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درس بیست و ششم

پیشینۀ بیداری اسالمی در جهان اسالم

در این درس با تعریف بیداری اسالمی، علل و زمینه های شکل گیری و گسترۀ 
جغرافیایی آن در جهان اسالم آشنا می شوید.

تعریف بیداری اسالمی
بىداری، از نظر لغوی به معنی هوشىاری و برخورداری فرد از آگاهی است. بىداری اسالمی، به 
معنای حالت برانگىختگی و آگاهی در امت اسالمی، تجدىد حىات اسالم در کالبد فرد و جامعه، دعوت 

مجدد به اسالم، احىای ارزش های اسالمی و بازگشت به خوىشتن اسالمی است.1

اهداف بیداری اسالمی
است.  اجتماعی  و  فردی  زندگی  عرصٔه  به  دىن  بازگرداندن  اسالمی  بىداری  هدف  عمده ترىن 
هدف های غاىی و متعالی آن، ساختن تمدن جدىد اسالمی و در نهاىت تأسىس ىک تمدن اسالمی با گسترٔه 
جهانی است که در آن عقالنىت با معنوىت، قدرت با اخالق، دانش با ارزش و علم با عمل جمع شود.2 

خاستگاه  و سرآغاز بیداری اسالمی 
بىداری اسالمی متعلق به کشور و منطقٔه خاصی نىست و به کل جهان اسالم تعلق دارد؛ با اىن حال 
خاستگاه اولىٔه آن چهار کشور مهم اىران، مصر، عثمانی و هند بوده  است. در هرکدام از اىن کشورها، 
رخدادهای مهمی به وقوع پىوست که باعث جهش فکری اندىشمندان، متفکران، مبارزان مسلمان و 
سپس مردم برای بازىابی هوىت واقعی خود، ىعنی هوىت اسالمی از طرىق بازگشت به خوىشتن اسالمی 
شد. آشناىی با غرب نىز به همان اندازه در شکل گىری بىداری اسالمی تأثىر داشته است که اندىشمندان 

1ــ صوفی نىارکی، تقی، بیداری اسالمی)هویت تمدنی و چالش های پیش رو( در اندیشهٔ حضرت امام خمینی و مقام معظم 
رهبری، تهران، نهضت نرم افزاری، 1391، ص 29. 

٢ــ همان، ص 30.



٢

عقب ماندگی  علل  و  غرب  جهان  پىشرفت  علل  مقاىسٔه  سپس  و  مطالعه  به  اقدام  مسلمان  متفکران  و 
جهان اسالم کردند. به  عبارت دىگر، متفکران و مبارزان مسلمان اقدام به رىشه ىابی علل فروپاشی تمدن 
اسالمی پس از تجربه کردن دوران درخشان و پرافتخار گذشته و همچنىن شکل گىری تمدن غرب پس 

از سپری کردن دوران جهل و تارىکی قرون وسطی کردند.
تعىىن تارىخی دقىق برای آغاز بىداری اسالمی کار آسانی نىست؛ اما در هر ىک از چهار کشور 
ذکر شده حوادثی رخ داد که نقطٔه آغازی برای تارىخ بىداری محسوب می شود. در اىنجا به اختصار 

اىن موضوع را در اىن چهار سرزمىن بررسی می کنىم.
١ــ عثمانی: ناکامی امپراتوری عثمانی در فتح وىن )1094ق/1683م(، شکست از روسىه 
انعقاد قرارداد کارلووىتس)1111ق/1699م( مىان روسىه و عثمانی، که عثمانی  )1108ق/1696م(، 
برای نخستىن بار به عنوان دولتی شکست خورده قراردادی را امضا کرد و سرانجام، از دست دادن 
شبه جزىرٔه مسلمان نشىن کرىمه)1235ش/1856م(؛ از جمله عواملی بود که متفکران اىن منطقه را به 

بازنگری در افکارشان واداشت.
٢ــ ایران: شکست نظامی اىران در برابر روسىه در دورٔه فتحعلی شاه قاجار و از دست دادن 
گلستان)1191ش/1813م(  تحمىلی  دو عهدنامٔه  امضای  و  قلمرو شمالی  در  مهمی  و والىات  اىاالت 

و ترکمنچای)1206ش/1828م( و تحمىل رژىم کاپىتوالسىون بر اىران سرآغاز بىداری اىرانىان بود. 
٣ــ مصر: حملٔه ناپلئون به مصر)1177ش/1798م( و سپس سلطٔه استعماری انگلستان بر اىن 
کشور، نقطٔه عطفی در تارىخ اىن کشور محسوب می شود و باعث شد اندىشمندان مصری را به تفکر 

وادارد. 
٤ــ هند: تسلط استعمار انگلىس بر شبه قارهٔ هند و شکست مقاومت مسلحانٔه مسلمانان هند در 
برابر انگلىسی ها در نبرد پالسی)1136ش/1757م(،1 سرآغاز بىداری دانشمندان مسلمان اىن منطقه بود.

عوامل زمینه ساز شکل گیری بیداری اسالمی
1ــ آگاهی نسبت به عقب افتادگی های علمی، اقتصادی و اجتماعی جوامع اسالمی؛

٢ــ آگاهی از پىشرفت های مادی و علمی جهان غرب و مقاىسٔه آن با جوامع اسالمی؛
٣ــ توجه به گذشتٔه پرافتخار و پرشکوه جهان اسالم و موفقىت آن در اىجاد تمدن اسالمی؛

به مىراث علمی و غنی اسالم در عرصه های مختلف علوم و معارف بشری و نقش  ٤ــ توجه 

1ــ والىتی، دایرة المعارف بزرگ اسالمی)مدخل: بیداری اسالمی(، تهران، مرکز داىرة المعارف بزرگ اسالمی، 1383، ج 13.



٣

برگی از تاریخ

دانشمندان اسالمی در هداىت قافلٔه بشری؛
٥ ــ توجه به خرافات، بدعت ها و کاستی های موجود در عرصٔه اندىشٔه دىنی در جهان اسالم؛

٦ ــ توجه به تشتت، تفرقه و درگىری های فرقه ای در جوامع اسالمی؛ 
٧ــ استبداد، ظلم، چپاول اموال و بی عدالتی حاکمان کشورهای اسالمی؛

٨  ــ وابستگی برخی از سردمداران جوامع اسالمی به کشورهای استعمارگر؛
٩ــ استعمار کشورهای اسالمی و آگاهی به ابعاد و پىامدهای آن؛

آزادی،  قبىل  از  در غرب،  موجود  اجتماعی  و  فکری، سىاسی  مفاهىم جدىد  با  آشناىی  1٠ــ 
برابری، استقالل و… . 

شیخ محمد عبده )1248ــ 1284ش/  1849ــ 1905م(
متفـکر، متـکلـم، مصلـح، مفـتی دانشگاه االزهـر و روزنامه نگار مصری؛ وی از برجسته ترىن 
نواندىشان و احىاگران دىنی و اصالح طلبان اجتماعی در جهان اسالم، به وىژه در جهان عرب محسوب 

اسدآبادی  برجستٔه سىدجمال الدىن  شاگردان  از  او  می شود. 
پذىرفت.  زىادی  تأثىر  نىز  وی  اندىشه های  و  افکار  از  و  بود 
روی  هم  روزنامه نگاری  به  خطابه،  و  تدرىس  کنار  در  عبده 
در  را  »عروة  الوثقی«  روزنامٔه  سىدجمال  همراه  به  او  آورد. 

پارىس منتشر کرد. 
مسلمانان  دىنی  اندىشٔه  بحران  به  توجه خاصی  عبده 
اسالم  جهان  جدىد  مقتضىات  و  غرب  تمدن  با  مواجهه  در 
داشت. او همچون سىدجمال در پی وحدت جهان اسالم بود 
و مقاالت زىادی در اىن زمىنه نوشت. همچنىن با تعصب های 

فرقه ای مخالف بود و استبداد داخلی و استعمار خارجی را از عوامل اصلی عقب ماندگی مسلمانان 
کرد،  کشف  را  نهج البالغه  وقتی  خودش،  قول  به  و  داشت  خاصی  توجه  نهج البالغه  به  می دانست. 
درصدد شرح و نشر آن برآمد. عبده گراىش به اعتدال داشت و توانست نهضت بىداری اسالمی زمانٔه 

خود را به سمت اعتدال سوق دهد. اىن موضوع در آن عصر اهمىت زىادی داشت.
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برگی از تاریخ

بیشتر بدانید
قاعدۀ نفی سبیل

ىجعل اللّٰه  »ولن  آىٔه  از  و  دارد  قرآنی  رىشٔه  قاعده  اىن  است.  راه  معنای  به  لغت  در  سبىل 
للکافرىن علی المؤمنىن سبىالً« به معنای »و خداوند هرگز راهی برای تسلط کافران بر مؤمنان قرار نداده 
است«)سورٔه نساء، آىٔه 141(، نشئت گرفته است و از نظر رواىی نىز با حدىث نبوی اعتال در ارتباط 
است: »االسالم ىعلو و الىعلی علىه«. رىشٔه بىداری اسالمی در منطقه، واکنش به تسلط ظالمانٔه کفار 
و  ارتباط  هرگونه  که  دارند  بسىاری داللت  رواىات  و  آىات  است.  اخىر  قرن  دو  مسلمىن طی  بالد  بر 
داد  و  ستدی که موجب سلطٔه بىگانگان بر مسلمان شود، اعم از سىاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، 

ناروا است و جاىز نىست. فقها از اىن مطلب تحت عنوان »قاعدٔه نفی سبىل« ىاد می کنند.

ویژگی های مشترک بیداری اسالمی در کشورهای گوناگون
ــ تماىل برای بازگشت به اسالم راستىن و اصىل؛

ــ توجه به وحدت جهان اسالم؛
ــ استعمارستىزی و ضدىت با نظام سلطه؛

ــ مبارزه با استبداد و دىکتاتوری حاکمان؛
ــ مردمی بودن و حضور گروه های مختلف اجتماعی در آن.

حسن البناء )1285ــ1327ش/1906ــ 1949م(
به  که  بود  مصری  اسالم گرای  مبارز 
اسالمی  جمعّىت  همفکرانش  از  عده ای  همراه 
را  المسلمون(  )االخوان  المسلمىن«  »اخوان 
نهاد.  بنىان   1٩٢٨ مارس   /1٣٠٦ اسفند  در 
امت  وحدت  و  برادری  پىوند  اىجاد  وی  هدف 
اسالمی برای بازىابی عظمت و شکوه اسالم از 
مبارزه  مذهبی،  شعائر  و  احکام  احىای  طرىق 
بردن  بىن  از  بند   و  باری،  بی  و  فجور  و  با فسق 

٤



٥

محسوب  اسالمی  جامعٔه  ستون  اسالمی  امت  وحدت  وی  نظر  از  بود.  بی اعتقادی  و  تردىد  روحىٔه 
می شد. حسن البناء برای تحقق اندىشه ها و نظرىات خود مؤسسات گوناگون فرهنگی ــ مذهبی تأسىس 
و روزنامٔه »اخوان المسلمىن« را منتشر کرد. وی به منظور ارتقای سطح معرفتی و انسانی زنان مسلمان 
نىز تشکىالت »اخوات المسلمات« را تأسىس کرد. وی همچنىن از پىشگامان تقرىب مذاهب اسالمی و 
جزو مؤسسان »جماعه  التقرىب بىن المذاهب االسالمىه« در قاهره بود. در نهضت بىداری تحت رهبری 
حسن البناء، مسئلٔه صهىونىسم و استعمارگر جدىد ىعنی آمرىکا جاىگاه مهمی داشت. با تالش های مستمر 
او، اخوان المسلمىن روز به روز گسترش ىافت و شعبه های آن از چهار شعبه در سال 1٣٠٨ش / 1٩٢٩م 
ـ  1٩٤٨م نىز  به هزار شعبه در سال 1٣٢٧ش /1٩٤٨م رسىد و بىن سال های 1٣٢٥ــ1٣٢٧ش/1٩٤٦ـ
شعبه های آن در فلسطىن، سودان، عراق و سورىه داىر شد. در اواىل زمستان 1٣٢٧/اواخر 1٩٤٨م، 
اخوان المسلمىن خطری جّدی برای پادشاهی مصر به شمار می رفت؛ از اىن رو، تصمىم به انحالل آن 

گرفته شد. حسن البناء نىز در ٢٣بهمن 1٢/1٣٢٧ فورىٔه 1٩٤٩توسط عوامل دولت مصر ترور شد. 
به شدت  غىردىنی،  ملی گراىی  نىز  و  )سکوالرىسم(  سىاست«  از  دىن  »جداىی  با  حسن البناء، 
مخالف بود و جداىی دىن از سىاست را »نخستىن گام سستی و منشأ فساد« می دانست. همچنىن دربارٔه 
ىا شهروندی  نژادی  ىا اختالفات  بر اىن عقىده بود که اسالم هىچ گونه مرز جغرافىاىی،  نىز  عرب گراىی 
را به رسمىت نمی شناسد. حسن البناء تمام مسلمانان را ىک »امت« و کشورهای مسلمان را تنها ىک 

کشور می دانست.

بیداری اسالمی در جهان عرب
سرآغاز بىداری اسالمی در جهان عرب به تحوالتی برمی گردد که کشورهای عربی از راه های 
گوناگون با فرهنگ و تمدن غربی و نظام سىاسی غرب آشنا شدند و در مقاىسٔه خود با غربی ها به عمق 
عقب ماندگی خود پی بردند. متفکران و اندىشمندان مسلمان عرب، ىکی از راه های رفع عقب ماندگی را 
در بازگشت به اسالم اصىل و راستىن دانستند. در مجموع، اندىشمندان عرب در دو قرن گذشته از نظر 

گراىش های فکری به چهار گروه تقسىم می شوند:
الف( تمدن گرایان عرب گرا: اندىشمندان متعلق به اىن گراىش، از جمله طهطاوی و خىرالدىن 
اندىشٔه  احىای  راه  را  غرب  تمدن  اخذ  و  می دانستند  اسالمی  تمدن  زاىىدٔه  را  اروپاىی  تمدن  تونسی، 

اسالمی و پىشرفت مسلمانان می دانستند.
آنها محمد  اىن گراىش که مشهورترىن  اندىشمندان و متفکران  ب( تمدن گرایان اسالم گرا: 
عبده و عبدالرحمان کواکبی بودند که تحت تأثىر افکار سىد جمال الدىن اسد آبادی قرار داشتند.اىنان 
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بر اصالت عقل و علم و تواناىی اسالم در تمدن سازی، اتحاد مسلمانان و مبارزه با سلطٔه غرب تأکىد 
می کردند.1

پ( اسالم گرایان سنتی: اىن گراىش که از اندىشمند بارز آن، رشىد رضا بود، به لحاظ فکری 
با دو گراىش قبلی فاصله گرفت و به جنبش سلفىه روی آورد. سلفىه احىای اسالم را در بازگشت به 

سلف صالح )بزرگان صدر اسالم( می داند. 
سىدقطب  و  حسن البناء  فکری  گراىش  اىن  برجستٔه  متفکران  اسالمی:  اصول گرایان  ت( 
بودند. اىن جرىان فکری مخالف تفکر غرب مداری در اندىشٔه معاصر عرب بود و بىداری اسالمی را 

وارد مرحلٔه نوىنی کرد.2

شیخ شامل داغستانی)1176ــ 1250ش/1797ــ 1871م(
رهبـر سىاسی، نظامی و مذهبی نهضت اسالمی داغستان بود و علىه حکومت روسىٔه تزاری 
مبـارزه می کرد. وی از خلفای نقشبندی در منطقٔه قفقاز بود. شىخ شامل علـوم اسالمی را تا مرحلٔه 
اجتهاد آموخت و در کنار آن رزم و جهاد را نىز فراگرفت. او طی سال های 1208 تا 1209ش از 
ـ مذهبی قفقاز( بود که پس از شهادت حمزه بىگ  همرزمان قاضی محمد و حمزه بىگ ) از رهبران سىاسیـ 

1ــ حکىمی، بیدارگران اقالیم قبله، ص 3٤ــ 41.
٢ــ والىتی، حرفی از هزاران، ص 30٩ــ 312.

