به آن ارجاع می

توان بازگشت به خویشتن و هویت اصیل اسالمی در نظر مقام معظم رهبری نسبت به بیداری اسالمی، این ایده هنجاری را می

تواند وضعیت ویت اصیل اسالمی است که مبنا قرار دادن آن میگرفت. به نظر وی علت اصلی مشکل جوامع اسالمی غفلت از ه

مطلوبی را برای آنها رقم بزند. و در نهایت، فاز پنجم سازمان تفکر، وجه استراتژیک و راهبردی آن است. وجه استراتژیک به 

شود ی ابتدا از کله گندیده میها اشاره دارد. مقام معظم رهبری معتقدند که ماهها در ایجاد و حل بحرانجایگاه و نقش حکومت
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ها مانند سر و کله آنهاست و اگر حکومت فاسد و ناکارآمد باشد، مردم و جوامع نیز و جوامع نیز مانند ماهی هستند که حکومت

 شوند.دچار بحران و مشکل می

 

 رهبری معظم مقام سیاسی اندیشه در  بیداری اسالمی  4

بیداری اسالمی در اندیشه سیاسی حضرت آیت اهلل خامنه ای مفهومی جدید محسوب نمی گردد و ماحصل تحوالت اخیر نمی 

اه اند. بیداری اسالمی به صورت موجز و مختصر در نگبارها این واژه را تکرار کردهپیش از این در سخنان خود  ایشان باشد، 

و دگرگونی های  در امت اسالمی که به تحوالت  حالت برانگیختگی و آگاهی ای ایجاد یک :مقام معظم رهبری عبارت است از

در نگاه ایشان سخن از بیداری اسالمی سخن از یک مفهوم نامشخص و مبهم و قابل تأویل و تفسیر ود. بیرونی منجر میش

انباشته و قیامها و انقالبهای بزرگی را نیست؛ بلکه این مفهوم به معنای یک واقعیت خارجیِ مشهود و محسوس است که فضا را 

 است.کرده و از صحنه بیرون رانده  ی دشمن را ساقطهای خطرناکی از جبههپدید آورده و مهره

 ایاهلل خامنههای بیداری اسالمی از منظر آیتمؤلفه  1-4

تحوالت اخیر در جهان اسالم دارد که به ای به عنوان یک اندیشمند سیاسی و رهبر دینی، رویکرد خاصی درباره اهلل خامنهآیت

بنابراین های سیاسی اسالم است. هایی درباره نظریه سیاسی اسالم و نقش مردم در نظامفرضنوبه خود مبتنی بر مبانی و پیش

 ای شامل موارد زیر دانست:اهلل خامنههای بیدرای اسالمی را از منظر آیتتوان مؤلفهمی

 می بیداری اسالمیاسال -هیت مردمیما 1-1-4

دو خصوصیت در این تحوالت وجود دارد: یکی عبارت است از حضور مردم و دیگری » کنند که ایشان در این مورد تصریح می 

 (. 1931/ 1/ 1ای، خامنه«)ها. این دو عنصر اساسی استوسوی دینی در این حرکتسمت

 گیری بیداری اسالمی از انقالب اسالمی ایرانالهام 2-1-4

ای معتقد اهلل خامنهبخش موج بیداری اسالمی از انقالب ایران را نکار کنند، آیتپردازانی که تمایل دارند الهامبرخالف نظریه

است که پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تاسیس نظام جمهوری اسالمی، الگویی از نظام سیاسی مطلوب را را برای امت 

 اسالمی فراهم کرده است.

ها و نظام طاغوتی برافکنِ سنتاسالمی، اثر گرفته از حرکت عظیم ملت ایران است، این انقالب عظیم، این تحول بنیان بیداری»

 (.1931/ 1/ 24ای، )خامنه« و نظام سلطه، ملت ایران را به یک اسوه تبدیل کرد

 ناپذیری جنبش بیداری اسالمیروندگی و برگشتپیش 3-1-4

روزی آنها در این راه قطعی است و امکان ها خواستار دستیابی به یک هدف باشند، پیای هنگامی که ملتاهلل خامنهاز منظر آیت

رفت در آن گرد و پسبازگشت از این راه وجود ندارد. حرکت مردم در راستای موج بیدرای اسالمی چیزی نیست که عقب

 متصور باشد.

ای آنان و به پیمانان منطقههای بزرگ جهانی و همچه باشد به زیان قدرت شود، هرنتیجه این حرکت که دیر یا زود پدیدار می 

های اسالمی را در منطقه از بین ببرند ها و بیداریتوانند زنجیره این قیاممستکبران خیال نکنند که می»نفع مردم خواهد بود. 

