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بازخوانی جنبش های بيداری اسالمی بر اساس منازعه 
راهبردی گفتمان مقاومت و سازش 

سيدحامد پورمحب حسينی
مقدمه 

حدوث خيزش های منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، افكار عمومی و فضای بين المللی 
را به ميزان قابل توجهی تحت تأثير قرار داد. خودسوزی محمد بوعزيزی، جوان تونسی 
در شهر سيدی بوزيد آتش��ی فراگير را در تونس و ديگر كشورهای هم جوار برافروخت. 
به نظر می رسد انباشت مطالبات و حقوق تضييع شده و تحقير مستمر به همراه ارتقای 
آگاهی عمومی از ش��رايط كنونی سبب ساز انفجار خش��م توده های مردمی به صورت 

قيام های فراگير در منطقه گرديد.
اعتراض به وضعيت موجود و نظم مس��تقر در مقام نخس��ت، گريبان استبداد مطلقه 
و حكومت های توتاليتر را گرفت و ش��عار »الش��عب يريد اس��قاط النظام« ناظر بر نفی 

خودكامگی عريان اين حكومت هاست.
به نظر پيوند ارگانيك استبداد منطقه و استعمار غرب و تحقيری كه در دويست سال 
اخير از ناحيه اين پيوند شوم دامن جهان اسام را گرفت، از عوامل مهم وقوع خيزش های 
منطقه بوده و نمايانگر كاركرد اصلی رژيم های وابسته منطقه در حفظ منافع راهبردی 
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غرب و در واقع حفظ وضع موجود است.
در مجموع تبعيض ها، تحديد آزادی های سياسی و اجتماعی، ستيز با تعلقات مذهبی 
مردم- ايجاد و فراگير نمودن جو اختناق، تحقير هويتی و فرهنگی مسلمانان و... سرانجام 
به طغيان خشم عمومی ملت ها انجاميد تا فرايند آزادشده انرژی متراكم و انباشته ملت ها 

پديد آيد. مقام معظم رهبری پيرامون اين حوادث می فرمايند:
وابستگان و حكام دست نشانده امريكا و غرب با اين ملت ها كاری كردند 
كه اين ملت ها احس��اس كردند كه جز قيام، جز حركت عظيم عمومی، 

جز انقاب، راهی در مقابل آنها نيست لذا قدم در اين راه گذاشتند...1 
گمانه زنی ه��ا و تحليل ها و توصيف ه��ای گوناگونی پيرامون ح��وادث منطقه صورت 
گرفته اس��ت كه از جمله آنها می توان به به��ار عربی، تئوری دومين��و، انقاب جوانان، 
انقاب شبكه های اجتماعی، آنفوالنزای تونسی و... اش��اره نمود. مهم تر از همه اطاق 
نظريه بيداری اس��امی در توصيف اين حوادث اس��ت كه ناظر به صبغه و ماهيت اين 

خيزش هاست.
در تبيين كلی حوادث منطقه، منازعه راهبردی دو گفتمان مقاومت و سازش اهميت 

بسزايی دارد.
با در نظر گرفتن مطالب ذكرش��ده و در تحليل نسبتاً جامع، اين نوشتار سعی دارد كه 
نخس��ت عناوين، توصيف ها و تحليل های متعدد پيرامون حوادث منطقه را برشمارد. و 
سپس به تبيين تئوريك نظريه اسامی پرداخته و در نهايت دو گفتمان مقاومت و سازش 

را تشريح نموده و تأثير حوادث منطقه را در اين دو گفتمان مورد بررسی قرار دهد. 
چهارچوب مفهومی

حدوث پديده های اجتماعی همچون جنبش ها و انقاب، معلول عوامل متعددی است 
كه در طول زمان شكل می گيرد و در نهايت به صورت عينی به وقوع می پيوندد. مؤلفه 
آگاهی جمعی كه به ص��ورت تعميم يافته بروز و ظهور می يابد ي��ك فرامتغير در ميزان 
ادراك از محيط و تعيين سطح مطالبات عمومی خواهد بود. آگاهی جمعی عقبه مهمی 
برای اقدام جمعی است كه در قالب جنبش، خيزش، قيام عمومی و انقاب تعريف شده 
است. انگاره ها، نشانه ها و نمادها و ش��عارهای يك جنبش از جمله مواردی است كه آن 
را به صورت يك ارگانيس��م هدفمند برای نيل به اهداف س��وق می دهد. از اين رو حتی 
می توان جنبش ها را غايت مدار فرض نمود كه در قالبی اعتراضی و دگرخواهانه وليكن 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1390/4/9. 



15
9

ن...
تما

 گف
دی

هبر
ه را

ازع
س من

 اسا
ی بر

ام
ی اس

دار
ی بي

ش ها
جنب

ی 
خوان

باز
93

ار 
 به

 3
ه 9

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

اغلب مس��المت آميز بخشی از سيستم حاكم يا كليت آن سيس��تم را مورد خطاب قرار 
می دهند؛ بنابراين غيريت و در نهايت ضديت جنبش ها واكنش جمعی برای تغيير است.

اين تغيير چه به ص��ورت نمادين و چه به صورت بنيادي��ن در پديده انقاب به نهايت 
می رسد و نظام حاكم برچيده شده و نظام نوين استقرار می يابد. مرحوم استاد مطهری 

تعريف دقيق و عميقی از انقاب ارايه می دهد: 
انقاب يك دگرگونی اساسی در جامعه است كه نظم مستقر را نخست 
به چالش كشيده و بر می چيند و سرانجام نظم نوينی را سامان می دهد.

جنبش ه��ا و انقاب های كنونی منطق��ه خاورميانه و ش��مال آفريق��ا در اعتراض به 
سيستم های خودكامه حاكم يك صدا ش��ده اند و اين مطالبه به فرهنگ عمومی تبديل 
شده است. شعار محوری »الشعب يريد اس��قاط النظام« يك مطالبه است و يك هدف 
عمده يعنی نفی وضع موجود حتی اصاح  بخشی از نظام حاكم نيز مدنظر مردم نيست 
بلكه خطاب و عتاب آنها به كليت سيس��تم حاكم اس��ت كه در طول س��ال ها و دهه ها 

برخاف عزت، كرامت، استقال، هويت و منافع ملت ها كار كرده اند.

بيداری اسالمی؛ واکاوی اطالق ها و گمانی  زنی ها
با وقوع خيزش های منطقه خاورميانه و شمال آفريقا موجی از تحليل ها وگمانه زنی ها 
توسط صاحب نظران، رسانه ها و... صورت گرفت. فارغ از مسائل تبليغاتی و ژورناليستی، 
واكاوی و تبيين اين مهم امری ضروری به نظر می رسد. عناوينی چون بهار عربی، موج 
دموكراسی خواهی، جنبش های بی سر )انقاب های بی س��ر(، تئوری دومينو، سونامی 
در جهان عرب، انقاب جوانان )الثوره الشباب(، انقاب ناش��ی از نابسامانی اقتصادی، 
نافرمانی های مدنی، انقاب ش��بكه های اجتماعی، جنبش های ناسيوناليستی، گذار به 
دموكراس��ی و نهضت ضد هژمونيك و... به تحليل وقايع پرداخته اند؛ فارغ از درستی يا 

نادرستی و شمول اين تحليل ها به بررسی ماهيت بخشی از آنها خواهيم پرداخت.

بهار عربی 
بهار عرب��ی از جمله عناوين مه��م در توصيف وقايع منطقه اس��ت كه اغلب توس��ط 
رس��انه های غربی مطرح و ش��ايع گرديد. اصطاح بهار عربی در واقع روگرفتی است از 
اصطاح بهار پراگ چكسلواكی و بوداپس��ت مجارستان. بهار پراگ دوره ای از گسترش 
آزادی  های فردی و اجتماعی در چكس��لواكی بود. اين دوره از 5 ژانويه 1968 ميادی 
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شروع شده و تا 20 اوت همان سال ادامه داشت. اين 
دوره وقتی به پايان رسيد كه اتحاد جماهير شوروی 
سوسياليستی به همراه متحدين  خود در پيمان ورشو 
)به غير از رومانی( به چكسلواكی حمله كردند. نكته 
حائز اهمي��ت در واقعه بهار پراگ با شكس��ت مواجه 

شدن اين حركت مردمی است.
اطاق بهار عربی به خيزش های منطقه خاورميانه 
در واقع ناظر به موسمی بودن اين حوادث و در نهايت 
فروكش ك��ردن آن يا ناتوان ب��ودن از انجام تغييرات 
اساسی، ابتنا بر هيجانات ناشی از مظالم توتاليتاريسم حاكم و صرفاً يك واكنش جمعی 

در برابر وضع موجود بوده است.