عبد الرحمن کواکبی
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توسط تزارها، به مقام پىشواىی مسلمانان داغستان، چچن و اىنگوش انتخاب شد و توانست به مدت 
بىست سال با تزارها مبارزه کند. او نظام حکومتی خود را بر مبنای قوانىن شرىعت اسالمی بنىان نهاد و 
به همىن علت، سال های حکومت وی در داغستان به »عصر شرىعت« مشهور است. شىخ شامل به علت 
مبارزاتش، سال ها در تبعىد به سر برد و عاقبت در جرىان ادای فرىضٔه حج در سال 1250ش/1871م 

در مدىنه درگذشت و در گورستان جنت الباقی آن شهر مدفون شد.

بیداری اسالمی در شبه قارۀ هند
بىداری اسالمی در شبه قارٔه هند ارتباط مستقىمی با ورود استعمارگران به هند و سلطٔه آنان بر اىن 
سرزمىن دارد. در ىک تقسىم بندی کلی، جرىان بىداری اسالمی و جنبش های مسلمانان هند را می توان 

در سه دوره به شرح زىر بررسی کرد:
اىن دوره دو حرکت اسالمی  در  الف( جنبش های مسلمانان پیش از 1236ش/1857م. 

وجود داشت: 
اىن  تىپو سلطان.  و  حىدرعلی  سراج الدوله،  مانند  مسلمان  امىران  و  حاکمان  جنبش های  1ــ 

جنبش ها غالباً از طرىق مبارزٔه سىاسی و نظامی اهداف خود را دنبال می کرد. 
٢ــ حرکت های متأثر از اندىشه های شاه ولی اللّٰه دهلوی. آنها مبارزه را از راه دگرگونی فکری 
مسلمانان می دانستند و در برخی موارد به مبارزٔه مسلحانه، برای احىای شکوه از دست رفتٔه مسلمانان 

هند معتقد بودند.1
ب( جنبش های مسلمانان از سال 1236ــ1326ش/1857ــ1947م. اقدامات استعماری 
انگلىسی ها به قىام مردم در سال 185٧ منتهی شد که به شدت سرکوب گردىد.2 در سال های بعد، در واکنش 

به سرکوب مسلمانان، جنبش های بىدارگرانٔه زىر شکل گرفت:
١ــ جنـبش علیـگر: اىـن جنبش بـر پاىـٔه اندىشه هـای سرسىـداحمدخان)1196ــ1277ش/

1817ــ 1898م( استوار بود که تأکىد داشت مسلمانان هند برای رهاىی از استعمار، باىد علوم جدىد را 
فراگىرند و به جای درگىری  با انگلىسی ها، شىوهٔ همزىستی با آنها را در پىش گىرند.

٢ــ جنبش دیوبند: رهبران اىن جنبش از پىروان شاه ولی اللّٰه دهلوی بودند که درصدد حفظ 
هوىت مسلمانان هند از طرىق آموزش و پرورش بودند.

1ــ موثقی، جنبش های اسالمی معاصر، ص 18٨ــ 204.
٢ــ خامنه ای، مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان، ص 20.
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برگی از تاریخ

توسط  که  بود  لکنهو  در  مذهبی  مهم  مدارس  از  ىکی  ندوه العلماء  ندوه العلماء:  جنبش  ٣ــ 
علمای مىانه رو اداره می شد. اىن جنبش نشست های مهمی برگزار کرد که هدف آن دفاع از اسالم از 

طرىق تروىج و بهبود مطالعات اسالمی و اصالحات اجتماعی بود.
٤ــ حرکت های پراکنده: از قبىل جنبش احمدرضاخان برىلوی و انجمن حماىت اسالم.1

فعال  نىز  سىاسی  بُعد  در  مسلمانان  ـ  1947م،  ش/185٧ـ 1236ــ1326  سال های  فاصلٔه  در 
بودند. مشارکت در تأسىس حزب کنگره و اقدام به تأسىس حزب مسلم لىگ از آن جمله است. اىن 

فعالىت ها به سىاسی شدن جرىان های اسالمی و انسجام آنها منجر گردىد.
پ( جنبش های مسلمانان پس از سال 1326ش/1947م: در سال 1326ش/1947م کشور 
مستقل پاکستان شکل گرفت؛ شىعىان نقش مؤثری در استقالل پاکستان داشتند. پس از آن  جرىان های 

اسالمی بىدارگرانه در اىن کشور، در قالب شش دستٔه زىر ادامه پىدا کرد:
1ــ دیوبندی: اىن جرىان در قالب تشکل »جمعىت علمای اسالم« تداوم ىافت.

2ــ بریلوی: نماىندهٔ اىن جرىان »جمعىت علمای پاکستان« است.
3ــ اهل حدیث: نماىندٔه اىن جرىان »جمعىت اهل حدىث پاکستان« است که با وهابىان عربستان 

سعودی روابط نزدىکی دارند.
4ــ شیعیان: اىن جرىان سال ها حزبی تشکىل نداده بود، ولی در نهاىت »نهضت فقه جعفرىه« 

را به رهبری مفتی جعفرحسىن تأسىس کرد.
5  ــ جماعت اسالمی: اىن جرىان توسط ابواالعلی مودودی پاىه گذاری شد.

تفکرات شاه ولی اللّٰه  از  نشئت گرفته  نظر فکری  از  اىن جماعت  تفکر  تبلیغی جماعت:  6  ــ 
دهلوی بوده است.2

ـ ١٣58ش(  ابواالعلی مودودی)١٩0٣ــ١٩7٩م/١٢8٢ـ
روزنامه نگار، متفکر، احىاگر دىنی و فىلسوف سىاسی در شبه  قارٔه هند؛ وی ىکی از اندىشمندان 
در  به وىژه  اسالم،  جهان  در  عمىقی  تأثىرات  او  کالمی  سىاسی  دىدگاه های  که  است  اسالم  جهان 

1ــ والىتی، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، جلد4، ص 32٢ــ 331.
2ــ والىتی، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، ج4، ص 33٧ــ 340.
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مؤسسٔه  1٣1٧ش  1٩٣٨م/  سال  در  ابتدا  اندىشه هاىش،  پىشبرد  برای  او  است.  داشته  شبه قارهٔ  هند 
دارالسالم و سپس در سال 1٩٤1م/1٣٢٠ش جماعت اسالمی را برای اىن کار تأسىس کرد. جماعت 
اسالمی پاکستان، حزبی است که معتقد به احىای اسالم واقعی بوده است. جماعت اسالمی مخالف 
تشکىل کشور پاکستان بود اما پس از تقسىم هند، مودودی به پاکستان رفت. او معتقد به بازگشت به 
سنت های اصىل اسالمی و اسالم سىاسی بود. وی دىن اسالم را دىنی کامل می دانست که در تمامی 
حوزه های زندگی انسان اعم از خصوصی و عمومی حضور دارد و به همىن سبب نىز نظام سىاسی مورد 
نظر وی نىز کامالً رنگی دىنی و اعتقادی داشت. هدف اصلی حزب جماعت اسالمی، تشکىل حکومت 
اسالمی و اجرای احکام اسالم در کشور پاکستان بود. مودودی تالش می کرد تا با استمداد از اصول 
دىنی، و بهره گىری از نظرىات جدىد سىاسی، نظرىه ای هماهنگ با جهان امروز و در عىن حال کامالً 
اسالمی ارائه کند. از مهم ترىن آثار مودودی، »جهاد در اسالم« است. نشرىه ای را نىز به نام »ترجمان  
قرآن« راه اندازی کرد که تا پاىان عمرش منتشر می شد. او در سال 1953م/1332ش دستگىر و به اعدام 
محکوم شد، اما مدتی در زندان ماند و بعدها مجازاتش تخفىف ىافت و از زندان آزاد شد و عاقبت در 

سال 1979م/1358ش درگذشت.

بیداری اسالمی در عثمانی و ترکیه
بخش مهمی از جرىان بىداری اسالمی در عثمانی در واکنش به ورود امواج غرب گراىی به آن 
امپراتوری شکل گرفت که در قالب اصالحات به مرحلٔه اجرا در  آمد. بخش دىگری از بىداری اسالمی 
واکنش های  آمد.  پدىد  مذهبی  نىروهای  و  علما  نفوذ  در حوزٔه  اىجاد شده  محدودىت های  به دلىل  نىز 
احىاگرانٔه اسالمی غالباً از سوی پىروان طرىقت ها، علما و طالب علوم دىنی بود. دورٔه غربگراىی انفعالی 
در عثمانی، به عصر تنظىمات معروف است. در عصر تنظىمات )1218ــ1255ش/1839ــ1876م( 
و ساىر دوره های اصالحات، گام های مهمی برای غربی سازی نظام اداری و سىاسی، پذىرش نهادهای 
مدنی غرب، عرفی کردن نظام حقوقی و قضاىی صورت گرفت که موجب ضعف نهادها و نظام آموزش 
اىن جرىان شکل  نىروهای مذهبی علىه  دىنی شد. متقابالً، واکنش های قابل توجهی از سوی علما و 

گرفت که می توان به موارد زىر اشاره کرد:
اىن جمعىت، قتل سلطان عبدالحمىد و  اساس فکر رهبران  ١ــ واکنش جمعیت فدائیان: 

مقامات بلندپاىٔه کشور بود که قبل از اجرا کشف و اعضا و رهبران آن به شدت سرکوب شدند. 
٢ــ واکنش جمعیت نوعثمانیان: اعضای اىن جمعىت با اصالحاتی موافق بودند که با سنت 

عثمانی سازگار باشد.
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٣ــ شورش صوفته ها)طالب علوم دینی(: اىن شورش در سال 1255ش/1876م شروع 
شد و به اعالن مشروطىت اول عثمانی منجر شد. از مهم ترىن روىدادهای اىن دوره، سفرهای متعدد  
سىدجمال الدىن اسدآبادی به استانبول و اثرگذاری بر جرىان بىداری اسالمی در عثمانی از طرىق تبىىن 

و تروىج اندىشٔه اتحاد اسالم بود.
از جرىان های اثرگذار اسالم گرا در سال های منتهی به تأسىس جمهوری ترکىه، می توان به »کمىتٔه 
اتحاد و ترقی« )حزب اتحاد و ترقی بعدی( به عنوان جرىان مىانه رو و »جمعىت اتحاد محمدی« به عنوان 

جرىان تندرو و افراطی اشاره کرد.
از وىژگی های جرىان بىداری اسالمی در اواخر دورٔه عثمانی و جمهوری ترکىه، انتشار نشرىات 
گوناگون برای تروىج افکار و اندىشه های اسالمی بود که می توان به مجله های »ولقان«، »سبىل الرشاد«، 

»صراط المستقىم«، »صدای حق«، »جرىدهٔ علمىه« و »اسالم« اشاره کرد.
با  آتاتورک عرصه بر جرىان های اسالمی به شدت تنگ شد و جنبش های اسالمی که  در دورٔه 
تجدد آمرانه و جداسازی دىن از سىاست مخالف بودند، سرکوب شدند؛ ىکی از آنها قىام شىخ سعىد 
پىران بود. اىن در حالی بود که آتاتورک نىز مانند رضاشاه در دورٔه صعود به قدرت، عوام فرىبانه از توان 
نىروهای مذهبی در جنگ های استقالل)1298ــ1302ش/1919ــ1923م( با عنوان »جهاد مقدس« 

بهره برده بود.
به مرور زمان در اثر اختالفات بىن گروه ها و تشکل های مختلف اسالم گرا، اىن جرىان به دو شاخٔه 
سنت گرا و متجدد تقسىم شد. سنت گراىان به طور کلی مخالف غرب بودند، ولی متجددان در مقابل غرب 
استقامت نمی کردند و در پی ىافتن راهی برای اىجاد سازش بىن اصول مذهبی و دستاوردهای دانش های 

نوىن بودند.
و  کردند  پىدا  فعالىت  فرصت  اسالم گراىان  برافتاد،  تک حزبی  نظام  که  آتاتورک  مرگ  از  پس 
مساجد، مؤسسات فرهنگی و نشرىات مذهبی رونق ىافتند. در دهٔه پنجاه مىالدی حزب عدالت توسط 
عدنان مندرس تأسىس شد و مجددًا اذان عربی )در زمان آتاتورک به زبان ترکی اذان گفته می شد( از 
مأذنه ها پخش شد و مدارس دىنی نىز تأسىس شدند. سرانجام ارتش علىه او کودتا کرد و وی را اعدام 
نمود و مدتی حکومت نظامی حاکم بود. تناوب روی کار آمدن دولت های اسالم گرا و کودتاها توسط 
ارتش که خود را مىراث دار آتاتورک می دانست، از مشخصات بارز تارىخ بىداری اسالمی در ترکىه 
است. نقطٔه عطف بىداری اسالمی در ترکىه، تأسىس حزب نظام ملی با هدف اىجاد »ترکىه مسلمان«، 
در سال 1970م/1349ش بود. آن حزب سرسلسلٔه احزاب اسالمی بعدی از قبىل سالمت ملی، رفاه، 
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فضىلت و سعادت بود. سرانجام با جدا شدن شاخه ای غرب گرا از اسالم گراىان پىرو نجم الدىن اربکان، 
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طىب اردوغان شکل گرفت که روش آنها هىچ گاه مورد تأىىد 
اربکان قرار نگرفت و گذشت زمان صحت پىش بىنی های اربکان را در مورد حزب عدالت و توسعه 

نشان داده است.1

بیشتر بدانید
میراث سیدجمال الدین اسدآبادی برای جریان بیداری اسالمی:

1ــ اعتقاد به تواناىی ذاتی اسالم برای رهبری مسلمانان؛
٢ــ مبارزه با روحىٔه وادادگی در برابر حوادث تحمىلی استعماری بر جهان اسالم؛

٣ــ بازگشت به منابع اصىل تفکر اسالمی؛
٤ــ تفسىر عقلی تعالىم اسالمی؛

٥ــ فراگرفتن علوم از سوی مسلمانان؛
فکری  و  اجتماعی  خىزش  راه  در  گام  نخستىن  به عنوان  استبداد  و  استعمار  با  مبارزه  ٦ــ 

مسلمانان.

