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دکتر بهزاد قاسمي1

چکيده 
نهضت هاي انقابی- اس��امي به مثابه همه نهضت هاي آزادي بخ��ش و انقابي، هم 
معطوف به رفع مش��كات داخلي جامعه و كش��ور بوده اند و هم مس��ائل و مش��كات 
خارجي آن؛ با علم به اين موضوع كه نهضت ها در پي اس��امي كردن فضاي سياس��ي 
هستند و آزادي بخشي از دست استعمار و اس��تكبار در جهت استقال و تأسيس نظام 
سياسی بخشي از مأموريت آنهاست. در تاريخ معاصر، هر يك از دو مذهب شيعه و سني 
نگرش هاي خاص خود را در راهنمايي نهضت هاي اسامي ارايه كرده اند. با عنايت به اين 
مسئله پژوهش در موضوع نهضت ها و مطالعات نهضتی با عنوان »جنبش هاي انقابي؛ 
نقاط هم گرايي و واگرايي با انقاب اس��امی« اهميت پيدا مي كند. هدف مقاله پيش رو 
ضمن تبيين نقاط هم گرايی و واگرايی نهضت های انقابی با انقاب اس��امی به دنبال 
مش��خص كردن نقاط تمايز نهضت انقابی با حركت های افراطی نيز اس��ت. در همين 

1. استاديار دانشگاه جامع امام حسين)ع(

جنبش هاي اسالمی؛ نقاط هم گرایي و واگرایي با انقالب اسالمی 
بازشناسی نهضت های انقالبی و گروه های افراطی
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راستا با بهره گيري از روش تحقيق توصيفي- تحليلي نخست به بسترهای هم گرايی و 
واهم گرايی اشاره شده و فعاليت گروه های افراط گرايي سني ها در حد سلفيه و تمايز آن 
با سني هاي ميانه روتر همچون اخوان المسلمين مصر كه ايده هاي متعادل تري دارند با 
ساير نهضت ها مشخص خواهد شد؛ در نهايت راهكارهايي در راستاي تقويت اين نقاط 

مشترك توصيه مي گردد. 
کليدواژه ها: جنبش و نهضت، انقاب اسامی، هم گرايی و واگرايی، افراط گرايی. 

مقدمه 
هر چند نهضت هاي آزادي بخش در بافت ها و ش��رايط فرهنگي- اجتماعي و سياسي 
متفاوت ظهور، رش��د و نقش آفريني كرده ان��د، اما در طول چند دهه گذش��ته ظهور و 
بازيگري نهضت ها و جنبش هاي اسامي موضوعي بسيار برجسته تر و ملموس در عرصه 
سياست جهاني بوده است. اين نهضت ها در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب و نظام هاي 
سياسي متأثر از غرب به تدريج شكل گرفتند و نقاط عطف و مراحل مختلفي را سپري 
كردند. انقاب اس��امي پديده اي مهم و تأثيرگذار در ظهور، رش��د و افزايش اعتماد به 
نفس نهضت ها و جنبش هاي اسامي بود و با موفقيت نهضت اسامي در ايران بسياري 
از نهضت ها در جهان عرب مجال ظهور و تكامل يافتند. انقاب اسامی به مثابه جريانی 
انقابی و موفق در زمينه و زمانه جنبش های اس��امی معاصر است. در سال های نيمه 
دوم قرن بيستم، جنبش های اس��امی با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت متفاوت و با 

فرصت ها و تهديدات گوناگون در كليه جوامع اسامی حضور داشتند. 
آنچه جنبش اسامی در ايران ناميده می شود، بخش��ی از يك جنبش كلی در جهان 
اسام است كه از آن به نهضت های اسامی ياد می كنند. البته جنبش اسامی در ايران 
از ويژگی ها و خصوصيات خاص خود برخوردار است. از جمله خصيصه نهضت اسامي 
ايران الهام گيری از مكتب تش��يع و رهبری جنبش به دس��ت يك مرجع تقليد شيعی 
يعني رهبري امام خميني از جمله ويژگی های خاص جنبش انقابی اسامی در ايران 
در اواخر دهه 1970 است. اما آنچه به عنوان ش��اخص فهم انقاب اسامی و تفاوت آن 
با جنبش های ديگر جهان اسام مطرح می شود برآمدن مفهوم اسام سياسی از درون 

انقاب اسامی است. 
درباره خاستگاه اصطاح اسام سياس��ی گفتني است قبل از وقوع انقاب اسامی در 
ايران، چنين اصطاحی وجود نداش��ته اس��ت. به عبارت ديگر، ايفای نقش اجتماعی- 
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سياسی اسام در جريان وقوع انقاب اسامی در ايران، موجب مطرح شدن اين اصطاح 
در ادبيات تحليلی- سياسی و رسانه ای غرب گرديد. به طور خاصه، قبل از وقوع انقاب 
اسامی در ايران، تقسيم اسام به دو نوع اسام سياسی و اسام غير سياسی كه ريشه در 
تجربه يا روند سكوالريسم در غرب داشته نوعی تقسيم بندی معتبر به شمار می رفت؛ اما 
وقوع انقاب اسامی ايران، در واقع روايت اجتماعی- سياسی از اسام را به عنوان روايت 
غالب و ناب معرفی و ترسيم می كرد و با طرح ثنويت يا دوگونگی1 ميان اسام امريكايی 
يا اسام ناب محمدی، اعتبار اين تقسيم بندی را با نقد روايت های غير سياسی از اسام 

)سكوالريسم(، زير سؤال برد. 
غرب به خصوص امريكايی ها در تحليل انقاب اسامی ايران در اوايل، به جای اصطاح 
اسام سياس��ی، از واژگان ديگری مانند بنيادگرايی اس��امی،2 راديكاليسم اسامی،3 
استفاده می كرده است؛ اما بعدها و به تدريج واژه اسام سياسی توانست به طور تقريبی 
جايگزين اي��ن واژگان و واژگان ديگری مانند احيای اس��امی،4 رنس��انس اس��امی، 
بيدارگری اسامی، جنبش های اس��امی،5 نهضت های اس��امی6 و غيره شود. از نگاه 

بنيانگذار نهضت شيعی: 
اساس اين نهضت انقاب اس��امي از دو جا سرچشمه گرفت؛ يكي از 
شدت فشار خارجي و داخلي... و يكي ديگر، آرزوي ما براي يك حكومت 
اسامي و يك حكومت عدل كه يك رژيمي در مقابل رژيم هاي طاغوتي 

باشد و ما مسائل اسامي را مثل صدر اسام در ايران پياده كنيم.7
بنابراين مفهوم و اصطاح اسام سياسی، گفتمانی است كه هويت اسامی را در كانون 
عمل سياس��ی قرار می دهد. در گفتمان اسام سياسی، اس��ام به يك دال برتر تبديل 
می شود. مفهوم اسام سياسی بيشتر برای توصيف آن دسته از جريان های سياسی اسام 
به كار می رود كه خواس��تار ايجاد حكومتی بر مبنای اصول اسامی هستند. اگر چه در 
نظر برخي از پژوهشگران به خاطر نقصي كه در ارايه يك تعريف كامل از اسام سياسي 
وجود دارد، بيشتر نويس��ندگان ترجيح مي دهند واژه هاي اسام گرايي و اسام گرا را به 

1. dichotomy
2. Islamic Fundamentalism
3. Islamic Radicalism
4. Islamic Revival
5. Islamic Movements
6. Islamic Uprisings

7. صحيفه امام، ج8، ص85. 
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كار ببرند.1 به عنوان مثال اوالف اتويك در تقس��يم بندي جريان هاي اسامي و نهضت 
اسامي سه ويژگي براي نهضت هاي اسامي بيان مي كند؛ اول، همه نهضت هاي اسامي 
حركت خود را حركت اسامي مي دانند؛ دوم، همه نهضت ها خواهان ايجاد دولت اسامي 
)نظام سياسي( هستند كه قابل انطباق با شرايع ديني باشد؛ سوم، اين نهضت ها ساختار 
جنبش��ي خود را به گونه اي ايجاد كرده و متحول مي كنند كه به اكثر اهداف يا همه آن 
دست يابند.2 با مطالعه شاخصه هاي نهضت هاي اسامي و بعد از پشت سر گذاشتن دوران 
طايي اسام سياسي در دهه70 و يا 80 ميادي كه اوج آن وقوع انقاب اسامي در ايران 
بود كه موجب تأسيس نظام سياسي و تحول و استمرار اس��ام سياسي شده است؛ در 
واقع، می توان اسام سياسی را گفتمانی به حساب آورد كه گرد مفهوم مركزی حكومت 

اسامی نظم يافته است. 
اس��ام گرايی طيفی از رويدادها از پيدايش يك ذهنيت اس��امی گرفته تا تاش��ی 
تمام عيار برای باز سازی جامعه مطابق با اصول اسامی را در بر می گيرد.3 برخي معتقدند 
در گفتمان اس��ام سياس��ی، دين فقط يك اعتقاد نيس��ت بلكه ابعادی فراگير دارد و 
تمامی عرصه زندگي بش��ر را در بر می گيرد.4 مثًا برخي از گزاره هاي اس��ام سياسي 
مانند »اعتق��اد به جداناپذيري دين از سياس��ت«، »اعتقاد به تش��كيل دولت مدرن بر 
اساس اسام«، »اعتقاد به استعمار غرب عامل عقب ماندگي مسلمانان«، »نارضايتي از 

سياست هاي استبدادي حاكم« و... مي باشد.5 
هدف نهايی اسام سياسي، بازسازی جامعه بر اساس اصول اسامی است و در اين راه به 
دست آوردن قدرت سياسی، مقدمه ای ضروری تلقی می شود. هواداران اسام سياسی، 
اس��ام را به مثابه يك ايدئولوژی جامع در نظر می گيرند كه دنيا و آخرت انسان را در بر 
گرفته و برای همه حوزه های زندگی دستورها و احكامی روشن دارد. انديشمندان داليل 
مختلفي براي ظهور اسام سياسي از جمله شكست نخبگان غير مذهبی سكوالر، فقدان 
مشاركت سياس��ی، بحران خرده بورژوازی، دالرهای نفتی و توسعه نابرابر و اثرات زوال 

1.Karame, Kari (1996), Social and Economic Resons for the Recruiting to political Islam, 
Internasjonal politick, No.54.p201.

