
 

101

زندگی و مرگ را درون فرهنگ معنا می کنند و ارزش 
های حاکم بر زندگی را مشخص مي سازند.

 فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به آرمان های 
انقالب فرانســه نرسید. اصالت بخشــیدن به انسان 
دنیوی و این جهانی در طول قرن بیستم به پوچ گرایی 
»نیهیلیســم«، یأس و ناامیدی و به مرگ آرمان ها و 

امیدها منجر شد.
 روشنگری مدرن نیز که مّدعی کشف حقایق جهان 
بود، به مرداب شــکاکیت و انکار حقیقت گرفتار شد. بدین ترتیب، در پایان قرن بیستم 

جهان غرب از دویستمین سالگرد انقالب فرانسه، با سکوتی معنادار، عبور کرد.
گریز و رویگرداني از سکوالریسم در جوامع غربی پیامدهاي اجتماعی مختلفی داشت، 

از آن جمله:
الف: برخی از نخبگان جهان غرب را در جســت وجوی ســّنت های قدسی و دینی فّعال 

ساخت.
ب: مهاجران ساکن کشورهای غربی را که طّی قرن بیستم اغلب مقهور فرهنگ مدرن 

شده بودند، به سوی هویت دینی خود فرا خواند.
ج: هنگامي که سّکه اي اعتبار پیدا مي کند، بدل سازي آن رواج مي یابد. به همین دلیل 
افول سکوالریســم و اقبال به معنویت، بازار معنویت های کاذب و دروغین را برای غارت 
میراث درهم ریخته روشنگری مدرن رونق بخشید. خرافه پرستی، شیطان پرستی، و انواع 

بازسازی شده ادیان و عرفان های شرقی و سرخ پوستي، نمونه هایی از این جریان اند.
 گریز از سکوالریسم در جوامع غیرغربی اغلب به صورت بازگشت به هویت فرهنگی و 
تاریخی آن جوامع ظاهر شد. این جریان در جهان اسالم، بیداری اسالمی را تحقق بخشید

دربــارة اجالس هزارة ادیان در آغاز قرن21 در ســازمان ملل، گفت وگو کنید. چرا 
نشست های مشابه آن، طّی قرن بیستم اتفاق نیفتاد؟
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افول سکوالریسم در غرب پیامدهای اجتماعی مختلفی داشته است..
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پسا سکوالريسم ،  ............................ ، ............................... ، ............................ ،
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فصـــــــل  چهارم



 

  فصـل چهارم  جهان اسـالم  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل، دانش آمــوز:

1.  ويژگي هاي  نخستين بيدارگران اسالمي را بشناسد. 
2.  چگونگي پيدايش جريان هاي منّورالفکري و روشنفکري را در جهان اسالم تشريح بکند.

3.  تفاوت روش هاي مبارزاتي»مقاومت منفي« و »رقابت آميز« را بشناسد.
4.  تفاوت انقالب مشروطه و انقالب اسالمی را توضيح دهد.

5.  تفاوت ها و شباهت هاي انقالب اسالمي و جنبش هاي آزادي بخش قرن بيستم را تشخيص دهد.
6.  انقالب اسالمي ايران و انقالب فرانسه را به عنوان سرآغاز شکل گيري جهان هاي

 توحيدي و سکوالر باز شناسد.
7.  چگونگي مواجهة جهان غرب با جنبش هاي بيداري اسالمي را توضيح دهد.
8.  تنگناها و فراخناهاي پيش روي جنبش هاي بيداري اسالمي را تحليل كند. 

9.  نسبت به سرنوشت جنبش هاي بيداري اسالمي احساس تعلق كند.  



 
نخستین بیدارگران اسالمـي

منـّورالفکــران غرب زده

روشنفکران ناسیونالیست و مارکسیست

انقالب مشــروطه

انقــالب اسالمــي

تفاوت انقالب اسالمي و انقالب هاي آزادي بخش

نخستین  انقــالب

 قیام ها و انقالب هاي اسالمي

جغرافیاي فرهنگي جهان جدید

انقالب
 اسالمي ایران

 بیدارگران اسالمي
فکران و  و منّورا

روشنفکران غرب زده

 بيداري
اسالمي
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نخستین بیدارگران اسالمی
اولين بيدارگران جهان اسالم چه كسانی بودند و چه ويژگی هايی داشتند؛ آشنايی 

آنان نسبت به فرهنگ غرب چه مقدار بود؟

نخســتین رویارویی هاي غرب متجدد با جهان اســالم هنگامی رخ داد که قدرت های 
سیاسی جهان اسالم، با آنکه از مفاهیم دینی و اسالمی پوشش می گرفتند، در چارچوب 
مناســبات پادشــاهی و امپراطوري های قومی و قبیله ای عمل می کردند. اندیشمندان و 

عالمان دینی، اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت با آن ها  تعامل می کردند.
 »فقاهت« و »عدالت« دو مفهوم برتر فرهنگ اســالمی، اغلب در حاشیة مناسبات قدرت 
های قومی، مهجور و ناتوان باقی مانده بود. دولت های کشورهای مسلمان نیز به موازات دوری 

از سنن دینی و اسالمی، آسیب پذیری بیشتری در برابر کشورهای غربی پیدا می کردند.
قدرت نظامی، نفوذ سیاســی ـ اقتصادی و جاذبه های این جهانی و دنیوی کشورهای 
غربی، دولتمردان و رجال سیاســی جوامع اســالمی را از یکسو مرعوب و از سوي دیگر، 

بیدارگران اسالمی و منّورالفکران و روشنفکران غرب زده
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شیفتة فرهنگ غرب می کرد و این مسئله عّزت و استقالل کشورهای اسالمی را به ضعف 
می کشاند.