علل ناکامی حرکت های بیداری اسالمی در گذشته
1ــ خودباختگی در برابر توسعٔه فنی، علمی و مادی تمدن غرب؛

٢ــ تسلط تحصىل کردگان در جوامع غربی و شرقی در امور مدىرىتی، فرهنگی و علمی جوامع 
اسالمی؛

حکومت های  اىجاد  و  کودتا  ىا  و  اشغال  تهدىد،  طرىق  از  شرق  و  غرب  نظامی  استىالی  ٣ــ 
دست نشانده و وابسته؛

٤ــ غلبٔه روحىٔه ىأس و ناامىدی بر افکار عمومی مسلمانان و از مىان رفتن اعتماد به نفس آنها 
در امکان اىجاد تغىىر و تحول بنىادىن؛

٥ــ اىجاد و غلبٔه روحىٔه سازش با حکومت های جائر در مىان مسلمانان؛
٦ــ رسوخ و نفوذ تفکرات مادی مکاتب سرماىه داری غرب و کمونىستی شرق در جوامع اسالمی؛
به وجود  انسجام  و  وحدت  جامعه  آحاد  در  بتوانند  که  مردمی  و  آگاه  قوی،  رهبران  نبود  ٧ــ 

بىاورند.
1ــ والىتی، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، ج4، ص 28٣ــ304.
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1ــ بىداری اسالمی را تعرىف کنىد.
٢ــ خاستگاه های اولىٔه بىداری اسالمی چه سرزمىن هاىی بود؟

٣ــ وىژگی های مشترک بىداری اسالمی در مصر، عثمانی و هند را بنوىسىد.
٤ــ علل ناکامی حرکت های بىداری اسالمی در گذشته را بىان کنىد.

چرا بىداری اسالمی در جهان عرب از مصر شروع شد؟

اندیشه و جست  و جو

پرسش های نمونه
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درس بیست و هفتم

بیداری اسالمی در ایران

در این درس ضمن مرور تاریخچۀ بیداری اسالمی در ایران از اوایل شکل گیری 
آن در دورۀ قاجاریه تا پیروزی انقالب اسالمی، آثار پیروزی انقالب اسالمی و رهبری 

امام خمینی)ره( بر روند بیداری اسالمی در کشورهای اسالمی بررسی می شود.

بیداری اسالمی در دورۀ قاجاریه
همزمان با دهه های آغازىن حکومت قاجارىه در اىران، تحوالتی رخ داد که موجب شکل گىری 
بىداری اسالمی در اىران شد. در اىن زمان کشور ما به ىکی از کانون های رقابت قدرت های استعماری 
تبدىل شد و با توجه به ضعف های ساختاری حکومت اىران، مناسبات کشور ما با آن کشورها به استقرار 
بخش هاىی  جداىی  و  استعماری  قراردادهای  تحمىل  نتىجه،  در  و  نابرابر  اقتصادی  و  سىاسی  روابط 
و روسىه بخش های وسىعی  اىران  نتىجٔه جنگ های  در  اىران در شرق  و شمال غربی شد.  قلمرو  از 
ترکمنچای  و  )1191ش/1813م(  گلستان  عهدنامٔه  دو  و  آمد  در  روس ها  تصرف  به  اىران  قلمرو  از 
)1206ش/1828م( بر دولت و مردم اىران تحمىل شد.1 اقتصاد اىران نىز که سنتی ولی خودکفا بود، 
در رقابت با اقتصاد سرماىه داری غرب و همچنىن گنجاندن بندی در معاهدهٔ ترکمنچای )شرط دولت  
کامله الوداد و تعرفٔه ٥ درصد بر تجارت(2 به شدت آسىب دىد و به تدرىج به اقتصاد وابسته تبدىل شد.3

در واکنش سىاسی و اجتماعی به اىن شکست ها، اندىشٔه اصالحات شکل گرفت. برخی چون 
عباس مىرزا، ناىب السلطنه راه چاره را در اصالحات نظامی و صنعتی، ترجمه و تألىف کتاب و اعزام 
محصل به اروپا دىدند.4 نىروهای مذهبی نىز برای مقابله با تحمىل قراردادهای استعماری و مبارزه با 

1ــ محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19، ج1، ص260  ـ292.
٢ــ همان، ص 29٣ــ 297.

٣ــ برای آگاهی بىشتر رک: راعی گلوجه، قاجاریه، انگلستان و قراردادهای استعماری، ص 1٥ــ 74.
4ــ حائری، نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران با دو رویۀ بورژوازی تمدن غرب، ص 30٦ــ 309.
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نفوذ بىگانگان به قواعد قرآنی و اسالمی، از جمله »قاعدٔه نفی سبىل« و »حفظ اساس اسالم و اساس 
دىن« متوسل شدند و مقدمات شکل گىری بىداری اسالمی را از طرىق آگاه کردن مردم نسبت به علت های 
اصلی عقب ماندگی ها و شکست های سىاسی و نظامی، فراهم کردند.1 همزمان با اىن رخدادها، تحوالت 
مهمی نىز در حوزٔه نهاد دىنی و حوزه های علمىه رخ داد. اىن تحول پىروزی مجتهدان بر محدثان ىا 
به عبارت دىگر، پىروزی اصولىون بر اخبارىون بود. احىاگر مکتب اصولی و اجتهادی، مالمحمدباقر 

بهبهانی معروف به وحىد بهبهانی بود.2
بدىن ترتىب، عقىدٔه اخبارىون که مبتنی بر آرامش، انفعال و تسلىم بود، جای خود را به روحىٔه 

انقالبی و مبارزه داد.
عالمان دىنی اصولی با انتشار رسائل گوناگون3، تألىف کتب، تربىت شاگردان سرشناس و طرق 
دىگر وارد مرحلٔه عمل شدند. آنها در اىن عصر با پدىدهٔ شوم استعمار خارجی و استبداد داخلی مواجه 
بهره  »فتوا«  و  »جهاد«  دىنی  عناصر  و  سبىل«  نفی  »قاعدهٔ  از  استعمار خارجی  با  مبارزه  برای  بودند. 
گرفتند. بخش دىگری از مبارزه، به صورت فکری بود که در اىن زمىنه به بررسی رىشه های عقب ماندگی 
پرداخته شد. بخش دىگر بىداری اسالمی در واکنش به دستاوردهای غىراسالمی و ضددىنی تمدن غرب 
ارمغان  به  اروپا و روشنفکران سکوالر  به  اعزامی  بازرگانان، محصالن  از طرىق  اىن دستاوردها  بود. 
آورده می شد. سرانجام، بخشی ازاىن بىداری نىز در واکنش به فتنه انگىزی استعمار از طرىق فرقه سازی 

بود. فرقه های بابىه و بهائىت دو مورد جدی در آن دوره بودند.4
اعتراضات  نىز  سپهساالر  حسىن خان  مىرزا  مثل  قاجاری  رجال  برخی  غربگراىانٔه  اصالحات 
و مخالفت های روحانىون و علما را برانگىخت. سپهساالر آشکارا تقلىد از قوانىن، اصول زندگی و 
مدنىت غربی را در پىش گرفته بود و ناصرالدىن شاه را نىز از طرىق ترتىب دادن سفرهای گوناگون به 
به اجرای سىاست های خود ترغىب می کرد. همچنىن،  فرنگستان و مشاهدٔه مظاهر تمدن مادی غرب 
دولت های  به  اقتصادی  امتىازات  واگذاری  سپهساالر،  غربگراىانٔه  تالش های  و  اقدامات  دىگر  از 
بود.  سىاست  از  روحانىون  کردن  دور  و  دولت  به  شرع  محاکم  مجتهدان  کردن  وابسته  استعماری، 

1ــ والىتی، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، ج4، ص 216.
2ــ کرمانشاهی، مرآت االحوال جهان نما، ص 110.

3ــ رحمانىان، تاریخ تفکر سیاسی در دورۀ قاجاریه، ص 1٣ــ 34.
ـ مدنىت و تکوىن دولتـ  ملت در گسترٔه  ـ حاکمىتـ  4 ــ نجفی و فقىه حقانی، تاریخ تحوالت سیاسی ایران؛ بررسی مؤلفه های دىنـ 

هوىت ملی اىران، ص 1٩ــ 118.
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برگی از تاریخ

آیت الّله حاج مالعلی کنی

در رأس مخالفان واگذاری امتىازات به بىگانگان، حاج مالعلی 
کنی قرار داشت1و نوک تىز حملٔه وی متوجه مىرزا حسىن خان 
روىتر  قرارداد  امضای  به  را  ناصرالدىن شاه  که  بود  سپهساالر 
ترغىب کرده بود. اىن قرارداد در صورت اجرا همچون کمپانی 
هندشرقی زمىنٔه سلطٔه کامل استعمار انگلىس بر اىران را فراهم 
می آورد.2 مخالفت مالعلی کنی و مبارزات وی، مهم ترىن عامل 
مقاومت در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی در دورٔه 

قبل از نهضت تحرىم تنباکو بود.3 

ـ 1267ش( از علمای معروف  آیت الّلٰه مالعلی کنی ملقب به رئیس المجتهدین)1184ـ 
و مبارز ایران در قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم

عصر  دولتمردان  با  خوبش  رابطٔه  وجود  با  که  بود  انصاری  مرتضی  شىخ  شاگردان  از  وی 
ناصری، از سىاست های دولت در سپردن امور به مىرزا ملکم خان ارمنی و تأسىس فراموشخانه توسط 
جدی  مخالفان  از  کنی  آىت اللّٰه  می دانست.  دولت  و  دىن  وىرانی  موجب  را  آن  و  می کرد  انتقاد  وی 
اصالحات غرب گراىانٔه سپهساالر نىز بود و آن را موجب مناهی و محرمات و مخالفت شرىعت و دىن 
و برهم خوردن نظم اجتماعی و در نهاىت وابستگی و تحت الحماىگی اىران می دانست. آىت اللّٰه کنی 
از مخالفان سرسخت قرارداد استعماری روىتر بود و آن را زىانبار می دانست و با هوشمندی سىاسی 
تحسىن برانگىزی مقاصد انگلىس را از تحمىل چنىن قراردادهای استعماری افشا می کرد. وی نامه های 
مختلفی در اىن زمىنه به ناصرالدىن شاه نوشت. عاقبت در 1٢ مهر 1267ش در هشتاد و شش سالگی 

درگذشت و در جوار مرقد حضرت عبدالعظم حسنی)ع( به خاک سپرده شد.

1ــ آبادىان، اندیشۀ دینی و جنبش ضدرژی در ایران، ص 4٩ــ 50.
٢ــ برای آگاهی بىشتر رک: والیتی، مقدمۀ فکری نهضت مشروطیت، صص 94، 109ــ 96، 8٩ــ 87.

٣ــ بهشتی سرشت، نقش علما در سیاست از مشروطه تا انقراض قاجار، ص 7٧ــ81.
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واکنش علما و روحانیون به واگذاری امتیازات استعماری به بیگانگان
در عصر ناصری ده ها امتىاز اقتصادی به بىگانگان واگذار شد که سهم روسىه و انگلىس بىش از 
ساىر کشورها بود. اىن امتىازات بدون هىچ راهبرد مشخص و هدفداری واگذار می شد و داراىی)معادن، 
به بهای  آىنده بود،  به نسل حاضر و  بازرگانی، صناىع، گمرکات و...( را که پشتوانٔه کشور و متعلق 
ناچىزی با قراردادهای بلند مدت به بىگانگان واگذار می شد.1واگذاری امتىازات نىز مخالفت نىروهای 

مذهبی را برانگىخت که نقطٔه اوج آن در نهضت تحرىم تنباکو ظهور و بروز ىافت.
مرجعىت شىعه و شبکٔه منسجم علمای دىنی و ساىر نىروهای مذهبی و مردم متدىن اىران در جرىان 
مبارزه با امتىازنامٔه رژی، منسجم تر شدند و جنبش بىداری اسالمی قوام بىشتری ىافت. نهضت تنباکو 
نشان داد که بىداری اسالمی در اىران به بلوغ فکری و سىاسی رسىده است. لغو امتىازنامه در اثر اىن 
مخالفت ها نىز موفقىت حرکت بىدارگرانٔه روحانىون را ثابت کرد. اندىشٔه حاکم بر حرکت بىدارگرانه در 
اىن عصر، مشروط ساختن مشروعىت نسبی حکام به پاسداری از تمامىت ارضی و باورهای دىنی مردم 
بود که پاىٔه اندىشٔه شىعه را تشکىل می داد؛ اندىشه ای که قدرت سالطىن را نامشروع می دانست و بقای 
آن را صرفاً تا حد حفظ نظم تأىىد می کرد. در جرىان اىن مبارزات، نفوذ و اقتدار اندىشٔه مرجعىت شىعی 

خط بطالنی بر مطلق بودن قدرت پادشاه کشىد.2
ىکی از بىدارگران عمدٔه عصر ناصری بدون تردىد سىدجمال الدىن اسدآبادی بود. او نزد علمای 
تراز اول اىران و  نجف به تحصىل علوم اسالمی پرداخت و در جرىان بىدارگری با علمای عصر خود 
هماهنگ و همفکر بود. نقطٔه کانونی اندىشٔه وی، اتحاد اسالم بود. او هم به اتحاد ملل اسالمی و هم به 
اتحاد دولت های اسالمی تأکىد داشت. شعار وی »بازگشت به اسالم« و »بازگشت به قرآن« ىا »احىای 
سنت سلف صالح« با هدف بازسازی هوىت اسالمی مسلمانان بود. وی علت عقب ماندگی مسلمانان را 
تفرقه و تعصب و دور شدن از اسالم اصىل می دانست.3 حتی ارتباط او با سالطىن کشورهای اسالمی 
نىز به قصد احىای مجد و عظمت مسلمىن و عالم اسالمی بود. البته اىن نگرش و سىاست نزدىکی به 
سالطىن جهان اسالم به خصوص سلطان عثمانی برای شکل دهی اتحاد ملل اسالمی از جمله اشتباه 

محاسباتی سىد بود.

1ــ فرهمند، »گذری بر امتیازات پی در پی انگلیس در عهد ناصری«، ص 45٣ــ 461.
2ــ والىتی، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم وایران، ج4، همان، ص 225ــ 226.