2. Roy, oliver (1994), The Faihure of political Islam, London: I. B. Taurisp 200.
3. سعيد بابي، هراس بنيادين اروپامداري و ظهور اسام گرايي، ترجمه غامرضا جمشيدي ها و موسي عنبري، 

تهران، دانشگاه تهران، 1379، ص20. 
4. غامرضا بهروزلك، جهانی شدن و اسام سياس��ی در ايران، تهران، پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسامی، 

1386، ص39. 
5. اليويه روا، تجربه اسام سياسی، تهران، صدرا، 1378، ص23. 
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فرهنگی برشمرده اند. اس��ام سياسی در ايران 
ابتدا در دهه 1320 و بعد از س��قوط رضاش��اه 
مطرح شد و سپس در دهه 1340 بسط و تكامل 
يافت. دهه چهل و پنجاه، فصل جديدی از ظهور 
انديشه های سياسی در ايران می باشد به  طوری  
كه بخش هايی از قش��ر روش��نفكری ايران به 
ايدئولوژی سياسی اسام روی آوردند در حالی 
كه پيش از آن روش��نفكران ايران عمدتاً دارای 
گرايش های ليبرالی و غير دينی و ضد س��نتی 

بودند. 
اسام سياسی فقاهتی مبتنی بر انديشه های امام خمينی)ره( است و بر واليت فقيه، 
فقه و روحانيت به عنوان مفس��ران اصلی ش��ريعت تأكيد می كند. در اس��ام سياسی 
فقاهتی، علم فقه به دليل نقشی كه در ش��ناخت قانون های دينی دارد، همچنين فقها 
به عنوان كارشناس��ان معتبر دينی از جايگاه��ی بلند برخوردارن��د. روحانيون در اين 
گفتمان تنها مفسران معتبر شريعت به شمار می آيند و اسام منهای روحانيت، اسامی 
بی محتوا و انحرافی تلقی می گردد.1 نهضت امام خمينی)ره( از اين جهت اهميت دارد 
كه وی نه تنها با رژيم پهلوی به  طور خاص بلكه با نظم رايج در جهان اسام به طور عام 
نيز به مخالفت برخاست. به واسطه ايشان است كه اس��ام گرايی از يك مخالفت ساده 
و طرح سياس��ی به كنار افتاده و به يك جنبش ضد نظم حاكم تبديل می شود.2 انقاب 
اسامي در ايران به عنوان يك دولت مدرن بر پايه اسام شكل گرفت. اين انقاب ريشه 
در جريان هاي اسام سياس��ي در ايران دارد. از آنجا كه اين جريان اسام سياسي علت 
عقب ماندگی سياسی مسلمانان را زاييده استعمار جديد غرب می دانند انقاب اسامي 
نگرش هاي ضد غربي يافت. از يك سو اسام سياسي ليبرال دولتي مدرن و دموكراتيك 
مبتني بر محوريت اسام را ترس��يم مي كرد. در اين ميان انقاب اسامي ايران بيش از 
همه از جريان اسام سياسي فقاهتي تغذيه شد. اين جريان به رهبري امام خميني)ره( 
كه بر اس��اس تفكيك ناپذيري دين و سياس��ت قرار داش��ت به مخالفت با رژيم پهلوي 
پرداخت و خواهان تشكيل دولتي مدرن بر پايه اسام، ضد استعمار و ضد استبداد شد. 

1. محمدعلي حسيني زاده، اسام سياسي در ايران، قم، دانشگاه مفيد، 1386، ص225. 
2. سعيد بابی، همان، ص28. 

نهضت امام خمينی)ره( از این 
جهت اهميت دارد که وی نه تنها با 
رژیم پهلوی به  طور خاص بلکه با 
نظم رایج در جهان اسالم به طور عام 
نيز به مخالفت برخاست. به واسطه 
ایشان است که اسالم گرایی از یک 
مخالفت ساده و طرح سياسی به 
کنار افتاده و به یک جنبش ضد نظم 

حاکم تبدیل می شود
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اسام سياسي فقاهتي امام خميني)ره( با محوريت روحانيت به بسيج مردم دست زد و بر 
اساس نظريه واليت فقيه موفق به تشكيل نظام سياسي شد؛ بدين ترتيب نقش عمده اي 

در شكل گيري و تثبيت و تداوم نظام جمهوري اسامي داشت.
امروزه نيز مجموعه تحوالت بنيادين و دومينووار سال های اخير در خاورميانه و شمال 
آفريقا، ماهيت بسياری از معادالت اس��تراتژيك را در اين منطقه دگرگون كرده است. 
تحوالت مذكور را ذيل مفاهيم مختلف��ی چون »انقاب های عرب��ی«، »بهار عربی« و 
»بيداری اسامی« نام گذاری كرده اند. اين نام ها فراتر از الفاظ بوده و هر كدام از آنها بار 
معنايی و پيامدهای سياسی- امنيتی خاصی دارد. پذيرش هر يك از مفاهيم مذكور، به 
معنی قائل بودن به ريشه ها، ماهيت و پيامدهای خاصی برای اين تحوالت است. با توجه 
به »هويت« مناطق دست خوش تحول از سال 2011، عنوان صف بندی گفتمان مقاومت 
در مقابل گفتمان غير به واقعيت نزديك تر است. برای مهار، مديريت و انحراف جنبش 
بيداری اسامی، اقدامات متعددی از سوی نيروهايی كه جنبش مذكور، منافع آنها را به 
خطر انداخته است، انجام شد كه يكی از آنها، بازتوليد جريان های سلفی تكفيری است. 
گروه های تروريستی مانند »جبهه النصره« و »دولت اسامی عراق و شام« )داعش( از 
جمله مصاديق شاخص آن است. بايستی تفاوت اساسی نهضت های انقابی كه درصدد 
بنيادگذاری نظام سياسی جديد و مبارزه با استبداد داخلی و استكبار خارجی را سرلوحه 
كار خود قرار داده اند، بازشناسی شود. گروه های تكفيری به بهانه ايجاد خافت بر اساس 
بازگشت به صدر اسام و در عمل به جمود و قش��ری نگری دوره خوارج بازگشته اند و با 

منافع و مطامع استكبار و قدرت های بزرگ همراهی و همگامی می كنند. 

تعریف و مفهوم جنبش و نهضت 
جنبش به مفهوم حركت در جهت جابجايی بخش��ی يا كليتی از يك س��اختار است. 
اين حرك��ت می تواند با توجه به هدفمندی مش��ترك خ��ود ، در مقابل يا در راس��تای 
ساختار موجود قرار گيرد. در كتاب فرهنگ علوم سياسی، جنبش اين گونه تعريف شده 
اس��ت: »جنبش، حركت يا رفتار گروهي نس��بتاً منظم و بادوام، براي رسيدن به هدف 
اجتماعي- سياسي معين و بر اساس نقش��ه معين است كه مي تواند انقابي يا اصاحي 
باشد.«1 به عبارت ديگر، جنبش متفاوت از رفتارهای طبيعی، بوروكراسی و شورش ها 
در جامعه ايجاد می شود و بايد دارای شرايط خاصی باش��د تا بتوان نام جنبش را بر آن 

1. علي آقابخشي و مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي، تهران، چاپار، 1379، ج1، ص369. 
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نهاد.1 جنبش های اجتماعی اس��امی از چهار ويژگی2 اساس��ی جنبش های اجتماعی 
برخوردارند، با اين تفاوت كه صبغه اسامی دارند. همچنين هر جنبش اجتماعی اسامی 
همانند ديگر جنبش ها، قابليت تبديل شدن به يك نظام سياسی كارآمد را دارد. به گفته 
كارشناسان »برای موفقيت در فرآيند نظام سازی و تثبيت يك نظام سياسی قدرتمند 
بايد گفت: يك جنب��ش بايد اين فرآيند را در زمان معين خود طی كند، به بلوغ برس��د 
و با يك حالت تحريكی به نظام سياس��ی تبديل نشود، چون يك باره فرو می ريزد.«3 در 
جنبش های اجتماعی اسامی، وجود گفتمان مبتنی بر مبانی نظام اسامی از اهميت 
برخوردار است. جنبش اجتماعی را زمانی می توان اسامی ناميد كه گفتمان اساميت 

در آن عموميت يافته و اين گفتمان موجد حركت شده باشد. 
در نظريه ه��ای مربوط ب��ه جنبش های اجتماعی می ت��وان به نظري��ه تجديد حيات 
اسامی خورشيد احمد اش��اره كرد كه ديدگاه متفاوتی به اين گونه جنبش ها دارد. وی 
معتقد است، جنبش های اسامی  در ابتدا با خواسته های حداقلی از جمله رعايت اخاق 
اسامی در اقتصاد و اجتماع ظهور می كنند. از نظر او، اين جنبش ها، پديده قرن نوزدهم 
و مولود سياست های استعماری است.4 در تعريف ديگری از جنبش های اسامی معاصر 
گفته شده اس��ت اين نوع از جنبش ها، گونه ای از جنبش های اجتماعی هستند كه در 
واكنش به ي�ك ي�ا چند عامل از ميان عوامل متعددی مانند اس��تعمار غرب، انحطاط 
فكری و اس���تبداد داخل�ی، الغ�ای خافت عثمانی، سكوالرسازی ش�تاب زده جوام�ع 
اس�امی، شكس�ت های نظ�امی مس�لمانان از بيگانگان، شكست الگوهای رقيب مانند 
ناسيوناليس��م و سوسياليس��م عربی، بني�ادگرايی يه�ودی و انحط��اط درونی )بحران 
مشروعيت، بحران هويت، توزيع ناعادالنه ثروت، فساد و س�ركوب( و ني�ز با تكيه بر اسام 

به عنوان خاستگاه فكری و الگوی نجات بخش پديد آمده اند.5 
جيل كيبل موفقيت يا شكست جنبش های اسامی را در گرو ميزان قدرت بسيج گری 

1. بهزاد قاسمی، »مديريت انگيزش ها و پايا كردن آنها«، كارگروه مطالعات انديشه سياسی و بيداری اسامی، 
ش1، 1394/5/12تهران، مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، ص5. 

2. اولين ويژگی، بروز يك نارضايتی جديد و فراگير؛ دومين ويژگی، برخورداری آن جنبش از يك گفتمان غالب 
و مسلط است. سوم بايد از سازماندهی، انسجام و رهبری برخوردار باشد. در نهايت بايد از فضای سياسی مناسب 
برای بروز و ظهور برخوردار باشد؛ در صورتی كه نظام حاكم اجازه فعاليت به يك جنبش اجتماعی را ندهد يا آن را 

به شدت سركوب كند، نمی تواند اعتراض خود را علنی كند. 
3. بهزاد قاسمی، همان، ص18.

4 .Walid S. Hegazy, Contemporary Islamic Finance: From Socioeconomic Idealism to 
Pure Legalism, Chicago Journal of International Law,volume7,2novamber 2002,p582.

5. مجيد مرادی، جنبش های اسامی معاصر، تهران، باشگاه انديشه، 1384، ص31. 
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آنه�ا م�ي داند و معتقد است: 
اين بسيج گری در صورتی مي تواند موفق باشد كه سه گ�روه متف�اوت 
را در برگيرد: جوانان فقير شهری، نخبگان روشنفكر مخالف و بورژوازی 
مؤمن. ه��ر كدام از اي���ن گ�روه ها با دو گ��روه ديگر، تداخ��ل و تعامل 
دارد. اگرچه هر ك���دام مرجعي���ت اجتم�اعی و برنام�ه سياس���ی و 
خاس��تگاه های سياس��ی ويژه خود را دارند، ولی كارآمدی هر كدام در 
صورت هماهنگی با دو گ�روه ديگر اس��ت. پيروزی بسيج اجتماعی در 
گرو وحدت اين سه گروه و تح�ت پوش�ش گ�رفتن گ�روه های محروم 
اجتماعی و واداش��تن نخب��گان حاكم ب��ه كناره گي��ری و از بين بردن 