نخستین بیدارگران اسالمی کسانی بودند که به خطر جوامع غربی و خطرشیوه اي که 
دولت های اسالمی در  برابر آنان داشتند توجه کردند و حرکت ها و جنبش هایی را نیز در 

مقابل غرب به وجود آوردند.
حضور فّعال عالمان دینی در مقابله با دولت تزاری روسیه و تدوین رساله های جهادیة 
آنان، حرکت اصالحی امیرکبیر، حکم میرزای شــیرازی در جنبش تنباکو، نمونه هایی از 
نخستین حرکت های بیدارگران اسالمی درون ایران است. اقدامات سید جمال الدین اسد 
آبادی و شاگردان او در کشورهای اسالمی بخشی از بیداری اسالمی در سطح جهان اسالم 

ویژگی  مهم ترین  اســت. 
های نخســتین بیدارگران 

عبارت اند از:
خطــر  متوجــه   .1  
کشــورهای غربــی برای 
بودند  اســالمی  جوامــع 
و اســتقالل اقتصــادی و 

آیت اهلل میرزای شیرازی و حکم تحریم تنباکو

مدرسه دارالفنون
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سیاسی جوامع مسلمان را می خواستند.
 2.  اصالح رفتار دولت های اسالمی را دنبال می کردند،

 3. راه نجات امت اسالمی را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند،
 4. بســیاری از آنان اتحاد ملل اسالمی، وحدت امت اسالمی یا تشکیل قدرت واحد 
اسالمی و عّزت جهان اسالم را دنبال می کردند و قومیت های مختلف را در متن امت واحد 

اسالمی به رسمیت می شناختند.
بیدارگران نخستین، به رغم رویکرد اعتراض آمیز به غرب آشنایی عمیق با فرهنگ غربی 
نداشــتند و خطر غرب را بیشتر در رفتار سیاسی و اقتصادی آن می دیدند. آنان به دوری 
مسلمانان از عمل به سنن اسالمی آگاه بودند و همین امر را عامل ضعف جوامع اسالمی 
می دانستند. برخی از آنان قّوت و قدرت جوامع غربی را نتیجة عمل کردن آن جوامع به 
دستورات اسالم می دانستند، بسیاری از آنان به ابعاد این جهانی و دنیوِی فرهنگ جدید 

غرب آگاهی کافی نداشتند.

محمد عبده شــاگرد سیدجمال الدین اسدآبادی در مصر است و این سخن منسوب 
به اوســت: در شرق مسلمانان را دیدم و اســالم را ندیدم و در غرب اسالم را دیدم و 

مسلمانان را ندیدم. این عبارت را تحلیل کنید و نظر خود را دربارة آن بیان کنید.



 

109

منّورالفکران غـرب زده
جريان اجتماعی ديگری كه در كنار جريان نخســتين بيدارگران شکل گرفت، كدام 

است و ويژگي های آن چيست؟

با نفوذ دولت های غربی در کشورهای اسالمی و شکل گیری استعمار، به موازات نخستین 
بیدارگران اســالمی، گروه دیگری در جوامع اسالمی پیدا شدند که شیفتة جوامع غربی 
بودند. این گروه نیز که بیشــتر در لژهای فراماسونری سازمان می یافتند، خود را بیدارگر 
می دانســتند و بیداری را در عبور از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی معنا 
می کردند. آنان در ایران، اومانیســم را به آدمیت و روشــنگری مدرن را به منّورالفکری 
ترجمــه می کردند و به همین دلیل خود را منّورالفکر می خواندند. لژ آدمیت و لژ بیداری 

ایرانیان از نخستین لژهایی بود که در ایران تأسیس کردند.
 ويژگی های منّورالفکران غربزده عبارت اند از:

 1. نســبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند؛ بلکه حضور سیاسی و 
اقتصادی آنان را یک فرصت می دانستند.

 2. مانند گروه قبل، خواستار اصالح رفتار دولت های کشورهای مسلمان بودند.
 3. برخالف نخستین بیدارگران اسالمی، اصالح را در بازگشت به اسالم نمی دانستند؛ 

بلکه اصالح را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند.
 4. مفهوم امت و ملت اســالمی برای منّورالفکران مفهومی بی معنا یا منفور بود و در 
مقابل آن، به ناسیونالیسم که اندیشة سیاسی قوم گرایانه غرب متجدد بود روی می آوردند. 
آنان در ایران، ناسیونالیســم را به ملی گرایی و در کشــورهاي دیگر به شعوبّیت و قومّیت 

ترجمه کردند.
اندیشة سیاســی ناسیونالیستی در حرکت افراطی و اســتعماری خود با عبور از دورة 
اســالمی و رجوع به دوران پیش از اسالم برای هر یک از دولت های تازه تأسیس که بعد 
از دخالت استعمار در مناطق اسالمی ایجاد شده بود، شناسنامه ای ویژه تدوین می کرد. 
این عمل به قصد هویت ســازی برای دولت هایی انجام می شــد که به اقتضای عملکرد 
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استعماری جهان غرب پدیدآمده بودند و برای رسیدن به این هدف از مستشرقان و تاریخ 
نگاران غربی کمک گرفته می شد.

منّورالفکران غرب زده مورد حمایت دولت های استعمارگر بودند و دولت های استعمارگر 
غربی به کمک آنان  توانســتند از موفقیت  حرکت هاو جنبش هایي که توســط نخستین 

بیدارگران اسالمی در حال شکل گیری بود، جلوگیري کنند.
 منّورالفکــران غرب زده که در قدم های نخســت از ضــرورت اصالحات در دولت های 
کشورهای خود سخن می گفتند در نهایت با حمایت و دخالت کشورهای غربی توانستند 

حکومت های سکوالر را در جوامع خود تشکیل دهند.
قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان ریشه در باورها و اعتقادات و پیشینة تاریخی 
این کشورها نداشــت. قدرت آنها  وابسته به قدرت جهانی استعمار بود. آنان با اتّکا به این 
قدرت، در جهت از بین بردن مظاهر دینی و اسالمی و حذف ساختارهای اجتماعی پیشین 

و ایجاد ساختارهای اجتماعی استعماری 
جدید اقدام می کردند.

 رضاخان در ایران، آتاتورک در ترکیه، 
امان اهلل خان در افغانستان، سه نمونه از 
قدرت های سکوالری اند که آرمان های 
منّورالفکــران غــرب زده را با حمایت و 
قدرت دولت های غربی دنبال می کردند.

رضاخان                                                         امان اهلل خان                                               آتاتورک

محمدعلی فروغی
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دربارة فعالیت های اسالم ستیزانة رضاخان و چهره های منّورالفکری که در کابینه های 
او حضور داشتند، مطالعه کنید.

ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی را در مقایسه با منّورالفکران غرب زده  بیان 
کنید .