/ 21ای، تری در انتظار این مردم است )خامنهو خاموش کنند؛ بدون شک این حرکت بیداری ادامه پیدا خواهد کرد و آینده به

7 /1931.) 

 المللگیری قطب قدرت اسالمی در نظام بینشکل 4-1-4

رود، وی معتقد زدایی پیش میشدن، دنیا به سوی یکپارچگی و ایدئولوژیپردازانی که معتقدند در پی روند جهانیبرخالف نظریه

گرایی خواهد انجامید که بر گرایی و خاصگیری نوعی منطقهنهایت به شکلالملل در است که تحوالت اخیر در نظام بین

گویند : مسلمانان برای اینکه بتوانند مسائل خود را به صورت جدی با . در این باره میایدئولوژی و مذهب استوار است

ی و همدلی و اتحاد کشورهای جهانخواران حل کنند، باید خود را به مرز قدرت بزرگ جهانی برسانند؛ و این جز با همکار

خوار و وحشی غربی شکسته نشود، همیشه چنین خطرهایی برای های خونآید. تا چنگ و دندان قدرتاسالمی به دست نمی
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/ 9/ 14ای، خامنه«)کشورهای اسالمی متصور است و نجات از آن، جز با تشکیل قطب قدرتمند جهان اسالم میسر نیست

1931.) 

 ایاهلل خامنهگیری بیداری اسالمی از منظر آیت شکل عوامل  2-4

 زا و عوامل برون درون  توان به دو دسته عوامل گیری بیداری اسالمی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری را می عوامل شکل

 زا تقسیم کرد:

 زای بیداری اسالمی عوامل درون 1-2-4

 های سیاسی غیردینی عدم موفقیت نظام 1-1-2-4

گیرد با مساله شکست الگوهای غیر اسالمی  می قرار بررسی مورد اسالمی بیداری  زای خواهی که ذیل عوامل درون ج اسالممو

خصوصاً پس از احساس تحقیر ناشی از مساله اشغال فلسطین و شکستهای پیاپی  مسلمانان میان در و بحران هویت 

  .حکومتهای عرب از رژیم صهیونیستی)به عنوان عامل برون زا(ارتباط منطقیِ موثری دارد

همچنان که تحوالت »: مقام معظم رهبری درخصوص شکست الگوهای مادی و جایگزینی اسالم به جای آنها می فرمایند
میالدی در تعدادی از این کشورهائی که به رژیم های غالباً متمایل به تفکرات و ایدئولوژی های مادی منتهی شد  31 و 11دهه

آموزی ، تجربه های درسو به اقتضای طبیعت خود پس از چندی در دام قدرتهای استکباری و استعماری غرب گرفتار آمد
 . (Khamenei.ir)«ی و عمق کنونی دنیای اسالم دارندمی عموسهم وافری در شکل دادن به اندیشههستند که 

سیاسیِ مادی در ایجاد نظامهای پویای ملی و منطقه ای و شکست در برابر قدرت های بزرگ  -در واقع ناکامی نیروهای فکری

به نمایش موجب شد که اسالمگرائی مجددا توان و نیروی نهفته خود را که در سالهای پیشین توسط رقبا سرکوب شده بود، 

 بگذارد و به عنوان تنها نیروی موثر در منطقه پدیدار شود

مقام معظم رهبری پیرامون گرایشات اسالمی و ناامیدی از الگوهای مادی در دنیای اسالم می فرمایند: امروز روشنفران دنیای  

ج دردهای بشریت را از اسالم می اسالم،دلزده از سوسیالیسم و مکاتب غربی به سمت اسالم گرایش پیدا کرده اند و ... عال

ی از نور اسالم و استفاده ایشان تحوالت کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه را همان استفاده و استضائه )همان(.طلبند 

دانسته و معتقدند که این تحوالت تالشی است از سوی مسلمانان برای بازگشت به ( از جهتگیری دست مبارک نبی اکرم )ص

ها و تحقیرها را در فاصله گرفتن از اصول اسالمی میدانند، ها، ناکامیملتهای منطقه تمامی شکست .ت اصیل و اسالمی خودهوی

نجاتی ) گرائی را محور چالشهای امروز خاورمیانه و شمال آفریقا دانستهبرخی از تحلیلگران اسالم سیاسی و تمایالت اسالم

،همه این گروه ها در یک  دارد وجود گرا اسالم های گروه میان که تنوعاتی تمامی رغم به معتقدند و ( 94: 1997حسینی، 