مشروعيت ق�درت حاكم و سپس به دست گيری زمام قدرت است.1
تعريف و مفهوم جنبش در اين مقاله دارای اهميت اس��ت؛ زيرا به بررس��ي بسترهای 
هم گرايی و واگرايی نهضت هاي انقابي، به عن��وان مدعيان نظم هاي مدرن و داعيه دار 
گفتمان جديد با انقاب اس��امی، مي پردازد. نهضت هاي انقابي به بازيگراني مهم در 
روابط بين الملل تبديل ش��ده اند. نهضت به معنای خيزش آگاهان��ه و مبتني بر اراده و 
تصميم انسان ها براي رهايي از وضع نامطلوب موجود )قدرت و معيارهاي ظالمانه حاكم 
بر جامعه( و حركت در جهت هدف مطلوب )تغيير و اصاح بنيادين وضع جامعه( است. 
نهضت هاي اسامي مبتني بر بينش توحيدي اس��ام ناب و با انگيزه قيام عليه معيارها 
و حكومت هاي ضد اسامي در راستاي انجام وظيفه ديني و انساني مردم مسلمان و به 
منظور تحقق عدالت برپا مي شوند. آنها  جنبش هاي اجتماعي بسيار قوي و برخاسته از 
درون مايه هاي هويتي قوي می باشند كه دست كم بخش مهمي از خواسته هاي سياسي 
جامعه را نمايندگي و از نظم هاي مقابل و معارض شان مطالبه مي كنند. نبايد نهضت ها را 
با گروه ها يا سازمان هاي سياسي، ديني و اقتصادي منفرد اشتباه گرفت. نهضت ها معموالً 
وصل اراده بخش مهمي از گروه ها و سازمان هاي مختلف در جهت تغييري مهم و اساسي 
هستند. اين تغييرات مي تواند شامل استقال يا انقاب و اصاح نظام سياسي حاكم باشد. 
در اين رده، يك نهضت با پيشتازي ائتافي از گروه هاي معارض نظم موجود آغاز مي شود 
و س��پس حالت فراگير مي يابد و از حمايت بخش مهمي از مردم برخوردار مي شود. به 
اين ترتيب، نمايندگي بخش مهمي از اراده جامعه ب��راي تغيير، وجود ائتاف مهمي از 

1. جيل كيبل، »من اجل تحليل اجتم�اعی للحرك�ات االس���اميه«، ترجم�ه حس�ن اورب�د، مقدمات، مغرب، 
2012، ش16، ص16-17.
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گروه هاي سياسي و ديني هم سو و در نهايت تاش 
براي براندازي نظم موجود، پيش از اس��تقرار نظم 
مطلوب و مدنظر، ويژگي مهم و عمومي يك نهضت 
به شمار مي رود. اين نهضت ها چه دموكراتيك يا غير 
آن، خواسته هايي را از پايين دنبال مي كنند و به اين 
ترتيب، برآمده از دل جامعه و ناگزير، نشان دهنده 
جامعه اند. از سوي ديگر، رقيبان آنها اعم از دولت ها 
يا س��اير بازيگران، معموالً معرف چنان نمايندگي 
نيستند. به عبارت ديگر، اين نهضت ها در اعتراض 
به نارس��ايي هاي اقتص��ادي، سياس��ي و فرهنگي 

برمي خيزند كه به دولت برمي گردد. 
نهضت اسامی و مفهوم مطالعات نهضتی در اين مقاله مقصود ژئوپلتيك مقاومت است. 
از مهم ترين عوامل شكل گيري تدريجي مقاومت اين بود كه نيروهاي حاكم در جوامع 
شرقي توانايي دفاع از كشور را در برابر قدرت هاي امپرياليستي نداشتند يا در اساس با 
آنان همدست شده بودند. در چنين وضعي كه كشور بي دفاع مي نمود، اين هسته هاي 
مقاومت در مجموعه هاي پيچيده تري سازمان يافتند و به جريان مقاومت ملي و اسامي 
در اين جوامع ش��كل دادند. به طور طبيعي، پيشرفت هايي از اين دست، در كشورهايي 
شتاب چشم گير داشت كه زمينه هاي داخلي مورد بحث، از پيش فراهم بود و نيروهاي 
مستقل اين كشورها به توس��عه مي انديش��يدند و مي پرداختند. اين انديشه مقاومت و 
نهضت در بسياری از نهضت های اسامی و حتی در جنبش های غير اسامی مسيحيت، 
يهوديت و اديان غير ابراهيمی نيز وجود داشته؛ ولی ماهيت نهضت متفاوت از نهضت و 
مقاومت تشيع بود كه اين نهضت در ساير نهضت های اسامی نيز تأثيرگذار بوده است 
كه با بسياری هم گرا و با برخی از گروه ها كه داعيه اسامی دارند و يا از عنوان اسامی به 

عنوان ابزاری در راستای منافع خود بهره برداری می كنند اشاره خواهد شد. 
در تش��يع به عنوان مذهبي كه به »اعتراض« معروف اس��ت، مبارزه با ظلم هميش��ه 
انگيزه اي قوي بوده ك��ه به الگوگي��ري از قيام هاي مهم ش��يعيان مانن��د واقعه كربا 
برمي گردد. در يكي، دو سده اخير، ايران همواره شاهد مبارزه و قيام هايي به خصوص با 
همكاري مذهبيون بوده است. انقاب اسامي نمونه بي بديل تبديل يك نهضت اسامي 
ش��يعي به دولت و حكومت است. مبارزه با ظلم چه به معناي اس��تبداد داخلي و چه به 

تأسيس مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی، تشکيل هفته 
وحدت، برگزاری کنفرانس های 
بين المللی وحدت، رهنمودهای 
سازنده و عميق رهبر انقالب 
اسالمی، امام خمينی)ره( و مقام 
معظم رهبری و نيز تأکيد فراوان 
بر وحدت جهان اسالم و امت 
اسالمی می تواند زمينه هم گرایی 
کشورهای اسالمی را فراهم آورد
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معناي استكبار جهاني، در دستور كار انقاب اسامي قرار دارد. امام خميني، بنيان گذار 
انقاب اسامي، مأموريت انقاب اسامي را چنين تشريح مي كند: 

مس��ئوالن ما بايد بدانند كه انقاب ما محدود به ايران نيست. انقاب 
مردم ايران نقطه شروع انقاب بزرگ جهان اسام به پرچم داری حضرت 
حجت- ارواحنا فداه- اس��ت كه خداوند بر همه مس��لمانان و جهانيان 
منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد... دولت جمهوری 
اس��امی تمام س��عی و توان خود را در اداره هر چه بهت��ر ]امور[ مردم 
بنمايد؛ ولی اين بدان معنا نيس��ت كه آنها را از اهداف عظيم انقاب كه 
ايجاد حكومت جهانی اسام اس��ت، منصرف كند. مردم عزيز ايران كه 
حقا چهره منور تاريخ بزرگ اس��ام در زمان معاصرند، بايد سعی كنند 
سختی ها و فشارها را برای خدا پذيرا گردند تا مسئوالن باالی كشور به 

وظيفه اساسی شان كه نشر اسام در جهان است، برسند...1
چنان تعريفي از سياست انقابي نهضتي كه به تأسيس جمهوري اسامي ايران منتهي 
ش��د، جايي براي هيچ ترديدي باقي نمي گذارد كه مذهب شيعه انگيزه هاي قوي براي 
مبارزات نهضتي و حركت هاي اس��امي و سياس��ي مهم دارد. هم تجربه تلخ شيعه در 
تأسيس حكومت و هم مشكات و مصيبت هايي كه جهان اسام در اين مدت به آن مبتا 
بوده، علماي شيعه را در دوران اخير به اين سمت سوق داده كه تعريف ها و تفسيرهاي 
تازه اي از سياست در دوران كنوني به دست دهند تا بتوان حركت هاي سياسي و معطوف 
كسب قدرت را در چهارچوب نگرش هاي ديني انجام داد. اين عمل گرايي ديني در تشيع، 
تا حد زيادي معطوف »اجتهاد« و س��اير مباني فقهي پوياي تش��يع است كه بر حسب 
»مقتضيات زمانه«، برنامه سياس��ي اس��ام را مطرح مي كند تا راهنماي عمل شيعيان 

باشد. 
در مجموع، هم نگرش علماي ش��يعي و هم حضور جدي ش��ان در جري��ان مبارزات 
ظلم س��تيزانه، منب��ع الهام بخش خوبي براي تش��يع فراهم آورده اس��ت. نقش س��يد 
جمال الدين اسدآبادی در بيداری كشورهای اسامی، نقش استعمارستيز حاج ما علی 
كنی در شكست قرارداد ذلت بار رويتر، نقش ميرزای شيرازی در شكست قرارداد انحصار 
توتون و تنباكو، نقش الهام بخش آخوند خراس��انی و ميرزای نائيني در قيام مشروطه، 
نقش شيخ فضل اهلل نوري در ارايه و شفاف كردن يك نظريه حكومت اسامي در دوران 

1. صحيفه امام، ج21، ص327. 
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اخير )واليت فقيه(، نقش آيت اهلل كاشاني و پدر ايشان در كمك به قيام شيعيان جنوب 
عراق در مبارزه عليه انگليسي ها در سال 1920 و سپس نهضت ملي شدن صنعت نفت 
و در نهايت، انقاب اسامي به رهبري امام خميني)ره(، نمونه هاي بسيار خوبي از نقش 
علماي شيعي در چنين جنبش هايی اس��ت كه عصاره اين نهضت ها در انقاب اسامی 

تجلی كرده و امروزه الهام بخش بسياری از نهضت های اسامی شده است. 

بسترهای هم گرایی نهضت های اسالمی و انقالب اسالمي 
از مهم ترين ويژگي تأثير انقاب اسامي بر جنبش هاي اسامي و نهضت ها، اسامی و 
سياسي كردن آنها و جهانی كردن اين جنبش ها بوده است. براي نمونه اسامي كردن 
مسئله فلس��طين، يكی از منظورها در اين خصوص اس��ت. هدايت مسئله فلسطين از 
تقابل اعراب- اسراييل به مسئله تقابل اسام- صهيونيسم يا حمايت معنوی و مادی از 
جنبش ها و گروه های مقاومت اسامی در فلسطين، از تأثيرات اساسي انقاب اسامي 
بوده است. تأثيراتی كه سطح اين جنبش ها را ارتقا بخشيد و از يك جنبش قومی، محلی، 
منطقه ای به يك جنبش فراگير جهانی تبديل كرد. امروزه ديگر داستان فلسطين يك 
منازعه محلی نيست يك مسئله بين المللی و جهانی است. يا مسئله تجاوزات اسراييل به 
لبنان ديگر يك مسئله منطقه ای نيست. بخشی از تحوالت مربوط به مفهوم بالنده اسام 
سياسی است كه از درون رشحات انقاب اسامی تراوش كرده و امروز در جهان اسام 

معياری برای تبيين اسام امريكايی با اسام ناب محمدی است. 
در اينجا به برخی از زمينه های هم گرايی بين جنبش های اس��امی و انقاب اسامی 
ايران كه مهم تري��ن آنها ايده واحد، آرمان مش��ترك، رقيب مش��ترك، وحدت گرايی، 

مردم مداری و مسائل فرهنگی هستند به صورت ايجاز پرداخته می شود. 
1. ايده واحد: انقاب اسامی ايران، گرچه يك انقاب ش��يعی است، ولی همانند هر 
مس��لمان و هر جنبش اس��امی ديگر، به وحدانيت )ال اله اال اهلل( اعتقاد دارد، به رسالت 
پيامبر اكرم)ص( معتقد است؛ كعبه را قبله آمال و آرزوهای معنوی خود می داند؛ قرآن را 
كام خداوند سبحان و آن را منجی بشريت گمراه تلقی می كند، و به دنيای پس از مرگ 

و قبل از آن، به صلح، برادری و برابری ايمان دارد. 
2. رقيب يا دشمن يكس�ان: انقاب اس��امی و جنبش های اس��امی دارای دشمن 
مش��ترك اند. اين دشمن مش��ترك كه همان اس��تكبار جهانی به س��ركردگی امريكا و 
رژيم صهيونيس��تی اس��ت، همانند كفار قريش، مغوالن وحش��ی، صليبيون مسيحی، 
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اس��تعمارگران اروپايی و صرب های نژادپرس��ت كيان 
اس��ام را تهديد می كند، در حالی كه انقاب اسامی با 
طرح شعار »نه شرقی و نه غربی« علم مبارزه عليه دشمن 
مشترك جهان اسام را به دوش گرفته است. با توجه به 
خيزش هاي مردمي منطقه و مبارزه با ساختار سياسی 
مستبد و فاس��د )استبداد و استكبارس��تيزي( كه هيچ 
اميدی به اصاح و تغيير آن نبوده است، استعمارستيزی 
و عدم وابستگی به كشورهای خارجی به خصوص امريكا 
و رژيم صهيونيستی به چشم می خورد. مردم معترض اين كش��ورها به دنبال استقال 
سياسی كشور خود هستند و می خواهند حق تعيين سرنوشت داشته باشند. از مهم ترين 
داليلی كه موجب بروز چنين تظاهرات گسترده در كشورهای اسامی شده تعالی خواهی 
و هويت  طلبی است. تحقق چنين مسئله ای در گرو احيای اسام اصيل است. خيزش مردم 