 
روشنفکران ناسیونالیسـت و مارکسـیست

حركت های روشــنفکری چپ در كشورهای اســالمی چگونه و در چه زمانی شکل 
گرفت؟ اين حركت ها در جهان دو قطبی قرن بيستم چه جايگاهی داشتند؟ 

رهاورد حکومت منّورالفکران غرب زده در کشورهای اسالمی، استبداد استعماری است. 
آنان به دلیل وابســتگی به کشورهای استعمارگر، اســتقالل سیاسی و اقتصادی جوامع 
اسالمی را مخدوش می سازند و مقاومت های مردمی برای حفظ هویت اسالمی خود  را 

نیز سرکوب می کنند.
در هم ریختن نظم پیشین به بهانة رسیدن به جایگاه کشورهای غربی انجام می شود، 
اّما در عمل به جای رســیدن و نزدیک شدن به کشورهای غربی، خصوصیات کشورهای 
پیرامونی و استعمارزده را پیدا می کنند و این مسئله اعتراض برخی از نخبگان این کشورها 

را که به شاخص های دولت های غربی چشم دوخته اند، به وجود می آورد.
شــکل گیری جریان های چپ در کشــورهای اروپایی نیز به نوبة خــود، بازتاب هایی 
در ذهنیت غربزدگان کشــورهای اســالمی پدید می آورد و بدین ترتیب، نسل دومی از 
غربزدگان در این کشــورها به وجود می آید که با اعتراض به حرکت های سیاســی نسل 
اول می نگرند، این نسل با عنوان روشنفکران چپ کشورهای اسالمی شناخته می شوند. 
اعتراض روشنفکران چپ به نسل اول، از جهت گریز آنان از بنیان های فکری اسالمی یا 
اسالم ستیزی آنان نیست؛ بلکه از نوع اعتراضاتی است که طّی قرن بیستم در کشورهای 

غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری شکل گرفت.
روشــنفکران چپ، حرکــت های خود را در چارچوب اندیشــه های ناسیونالیســتی، 
سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می دهند. برخی از آنان، حرکت های اجتماعی خود 
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را به صورت مکاتب الحادی آشکار مطرح می کردند و برخي دیگر از رویارویی مستقیم با 
اندیشه و باور دینی مردم خودداری می کردند؛ بلکه گاه نیز اندیشه های خود را در پوشش 
های دینی بیان می داشتند. به این ترتیب، نوعی روشنفکری التقاطی چپ در کشورهای 
اســالمی پدید آمد. حرکت های اعتراض آمیز روشــنفکران چپ کشورهای مسلمان در 
دنیای دو قطبی قرن بیستم، اغلب در سایة حمایت های بلوک شرق قرار می گرفت. برخی 
از این حرکت ها توانستند از طریق کودتاهایی که مورد حمایت بلوک شرق بود، به قدرت 
برســند. بدین ترتیب، کشورهای مســلمان، طّی قرن بیستم به دو بخش تقسیم شدند؛ 
بعضی از آنها  در حاشیة بلوک شرق و بعضی دیگر در حاشیة بلوک غرب قرار می گرفتند. 
جمال عبدالناصر در مصر با کمک نهرو در هند و تیتو در یوگسالوي به تشکیل کشورهای 
غیر متعهد نیز اقدام کرد.تا هنگام فروپاشــی بلوک شرق، روشنفکران چپ در کشورهای 
اســالمی جاذبه داشتند. این جریان حتی در کشورهایی که زیر نفوذ غرب سرمایه داري 

قرار داشتند به عنوان یک جریان اجتماعی تاثیرگذار همچنان حضور داشت.
با فروپاشی بلوک شرق و از بین رفتن جاذبه های روشنفکری چپ در سطح جهانی، این 
جریان در کشورهای اسالمی نیز جاذبة خود را از دست داد و غربزدگان این جوامع، دیگر 

بار در حاشیة اندیشه های لیبرالیستی غربی قرار گرفتند. 

دربارة نمونه هایی از جریان های ناسیونالیستی و مارکسیستی در ایران مطالعه کنید.   

وجوه اشتراک و افتراق منّورالفکران و روشنفکران غرب زده را بیان کنید.

مارشال تیتو،احمدسوکارنو، جمال عبدالناصر، قوام نکرومه، جواهر لعل نهرو
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نخستین بیدارگران اسالمي به خطر جوامع غربي و خطر شیوه اي که دولت هاي 

اسالمي در برابر آنان داشتند توجه کردند.

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

               
              

            
   

بيدارگران اسالمی ،  ........................... ، ............................. ،............................. ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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انقالب مشروطــه
نخستين بيدارگران مســلمان، در ايران چه اقداماتي انجام دادند؟ جنبش تنباكو و 

جنبش عدالتخانه چگونه شکل گرفت و چرا جنبش اجتماعی آنها  متوقف شد؟

نخســتین بیدارگران اســالمی در ایران، جنبش هایی را برای اصالح رفتار و ســاختار 
حکومت قاجار به وجود مي آوردند. دولت قاجار با شمشیر ایل قاجار به قدرت رسیده بود 

و عالمان شیعی تعامل خود را با آنها  بر مدار مقاومت منفی سازمان می دادند. 
در مقاومت های منفی، حاکمیت پادشاه، ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاری 
سیاســی با آن، جز در حّد واجبات نظامیه انجام نمی شود. مراد از واجبات نظامیه اموری 
است که برای بقای اصل زندگی اجتماعی الزم است؛ مانند حفظ امنیت یا مقابله با دشمنان 
خارجی. هنگامی که دولتمردان قاجار به دلیل اثرپذیری از دولت های استعماری به جای 
مقاومت در برابر بیگانگان به سوی قراردادهای استعماری قدم برداشتند، مقاومت منفی به 
سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد. مراد از فعالیت رقابت آمیز، ورود فّعال در عرصة زندگی 

انقالب اسـالمی ايـران
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اجتماعی و سیاسی، نه در جهت حمایت و تأیید قدرت حاکم، بلکه در رقابت با آن است. 
حرکت رقابت آمیز عالمان در دوران قاجار، حرکت اصالحی بود؛ یعنی تالش می کردند 
تا برخی از رفتارهای پادشــاه قاجار را اصالح نمایند. جنبش تنباکو نمونه ای از فعالیت 

رقابت آمیز اصالحی است.
تجربة موفق جنبش تنباکو، فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به سوی اصالح ساختار 

برد و این مسئله به جنبش عدالتخانه منجر شد.
در جنبش عدالتخانه، هدف تنها اصالح کار یا رفتار خاصي از پادشاه نبود؛ بلکه اصالح 
شیوة زمامداري پادشاه بود. این جنبش با توجه به شرایط داخلی و خارجی در پی تأسیس 
مجلســی بود که قوانین عادالنه را تدوین کند و شاه را ملزم سازد تا در چارچوب قوانین 

عادالنة الهی عمل کند.
این حرکت، حاکمیت را از مدار اســتبداد به مدار عدالت منتقل می ساخت و البته در 
فقه اجتماعی و سیاسی تشیع این نوع حاکمیت نیز حاکمیت مطلوب و آرمانی نبود؛ بلکه 
حاکمیتی بود که فســاد آن از استبداد کمتر بود.  به همین دلیل در شرایطی که تحقق 