جنبش های بی سر 
اين جنبش ه��ا ناظر به ب��دون رهبر بودن خيزش های منطقه اس��ت. آقای حس��ين 
كچوئيان با طرح اين عنوان از برنامه طوالنی مدت بی سرسازی حكومت های خودكامه 
در كش��ورهای منطقه اس��تفاده نموده اس��ت؛ به اي��ن معنا كه فرهنگ ش��كل گيری 
ش��خصيت های كاريزماتيك و بانفوذ كه توانايی ايجاد و رهبری انقاب باش��ند توسط 
حكومت های اس��تبدادی به مح��اق رفته اس��ت. جنبش های بی س��ر در مقايس��ه با 
انقاب هايی چون انقاب اسامی ايران به دليل داشتن رهبری و مرجعيت واحد مطرح 
می گردد. اين جنبش ها در تونس، مصر، يمن، بحرين و... فاقد اين گونه رهبران هستند 

و نتايجی كه در مصر، ليبی و... پيدا شد ناشی از همين نقطه ضعف اساسی است.

تئوری دومينو
تئوری دومينو ناظر به توالی در سقوط ديكتاتورها و روند تسری و تعميم اعتراض ها در 
حوادث منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است. تئوری دومينو به ويليام بوليت )1947( 
باز می گردد. وی س��فير اياالت متحده امريكا در مس��كو بود كه ت��رس و هراس ايجاد 
كمونيسم يكپارچه كه از روسيه نش��ئت گرفته و تمامی دنيا را از طريق چين و جنوب 
شرقی آسيا احاطه نموده را اظهار نمود. دومينو در واقع سقوط رشته ای از دومينوهاست 
كه در وضعيتی آرام، ناپايدار و متقارن قرار گرفته اند و به عكس العمل آنها و به آشفتگی 

اطالق بهار عربی به خيزش های 
منطقه خاورميانه در واقع ناظر 
به موسمی بودن این حوادث و 
در نهایت فروكش كردن آن یا 
ناتوان بودن از انجام تغييرات 
اساسی، ابتنا بر هيجانات ناشی 
از مظالم توتاليتاریسم حاكم و 
صرفًا یک واكنش جمعی در 

برابر وضع موجود بوده است
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موجود بستگی دارد.1 درباره تئوری دومينو بايد گفت كه انسان ها و تشكيات سياسی 
كمترين ش��باهتی به مهره های دومينو ندارند. دومينوها فقط به كنش مكانيكی پاسخ 

می دهند و فاقد قوه تعقل و خاقيت هستند.

سونامی در جهان عرب 
س��ونامی در جهان عرب نام اثری است از آقای سيد ياس��ر قزوينی حائری كه به طور 
اجمال به حوادث كشورهای شمال آفريقا يعنی تونس، مصر و ليبی پرداخته است. اين 
اثر در رويكرد به فلسفه تاريخ و در بحث تصادف و علت و معلول در تاريخ به نظريه معمای 
بينی كلئوپاترا نظر داشته و با اس��تناد به نظر ادوارد هالت كار در كتاب تاريخ چيست؟ 
درباره معمای مش��هور بينی كلئوپاترا می گويد: اين همان نظريه ای است كه تاريخ را با 
بيش و كم، فصلی از اعراض، يك سلس��له حوادث ناشی از رويدادهای اتفاقی و منتسب 
به تصادفی ترين علل می داند2 و با استناد به نظر استاد شهيد آيت اهلل مطهری در كتاب 
جامعه و تاريخ آورده است كه در جهان حوادث جزيی و اتفاقی كه مسير جريان های تاريخ 
را عوض كرده و به قول معروف از نسيمی دفتر ايام بر هم خورده است فراوان است.3 بر اين 
اساس خودسوزی بوعزيزی علتی تصادفی و جزئی و اتفاقی محسوب گرديده و سبب ساز 
شعله ور شدن اعتراضات در تونس و سپس در كشورهای ديگر شده است. همچنين در 
بخش های ديگر اثر، به فساد و استبداد و پدرساالری حاكم در حكومت های منطقه شمال 
آفريقا پرداخته است. عنوان سونامی در جهان عرب فارغ از اثر آقای قزوينی حائری ناظر 
به حادثه سهمگينی است كه به طور غافلگيركننده تمام محاسبات را بر هم زده و نظم 
موجود را در هم می شكند. اطاق سونامی برگرفته از يك حادثه طبيعی ويران گر است 

كه امواج عظيم انسانی در منطقه به آن تشبيه شده است. 

انقالب جوانان یا ثوره الشباب
انقاب جوانان ناظر  به حضور چش��م گير و گسترده جوانان كش��ورهای عربی است. 
حضوری مبتنی بر آگاهی و ش��هامت كه نظام ديكتاتوری را تحمل ننموده و دس��ت به 
اعتراض زده اند. هم چنين حضور جوانان و مطالبات حداكثری آنها نسل های قبل جهان 
عرب را كه در وادی محافظه كاری افتاده اند به چالش كش��يده و خواسته های حداقلی 

1. http://www.khabaronline.ir/detail/206892/World/1330
2. ياسر حائری قزوينی، سونامی در جهان عرب، تهران، اميركبير،1390، ص13.

3. همان، ص14.
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آنها را زير سؤال برده است. حضور چشمگير جوانان نشانگر عزم و اراده آنها و پويايی اين 
جنبش ها و الگوی گيری از دس��تاوردهای عينی الگوهای موفق منطقه در مبارزه عليه 
استعمار و اس��تبداد دارد. الثوره الشباب به عينيت در كش��ورهايی چون تونس، مصر، 

بحرين و... قابل مشاهده بوده است.

انقالب ناشی از نابسامانی اقتصادی و فقر معيشتی 
اين عنوان اغلب توسط رس��انه ها در تحريف حوادث و تحديد آن و به نظر در راستای 
علت تراشی تام و تمام آن صورت گرفته است. البته بخش اقتصادی و توجهات مردم را به 
آن نمی توان ناديده گرفت. همچنين سياست های غلط اقتصادی و افزايش فقر، تبعيض، 
شكاف طبقاتی و... حكومت های استبدادی بس��يار حائز اهميت است. ليكن فروكاست 

اعتراضات به شورش برای معيشت بهتر يك نوع توهين به آرمان اين جنبش هاست.

نافرمانی مدنی و انقالب های رنگی 
نافرمانی مدنی از نوع اعتراضات فاقد خش��ونت يا عاری از خشونت است كه به شكل 
مسالمت آميز برگزار می گردد. انقاب رنگی نوعی از براندازی حكومت مستقر است كه 
بدون خشونت انجام می شود. يك واقعه درون ساختاری است كه نيروی انقابی فقط در 
پی حذف دولت مستقر است نه ساختار سياسی. انقاب رنگی برای تحقق خود نيازمند 
يك فرصت انتخاباتی است و در نهايت انقاب های رنگی را می توان نوعی غلبه بر اكثريت 

خاموش با استفاده از اقليت فعال دانست.
صاحب نظ��ران چهار ويژگی مس��المت جويی، جنبش گرايی، بهره گي��ری از امكانات 
نوين ارتباطی و استفاده از س��رمايه گذاری خارجی را از ويژگی های انقاب های رنگی 
برشمرده اند. با اين اوصاف يك ش��باهت حداقلی ميان انقاب های رنگی و خيزش های 
منطقه وجود دارد ليكن اختافات عمد ه ای چون ناخرس��ندی غرب، اعمال خش��ونت 
حكومت های خودكامه وابس��ته به غرب، عدم وقوع انتخابات در هن��گام اعتراضات و... 
باعث می گردد كه نتوانيم خيزش های منطقه را نافرمانی مدنی و انقاب مخملی بناميم.

انقالب شبکه های اجتماعی
شبكه های اجتماعی نوعی از س��اختار تعريف ش��ده حضور جمعی است كه با تكامل 
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صنعت رسانه ای فضای مجازی اجرا يافته است...1
جهان ام��روزه به ط��ور چش��م گيری متأثر از 
ابزاره��ای ارتباط جمعی نوين اس��ت. ارتباطات 
انسانی و به دنبال آن مناسبات انسانی در جوامع 
تحت تأثير اين رس��انه های فرانوي��ن قرار گرفته 
است و به نوعی جديد از نوفرديت گرايی انجاميده 
اس��ت. پديده های اجتماعی چ��ون جنبش ها و 
انقاب ها از لحاظ سازماندهی به طور قطع از اين 

تكنولوژی ها بهره می گيرند.
بر اين اساس خيزش های مردمی خاورميانه و شمال آفريقا به دليل آشنايی نسل جوان 
 ،face book آنها با ابزارهای ارتباط جمعی همچون شبكه های اجتماعی اينترنت مانند
توئيتر و... توانستند سرعت اطاع رسانی و هماهنگی و ارتباطات را به طور چشمگيری 
افزايش دهند؛ به همين دليل اين حوادث را در برخی مواقع انقاب شبكه های اجتماعی 

نام نهاده اند.
با اذعان به نقش مهم اين رسانه ها در حوادث اين چنينی ليكن نمی توان عنوان انقاب 
شبكه های اجتماعی را بر آن نهاد چرا كه ماهيت اين جنبش ها و انقاب ها و علل و عوامل 
بروز آن قطعاً عميق تر است و نقش شبكه های اجتماعی تنها در حوزه ابزار می تواند مورد 

نظر قرار گيرد نه هويت و ماهيت آن.