با چنين درخواستی موجب كسب و حفظ كرامت و منزلت انسانی می شود.1 
3. آرمان مشترک: انقاب اسامی ايران و جنبش های اسامی معاصر، خواهان برچيده 
شدن ظلم و فساد و اجرای قوانين اسام و استقرار حكومت اسامی در جامعه مسلمانان 
و در نهايت حكومت جهانی اسام بوده است. البته برخی از جنبش های سياسی اسامی، 
تنها خواس��تار عمل به احكام اسام در كش��ورهای خود حتی در شرايط عدم تشكيل 
حكومت اسامی در كشور خود هستند؛ برخی نيز در پی تشكيل يك حكومت مستقل، 

بدون تأكيد بر شكل و محتوای اسامی حكومت هستند. 
4. وحدت گراي�ی: تكيه انقاب اس��امی و رهبری آن بر لزوم وحدت همه قش��رها و 
مذاهب اس��امی در نيل به پيروزی در صحنه داخلی و خارج��ی، زمينه ديگر گرايش 
جنبش های سياسی اسامی معاصر به سوی انقاب اسامی است. چون انقاب اسامی 
به تأسی از اسام ناب محمدی)ص( هيچ تفاوتی بين مسلمانان سياه و سفيد، اروپايی و 
غير اروپايی قائل نيست، بر جنبه های اختاف برانگيز در بين مسلمين پای نمی فشارد و 
بلكه با ايجاد دارالتقريب فرق اسامی، برپايی روز قدس، صدور فتوای امام خمينی)ره( 
عليه سلمان رش��دی، برگزاری هفته وحدت و... در جهت اتحاد مسلمانان گام برداشته 
است. به همين دليل، طيف گس��ترده ای از گروه های غير ش��يعی و حتی جنبش های 

1. بهزاد قاسمی، »گزارش اجاس جهاني استادان مسلمان دانشگاه ها و بيداري اسامي«، مطالعات راهبردي 
جهان اسام، س13، ش51، 1391، ص205. 

نمونه  اسالمي  انقالب 
بي بدیل تبدیل یک نهضت 
اسالمي شيعي به دولت و 
حکومت است. مبارزه با ظلم 
چه به معناي استبداد داخلي 
و چه به معناي استکبار 
کار  دستور  در  جهاني، 

انقالب اسالمي قرار دارد
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آزادی بخش غير اسامی، انقاب اسامی ايران را الگو و اسوه خود قرار داده اند. بنابراين 
جای شگفتی نيس��ت كه مسلمانان س��نی فلس��طينی به نام و ياد امام خمينی)ره( به 

عمليات شهادت طلبانه دست بزنند و البته می زنند. 
5. مردم مداری: مردم گرايی انقاب اسامی، عاملی در گسترش انقاب و پذيرش آن 
از سوی ملت های مسلمان بوده است. انقاب 57 و رهبری آن، بر اين باور بودند كه بايد 
به ملت ها بها داد نه به دولت ها. به عنوان نمونه، حج و اهميت و ارزشی كه ايران اسامی 
به آن می دهد، يكی از مقوالتی است كه نشان دهنده مردم گرايی انقاب اسامی ايران 

است. 
استراتژی مبارزاتی انقاب اس��امی در ايران در درجه اول و به طور ذاتی نه بر اساس 
خشونت و اسلحه، بلكه بر اساس مردمی1  كردن انقاب و پرهيز از خشونت نظامی بوده 
است. اين استراتژی مورد تأكيد انقابيون روحانی و مذهبی به رهبری امام خمينی)ره( 
و منشأ اختاف آنها با گروه های چپ و سازمان مجاهدين خلق و توسل آنها به خشونت 
و ترور بود كه در نهايت زمينه ساز انشعاب اين سازمان و شكل گيری گروهك منافقين 
از انقاب اسامی و ترور شخصيت های انقابی همانند ش��هيد مرتضی مطهری، دكتر 
بهشتی، باهنر، رجايی و برخی ديگر از شخصيت های مذهبی و سياسی نظام جمهوری 

اسامی ايران بوده است. 
6. تأثيرگذاری فرهنگی: امور فرهنگی از آن حيث مهم هس��تند كه پايه و اس��اس و 
زمينه ساز امور سياسی هس��تند و به همين دليل امور فرهنگی، رنگ و بوی سياسی به 
خود می گيرند و در مقوله سياسی، شايستگی مطرح ش��دن را می يابند. بر اين اساس، 
از مصاديق تأثيرگذاری فرهنگی انقاب اس��امی را بر جنبش های اسامی معاصر در 
منطقه تقويت فرهنگ جهاد و شهادت در ميان جنبش ها؛ تقويت رويكرد مردمی كردن 
مبارزه و جهاد در ميان ملت ها از سوی جنبش های سياس��ی اسامی؛ طرح شعارهای 
بديع و جريان س��از مانند: الش��رقيه و الغربيه؛ الاله االاهلل؛ اهلل اكبر؛ توجه ويژه به اماكن 
مذهبی همانند مسجد و نمازهای جمعه و جماعت به عنوان منشأ و منبع الهام بخش و 

حركت بخش به جنبش ها هستند. 

بسترهای واهم گرایی نهضت های اسالمی و انقالب اسالمي 
در مطالعه آسيب شناس��ي جنبش های اس��امی معاص��ر و تأثير عوام��ل و داليل در 

1. popularization
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واهم گرايی نهضت ها و انقاب اس��امی عاوه بر عواملی كه توانسته است فرصت های 
بسياری را برای هم گرايی كشورهای اسامی ايجاد كند، هر چند با محدوديت  و موانعي 
هم روبه روست كه در اينجا به عنوان آسيب شناسي و عوامل واگرايی جنبش های اسامی 

معاصر به آن پرداخته می شود. 
1. محدوديت  ايجاد ائتالف های سياسی و هم گرايی جهان اسالم: دستيابی به وحدت 
و هم گرايی كشورهای اسامی منوط به تحقق زمينه های ساختاری و فرآيندی در ميان 
ملت ها و دولت های اسامی است. آنچه می توان درباره بازتاب انقاب اسامی ايران در 
ميان ملت های اسامی بيان كرد، سطح باالی اس��تقبال و همراهی با انقاب اسامی و 
آموزه های آن اس��ت. در اين سطح، همچنان  كه در بخش پيش��ين به آن پرداخته شد، 
ظرفيت ها و قابليت های بس��ياری در ميان ملت های اس��امی برای تحقق بخشيدن به 
هم گرايی ملت های اس��امی وجود دارد، ولی بخش ديگر هم گرايی و وحدت در ميان 
كشورهای اس��امی مربوط به دولت ها و حكومت های اسامی اس��ت كه به طور غالب 
بازتاب انقاب اس��امی بر آنها با محدوديت و مانع روبه رو بوده و در برخی موارد سبب 
ايجاد هراس و ترس آنها از انقاب اس��امی ايران شده اس��ت. آنچه مسلم است، تحقق 
هم گرايی كشورهای اسامی در سطح دولت، مس��تلزم ايجاد ائتاف سياسی در سطح 

منطقه ای و جهانی است كه به نظر می رسد با محدوديت هايی روبه روست. 
2. حاکميت سيس�تم دولت- مل�ت: در دوران معاصر كه مبنای اصلی ش��كل گيری 
كشورها ناسيوناليس��م اس��ت، كش��ورها در چهارچوب قلمروهای ملی تصميم گيری 
می كنند. بنابراين، كشورهای اسامی اگرچه در بعد نظری با مفاهيمی همچون امت و 
مصالح اسامی آشنا هستند، ولی در عمل، بر مبنای دولت- ملت به دنبال تأمين مصالح 
و منافع ملی خود هس��تند. ازاين رو، می توان گفت يكی از موانع اصلی هم گرايی جهان 
اس��ام، وجود اصل دولت- ملت و تأكيد بيش از حد بر مرزهای ملی و تقويت علقه های 
ناسيوناليس��تی اس��ت كه تا حد زيادی ريش��ه در سياست های اس��تعماری و مداخله 
قدرت های بزرگ دارد.1 انقاب اسامی ايران نه تنها بر امت واحده اسامی تأكيد كرد، 
بلكه خواهان رها شدن كشورهای اسامی از حكومت های وابسته شد كه اين امر سبب 

شد كشورهای وابسته در بسياری از موارد، روياروی انقاب اسامی ظاهر شوند. 
3. وابستگی به قدرت های بزرگ: انقاب اسامی ايران در مسير هم گرايی دولت های 

1. محمدباقر حشمت زاده، چهارچوبی برای تحليل و شناخت انقاب اسامی در ايران، تهران، مؤسسه فرهنگی 
دانش و انديشه معاصر، 1378. 
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اسامی، بر وابسته نبودن به قدرت های بيگانه و حفظ استقال كشورهای اسامی تأكيد 
می ورزد. از ديدگاه رهبر انقاب اسامی، كشورهای مستقل، خود می توانند مصالح كشور 
خود و جهان اسام را تشخيص دهند و بر اس��اس آن مصالح، تصميم گيری كنند، ولی 
دولت های وابسته به سبب وابستگی، تابع تصميم گيری های قدرت ها هستند و بيشتر 
تصميم آنان مبتنی بر سودرسانی به قدرت هاس��ت. ازاين رو، چنانچه دولت ها مستقل 
باشند، به يك نقطه مشترك دست می يابند كه آن، ايس��تادگی در برابر استعمارگران 

است.1 
با وقوع انقاب اس��امی، مس��ئله مقابله با قدرت های خارجی، در كشورهای اسامی 
ٌٌٌ  دولت های اسامی پايگاه مردمی نداشتند و به  صورت جدی،  اهميت يافت؛ زيرا بيشتر   
به جهان غرب به  ويژه امريكا وابس��ته بودند. ازاين رو، با وقوع انقاب اسامی در ايران، 
نظام حكومتی سلطنتی جای خود را به نظام جمهوری اسامی و از خط  مشی دوستی 
با امريكا، به سوی دشمنی با آن كشور تغيير داد. اين امر در حالی صورت می پذيرفت كه 
به  طور كلی كشورهای منطقه به جز عراق دارای نظام سلطنتی و تحت حمايت و نفوذ 
امريكا و انگليس بودند. اين انقاب با ويژگی های منحص��ر به فرد خود همانند نفرت از 
هر دو ابرقدرت به  ظاهر متضاد، شدت بی سابقه حضور مردم در صحنه های گوناگون و 
الهام پذيری از مذهب، از توانايی جذب عاقه مندان بس��ياری در ميان مردم كشورهای 
منطقه برخوردار بود كه اين مسئله س��بب نگرانی و برخورد منفی دولت های اسامی 
منطقه با انقاب اسامی شد. زيرا از يك سو دارای ساختار حكومت غير مردمی بودند و 

از سوی ديگر، به قدرت های خارجی وابسته بودند. 
4. وجود حكومت ه�ای اقتدارگرا و غير مردمی: از جمله موانع اتحاد جهان اس��ام، 
وجود دولت های اقتدارگرا در كشورهای اسامی است. اين كشورها با سركوب جنبش ها 
و اخراج عوامل انقابی، اجازه نفوذ عميق ارزش های اسامی نشئت گرفته از ايران را به 

قلمرو ملی خود ندادند و به مقابله با آن مبادرت ورزيدند.2 
انقاب اس��امی با ويژگی های خاص خود به  ويژه اس��امی بودن و مردمی بودن آن، 
به  عنوان الگويی برای مردم كشورهای اسامی مطرح ش��د، به  گونه ای كه ترس از برپا 
شدن انقابی مشابه انقاب اس��امی ايران در كشورهای منطقه، رهبران و سردمداران 

1. سيد محمدجواد هاشمی، امام خمينی و هم گرايی جهان اسام، تهران، نيايش، ص85. 
2. گراهام فولر، قبله عالم، ژئوپلتيك ايران، ترجمه عباس مخبر، تهران، مركز، 1377، ص146. 