حاکمیت آرمانِی مشروع امکان نداشت، برای کنترل ظلم، عمل به آن مشروع بود.
جنبش عدالتخانه از آن جهت که ســاختار نظام سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک 

انقالب اجتماعی بود.
با اوجگیری جنبش عدالتخانه، منّورالفکران غرب زده به آن پیوستند و در تحّصنی که 

نمایندگان مجلس در دوره قاجار
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در سفارتخانة انگلســتان رخ داد، نام مشروطه را برای آن برگزیدند. عالمان مسلمان نیز 
ضمن استقبال از همراهی منّورالفکران این نام را پذیرفتند و مراد آنان از مشروطه، مشروط 
کــردن حاکمیت به احکام  عادالنه الهی بود؛ اّما مراد منّورالفکران از مشــروطه نوعی از 
حاکمیت سکوالر، نظیر حاکمیت دولت انگلستان بود. در مشروطة منّورالفکران، مجلس، 
محلی نبود که در آن، قوانین بر مدار احکام شریعت تنظیم شود؛ بلکه محلی بود که در 
آن، قوانین  بر مدار اراده و خواست بشر شکل می گرفت. در جریان انقالب مشروطه، رقابتی 

بیدارگران  بین  ســخت 
منّورالفکران  و  اســالمی 
غــرب زده به وجود آمد. 
پس از دو دهه کشمکش، 
ایــن نــزاع  بــا حضور 
و  استعماری  قدرت های 
انگلستان به نفع  دخالت 
جریان منّورالفکران پایان 

پذیرفت و حاکمیت منّورالفکران به استبداد استعماری رضاخان ختم شد. 

 تفاوت مقاومت منفی و انواع فعالیت رقابت آمیز اصالحي را بیان کنید.

مجلس، پس از به توپ بسته شدن توسط لیاخوف

متحصنین در سفارت انگلیس

کلنل لیاخوف
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انقالب اسالمـی
انقالب اسالمی ايران چگونه به وجود آمد و چه تفاوتی با انقالب مشروطه داشت؟

 رهبران دینی مشروطه بعد از شکستی که در مشروطه خوردند، از موضع فعالیت رقابت 
آمیز به موضع مقاومت منفی بازگشتند و این موضع در مرجعیت شیعه تا شروع انقالب 

اسالمی ادامه یافت. 
انقالب اســالمی ایران بعد از گذشت بیش از هفتاد سال از انقالب مشروطه و گذشت 
بیــش از نیم قرن حاکمیت دولت پهلوی رخ داد. امــام خمینی، انقالب را هنگامی آغاز 
کرد که شــاه در قطب بندی سیاســی بلوک شــرق و غرب، در حاشیة دولت های غربی 
در جایگاهی امن قرار گرفته بود و مأموریت حفظ امنیت منطقه را نیز برعهده داشــت. 

روشنفکران چپ نیز از صحنة رقابت های سیاسی داخلی کشور حذف شده بودند.
امــام خمینی به عنوان یک مرجع دینــی، عملکرد مردم را از موضع مقاومت منفی به 

فعالیت رقابت آمیز تغییر داد.
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 این فعالیت رقابت آمیز گرچه ابتدا در برابر کاپیتوالســیون، و رفتار استعماری شاه 
آغاز شد، ولي در حّد یک حرکت اصالحی رفتاری یا ساختاری متوقف نشد و به صورت 
یک حرکت انقالبی در آمد که حذف نظام شاهنشــاهی و تحقق حکومت اســالمی را 

دنبال مي کرد.

حاکمیت آرمانی دینی، در اندیشة اجتماعی و سیاسی شیعی، حاکمیت الهی است که به 
وسیلة پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم تحقق پیدا 
مي کند و در زمان غیبت امام زمان علیه السالم این حاکمیت با نصب عام الهی به فقاهت و 
عدالت منتقل می شود؛ یعنی اجرای روشمند احکام الهی، وظیفة کسانی می شود که هم 
آگاه و عالم به احکام و شرایط اجرای احکام می باشند و هم به آگاهی خود عامل باشند. 

مشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای 
الهی به قدرت نرســیده بودند. کسانی که قدرت را با شمشیر قوم و عشیره یا با حمایت 
دولت هاي استعمارگر به دست آورده بودند و عالم به عدالت نبوده و عمل به عدالت نیز 
به مقدار کافي در شخصیت آنها نهادینه نشده بود. به همین دلیل، در اندیشة اجتماعی و 
سیاسی تشیع، مشروطه یک نظام آرمانی و به حسب ذات خود مشروع نبود؛ بلکه نظامی 
بود که در شرایط ناتوانی از برقراری حاکمیت آرمانی در قیاس با نظام استبدادی اولویت 

و برتری پیدا می کرد.
 انقالب اسالمی ایران، بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی بود که در مشروطه آغاز 
کرده بودند. این بازگشت با هزینة نزدیک به صد سال تجربة تاریخی انجام می شد؛ تجربة 
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رقابت با منّورالفکران غرب زده، تجربة استبداد استعماری و تجربة رفتار روشنفکرانی که 
در حاشیة بلوک شرق و غرب عمل می کردند.

دربارة تفاوت انقالب مشروطه و انقالب اسالمی ایران گفت وگو کنید.

 

تفاوت انقالب اسالمی و انقالب های آزادی بخش
قرن بيستم را قرن انقالب های آزادی بخش می دانند و انقالب اسالمی، آخرين انقالب 
قرن بيستم است. تفاوت ها و همانندي هاي انقالب اسالمي ايران با انقالب های قرن 

بيستم چيست؟

در قرن بیستم جنبش های آزادی بخش در بسیاری از کشورهای جهان سوم در آفریقا، 
آسیای جنوب شرقی و آمریکای التین شکل گرفت و بسیاری از این جنبش ها به انقالب 
های اجتماعی ختم شد. جنبش های آزادی بخش در این قرن، جهت گیری ضّد استعماری 

داشت و انقالب اسالمی در این ویژگی با آنها  مشترک است.
انقالب های آزادی بخش در جهت از بین بردن سلطة سیاسی کشورهای غربی عمل می 
کردند و انقالب ایران نیز به دنبال تغییر یک نظام سیاسی وابسته به دولت های غربی بود. 
انقالب اسالمی ایران در ویژگی های زیر با انقالب های آزادی بخش قرن بیستم تفاوت دارد.
  اول: انقالب های آزادی بخش در جهان دوقطبی قرن بیســتم، اغلب در رویارویی با 
بلوک غرب شکل می گرفتند و مورد حمایت بلوک شرق واقع می شدند. بلوک شرق عالوه 