گذار به دموکراسی
گذار از ديكتاتوری به دموكراس��ی در مقاله ای تحت عنوان »گذار به دموكراس��ی در 
سرزمين های عربی...« توسط محسن عوض تحليل گر مصری و دبير كل سابق سازمان 
عربی حقوق بشر و عضو كنونی شورای حقوق بش��ر مصر مطرح گرديده است. از منظر 
اين نويسنده خيزش های مردمی منطقه در جهت  گذار از ديكتاتوری موجود و تحميلی 
و حركت به سوی دموكراسی و جامعه مدنی تعبير شده است و در مسير جايگزين نظام 
دموكراتيك به جای نظ��ام ديكتاتوری، عمل به ش��عارها و مطالبات چون تضمين حق 
مشاركت عمومی، آزادی های سياس��ی و اجتماعی، رفع تبعيض و بی عدالتی، تشكيل 

www.canoon.org  1. مجيد سليمی، 1389/2/5؛

بيداری اسالمی پدیده ای اجتماعی، 
فرهنگی، سياسی است كه معنای آن 
بازگشت به اصول گرایی اسالمی 
و نفی بنيادگرایی تحميلی غرب، 
و  منطقه  ملت های  هوشياری 
خودباوری آنها، ضدیت توأمان با 
استبداد و استعمار و احيای كرامت 

و عزت بر پایه اسالم است
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نهادهای دموكراتيك و... مد نظر قرار گرفته است.1 مفروض گرفتن معنای دموكراسی 
يعنی حكومت مردمی، عنوان گذار به دموكراسی را حركت از وضعيت موجود به وضعيت 

مطلوب قلمداد می كند و اراده مردم را در تشكيل حكومت نشان می دهد.

نهضت های ضد هژمونيك
توماس بوتكو، استاد علوم سياسی دانشگاه آلبرتا با تكيه بر ديدگاه های آنتونيوگرامشی 
)نئوماركسيست ايتاليايی( و رهبران جنبش های اسامی معاصر نظير حسن البنا، سيد 
قطب، ابواالعلی مودودی بر آن است كه اسام به عنوان يك عنصر سياسی و ايدئولوژيك 
در كشمكش با دولت و اقتدار آن در گروه های اسام گرای معاصر بازتاب می يابد. بوتكو 
 Hegemon and( از مفاهيم بنيادين نظريه گرامش��ی، يعنی هژمون و ضد هژمون
counter- Hegemon(، جنگ مواض��ع )war of position( و ايدئولوژی برای 
تبيين ديدگاه خود بهره گرفته اس��ت. به گفته بوتكو چهارچوب نظريه گرامش��ی به ما 
كمك می كند و نش��ان می دهد كه سازمان های طرفدار اس��ام سياسی مورد حمايت 
دانش��مندان اصلی قرن بيستم، جنبش های راس��تين ضد هژمونيك هستند كه هدف 
محوری آنها سرنگونی رژيم های استبدادی و به دست گرفتن قدرت سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی است. نظريه پردازان اسامی نيز همانند گرامشی به اين واقعيت پی می برند كه 
يك جنبش اسامی برای دست يابی به پيروزی بايد از حمايت بخش عمده ای از جامعه 
برخوردار شود و نگرانی ها و عايق آن گروه از افراد را كه به پشتيبانی از يك نيروی ضد 

هژمونيك نوين متمايل هستند بازتاب دهد.
جنبش های اسامی و رهبران نظريه پرداز آنها در تدوين يك ابزار ضد هژمونيك يعنی 

ايدئولوژی موفق بوده اند.
آخرين تركيب مورد نظر گرامش��ی، يعنی تدوين اس��تراتژی ايج��اد يك بلوك ضد 
هژمونيك به عنوان عمده ترين ابزار جنگ بر سر مواضع ميان نيروی سياسی مخالف و 
اقتدار دولت در انديشه ها و عمل جنبش های اس��امی به به نحوی قابل مشاهده است. 
هدف اصلی جنگ مواضع در انديشه گرامش��ی رخنه بلوك ضد هژمون )حزب سياسی 
يا جنبش سياس��ی( در جامعه مدن��ی از راه ترويج انديش��ه های نوين اس��ت و در اين 
فرآيند فراهم ساختن زمينه روش��نفكری و فرهنگی برای حمله جنبش انقابی سلطه 

1. محسن عوض، »گذار به دموكراسی در سرزمين های عربی...«، خاورميانه )ويژه اسام گرايی و بيداری اسامی(، 
ترجمه الهام شوشتری زاده، تهران، ابرار معاصر. 
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هژمونيك است. تبديل جنگ مواضع به جنگ عملی آخرين مرحله و اوج رويارويی بلوك 
ضدهژمونيك و هژمونی دولت است.1

اين نكته ضروری است كه جنبش های خاورميانه و شمال آفريقا بر اساس نظريه ضد 
هژمونيك عاوه بر به چالش كشيدن هژمونی جبارانه توتاليتاريسم، هژمونی قدرت نرم 

امپرياليسم غرب را به چالش كشيده يا خواهند كشيد.

آنفوالنزای تونسی
آنفوالنزای تونسی به مثابه يك پديده ويروسی به جهت سرعت واگيردار بودن چندين 
حكومت خودكامه را غافلگير كرده است. غرب گرايی- فساد و اسام ستيزی اين دولت ها 
به مرور برای مردم اين كشورها مسجل شده و در ادامه روند بيداری مسلمانان در جهان 
عرب آگاهی آنان گسترش يافته و وضعيتی ش��بيه آتش زير خاكستر پيدا نموده است. 
اين وضعيت كه مشابه انبار باروت است نيازمند جرقه ای بود تا شعله ور شود. اين جرقه 
از تونس زده شد لذا آنفوالنزای تونسی به بدن ضعيف شده دولت های عربی رسوخ كرده 

و آنها را دچار تب و لرز نموده است.2 

بنيادگرایی در خاورميانه 
بنيادگرايی اسامی يك واكنش در برابر سيستم دولت- ملت مدرن است. نقطه عطف 
بنياد گرايی يا فاندامنتاليس��م از ديدگاه غرب، انقاب اسامی 1979 ميادی در ايران 
است. بنيادگرايی در نسبت با اسام سياسی تعريف می گردد كه غرب در تقسيم بندی 
راديكاليسم و اعتدال در جهان اسام ميان نيروهای اثرگذار و ملت ها به كار برده است. بر 
اين اساس اسام ميانه رو در تضاد با اسام راديكال و بنياد گرا قرار می گيرد. اسام هراسی 
ناظر به پديده بنياد گرايی است كه نمود خشونت بار آن را رسانه های غربی در طالبانيسم 
و القاعده به افكار عمومی معرفی می كنند. استنتاج اين مطلب در وقوع بيداری اسامی 
و س��وق آن به بنياد گرايی نهفته است. از آنجا كه غرب نتوانس��ته است با هويت و تفكر 
انقاب اسامی و الگوی امام خمينی كنار بيايد آن را اهريمن و هراسناك نمايانده است 
و بيداری اس��امی را در جهت فراگيری و همه گيری بنيادگرايی اسامی و راديكاليسم 

معرفی می كند. 