بيداري اسامي
278

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

اين كشورها را سخت به انديشه و تش��ويش خاطر انداخت؛1 برای مثال، قيام گروه های 
مبارز مذهبی در كشورهای هم جوار ايران كه خطری جدی برای ثبات اين كشورها بود، 

واكنش خصومت آميز كشورهای منطقه به  ويژه عراق و عربستان را در پی داشت. 
با توجه به مطالب بيان ش��ده، می توان گفت هم گرايی كش��ورهای اسامی در سطح 
سياسی برای تحقق بخش��يدن به امت اسامی، سياس��ت خارجی مشترك، اتحادها و 
پيمان های سياسی منطقه ای به  دليل وابس��ته بودن بيشتر حاكمان اسامی، نداشتن 
پايگاه مردمی و احس��اس ترس آنها از آموزه های اس��ام و انقاب اس��امی، با موانع و 
محدوديت های بسياری روبه روست كه اين امر سبب شده است تا هم گرايی كشور های 
اسامی در پرتو آموزه های انقاب اسامی در سطح سياست حاد با موانعی روبه رو شود. 
5. يكسان نبودن ارزش های فكری و سياسی نخبگان: يكی ديگر از زمينه ها و شرايط 
رسيدن به هم گرايی در ميان كشورهای اسامی، مربوط به كارگزاران اصلی هم گرايی، 
يعنی نخبگان فكری و سياسی است كه با وجود وجوه اشتراكات اوليه، همچنان تحت 
تأثير تعارضات و اختافات فكری و سياس��ی فزايند ه ای اس��ت ك��ه در عمل هم گرايی 
كشورهای اسامی را با محدوديت و مانع روبه رو كرده است. با پيروزی انقاب اسامی 
ايران، اين تعارضات وارد مرحله  نوينی گشت و بار ديگر در دو محور جنگ شيعه و سنی و 
عرب و عجم ساماندهی شد و در هم گرايی كشورهای اسامی در پرتو آموزه های اسامی 
انقاب اس��امی، تعارضات و درگيری هايی را ميان كشورهای اسامی و ايران اسامی 

به  وجود آورد. 
بيشتر كشورهای عربی، جمهوری اسامی ايران را به تاش برای شيعه كردن مناطق 
سنی جهان اس��ام و گس��ترش ش��يعی گری در منطقه متهم می كنند. مهم ترين اين 
مواضع، سخنان ملك عبداهلل، پادشاه اردن، در دسامبر 2004 است. وی طی سخنانی، 
شكل گيری »هال ش��يعی« را خطری می داند كه خاورميانه را تهديد می كند. بر اين 
اساس، اين هال از ايران آغاز شده است، تا علوی های سوريه امتداد می يابد و به حزب اهلل 
لبنان می پيوندد. نكته قابل تأمل و مهم اين اس��ت كه اندكی پس از اين موضع گيری، 
حسنی مبارك، رئيس جمهور مصر نيز اعام كرد ش��يعيان عراق و لبنان، پيوندشان با 
ايران، قوی تر از وابستگی شان به كشورهای خودشان است. اختافات فرهنگی و سياسی 
ميان كشورهای مس��لمان عرب )مانند مصر، كشورهای عضو ش��ورای همكاری خليج 

1. مسعود اسامی، ريشه يابی مواضع و عملكرد كويت در جنگ تحميلی عراق عليه ايران، تهران، همراه، 1369، 
ص250. 
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فارس، سوريه، فلسطين، لبنان( و كشورهای مسلمان غير عرب )ايران، تركيه، پاكستان، 
افغانستان، كشورهای مسلمان آسيای ميانه و قفقاز و جنوب شرقی آسيا( نيز از جمله 

مهم ترين مسائل برهم زننده هم گرايی اسامی است. 
انقاب اس��امی ايران، با توجه به دارا بودن جاذبه های ايدئولوژيك و هويت بخش��ی 
همچون حماي��ت از ملت های مح��روم و مس��تضعف، حمايت از نهضت ه��ای دينی و 
جنبش های اس��امی و داش��تن آموزه وحدت گرايی و اتحاد امت اسامی و نيز با توجه 
به تسری و گسترش ارزش های اسامی و انس��انی به كشورهای تحت ستم و ملت های 
مسلمان و تأس��يس نهادهايی همچون مركز جهانی علوم اس��امی )جامعه المصطفی 
العالميه( و مجمع جهانی تقريب مذاهب اس��امی به  منظور تربيت نيروهای متخصص 
اسامی و نزديك ساختن ديدگاه های نخبگان فكری و سياسی جهان اسام در مسئله 
هم گرايی ملت های مسلمان، توانسته است فرصت های بسياری به  وجود آورد، ولی در 
سطح سياس��ی و دولت ها، با موانع و محدوديت هايی روبه رو بوده است؛ زيرا زمانی كه 
انقاب اسامی به پيروزی رسيد، با توجه به ناعادالنه دانستن ساختار نظام بين الملل، 
خواستار تحول در آن و شكل گيری نظام عادالنه جهانی بر مبنای منافع همه كشورهای 

جهان و شكل گيری نظم نوين منطقه ای بدون حضور ابرقدرت های جهانی شد. 

فرصت و چالش های جنبش های اسالمی معاصر قبل از انقالب اسالمی ایران 
مهم ترين نقطه ضعف و تهديد جنبش های اس��امی در اين سال ها، پراكندگی و عدم 
انسجام آنها در تاكتيك  ها )روش های مبارزاتی( و ناتوانی در گذار از مرحله موجود و در جا 
زدن در مرحله پيش از تشكيل »جامعه و حكومت اسامی« بود. فقدان منبع الهام بخش 
و در واقع رهبری واحد در هداي��ت جريان ها و جنبش های اس��امی در تقابل با نظم و 
نظام های سياسی موجود )فقدان نظريه واليت فقيه( از جمله آنها بود. تجربه ناموفق و 
در واقع شكست راه حل های نوسازی و توسعه مدرن اعم از نوع شرقی )سوسياليستی- 
ماركسيستی( يا نوع غربی )ليبراليستی- س��رمايه داری( آن است كه نه تنها نتوانسته 
بود در خال سال های پس از اس��تقال جوامع جهان س��وم و جهان اسام )سال های 
پس از جنگ دوم جهانی( وضع را بهتر كند بلكه به دليل در پيش گرفتن آن راه حل ها، 
ساخت و بافت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياس��ی جوامع مسلمان عمًا دچار از 
هم گسيختگی و بحران مضاعف شده بود؛ با توجه به بن بست راه حل ها و ايدئولوژی های 
معطوف به ناسيوناليسم )پان عربيسم، پان  تركيسم، پان ايرانيسم و...( بر اساس فرصت و 
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چالش های مطرح شده می توان مدعی شد: لزوم در پيش گرفتن طرح يا ايده »راه سوم« 
)نه شرقی/ نه غربی( مبتنی بر آموزه های اسامی برای اداره سياست داخلی و خارجی 
بود؛ در چنين زمينه و زمانه ای است كه جنبش اسامی ايران به عنوان جزئی از كليت 
نهضت های اسامی جهان اسام، كوشيد تا نهضت های مزبور به سرانجام مؤثری برسند 
و با ايجاد انقاب اسامی و تشكيل حكومت اسامی، جنبش های اسامی در جهان اسام 

را از بن بست و ركود خارج كند. 
فرصت هاي جنبش های اس��امی معاصر پس از انقاب اس��امی ايران، وقوع انقاب 
اسامی در دهه های پايانی قرن بيستم، قرنی كه از آن به عصر پايان ايدئولوژی ها و پايان 
تاريخ تعبير می شد، به مانند موجی خروشان، بر انديش��ه ها و نظريه های مادی گرايانه 
غربی و ش��رقی فرو آمد و برنام��ه جديد را ايجاد ك��رد. اين انقاب كه ب��ر خاف ديگر 
انقاب های مدرن، از رويكردی دين��ی و معنوی برخوردار بود، نگ��رش دنيامحورانه و 
مادی گرايانه حاكم بر نظام تعامل جهانی را از اس��اس متزلزل ساخت و موجی از شور و 
اميد در ميان ملت های محروم جهان و جوامع اس��امی به  وج��ود آورد؛ جوامعی كه به 
طور عموم تحت سلطه حكومت های خودكامه بودند. در اين ميان، آنچه شگفت به نظر 
می رسيد، نقش اسام در تسريع روند پيروزی انقاب اسامی و ظهور آن به  عنوان يك 
ايدئولوژی غالب در ايران انقابی بود. انقاب ايران س��بب تجديد دوباره حيات دين در 
جامعه ايرانی شد،1 به  گونه ای كه پس از انقاب، ايران به پايگاه يك حركت اسامی نوين 
كه مركزيت بخش اعظم دنيای اس��ام را طی سال های گذش��ته در خود داشته است، 
تبديل شد. اين انقاب به لحاظ ظرفيت های باالی جاذبه ايدئولوژيك توانست نه تنها در 
ميان ملت های اسامی، بلكه در ميان ملت های محروم و تحت ستم از پذيرش و استقبال 
فزاينده ای برخوردار شود و تا حد زيادی انسان های مسلمان و آزادی خواه را مجذوب خود 
سازد؛ به  ويژه زمانی كه توصيف و ترسيم انقاب اسامی ايران با رهبری امام خمينی)ره( 
درآميخت و توده های ميليونی مردم را به حمايت از آموزه های امام)ره( رهنمون ساخت. 
1. حمايت از ملت های محروم و جنبش های اس�المی: انقاب اس��امی بنابر ماهيت 
و هدف های خود كه از مكتب اس��ام سرچش��مه می گيرد، نه تنها در بعد ملی، احياگر 
طرح ها و برنامه ها و نظريه های خاص برای حكومت و دولت مداری بوده اس��ت، بلكه در 
سطح جهانی نيز با توجه به جهان شمولی مكتب اس��ام، افكار و نظريات خاصی دارد و 

1. محسن ميانی، شكل گيری انقاب اسامی از س��لطنت پهلوی تا جمهوری اسامی، تهران، گام نو، 1381، 
ص15. 
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مفاهيم، واژه ها و اصطاحات خاص و ويژه ای را ابداع كرده 
است كه برخی از آنها، خود دنيای خاصی از انديشه های 
ناب را در بردارد. در ميان اين واژه ها و اصطاحات نوين، 
می توان به عنوان هايی همچون مس��تضعفين، ملت های 
مح��روم، مس��تكبرين، جهان اس��تكباری ي��ا حاكميت 

مستضعفين اشاره كرد.1 
از آنجا كه انقاب اسامی بر پايه ارزش های مكتب اسام 
شكل گرفته است، با محكوم كردن استكبار و سلطه جويی، 
حمايت خود را از مس��تضعفان جهان در اقصی نقاط عالم 