بر حمایت سیاسی، مهمات و سالح آنها  را نیز تأمین می کرد.
انقالب اســالمی ایران در رویارویی با رژیم شــاه هیچ وابستگی به بلوک شرق نداشت؛ 
بلکه از آغاز، جهت گیری ضّد آمریکایی و ضّد صهیونیســتی را درکنار موضع گیری ضّد 
مارکسیستی خود اعالن کرد. شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« ناظر به این 

مسئله بود.
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  دوم: انقالب های آزادی بخش، اغلب با جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف 
شــکل می گرفتند. این جنبش ها یا ســرکوب می شــدند یا پس از چند سال مبارزه به 
پیروزی دســت می یافتند. برخی از نیروهای چپ در جامعــة ایران نیز با الگو گرفتن از 
جنبش های آزادی بخش به دنبال حرکت های چریکی بودند و شــاه توانســت همة این 

حرکت ها را سرکوب کند.
انقالب اســالمی ایران با حرکت یک گروه و حزب خاص پدید نیامد؛ بلکه یک انقالب 
فراگیر مردمی بود. این انقالب از متن روابط مردم با مرجعیت و رهبری دینی پدید آمد و 

همة اقشار و گروه های جامعه را در بر می گرفت.
  سوم: انقالب هــای آزادی بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتبی شکل می گرفتند که 
در حاشیة فلســفه های غربی برای حّل مسائل و بحران های جهان غرب به وجود آمده 
بودند. این نظریه ها و مکاتب از نوع نظریه های چپ به حســاب می آمدند. انقالب اسالمی 
ایران از متن عقاید و باورهای اسالمی مردم و بر اساس آموزه های فقهی و هستی شناسی 
توحیدی شــکل گرفت. این انقالب از عقبة کالمی ـ فلسفی و عرفانی جهان اسالم بهره 

می برد و تعلقی به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نداشت.

هوشی مینه، ژنرال جیاب، چه گوارا، مائو
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انقالب اســالمی ایران در حقیقت حاصل بازگشت جامعه به معرفت و آگاهی اسالمی، 
برای مقابله با آســیب هایی بود که از ناحیة غرب در عرصه های سیاســی ـ اقتصادی و 

فرهنگی به وجود آمده بود.
  چهارم: انقالب های آزادی بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم 
غرب موفق می شدند، ولي در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی توفیقی نداشتند؛ بلکه از 
فردای پیروزی، استعمار با دست کارگزاران این انقالب ها به صورتی نوین در چهرة استعمار 
نو باز می گشــت و این انقالب ها نتوانستند جایگاه خود را از حاشیة قطب های سیاسی و 

اقتصادی جهان خارج کنند.
انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود؛ بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت 
و بیرون از دو قطبی شکل گرفت که در متن فرهنگ و تمدن غرب پدید آمده بودند. این 
انقالب قطب بندی سیاســی شــرق  و غرب را پشت سر گذارد و یک قطب بندی جدید 
فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد و خود در کانون قطب  فرهنگی جهان اسالم قرار گرفت.

پنج عنوان برای وجه اشتراک و وجوه افتراق انقالب اسالمی ایران و انقالب های آزادی 
بخش انتخاب کنید.

انقالب هند، الجزایر و کوبا
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انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسي نبود،بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

               
              

            
   

 انقالب اسالمی ايران،  ......................... ، ............................. ، ............................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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نخستین انقالب 
انقالب اســالمی ايران را چگونه بايد شناخت؟ برخی از دانشمندان علوم اجتماعی، 
انقالب اسالمی ايران را نخستين انقالبی می دانند كه پس از انقالب فرانسه در سطح 

جهانی اتفاق افتاده است. اين ادعا به چه معنايي می تواند درست باشد؟

در جهان دوقطبی قرن بیســتم، هویت اجتماعی افراد، جنبش ها، گروه ها، انقالب ها و 
کشــورها بر اساس نسبتی که با یکی از دو قطب بلوک شرق و غرب داشتند، شناسایی 
می شد؛ یعنی دو قطب مزبور، در حکم دو محور مختصات برای تعیین هویت های فردی 

و جمعی بودند.
 اهمیت و جایگاه افراد و جنبش هاي انقالبي بر اساس دوری و نزدیکی آنها با هر یک 
از این دو محور مشــخص می شد و اگر جنبش یا انقالبی خارج از دو محور مزبور شکل 

می گرفت، به آن اهمیتی داده نمی شد.
انقالب اســالمی ایران نیز در این جهان، بر همین اساس شناخته می شد و این انقالب 

بیـداری اسالمـی  
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از آن جهت که یک نظام سیاســی وابســته به بلوک غرب را هدف قرار داده بود، اهمیت 
می یافت؛ اّما چون به بلوک شرق وابسته نبود، از اهمیت آن کاسته می شد. 

در جهــان دوقطبی آن زمان، اگر انقالب، رویکردی به بلوک شــرق و جریان های چپ 
می داشت، مانعی را که آمریکا در مرزهای جنوبی شوروی ایجاد کرده بود، فرو می ریخت و 

به موازات آن، فرصت جدیدی برای اتحاد جماهیر شوروی پدید می آمد.
 از نظر دولتمردان امریکا، انقالب، به دلیل اینکه ارتباطی با بلوک شرق برقرار نمی کرد، 
توان مقاومت و تداوم نیز نداشت و دیر یا زود از طریق کارگزاران آن، دیگر بار، دست نیاز 

به سوي بلوک غرب دراز می کرد.
دولتمردان غربی با نگاه سیاسی خود به انقالب اسالمی ایران، ابتدا از عمق حادثه ای که 
اتفاق می افتاد غافل بودند. آنها انقالب را با موازین جهانی می ســنجیدند که در چارچوب 
فرهنگ غرب شکل گرفته بود و حال آنکه انقالب اسالمی ایران از متن فرهنگی بر می خاست 

که با هجوم همه جانبة غرب، هویت آن به چالش کشیده شده بود.
انقالب اســالمی ایــران، انقالبی نبود که در چارچوب آرمان هــا وارزش های دنیوی و 
ســکوالر این جهان تعریف شده باشــد؛ بلکه انقالبی بود که از متن آرمان های معنوی و 
توحیدی جهان اسالم برای حفظ هویت اسالمی و برای تأمین حقوق از دست رفتة امت 



 

125

اســالمی شکل می گرفت. این حقیقت در نخستین روزهای انقالب، مورد توجه برخی از 
دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفت.