1. حميد احمدی، جامعه شناسی سياسی جنبش های اسامی، دانشگاه امام صادق، 1390، ص35�31.
www.andishkadeh.ir 2. حسن عباسی، »آنفوالنزای تونس در جهان عرب«، 1389/11/12؛
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جنبش پرخاشگری ناشی از محروميت
اين عنوان را می توان در نظريه محروميت نس��بی تد رابرت گار در كتاب چرا انسان ها 
شورش می كنند جس��ت وجو نمود. نظريه محروميت نس��بی بيان كننده ايجاد فاصله 
بين دو پارامتر انتظارات ارزش��ی و توانمندی های ارزشی است كه منجر به شكل گيری 
احساسات سرخوردگی در ميان مردم می شود.1 نظريه پرخاشگری ناشی از محروميت 
كه يك نظريه روان ش��ناختی از جانب جان دوالرد و نيل ميلر است... می گويد ناكامی 
انسان ها در كسب يك هدف مطلوب و مورد انتظار اغلب منجر به بروز رفتار پرخاشگرانه 
می گردد. انسا ن ها اگر در جامعه خويش تحت فشار محروميت باشند ممكن است با رفتار 

پرخاشگرانه واكنش نشان دهند و دست به آشوب بزنند.2

جنبش های ناسيوناليستی 
ناسيوناليس��م نه تنها پديده ای سياس��ی بلكه امری مربوط به هويت فرهنگی است. 
ملی گرايی پديده مدرن اس��ت ك��ه در قرن 18 و 19 ميادی فراگير ش��د. گس��ترش 
ملی گرايی با گس��ترش دولت مدرن نخست در اروپا و امريكای ش��مالی همزمان شد. 
تعريف ارنس��ت گلنر از ملی گرايی آن اس��ت كه اصلی سياسی اس��ت و می گويد واحد 
سياس��ی و ملی بايد بر هم منطبق باش��ند. آغازين گرايان به نمايندگی كليفورد گيدنز 
)مردم شناس( می گويند كه ملی گرايی از الگوهای سامان دهی اجتماعی كه ريشه ژرفی 

در همه روان های قومی دارند سر بر می آورد.3
نفوذ انديشه ملی گرايی در جهان اسام در واقع به ميسيونرهای مسيحی باز می گردد 
و بعد از آن به وسيله روشنفكران عرب در ساير نقاط به يك فرهنگ تبديل گرديد. ظهور 
جنبش های ملی گرايانه به ويژه در مصر با رهبری جمال عبدالناصر و در ايران به وسيله 
جبهه ملی به رهبری دكتر مصدق از نمونه های بارز آن است. با اين اوصاف وقايع اخير 
خاورميانه نيز بر اساس شور و هيجانات ملی گرايانه تحليل شده است. شاهد مثال آنكه در 
نخستين مرحله از قيام مصر عكس های جمال عبدالناصر ديده می شد. فارغ از موارد فوق 
تضعيف انديشه ناسيوناليسم و عدم موفقيت آن در گذشته اقبال عمومی مردم نسبت به 

1. اصغر افتخاری )به كوشش(، بيداری اسامی در نظر و عمل، عبدالمطلب عبداهلل و مصطفی اسماعيلی، »بيداری 
اسامی؛ گذار از محروميت و بازگشت به خويشتن«، 1390، ص141. 

2. اصغر افتخاری )به كوشش(، بيداری اس��امی در نظر و عمل، روح االمين سعيدی، »بيداری اسامی طراحی 
يك چهارچوب نظری«، دانشگاه امام صادق، 1390، ص71. 

3. پيتر سجويك و اندرو ادگار، درآمدی بر نظريه فرهنگی، ترجمه ناصرالدين علی نقويان. 
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آن را مورد ترديد قرار می دهد و به نظر ظرفيت الزم برای بسيج عمومی را نداشته باشد.

جنبش های پارلمانتاریستی
نظام پارلمانتاريس��م مبتنی بر نظام تقنينی و مجلس گرا اس��ت و در جوامع پيشرفته 
حزب پديد ه ای پارلمانتاريسم است زيرا پس از پيدايش نظام های دموكراتيك كه در آن 

انتخاب پذيرفته شد حزب به وجود آمد و دموكراسی نيز نيازمند حزب می باشد.1
اطاق اين عنوان به جنبش های اخير ناظر به حركت مردم برای تشكيل حكومت های 
مجلس گرا است. در رويكرد اسام گرايان اخوانی كه متكی بر نظام پارلمانتاريسم است 
تاش می شود تا فرهنگ مذاكره و سازش ميان گروه ها رواج داده شود و به آنها اطمينان 
داده ش��ود كه جلب اكثريت آرا توسط اس��ام گرايان به منزله حذف ساير گروه ها و رد 
فرهنگ جاری و س��اری در جامعه هر چند ميراث دوران استبداد و مبارزه با ارزش های 

اسامی باشد نخواهد بود.2
به نظر می رسد هويت اين جنبش ها را نمی توان پارلمانتاريستی دانست. اين جنبش ها 
اگر پارلمانتاريستی می بود بايد در آن احزاب در صف نخست قرار می داشتند نه توده های 
مردمی... بر اين اساس برخاف تصويری كه رسانه های بيگانه همچون BBC، يورونيوز و 

CNN ارايه می كنند اين جنبش ها صرفاً اقتصادی يا پارلمانتاريستی نيست.3

نظریه ضرورت
اين نظريه معتقد اس��ت انقاب ها پديده های واقعی و دارای علل اجتماعی هس��تند 
و بيش از آنكه ب��ه تصميم اراده انقابيون حرفه ای مربوط باش��ند به خواس��ت مردم و 

ضرورت های گريزناپذير اجتماعی باز می گردند.4
انقاب اجتماعی بر اساس شرايط ساختاری كشورها و نظام بين الملل شكل می گيرد و 
تحوالتی كه در بهار 2011 و در كشورهای خاورميانه ايجاد شدند نمادی از انقاب های 
اجتماعی دموكراتيك هستند؛ انقاب هايی كه بر اساس گفتمان دينی و نشانه هايی از 

اسام گرايی شكل گرفته است.5

www.hawzad.net ،1931. مرتضی شيرودی، »تاريخ همراهی غرب با اسراييل«، 1385/7/22، ش
www.irdiplomacy.ir ،1390 /10/26 ،»2 .»آينده اسام گرايان مصر و راهبرد غرب

.89/11/18 ، www.bookroom.ir،»3. »تغيير در مصر آغازگر تحوالتی بنيادی در خاورميانه
4 .نورالدين اكبری كريم آبادی، »تبيين قيام های اس��امی در كش��ورهای عربی از منظ��ر تئوری انقاب های 

اجتماعی جان فوران«، 15خرداد، 1390، ش29، ص79. 
5. همان، ص80.
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نظریه توقعات فزاینده
نظريه توقعات فزاينده نظريه ای است كه بر پايه يافته های روان شناسی، تضاد انتظارات 
مردم با واقعيات جامعه را دليل اصلی بروز انقاب ها برمی ش��مرد. انديشمندانی چون 

الكسی دوتوكويل و جيمز ديويس واضع اين نظريه بوده اند.
همراه با بهبودی در شرايط زندگی عمومی سطح توقعات و انتظارات عمومی افزايش 
يافته و در صورتی كه ش��رايط بهبود كند ش��ده و يا در حد انتظار نباشد به واسطه اوج 
گرفتن احساس ناكامی تمايل به شورش به وجود خواهد آمد. بنابراين محروميت مطلق 
هرگز به انقاب نخواهد انجاميد بلكه اين محروميت نسبی از گسترش برابری مشاركت 
سياسی و به ويژه بهبود وضعيت معيشتی و اقتصادی است كه به اعتراض های عمومی 

دامن می زند.1
نظريه های ديگری در اين باره می توانند مطرح ش��وند، از جمله نظريه مدرنيزاسيون 
شتابان  هانتينگتون، نظريه توطئه كه دست پنهان غرب را در پس حوادث می بيند و... 

كه به آن پرداخته نمی شود.

چهارچوب تحليلی بيداری اسالمی )نظریه و گفتمان(
با بررسی برخی از گمانه ها و تحليل ها و عناوين اطاقی بر خيزش های منطقه، اكنون به 
بررسی نظريه بيداری اسامی خواهيم پرداخت. متفكران اجتماعی معتقدند يك نظريه 
جامع در برگيرنده تمام ابعاد يك پديده اجتماعی و ناظ��ر و منطبق با واقعيات موجود 
است نظريه نمی تواند و نبايد با تحريف و تحديد و هم چنين موهوم گرايی متناظر باشد.

از نظر مولينز، نظريه ها پلی بين زبان و تجربه هستند. همچنين گفته می شود كه نظريه 
مبنای تمام علم است. مقصود اصلی يك نظريه تبيين اين مطلب برای نوع انسان است 
كه چرا يك رويداد يا پديده با رويداد يا پديده ديگر مرتبط است يا علل يك رويداد چه 

هستند؟2
با توجه به مطالب مذكور می توان نتيجه گرفت كه نظريه بيداری اسامی نوعی ارتباط 
مفهومی و اشتراك معنوی با مقوله هايی مانند اصاح دينی، احياگری دينی، اسام گرايی 
و... دارد و در زبان عربی معاصر نيز با تعابير گوناگونی مانند الصحوه االس��اميه ، البعث 
االسامی، الحركه االساميه، و اليقظه االساميه قرابت دارد.3 بيداری اسامی به عنوان 

1. همان، ص83-84.
2. ديويد مك دونالد و اسكات اشنبرگر، مبانی تحقيق و نظريه سازی، ص4. 