اعام داشت. در واقع اين انقاب با طرح استكبارستيزی جهانی، نظام جديدی را به عالم 
عرضه داشت كه در آن، تضاد واقعی ميان مس��تكبران از يك سو و مستضعفان جهان از 
سوی ديگر، كامًا به چشم می خورد؛ زيرا جامعه جهانی روی صلح و آشتی نخواهد ديد، 
مگر زمانی كه استكبار و مستكبران از صفحه روزگار، محو و مستضعفان بر همه جهان 
حاكم ش��وند. امام خمينی)ره( از آغاز نهضت اس��امی به  ويژه پس از پيروزی انقاب 
اسامی، همواره در بيانات و نوشته های خود، بر حمايت از محرومان و مستضعفان تأكيد 

می كرد: 
ملت آزاده ايران اكنون از ملت های مستضعف جهان در مقابل آنهايی 
كه منطقشان توپ و تانك و شعارشان س��رنيزه است، كامًا پشتيبانی 
می كند. ما از تمام نهضت های آزادی بخش در سرتاسر جهان كه در راه 

خدا و حق و حقيقت و آزادی مبارزه می كنند، پشتيبانی می كنيم.2 
در قانون اساسی جمهوری اس��امی ايران نيز بر لزوم توجه به مسائل جهانی به  ويژه 
حمايت از مردم و ملت های تحت ستم در س��طح جهان تأكيد شده است؛ زيرا همه اين 
قوانين بر پايه موازين و ارزش های اس��ام و قرآن تهيه شده اس��ت و موازين اسام در 
چهارچوب مرز های يك كش��ور نمی گنجد، بلكه متعلق به همه جهان است. در مقدمه 

قانون اساسی آمده است: 
قانون اساس��ی با توجه به محتوای انقاب اس��امی كه حركتی برای 
پيروزی تمامی مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقاب 

1. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسامی، 1385، ص117. 
2. صحيفه امام، ج12، ص138. 

ایران  اسالمی  انقالب 
اسالمی  جنبش های  و 
معاصر، خواهان برچيده 
و  فساد  و  ظلم  شدن 
اجرای قوانين اسالم و 
استقرار حکومت اسالمی 
در جامعه مسلمانان و در 
نهایت حکومت جهانی 

اسالم بوده است
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را در داخل و خارج كش��ور فراهم می كند؛ به  ويژه در گس��ترش روابط 
بين المللی با ديگر جنبش های  اسامی و مردمی می كوشد تا راه تشكيل 
امت واحده جهانی را هموار كند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم 

و تحت ستم در تمامی جهان فراهم آيد.1 
در اصل سوم بند 16 قانون اساسی نيز آمده اس��ت كه دولت جمهوری اسامی برای 
رسيدن به هدف های خود موظف است سياست خارجی كشور را به  گونه ای تنظيم كند 
كه بر اساس معيار های اسام، تعهد برادرانه  نسبت به همه مسلمانان و حمايت بی دريغ از 
مستضعفان جهان باشد. همچنين اصول 152 و 154 بر حمايت از حقوق همه مسلمانان 

و حمايت از مستضعفان جهان تأكيد كرده است.  
از س��وی ديگر، امام خمينی)ره( ه��م پيش از پي��روزی انقاب و هم پ��س از آن، از 
نهضت های آزادی بخش و اصاح طلب بدون حساس��يت نسبت به گرايش های دينی و 
مذهبی آنان، به حمايت برمی خاست كه نمونه بارز آن، در نهضت مسلمانان فلسطين و 
قيام آنان بر ضد اسراييل آشكار است.2 انقاب اسامی ايران كه توانست نظام استبدادی 
و دست نشانده را سرنگون و حكومت اسامی را به جای آن مستقر سازد، برای ملت های 
تحت س��تم به  عنوان يك الگو به  ش��مار می آيد كه می تواند زمينه ساز الگوی رفتاری و 

هنجاری جديدی باشد. 
2. وحدت گرايی انقالب اس�المی ايران: تفرقه و جدايی سياسی مسلمانان خطرناك 
است، به  گونه ای كه زيان های فراوانی برای جهان اس��ام و امت اسامی داشته و دارد. 
دشمنان اس��ام و مخالفان عزت و قدرت مس��لمانان همواره درصدد ايجاد اختاف و 
درگيری ميان مس��لمانان و پيروان مذاهب بوده اند و يكی از نقشه های استكبار جهانی 
برای مهار قدرت روزافزون جهانی اس��ام، تاش در راه دامن زدن به اختافات فرقه ای 

و مذهبی است. 
انقاب اس��امی ايران همواره منادی وحدت اسامی و اتحاد مس��لمانان جهان بوده 
است. تأسيس مجمع جهانی تقريب مذاهب اس��امی، تشكيل هفته وحدت، برگزاری 
كنفرانس های بين المللی وحدت، رهنمودهای س��ازنده و عميق رهبر انقاب اسامی، 
امام خمينی)ره( و مقام معظم رهبری و نيز تأكيد فراوان بر وحدت جهان اسام و امت 
اس��امی می تواند زمينه هم گرايی كشورهای اس��امی را فراهم آورد. در اصل يازدهم 

1. قانون اساسی جمهوری اسامی ايران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1375، ص15. 
2. سيد محمدجواد هاشمی، همان، ص83. 
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قانون اساسی آمده است: به حكم آيه كريمه: »إِنهَّ 
ُُّكم َفاعُبدوِن«، همه  ًه واِحَدًه َوأَنا َرب ُتُكم أُمهَّ هِذِه أُمهَّ
مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوری اسامی 
ايران موظف است سياس��ت كلی خود را بر پايه 
ائتاف و اتحاد ملل اس��امی قرار دهد و كوشش 
پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسی، اقتصادی و 

فرهنگی جهان اسام را تحقق بخشد. 
بر اين اس��اس، هدف آرمانی انقاب اس��امی، 
ايجاد دولت بزرگ اسامی اس��ت كه بتواند همه 
سرزمين های اسامی را در خود جای دهد و يك 

قدرت مس��تقل ايجاد كند. بنابراين، اگر دولت ها و ملت های اس��امی بتوانند بر موانع 
موجود بر سر راه وحدت اسامی و تش��كيل امت بزرگ اسامی فايق آيند و توطئه های 
استعمار را بشناس��ند و آنها را خنثی كنند، می توانند يك قدرت بزرگ در جهان به نام 

جهان اسام و امت اسام ايجاد كنند. 
3. انقالب اسالمی و احيای تفكر اسالمی: پيش از ظهور انقاب اسامی و موجوديت 
يافتن آن در جغرافيای سياسی جهان، سايه انداختن افكار و عقايد كفرآميز و انديشه های 
مادی بر اذهان ملت های مسلمان، سبب شده بود تا دين به حاشيه رانده شود و جهان به 
سوی ترويج سكوالريسم و ايجاد يك جهان غير دينی حركت كند، ولی با وقوع انقاب 
اسامی ايران، تغييرات و تحوالت نوينی به  وجود آمد؛ انقاب ايران درصدد بود تا با به 
اجرا درآوردن احكام و ارزش های اصيل اس��امی در همه ابعاد نظام حكومتی، دين را 
نهادينه سازد كه با ظهور انقاب اسامی و تاش آن برای رساندن پيام خود به گوش همه 
ملت ها، اين زمينه و آمادگی در برخی ملت ها به  ويژه ملت های مسلمان فراهم شد تا آنان 
نيز بتوانند از رخوتی كه در آن بودند، رها شوند و با بازگشت به ارزش ها و تعاليم اصيل 

اسامی، از بيگانگی و دوگانگی ارزشی كه به آن گرفتار بودند، نجات يابند. 
در واقع، انقاب اسامی به ملت های مسلمان كه در بند مدل ها و الگوهای غرب و شرق 
بودند، اين حقيقت را فهماند كه تنها بازگش��ت به دين و ارزش های اس��امی است كه 
می تواند راهگشای مشكات و تأمين كننده مصالح آنها باشد؛ زيرا دين اسام برای همه 

ملت های  به  اسالمی  انقالب 
مسلمان که در بند مدل ها و 
الگوهای غرب و شرق بودند، این 
حقيقت را فهماند که تنها بازگشت 
به دین و ارزش های اسالمی است 
که می تواند راهگشای مشکالت و 
تأمين کننده مصالح آنها باشد؛ زیرا 
دین اسالم برای همه حوزه های 
سياسی،  از  اعم  حکومت 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، 

طرح و برنامه دارد
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حوزه ه��ای حكومت اعم از سياس��ی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی، طرح و برنامه دارد.1 اگرچه 
قرن بيستم با عقب نش��ينی اسام در پی ضعف و 
ناتوانی امپراتوری عثمانی آغاز شده، ولی پيروزی 
انقاب اس��امی در س��ال های پايانی اين قرن، 
نويدبخش آغاز دوره جديد ظهور اس��ام است.2 
ازاين رو، در دوران معاصر، انقاب اسامی ايران 
به  عنوان نقطه آغازين خيزش تفكر اس��امی به 

شمار می رود. 
4. انقالب اس�المی و احيای هويت اسالمی: انقاب اس��امی ايران واكنشی از سوی 
طرفداران احيای تفكر دينی برای حل مش��كات جوامع اس��امی و چاره جويی آنها با 
استفاده از اصول و مقررات ارزشمند اسام بود. اين واكنش در مقابل استبداد و استكبار 
كه منافع خود را در نبود اس��ام می ديدند، به وجود آمد. مبارزان اسامی برای تحقق 
بخشيدن به آرمان های اس��ام، با تأكيد بر هويت اسامی، به اتحاد و نزديكی فرقه های 
گوناگون مذهب اسام می انديشيدند و به همين خاطر بود كه نظر مثبت مذاهب اسامی 

نسبت به انقاب اسامی جلب شد.
انقاب اسامی تنها منحصر به مسلمانان ايرانی نيست، بلكه آرمان های آنها، دل خواه 
و مطلوب ميليون ها مسلمانی اس��ت كه در كش��ورهای ديگر خواه اسامی و خواه غير 
اسامی زندگی می كنند. همچنين بايد گفت مبارزات انقاب منحصر به داخل كشورها 
نيست، بلكه اعتقاد بر اين است كه روند مبارزات بايد در سطح بين المللی انجام پذيرد؛ 
زيرا تحقق برخی آرمان های اس��امی پس از تأس��يس يك حكومت اس��امی، در گرو 
هماهنگی و نزديكی كشورهای اسامی اس��ت. انقاب اسامی، با بيدار ساختن هويت 

اسامی مسلمانان، آنها را به سوی مبارزات اسامی كشاند.3 
انقاب اس��امی ايران حركتی مبتنی بر بازگش��ت به خويش��تن، تأكي��د بر هويت 
فراموش شده اسامی برای برخورد با جنبه های مختلف حيات بشری، در خاف جهت 
منافع و هدف های شرق و غرب و نيز حركتی نوگرايانه فرهنگی به  منظور احيای هويت 

1. محسن مجرد، تأثيرات انقاب اس��امی بر سياست بين الملل، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامی، 1386، 
ص113.

2. جميله كديور، امريكا و رويارويي با انقاب اسامي، تهران، اطاعات، 1373، ص98. 
3. سيد داوود آقايي، ايران و سازمان هاي بين المللي، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1381، ص175. 

امام خمينی)ره( به  عنوان ایدئولوگ 
انقالب اسالمی ، صدور انقالب را به 
مفهوم صدور ارزش ها، آرمان ها و 
تجربيات انقالب اسالمی همچون 
خصلت های  به  نيل  استقالل، 
انسانی و خودکفایی، حمایت از 
مستضعفان و رنج دیدگان، ایجاد 
عدالت اجتماعی، نفی اشرافی گری 

و تبعيض ها و نژادگرایی می دانند
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اسامی، نه تنها در ايران، بلكه مطرح ساختن آن در جهان به  عنوان مكتب حيات بخش 
و الگوی تمام عيار سعادت و رفاه دنيوی و اخروی بود. 