3ــ الگار، دین و دولت در ایران، ص 295.
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برگی از تاریخ

سید جمال الدین اسدآبادی از پیشگامان بیداری اسالمی

 سىدجمال، در کنار پىگىری اندىشٔه اتحاد اسالم 
اىران  در  اسالمی  بىداری  جرىان  به  اسالم،  جهان  در 
توجه وىژه داشت. وی از جمله حامىان نهضت تنباکو 
بود و با مىرزا حسن شىرازی رهبر وقت شىعىان در عراق 
از طرىق مکاتبه در ارتباط بود. همچنىن در برانگىختن 
روح اعتراض در سال های منتهی به نهضت مشروطىت 
نقش مؤثری داشت.1 گفته می شود قتل ناصرالدىن شاه 
توسط مىرزا رضا کرمانی در نتىجٔه تأثىر آموزه های وی 

بود.2

بیداری اسالمی در نهضت مشروطیت
در آستانٔه نهضت مشروطىت اىران، روحانىون و حوزه های علمىٔه شىعه به استحکام و انسجام 
سىاسی و مبارزاتی رسىده بود و اىن امر حاصل بىش از صد سال مبارزه، بىدارگری، تتبع و نظرىه پردازی 
بود. نگارش رساله های متعدد از سوی روحانىون مکتب اصولی در زمىنٔه نهضت مشروطىت و تبىىن 
آنها  بىدارگری های  و  علما  مبارزات  مهم  دستاوردهای  از  بود.3  آن  عىنی  تبلور  آن،  مبانی  و  ماهىت 
تصوىب اصل تراز اول بود که بر مبنای آن می باىستی پنج نفر از مجتهدىن بر مصوبات مجلس برای 

جلوگىری از مغاىرت آنها با احکام اسالمی، نظارت کنند. 

آیت الّلٰه سیدعبدالحسین الری)١٩ دی ١٢٢6ش نجف ــ ١5 اردیبهشت ١٣0٣ش جهرم( 
خانوادٔه آىت اللّٰه عبدالحسىن الری از علما و روحانىون دزفولی االصل ساکن نجف اشرف 
بودند. آىت اللّٰه الری، فقىه و سىاستمدار و از شاگردان مىرزای شىرازی بود که در ٢٢ سالگی به 
درجٔه اجتهاد ناىل آمد و ىکی از بزرگ ترىن استادان حوزٔه علمىٔه نجف شد. بنا به درخواست مردم 

1ــ والىتی، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، ج4، ص 227.
2ــ واثقی، سیدجمال الدین حسینی پایه گذار نهضت های اسالمی، ص 255.

3ــ برای آگاهی بىشتر رک: رسائل مشروطیت، به کوشش غالمحسىن زرگری نژاد، صفحات مختلف.
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وظاىف  انجام  و  تدرىس  به  و  آمد  الر  به  1٢٧٠ش  سال  در  شىرازی  مىرزای  موافقت  و  الرستان 
دىنی مشغول شد. وی مدرسه و حوزٔه علمىه ای تأسىس کرد که توانست شاگردان نامداری را برای 
گسترش بىداری اسالمی تربىت کند. وی همچنىن گروه هاىی مسلح تربىت کرد که بعدها به تفنگچىان 
سىد الری و چرىک های فارس مشهور شدند. وی فرمان اخراج مبلّغان مسىحی و جمع آوری کتب 
ضاله را از آن منطقه صادر کرد. اىن اقدام وی خشم انگلىسی ها را برانگىخت. وی پس از اىن ماجرا 
طی فتواىی وجوب انحالل رژىم سلطنتی قاجار را صادر کرد. آىت اللّٰه الری موفق شد ىک حکومت 
اسالمی در الرستان تأسىس کند. پس از چندی بندرعباس، بندرلنگه، بوشهر، استان کرمان و فارس 
زىر نظر حکومت اسالمی قرار گرفت. او در گام بعدی استفاده از کاالهای خارجی ــ به خصوص 
انگلىسی و روسی ــ را از آنجا که موجب تقوىت دشمنان اسالم و افزاىش قدرت استعمارگران می شد 
و وابستگی اقتصادی فراهم می کرد، تحرىم کرد. وی از علمای مبارز دوره مشروطه و الگوی مورد 
نظر وی مشروطٔه مشروعه بود. از اىشان ٤٠ اثر بر جا مانده است که ىکی از آنها »قانون مشروطٔه 

مشروعه« است.

بیداری اسالمی در دورۀ پهلوی اول
در دورٔه پهلوی اول حرکت های بىدارگرانٔه علما با واکنش به طرح فرىب کارانٔه جمهوری خواهی 
خالصی زاده  محمد  شىخ  آىت اللّٰه  و  مدرس  مخالفان، شهىد سىدحسن  رأس  در  آغاز شد.  رضاخان 
بودند. علت مخالفت آنها با جمهوری رضاخانی اىن بود که رضاخان در اىن زمان نخست وزىر بود و 
درصدد تقلىد از جمهوری تازه  تأسىس غىردىنی آتاتورک در ترکىه بود و شخصىت و عملکرد رضاخان 
نىز هىچ نسبتی با جمهوری خواهی واقعی نداشت. آىت اللّٰه مدرس در مورد علت مخالفتش گفت :»اگر 
با او موافقت می کردم  نامزد و کاندىدای جمهوری خواهی فردی آزادی خواه و ملی بود، حتماً  واقعاً 
و از هىچ نوع کمک و مساعدت با او درىغ نمی کردم«.1 در واقع مدرس مخالف جمهوری رضاخانی 
کرد.2  صرف نظر  جمهوری خواهی  از  مخالفت ها  مشاهدٔه  با  نىز  رضاخان  واقعی.  جمهوری  نه  بود 
گذشت زمان هم دروغ بودن ادعای رضاخان را ثابت کرد. در مجموع، اقدام رضاخان به »غوغای 

جمهوری خواهی« تعبىر شد.3
1ــ مکی، مدرس قهرمان آزادی، ج2، ص 86٥  ــ 866.

٢ــ هداىت )مخبرالسلطنه(، خاطرات و خطرات، ص 367.
٣ــ برای آگاهی بىشتر در مورد جمهوری خواهی رضاخان رک: کرىمی، جمهوری خواهی ایرانی؛ رویکردی تاریخی با مطالعۀ 

نظریۀ جمهوری اسالمی، ص 10٥ــ 138.
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با توجه به فضای سرکوب 
رضاشاه،  دورٔه  در  خفقان  و 
مسىر  اسالمی  بىدارگری  جرىان 
پىمود.  دىگری  طور  را  خود 
به وسىلٔه  قم  علمىٔه  حوزٔه  تأسىس 
از  حائری  عبدالکرىم  آىت اللّٰه 
تارىخ  رخدادهای  مهم ترىن 
اىن  با  زىرا  است؛  اىران  معاصر 
مرکزىت  انتقال  مقدمات  اقدام 
علمىٔه  حوزٔه  از  شىعه  مرجعىت 
قم  علمىٔه  حوزٔه  به  اشرف  نجف 

فراهم شد. همچنىن با توجه به جو دىکتاتوری و سرکوب رضاخانی حاکم بر جامعه، آىت  اللّٰه حائری 
با اجتناب از هرگونه مداخله در سىاست و پرهىز از درگىری با حکومت، پاىه های حوزٔه علمىه قم را 
استوار کرد. اىن حوزٔه علمىه، در دهه های بعد به مرکز مهم و تأثىرگذار در عرصٔه تحول دىن و سىاست 

در کل جهان اسالم تبدىل گردىد.1 آىت  اللّٰه حائری توجه جدی به تقوىت فرهنگ دىنی داشت.2
با  نىروهای مذهبی  بود و  البته اقدامات فرهنگی و اجتماعی ضددىنی در دورٔه رضاشاه بسىار 
هداىت علما در مقابل آنها مقاومت هاىی نىز نشان می دادند که با سرکوب شدىد مواجه می شد. از جمله، 
مخالفت با کشف حجاب زنان و ىکسان سازی شکل لباس مردان در بىن سال های 1307 تا 1314ش 
توسط  آن  سرکوب  و  بهلول  محمدتقی  شىخ  سخنرانی  و  گوهرشاد  مسجد  قىام  آن  اوج  نقطٔه  که  بود 
نىروهای دولتی بود. در جرىان سرکوب اىن قىام افراد زىادی کشته و مجروح، محبوس، تبعىد و ىا از 
بىدارگرانٔه علمای عصر رضاشاه، آگاهی بخشی و  از فعالىت های  کشور فراری شدند.3بخش دىگری 
مبارزه با گسترش کمونىسم در جامعه بود. اىن فعالىت ها در سال های پس از استعفا و تبعىد رضاشاه 

تشدىد شد.
1ــ والىتی، حرفی از هزاران، ص 299.

2 ــ والىتی، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، ج4، ص 23٧ــ 238.
3 ــ برای آگاهی بىشتر در مورد قىام مسجد گوهرشاد و پىامدهای آن رک: سازمان اسناد ملی اىران، خشونت و فرهنگ: اسناد 
محرمانه کشف حجاب )1322ــ1313(، تهران، سازمان اسناد ملی اىران، 1371؛ رائىن، سىما، واقعٔه گوهرشاد به رواىت دىگر، تهران، نشر 

رائىن، 1379.

مدرسه فیضیه قم
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بیداری اسالمی در دورۀ پهلوی دوم
افزوده  اسالمی  بىداری  جنبش  فعالىت  ارکان  به  دىگر  رکن  دو  بعد  به  سال های 1320ش  در 
آنها مطبوعات دىنی و دىگری شاخٔه اسالمی جنبش دانشجوىی بود. انجمن اسالمی  شد که ىکی از 
دانشجوىان دانشگاه تهران در سال 1320ش تأسىس شد. از نشرىات مذهبی اىن دوره نىز می توان به نور 
دانش، آىىن اسالم، پرچم اسالم، دنىای اسالم، وظىفه، مسلمىن، محقق، تعلىمات اسالمی، ستارٔه اسالم، 
ندای حق، حىات مسلمىن و تارىخ اسالم اشاره کرد.1 عمده ترىن هدف مطبوعات دىنی و فعالىت های 
جنبش اسالمی دانشجوىی و روشنفکری در اىن سال ها مقابله با افکار و جرىان های غىراسالمی، به وىژه 
کمونىسم بود. نبرد فکری اسالم با کمونىسم به منزلٔه ىکی از مؤلفه های بىداری اسالمی در اىران تا چهار 
دهٔه بعد ادامه ىافت. مهم ترىن نمود عىنی دغدغٔه روشنفکری دىنی  در آن سال ها نىز تالش برای ارائٔه 
چهره ای تازه و پوىا از اسالم بود که سازگار با مقتضىات زمان و علوم جدىد و پاسخگوی مشکالت و 

نىازهای فکری نسل جوان و تحصىل کرده باشد.
به عرصٔه مرجعىت از سال 132٣ش. سرآغاز تحولی عظىم  بروجردی  آىت اللّٰه العظمی  ورود 

پىشوای  اىن،  از  پىش  شد.  شىعه  مرجعىت  در 
حوزٔه نجف، مرجع اعالی شىعه به شمار می رفت، 
ولی آىت  اللّٰه بروجردی در پی زمىنه سازی مرحوم 
آىت  اللّٰه شىخ عبدالکرىم حائری  اىن پىشواىی را به 
صورت قطعی به حوزٔه علمىٔه قم منتقل کرد.2 در 
تامٔه وی گرچه روىٔه اىن  دورهٔ زعامت و مرجعىت 
بزرگوار ظاهرًا عدم مداخله در امور سىاسی بود، با 
اىن حال حوزٔه علمىٔه قم از جرىان بىداری اسالمی 
بازنماند و همچون دانشگاه، هم بر آن تأثىر گذاشت 
و هم از آن تأثىر پذىرفت. مهم ترىن تحوالت اندىشٔه 
 1330 و   1320 دهه های  در  اسالمی  بىداری 
نهضت  شکل گىری  برای  الزم  بسترهای  که  را 
به  آورد،  فراهم   1340 دهٔه  اواىل  در  امام خمىنی 

1ــ جعفرىان، جریان ها و سازمان های مذهبی ـ سیاسی ایران)سال های 1357ــ 1320(، ص 7٤ــ 91.
2ــ والىتی، بیداری اسالمی، ص 7٧ــ 78.

آیت الّله العظمی سیدمحمدحسین بروجردی 
مرجع تقلید شیعیان
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شرح زىر بوده است:
1ــ توسعٔه ادبىات مذهبی؛1

٢ــ ارتقا و تثبىت بىش از پىش جاىگاه حوزٔه علمىٔه قم؛ 
٣ــ عدم مداخلٔه آگاهانه و عالمانٔه آىت  اللّٰه بروجردی در روزمرگی های سىاسی؛

٤ــ ظهور مراجع تقلىد و شخصىت های مذهبی عمل گرا مثل آىت   اللّٰه کاشانی و سىدمجتبی نواب 
صفوی به عنوان پرچمداران مبارزه با دىکتاتوری و استعمار؛ 

٥ــ پىوند دانشگاه و حوزه های علمىه از طرىق جلسات تفسىر قرآن و سخنرانی از سوی علما و 
دانشگاهىان اسالم گرا مثل آىت   اللّٰه طالقانی و مهندس مهدی بازرگان ؛

مراودات  باب  و گشودن  اسالمی  مذاهب  تقرىب  از طرىق  تسنن  و  تشىع  روابط  در  تحول  ٦ــ 
بىن حوزٔه علمىٔه قم با دانشگاه االزهر با حماىت و هداىت آىت   اللّٰه بروجردی و به رسمىت شناختن فقه 

جعفری از سوی علمای االزهر؛2
٧ــ تالش برای تروىج تفکر دىنی و هوىت اسالمی از طرىق پىراستن دىن اسالم از باورهای غلط 

و معرفی اسالم به عنوان دىنی سازگار با علم، عدالت اجتماعی، برابری، آزادی و غىره.

بیشتر بدانید
جامعۀ تعلیمات اسالمی

اىن مؤسسٔه مذهبی ــ فرهنگی توسط حاج شىخ عباسعلی اسالمی در سال 1322ش تأسىس شد 
و رسالت اصلی آن تأسىس مدارس مذهبی در سراسر کشور با هدف تربىت دانش آموزان به شىؤه مذهبی 
تعلىمات اسالمی و شبکٔه مدارس دخترانه و پسرانٔه  به آموزه های دىنی بود. جامعٔه  آنها  و آشنا کردن 
وابسته به آن در مقاطع مختلف تحصىلی و نىز کتب و نشرىاتی که منتشر می کرد، در کنار برنامه های دىنی 
و مذهبی که در مدارس اجرا می شد، در اىجاد روشنگری دىنی و بىداری اسالمی نقش زىادی داشت؛ 

به طوری که بسىاری از محصالن و فارغ التحصىالن آن از مبارزان سال های بعد شدند.