3 .اصغر افتخاری، همان. مهدی ذوالفقاری، »بيداری اسامی يا بهار عربی؟، رويكرد سياسی«، 1390، ص234.
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يك نظريه و گفتمان كه از سوی رهبر انقاب اسامی مطرح گرديده و در واقع در غالب 
سياست رسمی نظام جمهوری اسامی قرار می گيرد ناظر و متناظر با واقعيات موجود 

منطقه است.
مختصات اين نظريه كه در مقابل موضع گيری ها و تحليل ها و حتی نظريه های موجود 
در باب پديده اجتماعی می ت��وان از آن به عنوان فرانظريه ياد نمود به ش��رح ذيل ارائه 

می شود:
1. عدم تحديد و تقليل حوادث منطقه خاورميانه و عدم فروكاست اهميت اين حوادث 

مهم 
2. سعی در توصيف منصفانه و واقع بينانه از حوادث منطقه و نه انحراف افكار عمومی

3. دارای قدرت تبيين و توصيف دقيق و عميق حوادث
4. ناظر به گذشته و تاريخ منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

5. ناظر بر واقعيات كنونی جهان اسام
6. نگاه به آينده جهان اسام

7. تزريق احساس هويت و اميدواری از مبارزه و مقاومت بر پايه اسام
8. ارتباط حقيقی مفهوم عميق بيداری با اسام نه با ايدئولوژی های مادی

9. در برگيرنده تمام ابعاد اين پديده بزرگ اجتماعی
10. ترسيم و تصوير صحيح از وضعيت موجود و وضعيت مطلوب

11. الگوی زنده، كارآمد و جامع مقاومت اس��امی كه در برابر انظار مردم بيش از 30 
سال به توفيقات عديده ای رسيده است.

از اين منظر، بيداری اسامی پديده ای اجتماعی، فرهنگی، سياسی است كه معنای آن 
بازگشت به اصول گرايی اسامی و نفی بنيادگرايی تحميلی غرب، هوشياری ملت های 
منطقه و خودباوری آنها، ضديت توأمان با استبداد و استعمار و احيای كرامت و عزت بر 

پايه اسام است.
در تعريفی ديگر می توان گفت: بيداری اسامی اصطاحی است كه برای بيان جنبش 
مبتنی بر آگاهی نسبت به اصول رهايی بخش اس��ام، اقدام برای تغيير شرايط موجود 
برای نيل به وضع مطلوب و بر بنياد اسام خواهی مبنی بر اهميت و اولويت عنصر تكليف 
دينی بر منافع زودگذر پيرامونی شكل گرفته و هدف از آن استقرار نوعی نظام سياسی 
است كه در مقام نخست در تعارض با الگوی مملكت داری نبوده و در مقام دوم برآمده از 
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مبانی و مبادی معرفتی، هويتی، اصيل دينی باشد.1
با تفاصيل مذكور بايد گفت نظريه بيداری اس��امی نه يك ن��گاه و ديدگاه و رهيافت 
تنگ نظرانه است بلكه نگاهی است تاريخی و هويت بخش و مبتنی بر ترسيم چشم انداز 
روشن و فارغ از ديدگاه های غربی و سلفی كه چون اين خيزش ها را برخاف و متعارض با 
منافع خويش می بينند، به انحاء مختلف به تحريف، تحديد، تقليل، انحراف و وارونه نمايی 

رسانه ای آن می پردازند.
بيداری اسامی فراتر از بهار عربی و علقه های ناسيوناليستی و پان عربيستی و نژادی 

است كه حتی اين بيداری توانايی تسری و قوام بخشی در كل جهان را خواهد داشت.
امروز در كش��ورهای اس��امی علي��ه ديكتاتوری های وابس��ته قيام 
شده اس��ت؛ اين مقدمه ای اس��ت برای قيام عليه ديكتاتوری جهانی و 
ديكتاتوری بين المللی، كه عبارت اس��ت از ديكتاتوری ش��بكه  فاسد و 
خبيث صهيونيستی و قدرت های استكباری... آنچه شما در مصر انجام 
داديد، در تونس انجام داديد، در ليبی انجام داديد، در يمن داريد انجام 
می دهيد، در بحرين داريد انجام می دهيد، در كشورهای ديگر انگيزه آن 
به شدت به وجود آمده است، جزيی از مبارزه با اين ديكتاتوری خطرناك 

و مضری است كه دو قرن است دارد بشريت را فشار می دهد.2
پيرامون حوادث منطقه و گفتمان و نظريه بيداری اسامی سخنان مقام معظم رهبری 
بسيار مهم است. ايش��ان بيداری اسامی را ناتوان كننده اس��تكبار جهانی می خوانند و 

می فرمايند:
آنچه تا امروز پيش آمده است بسيار بزرگ است. دويست سال غربی ها 
با كمك پيشرفت های علمی خودشان بر امت اسامی حكمرانی كردند، 
كشورهای اسامی را تصرف كردند... بر امت اسامی تسلط پيدا كردند، 
هر چه توانستند امت اسامی را تحقير كردند... امروز استكبار جهانی در 

مقابل بيداری اسامی احساس ناتوا نی می كند.3
درباره ارتباط بيداری اسامی با انقاب اسامی می فرمايند:

خوشبختانه امروز حقانيت حركت جمهوی اسامی آشكار شده؛ شما 
می بينيد شعارهايی كه تا ديروز ملت ايران بر زبان جاری می كرد امروز 

1. حميد احمدی، همان، ص27. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با شركت كنندگان در اجاس بيداری اسامی، 90/11/10.

3. همان. 
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در كل اين منطقه همه گير شده اس��ت... امروز در همه دنيا تحليل ها و 
تفسيرها همه اين است؛ می گويند اينجا مادر بيداری اسامی و حركت 

اسامی است.1
اطمينان بايد داش��ت كه نظام های برآمده از اي��ن انقاب ها هرگز به 
نامعادله خفت بار پيشين تن نخواهند داد و جغرافيای سياسی اين منطقه 
به دست ملت ها و در جهت عزت و استقال كامل آنان رقم خواهد خورد.2

اين قرن، قرن اسام است. اين قرن، قرن معنويت اس��ت. اسام عقانيت، معنويت و 
عدالت را با يكديگر به ملت ها هديه می دهد. اسام عقانيت، اسام تدبر، اسام معنويت، 
اسام توجه و توكل به خدای متعال، اسام جهاد، اسام كار، اسام احترام، اين ها تعاليم 

خدای متعال و تعاليم اسامی است به ما.

پيامدهای بيداری اسالمی
دهه هاست كه مسئله به اصطاح صلح خاورميانه به عنوان يك انحراف در مسير اتحاد 
و انس��جام ملت های منطقه شكل گرفته است. اواس��ط دهه 1970 اصطاح روند صلح 
بيشتر برای توصيف و اشاره به اقداماتی استفاده می شد كه تحت رهبری امريكا و با هدف 
تحقق صلح بين اسراييل و همسايگان عرب آن صورت می گرفت. از آن زمان اين عبارت 
متداول گرديده و تا امروز از آن با مفهوم روش تدريجی و گام به گام برای حل و فصل يكی 

از سخت ترين منازعات جهان ياد می شود.
پيمان ها و كنفرانس های كمپ ديويد، مادريد، اس��لو، شرم الشيخ، آناپوليس و... روند 
مسئله صلح خاورميانه را نشان می دهد كه در يك طرف رژيم صهيونيستی و در طرف 

ديگر حكومت های وابسته و سازمان تشكيات خودگردان قرار داشته اند.
در كنفرانس مادريد )1991( كه با حض��ور تمامی طرف های منطقه ای منازعه )رژيم 
صهيونيستی، سوريه، لبنان، مصر، اردن و فلسطين( برگزار شد پايه ها و مبانی سياسی 
حل و فصل جامع منازعه اعراب و اسراييل در قالب اصل زمين برای صلح طراحی گرديد.3

چند دهه مجاورت و همجواری رژيم صهيونيستی در منطقه خاورميانه را می توان در 
سه دوره ستيز تمام عيار- شرايط نه جنگ و نه صلح و هم چنين صلح تحميلی و در واقع 
سازش حكومت های منطقه با رژيم صهيونيستی تقسيم بندی نمود. به دليل وابستگی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با فرماندهان نيروی هوايی ارتش، 1390/11/19.
2. پيام مقام معظم رهبری به كنگره حج، 1390/8/14.