از این دیدگاه، انقالب اســالمي با رویکرد معنوی خود نخستین انقالبی بود که بعد از 
انقالب فرانســه شکل می گرفت؛ زیرا هیچ یک از انقالب های پس از انقالب فرانسه یک 

انقالب جدید نبودند؛ بلکه همة آنها  در جهت بسط و گسترش انقالب فرانسه بوده اند.
انقالب فرانسه در سال 1789 میالدي با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که 

پس از رنسانس به وجود آمده بودند. 
این انقالب ابتدا در محل تولد خود، یعنی در فرانسه گرفتار مشکل شد؛ اّما به زودی به 
صورت سلسله انقالب های 1830میالدي و 1848 میالدي حیات مجّدد خود را آغاز کرد 
و همة کشــورهای اروپا را فرا گرفت.انقالب اکتبر 1917 میالدي روسیه نیز، انقالبي بود 
که گرچه با دیگر انقالب هاي مشابه اروپایي به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستي تفاوت 
داشت، ولي با خصلت سکوالر و دنیوی خود در چارچوب آرمان ها و ارزش هاي روشنگري 
مدرن عمل می کرد. حرکت انقالبي مارکس مبتني بر اصول و بنیان هاي تفکر مدرن بود؛ 

و در تعارض با آن قرار نمي گرفت.
 انقالب هاي آزادي بخش قرن بیستم1 نیز، تقلیدهای بدلي از انقالب هاي مدرن بودند. 
فرهنگ هایي که در دورة استعمار مقهور و مرعوب جوامع غربي شده بودند چالش فرهنگی 
و تمدني خود را از زبان و نگاه نظریه پردازان غربي تفســیر مي کردند و راه حّل آن را نیز 

دانتون، مارا، روبسپیر- رهبران انقالب فرانسه 

1. مانند انقالب های 1921مراکش، 1930لیبی، 1941لبنان، 1944سوریه، 1947پاکستان و 1948چین.
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در پیوســتن به جوامعي مي دیدند که در مرکز اقتصاد و سیاست دنیای غرب واقع شده 
بودند. انقالب اسالمي ایران، الگوي رفتاري خود را از فقه اجتماعي و سیاسي شیعي گرفت 

و رفتار اجتماعي خود را نیز بر همان اساس سازمان داد.
این انقالب با تجدید حیات معنوي و توحیدي هم از منظر دیني و فرهنگي به شناخت 
بحران و چالش های جهان اسالم پرداخت و هم با بازگشت به هویت اسالمي خود، فرصت 

جدیدی را براي جهان غرب، جهت عبور از بحران هاي معرفتي و معنوي آن پدید آورد.

به نظر شما مهم ترین تفاوت انقالب فرانسه با انقالب  اسالمی ایران چیست؟

قیام ها و انقالب های اسالمـی
پيامدها و تأثيرات انقالب اسالمی ايران در جهان اسالم چيست؟ و مهم ترين تأثير آن 

كدام است؟ امام خمينی چه آينده ای را برای كشورهای مسلمان ترسيم كرده اند؟ 

دولتمردان و روشنفکران جهان اســالم قبل از انقالب اسالمی ایران، اغلب با الگو قرار 
دادن کشورهای غربی براســاس نظریه هایی که توسط مردم شناسان و جامعه شناسان 
غربی، در متن فرهنگ مدرن برای حل مسائل آنان شکل گرفته بود، به مسائل و مشکالت 

جوامع خود می نگریستند و مسائل جهان اسالم را با یکي از دو رویکرد زیر می دیدند.
 در رویکرد اول، مسائل جهان اسالم از نوع مشکالتی بود که در اثر عقب ماندگی تاریخی 
برای رسیدن به جوامع غربی پیش آمده بود. در رویکرد دوم، این مسائل از نوع مشکالتی 
بود که نظام ســرمایه داری و لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود. رویکرد دوم با استفاده 
از نظریه های چپ ارائه می شد و کسانی که این رویکرد را داشتند، از موضع اندیشه های 

مارکسیستی و سوسیالیستی به مبارزه با غرب سیاسی می پرداختند.
هر یک از ده ها کشور بزرگ و کوچک مسلمان در پوشش یکی از دو رویکرد مزبور، در 

حاشیة یکی از دو بلوک شرق و غرب قرار می گرفت.
فلسطین، نخستین قبله گاه مسلمانان، حکم قلب مجروح جهان اسالم را داشت. مردم 
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مسلمان این منطقه با هجوم صهیونیسم بین الملل و حمایت دولت های غربی از سرزمین 
خود رانده شــده بودند و چگونگی برخورد جوامع اســالمی و گروه های مبارز فلسطیني 

نسبت به این مسئله نیز در پوشش قطب بندی مزبور قرار می گرفت.
بخشی از کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب بودند، دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت 
می شناختند و یا در جهت سازش با آن گام بر می داشتند. بخشی دیگر که زیر نفوذ و در 
حاشیة بلوک شرق بودند، جبهة پایداری و مقاومت را تشکیل می دادند و گروه های مبارز 
فلسطینی ناگزیر به بخش اخیر ملحق می شدند. تعدادی از گروه های فلسطینی هویت 

مارکسیستی و تعدادي دیگر اندیشه های ناسیونالیستی داشتند.
گروه های مارکسیســتي با هویت الحادی خود، جایگاهی برای باورها و اعتقادات دینی 
و معنوی قائل نبودند و گروه های ناسیونالیســتی، از موضع قوم گرایی عربی، به اســالم 

می نگریستند و اسالم را از جهت اینکه پدیده ای عربی است، می پذیرفتند.
 فلســطین به صورت یکی از عرصه هاي تقابل بلوک شرق و غرب در آمده بود، دولت  
اســرائیل با تسلیحات و حمایت های مالی آشــکار آمریکا و انگلستان و دیگر کشورهای 
اروپایی تجهیز می شــد و جبهة  مقابل با سالح های روسی می جنگید. موشک های سام 
هفت روسی از سالح های کارآمد گروه های فلسطینی بود. حضور دولت اشغالگر اسرائیل 

بازار فروش اسلحه را در منطقه، گرم کرده بود.
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بعد از مرگ جمال عبدالناصر در زمان انورسادات  دولت مصر در قرارداد کمپ دیوید، 
اسرائیل را به رسمیت شناخت و این مسئله به نوبه خود، موضع گروه هاي فلسطیني را 