1ــ در فاصلٔه سال های 132٥ تا 1340 بالغ بر 130 عنوان کتاب از سوی علما و فضالی حوزٔه علمىٔه قم منتشر شد که غالباً در معرفی 
اسالم و ابعاد گوناگون آن به زبان ساده بود. همچنىن، انتشار نشرىٔه »درس هایی از مکتب اسالم« )بعدًا اىن نشرىه به اختصار مکتب اسالم 
نامىده شد( با حماىت مادی و معنوی آىت اللّه بروجردی، که از زمستان 133٧ توسط عده ای از فضالی حوزٔه علمىٔه قم منتشر شد، تحول مهمی 

بود. در اواخر عمر حکومت پهلوی شمارگان آن به 80 هزار نسخه رسىده بود.
2ــ والىتی، حرفی از هزاران،  ص 301.
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در دوران پس از رحلت آىت اللّٰه بروجردی 
و آغاز نهضت امام خمىنی)ره(، بىداری اسالمی در 
اىران روند متفاوتی نسبت به گذشته پىمود که وىژگی 

آن به شرح زىر بود:
ــ ورود جدی اسالم سىاسی به روند بىداری 
و عرصٔه مبارزه با دىکتاتوری و استعمار خارجی با 

رهبری امام خمىنی؛
ــ توسعٔه دامنٔه مبارزٔه فکری با سىاست های 

فرهنگی رژىم پهلوی؛
ــ پىوند بىش از پىش حوزوىان و دانشگاهىان؛
اقدامات  با  عملی  و  صرىح  مخالفت  ــ 

دىن ستىزانٔه حکومت پهلوی؛ 
مبارزٔه  به  معتقد  جرىانات  شکل گىری  ــ 

مسلحانه با رژىم پهلوی؛
ــ جهانی شدن ابعاد مبارزه و بىدارگری پس 

از تبعىد امام خمىنی به عراق؛
ــ طرح اندىشه حکومت اسالمی بر پاىٔه نظرىٔه 
والىت فقىه از سوی امام خمىنی)ره( )که در دوران 
پس از پىروزی انقالب اسالمی به نظرىٔه اساسی نظام 

جمهوری اسالمی تبدىل شد(؛
امام خمىنی  و عملی شاگردان  ــ ورود جدی 
و  پهلوی  رژىم  با  سىاسی  و  فکری  مبارزهٔ  عرصٔه  به 

تفکرات مارکسىستی؛
تبدىل  و  منبر  و  مسجد  کارکرد  بازسازی  ــ 
آنها به کانون های بىداری اسالمی با تأسىس کتابخانه 
اکثر  در  تفسىر  و  سخنرانی  جلسات  برگزاری  و 

مساجد؛

حضرت امام خمینی رحمة الّله علیه 
رهبر نهضت اسالمی ایران
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ــ تحول در نقش مرجعىت و ورود آشکار و مبارزه جوىانٔه مرجعىت شىعه به متن سىاست های 
جاری کشور و به چالش کشىدن استبداد داخلی و وابستگی رژىم پهلوی و استعمار خارجی به خصوص 

آمرىکا در سطح بىن المللی و اسرائىل و ارتجاع در سطح منطقه؛
ــ تبدىل اندىشٔه بىداری و اصالح گری به اندىشٔه انقالبی در اىران و متأثر از آن در جهان اسالم؛

ه  ــ قرار گرفتن آثار و اندىشه های نوىن افرادی چون عالمه طباطباىی، آىتاللّٰه مطهری، آىت اللٰـّ
بهشتی، آىتاللّٰه خامنه ای، عالمه محمدتقی جعفری، جالل آل احمد، مهندس بازرگان، دکتر شرىعتی و 

افراد دىگر در خدمت تقوىت جرىان بىداری اسالمی.

بیشتر بدانید
کانون نشر حقایق اسالمی

1323ش  سال  در  شرىعتی(  علی  دکتر  شرىعتی)پدر  محمدتقی  توسط  اسالمی  مؤسسٔه  اىن 
دانش آموزان،  برای  را  اسالم  دىن  پوىای  آموزه های  شرىعتی،  محمدتقی  شد.  تأسىس  مشهد  در 
دانشجوىان، بازارىان و حتی روحانىون در اىن کانون بازخوانی و تبىىن می کرد و از اىن طرىق توانست 
سد محکمی در برابر تبلىغات کمونىستی حزب توده اىجاد کند. از فعاالن مرتبط با کانون نشر حقاىق 
اسالمی افراد برجسته ای در دهه های 1340 و 1350 در رأس فعالىت های سىاسی علىه حکومت 

پهلوی قرار گرفتند.

جنبش  کردن  خاموش  فرانسه،  نهاىت  در  و  عراق  ترکىه،  به  خمىنی  امام  تبعىد  علل  از  ىکی 
بىداری اسالمی از طرىق قطع ارتباط رهبر آن با پىروانش بود. علت انتخاب نجف اشرف نىز به دلىل 
غىرسىاسی بودن حوزٔه علمىٔه آن شهر بود. در اىن مرحله نىز نهضت اسالمی و جرىان بىداری اسالمی 
حىات تازه  و گسترٔه بىشتری ىافت که جهانی شدن نهضت امام خمىنی)ره( و ارتباط بىشتر با جهان 
اسالم از طرىق کنگرٔه عظىم ساالنٔه حج و ارتباط با جنبش های اسالمی از طرىق اعزام نماىنده نزد 

رهبران آنها بود.1 

1ــ برای آگاهی بىشتر در اىن زمىنه رک: مبارزات امام خمینی به روایت اسناد)در دوران تبعید در نجف(، به کوشش غالمعلی 
پاشازاده، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1378؛ مبارزات امام خمینی از هجرت به فرانسه تا بازگشت به ایران به روایت اسناد، 

به کوشش سجاد راعی گلوجه، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1378.
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برگی از تاریخ

انجمن های اسالمی دانشجویان مسلمان ایرانی در اروپا و آمریکا
ىکی از عوامل گسترش اندىشه های بىدارگرانٔه امام خمىنی)ره( در اروپا و آمرىکا، دانشجوىان 
مسلمان اىرانی بودند که با رهبر نهضت در نجف و کانون های مبارزه اسالمی در اىران در ارتباط بودند. 
اىن دانشجوىان که بخشی از شبکٔه نهضت امام خمىنی را تشکىل می دادند، به مطبوعات و رسانه های 
گروهی بىشتر و نسبتاً آزادتری در مقاىسه با اىران و کشورهای اسالمی دسترسی داشتند و با استفاده از 
فضای مناسب سىاسی ــ اجتماعی و رسانه ای جهان غرب به فعالىت می پرداختند. دانشجوىان مسلمان 
اىرانی در اروپا نشرىه ای به نام »اسالم مکتب مبارزه« را نىز از سال 134٥ به بعد منتشر می کردند. آنها 
همچنىن نشست های دوره ای برای انسجام و هماهنگی برگزار می کردند. آىت اللّٰه بهشتی در پنجمىن 
نمونٔه  جامعٔه  آوردن  به وجود  را  مبارزه  آرمانی  و  اساسی  هدف  اسالمی،  انجمن های  اتحادىٔه  نشست 
اسالمی عنوان کرد. اىن انجمن ها تا پىروزی انقالب اسالمی در بهمن 135٧ به فعالىت خود با گستره 
ابعاد بىشتری ادامه دادند و در دورٔه اقامت چهارماهٔه امام خمىنی در فرانسه بىشترىن و مؤثرترىن  و 

فعالىت ها را انجام دادند.

تأثیر پیروزی انقالب اسالمی بر جریان بیداری اسالمی در جهان اسالم
پىروزی انقالب اسالمی اىران در درون خود حامل پىام به همٔه مردم جهان، به خصوص مسلمانان 
با پىروزی انقالب اسالمی در اىران روح تازه ای به اسالم دمىده شد. مسلمانان احساس هوىت  بود. 
و شخصىت کردند و اعتماد به نفس آنها برای  مبارزه جهت تأسىس حکومت اسالمی افزاىش ىافت. 
به اختصار تأثىرات پىروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمىنی)ره( را بر جرىان بىداری اسالمی در 

جهان اسالم به شرح زىر می توان بىان کرد:
1ــ تأثىر در هداىت و رهبری و تبدىل رهبری معنوی و مشی سىاسی امام خمىنی به الگوىی برای 

حرکت ها و خىزش های اسالمی؛
٢ــ احىای کاربردهای دىن در عرصه های داخلی و بىن المللی؛

٣ــ تغىىر در مفاهىم راىج فلسفٔه سىاسی با اىجاد گفتمان دىن محور و نظرىه پردازی حول محور 
دىن و به چالش کشىدن مفاهىم راىج در فلسفٔه سىاسی غرب و شرق؛

٤ــ تبدىل اىران به ام القرای جهان اسالم؛
٥   ــ تبىىن راهکارهای عبور از فرهنگ غرب و احىای فرهنگ اسالمی توسط امام خمىنی و 
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رهبران جمهوری اسالمی؛
٦ــ  ارائٔه الگوی جهانی از سوی امام خمىنی برای نجات همٔه ملت ها و اثبات کارآىی دىن در 

عرصٔه جهانی؛
٧ــ ارائٔه راهبرد »نه شرقی، نه غربی« در عرصٔه سىاست خارجی و نفی سلطٔه سىاسی استکبار 

شرق و غرب؛
٨  ــ حماىت از ملل محروم، مستضعف و تحت ستم در سرتاسر جهان؛

٩ــ الهام گرفتن ملت های مسلمان از محتوای قانون اساسی جمهوری اسالمی اىران؛ 
1٠ــ ارائٔه مدل عملی مردم ساالری دىنی.1

بسترهاىی که موجب شد جرىان بىداری اسالمی در جهان اسالم از انقالب اسالمی اىران تأثىر 
بپذىرد، وجود مشترکات و عناصر تقوىت کنندٔه همگراىی از جمله اىدٔه واحد، دشمن مشترک، آرمان 

مشترک، وحدت گراىی و مردم مداری بوده است.2

بیشتر بدانید
نامۀ امام خمینی )ره( به گورباچف ) 1١ دی 1367/ اول ژانویه 198٩(

نامٔه امام خمىنی به رهبر شوروی، در حقىقت نامه ای بود به تمام کشورهاىی که زىر ساىٔه اردوگاه 
کشور  اىن  بر  کمونىسم  اىدئولوژی  هنوز  که  شد  منتشر  شراىطی  در  نامه  بودند.  شده  جمع  کمونىسم 
به عنوان ىک مجموعٔه واحد حاکم بود. همچنىن، هنوز جنگ سرد تمام نشده بود و دىوار برلىن همچنان 

به عنوان نماد جداىی اردوگاه شرق و غرب فرو نرىخته بود.
 بالفاصله پس از انتشار نامٔه امام، موجی از اظهارات و تحلىل های مثبت و منفی پىرامون آن 
شکل گرفت؛ اما متأسفانه گورباچف و آن دسته از سىاسىونی که می باىست متوجه منظور امام شوند، 
نشدند. کما اىنکه هشت هفته بعد، هنگامی  که ادوارد شوارد نادزه، وزىر خارجٔه وقت شوروی در روز 
٧ اسفند 1٣٦٧ پاسخ رهبر شوروی را در حسىنىٔه جماران به اطالع امام خمىنی رساند، روشن شد که 
حاکمان شوروی بىش از آنکه درصدد تبىىن و تحلىل محتوای نامٔه امام بر آمده باشند، سعی کرده اند تا 
اقدامات و اعمال خود را توجىه کنند. به همىن علت، حضرت امام)ره( پس از شنىدن سخنان شوارد 
نادزه به او پاسخ دادند: »ان شاءاللّٰه سالمت باشند، ولی به اىشان بگوىىد که من می خواستم جلوی شما 
ىک فضای بزرگ تر باز کنم. من می خواستم درىچه ای به دنىای بزرگ، ىعنی دنىای بعد از مرگ که 

1ــ منىری، انقالب اسالمی و احیای کارکردهای دین در عرصۀ جهانی و تأثیر آن بر بیداری اسالمی، ص 1٧ــ 50.
»مؤلفه های  جونقانی،  مطلبی  400؛  39٨ــ  ص  اسالمی«،  بیداری  طلیعۀ  ایران  اسالمی  انقالب  »پیروزی  شعبانی،  ٢ــ 

تأثیرگذار انقالب اسالمی ایران در بیداری اسالمی«، ص 30٣ــ 307.
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دنىای جاوىد است را برای آقای گورباچف باز نماىم و محور اصلی پىام من آن بود. امىدوارم بار دىگر 
اىشان در اىن زمىنه تالش نماىند«. ده سال بعد، ىعنی در سال 1٣٧٨ و در سالگرد رحلت امام   خمىنی)ره( 
روز  آن  به هشدارهای  اىنکه  از  در مسکو  مرکزی خبر  واحد  با خبرنگار  گورباچف طی مصاحبه ای 
بنىانگذار جمهوری اسالمی اىران بی اعتناىی کرده بود، اظهار تأسف کرد. گورباچف گفت: »من از 
مطالعٔه اىن پىام استنباط کردم که او کسی است که برای جهان نگران است و ماىل است من انقالب 

اسالمی را بىشتر بشناسم و درک کنم«.

1ــ زمىنه های شکل گىری بىداری اسالمی را در اىران دورهٔ قاجار به اختصار بىان کنىد.
٢ــ روند بىداری اسالمی در دورٔه پهلوی اول چگونه بوده است؟

به بىداری اسالمی در عصر مرجعىت آىت اللّٰه بروجردی به سه مورد  ٣ــ از تحوالت مربوط 
اشاره کنىد.

٤ــ تأثىرات پىروزی انقالب اسالمی را بر جرىان بىداری اسالمی در جهان اسالم توضىح دهىد.

به دو نمونه از تأثىرات پىروزی انقالب اسالمی بر جرىان بىداری اسالمی در جهان اسالم اشاره 
کنىد.

پرسش های نمونه

اندیشه و جست  و جو
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درس بیست و هشتم

امواج نوین بیداری اسالمی در جهان اسالم

در این درس با علل و زمینه های تحوالت بیداری اسالمی در کشورهای مختلف 
اسالمی و پیامدهای آن در سال های اخیر و تأثیر انقالب اسالمی ایران در این زمینه 

آشنا می شوید.