انقاب اسامی، بازگشت به اسام ناب محمدی و طرد اسام امريكايی زورمداران را در 
دستور كار خود قرار داد و خواهان زدودن انواع خرافه ها و تفسيرهای نادرست از اسام 
ش��د. همچنين، تأكيد بر محوريت خدا و اتكا به ياری پروردگار متعال، شكوفا ساختن 
استعدادهای انسانی و بهره گيری از توانايی ها و امكانات فكری و مادی جامعه در انقاب، 
از موارد مؤكد در اي��ن انقاب بود.1 گفتمان هويتی انقاب اس��امی در تقابل با مظاهر 
تجدد، از جمله ناسيوناليسم بود. واژه ملت و ملت گرايی به مفهوم اروپايی آن، در فرهنگ 
ايرانی وجود نداشت، ولی از آنجا كه خود را مقدم بر اسام می دانست، روياروی فرهنگ 
اسامی »امت« قرار گرفت. انقاب اسامی ايران به  عنوان يكی از مهم ترين انقاب های 
قرن در افتخار و اعتماد به نفس مسلمانان بدون توجه به مليت يا تمايات سياسی آنها، 
نقش بسزايی داشته است. اين مسئله نه تنها بر اس��اس پيامدهايی است كه در منطقه 
مجاور خاورميانه و جهان اسام داش��ته، بلكه بر اساس دس��تاوردهايی است كه برای 

سراسر جهان به ارمغان آورده است. 
5. انقالب اسالمی و طرح سياس�ت دينی: از آنجا كه انقاب اسامی ايران مبتنی بر 
ايدئولوژی اسام به  ويژه مذهب ش��يعه است و مش��روعيت خود را از دين الهی كسب 
می كند، با نظم بين المللی مبتنی بر سياس��ت قدرت در تضاد است. هدف های انقاب 
اسامی كه مبتنی بر فرهنگ دينی و ارزش های سنتی و بومی است، برای جهان غرب 
كامًا غير منتظره بود و كشورهايی كه با ايدئولوژی هايی مانند ليبراليسم و سوسياليسم 
در نظام بين الملل خو گرفته بودند، به هيچ وجه رويكرد دينی يا احيای س��نت سياسی 
اسام برايش��ان قابل هضم نبود. بدين ترتيب، »رخداد انقاب اسامی با ماهيت دينی 

باعث غافل گيری صاحب نظران، دولت ها و نخبگان سياسی شد«.2
با پيروزی انقاب اسامی، گفتمان سياس��ت دينی، خواهان بخشی از قدرت سياسی 
ش��د. اين گفتمان در حالی در دنيای الئيسم و سكوالريس��م مطرح می شد كه دين نه 
تنها از سياست جدا و به گفته ماركس، افيون ملت ها تلقی می شد، بلكه آن را متعلق به 
تاريخ می دانستند و معتقد بودند كه دين چيزی برای ارايه به دنيای مدرن ندارد و دوره 

1. حسين پوراحمدی، انقاب اسامی و نظام جمهوری اس��امی ايران در بازتاب فرآيند جهانی شدن، تهران، 
عروج، 1386، ص96.

2. مصطفی ملكوتيان، »تأثيرات منطقه ای و جهانی انقاب اس��امی ايران«، مطالعات انقاب اس��امی، ش1، 
1384، ص268.
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آن نيز گذشته است. حاكم شدن اين گفتمان در ايران به  عنوان كشوری كه حوزه نفوذ 
انديشه غربی بود، در عمل، پيوند دين و سياست بر مبنای اسام اصيل را نشان داد كه 
اين موقعيت جديد، چالش با دوران سيطره گفتمان غرب محور را به همراه داشت. اين 
بار انقاب اسامی ايران، اسام انقابی را عرضه كرد؛ يعنی چيزی كه مسلمانان را قادر 
می ساخت تا در پرتو آن، آزادی خويش را به دست آورند و در مقابل استعمار، صهيونيسم، 

سرمايه داری و نژادپرستی ايستادگی كنند.1 
6. صدور انقالب اسالمی: انقاب اسامی به  عنوان يك انقاب ايدئولوژيك با جهان بينی 
خاص خود كه از مكتب اسام سرچشمه گرفته بود، نه تنها در بعد ملی، احياگر طرح ها، 
برنامه ها و نظريات خاص برای حكومت و دولت مداری است، بلكه در بعد جهانی نيز با توجه 
به جهان شمولی مكتب اسام، دارای افكار و نظريات خاص و ارايه دهنده نظام جهانی ويژه 
خود است.2 آنچه در بحث صدور انقاب اسامی ايران دارای اهميت است، نه تنها مربوط 
به جنبه انقابی حركت ملت ايران، بلكه معطوف به آموزه های انقابی و اسامی آن است 

كه به نوبه خود، آن را از انقاب های ديگر متمايز می  سازد. 
امام خمينی)ره( به  عنوان ايدئولوگ انقاب اسامی ، صدور انقاب را به مفهوم صدور 
ارزش ها، آرمان ها و تجربيات انقاب اس��امی همچون اس��تقال، نيل به خصلت های 
انسانی و خودكفايی، حمايت از مستضعفان و رنج ديدگان، ايجاد عدالت اجتماعی، نفی 
اشرافی گری و تبعيض ها و نژادگرايی می دانند.3 ايش��ان ضمن رد شبهاتی كه از سوی 
دشمنان مطرح می ش��د، بيان می دارد كه منظور از صدور انقاب، به هيچ عنوان هجوم 
نظامی و لشگركشی به ديگر كش��ورهای مسلمان نيس��ت: »ما می گوييم می خواهيم 
انقابمان را صادر كنيم... نمی خواهيم با شمشير باشد بلكه می خواهيم با تبليغ باشد.«4 
بنابراين، منظور از صدور انقاب اسامی، اين است كه مسلمان های كشورهای ديگر، 
از جمهوری اسامی ايران الهام بگيرند، به  گونه ای  كه با حفظ چهارچوب مذهب و كشور 
خودشان، احكام اسامی را در كشورهای خود حاكم سازند و بكوشند حكومت هايی در 
كشور خود سر كار آورند كه بر اساس اسام حكم رانی كنند و قانون اساسی كشور را بر 
اساس قانون اسام تدوين نمايند. بر اين اساس، هدف از صدور انقاب، صدور پيام انقاب 
اسامی است كه به  سرعت در سراسر كشورهای تحت ستم و محروم، بازتاب و از نقطه ای 

1. حسن حنفی، »اسام سياسی«، ترجمه محمدحسن معصومی، حكومت اسامی، س2، ش1، 1386، ص21. 
2. منوچهر محمدی، همان، ص59.

3. سيد محمدجواد هاشمی، همان، ص83. 
4. صحيفه امام، ج13، ص90.
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به نقطه ديگر گسترش يافت. نمود بارز صدور انقاب اس��امی را می توان در رستاخيز 
مجدد جنبش های اسامی در جهان اسام دانست كه به نوبه خود سبب ايجاد تغييرات 

و تحوالت فرهنگی و سياسی در كشورهای اسامی شد. 
در نتيجه گفتمان انقاب اسامی، بيداری اسامی وضعيت خاورميانه را دچار تحوالت 
اساسی كرد. خيزش مردمي به سلسله تغييراتی در شرايط خاورميانه انجاميد كه نه تنها 
توس��ط غرب و اياالت متحده طرح ريزی نشده بود، بلكه اين كش��ور را با چالشی جدی 
مواجه كرد. با آغاز اين تحوالت، گذار به مردم ساالری »الگوي انقاب اسامي« در منطقه 
تقويت شد و بسياری از رهبران عرب و متحدان امريكا جايگاه سياسی خود را از دست 

دادند يا تضعيف شدند.1

مقایسه نهضت های انقالبی و گروه های افراطی 
مطالعه و مقايسه نهضت های انقابی با گروه های افراطی مثل خوارج، وهابيت، القاعده 
و داعش ريشه در جريان های مذهبی گذش��ته در تاريخ اسام دارد. روحيه ها، روش ها 
و عقايد آن چيز جديد و بی س��ابقه نيس��ت. تنها تفاوت جريان و گروه های تكفيری در 
وضعيت و موقعيت جغرافيايی، اجتماعی و سياس��ی اس��ت. آنها برخاف جريان های 
قبلی كه از درون اختافات درون مذهبی سردرآورده بودند، ساخته دست سياست های 
برون مذهبی در كنترل جهان اسام هستند. داعيه حكومت داری و احيا خافت، ابزاری 
بيش در دس��ت اين گروه ها نيست. در حال حاضر نيز در س��طح جهان اسام و گستره 
قلمروی اسامی اين نوع روحيه ها، بينش ها و خط مشی ها كه آكنده از جزميت و جمود، 
قشری نگری، سطحی نگری، جزيی و فرعی نگری اس��ت، اگر چه به ظاهر به شدت رايج 

شده است ولی جايگاهی در درون جوامع اسامی ندارد. 
مطالعه تجربه وهابيان و عبرت گرفتن از آن از نظر فكری و جامعه ش��ناختی بسيار با 
اهميت و ضروری است. اين تجربه، تجربه ای بسيار زيان بار و تشديدكننده عقب ماندگی 
داخلی مس��لمانان و حركتی انحرافی و ارتجاعی بود، اما داعيه ها و شعارهای اصاحی 
و دينی و تأثيرات آن و رونق اين نوع طرز تفكرها در ميان مس��لمين ضرورت و اهميت 
مطالعه و مقايسه دارد. مفاهيم نظري و مصاديق مختلف از بسترسازهاي تقويت كننده 
نهضت های اسامی و گروه های تكفيری مطالعه شده و در نمودار زير اشاره شده است. 

1. بهزاد قاسمی، »نسبت دموكراسی و مرد م ساالری اسامی در خيزش های اسامی«، مطالعات راهبردی جهان 
اسام، س14، ش55، پاييز 1392، ص168.
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نمودار زير نمايانگر عوامل اصلي را در تقويت فعاليت اين گروه به صورت ذيل نش��ان 
مي دهد: بازشناسی نهضت های انقابی و گروه های افراطی. 

تبيين نهضت های انقالبی و گروه های افراطی و تکفيری )داعش(
نخستين ويژگي نهضت های انقابی و گروه های تكفيری را بايد در »ساختار رهبري« 
)چه در گروه تكفيری و در اينجا داعش( جست وجو كرد كه ماهيت آن فردي اما داراي 
نتايج جمعي و سازماني اس��ت. رهبران افراط گرا تجس��م »هموپوليتيكس«1 يا همان 
جوينده قدرتي هستند كه »السول« معرفي مي كند. يعني فردي يك نياز شخصي را با 
هدفي عمومي تعويض و اين عمل را به صاح عموم تعبير مي كند.2 ابوبكر بغدادی رهبر 
دولت اسامی داعيه خافت در سوريه و عراق دارد، به علت دريافت كمك هاي متعدد 
از سرويس امنيتي دول غربی و منطقه ای و س��يطره بر منابع مالی نفت و غارت مناطق 
تصرفی مي خواهند اين منفعت فردي را به سرنوش��ت مردم و جامعه گره بزنند و براي 
اعاده حاكميت سياسي آنها تاش كنند. خودشيفتگي مدنظر »مورف«، واكنش به چنين 

1. الزم به توضيح اس��ت كه اصط��اح »hemo politics« در مت��ن التين »الس��ول Lasswell« برای گروه 
افراط گرايی به كار رفته است. اين واژه همگنی و هم خونی معنی می شود. بر اين اساس مستفاد می شود آنچه گروه 
تكفيری داعش در انديشه خود )به صورت خيالی و توهمی( تصور می كند را به سطح جامعه جهان اسام نيز تعميم 
می دهد. هدف داعش از اين اقدام همراه كردن مردم و جامعه با خود بوده تا از اين طريق قدرت سياس��ی و قلمرو 

جغرافيايی خود را گسترش دهد.
)هموپوليتك��س در معنی و مفه��وم در تقابل با همذات پنداری ق��رار دارد؛ همذات پندار خ��ود را عين ديگری 

می پندارد. در حالی كه در اينجا داعش عاقه مند است ديگران مثل اين گروه شوند.( 
2. Lasswell, H.D, Psychopathology and Politics, New York: Viking,196.