3. پايگاه همشهری آناين، 1389/4/31.
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و ضعف و خيانت س��ران منطقه، مسئله فلسطين به 
تدريج رو به فراموشی نهاد و مسئله سازش مبدل به 
يك روند غالب و محور مسلط ش��د. محور سازش با 
كليه طيف های آن، صلح فرمايش��ی و در واقع پروژه 

سازش را كليد زدند.
با وقوع انقاب اسامی ايران پديده مقاومت اسامی 
به ش��كلی جدی وارد جغرافيای سياسی منطقه شد 
و مناسبات موجود را به چالش كشيد. طی سه دهه 
حيات جمهوری اسامی ايران به عنوان نماد مقاومت 
اسامی، س��وريه، حزب اهلل و حماس در برابر محور 
سازش بر سر مسئله فلسطين به منازعه پرداخته اند. عرصه و گستره منازعه محور سازش 
و مقاومت در واقع نه در منطقه بلكه می توان آن را به كل جهان تعميم داد كه استعمار و 

استبداد در برابر آزادی خواهان قرار گرفته اند.
محور دوگانه سازش و مقاومت به گونه ای است كه تغييرات و تحوالت منطقه هم زمان 
اگر به س��ود يك طيف و محور باش��د قطعاً به زيان محور ديگر خواهد بود. از اين جهت 
خيزش های منطقه و بيداری اس��امی در تضاد با منافع محور س��ازش و به نفع محور 
مقاومت است. كاركرد محور سازش در منطقه را می توان وارونه نمايی دشمن و دوست 

ملت ها دانست.
نش��ان دادن جمهوری اس��امی به عنوان يك other )دگر( و ب��ه تدريج تبديل آن 
به enemy )دش��من( همواره به عنوان يك سياس��ت ثابت در قالب ايران هراس��ی و 

شيعه هراسی اجرا شده است. از باب نمونه ای از اين خصومت ها می توان گفت:
روزنامه سعودی الرياض، خواستار آن شد كه نيروهای سپر جزيره به يك سپر واقعی 
برای مقابله با ايران تبديل ش��ود و به جای اسراييل، آزادی مس��جداالقصی، سرزمين 
فلسطين، نجات ملت آن و آزادی اسرای فلسطين، ايران را نشانه بگيرد. اولويت ملت های 
منطقه و توانمندی های آن بايد عليه جمهوری اس��امی ايران باش��د نه اسراييل؛ زيرا 

دشمن حقيقی ايران است نه اسراييل!!1
هنگامی كه از محور س��ازش س��خن می گوييم به طور قطع غرب ب��ه رهبری امريكا 

سردمدار محور سازش و هدايت گر آن است.

1. www.jahannews.com

امریكا طی دهه ها با راهبرد مهار، 
اسالم  هراسی، اختالف افكنی و 
تفرقه اندازی ميان شيعه و سنی، 
ایران هراسی، شيعه هراسی، 
جایگزینی تهدید كمونيسم به 
جای صهيونيسم و جایگزینی 
خطر جمهوری اسالمی به جای 
رژیم صهيونيستی، از شكل گيری 
خيزش ها و انقالب ها در منطقه 

جلوگيری كرده بود
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امريكا طی دهه ها ب��ا راهبرد مه��ار، اسام  هراس��ی، اختاف افكن��ی و تفرقه اندازی 
ميان ش��يعه و س��نی، ايران هراس��ی، شيعه هراس��ی، جايگزينی تهديد كمونيسم به 
جای صهيونيسم و جايگزينی خطر جمهوری اس��امی به جای رژيم صهيونيستی، از 
ش��كل گيری خيزش ها و انقاب ها در منطقه جلوگيری كرده ب��ود. مداخات غرب در 
جهان اسام با تحميل توسعه غربی و اعمال مدرنيزاسيون توسط حكومت های توتاليتر 
و سكوالر به گونه های مختلف عليه مقوم ها و محرك های قدرتمند تهديد كننده منافع 

راهبردی امريكا و صهيونيسم به جريان افتاده بوده است.
تاش های غرب برای تروي��ج ارزش هايی چون دموكراس��ی و ليبراليس��م به عنوان 
ارزش های جهانی و حفظ برتری نظامی پيشبرد منافع اقتصادی اش واكنش تافی جويانه 

تمدن های ديگر را برمی انگيزند.1
سياست های پنهان غرب و صهيونيسم در اسام س��تيزی چه در حوزه فرهنگ و چه 
در شكل نظامی گری و سياس��ی و اقتصادی آن هژمونی اغواگر و مسلط او را به چالش 
كشيده است. سياس��ت جديد غرب به رهبری امريكا در زمان زمامداری باراك اوباما به 
عنوان امپرياليسم دموكراتيك ضرورت مداخله بشردوستانه در كشورهايی چون ليبی و 
ساحل عاج و... را توجيه می كند. در ژانويه سال 2009 ميادی اوباما در سخنرانی قاهره 
وعده گشايش يك دوره جديد از مشاركت با جوامع مسلمان و دولت های اسامی را نويد 
داد. اياالت متحده در حال ايجاد ارتباط با مسلمانان عادی و نه فقط رژيم ها و دولت های 
مسلمان اس��ت. دولت اوباما در پی ايجاد يك رابطه جامع ميان اياالت متحده و جوامع 
مسلمانی است كه از موضوعات امنيت ملی مانند تروريسم و راديكال سازی فراتر رفته 

و آموزش و كارآفرينی علم، تكنولوژی و قدرتمند كردن زنان را مدنظر قرار می دهند.2
انق��اب اس��امی طري��ق مواجهه و مب��ارزه را بر اس��اس اص��ول آش��تی ناپذيری و 
س��ازش ناپذيری با س��لطه گران و صيهونيس��م تعريف كرده اس��ت. انقاب اس��امی 
منتشركننده الگوی مقاومت اسامی و نفی روش ها و روندهای مبارزه و سازش و صلح 

غربی و عربی است.
در چهارچوب مدل مقاومت سلطه ستيز و سازش ستيز تنها ملت فلسطين مالك حقيقی 
سرزمين فلسطين هستند و رفراندوم )همه پرسی(، راهكاری قانونی و مشروع برای احقاق 

حقوق فلسطينيان است.

1. ساموئل هانتينگتون، رويارويی تمدن ها، ترجمه مجتبی اميری.
2. ويژه نامه فرهنگ عمومی، فروردين 1390، ص270، رك: سيروس فيضی، »اسام و غرب پس از 11سپتامبر«، 

مطالعات راهبردی جهان اسام، پاييز 1389، ش43، ص31-34. 
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بيداری اسالمی و محور مقاومت
به نظر می رسد مسئله بسيار مهم بيداری اسامی در منطقه می تواند سبب ساز تغييرات 
در خور در نظم موجود گردد. بيداری اسامی به تعبيری بازگشت و احيای كرامت، عزت 
و بيداری ملت در سايه اسام است. اين بازگشت نه به معنای واپس گرايی بلكه احيای 

ارزش های فناناپذير اسامی است.
مختصات بيداری اسامی را می توان در الهام گيری از انقاب اسامی، پيش روندگی، 

سلطه ستيزی ، حضور مردمی و ابتنای آن بر ارزش های اسامی دانست.
انقاب اسامی ايران به عنوان سرآغاز گفتمان نفی سلطه ليبراليسم و كمونيسم چه 
در عرصه نظر و چه در عرصه عمل به الگو و مدلی قابل اطمينان برای ملت های منطقه 
تبديل شده اس��ت. فرهنگ مقاومت و پايداری بر اساس مبانی و ارزش های اسامی آن 
گونه كه تقابل با نظام سلطنت و استبداد و به چالش كشيدن سلطه امريكا و صهيونيسم 
در ايران داشته است توفيقات مهمی در سطح منطقه به ارمغان آورده و برآيند مقاومت 
اس��امی و نتيجه عينی آن در حزب اهلل لبنان و حماس فلس��طين يك پديده بديهی و 

غيرقابل انكار است.
پيروزی انقاب اسامی و شكل گيری نظام جمهوری اسامی نويدبخش حضور فعال 
دين در عرصه های سياسی و اجتماعی بوده... در س��طح فراملی تبيين كننده ضرورت 

بازسازی تمدن اسامی و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بوده است.
الگوی مردم س��االری دينی به معنای پيوند مشروعيت اس��امی و مقبوليت مردمی، 
كارآمدی خويش را در عرصه های سياس��ی، اقتصادی، اجتماع��ی، نظامی و... به اثبات 

رسانده است.
مردم س��االری دينی روش و شيوه زندگی سياس��ی مردمی اس��ت كه نظام دينی را 
پذيرفته اند و آن نظام تضمين كننده آزادی، استقال، رضايت مندی، مشاركت سياسی 
و اجرايی عدالت اجتماعی- سياسی و در نهايت احساس حاكميت روح شريعت در زندگی 

سياسی آنها است.1
كاركردهای موج نوين اسام خواهی و اسام گرايی تحت تأثير انقاب اسامی و نظام 
جمهوری اسامی را می توان در ايجاد چالش جدی برای اقتدارگرايی مردم ساالری دينی 

و نقد و در نهايت نفی عرفی گرايی و سكوالريسم دانست.