شکل گیری امواج نوین بیداری اسالمی
به  »بازگشت  و  بشرىت«1  ستوه آمدگی  »به  را  آن  بىداری،  تعبىر  در  خامنه ای  آىت اللّٰه  حضرت 
را  آمده  پدىد  بىداری  نىز،  ماهىت شناسانه  نگاه  از  می کنند.  بىان  اسالم«2  به  تمسک  و  اسالمی  هوىت 
بىداری اسالمی می دانند و عنوان های دىگری مانند بىداری انسانی و بهار عربی را رد می کنند. ارائٔه 
جمله  از  اسالمی  بىداری  در  ضداستعماری  و  ضداستبدادی  آزادی خواهانٔه  حرکت های  برای  الگو 
اىشان در نخستىن روزهای سال 1390 در  بوده است.  آىت اللّٰه خامنه ای در دوران رهبری  اهداف 
اىن است حرکتی که در منطقه اىجاد شده،  به طور قطع عرض می کنم،  اىن زمىنه گفتند که »آنچه من 
حرکت ملت هاست، حرکت امت اسالمی است، حرکت با شعار اسالم است، حرکت به سمت اهداف 
اسالمی است و نشان دهندٔه بىداری عمومی ملت هاست«. اىشان ظهور بىداری اسالمی در جهان اسالم 
را حاصل انقالب اسالمی اىران و پىروزی ملت اىران می دانند. امام خمىنی بىداری اسالمی را از نظر 
به مرحلٔه عمل آورد و وارد زندگی سىاسی مردم کرد و آن را از ىک خرده گفتمان به گفتمان مسلط در 
عرصٔه سىاسی جوامع اسالمی تبدىل کرد. پس از اىشان، آىت اللّٰه خامنه ای ادامه دهندٔه راه امام خمىنی 
در تبىىن گفتمان بىداری اسالمی گردىدند. رهبر انقالب اسالمی، امام خمىنی را مظهر بىداری اسالمی 
می دانند.3 وىژگی دىگر اندىشٔه بىداری اسالمی در منظر آىت اللّه خامنه ای عالوه بر انطباق آن با اندىشٔه 

1ــ پاىگاه اىنترنتی دفتر حفظ و نشر آثار آىت اللّٰه العظمی خامنه ای، www.khamenei.ir، بىانات، ٢ اسفند 1389.
٢ــ همان، بىانات، 2٢ اردىبهشت 1382.

3ــ همان، بىانات، 11 شهرىور 1384.
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برگی از تاریخ

بىداری اسالمی امام خمىنی، پىوستگی آن در خط اعتدال آرمان گراىی می باشد.1 اىشان بىداری را حتی 
فراتر از اسالم و دنىای اسالم می دانند و معتقدند که اىن جنبش تا قلب اروپا هم پىش خواهد رفت. به 
همىن دلىل اىشان در صدد بازتعرىف واژٔه بىداری نىز برآمده اند و از واژگان و عباراتی چون »بىداری 
ملت ها«، »بىداری مردم«، »بىداری ملت های مظلوم«، »بىداری انقالبی«، »بىداری معنوی«، »بىداری 
به آىات گوناگون قرآن، بىداری  با استناد  نام برده اند. اىشان همچنىن  اىمان«، »بىداری جهانی«2 و… 
اسالمی را تحقق وعدٔه نصرت الهی می دانند و آن را نتىجٔه مقاومت آگاهانٔه امت اسالمی تلقی می کنند.3

سید عارف حسین حسینی )1326ــ 1367ش(
علما،  از  وی  پاکستان؛  جعفری  فقه  اجرای  نهضت  رهبر  و  پاکستان  شىعىان  انقالبی  رهبر 
دانشمندان و رهبران بىداری اسالمی پاکستان و شبه قاره هند است. او با تحصىل در حوزٔه علمىٔه نجف 
اشرف و حضور در کالس های درس امام خمىنی، در شمار ىاران و پىروان امام خمىنی درآمد. آشناىی 
وی با امام خمىنی سرآغاز دگرگونی فکری و سىاسی او بود. وی در سال 135٢ از عراق اخراج شد 
و به پاکستان بازگشت. در سال 135٣برای ادامٔه تحصىل راهی اىران شد و رهسپار حوزٔه علمىٔه قم 
گردىد. وی به دلىل فعالىت های سىاسی در جهت نهضت امام خمىنی توسط ساواک دستگىر و از اىران 
اخراج شد. در سال 136٣ وی به طور رسمی از سوی امام خمىنی به عنوان نماىندهٔ اىشان در  پاکستان 

انتخاب شد. وی زبان گوىای انقالب 
در  بود.  پاکستان  در  اىران  اسالمی 
بهمن 136٣ به عنوان رهبر »نهضت 
پاکستان  جعفری«  فقه  اجرای 
فعالىت های  نهاىت  در  انتخاب شد. 
که  شد  باعث  وی  سىاسی  و  فکری 
در  را  وی  تشىع  و  اسالم  دشمنان 

مرداد 136٧ به شهادت برسانند.

1ــ صوفی نىارکی، »نظریۀ بیداری اسالمی، خط اعتدال آرمان گرا در حرکت های اسالمی در اندیشۀ مقام معظم رهبری«، 
ص 184ــ 185(.

2ــ پاىگاه اىنترنتی دفتر حفظ و نشر آثار آىت الّله العظمی خامنه ای، www.khamenei.ir، بىانات، 1٤ اردىبهشت 1390؛ همان، 
2٢ شهرىور 1368؛ همان، ٢ فروردىن 1369؛ همان، 1٩ بهمن 1368، همان، 1٤ تىر 1368؛ همان 1٧ بهمن 1372؛ همان ، 1٢ آبان 1377.

3ــ معتمد رضاىی، »بررسی وعدۀ قرآنی نصرت الهی در بیداری اسالمی از منظر مقام معظم رهبری«، ص 61ــ 70.

شهید عارف حسینی در محضر رهبر معّظم انقالب 
اسالمی حضرت آیت الّله خامنه ای
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حضرت آىت اللّٰه خامنه ای امواج بىداری اسالمی را از پىروزی انقالب اسالمی تاکنون به سه 
دوره تقسىم می کند:

1ــ موج اول؛ پىروزی انقالب اسالمی اىران؛
٢ــ موج دوم؛ پس از فروپاشی کمونىسم؛

٣ــ موج سوم؛ انقالب های  اخىر در کشورهای اسالمی.1

بیشتر بدانید
نقشۀ راه بیداری اسالمی در حال و آینده از نظر آیت اللّٰه خامنه ای

1ــ توکل به خداوند و باور قلبی به وعده هاى نصرت الهى؛
٢ــ به کارگىرى خرد، عزم و شجاعت؛

٣ــ ثبات قدم و استقامت؛
 ٤ــ بازخوانى دائمى اصول و شعارهای انقالب و تطبىق آنها با اصول مسلم اسالمی؛

٥ ــ پرهىز از اختالفات مذهبى، قومى، نژادى، قبىله اى و مرزى؛
 ٦ــ نظام سازى بر اساس الگوی اسالمی؛

 ٧ــ اعتماد به نسل جوان و تقوىت روح اعتماد به نفس؛
٨ ــ حضور و نقش مردم در مدىرىت کشور؛

٩ــ انتخاب نظام مردم ساالری اسالمی؛
1٠ــ تفکىک اسالم گراىى از تحجر و قشرى گرى و تعصب هاى جاهالنه و افراطى. 

الف( بیداری اسالمی در تونس: تونس کشوری اسالمی در شمال آفرىقاست که در کنار 
درىای مدىترانه واقع شده است و به دلىل موقعىت جغرافىاىی، سىاسی، تجاری و سوق الجىشی، نقش 
مهمی را در سىاست کلی آفرىقا و کشورهای عربی بر عهده دارد و به همىن علت، از دىرباز مورد طمع 
به  تونس  از  فرانسه  اسبق  وزىر  که ژول فری، نخست  گونه ای  به  بوده است.  استعماری  قدرت های 
عنوان »کلىد خانٔه فرانسوىان« ىاد می کند٢. فعالىت های سىاسی در تونس به دالىل مختلف، از جمله 
به زبان فرانسه، گستردگی سىستم آموزش، وجود  با اروپا، آشناىی اکثرىت مردم  نزدىکی جغرافىاىی 
اروپاىىان، گسترش  به خصوص  مىلىون ها جهانگرد خارجی  آمد  آموزش عالی، رفت و  متعدد  مراکز 

1ــ ابوطالبی، »سه موج بیداری اسالمی و توجه به اسالم پس از انقالب اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری«، ص 36٥ــ 385.
2ــ امىرشاهی، لیبی، تهران، دفتر مطالعات سىاسی و بىن المللی، 1377، ص 1٦ــ 17.
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فعالىت مطبوعات و به طور کلی گسترش آگاهی های عمومی مردم، از ساىر کشورهای منطقه و جهان 
عرب بىشتر است. 

افزاىش  دوم  پاىان جنگ جهانی  از  پس  آزادی  و  استقالل  برای کسب  تونس  مردم  کوشش 
در  و  به رسمىت شناخت  را  آن  استقالل  به ناچار  فرانسه  دولت  در سال 1٣٣٣ش/1٩٥٤م  و  ىافت 
آمدن حکومت  کار  به جای روی  اما  به عنوان کشوری مستقل شناخته شد،  سال1٣٣٥ش/1٩٥٦م 
مردمی، نظام دىکتاتوری در پوشش حکومت جمهوری بر آن کشور حاکم شد؛ به طوری که تا سرنگونی 
حکومت زىن العابدىن بن علی در اىن کشور تنها دو رئىس جمهور آن هم از طرىق انتخابات فرماىشی 
زمام امور را در دست گرفتند. اولی حبىب بورقىبه و دومی زىن العابدىن بن علی بود. بن علی درسال 
1٣٦٦ ش/1٩٨٧ م از طرىق کودتای نظامی به قدرت رسىد و در سال 1٣٧٣ش/1٩٩٤م تنها کاندىدای 
انتخابات رىاست جمهوری بود و با ٩٩/٩1 درصد آرا انتخاب شد و به مدت ٢٣ سال مستبدانه بر 

تونس حکومت کرد.
وی  ىافتند.  انسجام  و  تشّکل  راشدالغنوشی  شىخ  رهبری  به  نىز  تونس  اسالم گرای  نىروهای 
با انتشار ماهنامٔه »المعرفه« نخستىن هسته های حرکت اسالمی تونس را به وجود آورد که به تشکىل 
حرکت اتجاه اسالمی تونس )حزب النهضه کنونی( منجر شد. با بسترهای مناسبی که حزب النهضه 
اىجاد کرده بود، خودسوزی محمد بوعزىزی در اعتراض به حکومت دىکتاتوری بن علی، آتش در انبار 
باروت خشم مردم تونس افکند که به سقوط دىکتاتوری بن علی و فرار او به عربستان سعودی انجامىد. 

تظاهرات مردم تونس علیه دیکتاتور وابسته به غرب
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حزب  رهبر  تونس(   1941 اوت   31/١٣٢0 شهریور  الغنوشی)تولد:١0  راشد  شیخ  
اسالم گرای »النهضه« تونس

غنوشی از اواىل دهٔه هفتاد مىالدی به فعالىت سىاسی اسالمی پرداخت. الغنوشی ابتدا جمعىت 
بار در زمان حکومت »حبىب  فعالىت های سىاسی چندىن  دلىل  به  تأسىس کرد.  را  کرىم  قرآن  پاسدار 
بورقىبه« و »زىن العابدىن بن علی« به زندان رفت و ىا تبعىد شد. وی بخش عمده ای از دوران فعالىت 
سىاسی خود را با »حرکة اإلتجاه االسالمی« پشت سر نهاد و در سال 1٣٦٠ش/1٩٨1م به رىاست آن 
رسىد. الغنوشی همان سال به 11 سال زندان محکوم شد. اما با روی کار آمدن زىن العابدىن بن علی 
در سال 1366ش/1987م از زندان آزاد شد. وی در سال 1371ش/1992م دوباره دستگىر شد و به 
زندان افتاد و سپس به الجزاىر و سودان و سرانجام به انگلىس)لندن( تبعىد شد. در پی سرنگونی حکومت 

استبدادی »بن علی« بار دىگر به تونس بازگشته و رهبری مسلمانان اىن کشور را برعهده گرفت.
ىکی از مهم ترىن شاخصه های تفکر غنوشی اعتقاد وی به جامعىت شرىعت اسالمی برای ادارٔه 
زندگی سىاسی و اجتماعی انسان مسلمان در چارچوب نظامی هدفمند است. وی به شدت از انقالب 
اسالمی اىران و نهضت و شخصىت امام خمىنی)ره( تأثىر پذىرفته است. به عقىدٔه وی اسالم می تواند به 
کمک اندىشه های سىاسی خود هم نظام دموکراسی غربی را در برگىرد و نقاط مثبت آن را برای بشر و 
مسلمانان حفظ کند و هم از رهگذر اصل اسالمی »شورا« ىعنی مشارکت امت در حکومت و نظارت 
مردم بر حاکمان، می تواند اىن تجربٔه بشری را پربارتر کند. دغدغه های اصلی شخِص راشد الغنوشی را 
می توان در اعالمىٔه تأسىس حرکت اتجاه اسالمی تونس جست وجو کرد که ىکی از مسئولىت های اىن 
حرکت »مشارکت در احىای دوبارٔه موجودىت کىان سىاسی و فرهنگی اسالم و ىکی از ابزارهای تحقق 

اىن مهم، ترسىم چهره ای از نظام حکومت اسالمی است«.
او آثار گوناگونی دارد که از معروف ترىن آنها می توان به »حرکت امام خمىنی و تجدىد حىات 

اسالم«، »ما و غرب« اشاره کرد.

ب( بیداری اسالمی در مصر: مصر در شمال قارٔه آفرىقا و در کنار درىای مدىترانه و درىای 
و  آن  در  کانال سوئز  به وىژه وجود  اىن کشور  الجىشی  و سوق  دارد.1موقعىت جغرافىاىی  قرار  سرخ 
در  مصر  که  است  شده  باعث  سودان،  و  لىبی  کشورهای  و  اشغالی  فلسطىن  با  همجواری  همچنىن 

جغرافىای سىاسی منطقه نقش حساس و مؤثری را اىفا کند. 