نکته اشتراک دارند و آن عبارت است از خواست و تمایل آنها برای اسالمی کردن جامعه و تغییر بنیادین حوزه سیاست این 

 (.112: 1994ولترینگ، ) جوامع

یق و دلبستگی اسالمی را حرکتی در راستای برافراشتن پرچم اسالم که عقیده عمهای  گروهای تالش  حضرت آیت اهلل خامنه

 در جز که ای شکوفائی و پیشرفت و عدالت و روانی امنیت از برخورداری آنان نگاه از معتقدند دانند و  دیرین مردم بوده می

تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقا توسط برخی از با وجود تحلیلهای مادی در تبیین : آمد نخواهد دست به اسالمی شریعت سایه
ای این تحوالت تحلیلگران، مقام معظم رهبری ضمن تائید وجود بحران های اقتصادی در این کشورها آن را دلیل اصلی و ریشه

 ای و مسلّم قیام ملتهای منطقه را اسالم خواهی می دانندهای ریشهدانند، ایشان ضمن آنکه یکی از انگیزهنمی
(Khamenei.ir) .و می فرمایند: امروز  معتقدند که این بیداری به استناد واقعیات گسترده و تردید ناپذیر،صبغه اسالمی دارد

شده بزرگ و غیر قابل انکار تسلیم شوند که ملتهای منطقه بیدار  قدرتهای مستکبر غربی نمی خواهند در مقابل این واقعیت 

 همان(.اند )اند... و به اسالم برگشته

 بازگشت به هویت اسالمی  2-1-2-4

 احساس  زای بیداری اسالمی در نگاه مقام معظم رهبری یاد کرددومین عنصری که می توان از آن به عنوان عامل درون

و روندهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاریخ معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا بر  تاریخی تحوالت واسطه به که است حقارتی
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مسلمانان تحمیل و آنان را به تامل در هویت اصلی خود و قیام برای بازگشت به دوران مجد و عظمت اسالمی خویش واداشته 

 .است

انگاری را در علوم سیاسی و روابط بین الملل تشکیل می دهد. سازه انگاران بر این هویت، کلیدی ترین مفهوم تئوری سازه

های ملی، منطقه ای و بین المللی را تشکیل می دهد هویت، فرهنگ، جامعه و روابط بین اعتقادند که آنچه کنش ها و واکنش 

اذهانی است، مسائلی که در رهیافتهای لیبرالیستی و رئالیستی مورد غفلت واقع شده اند. به عبارتی سازه انگاران هویت ها را 

به صورت بین االذهانی هنجارها و انگاره های مشترکی عامل شکل دادن و تعریف منافع می دانند و معتقدند تعامالت کنشگران 

: 1994)قوام،  را به وجود می آورند، این هنجارها قوام دهنده هویت ها هستند و هویت ها منافع کنشگران را تعریف می کنند

122.) 

توسط استعمارگران و رهبر معظم انقالب یکی از علل عمده قیام ملتهای منطقه را احساس سرخوردگی و تحقیری میدانند که 

در طول سالهای متمادی دشمنان و » حکومتهای دست نشانده بر آنها تحمیل شده است، ایشان در این باره می فرمایند:
مظلوم به  مستکبران و اشغالگران و مداخله گران، ملتها را استثمار کردند، در عین حال آنها را تحقیر و ذلیل کردند، ملتهای

 «دوآن چیزی که مردم را به صحنه کشاند، به صورت واضحی مساله عزت و کرامت انسانی آنها ب، تنددنبال کرامت خود هس
(khamenaei.ir).  

مقام معظم رهبری با اشاره به تاریخ طوالنی استبداد و استعمار در کشورهای منطقه این مساله را چنین تبیین میکنند: ما 

کشورهای اسالمی مشاهده میشود،عکس العمل و واکنش ملتهاست به تحقیر طوالنی معتقدیم حرکتهائی که امروز در بعضی از 

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دورانی طوالنی و بیش از یک قرن به دست »: اندهای استکباری به اینها روا داشتهکه قدرت
لذا عامل اصلی این حرکت عظیم ؛ قیر شدنددولتهای غربی و فرانسه و دیگران و سپس به دست آمریکا استثمار و اشغال و تح

مردم ، احساس تحقیری است که درآنها از وضعیت سران خود به وجود آمده است،مردم تحقیر شدند و احساس کردند که به 
 )همان(. «آنها توهین شده است

 توجه به حوزه اندیشه و تفکر  3-1-2-4

رهبر معظم انقالب وجود متفکران، مبارزان و بیدارگران اسالمی را در قرن گذشته بستر ساز بیداری اسالمی و اجرای عملی 