1. اصغر افتخاری، هم��ان. مصطفی غفاری، »بيداری اس��امی؛ تحليل موج نوين بيداری در انديش��ه آيت اهلل 
خامنه ای«، دانشگاه امام صادق، 1391، ص110. 
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با وقوع انقاب اس��امی ايران و استقرار نظام 
جمهوری اسامی، پديده مقاومت به طور جدی 
ش��كل گرفت. ماهيت مقاومت اسامی آن گونه 
كه انقاب اسامی سلسله جنبان آن بوده در نفی 
نظام سلطه و استكبار ش��رق و غرب و ضديت با 
رژيم صهيونيستی و هر گونه مشروعيت بخشی 

به آن و حمايت از مستضعفين نهفته است.
اعضای محور مقاومت شامل جمهوری اسامی 

ايران، سوريه، حزب اهلل، حماس و ملت های جهان اسام هستند كه پيش برنده بيداری 
اسامی در منطقه اند.

فلسفه مقاومت اسامی به طور كلی در اعتقاد به تغيير وضعيت موجود منطقه و جهان، 
مبارزه در قالب و چهارچوب اسام، نفی نظام سلطه و هژمونی غرب، ضديت با استبداد 
و خود كامگی، ضديت و دشمنی با رژيم صهيونيستی، عدم اقبال و اعتقاد به هويت های 
موهوم ناسيوناليس��تی و عدم اعتقاد به مبارزه در چهارچوب ايدئولوژی های الحادی و 
بی اثر و... نهفته اس��ت. آرمان ها و اهداف در نظر ملت های منطقه تنها با الگوی مقاومت 
اسامی قابل تحقق يافتن اس��ت. از اين لحاظ بيداری اس��امی گام استوار آغازين در 
مرگ خاورميانه مدرن امريكايی- صهيونيستی و شكل گيری خاورميانه نوين اسامی 
اس��ت. خاورميانه نوين با صبغه اصول گرايی اس��امی و طرد ش��بهات و تبليغات غرب 
در القای بنياد گرايی و راديكاليسم الگويی از مردم س��االری دينی را به نمايش گذارده 
است و نخستين گام الشعب يريد اسقاط النظام اس��ت و بعد از آن الشعب يريد تطبيق 
االسام يا الشعب يريد تطبيق شرع اهلل كه ناظر بر حضور عينی مظاهر اسامی و تشكيل 

حكومت های غير وابسته به غرب و وابسته به مردم خواهد بود.
محور مقاومت از س��ه دهه پيش تاكنون بانفوذتر و قدرتمندتر شده است. هژمونی و 
قدرت نرم به نوعی ضد هژمون در برابر هژمونی تحميلی و اغواگر سلطه و سازش تبديل 

شده است.
بر اين اساس می توان جريان س��ازش را مبتنی بر نفاق سياس��ی و جريان مقاومت را 
مبتنی بر وفاق سياسی اجتماعی و وحدت و انسجام نخبگان و ملت ها حول محور اسام 

دانست.

مردم ساالری دینی روش و شيوه 
زندگی سياسی مردمی است كه 
نظام دینی را پذیرفته اند و آن نظام 
تضمين كننده آزادی، استقالل، 
رضایت مندی، مشاركت سياسی و 
اجرایی عدالت اجتماعی- سياسی 
و در نهایت احساس حاكميت روح 
شریعت در زندگی سياسی آنها است
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بيداری اسالمی و محور سازش
در تش��ريح وضعيت موجود نكته اساس��ی وجود سلس��له حكومت های س��ازش كار، 
محافظه كار و اقتدارگرا در منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقاست. به دليل ماهيت ضد 
بومی، ضد دينی و ضد مردمی اين مدل های حكومتی گسسته از مردم و پيوسته و وابسته 
به غرب، انباش��ت مطالبات و انتظارات بر جای مانده و انظام و تحقير مس��تمر در طی 
ساليان متمادی، عصيان عليه نظم مستقر به شكل خيزش های عمومی و مردمی ظهور 

يافته است و در بعد كان جريان سازش را به چالش كشيده است.
وقوع بيداری اسامی به نظر تغييراتی در منازعه سازش و مقاومت ايجاد خواهد نمود. 
ماهيت محور سازش در عدم اعتقاد و التزام و تعهد به منافع مردم و تعهد استراتژيك به 
نظم مستقر در قالب حفظ منابع استراتژيك غرب و هم پيمانی پنهان با رژيم صهيونيستی 
و قبح زدايی از اين ارتباط و دشمن نماياندن محور مقاومت به رهبری جمهوری اسامی 

ايران بوده است.
رويكردهای جريان واپس گرا و سازش كار بر اساس مرزبندی های كاذب و هويت های 
موهوم و انتزاعی همواره بر تقابل با هويت راس��تين ملت ها در جهان اسام استوار بوده 

است.
تاش حكومت های ارتجاعی اين بوده كه هويت خود را مبتنی بر وجوه عربی تعريف 
كنند؛ در نتيجه ديگر )other( آنها به لحاظ هويتی غير اعراب منطقه محسوب می شود. 
در اين نگرش جمهوری اسامی ديگر هويتی فرض می شود فقط به اين دليل كه هويتی 
عربی ندارد و اس��راييل می توان تقرب هويت��ی بيابد؛ به اين جهت كه منش��عب از نژاد 
مشترك با اعراب است. بعد ديگر هويتی كه حكومت های عربی بدان پافشاری می كنند 
مذهب تسنن است كه از طريق آن بتوانند ايران- حزب اهلل و تمامی جنبش های اسامی 

شيعه را دگر و تهديد معرفی كنند.1
مرزبندی بر اساس تشيع و تسنن همانا يك اختاف افكنی استعماری است كه شوراندن 

يكی عليه ديگر را در نهايت به دنبال خواهد داشت.
ماهيت طيف های مختلف محور س��ازش هم چون مصر زمان حس��نی مبارك، تونس 
زمان زين العابدين بن علی، عربستان سعودی، اردن، كشورهای حاشيه خليج فارس و... 
را می توان در بيگانگی محض با مردم ساالری و دموكراسی حداقلی تعريف نمود. ليكن 
در سياس��ت های دولت های غربی در ارزش گذاری حقوق بش��ری، و ميزان آزادی های 

1. ويژه نامه فرهنگ عمومی، 1390، ص80-81. 
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اجتماعی و سياسی هيچ گاه مورد انتقاد قرار نگرفته اند. اما جمهوری اسامی ايران همواره 
متهم به حمايت از گروه های تروريستی، نقض حقوق بشر، زنان و كودكان، و... شده است.

نقش عربستان سعودی به عنوان يك عضو مهم محور سازش در تثبيت و حفظ وضعيت 
موجود غير قابل انكار است. اين كش��ور در اوضاع كنونی بر نقش مخرب خود به مراتب 

افزوده است.
سيدعلی وصف رئيس انجمن اصاحات و پژوهش های بين المللی در مصاحبه با شبكه 
pressTV )1391/5/15( می گوي��د آنچه آنها )رژيم س��عودی( در حال انجام دادن 

هستند خيانت به مسلمانان است.
دكتر وبس��تر گريفين تاريلی كارش��ناس سياس��ی، نويس��نده و تاريخ نگار امريكايی 
می گويد: رژيم سركوب گر آل سعود ماترك دوره بربريت فئودال و يكی از عقب مانده ترين 

رژيم ها در جهان است.1
تاش های عربستان در واقع نمايان گر سياس��ت های راهبردی محور سازش در برابر 
بيداری اسامی و محور مقاومت است. اين سياست ها در واقع برای حفظ وضع موجود 
و جلوگيری از تغيير و تحوالت احتمالی است؛ تحوالتی كه با سقوط بن علی در تونس و 

حسنی مبارك در مصر آغاز شد.
در واقع تحوالت اخير عربی موجب س��قوط نظام مبارك و لرزان شدن حكومت های 
عربستان، اردن و ديگر نظام های محافظه كار و ديكتاتور ش��د. اين امر به معنای تغيير 
توازن اس��تراتژيك منطقه ای به نفع مقاومت و تضعيف جناح محافظه كار و سازش كار 

است.2
محور سازش با دريافت اين پيام به ش��دت در برابر هر گونه تغيير يا متوقف ساختن و 

انحراف مسير خيزش های مردمی ايستاده است.
در تقاب��ل تاش های ارتجاع و س��ازش در ابق��ای نظام های توتاليتاريس��تی و تقابل 
تاش های ملت های منطقه در اسقاط نظام های خودكامه، می توان تقابل دو جريان محور 
فرهنگ سازش و مقاومت را مشاهده نمود. اين منازعه پس از وقوع بيداری اسامی در 
منطقه صورتی جدی تر به خود گرفته است. ملت های منطقه با آگاهی از ماهيت فلسفه 
سازش و همچنين مقاومت، اقبال خويش را به جريان و فرهنگ مقاومت اسامی نشان 

داده  اند.