1ــ وزارت امور خارجه، احزاب سیاسی مصر، تهران، دفتر برنامه رىزی و خدمات آموزشی وزارت امور خارجه، 1373، ص 1.
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جامعٔه مصری از قدىم االىام ساختار مذهبی داشته و خاستگاه  بسىاری از پىامبران الهی بوده 
و مداخالت  از کشاکش های سىاسی  فارغ  اىن کشور  معاصر  تا دوران  از زمان ظهور اسالم  است. 
استعماری، از نظر اندىشٔه سىاسی و دىنی رشد واالىی  داشته است و علما و متفکران بسىاری را در 

خود پرورش داده است.
 در سال 1٢٦٠ش/1٨٨1م انگلىسی ها، مصر را اشغال کردند. از سال1٢٩٧ تا 1٣٠1ش/1٩1٨ــ 1٩٢٢م 
استعماری  از سلطٔه  برای رهاىی  اول، کوشش مصری ها  از جنگ جهانی  ناشی  تأثىر تحوالت  تحت 
اىن  تحت الحماىگی  وضعىت  به  انگلىس  1٩٢٢م،  1٣٢٠ش/فورىه  اسفند  در  و  شد  بىشتر  انگلستان 
کشور پاىان داد و در اىن کشور نظام سلطنتی مشروطه اعالم کرد. سرهنگ جمال عبدالناصر در ٣1 تىر 
1٣٣1/ ٢٣ جوالی 1٩٥٢ به کمک ژنرال نجىب و همکاری اخوان المسلمىن قدرت را به دست گرفت 
و نظام مصر را جمهوری اعالم کرد و ناسىونالىسم عربی را اىدئولوژی حکومتی خود قرار داد. بعد از 
او انور سادات و به مىزانی بسىار کمتر حسنی مبارک برای کنار زدن ناسىونالىسم عربی ىا پان عربىسم و 
جاىگزىنی آن با مىهن پرستی مصری محور، تالش کردند. در زمان سادات، مصر به کشوری تبدىل شد 
که در عىن ارائٔه تصوىری از ىک دموکراسی چندحزبی در خارج، دارای رىاست جمهوری مادام العمر 
شبىه پادشاه بود. پس از آن، نظامی تقرىباً سکوالر بر مصر حاکم شد که در طول چندىن دهه تالش کرد 

جنبش ها و نىروهای اسالم گرا را دور از قدرت نگه دارد.
مىانٔه دهه 1٩٩٠، مصر شاهد  نه سادات، ولی در  و  ناصر است  نه  که  بود  مبارک اعالم کرده 
سىاسی  فساد  گرفت.  پىش  در  را  پىشىن  رئىس جمهور  سىاسی  روىٔه  که  بود  مبارک  »ساداتی شدن« 

مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و اوباما رئیس جمهور امریکا
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به وىژه جمعىت  باعث رشد فعالىت ها و جنبش های اسالمی،  و اقتصادی حسنی مبارک و حکومتش 
اخوان المسلمىن شد که در نهاىت موجب سرنگونی رژىم دىکتاتوری مصر و سقوط مبارک گردىد.

ىک  با  مصر  مردم  انقالب  شعله های  دلىل  همىن  به  و  بود  رىشه دار  مصر  در  اسالمی  بىداری 
تظاهرات زبانه کشىد و به سرعت به مناطق دىگر هم سراىت کرد. امواج سهمگىن انقالب مردم حسنی 

مبارک را مجبور به تسلىم و شکست کرد.

قیام مردم مصر در میدان التحریر )آزادی(

محمد غزالی )1296ـ 1375ش/ 1917ـ 1996م(
شىخ محمد غزالی، از اندىشمندان و فقهای بزرگ اسالمی مصر و ىکی از رهبران جمعىت 
تأثىرگذارترىن  از  ىکی  اسالم شناسی،  در حوزٔه  اثر  از 50  بىش  تألىف  با  او  بود.  اخوان المسلمىن 
اسالمی  مذاهب  تقرىب  اندىشٔه  داعىان  از  ىکی  او  می رود.  به شمار  بىستم  قرن  دىنی  شخصىت های 
بود و برای اىن کار، تالش های بسىاری را انجام داد. اما پس از گذشت ده ها سال، او متوجه شد 
که اصالحات موضعی، گره از بدبختی امت اسالمی نمی گشاىد و راه چاره را در بازگشت به قرآن و 
شکستن روىٔه تقلىد و تقدىس اشخاص و نام ها، دىد. اىن روش، همان دىدگاهی بود که حدود ىک قرن 
قبل از وی، توسط محمد عبده به وجود آمده بود، اّما با نفوذ وهابىت و حماىت های تلوىحی غرب، 
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مکتب اصالحی عبده به انحراف و نابودی کشانده شد. غزالی، رىشٔه انحرافات از اسالم راستىن را 
در دوری از قرآن و وجود انواع و اقسام احادىث کذب و جعلی که تحت نام سنت نبوی، به دروغ 
به اسالم، افترا زده شده اند، می دانست. گرچه به او مقام دولتی داده شد ولی به فعالىت های فکری و 
سىاسی خود وسعت بخشىد که به برکناری او انجامىد. پس از آن به مکه رفت و در دانشگاه ام القری 
به تدرىس پرداخت و پس از هفت سال مجددًا به مصر بازگشت و به معاونت وزارت اوقاف رسىد. وی 
پس از مدتی به الجزاىر رفت و به رىاست دانشگاه امىر عبدالقادر منصوب شد و همچنىن به تدرىس 
باالترىن  که  را  لىاقت  نشان  الجزاىر  بن جدىد، رئىس جمهور  پرداخت. شاذلی  قرآن  تفسىر  دروس 
نشان آن کشور است، به غزالی داد. عاقبت در 1٩ اسفند 1375/ 9 مارس 1996 در اثر حملٔه قلبی 

درگذشت.
غزالی اندىشه اصالحی خود را با تبلىغ و دعوت درهم آمىخت و به عنوان ىکی از داعىان اندىشٔه 
تقرىب مذاهب اسالمی تالش های بسىاری را انجام داد. ده ها سال تجربه و تدرىس در مصر، سعودی، 
الجزاىر، قطر و… غزالی را به اىن نتىجه رساند که راه نجات امت اسالمی از گمراهی و عقب افتادگی 

در بازگشت به قرآن و ترک خرافات ضد قرآنی است. 
ىکی از مهم ترىن بخش های حىات فکری غزالى را می توان روىاروىی فکری وی با سکوالرىسم 
دانست. از نظر او، اسالم دىنى جامع است و اصول و احکام آن قابلىت اجرا در همه زمان ها و مکان ها 
را دارد. از اىن رو وی سکوالرىسم، به معناى جداىى دىن از سىاست و عدم اجرای شرىعت اسالمى در 
حوزه های مختلف سىاسی و اجتماعی، را مساوی با ارتداد مى دانست. وی دورى مسلمانان از تعقل و 

تجربه گراىى را مهم ترىن عامل عقب ماندگى جهان اسالم تلقی می کرد. 

است.  شده   واقع  آفرىقا  شمال  در  لىبی  اسالمی  کشور  لیبی:  در  اسالمی  بیداری  پ( 
حکومت لىبی به رغم داشتن شالوده های اولىٔه اسالمی، دارای نوعی اىدئولوژی سىاسی سکوالر 
بوده است. در سال 1٣٥٧ش/1٩٧٨م معمر قذافی اعالم کرد که سنت و احادىث نبوی به خاطر 
شبهات وارد شده از حجىت ساقط است. اىن نظرىٔه رسمی در سکوالر کردن قدرت سىاسی بسىار 
مؤثر بود، به گونه ای که در اىن کشور مبدأ تارىخ از زمان هجرت به زمان ارتحال پىامبر اکرم )ص( 
تغىىر ىافت.1در مجموع تأکىد اصلی قذافی بر پان عربىسم بود. وی اسالم را ابزاری برای اجرای 
منوىات خود می دانست؛ با باال گرفتن قىام مردم لىبی، قذافی در نخستىن واکنش، قىام کنندگان را 

1ــ افتخاری، اصغر، »تأثیرات انقالب اسالمی در گستره جهانی«، نامٔه پژوهش، سال سوم، شماره 10 و 11، پاىىز و زمستان 
1377، ص 236.
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مشتی جوان وابسته به القاعده و مصرف کنندگان قرص های روان گردان توصىف کرد، اما با مشاهدٔه 
سقوط شهرهای بزرگ و حساس نظىر بن غازی، البىضاء، مصراته و زاوىه در شرق و غرب کشور، 
قذافی دچار ىک جنون نظامی شد. استراتژی قذافی اىن بود که جنبش اعتراضی را به سرعت به 
فاز نظامی منتقل کند تا اوالً زمىنٔه سرکوب آن را فراهم کند؛ ثانىاً همبستگی درونی وفاداران خود 
نظامی حفظ کند. جنبه دوم  بعدی عملىات  برای مرحلٔه  بودند،  مانند وی دچار شوک شده  را که 
استراتژی نظامی قذافی اىن بود که مناطق آزادشدٔه کشور را در مرحلٔه نخست به حال خود رها کند 
ـ که به منطقٔه مىانی لىبی تا جنوب و در بارىکه ای از وفاداران  و خود به حفظ مناطق تحت نفوذ خودـ 
قبىله ای اش محدود می شود ــ بپردازد. سپس در مرحلٔه بعدی، اقدام به شروع عملىات ضد حمله 
برای آزادسازی مناطق به گفته قذافی »اشغالی« لىبی کند. با ورود ناتو در مسئله لىبی کفٔه قدرت به 
نفع مخالفان قذافی سنگىنی کرد. سرانجام پس از ماه ها درگىری نظامی با سقوط طرابلس، حکومت 
قذاقی سرنگون و خود او کشته شد. نکتٔه جالب در مورد قذافی اىن است که وضعىت او بىش از هر 

دىکتاتوری به صدام شبىه بود.

قذافی و سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسهسرهنگ قذافی دیکتاتور پیشین لیبی در کنار نخست وزیر انگلستان

و  است  واقع  عربستان  در جنوب  شبه جزىرٔه  ىمن  جمهوری  یمن:  در  بیداری اسالمی  ت( 
دارای نژادهای عرب)٨٦ درصد(، ترک، هندی، اىرانی و سومالىاىی است. بىش از ٥٠ درصد ىمنی ها 
شىعی مذهب اند که غالباً در منطقٔه صعده و شمال ىمن ساکن اند. البته عمدٔه شىعىان ىمن زىدی اند که بعد 
از امام سجاد)ع(، زىد بن علی)ع( را امام می دانند. مردم ىمن در پی انقالب های گوناگون در کشورهای 
اسالمی، اعتراضات و تظاهرات گسترده ای را در شهرهای مختلف علىه رژىم دىکتاتوری علی عبداللّه 
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صالح آغاز کردند که علی رغم طوالنی و گسترده بودن مخالفت، با سرکوب شدىد مواجه شدند. عاقبت 
علی عبداللّه صالح از ىمن گرىخت ولی جانشىن او نىز مانند سلفش همان سىاست های غرب گراىانه را 

ادامه می دهد. انقالب ىمن همچنان آتش زىر خاکستر است. 

قیام مردم مسلمان یمن

ث( بیداری اسالمی در بحرین: بحرىن کوچک ترىن کشور خاورمىانه است و پس از مالدىو 
جزىره   ٣٥ از  که  است  الجزاىری  مجمع  کشور  اىن  می باشد.  اسالم  جهان  در  کشور  کم وسعت ترىن 
جمعاً به مساحت ٦٩1/٢ کىلومتر مربع تشکىل شده است. بالغ بر 80 درصد مردم بحرىن شىعه اند، اما 
حاکمىت سىاسی به اقلىت سنی تعلق دارد.1 بحرىن ىکی از مراکز مهم تشىع در دنىا به شمار می آىد. 
ارتباط و عالقٔه ساکنان اىن جزىره با مذهب تشىع به حدی محکم و قوی است که در نزد اهالی شبه جزىره 
و ساحل نشىنان خلىج فارس، کلمه »بحرانی« مترادف با کلمه شىعی به کار می رود و اقلىت اهل سنت در 
اىن جزىره به نام »اهل البحرىن« خوانده می شوند، نه بحرانی. خاندان آل خلىفه از سال 1161ش/1782م 
به کمک استعمار خارجی خاک بحرىن را به اشغال خود در آورده و ىک حکومت مطلقه و دىکتاتوری 

را در اىن کشور پاىه گذاری کردند. 
انقالب اسالمی،  پىروزی  به سال های قبل از  سابقٔه جنبش ها و فعالىت های سىاسی در بحرىن 
باىد منشأ تحوالت  اىران را  بر می گردد.٢ اما بروز انقالب اسالمی در  به اواىل دهٔه 1٩٦٠  خصوصاً 
و دگرگونی های جدىد سىاسی در بحرىن به حساب آورد که منجر به گسترش روند آزادسازی سىاسی 

1ــ نشأت، صادق، تاریخ سیاسی خلیج فارس، تهران، شرکت کانون کتاب، 1344، ص 443.
٢ــ بحرىن، تهران، دفتر مطالعات سىاسی و بىن المللی، 1376، ص 161.
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در اىن کشور شده است. دست کم از دو دهه پىش تاکنون مردم بحرىن به طور جدی خواستار انجام 
اصالحات اساسی و برکناری حکومت آل خلىفه هستند و در اىن راه شهدای زىادی را تقدىم کرده اند 
به نتىجه نرسىده  به دلىل حماىت خارجی از آن رژىم و سرکوب شدىد مردم، انقالب بحرىن هنوز  ولی 
بحرىن«،  آزادی  برای  اسالمی  »جنبش  به  می توان  کشور  اىن  مبارز  و  سىاسی  تشکل های  از  است. 
قانون اساسی« و  آزادی بحرىن«، »جنبش  برای  آزادی بحرىن«، »جبهه مردمی  برای  »جبهٔه اسالمی 

»جبهٔه آزادی ملی بحرىن«  اشاره کرد.
از سال  پارلمان )که  برپاىی مجدد  از زمانی آغاز شد که درخواست  ناآرامی ها در بحرىن  موج 
1٣٥٤ش/1٩٧٥م منحل شده بود.( و همچنىن درخواست برای به جرىان انداختن قانون اساسی راکد 
مانده، از جانب امىر شىخ عىسی بن سلمان آل خلىفه، با بی اعتناىی روبه رو شد. حتی اىن درخواست با 
خشونت نظامی حکومت روبه رو شد. موضوع قانون اساسی و پارلمان و همچنىن حل مشکل بىکاری 
که به وىژه در مىان شىعىان رىشه دوانده بود، همچنان به حال خود باقی ماند. اىن موضوع ها در حقىقت 
درخواست های محوری و اصلی هواداران انتفاضه بود. ولی متأسفانه از همان ابتدا سىمای فعاالن 
انتفاضه را خرابکار معرفی کردند و در پی آن بی درنگ ادعای توطئه، تالش برای اىجاد انقالب در 
جانب  از  حاکمىت  اعمال  سوء  که  آن  از  غافل  گردىد.  مطرح  خارج  از  حماىت  و  رهبری  به  بحرىن 
حکومت و همچنىن توزىع ناعادالنٔه درآمد و منابع اقتصادی، دو دلىل اصلی است که در بطن اىن خشم 
نهفته است. خشمی که در بحرىن به وجود آمد در نتىجٔه فشار و تحقىر شدىد اکثرىت شىعه بحرىن بود.