اصول اسالمی دانسته و می فرمایند: قرن گذشته ـ یعنی قرن سیزدهم هجری ـ قرن فریادگری فریادگران اسالم بود. از اوایل 

زرگ اسالم ـ در برخورد با کمپانی انگلیسی، آن فتوای قاطع را داد و یک ملّت را به قرن که میرزای شیرازی ـ مرجع تقلید ب

حرکت درآورد، تا واقعه ی مشروطیت در ایران، تا حرکتهای اسالمی در هند، تا بیداری اسالمی در غرب دنیای اسالم ـ در 

ال الدین ها و دیگران و دیگران، تقریباً قرن فریاد خاورمیانه و در منطقه ی شمال آفریقا ـ و بزرگانی که سخن گفتند و سیّد جم

 )همان(.و قرن مبارزات بود، و قرن بعد، قرن تجربه است. این قرنی که ما امروز در آن قرار داریم، قرن تجربه است 

محمد تبلور نقش اندیشمندانی همچون میرزای شیرازی، سید جمال الدین اسد آبادی، حسن البنا، امام خمینی، سید قطب، 

باقر صدر، مودودی، امام موسی صدر، شیخ احمد یاسین، عمرعبدالرحمن و دیگر رهبران فکری، فرهنگی و سیاسی دنیای اسالم 

در تهییج و بسیج توده های مردم در قالب حکم جهاد عمومی، تحریم اقتصادی، مقابله فرهنگی، تهدید و مرعوب کردن 

راطبقه ای، فرار زمانی و فرا مکانی بوده است، هرایر دکمجیان نویسنده مسیحی دشمنان و مبارزه سیاسی و مسلحانه، نقشی ف

کتاب جنبشهای اسالمی معاصر در جهان عرب معتقد است: ایمان تمام عیار و تعهد مطلق مردانی همچون حسن البنا، سید 

دگی با توجه به ریشه های طبقاتی قطب، محمد باقر صدر و آیت اهلل خمینی نسبت به آرمان اسالم گرائی را نمی توان به سا

آنها تبیین کرد، چالش بسیاری از اسالمگرایان در برابر مقامات سیاسی تنها از منابع مادی طبقات خاص ناشی نمی گردد،بلکه 

 (.931: 1997)دکمچیان، از آنجا ریشه می گیرد که آنها اطمینان قاطع دارند که ابزارهای اراده خداوند هستند 

العاده علما، شیوخ و روحانیون در شکل دهی، حمایت و هدایت جنبشهای ای با عنایت به اهمیت فوق خامنهحضرت آیت اهلل

وظیفه عالمان دین ،نخبگان سیاسی و نخبگان » اسالمی نقش آنها را در پیشبرد اهداف این جنبشها چنین تبیین می کنند:
علمی و دانشگاهی خیلی سنگین است، امروز مردم منطقه احتیاج دارند به هدایت این نخبگان...اینها نباید بگذارند دستگاه 
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د مراقب استکبار با وسایل گوناگونی که دارد، این حرکت عظیم ملتها را مصادره کند،انقالب مردم را از آنها سرقت کند، بای
 .(khamenaei.ir) «باشند

 زای بیداری اسالمی عوامل برون 2-2-4

 انقالب اسالمی ایران  1-2-2-4

دنیای اسالم چه منابع فارسی و چه منابع التین و  در معاصر اسالمی های جنبش پیرامون اثری و منبع  بدون اغراق تقریبا هیچ

عربی را نمی توان یافت)یا حد اقل نگارنده نیافته است(که در آن از تاثیر انقالب اسالمی ایران در تحوالت سیاسی، اجتماعی و 

یق که بنا به گفته به میان نیامده باشد، تحولی با تاثیر گذاری عم سخن اسالمی –فرهنگی دنیای اسالم خصوصا منطقه عربی 

بنا به گفته راشد  (.193: 1993طلب، )امه یکی از پژوهشگران آنچنان آشکار است که تصور آن موجب تصدیق آن میگردد

الغنوشی متفکر تونسی و رهبر حزب اسالمگرای النهضه این کشور ،انقالب اسالمی ایران و امام خمینی)ره(نمایانگر تحولی بزرگ 

: 1992)الغنوشی،  قِ پدیده ای به این گستردگی را نمی توان با سخنانی کوتاه ادا کردح که  در سطح بین المللی و منطقه بوده

31.) 