1 .www.prsstv.ir
2. سلمان رضوی، »قيام های عربی و چالش های فراروی رژيم صهيونيستی«، مطالعات فلسطين، 1390، ش12، 

ص12.
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اينكه جريان سازش كار و وابسته به امپرياليس��م غرب به دشمن ملت ها روی خوش 
نشان داده و با آن هم پيمان شده اس��ت و با جريان مدافع منافع ملت ها يعنی جمهوری 
اسامی و محور مقاومت خصومت ورزيده است؛ در اين راستا طرح تشكيل ناتوی عربی 
همچون ناتوی غربی برای مقابله با نفوذ جمهوری اس��امی با شركت كشورهای خليج 
فارس نشانگر سياست آشكار جريان سازش در حركت بر خاف منافع جهان اسام است. 
اين جريان در سياست كلی خود كامًا متناسب با منافع غرب به رهبری امريكا حركت 

كرده است.

جمع بندی و نتيجه گيری 
حدوث خيزش های فراگير مردمی در خاورميانه و شمال آفريقا و مطالبه امواج عظيم 
انسانی در تغيير فضای سياس��ی- اجتماعی موجود، انبوهی از اظهارنظرها- گمانه ها- 

تحليل ها و توصيف ها را توسط نخبگان سياسی و علمی، رسانه ها و... سبب شده است.
به فعليت رسيدن و تجميع و انباشت مطالبات برزمين مانده و تضييع شده طی سال های 
متمادی به صورت خيزش ها و جنبش های فراگير مردمی حاكی از بحران حكمرانی در 
منطقه است. بحرانی كه خود را در عقب ماندگی، تبعيض، ستم، وادادگی، سرخوردگی، 
فساد و... در زمينه های سياسی، اقتصادی و...  نشان داده است. بنابراين حاكميت فراگير 
ديكتاتوری به عنوان يك سيستم تحميلی كه نخستين عامل مهم در حفاظت از وضعيت 

موجود بوده مورد خطاب شعار اسقاط النظام قرار گرفته است.
اس��تبداد حاكم بر كش��ورهای منطقه يك مدل اس��تعماری اس��ت كه ماهيت آن را 
می بايست در حفظ منافع كان غرب و خنثی سازی عوامل بالقوه و بالفعل تهديدكننده 
منافع غرب و عقب نگاه داشتن ملت های منطقه و جلوگيری از فرآيند آگاهی و ايجاد جو 
اختناق و تزريق ناآگاهی دانست. در تأييد اين س��خن می توان به سخنان حمزه علوی 
توجه نمود. او بر اين باور اس��ت كه حكومت با اس��تعمار وارد جهان س��وم شده است و 

می گويد:
بحران كنونی حكومت در كشورهای جهان سوم آنچنان كه متفكران 
غربی معتقدند ع��دم ظرفيت اين كش��ورها برای درياف��ت مفاهيمی 
همچون شهروندی، برابری و احترام به قانون نيست بلكه مشكل اصلی 
در اين مس��ئله خاصه می ش��ود كه برخاف كش��ورهای اروپايی كه 
حكومت شان به دست بورژوازی ملی- بومی تأسيس شده در كشورهای 
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جهان سوم اين بنياد سياسی به دست بورژوازی استعماری- خارجی به 
منصه ظهور نشسته است. اين فرآيند سبب شده كه مؤسسات حكومتی 
در جهان سوم در حقيقت بوروكراسی مدنی- نظامی بزرگی در خدمت 
منافع استعماری باشند و هيچ رابطه ای با گروه های بومی جوامع خويش 

نداشته باشند.1
فارغ از بحث بحران حكومت، آغاز و فراگيری خيزش های منطقه موس��وم به بيداری 
اس��امی نكته مهم ديگر بعد از مقوله بحران حكومت و نظامات استبدادی، تحليل ها و 
توصيف های گوناگون درباره حوادث منطقه اس��ت كه تمثيل هر كسی از ظن خود شد 
يار من توصيفی متناسب با آن است. مروری گذرا به نگرش غرب درباره هويت و فرهنگ 
جهان اسام نشان می دهد كه آنها درك درستی از تغييرات كنونی نداشته اند. نگاه همراه 
با تحقير آنها از مردم منطقه، باعث شده است كه قيام های مردمی را باور نكنند يا حداقل 
آن را در چهارچوب مطالبات حداقلی و توهين آميز فرو بكاهند. امريكا به عنوان نماد غرب 

همواره چهره ای نامطلوب و عقب مانده از جهان عرب به افكار عمومی نشان داده است.
مقامات رسمی كاخ سفيد برای فهم جهان عربی شديداً از كتاب متعصبانه و ضد عرب 
رافائل پاتائی )1973( بهره می بردند. اين كتاب به پايه ای برای شناخت فرهنگ عربی و 
اسامی تبديل شده بود. در خال سی سال، توصيف پاتائی از اعراب به عنوان انسان های 
شرم آور و شهوت ران علناً مورد اعتراض قرار گرفت.2 غرب همواره تاش نموده است با 
عطف به چهارچوب ذهنی خودساخته خويش، مبنی بر الزام رسيدن جهان به دموكراسی 
غربی، تحوالت كشورهای عربی را صرفاً به خواسته های سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
فروكاهد.3 بر اساس چنين نگاه آمرانه و تحقيرآميز است كه غربی ها مردم منطقه را ناتوان 
و فاقد شعور در به راه انداختن جنبش های كنونی برای تحقق اهداف خويش دانسته و 
تنها شورش برای نان را توصيف مناسبی برای اين حادثه كم سابقه می دانند؛ يا بهار عربی 
هم چون پديده ای موس��می و مبتنی بر هيجانات زودگذر تنها تخليه كننده عقده های 

فروخورده از سال های اختناق می شود.
در توصيف اين جنبش ها گمان بر اين بوده اس��ت كه ناسيوناليس��م عربی هم چنان 
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بين المللی ابرار معاصر ايران، 1390، ص92. 

2. جنيس جی.تری، سياس��ت خارجی امريكا در خاورميانه؛ نقش البی ها وگروه های ذی نفوذ، ترجمه ارسان 
قربانی شيخ نشين و رضا سيمبر، سمت، 1388، ص43. 

3. اس��ام گرايی و بيداری اس��امی در خاورميانه، تهران، مؤسس��ه فرهنگی مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر، 
1390، پيشگفتار. 
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مقوم شكل گيری اين چنين حوادثی است و اين 
ايدئولوژی می تواند مردم را به صحنه بكشاند.

به نظر می رس��د اين نگاه دور از واقعيت باشد؛ 
برخاف ظاهر موجه ناسيوناليسم كه در برهه ای 
ملت ه��ای منطقه و نخب��گان را اغوا ك��رده بود 
و هنوز هم عده ای ش��يفته آن هس��تند ماهيت 
آن مبتنی ب��ر ايدئول��وژی مدرن اس��ت كه در 
جست وجوی هويت قوم مدارانه برای اثبات خود 
و نفی ديگری اس��ت. بر اين اساس ناسيوناليسم 
موجبات انحراف از مسير اصلی مبارزه را فراهم 
ساخته و موجب تشتت و تفرق در منطقه )جهان 
اسام( گرديد. ناسيوناليس��م برای دين زدايی و 
جايگزينی برای دين اسام بود و خود تبديل به دين مدرن گرديد كه حتی دين داران را 
نيز اغوا نمود. ناسيوناليسم در جدا كردن دين از صحنه زندگی و تحويل دين به فرهنگ 
ملی مشابه و مشترك با سكوالريسم بوده و تفاوتی با آن ندارد. آنچه در اين نوشتار بدان 
پرداخته شده اس��ت تبيين بيداری اس��امی به عنوان عالی ترين توصيف خيزش های 
منطقه بوده و در اين چهارچوب بيداری اسامی فارغ از نگاه سكوالريستی و تحريف آميز 
و فريبنده تنها به توصيف واقعيات منطقه از گذشته تا حال و ترسيم آينده جهان اسام 

پرداخته شده است.
از س��ويی در امتداد وقوع انقاب اسامی و بعد از آن بيداری اس��امی روند تغييرات 
دو گفتمان سازش و مقاومت مورد بررس��ی قرار گرفت كه گفتمان و سيطره تدريجی 
هژمونی فرهنگی مقاومت مبتنی بر قدرت نرم به از رونق افتادن و تضعيف جريان سازش 

انجاميده است.

فلسفه مقاومت اسالمی به طور كلی 
در اعتقاد به تغيير وضعيت موجود 
منطقه و جهان، مبارزه در قالب 
و چهارچوب اسالم، نفی نظام 
سلطه و هژمونی غرب، ضدیت 
با استبداد و خود كامگی، ضدیت 
و دشمنی با رژیم صهيونيستی، 
عدم اقبال و اعتقاد به هویت های 
عدم  و  ناسيوناليستی  موهوم 
اعتقاد به مبارزه در چهارچوب 
ایدئولوژی های الحادی و بی اثر 

و... نهفته است