تضعیف کرد.
 وقوع انقالب اســالمی ایران در نخستین گام، افق جدیدی را به روی جهان اسالم گشود. 
اهمیت انقالب، تنها در این نبود که مهم ترین قدرت حامی اسرائیل در منطقه یعنی شاه را 
ساقط کرده بود؛ بلکه اهمیت انقالب در مسیری بود که برای مبارزه با صهیونیسم ارائه می داد.
انقالب اسالمی به واسطة بازگشت به اسالم و با اتکاي به فقه سیاسی و اجتماعی، مسئلة 
اسرائیل را به عنوان مسئلة جهان اسالم مطرح می کرد. بازگشت به اسالم اوالً مشروعیت 
قرار داد کمپ دیوید را در باور و اعتقاد مســلمانان، مخدوش کرد. ثانیاً مقاومت در برابر 
صهیونیسم را از موضع باور و اعتقاد اسالمی و با اتکا به ایمان به خداوند و قدرت الهی آغاز 
کرد. قتل انورسادات توسط اسالم خواهان مصر و شکل گیری انتفاضه و جنبش های جدید 

اسالمی در فلسطین، نتیجة این حرکت جدید بود.
جهاد اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوک شرق، بُعد دیگری از تاثیرات 

انقالب اسالمی را در جهان اسالم نشان داد .
تشــکیل جبهة نجات اســالمی در 1989 میالدي در الجزایر و پیروزی اسالم گرایان 
در انتخابات 1990میالدي این کشــورکه با حکومت نظامی و حمایت دولت های غربی، 
سرکوب شد، نمونه ای دیگر از جنبش های اسالمی است که در جهان اسالم تحت تأثیر 

انقالب اسالمی ایجاد شد.

پیمان کمپ دیوید انورسادات
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مهم ترین پیامد انقالب اســالمی ایران در جهان اســالم، سلسله قیام ها و انقالب های 
گســترده مردم در کشورهای عربی از ســال 1389 هجري شمسي است که تاکنون به 
سقوط قدرت هاي سیاسي در چهار کشور عربی منجر شده است. انقالب های مزبور بعد 
از ســه دهه از انقالب اسالمی ایران نظیر انقالب هایي است که پس از گذشت چهار دهه 
از انقالب فرانسه در کشــورهای اروپایی رخ داد. دولت های غربی تالش کردند تا این 
انقالب ها را بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربی معرفی کنند و به همین دلیل 
آن را بهارعربی نامیدند. اّما به قدرت رســیدن اسالم خواهان در این کشورها نشان داد 

که این انقالب ها حکایت از شروع بیداری اسالمی دارد .
نخســتین بیدارگران در جهان اسالم، اندیشمندان و عالمانی بودند که با نظر به خطر 
سیاســی دولت هاي غربی، استقالل و عّزت جهان اســالم را دنبال می کردند.  آنها  برای 

رسیدن به این منظور، به اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی می پرداختند.
بیداری اســالمی، حاصل انتقال بیداری از ســطح 
نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومی جامعة اسالمی 
است. انقالب اسالمی ایران از طریق بیداری اسالمی، 
الگوی جدیدی را در برابر امت اسالمی قرار داده است. 
بیداری اسالمی اگر در سطح جوامع اسالمی تحقق 
پیدا کند، به سوی نظامی حرکت خواهد کرد که فارغ 
از قــدرت های قومی و قبیله ای و الزامات امنیتی، بر 
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مدار  فقاهت و عدالت، سازمان مي یابد.
امام خمینی در وصیت نامة سیاسی، الهی خود، تشکیل یک دولت اسالمی با جمهوری های 

آزاد و مستقل را برای آیندة کشورهای مسلمان ترسیم می کند.

 امام خمینی در وصیت نامة سیاسی، الهی خود خطاب به همة مسلمانان و مستضعفان            
جهان می نویسد: 

 و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسالمی و مسلمانان جهان به پا خیزید 
و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرت ها 
و عّمال سرسپردة آنان نترسید؛ و حّکام جنایتکار که دسترنج 
شما را به دشــمنان شما و دشمنان اسالم عزیز تسلیم 

می کنند، از کشور خود برانید.
 خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دســت 
گیرید و همه در زیر پرچم پر افتخار اسالم مجتمع، و با 
دشمنان اسالم و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و 
به سوی یک دولت اسالمی با جمهوری های آزاد 
و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همة 
مستکبران جهان را به جای خود خواهید 
نشاند و همة مستضعفان را به امامت و 

وراثت ارض خواهید رساند. 
بــه امید آن روز کــه خداوند تعالی 

وعده فرموده است.  

بیداری اسالمی در کشورهای عربی
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دربارة تفاوت حرکت اجتماعی نخستین بیدارگران اسالمی و بیداری اسالمی گفت وگو 
کنید

جغرافیای فرهنگی جهـان جديد
دنيای دوقطبی قرن بيستم چگونه فرو ريخت و جغرافيای فرهنگی و سياسِي جهان 

جديد چگونه به وجود آمد؟  قطب های اصلی اين جهان كدام اند؟

انقالب اسالمی با آنکه در ایران رخ داد و از ذخایر معرفتی و شیعی استفاده کرد، آرمان 
ها، ارزش ها و مسئولیت و رسالت خود را به حّل چالش های جامعة ایران یا شیعیان جهان 

محدود نمی کرد. انقالب بر اساس آموزه های اسالمی،
1. از عّزت و اقتدار جهان اسالم پاسداري مي کرد،

2. دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظیفة خود می دانست،
3. فطرت الهی همة انسان ها را مخاطب پیام خود قرار می داد و حّل مشکالت معرفتی 

و معنوی بشریت را در محدودة رسالت خود می دید.
امام خمینی در نامه ای که برای گورباچوفـ  آخرین صدر هیئت رئیسة اتحاد جماهیر 
شورویـ  نوشت از دو جریان اصلی تفکر فلسفی جهان غرب، یعنی حس گرایی و عقل گرایی 
یاد کرد و با استفاده از حکمت مّشاء و حکمت اشراق به اشکاالتی اشاره کرد که در محدود 

کردن دانش و علم به شناخت حسی یا شناخت عقلی وجود دارد.
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 ایشان ضمن پیش بینی فروپاشی بلوک شرق از آنان خواست تا جهت عبور از بحران به 
سوی آموزه های جهان اسالم گام بر دارند و بدین منظور خبرگان تیزهوش خود را جهت 