انقالب اسالمی باعث شد تا اسالم سیاسی به عنوان ایدئولوژی رقیب در منطقه ی خاورمیانه بیش از گذشته مطرح گردد،  وقوع

مذهبی منطقه منجر شد بلکه دو تحول اساسی دیگر ای اسالمی بر نهضتهای غیردر واقع انقالب اسالمی نه تنها به برتری نهضته

را و چپ گرا را به تفکر در زمینه مدد گیری از موج اسالم گرائی و یا همراهی با آن نیز در پی داشت، اول اینکه احزاب ملی گ

وادار کرد و دوم اینکه به آن دسته از نهضتهای اسالمی که کمتر به عملگرائی اسالمی نزدیک بودند فشار تا با این تغییر در 

 (.74: 1997زاده، )حشمتقرار دهند  اندیشه های خود عملگرائی بیشتر و پرهیز از تقیه سیاسی را مورد توجه

زای بیداری اسالمی مقام معظم رهبری بیشترین تاکید را به تاثیر انقالب اسالمی به عنوان یکی اصلی ترین عامل ریشه ای برون

بوده است ثبات و استمرار و استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران از مهمترین عواملی » دارند، ایشان در این مورد می فرمایند: 
که ملتهای منطقه و ملتهای مسلمان را امیدوار کرده و میتوان گفت نقش موثری در ایجاد حرکت عظیم اسالمی منطقه و 

الم و اراده ملتهای منطقه تا کنون نیز حرکت رو به جلو نظام اسالمی موجب احیای مجدد اس آزادی و بیدرای ایفاء کرده است،
 .(Khamenaei.ir) «تشده اس

رهبر معظم انقالب، با عنایت به همین مالحضات و آنچه در عرصه عمل پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در منطقه رخ داده 

است پیروزی انقالب اسالمی را عاملی هویت بخش برای جامعه اسالمی قلمداد می کنند و معتقدند که قیام دولت اسالمی در 

 )همان(.و به آنها اعتماد به نفس بخشیده است ایران،امت اسالمی را به هیجان آورده 

ای اسالمی به جنبشه  و قدرت بخشیدن انقالب اسالمی پذیری جریان بیداری اسالمی از انقالب اسالمی ایرانتاثیر راین اساس،ب

نیز گواهی بر های تاریخی ، موضوعی است که اکثر پژوهشگران به آن اذعان دارند و شواهد و واقعیتو جریان بیدرای اسالمی

 صدق این مدعا هستند.

 حضور تمدن غرب و احساس از خودبیگانگی در بین مسلمانان 2-2-2-4

یکی از منفورترین مفاهیم در ذهن تاریخی مسلمانان از هند، آسیای مرکزی و ایران  های اسالمیحضور تمدن غرب در سرزمین

های بیداری ریشه شناسان،به نظر برخی از پژوهشگران و شرقرا تشکیل می دهد.  آفریقا مسلمان ملل و شامات تا  گرفته

المی برجای در جوامع اس حضور تمدن غربثار و عوارضی که معاصر را باید در میراث استعمار یا به عبارتی، در آ اسالمی

 .گذاشته اند جستجو کرد

  عاملِگیری بیداری اسالمی،  و درونی شکلدر مطالعه سیر اندیشه ها و آثار مقام معظم رهبری از میان ریشه های بیرونی 

 .از اهمیت و جایگاه باالئی برخوردار استتمدن غرب استعمار و حضور 

گر را به سه شیوه موجب بیداری اسالمی میدانند، اول دخالت نظامی حضور استعمار و قدرت های مداخله مقام معظم رهبری

اسالمی میشود،دوم احساس تحقیری که به مسلمانان به واسطه تسلط بیگانه در منطقه که موجب شکل گیری گروه های مبارز 

و حضور متفرعنانه آنان در سرزمین های اسالمی دست داده است و سوم حمایت قدرتهای غربی از رژیم های سکوالر و غیر 

ا این دیکتاتور مواجه اند]یا ملتها فقط مشکلشان این نیست که ب» :رهبر معظم انقالب در این مورد می فرمایند .مردمی است
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 که هستند دارند،آنها المللی بین  فقط[با یک آدم مستبد مواجه اند، مشکلشان این است که این دیکتاتور عقبه ای از قدرتهای
 دارند منافع این کشور و این ملت را پایمال و نابود میکنند، مشکل دوران استعمار است،با این دید که نگاه کنیم، همه مسائل

معتقدند که آمریکا و اروپا طی دو قرن بیشترین  (. ایشان)همان« درست تحلیل می شوند،قضایای امروز هم همین جور است

لطمه ها و خسارت ها و تحقیرها را بر مردم کشورهای منطقه وارد آورده اند، تجمیع تحقیرها به واسطه استعمار طوالنی مدت 