میدان لولو، نقطه آغازین قیام بحرینیان
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برگی از تاریخ

نقش والیت فقیه در موج جدید بیداری اسالمی
در بررسی سىر تارىخی نظرىه پردازی بىداری اسالمی در تارىخ معاصر، دىدگاه ها و تئوری های گوناگونی 
توسط علمای سنی و شىعه مطرح شد و مبنای عمل قرار گرفت که بعضی از آنها شاخص تر از بقىه بودند. 
مثل نظرىٔه سىدجمال الدىن اسدآبادی)تمدن گراىی ــ اسالم گراىی(، رشىدرضا )بازگشت به سنت سلف صالح(، 
نظرىٔه ِسر سىداحمدخان)جنبش علىگر( که نوعی سازش بىن مسلمانان استعمارشده و اروپائىان استعمارگر در 
جهت کسب علوم و فناوری جدىد بود، اندىشٔه آىت اللّٰه مىرزاحسن شىرازی )مقاومت منفی(، فکر آىت اللّٰه 
مىرزامحمدتقی شىرازی )جهاد مسلحانه با اشغالگران( و در تمامی کشورهای اسالمی عدٔه زىادی از متفکران 
مسلمان، کمک گرفتن از فرهنگ غرب در روزآمد کردن باورها و احکام اسالمی)طىف وسىع اسالم گراىان 
لىبرال مسلک تا مسلمان سوسىالىست( را طرىق نجات مسلمانان و رهاىی آنها از عقب ماندگی پىشنهاد کردند.

ـ  میرزا محمدتقی شیرازی معروف به میرزای دوم یا میرزای کوچک)1219ش شیرازـ 
5 شهریور 1299ش کربال(، از مراجع تقلید ایران و رهبر نهضت استقالل طلبی عراق

در سال 1233ش به عراق رفت و در کربال اقامت گزىد. سپس راهی سامرا شد و در حلقٔه شاگردان 
مىرزا محمدحسن شىرازی معروف به مىرزای شىرازی وارد شد و به ىکی از علمای بزرگ زمان خود تبدىل 
اىشان رسىد. وی  به  مرجعىت شىعىان  در سال 1298ش  ىزدی  آىت اللّٰه سىدکاظم  از درگذشت  پس  شد. 
همچون مىرزای شىرازی و آخوند خراسانی، مرجعی بزرگ، روشن بىن و آگاه به مسائل سىاسی جهان اسالم 
بود و از ماهىت اقدامات و عملکرد استعمارگران زمان خود، به وىژه انگلىس و روسىه شناخت دقىقی داشت.
در سال 1290ش پس از تجاوز نىروهای روسىه به شمال اىران و کشتار مردم و آزادی خواهان، 
به  متفقىن  تجاوزات  علىه  نىز  اول  جهانی  جنگ  جرىان  در  کرد.  صادر  فتوا  روس ها  با  مقابله  برای 
آنها  مقابل  در  مقاومت  و  وحدت  بر  را  مسلمانان  و  نمود  صادر  فتوا  بار  چندىن  اسالمی  کشورهای 
محمدتقی  مىرزا  انگلىسی ها،  سوی  از  اول  جهانی  جنگ  پاىان  در  عراق  اشغال  دنبال  به  فراخواند. 
شىرازی با تأسىس »جمعىت اسالمی« در صدد مبارزه با اشغال عراق از سوی استعمارگران انگلىسی و 
تالش آنها برای قىمومت عراق برآمد. وی کوشش های فراوانی برای وحدت علما و مردم برای مبارزٔه 
منسجم با انگلىسی ها انجام داد و پس از اتمام حجت بر انگلىسی ها، علىه آنها اعالم جهاد کرد. عاقبت 
در ٥ شهرىور 1299ش در هشتاد سالگی در حساس ترىن و بحرانی ترىن دوران انقالب مردم عراق، در 

کربال درگذشت و در جوار حضرت سىدالشهداء)ع( به خاک سپرده شد.1

1ــ حکىمی، بیدارگران اقالیم قبله، ص 9٢ــ 129.



٣٩

ولی در بىن اىن مجموعٔه متفکرىن و پىشواىان دىنی باىد از سه نفر در صدر نظرىه پردازان عصر 
ـ    استاد  ٢ـ نائىنی  محمدحسىن  حاج شىخ  آىت اللّه  1ــ  برد:  نام  اسالمی  بىداری  جاری  موج  و  جدىد 
مشروطٔه  حکومت  نظرىٔه  بار  اولىن  برای  نائىنی  مرحوم  خمىنی)ره(.  امام  حضرت  ٣ــ  حسن البناء 
دىنی را در  از مردم ساالری  نوعی  و  تبىىن  تنزیه المله  تنبیه االمه و  ارزشمند  را در کتاب  مشروعه 
مقابل دموکراسی سکوالر غرب ارائه کرد و بعدًا شهىد شىخ فضل اللّٰه نوری با افزودن اصل دوم متمم 
قانون اساسی، نظارت پنج نفر مجتهد تراز اول را بر قوانىن موضوعه، مشروعىت مشروطه را با خون 
خود امضا کرد. استاد حسن البناء با رد مطلق تبعىت از فرهنگ غرب و حرکت در چارچوب اصول 
اسالمی و احىای قرآن و سنت، نهضت اخوان المسلمىن را پاىه گذاری کرد که بدون تردىد اصىل ترىن 

حرکت فکری در جرىان بىداری اسالمی اهل سنت در عصر حاضر است. 
بىداری اسالمی در سراسر  تارىخ دوىست سالٔه  نقطٔه عطف  امام خمىنی)ره(  اندىشه و نهضت 
برپاىه های محکم قرآن و  والیت فقیه  جهان اسالم بود. دىدگاه جامع حضرت امام خمىنی در کتاب 
سنت و احادىث پىامبر و اهل بىت علىهم السالم با پشتوانٔه فقه، عرفان، کالم، فلسفه و اجتهاد پوىای 
از  سرخورده  و  استعمار  فرهنگ  توسط  تحقىرشده  و  محروم  مسلمانان  سؤاالت  به  پاسخی  اسالمی 

مکاتب تقلىدی چپ، راست و التقاطی بود.
عملی  در  اساسی  نقش  امام  خودگذشتگی  از  و  شجاعت  هوشمندی،  اخالص،  تقوا،  اىمان، 
کردن نظرىٔه والىت فقىه داشت. پىروزی بر رژىم پهلوی و اخراج آمرىکاىی ها و متحدىن غربی آنها و 
صهىونىست ها از اىران و برپاىی حکومتی بر اساس مردم ساالری دىنی و اىستادگی در برابر فراگىرترىن 
جنگ طوالنی تارىخ اىران که از سوی غرب و ارتجاع عرب بر کشور ما تحمىل شده بود و استمرار 
مقاومت در جنگ و مذاکرات صلح و حفظ قرارداد  197٥)که جامع ترىن و حىاتی ترىن قرارداد مرزی 
بىن دو  اىران است و مرزهای زمىنی  به  متعلق  اروندرود  از  نىمی  آن  براساس  اىران و عراق است که 
کشور براساس قرارداد 1913م/ 1292ش استانبول و پروتکل الحاقی 1914م/ 1293ش تثبىت شده 
است( و از کار انداختن ماشىن جنگی بعث عراق در غرب کشور و اىستادگی در برابر هجوم اردوگاه 
کمونىسم،  اردوگاه  فروپاشی  مقدمات  کردن  فراهم  و  اىران  شرقی  مرزهای  در  افغانستان  بر  کمونىسم 
حماىت از مجاهدىن افغانی همگی نشانه های عملی صحت نظرىٔه امام خمىنی)ره( و کارآىی والىت فقىه 

و مردم ساالری دىنی بود.
نکتٔه مهم دىگر، استمرار راه امام توسط آىت اللّٰه خامنه ای، ولی فقىِه پس از امام بود. اهمىت 
حوادثی که در زمان رهبری آىت اللّٰه خامنه ای در صحنٔه بىن المللی و منطقه ای رخ داد، کمتر از زمان 
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به  امرىکائىان  تهاجم  نوبت  دو  و  کوىت  به  عراق  کمونىسم، حملٔه  فروپاشی جهان  نبود.  امام  حضرت 
عراق و اشغال آن کشور، پىروزی حزب اللّٰه، حماس و جنبش جهاد اسالمی بر رژىم صهىونىستی در 
جنگ های 3٣ روزه لبنان، 2٢ روزه و ٨ روزه غزه که همگی اىن پىروزی ها به کمک اىران به دست آمد 
و شکست القاعده به عنوان نىروی افراطی به اصطالح اسالمی ولی دست ساز استعمار و ارتجاع در مرز 
شرقی اىران، حماىت از مردم عراق در اخراج آمرىکاىی ها و برای اولىن بار روی کار آمدن ىک حکومت 
مردمی در عراق، نفوذ منطقه ای و تأثىرگذاری بىن المللی جمهوری اسالمی را افزاىش داد. به طوری که 
اکنون هىچ مسئلٔه منطقه ای در غرب آسىا و خاورمىانه نىست که بدون کمک و مداخلٔه اىران حل شود و 

اىن سخنی است که جملگی برآنند و حتی آمرىکائىان بارها بر آن تأکىد کرده اند. 
جرىان  بر  که  خامنه ای  آىت اللّٰه  رهبری  زمان  در  اىران  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  دىگر  از 
و  فضاىی  فناوری  و  هسته ای  تکنولوژی  در  اساسی  پىشرفت  است،  بوده  اثرگذار  اسالمی  بىداری 
از 20  برخوردارند  اىران  مثل  از خودکفاىی هسته ای  که  تعداد کشورهاىی  دفاعی است.  خودکفاىی 
از  ىکی  اىران  و  دارند  زمىن  مدار  به  سفىنه  ارسال  فناوری  که  آنهاىی  تعداد  و  نمی کند  تجاوز  کشور 
آنهاست اندکی بىش از انگشتان دست هاست. در نانو  تکنولوژی و مهندسی سلول های بنىادی و پىوند 
اعضا و بىولوژی مولکولی، اىران از کشورهای صاحب نام شده است. از نظر تعداد مقاالت علمی مورد 

قبول محافل بىن المللی اىران باالترىن مقام را در منطقه دارد.
ظهور انقالب اسالمی و تشکىل حکومت اسالمی اىران و اىستادگی در جنگ تحمىلی عراق 
علىه اىران، پرچمداری نجات فلسطىن، تشکىل زنجىرٔه مقاومت در برابر توسعه طلبی غرب به رهبری 
آمرىکا و صهىونىسم بىن المللی و رشد سرىع در حوزٔه علوم و فناوری اىران و خودکفاىی رده باالی 
دفاعی و اىستادگی در برابر ىکی از جدی ترىن تحرىم های بىن المللی و از همه مهم تر، حضور پرشور مردم 
در کلىٔه صحنه های سىاسی و اجتماعی و حماىت بی کم و کاست از نظام نوبنىاد و بی سابقه مردم ساالری 
متعدد کشور  انتخابات های  در  نفری  مىلىون  ده  و شرکت چند  ارزش های اسالمی  دىنی حول محور 
همگی از کشور ما الگوىی ساخته است که در کل جهان اسالم و کشورهای جهان سوم حرف اول 
را می زند و امروز هىچ کشوری را نمی ىابىم که چون اىران اىن چنىن راست قامتان در برابر زورگوىی 
امرىکائىان و متحدىن آن اىستاده است و به راه افتخارآفرىن خوىش ادامه می دهد. راهی که در تارىخ 

اىران بی سابقه است.
به بن بست رسىدن تفکر کمونىستی و انحطاط سىستم سرماىه داری و فقدان مشروعىت و عدم 
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سىاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  بحران های  و  سلطه جو  قدرت های  به  وابسته  حکومت های  مقبولىت 
تأثىر  تحت  بشری  و جوامع  خانواده  بنىان های  پاشىدگی  هم  از  و  اخالقی  بنىان های  و سستی  جهانی 
فرهنگ مخرب غربی منجر به ىأس و سرخوردگی ملل اسالمی از روش ها و مکاتب تقلىدی و وارداتی، 
همگی موجب فعل و انفعاالتی در جهان اسالم شد که می توان از آن به شکل گىری موج جدىد بىداری 

اسالمی اىران با مبدأ انقالب اسالمی به معماری حضرت امام خمىنی)ره( تعبىر کرد.

اصول انقالب های کنونى در کشورهای اسالمی
1ــ احىای عزت و کرامت ملى؛

 ٢ــ اسالم گراىی؛
 ٣ــ اىستادگى در برابر نفوذ و سلطٔه غرب؛

 ٤ــ مبارزه با رژىم جعلی صهىونىستی؛
٥ــ مردمی بودن.

عناصر هویتی بیداری اسالمی کنونی
1ــ مردمى بودن؛

٢ــ اسالمی بودن؛
٣ــ استکبارستىزی.

     
پیامدهای بیداری اسالمی نوین در کشورهای اسالمی

1ــ اىجاد شور و نشاط اجتماعی و احىای خودباوری دىنی و اجتماعی در ملت های مسلمان؛
٢ــ از بىن رفتن حاکمان دىکتاتور و دولت های دست نشانده و سرسپرده به نظام سلطه؛

همگراىی  زمىنه های  شدن  فراهم  و  دولت ها  و  ملت ها  بىن  اسالمی  روابط  تحکىم  و  نفوذ  ٣ــ 
مسلمانان؛

به وىژه در مورد  پىگىری مطالبات منطقه ای و فرامنطقه ای خود  برای  ٤ــ فراهم آمدن فرصت 
قدرت های سلطه گر؛

٥ ــ از مىان رفتن ىا تضعىف پاىگاه ها و حامىان رژىم صهىونىستی در کشورهای اسالمی دارای 
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تجربٔه بىداری اسالمی؛
٦ــ قدرت گىری و رشد اقتدار جنبش های اسالمی در مقابل رژىم صهىونىستی، به وىژه جنبش های 

حماس، جهاد اسالمی فلسطىن و حزب اللّٰه لبنان.

بیشتر بدانید
آسیب های احتمالی پیش روی بیداری اسالمی

1ــ سطحی نگری و عدم درک صحىح تعالىم اسالمی؛
٢ــ نادىده گرفتن نظرات مجتهدان و فقهای اسالمی؛

٣ــ خودباختگی و تقلىد از فرهنگ غرب و دور شدن از هوىت اسالمی؛
٤ــ ىأس و وادادگی در برابر فشارهای دشمن؛

٥ــ برگزىدن شىوه های نادرست مبارزاتی؛
٦ــ تحرىک و تطمىع از سوی نظام  سلطه؛

٧ــ تحجر؛
٨ ــ اختالفات مذهبی و فرقه ای.

1ــ اصول انقالب های اخىر و کنونی در کشورهای اسالمی را بنوىسىد.
٢ــ چند مورد از تعابىری که حضرت آىت اللّٰه خامنه ای در مورد بىداری اسالمی بىان نموده اند 

را بنوىسىد.
٣ــ علل شکل  گىری و تداوم بىداری اسالمی در بحرىن کدام اند؟

٤ــ اصول و اندىشٔه رهبر بىداری اسالمی در تونس را شرح دهىد.

نقش جمعىت اخوان المسلمىن را در جرىان بىداری اسالمی در مصر بررسی کنىد.

اندیشه و جست  و جو

پرسش های نمونه
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