فراگیری حکمت و علوم اسالمی به ایران بفرستند.
 انقالب اسالمی ایران به موازات آرمان ها و ارزش هایی که داشت، حضور و تأثیرات جهانی 
خود را فراتر از مرزهای جهان اسالم نشان داد. بحران های عمیق معرفتی و معنوی جهان 
غرب و چالش های مربوط به آن با انقالب اســالمی و شــکل گیری جنبش های اسالمی 
فرصت بروز و و ظهور یافت. انقالبی که خارج از ارزش ها و آرمان های جهان غرب شــکل 
گرفت، شاهدی گویا برای حضور تاریخ ساز فرهنگ های غیر غربی بود. این پدیده در تکوین 

یا گسترش اندیشه های پسامدرن تأثیرگذار بود. 
با بیداری اسالمی رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در سطوح مختلف جوامع 
غربی به وجود آمد و بدین ترتیب، ارزش ها و آرمان های بعد از رنساس، اعتبار جهانی خود 

را از دست داد و به دنبال آن نظریه هایی که 
ناظر به افول سکوالریسم بود شکل گرفت. 

انقالب اسالمی ایران راه نوینی را فراروی 
کشورهای جهان ســوم قرار داد. این مسیر 
جدید، موقعیت اســتوار دو قطب سیاســی 
قرن بیســتم را در هم ریخت و قطب بندی 

ف
ابالغ پیام امام خمینی به گورباچ

بمب های ساخت اسپانیا استفاده شده علیه ایران
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جدیدی را به جهان تحمیل کرد.
جهــان غرب پس از توجه به عمق حادثه و قّوت و توان تأثیرگذاری انقالب اســالمی، 
سلسله اقدامات مستمری را در قبال آن انجام داده است و مقاومت انقالب در برابر هر یک 

از آن اقدامات، موقعیت تاریخی جدیدی را برای جهان اسالم پدید آورد.
کودتای نوژه و به دنبال آن، هشت سال جنگ تحمیلی بر ایران از نخستین تالش هایی 
بود که برای مقابله با انقالب اســالمی ایران انجام شد. جنگ ایران و عراق با همة جنگ 

هایی که طّی قرن بیستم انجام شد تفاوت داشت. 

در این جنگ، همة کشــورهای اروپایی و بلوک شــرق و غرب، وحدت راهبردی پیدا 
کردند. ســالح های روســی که ارتش عراق از قبل با آن تجهیز شــده بود، با تسلیحات 
امریکایی، فرانسوی و مواد شیمیایی آلمانی و دالرهای نفتی کشورهای عربی در خدمت 
ارتشــی قرار گرفته بود که آغازگر جنگ بود. این در حالی بود که ایران در تهیة ابتدایی 

ترین تجهیزات نظیر سیم خاردار، تحریم شده بود. 
مقاومت انقالب ایران در دهة نخست موقعیت بلوک شرق را به عنوان قطب رقیب بلوک 
غرب متزلزل ساخت و موقعیت تاریخی جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت 
کرد. کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازي هاي خود به دنبال آن بودند تا فروپاشی 
بلوک شرق را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا کنند و نظریة 

مالقات صدام با دونالد رامسفلد- سال 1983 دیدار با رهبران کشورهای عربی
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پایــان تاریخ فوکویاما،1 همین معنا را القا مي کرد. اّما موفقیت انقالب اســالمي ایران و 
پیامدهاي جهاني آن بر نظریة فوق خط بطالن کشید.

 اذعان و اعتراف به حضور فرهنگي و تمدني جهان اسالم از سوي برخي از دیگر نظریه 
پردازان غربي، با عنوان جنگ تمدن ها مطرح شد. این نظریه ضمن اعتراف به شکل گیري 
قطب بندي جدید فرهنگي و تمدني، اوالً با طرح دیگر تمدن ها در عرض تمدن اسالمي، 
جایگاه  برجسته و منحصر به فرد انقالب و فرهنگ اسالمي را نادیده مي گرفت. ثانیاً با طرح 
جنگ تمدن ها، رویکرد خصمانة جهان غرب را به جنبش هاي اسالمي نتیجة ورود مجدد 
دیگر فرهنگ ها به عرصة زندگي بشر، معرفي می کرد و از این طریق، هراسي را که پس 
از جنگ جهاني دوم، نسبت به بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گرداند.

اقتصاد و سیاســت جهان غرب در شــرایط فعلي که ابعاد جهاني پیدا کرده نیازمند به 
مناطق پیراموني است. انباشت ثروت جهان در دست جمعي اندک جز با فقر و وابستگي 

اقتصادي و سیاسي، انبوه آدمیان ممکن نیست.
دنیاي غــرب، صرف نظر از بحران هاي معرفتی و معنوی خــود، براي تأمین نیازهاي 
اقتصادي و سیاســي ناگزیر از مقابله با حرکت مستقلی است که در جهان اسالم  شکل 

گرفته است و به این منظور فعالیت هاي زیر را انجام مي دهد.
 اول: مقابلة نظامي و سیاســي از طریق حضور مســتقیم؛ مانند آنچه در افغانستان و 

عراق رخ داده است.

1. او فروپاشــی بلوک شرق و شوروی ســابق و غلبه نظام لیبرال دموکراسی غرب را پایان مبارزات عقیدتیـ  سیاسی بشر می پندارد. از 
این نظر نظام لیبرال ـ دموکراسی، محصول نهایی تاریخ بشر تلقی می شود که برای آن جایگزین بهتر و مناسب تری قابل تصور نیست.
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 دوم: محاصره و تحریم اقتصادي از طریق سازمان های بین المللی مانندآنچه نسبت 
به ایران انجام می دهد.

 سوم: تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی برای اشباع خأل معنوی 
فرهنگ غرب.

 چهارم: تصویرســازی خشن و غیر عقالنی از فرهنگ اسالمي از طریق سازماندهي و 
شکل دهي جریان هاي تروریستي وهابی.

 پنجم: تفســیرهاي سکوالر از اسالم و حمایت از اســالم امریکایی برای بدل سازی 
نسبت به انقالب اسالمی. 

 ششم: مدیریت جنگ رسانه اي همه جانبه در برابر حرکت فرهنگي جهان اسالم.
 هفتم:  ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی برای تضعیف جهان اسالم.

دربارة فرصت هایی که جهان اسالم در برابر تحدیدهای جهان غرب دارد تأمل کنید.
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بيداري اســامي حاصل انتقال بيداري از ســطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ 
عمومي جامعة اسامي است .
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