ت به همین دلیل ملتها به اشکال گوناگون ذهنیت مسلمانان از غرب را ذهنیتی مقابله جویانه همراه با تنفر را ایجاد کرده اس

 د.ای امروز کشورهای اسالمی می داننمعظم له تسلیم نشدن در برابر استکبار و استعمار را یکی از ارکان نهضته

بسیاری از اندیشمندان تحوالت اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا را شورش بر مدرنیته وارداتی قلم داد کرده ، نفوذ گسترده 

و همچنین  دانسته  مور داخلی کشورهای عربی را پایه خشم و ناآرامی در این سرزمین هاکشورهای غربی در شکل دادن به ا

)دهشیار، پیامد تالش غرب برای جا انداختن ارزشهای لیبرال در خاورمیانه عربی را چیزی جز بی ثباتیدر منطقه نمی دانند 

1931 :13.) 

در نزج و رشد و استحکام جریانهای اسالمی می ور تمدن غرب حضو تاثیر  پدیده بیداری اسالمی مقام معظم رهبری در تبیین

کجای دنیا جوانان و مردان و زنان شجاع یک جامعه حضور اشغالگران را تحمل میکنند که اینها)مردم عراق(تحمل » فرمایند:
یسی ها و امثال کنند؟هیچ جا تحمل نکردند،این مخصوص عراق هم نیست،امروز در هرجای دنیای اسالم،آمریکائی ها و انگل

« اینها حضور یابند و خود را با مردم مواجه سازند،موج عظیم نهضت و بیداری اسالمی را لمس خواهند کرد
(khamenaei.ir). 

ملتهای منطقه خاورمیانه، منطقه اسالمی و : »دانند کهرا در این میمنطقه  را  را از سوی ملتهای مسلمان وی علت این نفرت
ت از آمریکا متنفرند، چون در طول سالهای متمادی از آمریکا در این منطقه خشونت دیده اند، دخال دل ته از  شمال آفریقا

،امروز ملتها می دانند که حضور نظامی و مسلح بیگانگان در هر منطقه ای مایه ناامنی آن دنظامی دیده اند،حق کشی دیده ان
 .(khamenaei.ir)« منطقه است

 بحران فلسطین 9-2-2-4

جمهوری اسالمی ایران از بدو تاسیس ضمن قطع مطلق روابط با رژیم صهیونیستی، به صورت رسمی خود را حامی ملت 

 اشغالگر رژیم –اسرائیل به نزاع دنیای اسالم  -فلسطین می داند و سعی کرده است مساله فلسطین را از حالت اختالف اعراب 

دس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از سوی حضرت امام خمینی بوده تبدیل کند که نمونه عینی آن اعالم روز جهانی ق

 .است

و خنجری در پهلوی کشورهای مسلمان  مقام معظم رهبری از مساله فلسطین با عنوان جراحت عمیق بر پیکر امت اسالمی

یشان یکی از مبادی اصلی طغیان مسلمانان ، رشد و گسترش حرکتهای اسالم گرایانه و موج جدید ا .اند کرده یاد منطقه 

 .همین مساله می دانندبیداری اسالمی را 

ظلم و زور گوئی روز افزون رژیم »مقام معظم رهبری تاثیر بحران فلسطین را در بیداری اسالمی چنین بیان داشته اند: 
ام مستبد و فاسد و مزدور آمریکا با آن از یک سو و سر بر آوردن مقاومت جانانه فلسطینی و صهیونیستی و همراهی برخی حک

روزه غزه از سوی دیگر،از جمله ی عوامل مهمی بودند  22و99لبنانی و پیروزی معجزه آسای جوانان مومن در جنگهای لبنان 
منطقه را به تالطم در آوردند،انتفاضه اقصی حتی در  که اقیانوس به ظاهر آرام ملتهای مصر و تونس و لیبی و دیگر کشورهای

 )همان(. خارج از مرزهای جغرافیائی فلسطین،عموم ملتهای مسلمان و عرب را به صحنه بکشاند
به هرتقدیر فلسطین یکی از محرکهای اصلی نزج تفکر ایجاد امت واحده اسالمی است و این باور را ایجاد کرده است که آن 

االقصی تسلط دارد، مسجد الحرام را نیز در تسلط خواهد داشت، برخی از نویسندگان همچنین مساله کسی که بر مسجد 

  د.می دانن  (1373-1341بیداری اسالمی)فلسطین را سر آغاز موج دوم 

  های خودکامه و وابسته به غربحکومت 2-4

تاسیس و حمایت همه جانبه از حکومتهای دست نشانده در تاریخ معاصر اسالم از سوی قدرتهای استعماری دارای سابقه 