1.ایدهوآرمانمشترک)قیامهلل(
2.وحدتورهاییازاستعمارواستکبار

3.آزادیبخشیوتشکیلنظاماسالمی-الهی
4.امتگراییومردمی

5.هویتگراییاسالمیوتمدنی
6.آموزههایقویاسالمی-سیاسی

1.خودمحوري)رواني(
2.جهالتونفاقروحي

3.وحشتآفرینيومحبوبیتنمایي
4.خودشیفتگي

5.حقارتاجتماعی-عاطفي
6.بدویتگراییوبحرانهویت

و...

عوامل تقويت كننده جنبش هاي اسامي عوامل تقويت كننده

گروه هاي افراطي-  تفكيري نهضت هاي انقابي
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وضعيتي است. مهم ترين آسيب پذيري اين 
نوع افراد اين اس��ت كه رهب��ران كاريزما را 
اي��ده آل و برآورنده نواقص خ��ود مي يابند و 
عاوه بر اين، گروه هايي را تشكيل مي دهند 
كه به آنها احس��اس متعالي مشترك از خود 
و هويت ش��ان اعطا مي كند. بر اين اس��اس 
بخشي از انگيزه هاي شكل گيري شبكه هاي 
بين المللي جهادگرا با حفظ سلس��له مراتب 
س��ازماني متصلب و اطاعت پذيري اعضاي 
القاع��ده از رهبران كاريزماي��ي مانند ايمن 

ظواهري و بن الدن، متأثر از چنين ضعف هايي است. داعش در نظريه خافت، قريشی 
بودن را شرط رهبری می داند و از اين رو البغدادی نس��ب خود را به پيغمبر اكرم)ص( 

می رساند. 
در بازشناسی ماهيت نهضت انقابی كه در متن مقاله آمده است، در نهضت های انقابی 
و به خصوص انقاب اس��امی رهبری امام خمينی)ره( بر مبنای رهبری الهی بود؛ زيرا 
نهضت امام قيام »هلل« بود. بر اين اساس، رهبری نهضت انقابی- اسامی تنها بر مبنای 
رهبری كاريزماتيك نمی تواند تحليل ش��ود. برای نمونه رهبری انقاب اسامي توسط 
امام)ره( فراتر از اين گونه چهارچوب های نظری قرار دارد. در موضوع مفهوم شناس��ی 
رهبری به خصوص در رهبری انقاب اس��امی به دو گونه رويك��رد نظری متفاوت در 
رهبری اشاره شده، يكی رهبری قدرت فردی و توانمندی شخصی و فرهيخته و ديگری 

رهبری كرامت محور است. 
امروزه حركت انحرافی س��لفی تكفيري وهابيت و داعش بزرگترين خطر و مش��كل 
جهان اس��ام اس��ت. چون برخي كش��ورهاي عربي، امريكا و اس��راييل از جريان هاي 
تكفيري حمايت و به آنها كمك مي كنند. عاوه بر اينكه گروه هاي تكفيري در بسياري 
از كشورهاي اسامي به عنوان يك چالش جدي و اساسي به شمار مي روند، در آينده به 
مسئله اي براي به چالش كش��يدن انقاب و نظام جمهوري اسامي به شمار مي روند.1 
زيرا اين گروه های افراطی به خصوص جريان افراطی داعش با مصادره گفتمان انقاب 

1. بهزاد قاسمی، »مسئله شناسی چالش های اساس��ی جهان اسام از نظرگاه امام خمينی)ره(«، پانزده خرداد، 
س11، ش39، بهار 1393، ص125. 

منظور از صدور انقالب اسالمی، 
این است که مسلمان های کشورهای 
دیگر، از جمهوری اسالمی ایران 
الهام بگيرند، به  گونه ای  که با حفظ 
چهارچوب مذهب و کشور خودشان، 
احکام اسالمی را در کشورهای خود 
حاکم سازند و بکوشند حکومت هایی 
در کشور خود سر کار آورند که بر 
اساس اسالم حکم رانی کنند و قانون 
اساسی کشور را بر اساس قانون 

اسالم تدوین نمایند
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اسامی و با ارايه الگوی خافت اسامی درصدد مقابله با نظام جمهوری اسامی است؛ به 
دليل اينكه تجربه موفق نظام سياسی از زمان تأسيس تاكنون ثابت كرده كه اين گفتمان 
موفق بوده و تا از اين طريق1 دين زدگی و خستگی از دين را نشان دهد و با موفقيت در 

اين عرصه نسخه جديد را ارايه كند. 

نتيجه گيري 
هر چند رويكرد احياگری اسامی در ميان علما و انديشمندان اسامی اهل سنت به 
قبل از پيروزی انقاب اسامی برمی گردد، در عين حال گسترش و عموميت يافتن اين 
احياگری مديون و مرهون پيروزی انقاب اسامی است. امروزه ديگر مسئله جدايی دين 
از سياست برای همه مس��لمانان امری مردود و غير قابل قبول شناخته شده و بازگشت 
به اسام به عنوان يك اصل پذيرفته شده و نه تنها در زندگی فردی و اجتماعی آنها بلكه 
در زندگی سياسی همه مسلمين تقويت و تثبيت شد. در اين رابطه هم می توان گفت با 
مقاومت و تقابل موفقيت آميزی كه انقاب اسامی در مقابل قدرت های بزرگ به ويژه 
امريكا صورت داد بر همه جوامع اس��امی كه طعم حقارت و سلطه استعمار و استكبار 
را چش��يده بودند اثرات خود را بر جای گذاش��ت و امروز روحيه ضد استكباری به ويژه 
ضد امريكايی در جهان اسام عموميت و گستردگی كافی پيدا كرده است و اين امر نيز 

مرهون اثرات و بازتاب انقاب اسامی است. 
مسلمانان در گذشته هم به دليل دوران س��لطه غرب بر جوامع اسامی و هم به دليل 
سرعت ترقی و پيشرفت علمی و تكنولوژيك غرب نوعی احساس حقارت و خودكم بينی 
می كرده و س��عی عمومی بر اين بوده است كه گذشته اس��امی خود را ناديده گرفته و 
كوركورانه از روش ها و شيوه های زندگی غربی الگوبرداری كنند. انقاب اسامی موجب 
گرديد كه اين احس��اس حقارت و خودكم بينی از بين رفته و مس��لمانان به طور اعم به 
گذش��ته خود و به هويت اس��امی خود افتخار كنند و درصدد بازگشت به ارزش های 
اسامی باشند و به همين دليل بعد از پيروزی انقاب اسامی مسلمانان و به ويژه جوانان 
به حضور در مساجد و مجامع مذهبی رغبت فزاينده ای پيدا كرده و حتی پوشش و ظاهر 

1. روش و شيوه داعش در مبانی نظری و انديشه، مبتنی بر آموزه دين اسام بوده و اسام اصيل را وانمود می كند 
و بسياری از مؤلفه گفتمانی انقاب اسامی را مصادره كرده و از آنها استفاده می كند ولی در عرصه عمل با جنگ 
روانی، خشونت و كشتار و تخريب آثار و مظاهر تمدنی اسام، اسام خشن و اسام هراسی را به نمايش می گذارد؛ 
و عاوه بر اينكه گفتمان انقاب را زير سؤال برده، با ناكارآمد نشان دادن گفتمان اسامی )در واقع اسام داعشی( 

برای بيداری اسامی نسخه جديد ارايه می كند.
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خود را نيز به شكل و شمايل اسامی درآورند. 
همه عوامل موجب گسترش نهضت های آزادی بخش اسامی در جوامع اهل سنت شد. 
اين تأثيرگذاری به دو شكل بوده است؛ نخست اينكه، كليه نهضت های آزادی بخش كه 
بر پايه ايدئولوژی های غير اسامی مانند سوسياليسم، ليبراليسم و ناسيوناليسم شكل 
گرفته بود، موقعيت خود را در ميان مسلمانان و به ويژه جوانان از دست داده و ديگر آن 
اعتبار و اقتدار گذشته را مانند آنچه كه پان عربيسم و ناصريسم داشت ندارد و دوم، حتی 
نهضت های آزادی بخش اصاح طلب مانند اخوان المس��لمين كه از گذشته دور دارای 
محبوبيت و معروفيت بودند به علت عدم توانايی در پاسخگويی به نيازهای جوامع خود 
به خصوص به خواست های نسل جوان دچار تشتت و انشعاب گرديده و گروه های جهادی 
و انقابی حتی به صورت مس��لحانه و زيرزمينی شكل گرفتند كه از آن ميان می توان از 
»جهاد اسامی« و »التكفير و الهجره« )جماعه المسلمين( در مصر، جبهه نجات اسامی 

در الجزاير و... نام برد. 
نكات زير مي تواند به عنوان راهكارهاي پيشنهادی جهت تقويت نهضت های اسامی- 

انقابی و تضعيف گروه های تكفيری مدنظر قرار گيرد: 
1. بررسي و شناخت دقيق محيطی از انديشه و عملكرد هر يك از نهضت های اسامی- 

انقابی و گروه های افراطی به خصوص داعش. 
2. استفاده از ظرفيت و پتانسيل گسترده و تأثيرگذار فرهنگي- اجتماعي نهضت های 

انقابی در مقابل جريانات تكفيری كه در تقابل با انديشه نهضتی و شيعه قرار دارند. 
3. تقويت فكري و نظ��ري نهضت های انقابی و نبرد فكری و انديش��ه ای با گروه های 

تكفيری. 
4. تأكيد و تكرار نهضت های انقابی بر مس��ئله فلس��طين؛ موضوع فلسطين و نحوه 
مواجهه با آن همواره يكی از مهم ترين س��ؤال ها و مس��ائل ب��رای دولت ها، جنبش ها و 
گروه های اس��امی طی حدود 70 سال گذش��ته بوده كه در دهه های اخير برجسته تر 
شده است كه القاعده و داعش نيز از آن مس��تثنی نيستند. داعش به صورت رسمی هر 
گونه تقابل با اسراييل را نفی كرده و اظهار داش��ته اعام جهاد عليه اسراييل در تضاد با 
آموزه های اسامی است. آنان اين گزاره را از قاعده »العدو البعيد- العدو القريب« استنتاج 

می كنند.1

1. محمد زارعی، »سير تحول و تطور گروه هاي تكفيري مطالعه موردي؛ داعش و القاعده«، مطالعات راهبردی 
جهان اسام، س16، ش2، پياپی 62، تابستان1394، ص139. 
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5. برای مهار و تضعيف داعش و گروه های تكفيری بايستی در فضاي رسانه اي بر اراده و 
ابتكار عمل نهضت های انقابی و مقاومت براي به شكست كشاندن داعش و افراط گرايی 

تأكيد گردد. 
6. همواره بر تفاوت انديشه داعش و تكفير با نهضت های انقابی تأكيد و اندازه توانايي 

و انديشه و آرمان اين نهضت ها در عرصه نظر و عمل مطالعه و ارايه شود. 