مشخصی است، پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال آن فروپاشی امپراطوری عثمانی، دولتهای انگلستان و فرانسه سعی در 
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ند مهره های دست نشانده خود را در این منطقه حیاتی به قدرت تقسیم قلمرو از هم پاشیده عثمانی نموده و تالش کرد

برسانند که بسیاری از حکومتهای امروزی از عربستان سعودی گرفته تا دولت هاشمی اردن و بسیاری از سرزمین های شمال 

 .آفریقا از جمله آن کشورها محسوب می گردند

بیداری اسالمی را فراهم آورده است، اول ماهیت غیر مردمی این وجود چنین حکومتهائی از سه جهت موجبات قیام ملتها و 

نوع حکومت ها که نهایتا آنها را با بحران مشروعیت روبروگردانده است، دوم وابستگی این حکومتها به قدرتهای غربی و شرقی 

، اقتصادی و اخالقی که ی سیاسیکه بحران هویت و تحقیر تاریخی را به توده های مردم وارد آورده و سوم فساد گسترده

 .دامنگیر چنین نظامهایی گردیده است

مقام معظم رهبری اگر چه بسیاری از حکومتهای منطقه را رژیمهای وابسته، فاسد و غیر مردمی میدانند اما منشاء اصلی این 

مشکلشان این نیست که با این  ملتها فقط»: ایشان در این مورد می فرمایند؛ ها می دانندی بین المللی این رژیمرا عقبهمساله 
بین المللی   دیکتاتور مواجه اند]یا فقط[ با یک آدم مستبد مواجه اند، مشکلشان این است که این دیکتاتور عقبه ای از قدرتهای

چگونه  دارند،آنها هستند که دارند منافع این کشور و این ملت را پایمال و نابود میکنند، ببینید امروز در دنیا علیه مسلمانان
اند که دستگاه استکبار از فشار بر مسلمانان و شود! این به خاطر آن است که در هر نقطه، جالدان مسلمانان فهمیدهعمل می

رسانند،این وضعیت مسلمانان انقالبی در الجزایر است...در کدام شود؛ لذا آزادانه به مسلمین آسیب میقتل عام آنها خشنود می
ی جهانی به نحوی آسیب نبینند و فشار بر آنها سلمانان از قبل خباثت استکبار جهانی و دستگاه سلطهی عالم است که منقطه

های غربگرای منطقه را معظم له وجود شکاف عمیق بین دولت و ملت ..ج چیست جز ایستادگی خود مسلمانانوارد نشود؟ عال
 )همان(. نیز پدیده ای میدانند که به واسطه وابستگی این حکومتها به غرب ایجاد شده است

مردمی بودن قیامهای اسالمی منطقه یکی از محوری ترین شاخصه هائی است که مقام معظم رهبری در اکثر سخنرانی های 

مردمی بودن این انقالبها مهمترین عنصر در تشکیل هویت آنها » مایند:در این مورد می فر ایشان .خود به آن اشاره کرده اند
سعی میکردند حکام مستبد و فاسد و وابسته را در این کشورها  خود شگردهای و توانائیها آخرین با  است. قدرتهای خارجی

آنچه  ،برای آنها باقی نگذاشت حفظ کنند و تنها هنگامی از حمایت آنها دست برداشتند که قیام و عزم مردم، هیچگونه امیدی
که شما مالحظه میکنید در مصر، در تونس، در لیبی، در یمن، در بحرین و در برخی از کشورهای دیگر اتفاق افتاده است، که 

 )همان(. اند بر اینکه سرنوشت خودشان را در دست بگیرنداند، ملتها خودشان همت گماشتهمردم خودشان وارد صحنه شده

ای به غرب عالوه بر تحقیری که به ملتهای این منطقه وارد آورده است، به واسطه خاورمیانه -مفرط حکومتهای عربیوابستگی 

نوع حکومتی بسته ، غیر مردمی و غیر پاسخگو با فسادهای گسترده مالی و اقتصادی همراه بوده است که به دنبال آن موجب 

فقیر و غنی شده است، تحلیلگران بر این اعتقادند که در کارنامه رژیم های  گسترش فقر،بیکاری و افزایش شکاف بین توده های

اقتدارگرا از زمان استقالل تا کنون در بیشتر کشورهای عربی خاورمیانه، چیزی جز فقر گسترده، شکاف ژرف طبقاتی، کمبود 

 .چشم نمی خورد نهادهای سیاسی، ضعف جامعه مدنی، کمرنگی حضور فرد در جامعه و بی ثباتی فراگیر به

اسـالمی   بر اساس همین معیارها مقام معظم رهبری ضدیت با استبداد و تسلیم نشدن در مقابل آن را یکی از ارکان قیـام هـای  

هایشان حضور و نقـش قـاطع مـردم و    ملتهای انقالب کرده و آزاد شده، یکی از مهمترین خواسته»فرمایند: و می دمنطقه میدانن
شور است، و چون مؤمن به اسالمند، پس مطلوب آنان نظام مردمساالری اسالمی است؛ یعنی حاکمـان بـا   آرائشان در مدیریت ک

 )همان(.« رأی مردم برگزیده میشوند و ارزشها و اصول حاکم بر جامعه، اصول مبتنی بر معرفت و شریعت اسالمی است
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 گیری نتیجه

 

گردد. اما باید گفت که با ظهور انقالب اسالمی  در جهان معاصر به دوران پیش از انقالب اسالمی برمی یپیشینه بیداری اسالم

ایران بود که مسلمانان توانستند حیات سیاسی و اجتماعی خود را پویا و احیا کنند و بر عمق و ابعاد بیداری اسالمی افزون 

المللی وارد نمایند. الگو بودن و الهام بخشی  ا در فرهنگ سیاسی و بینکنند. و تا آنجا پیش رفت که اصطالح بیداری اسالمی ر

ساالری  مردم»گردد. نخست ارائه الگوی نظری  جمهوری اسالمی ایران برای بیداری اسالمی به دو عامل مهم و عمده بازمی

متن مقدس و نیز نقش  در قالب قانون اساسی و ساحت سیاسی جمهوری اسالمی ایران که متکی بر منبع شریعت و« دینی

ساالری دینی و نظام سیاسی جمهوری  واقعی و جدی مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش است و دوم تکوین و تداوم مردم

جانبه برای مقابله با انقالب اسالمی ایران به عنوان اسوه و الگوی جهان  های همه ها و ضدیت اسالمی ایران با وجود مخالفت

جانبه در طول چند دهه پس از وقوع انقالب اسالمی که در سایه های فراوان و همهاین، دست یافتن به پیشرفتعالوه بر  .اسالم

دهی به ذهنیت مثبت جهان اسالم نسبت به الگوی ترین عوامل در شکلساالری دین حاصل شده است را باید از مهمنظام مردم

اکنون رهبر انقالب اسالمی، موج جدید بیداری اسالمی در جهان اسالم که همای، اهلل خامنهایران اسالمی دانست. از منظر آیت

های نظری و عملی الهام گرفته از تجربه در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا شاهد تغییر و تحوالت ناشی از آن هستیم، در عرصه

 ساالری دینی در ایران است.مردم      موفق

گرا دانست. چرا که براساس هویت ساالرانه و اسالمیر در جهان اسالم را باید جنبشی مردمبر اساس دیدگاه ایشان، تحوالت اخ

های مردم مسلمان است، برقراری حکومتی برای تحقق اهداف واقعی دین و اجرای اسالمی، آنچه مطلوب امت اسالم و توده

نند هر زمان دیگری، مستلزم اقتدار و در اختیار باشد. در واقع مسلمانانه زندگی کردن در  جهان امروز مااحکام شریعت می

های خودکامه و وابسته به بیگانه و نادیده گرفتن کرامت ها توسط حکومتفشار ناشی از تحقیر ملتداشتن قدرت سیاسی است. 

فرصتی ها انباشته شده و در این برهه تاریخی انسانی و نیز حق خدادادی مردم برای تعیین سرنوشت خویش، در طول سال

 برای بروز و ظهور یافته است. 

خواهی غربی دانست. به این دلیل که توان دموکراسیاز طرف دیگر، ماهیت تحرکات و تحوالت اخیر در جهان اسالم را نمی

-ساالری نیازی به آموختن آن در چهارچوبی خارج از اندیشه اسالمی ندارند و مردمنخست، مسلمانان برای گرایش به مردم

تری های غربی از مبانی محکمساالری در اندیشه اسالم، هم امری ضروری و دارای اصالت است و هم در مقایسه با دموکراسی

از شکست و  موکراسی غربی در جهان سالم، سرشاربرخوردار است و دوم اینکه شرایط عینی منطقه و سابقه حامالن و عامالن د

 اند.های مسلمان تاریخ استعمارگری غرب را در جهان اسالم از یاد بردهکه ملتتوان تصور کرد ظلم استعمار است و نمی
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